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Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums 19.08.2021.

Smiltenes novada pašvaldība 
aicina darbā: 
• Izpilddirektora vietnieku at-

tīstības jautājumos;
• Izpilddirektora vietnieku te-

ritorijas pārvaldības un sa-
darbības jautājumos;

• Apes pilsētas un pagasta pār-
valdes vadītāju;

• Drustu pagasta pārvaldes va-
dītāju. 

Vairāk informācija par prasī-
bām kandidātiem un amata pienā-
kumiem pieejama www.smiltene.lv 
mājaslapā, vakanču sadaļā. 

Motivācijas vēstuli, CV ar no-
rādēm par atsauksmēm, izglītību, 
kvalifi kāciju apliecinošu dokumen-
tu kopijas iesniegt elektroniski pa 
e-pastu: personals@smiltenesno-
vads.lv līdz 2021. gada 31. augus-
tam. Tel. informācijai 64707584.

„Esam no sirds pateicīgi visiem 
Smiltenes novada iedzīvotājiem 
par savāktajiem ziedojumiem un 
par sniegto atbalstu visgrūtākajā 
dzīves pārbaudījumā mūsu ģime-
nei – cīņā par dēla dzīvību. Pateico-
ties ziedotāju atbalstam mums bija 
iespēja saņemt vislabāko veselības 
aprūpi, kāda bija nepieciešama. 
Joprojām Eduards ārstējas klīnikā 
Lietuvā un mēs no sirds ticam un 
paļaujamies, ka izdosies uzveikt 
visas grūtības, lai Eduards varētu 
atgriezties dzīvespriecīgā bērnībā 
un ticēt brīnišķīgai nākotnei.”

Līdz tīmekļvietnes jaunā do-
mēna vārda maiņai, bet ne ilgāk 
kā līdz 2021. gada 31. oktobrim, 
tiks nodrošināta līdzšinējo pašval-
dību tīmekļvietņu – smiltene.lv, 
apesnovads.lv un rauna.lv darbība. 
Paredzams, ka Smiltenes novada 
pašvaldība ar 1. janvāri turpinās in-
formēt sabiedrību tikai caur vienu 
mājaslapu, kas būs ar vienoto do-
mēna nosaukumu – smiltenesno-
vads.lv Plānots domēna vārdu mai-
nīt arī novada tūrisma un izglītības 
lapām uz visit.smiltenesnovads.lv 
un izglitiba.smiltenesnovads.lv.

Kopš augusta sākuma Smilte-
nes novada pašvaldības adminis-
tratīvo kontaktpersonu e-pasta 
adresēm arī tiek mainīts domēna 
nosaukums – turpmāk visu Smilte-
nes novada pašvaldības darbinieku 
un deputātu kontaktpersonu e-

Sākot ar 1. septembri Smiltenes novada 
pašvaldības ofi ciālās tīmekļa vietnes 
nosaukums būs ar vienotu domēna vārdu 

pasta adreses būs ar kopējo domē-
na vārdu. 

Piemēram: vards.uzvards@
smiltenesnovads.lv

Pārejas posmā esošajām e-pas-
ta adresēm adresētās vēstules  tiks 

 Paldies ziedotājiem! 

Paldies ikvienam par mīlestību 
un atbalstu!

Eduarda vecāki un pārējie tuvie

Jaunizveidotās Smiltenes nova-
da pašvaldības ofi ciālā simbolika 
(ģerbonis un karogs), ar kuru turp-
māk identifi cēt Smiltenes novadu, 
vēl nav apstiprināts. Jautājums tiek 
virzīts izskatīšanā domes sēdē.

Jau 2019. gadā Smiltenes nova-
da dome „Abulas lauku partnerība” 
starptautiskā ELFLA projekta „Place 
Branding for Rural Development” 
ietvaros uzsāka  mārketinga komu-
nikācijas stratēģijas un jaunā zīmo-
la vizuālo elementu ieviešanu, lai 
pamazām veidotu vienotu novada 
tēlu, vēstītu par sasniegumiem ar 
jauno saukli „Smiltenes novadā sa-
nāk!”, veicinātu iedzīvotāju sadar-
bību un līdzdalību, izceltu novada 
vērtības, identitāti un svarīgākās 
jomas, kas iekļautas arī grafi skās 
zīmes krāsu gammā.  

Smiltenes novada jaunais zīmols un grafi skā zīme „Smiltenes novadā sanāk!”

Zīmola pozicionējums – „Ak-
tīva un enerģijas pilna vieta”: 
o vieta, kur strādāt un investēt, pa-

veicot ievērojamas  lietas novadā, 
kas atbalsojas visā Latvijā;

o   vieta, kur atklāt talantus, iegūt 
zināšanas un prasmes, dalīties ar 
tām;

o vieta harmoniskam dzīvesveidam;
o vieta, kur piedzīvot latvisko, izbau-

dīt kustību prieku un atjaunoties.

Zīmola solījums: Smiltenes no-
vads ir idejām un cilvēkiem atvērta 
un dinamiska vieta, kas uzlādē ar 
enerģiju un atjauno.

Zīmola vīzija: pieprasīta, ener-
ģijas pilna darba un dzīves vieta ar 
daudzveidīgu un dinamisku ekono-
misko attīstību un pilnvērtīgu har-
monisku cilvēkvidi.

Zīmola personība:  darītājs. 
Smiltenes novads ir pieredzējis un 

nosvērts raksturā. Varošs un dros-
mīgs, pašpārliecināts un labestīgs. 
Patīk pašam pieņemt lēmumus, ne-
vis gaidīt citu pamācības.

Primārais logotips ir Smiltenes 
novada grafi skās identitātes galve-
nais elements. To veido sauklis un 
grafi skā zīme.

Sauklis „Smiltenes novadā 
sanāk!” simbolizē sanākšanu vie-
nuviet un izdošanos – Smiltenes 
novadā cilvēki sanāk, lai dzīvotu 
strādātu, mācītos un atpūstos, kā 
arī Smiltenes novadā cilvēki dara, 
un viņiem sanāk.

o Grafi skās zīmes pamatā 
ir  modernizēta rudzupuķe, kas 
sastāv no 7 lapiņām jeb septi-
ņām Smiltenes novadam svarī-
gām jomām: uzņēmējdarbības, 
izglītības, kultūras, sporta, tūris-

ma, dabas, ģimenēm.
o Lapiņām ir bultu forma, 

kas norāda uz centru un apzīmē sa-
nākšanu kopā.

o Izvēlētā krāsu gamma vei-
do vienotu un atpazīstamu kolorī-
tu, simbolizējot Smiltenes novadu 
kā aktīvu un enerģijas pilnu vietu.

Informācijai: projekta mērķis ir 
sekmēt teritorijas daudzveidīgu at-
tīstību, izstrādājot teritorijas zīmola 
stratēģiju un radot jaunu pieeju vie-
tas zīmola izmantošanas iespējām, 
apmācot uzņēmējus, nevalstisko or-
ganizāciju pārstāvjus un citus intere-
sentus efektīgi lietot zīmolu dažādām 
mārketinga aktivitātēm, kur ar liku-
mā noteikto simbolikas lietošanas 
kārtību nav ļauts izmantot novada 
ģerboni un karogu. 

pāradresētas uz jaunajām pašval-
dības darbiniekiem reģistrētajām 
e-pastu adresēm.

Informācijas tehnoloģiju nodaļa 

Grafi skā zīme  –  modernizēta rudzupuķe un sauklis 
„Smiltenes novadā sanāk!”

Smiltenes novada pašvaldība 
aicina darbā 
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projektu „Starpas”, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94580050013. Zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 94580050013 
sadala četrās zemes vienībās:

12.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzī-
mējums 94580050076, kas projek-
tēta 41,7 ha platībā, piešķirt nosau-
kumu „Jaunkraukļi”, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads. Zemes 
vienībai 41,7 ha platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi: zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101); 

12.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 94580050077, kas projektēta 
7,74 ha platībā piešķirt nosaukumu 
„Jaunpirkuļi”, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
7,74 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība (kods 0101);

12.3. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 3), kadastra apzīmē-
jums 94580050078, kas projektēta 
7,74 ha platībā piešķirt nosauku-
mu „Zālītes”, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
7,74 ha platībā, noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība (kods 0101);

12.4. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 4), kadastra apzī-
mējums 94580050079, kas pro-
jektēta 23,22 ha platībā saglabāt 
nosaukumu „Starpas”, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads. Zemes 
vienībai 23,22 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (kods 0101).

13. Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu „Žīguri”, Brantu pa-
gasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94480010035. Zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 94480010035 
sadala divās zemes vienībās:

13.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmē-
jums 94480010112, kas projektēta 
12,9 ha platībā, piešķirt nosauku-
mu „Kalna Žīguri”, Brantu pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
12.9 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

13.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzī-
mējums 94480010113, kas projek-
tēta 15,3 ha platībā, saglabāt no-
saukumu „Žīguri”, Brantu pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
15,3 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība (kods 0101).

14. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu „Jaunmieriņi”, Raunas pa-
gasts, Smiltenes novads, zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 4276 
011 0041. Zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 4276 011 0041 sa-
dala divās zemes vienībās:

14.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzī-
mējums 4276 011 0074, kas projek-
tēta 3,8 ha platībā, piešķirt nosau-
kumu „Meža Jaunmieriņi”, Raunas 
pagasts, Smiltenes novads. Zemes 
vienībai 3,8 ha platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi: zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība 

2021. gada 28. jūlijā notika 
kārtējā Smiltenes novada paš-
valdības domes sēde, kurā tika 
pieņemti 59 lēmumi:

1. No Blomes pagasta nekusta-
mā īpašuma Jasmīnu iela 7, kadas-
tra numurs 94460060217, atdalā-
majai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 94460020054  4.1 
ha platībā mainīt nosaukumu no 
Jasmīnu iela 7 uz „Beižas”, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads.

2. No Blomes pagasta nekus-
tamā īpašuma „Kaivas”, kadastra 
numurs 94460030085, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94460020023  4,3 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Kaivas” uz 
„Meža Beižas”, Blomes pagasts, 
Smiltenes novads.

3. No Bilskas pagasta nekusta-
mā īpašuma „Dadži”, kadastra nu-
murs 94440010095, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94440040249  7,1 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Dadži” uz 
„Meža Dadži”, Bilskas pagasts, Smil-
tenes novads.

4. No Trapenes pagasta nekus-
tamā īpašuma „Pūpoli”, kadastra 
numurs 36840030337, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 36840030338  2,2 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Pūpoli” uz 
„Piekrastiņi”, Trapenes pagasts, 
Smiltenes novads.

5. No Trapenes pagasta nekus-
tamā īpašuma „Pūpoli”, kadastra 
numurs 36840030337, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 36840050057  2,1 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Pūpoli” uz 
„Kalni”, Trapenes pagasts, Smilte-
nes novads.

6. No Trapenes pagasta nekus-
tamā īpašuma „Pūpoli”, kadastra 
numurs 36840030337, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 36840030340  7,8 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Pūpoli” uz 
„Tirznieki”, Trapenes pagasts, Smil-
tenes novads.

7. No Launkalnes pagasta ne-
kustamā īpašuma „Pujas 3”, kadas-
tra numurs 94700030192, atdalā-
majai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 94700030193  6,3 ha 
platībā mainīt nosaukumu no „Pu-
jas 3” uz „Lottes Pļava”, Launkalnes 
pagasts, Smiltenes novads.

8. No Raunas pagasta nekusta-
mā īpašuma „Jaunbekuri”, kadastra 
numurs 4276 002 0135, atdalāma-
jai zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 4276 002 0135  0,8100 
ha platībā mainīt nosaukumu no 
„Jaunbekuri” uz „Zeltrozes”, Raunas 
pagasts, Smiltenes novads.

9. Zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4276 002 0135 un uz 
tās esošām funkcionāli saistītām 
ēkām/būvēm ar kadastra apzīmē-
jumiem 4276 002 0135 001, 4276 
002 0135 002 un 4276 002 0135 
003, mainīt adresi no „Jaunbekuri”, 
Raunas pagasts, Smiltenes novads, 
LV – 4131 uz  „Zeltrozes”,   Raunas 
pagasts, Smiltenes novads, LV – 
4131.

10. Likvidēt adresi „Jaunbekuri”,   
Raunas pagasts, Smiltenes novads, 
LV – 4131, un  izslēgt no Valsts adre-
šu reģistra.

11. Jaunizveidojamam ēku (būv-
ju) īpašumam, kas sastāv no garā-
žas ēkas ar kadastra apzīmējumu 
94150070540044 un atrodas uz 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 94150070540, piešķirt no-
saukumu „Valmieras iela 11 k-44”, 
Smiltene, Smiltenes novads.

12. Apstiprināt zemes ierīcības 

(kods 0201); 
14.2. zemes vienībai (projektā 

apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 4276 011 0080, kas projektēta 
13,2 ha platībā, saglabāt nosauku-
mu „Jaunmieriņi”, Raunas pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
13,2 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība (kods 0101).

15. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu „Zeģi”, Raunas pagasts, 
Smiltenes novads, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 4276 011 
0042. Zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4276 011 0042 sadala 
divās zemes vienībās:

15.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzī-
mējums 4276 011 0126, kas projek-
tēta 4,97 ha platībā, piešķirt nosau-
kumu „Meža Zeģi”, Raunas pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
4,97 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir mežsaimniecība (kods 0201); 

15.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzī-
mējums 4276 011 0127, kas projek-
tēta 14,70 ha platībā, saglabāt no-
saukumu „Zeģi”, Raunas pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
14,70 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība (kods 0101).

16. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu „Kalna iela 44”, Rauna, 
Raunas pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 4276 003 0080. Zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
4276 003 0080 sadala trijās zemes 
vienībās:

16.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 3), kadastra apzī-
mējums 4276 006 0743, kas projek-
tēta 0,2865 ha platībā, piešķirt no-
saukumu „Madaras iela 10”, Rauna, 
Raunas pagasts, Smiltenes novads. 
Zemes vienībai 0,2865 ha platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi: individuālo dzīvojamo 
māju apbūve (kods 0601); 

16.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzī-
mējums 4276 006 0742, kas projek-
tēta 0,2188 ha platībā, piešķirt no-
saukumu „Madaras iela 12”, Rauna, 
Raunas pagasts, Smiltenes novads. 
Zemes vienībai 0,2188 ha platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi: individuālo dzīvojamo 
māju apbūve (kods 0601); 

16.3. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzī-
mējums 4276 006 0741, kas pro-
jektēta 0,3099 ha platībā, saglabāt 
nosaukumu „Kalna iela 44”, Rauna, 
Raunas pagasts, Smiltenes novads. 
Zemes vienībai un uz tās esošām 
funkcionāli saistītām ēkām/būvēm 
ar kadastra apzīmējumiem 4276 
006 0080 001, 4276 006 0080 002, 
4276 006 0080 003 un 4276 006 
0080 004, saglabāt adresi „Kalna 
iela 44”, Rauna, Raunas pagasts, 
Smiltenes novads, LV – 4131. Zemes 
vienībai 0,3099 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: individuālo dzīvojamo māju 
apbūve (kods 0601).

17. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu „Cimziņi”, Raunas pagasts, 
Smiltenes novads, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 4276 006 
0049. Zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4276 006 0049 sadala 
divās zemes vienībās:

17.1. zemes vienībai (projektā 

apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 4276 006 0745, kas projektēta 
5,6 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Cimziņu lauki”, Raunas pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
5,6 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

17.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzī-
mējums 4276 006 0744, kas projek-
tēta 1,2 ha platībā, saglabāt nosau-
kumu „Cimziņi”, Raunas pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
1,2 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
Zemes vienībai un uz tās esošām 
funkcionāli saistītām ēkām/būvēm 
ar kadastra apzīmējumiem 4276 
006 0049 001 un 4276 006 0049 
002, saglabāt adresi „Cimziņi”, Rau-
nas pagasts, Smiltenes novads, LV 
– 4131. 

18. Iznomāt A.C. nekustamā 
īpašuma „Valsts brīvā zeme (Vārpa 
Nr. 4)”, Smiltenes pagastā, Smilte-
nes novadā, zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 9480 006 0222  
0,0040 ha platībā garāžas ēkas uz-
turēšanai.

19. Iznomāt J.K. nekustamā 
īpašuma „Individuālās garāžas”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0180 daļu   
0,0040 ha platībā garāžas ēku Nr. 9 
un Nr. 10 uzturēšanai.

20. Iznomāt I.P. nekustamā 
īpašuma „Individuālās garāžas”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0180 daļu   
0,0040 ha platībā garāžas ēkas Nr. 
6 uzturēšanai.

21. Iznomāt A.Š. nekustamā 
īpašuma „Individuālās garāžas”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0180 daļu   
0,0040 ha platībā garāžas ēkas Nr. 
3 uzturēšanai.

22. Iznomāt A.P. nekustamā 
īpašuma „Individuālās garāžas”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0180 daļu   
0,0040 ha platībā garāžas ēkas Nr. 
12 uzturēšanai.

23. Iznomāt A.P. nekustamā 
īpašuma „Individuālās garāžas”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0180 daļu   
0,0040 ha platībā garāžas ēkas Nr. 
5 uzturēšanai.

24. Iznomāt A.B. nekustamā 
īpašuma „Individuālās garāžas”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0180 daļu   
0,0040 ha platībā garāžas ēkas Nr. 
2 uzturēšanai.

25. Iznomāt I.O. nekustamā 
īpašuma „Individuālās garāžas”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0180 daļu   
0,0080 ha platībā garāžas ēku Nr. 1 
un Nr. 4 uzturēšanai.

26. Izbeigt 2018. gada 1. janvā-
rī noslēgto zemes nomas līgumu 
Nr. 65/2017 par zemes vienības Vi-
dzemes iela 16, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 008 1414, daļas 
1320 m2 platībā iznomāšanu N.K. 
ar 01.08.2021.

27. Iznomāt R.K. zemes vienī-
bas Vidzemes iela 16, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 008 1414, 

daļu 1320 m2 platībā sakņu (ģime-
nes) dārza ierīkošanai, nosakot no-
mas līguma termiņu līdz 2025. gada 
31. decembrim.

28. Slēgt zemes nomas līgumu 
par Smiltenes novada pašvaldībai 
piekrītošā nekustamā īpašuma 
„Vidus Svikas”, Raunas pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra Nr. 
4276 002 0309, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 4276 002 
0309, 8,7400 ha platībā ar zemnie-
ku saimniecību „Raunas pagasta V. 
Egles zemnieka saimniecība „JOR-
ĢĪNES””, vienotais reģistrācijas Nr. 
44101035820, juridiskā adrese: 
„Bojāti”, Raunas pagasts, Smiltenes 
novads, LV – 4131.

29. Nodot atsavināšanai Smilte-
nes novada pašvaldības kustamo 
mantu – augošos kokus (kailcirtē) 
ar kopējo izcērtamo platību 0,28 
ha un aprēķināto kopējo pārdo-
damās koksnes apjomu 115,95 
m3, kas atrodas Smiltenes novada 
pašvaldības īpašumā esošajā ze-
mes vienībā „Lāsītes”, Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā, kadas-
tra apzīmējums 9470 014 0164, 
pārdodot tos atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli, izsoli rīkojot 
02.09.2021. plkst. 9.00. 

30. Nodot atsavināšanai Smilte-
nes novada pašvaldības kustamo 
mantu – augošos kokus (kailcirtē) 
ar kopējo izcērtamo platību 1,17 ha 
un aprēķināto kopējo pārdodamās 
koksnes apjomu 420,68 m3, kas at-
rodas Smiltenes novada pašvaldī-
bas īpašumā esošajā zemes vienī-
bā „Lāsītes” (kadastra apzīmējums 
9470 014 0164), Launkalnes pagas-
tā, Smiltenes novadā, pārdodot tos 
atklātā mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli, izsoli rīkojot 02.09.2021. 
plkst. 10.00. 

31. Nodot atsavināšanai Smilte-
nes novada pašvaldības kustamo 
mantu – augošos kokus (kailcirtē) 
ar kopējo izcērtamo platību 2,77 
ha un aprēķināto kopējo pārdoda-
mās koksnes apjomu 943 m3, kas 
atrodas Smiltenes novada paš-
valdības īpašumā esošajā zemes 
vienībā „Lāsītes”, Launkalnes pa-
gastā, Smiltenes novadā, kadastra 
apzīmējums 9470 014 0164, pār-
dodot tos atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli, izsoli rīkojot 
02.09.2021. plkst. 11.00. 

32. Izdarīt grozījumus Sabiedrī-
bai ar ierobežotu atbildību „8 CBR”, 
reģistrācijas Nr. 43903002559, iz-
sniegtās Bieži sastopamo derīgo iz-
rakteņu ieguves atļaujas Nr. 9.1./31  
1., 2. un 3. pielikumā atbilstoši pie-
vienotajiem pielikumiem: – 1. pieli-
kums „Zemes dzīļu izmantošanas 
nosacījumi”, 2. pielikums „Smilts 
– grants atradnes „Brutuļi” 1984.
gada iecirkņa bieži sastopamo de-
rīgo izrakteņu ieguves atļaujas li-
cences laukuma izvietojuma plāns” 
un 3. pielikums „Derīgo izrakteņu 
ieguves limits”.   

33. Slēgt vienošanos pie 2020.
gada 6. augusta telpu nomas līgu-
ma Nr. 384/02.01-20 par telpu gru-
pas Nr. 001-5, ar platību 13,2 m2 un 
telpu grupas Nr. 001-6 ar platību 
13,8 m2, kas atrodas ēkā ar kadas-
tra apzīmējumu 4276 006 0470 018, 
adrese Dīķa iela 6, Rauna, Raunas 
pagasts, Smiltenes novads, par ter-
miņa pagarinājumu līdz 2022. gada 
30. augustam.

34. Neiebilst  bezīpašnieka bū-
ves – šķūnis (kadastra numurs 9415 
003 0131 003), kas daļēji atrodas uz 
privātpersonas zemes un daļēji – uz 
pašvaldības zemes (nekustamajā 
īpašumā Dakteru iela 47, Smiltene, 

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
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Smiltenes novads (kadastra apzī-
mējuma numurs: 9415 003 0006) 
un nekustamajā īpašumā ar ka-
dastra apzīmējumu 9415 003 1702 
(Dārza iela)), nojaukšanai, jo būve ir 
daļēji sagruvusi un nonākusi tādā 
tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstamas 
un bojā ainavu.

35. Pagarināt dzīvojamās telpas 
īres līguma termiņu adresē Raiņa 
iela 9 dz. 4, Smiltene, Smiltenes 
novads, ar R.K. uz 1 (vienu) gadu ar 
tiesībām īres līgumu pagarināt uz 
nākamo termiņu.

36. Pagarināt dzīvojamās telpas 
īres līguma termiņu adresē Gaujas 
iela 6 dz. 16, Smiltene, Smiltenes 
novads, ar S.K. uz 1 (vienu) gadu ar 
tiesībām īres līgumu pagarināt uz 
nākamo termiņu.

37. Pagarināt dzīvojamās telpas 
īres līguma termiņu adresē „Jaun-
raibaci”, Grundzāles pagasts, Smil-
tenes novads, ar R.Ā. uz 1 (vienu) 
gadu ar tiesībām īres līgumu paga-
rināt uz nākamo termiņu.

38. Izīrēt S.R. dzīvojamās tel-
pas Kalna ielā 8, dzīv. 18, Smiltenē, 
Smiltenes novads,  (kopējā platība  
32,80 m2, 1 – istabu  dzīvoklis ar 
visām ērtībām) uz trim gadiem  ar 
tiesībām īres līgumu  pagarināt. 

39. Par iekļaušanu dzīvojamās 
telpas izīrēšanas reģistrā pirmajā 
kārtā.

40. Piešķirt Smiltenes novada 
domes līdzfinansējumu 3000,00 
euro (trīs tūkstoši euro, 00 centi) 
apmērā daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājas Abulas ielā 6, Smiltenē 
iesniegtā pieteikuma par projekta 
„Dzīvojamo māju piesaistīto ze-
mesgabalu labiekārtošana” ieceres 
realizēšanai.

41. Piešķirt Smiltenes novada 
domes līdzfinansējumu 3000,00 
euro (trīs tūkstoši euro, 00 centi) 

apmērā daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājas Kalna ielā 8, Smiltenē 
iesniegtā pieteikuma par projekta 
„Dzīvojamo māju piesaistīto ze-
mesgabalu labiekārtošana” ieceres 
realizēšanai

42. Piešķirt Smiltenes novada 
domes līdzfinansējumu 300,00 
euro (trīs simti euro, 00 centi) ap-
mērā daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Pils ielā 4, Smiltenē iesniegtā 
pieteikuma par projekta „Dzīvoja-
mo māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošana” ieceres dokumen-
tācijas izstrādei.

43. Sagatavot un iesniegt Satik-
smes ministrijai iesniegumu valsts 
budžeta programmas „Valsts au-
toceļu fonds” par tranzītielas ielas 
seguma posma atjaunošana, Smil-
tenē, par kopējo summu 112725,00 
EUR (viens simts divpadsmit tūk-
stoši septiņi simti divdesmit pieci 
euro).

44. Sagatavot un iesniegt Sa-
tiksmes ministrijai iesniegumu 
valsts budžeta programmas „Valsts 
autoceļu fonds” par būvprojekta 
izstrādi „Rūpniecības ielas atjauno-
šana, Smiltenē”, par kopējo sum-
mu 21780,00 EUR (divdesmit viens 
tūkstotis septiņi simti astoņdesmit 
euro).

45. Piešķirt Smiltenes novada 
biedrībai „BMX klubs Silvas Ziķeri” 
finansējumu 500 EUR (pieci simti 
euro 00 centi) apmērā trenerim Ģ. 
Kātiņam sportista pavadīšanai uz 
Tokijas vasaras olimpiskajām spē-
lēm, kas notiek laika periodā no 
2021. gada 23. jūlija līdz 8. augus-
tam.

46. Lai nodrošinātu ERAF pro-
jekta (Nr. 8.1.2.0/17/I/034) Mācību 
vides uzlabošana Smiltenes vidus-
skolā” realizēšanu, apstiprināt Smil-
tenes novada domes 31.03.2021. 

lēmumu Nr. 172 „Par aizņēmumu 
no Valsts kases ERAF projekta (Nr. 
8.1.2.0/17/I/034) Mācību vides uzla-
bošana Smiltenes vidusskolā” īste-
nošanai”. 

47. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 2/21 „Par Smiltenes nova-
da pašvaldības apvienoto budžetu 
2021. gadam” projektu.

48. Pieņemt zināšanai izstrādā-
to „Jaunizveidojamās Smiltenes no-
vada pašvaldības administratīvās 
struktūras projektu” (pielikumā) 
un turpmāk, līdz 2021. gada 31. de-
cembrim, Projektu izmantot Apes 
novada, Raunas novada un Smilte-
nes novadu pašvaldību apvienoša-
nās procesa pabeigšanai, apvieno-
šanās procesā ar Domes lēmumu 
precizējot vai grozot Projektu.

49. Izveidot pastāvīgi funkcio-
nējošu Smiltenes novada pašvaldī-
bas institūciju –  Smiltenes novada 
pašvaldības Publisko iepirkumu 
komisiju. Apstiprināt Nolikuma Nr. 
8/21 „Smiltenes novada pašvaldī-
bas Publisko iepirkumu komisijas 
nolikums” projektu.

50. Par Smiltenes novada paš-
valdības Publisko iepirkumu komi-
sijas izveidošanu un ievēlēšanu

51. Apstiprināt Noteikumus Nr. 
2/21 „Smiltenes novada pašvaldī-
bas Iepirkumu organizēšanas kār-
tība” projektu.

52. Noteikt , ka  kandidāti Smil-
tenes  novada vēlēšanu komisi-
jai piesakāmi no 02.08.2021. līdz 
16.08.2021. plkst. 18.00.

53. Izveidot pastāvīgi funkcio-
nējošu Smiltenes novada pašvaldī-
bas institūciju – Smiltenes novada 
pašvaldības Administratīvo komi-
siju. Apstiprināt Nolikuma Nr. 8/21 
„Smiltenes novada pašvaldības Ad-
ministratīvās komisijas nolikums” 
projektu.

54. Ievēlēt Smiltenes novada 
pašvaldības Administratīvā ko-
misijā Auriku Zīveri, Daci Pašutu, 
Sarmīti Daudzieti, Gaidi Bogdano-
vu, Daigu Bojāri, Ievu Ozolu. Iecelt 
par Smiltenes novada pašvaldības 
Administratīvās komisijas priekš-
sēdētāju Auriku Zīveri. Iecelt par 
Smiltenes novada pašvaldības Ad-
ministratīvās komisijas sekretāri 
Smiltenes novada Centrālās admi-
nistrācijas darbinieci Dainu Krūmi-
ņu.

55. Par Smiltenes novada paš-
valdības Dzīvokļu komisijas izvei-
došanu un Nolikuma „Smiltenes 
novada pašvaldības Dzīvokļu komi-
sijas nolikums” projekta apstiprinā-
šanu.

56. Par pašvaldības iestāžu – 
Smiltenes novada domes Sociālā 
dienesta, Apes novada Sociālā die-
nesta un Raunas novada domes 
Sociālā dienesta reorganizācijas 
uzsākšanu.

57. Par pašvaldības iestāžu – 
Apes novada Bāriņtiesa un Smilte-
nes novada Bāriņtiesa reorganizā-
cijas uzsākšanu.

58. Atcelt Smiltenes novada 
pašvaldības domes 2021. gada 1. 
jūlija lēmumu Nr. 3 „Par Smiltenes 
novada pašvaldības domes priekš-
sēdētāja vietnieka ievēlēšanu” (sē-
des protokols Nr. 2, §.2.). 

59. Ievēlēt deputāti Gitu Mūr-
nieci, personas kods 221152-12263, 
par Smiltenes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieku sa-
darbībai ar uzņēmējiem. 

15. jūlijā notika ārkārtas do-
mes sēde, kurā tika pieņemti 
šādi lēmumi: 

1. Izveidot pašvaldības iestādi 
„Smiltenes novada Apes pilsētas un 
pagasta pārvalde”. 

2. Izveidot pašvaldības iestādi 
„Smiltenes novada Raunas pagasta 
pārvalde”. 

3. Izveidot pašvaldības iestādi 
„Smiltenes novada Drustu pagasta 
pārvalde”. 

4. Apstiprināt Smiltenes novada 
Apes pilsētas un pagasta pārvaldes 
amata vienību sarakstu. 

5. Apstiprināt Smiltenes novada 
Drustu pagasta pārvaldes amata 
vienību sarakstu. 

6. Apstiprināt Smiltenes novada 
Raunas pagasta pārvaldes amata 
vienību sarakstu.

7. Izveidot pašvaldības iestādi 
„Smiltenes novada Centrālā admi-
nistrācija”. 

8. Apstiprināt pašvaldības ies-
tādes „Smiltenes novada Centrālā 
administrācija” amata vienību sa-
rakstu.

9. Iecelt Smiltenes novada paš-
valdības izpilddirektora amatā 
Andri Lapiņu ar 2021. gada 15. jū-
liju.

10. Par atklātu konkursu uz 
Smiltenes novada pašvaldības iz-
pilddirektora vietnieku, Apes pil-
sētas un Apes pagasta pārvaldes 
vadītāju, Drustu pagasta pārvaldes 
un Raunas pagasta pārvaldes vadī-
tāju amatiem.

11. Par bāriņtiesas funkciju no-
drošināšanu. 

3. augustā notika ārkārtas 
domes sēde, kurā tika pieņemts 
viens lēmums – ievēlēt Smiltenes 
novada pašvaldības Publisko iepir-
kumu komisijā Litu Kalniņu, Sandu 
Kļaviņu, Gintu Eisleru, Elgaru Felci, 
Lauru Popi, Lindu Zūdiņu.

Dina Kaupe,
Smiltenes novada pašvaldības 

Kancelejas nodaļas vadītāja 

Smiltenes novada pašvaldība, 
atbilstoši Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumam Pār-
ejas noteikumu 6. punktam, ir no-
vadā iekļauto pašvaldību (Raunas 
novada, Smiltenes novada un Apes 
novada) institūciju, finanšu, man-
tas, tiesību un saistību pārņēmēja. 

Informējam, ka no 2021. gada 1. 
jūlija apvienoto pašvaldību noslēg-
to līgumu saistības pārņem Smil-
tenes novada pašvaldība, reģis-
trācijas Nr. 90009067337, adrese 
– Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes 
novads, LV-4729. 

Līdz jaunas informācijas izsū-
tīšanai, elektroniski sagatavoto 
attaisnojumu dokumentu iesūtīša-
nas kanāli paliek iepriekšējie, kā arī 
papīra formāta rēķinu iesūtīšana 
notiek tāpat kā līdz šim un kā līgu-
mos noteikts.

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@smiltenesnovads.
lv

Smiltenes 
novada 
pašvaldības 
rekvizīti 

Smiltenes NKUP informē
Līdz 2021. gada 18. novembrim 

notiks būvniecības darbi Smiltenes 
NKUP administrācijas ēkā, Pils ielā 
3a, Smiltenē.

„Administratīvās ēkas pārbū-
ves” projekts izstrādāt atbilstoši 
2018. gada „Uzņēmuma energo-
audita pārskatam”, kurā viens no 

obligāti veicamajiem pasākumiem 
tika minēts energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākums ēkai. 
Līdz ar to ēkai tiks veikta bērniņu 
siltināšana – jumta nomaiņa, ārsie-
nu siltināšana un piebūves izbūve, 
klientu apkalpošanai ar īpašām va-
jadzībām.

Pašvaldībā

Smiltenes novada pašvaldība ar 
augšupejošu soli pārdod pašvaldī-
bai piederošu nekustamo īpašumu: 

•	 „Rauzas Kraujiņas”, Pals-
manes pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 9474 001 0126, 
kas sastāv no vienas zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 9474 
001 0126, 5373m2 ha platībā.

•	 „Vecpalsas”, Palsmane, 
Palsmanes pagastā, Smiltenes no-
vadā, kadastra numurs 9474 004 
0352, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
9474 004 0352, 0,1743 ha platībā 
un nedzīvojamām ēkām ar kadas-
tra apzīmējumu 9474 004 0352 001, 
9474 004 0352 002, 9474 004 0352 
003 un 9474 004 0352 004.

Smiltenes novada pašvaldība 
2021. gada 2. septembrī, Dārza 
ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
Smiltenes novada pašvaldības sēžu 
zālē, rīko mutisku izsoli ar augšup-
ejošu soli pašvaldības kustamās 
mantas – augošu koku atsavināša-
nu (atmežošanas cirte): 

•	 ar kopējo izcērtamo pla-
tību 0,28 ha un aprēķināto kopē-

Izsoles Smiltenes novada pašvaldībā
jo pārdodamās koksnes apjomu 
115,95 m3, kas atrodas Smiltenes 
novada pašvaldības īpašumā esoša-
jā zemes gabalā „ Lāsītes”, kadastra 
apzīmējums 9470 014 0164, Laun-
kalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
2. kvartāla 1. nogabalā;

•	 ar kopējo izcērtamo pla-
tību 1,17 ha un aprēķināto kopē-
jo pārdodamās koksnes apjomu 
420,68 m3, kas atrodas Smiltenes 
novada pašvaldības īpašumā esoša-
jā zemes gabalā „Lāsītes”, kadastra 
apzīmējums 9470 014 0164, Laun-
kalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
2. kvartāla 3. un 7. nogabalā;

•	   ar kopējo izcērtamo pla-
tību 2,77 ha un aprēķināto kopējo 
pārdodamās koksnes apjomu 943 
m3, kas atrodas Smiltenes novada 
pašvaldības īpašumā esošajā ze-
mes gabalā „Lāsītes”, kadastra apzī-
mējums 9470 014 0164, Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā, 2. kvar-
tāla 5., 8., 9, un 10. nogabalā.

Smiltenes novada pašvaldība 
rīko elektroniskās izsoles ar aug-
šupejošu soli. Tiek pārdota Smilte-

nes novada pašvaldībai piederoša  
kustamā manta – augoši koki:

•	 ar kopējo kailcirtē izcērta-
mo platību 3,04 ha un aprēķināto 
kopējo pārdodamās koksnes apjo-
mu 911,74 m3, kas atrodas Smilte-
nes novada pašvaldības īpašumā 
esošajā zemes vienībā „Zīleskalns”, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes 
novadā, kadastra apzīmējums 
94580040013, un sastāv no meža 
1. kvartāla 2., 3., 7. nogabalā eso-
šas stumbra krājas – 911,74 m3 (no 
tās lietkoksne – 804,04 m3, malka – 
118,12 m3);

•	 ar kopējo kailcirtē izcērta-
mo platību 0,7 ha un aprēķināto ko-
pējo pārdodamās koksnes apjomu 
280,90 m3, kas atrodas Smiltenes 
novada pašvaldības īpašumā eso-
šajā zemes vienībā „Meži”, Variņu 
pagastā, Smiltenes novadā, kadas-
tra apzīmējums 9490 004 0075, un 
sastāv no meža 6. kvartāla 4. noga-
balā esošas stumbra krājas – 280,90 
m3 (no tās lietkoksne – 253,19 m3, 
malka – 30,88 m3);

•	 ar kopējo kailcirtē izcērta-
mo platību 0,9 ha un aprēķināto ko-

pējo pārdodamās koksnes apjomu 
161,07 m3, kas atrodas Smiltenes 
novada pašvaldības īpašumā eso-
šajā zemes vienībā „Meži”, Variņu 
pagastā, Smiltenes novadā, kadas-
tra apzīmējums 9490 004 0075, un 
sastāv no meža 6. kvartāla 6. noga-
balā esošas stumbra krājas – 161,07 
m3 (no tās lietkoksne – 153,35 m3, 
malka – 9,11 m3);

•	 ar kopējo kailcirtē izcērta-
mo platību 1,2 ha un aprēķināto ko-
pējo pārdodamās koksnes apjomu 
413,80 m3, kas atrodas Smiltenes 
novada pašvaldības īpašumā esoša-
jā zemes vienībā „Meži”, Variņu pa-
gastā, Smiltenes novadā, kadastra 
apzīmējums 9490 005 0065, un sa-
stāv no meža 7. kvartāla 7., 8. noga-
balā esošas stumbra krājas – 413,80 
m3 (no tās lietkoksne – 376,54 m3, 
malka – 41,02 m3).

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties Smiltenes novada pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē lapā www.smilte-
ne.lv  un elektronisko izsoļu vietnē 
https://izsoles.ta.gov.lv.

Būvprojektu „Administratīvās 
ēkas pārbūve, Pils ielā 3a, Smiltenē, 
LV-4729” izstrādāja SIA „Firma L4”, 
pārbūves darbus veic SIA „Woltec”, 
būvuzraudzība SIA „BBPV”.

Informējam, ka būvniecības 
darbu laikā līdz 2021. gada 18. no-
vembrim SIA “Smiltenes NKUP” 

administrācijas ēkā Pils ielā 3a, 
klienti tiks pieņemti, iepriekš sa-
zvanoties pa tālr. 26182972.

Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām! 

Smiltenes NKUP
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Pašvaldības policijas informācija

EKO punkti – tikai šķirotiem atkritumiem
Smiltenes novada iedzīvotājiem 

ir pieejama infrastruktūra dalīti vāk-
tu atkritumu bezmaksas nodošanai. 
Klientu aptaujas un ikdienas komu-
nikācija ar klientiem ļauj secināt, ka 
atkritumu šķirošanā ir ieinteresēta 
arvien lielāka iedzīvotāju daļa.

Konkrēti EKO punktu sistēma ir 
izveidota, lai atbalstītu iedzīvotājus 
– dotu iespēju samazināt sadzīves 
atkritumu apjomu, par kura izveša-
nu jāmaksā mājsaimniecībai, lai cil-
vēki varētu dzīvot atbilstoši zaļajai 
domāšanai un realizēt videi drau-
dzīgus paradumus, kā arī lai sama-
zinātu ietekmi uz vidi – samazinātu 
noglabājamo atkritumu apjomu un 
nodotu izejvielas otrreizējai pār-
strādei.

Tomēr arvien tiek konstatēti 
gadījumi, kad godprātīgi sašķiro-
tais tiek neatgriezeniski sabojāts ar 
neatbilstošu saturu. Neatbilstošs ir 
nevis neatpazīts kāds no pārstrā-
dei derīgiem polimēra veidiem, 
bet, piemēram, tīši pieliets kontei-
ners ar nezināmas izcelsmes šķid-
rumiem, piebērts ar pelniem, sa-
slaukām, zaļajiem atkritumiem un 
piepildīts ar autiņbiksītēm, medicī-
nas atkritumiem, nešķirotu sadzī-
ves atkritumu maisiem. Pašvaldība 
var būt spiesta pieņemt lēmumu 
par EKO punktu likvidēšanu, ja 
ilgstoši neizdodas uzturēt kārtību 
pie konteineriem vai par to satura 
tukšošanu ir jāmaksā dēļ tā, ka tas 
ir pārstrādei nederīgs.

Atsevišķu negodprātīgu cilvēku 
dēļ pašvaldībai ir jātērē visu paš-
valdībā dzīvojošo nodokļu maksā-

tāju nauda.
Iedzīvotāji par līdzcilvēku ne-

godprātīgas rīcības konstatēšanu 
ir aicināti nekavējoties informēt 
pašvaldību atbildīgos darbiniekus, 
jo šāda rīcība ir administratīvi sodā-
ma. 

Lai EKO punkti, pārstrādei de-
rīgo materiālu bezmaksas nodoša-
nai, arī turpmāk būtu pieejami:

1. Katrai mājsaimniecībai 
ir jābūt noslēgtam līgumam par 
nešķirotu sadzīves atkritumu 
konteineru apsaimniekošanu, 
tad nebūs nepieciešamība meklēt 
pilsētvidē vai nomaļās vietās ie-
spēju no atkritumiem atbrīvoties 
nelegāli. Atbildību slēgt atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu nosaka 
pašvaldības saistošie noteikumi. 
Līgumu ar SIA „ZAAO” var noslēgt 
zvanot pa tālr. 64281250 vai raks-
tot ziņu epastā zaao@zaao.lv, kā 
arī aizpildot pieteikumu uzņēmuma 
mājas lapā www.zaao.lv sadaļā PIE-
TEIKT PAKALPOJUMU.

2. Ievēro norādes uz kon-
teineriem par tajos ievietojamo 
saturu. Jebkāda veida maisu novie-
tošana pie konteineriem ir aizliegta. 
Īpaša vērība pareizai atkritumu 
apsaimniekošanai jāpievērš val-
stī COVID-19 epidemioloģiskās si-
tuācijas laikā, lai netiktu apdraudēta 
līdzcilvēku un atkritumu apsaim-
niekošanas pakalpojumu sniedzēju 
veselība! Šķirošanas konteineros 
nedrīkst izmest individuālās aizsar-
dzības līdzekļus – maskas, cimdus, 
arī higiēnas preces, vienreiz lietoja-
mās salvetes, papīra dvieļus un me-

dicīnas atkritumus!
Uz šķiroto atkritumu konteine-

riem jeb EKO punktiem iedzīvotāji 
var nogādāt šķirotus atkritumus un 
izmest tos divos speciāli marķētos 
konteineros, no kuriem viens pa-
redzēts pudeļu, burku stiklam, 
bet otrs – papīram, polietilēnam, 
PET pudelēm, sadzīves ķīmijas un 
kosmētikas plastmasas iepakoju-
mam, metālam. 

Šķiro atkritumus pareizi!

Konteiners papīram, polimēra, PET pudelēm, metālam

DRĪKST MEST NEDRĪKST MEST
Papīra un kartona iepakojumu 
Biroja papīru, avīzes, žurnālus, 
grāmatas, iepakojuma papīru, kartonu, 
gofrētu.

Papīra un kartona iepakojumu un atkritumus 
NEDRĪKST mest vienreizējās lietošanas traukus, papīra dvieļus 
un salvetes, folija iepakojuma materiālu (čipsu pakas, saldējuma 
papīrus), līmpapīrus, fotopapīrus utt.

Polimēra iepakojumu
Polietilēna plēves (LDPE), PET dzērienu 
pudeles, kā arī pārtikas, kosmētikas, 
sadzīves ķīmijas iepakojumu –  kannas, 
spaiņus, kastes, pudeles (HDPE). 

Polimēra iepakojumu un atkritumus 
NEDRĪKST mest vienreizējās lietošanas plastmasas traukus, 
krējuma un margarīna trauciņus, kečupa un eļļas pudeles, 
skābbarības ruļļu plēves, rotaļlietas u.c. cietās plastmasas veidu 
izstrādājumus (PP; PS; PVC). 

Metālu
Visa veida metāla iepakojumus un metāla priekšmetus.

Konteiners pudeļu un burku stiklam

DRĪKST MEST NEDRĪKST MEST
Stikla iepakojumu – pudeles un burkas

Stikla iepakojuma atkritumus un lauskas. 
Visa veida stikla pudeles un burkas. Var 
būt ar metāla gredzeniem, riņķiem un 
etiķetēm.

Stikla iepakojums - pudeles un burkas

NEDRĪKST mest logu stiklu, spoguļus, lampu kupolus, keramikas 
izstrādājumus (balzama pudeles), automašīnu logu stiklu, pakešu 
logu stiklu.

Iepakojumam jābūt izskalotam, 
bez pārtikas vai sadzīves ķīmijas 
paliekām. Tos materiālus, kurus var 
saplacināt, tos ir jāsaplacina, lai tau-
pītu vietu konteinerā.

Jautājumu gadījumā konsul-
tējies! ZAAO speciālisti konsultāci-
jas šobrīd sniedz attālināti pa tālr. 
64281250 katru darba dienu no 
plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 

līdz 17.00.  Ievērojot valstī noteiktās 
epidemioloģiskās drošības prasī-
bas, ir iespējams aicināt ZAAO spe-
ciālistus uz klātienes konsultācijām 
iedzīvotāju forumos un daudzdzī-
vokļu māju sanāksmēs.

Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību 

vadītāja

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija 2021. gada jūlija mēnesī 
reaģēja uz 157 notikumiem, no ku-
riem 55 gadījumos ziņas saņemtas 
no iedzīvotājiem, 66 pārkāpumi tika 
fiksēti patruļas laikā un 21 gadīju-
mos informācija saņemta no Valsts 
policijas Operatīvās vadības noda-
ļas.  Tika veikti  15 plānotie reidi un 
norīkojumi.

Apkalpojot notikumus konsta-
tēts, ka 40 gadījumos notikumā ie-
saistītās personas atrodas alkohola 
reibumā, no tām bija nepieciešams 
sešpadsmit personas nogādāt dzī-
ves vietā, trīs – atskurbtuvē.

Jūlija mēnesī pret 48 personām 
uzsākta administratīvo pārkāpumu 
lietvedība, no kurām gadījumos pie-
ņemts lēmums, bet 6 lietas nosūtī-
tas kompetentam iestādēm lēmu-
ma pieņemšanai.

- 42  par alkoholisko dzērie-
nu vai citu apreibinošo vielu lietoša-
nu publiskā vietā vai atrašanos pub-
liskā vietā reibuma stāvoklī. 

- 1 par sadzīves atkritumu 
radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanā

- 3 par dzīvnieku labturības 
prasību pārkāpumiem

- 2 sīko huligānismu (labie-
kārtojumu elementu bojāšana)

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

 Kas būtu jāzin par ielas šķērso-
šanu un drošību uz ceļa!

Tuvojoties skolas gaidām atgādi-
nāsim mazliet par ielas šķērsošanu 
un drošību uz ceļiem. Tiklīdz bērns 
sāk viens pats iet uz skolu un nākt 
mājās, viņam ir jāizstāsta svarīgākie 
ceļu satiksmes noteikumi, kas būtu 
jāzina gan lielajiem, gan mazajiem 
gājējiem. Īpašu uzmanību vajadzētu 
pievērst ielu šķērsošanai, kā arī dro-

šībai autostāvvietās, kurās aktuāli ir 
dažādi drošības riski. Tāpat jāizstās-
ta, ka atstarotāju lietošana tumšā 
laikā ir ļoti svarīga, lai autovadītāji 
mazo gājēju varētu viegli pamanīt.

Lai Tavs bērns, dodoties uz sko-
lu, un no tās, justos droši, kopā va-
rat izstaigāt šo maršrutu, pievēršot 
uzmanību vietām, kur, piemēram, 
uzmanīgi jāšķērso brauktuve vai jā-
izmanto citas zināšanas. Tādā veidā 
ceļu satiksmes drošības noteikumi 
bērniem labāk paliks atmiņā, kā arī 
vecāki vienmēr zinās, pa kādu mar-
šrutu viņu bērni dodas uz skolu un 
nāk mājās.

Ielas šķērsošanas gadījumā vis-
pirms jāskatās pa kreisi un tad pa 
labi. Pirms uzsākt ielas šķērsošanu 
jānovērtē vai transportlīdzeklis uz 
brauktuves ir tuvu vai tālu.

Pirms šķērsot ielu pa gājēju pār-
eju – atceries:

•	 Nešķērso to pārsteidzīgi!
•	 Vēlmi šķērsot pāreju parā-

di ar skaidru kustību!
•	 Šķērso pāreju tikai tad, kad 

tas ir droši!
•	 Arī autovadītājs var kļūdī-

ties, šaubu gadījumā – pagaidi!
•	 Uzmanies no mašīnām, 

kas izgriežas no blakus ielām vai 
brauc pa blakus joslu!

Ja tuvumā nav gājēju pārejas, 
tad ielas šķērsošanai var izvēlēties 
labi pārredzamu vietu. Arī tad gājēji 
drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc 
tam, kad ir novērtējuši attālumu līdz 
transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā 
arī novērtējuši to braukšanas ātru-
mu un pārliecinājušies, ka brauk-
tuves šķērsošana nav bīstama un 
ka netiks traucēta transportlīdzekļu 
satiksme.

Vienmēr jāatceras, ka mašīna 
nevar apstāties uz burvju mājiena. 
Ikvienu braucošu auto var apturēt 
pēc kāda laika vai kāda ceļa posma. 

Gājējiem ir arī savi aizliegumi:
•	 šķērsot brauktuvi ārpus 

gājēju pārejas, ja ceļam ir sadalošā 
josla, vai vietās, kur uzstādīti nožo-
gojumi gājējiem vai ceļu nožogoju-
mi;

•	 šķērsot brauktuvi ārpus 
gājēju pārejas, ja ceļam, kur ceļu sa-
tiksme notiek divos virzienos, ir čet-
ras vai vairākas braukšanas joslas;

•	 iziet uz brauktuves, nepār-
liecinoties par to, vai netuvojas auto. 
Reizēm no ietves malas situāciju uz 
ielas nevaram labi saskatīt, jo ielas 
malā ir stāvoši transportlīdzekļi vai 
citi šķēršļi, kas ierobežo redzamību.

Īpaši braucēji ir operatīvie trans-
portlīdzekļi – policijas transports, 
ātrā palīdzība un ugunsdzēsēji. 
Ja tuvojas operatīvais transportlī-
dzeklis, gājējiem aizliegts iziet uz 
brauktuves, bet tiem gājējiem, kuri 
atrodas uz brauktuves, jādod ceļš 
šiem auto, kas pilda atbildīgus uzde-
vumus un dodas palīgā kādam, kas 
nonācis nelaimē. Skaņas signāls un 
speciāli gaismas signāli liecina par 
to, ka auto šobrīd veic īpaši svarīgu 
uzdevumu.

Likums nosaka, ka  bērns var 
patstāvīgi pārvietoties jau no 7 gadu 
vecuma. Jaunākiem bērniem ir jābūt 
pieaugušā uzraudzībā. Rūpīgi izvēr-
tē, vai Tavs bērns ir gatavs mērot 
kādu noteiktu ceļa posmu pastāvīgi. 

Smiltenes novada Pašvaldības 
policijas darbinieki izsaka lielu patei-
cību iedzīvotājiem, kuri ziņo par pār-
kāpumiem, kas apdraud apkārtējo 
drošību un sabiedrisko kārtību. 

Aicinām ziņot nekavējoties par 
jebkuru sabiedriskās kārtības pār-
kāpumu vai personu tiesību un brī-
vības apdraudējumu, jo jebkāda lai-
cīgi saņemta informācija var sekmēt 
pārkāpuma novēršanu un vainīgās 
personas saukšanu pie atbildības.

28659933 vai 110

  Smiltenes novada
 Pašvaldības policija

Mobilā diagnostika

7. septembrī un 12. septem-
brī Smiltenē, DAKTERU IELĀ 14 
(pie SIA „Sarkanā krusta Smilte-
nes slimnīca), no plkst.10.00 līdz 
17.00 mobilās diagnostikas IZ-
MEKLĒJUMI:

Mamogrāfija:
•       ar Nacionālā veselības die-

nesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – 
BEZ MAKSAS

•    ar ģimenes ārsta nosūtījumu 
– 2,85 EUR

•    bez nosūtījuma – 20,00 EUR
JAUNUMS: Trīs dimensiju (3D) 

automātiskā krūšu ultrasonogrāfija 
– 19.00 EUR.

PACIENTIEM LŪDZAM VEIKT 
IEPRIEKŠĒJU PIERAKSTU PA TĀLR.: 
+371 25431313.

Ārstniecības iestādes reģistrāci-
jas kods 0100-64111.

PAKALPOJUMU NODROŠINA 
MFD veselības grupa.

Realizēts projekts „Datorgrafikas 
mācību priekšmeta tehniskā aprīkojuma 
iegāde Smiltenes mākslas skolai”

Ar Valsts Kultūrkapitā-
la fonda atbalstu, īsteno-
jot projektu  „Datorgrafi-
kas mācību priekšmeta 
tehniskā aprīkojuma iegā-
de Smiltenes Mākslas skolai”, Smil-
tenes Mākslas skolas datorgrafikas 
klases tehniskais aprīkojums papildi-
nāts ar diviem stacionārajiem dato-
riem un mācību darbam atbilstošu 
programmatūru. 

Projekta ilgtermiņa mērķis ir no-
drošināt vizuālās mākslas kvalitatīvu 
izglītību un konkurētspēju, veidojot 
un uzlabojot Smiltenes Mākslas sko-
las nepieciešamo materiāli tehnisko 

bāzi. Projekta rezultātā 
iegādātā datortehnika un 
programmatūra nodroši-
nās kvalitatīvāku grafiskā 
dizaina apguvi Smiltenes 

Mākslas skolā. 
Projekta kopējās izmaksas – 

1700,00 EUR. Finansējums piesais-
tīts Valsts Kultūrkapitāla mērķprog-
rammas projektu konkursā „Vizuālās 
mākslas izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana”.

Vita Grigule,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja
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Aptaujas anketa Smiltenes 
novada pašvaldības 
iedzīvotājiem

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 
informē

Aicinām iedzīvotājus līdz 2021. gada 19. septembrim piedalīties 
nelielā aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par 
pašvaldības informatīvā izdevuma saturu un satura prioritātēm, 
lai veicinātu satura kvalitātes uzlabošanu. Aptauja ir anonīma, un 
iegūtie rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

1. Vai Jūs lasāt pašvaldības izdevumu drukātā veidā? (Apvel-
ciet atbildi)

•	 Jā
•	 Nē
•	 Dažreiz

2. Vai Jūs zināt, ka pašvaldības izdevums ir pieejams arī 
elektroniski? (Apvelciet atbildi)

•	 Jā
•	 Nē

3. Vai Jūs esat informēts par pašvaldības darbu un 
aktualitātēm? (Apvelciet atbildi)

•	 Pilnībā pietiekami
•	 Pietiekami
•	 Nepietiekami
•	 Nav viedokļa

4. Kādu informācija, Jūsuprāt, Pašvaldībai jāsniedz 
iedzīvotājiem vairāk ? (Atzīmējiet trīs prioritārās tēmas)

•	 Pašvaldības plāni un projekti
•	 Pašvaldības paveiktie darbi
•	 Skaidrojumi par domes pieņemtiem lēmumiem
•	 Domes pieņemtie saistošie noteikumi un to grozījumi 
•	 Veselības aprūpes pakalpojumi  
•	 Komunālie pakalpojumi 
•	 Sociālie pakalpojumi 
•	 Nekustamais īpašums un saistoši jautājumi
•	 Ar uzņēmējdarbību saistīti jautājumi 
•	 Atbalsta iespējas un konkursi 
•	 Līdzdalības iespējas un iesaiste sabiedriskajā darbā 
•	 Jauniešiem saistošas iniciatīvas un projekti 
•	 Senioriem saistošas iniciatīvas un projekti 

Līdz 16. augustam veicams kārtējais 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2021. gada 
16. augustam veicams kārtējais 
nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) maksājums. Saskaņā ar li-
kumu „Par nekustamā īpašuma 
nodokli”, nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumi veicami vie-
nu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. 
martā, 17. maijā, 16. augustā un 
15. novembrī vai kā katra pašval-
dība lēmusi atbilstoši „Covid-19 
infekcijas izplatības seku pārva-
rēšanas likuma” 5. pantā minē-
tajām tiesībām 2021. gadā  no-
teikt citus nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņus, kas 
atšķiras no likumā „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” noteikta-
jiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 
2021. gada ietvaros.

Nomaksāt NĪN iespējams Smil-
tenes novada pašvaldības norēķi-
nu punktos (Klientu apkalpošanas 
centrā, Nekustamo īpašumu nodaļā 
Smiltenē vai pagastu pārvaldēs), ban-
kā, internetbankā, portālā  www.
epakalpojumi.lv  un  www.latvija.lv. 
Veicot maksājumu internetbankā, 
būtiski ir pārliecināties, vai pārskai-
tījums adresēts pašvaldībai, kas 
izsūtījusi paziņojumu par NĪN no-
maksu. Pārskaitījums veicams uz 
kādu no tiem pašvaldības kontiem, 
kas norādīti sagatavotajā maksā-
šanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomak-

sāt portālā www.epakalpojumi.
lv un www.latvija.lv. Abos portālos 
pieejami pašvaldību banku konti 
NĪN samaksai, kā arī nodokļa mak-
sātājam automātiski uzrādās visa 
nepieciešamā informācija mak-
sājuma veikšanai. Portālā www.
epakalpojumi.lv iespējams veikt 
nomaksu arī par citas fiziskas vai 
juridiskas personas īpašumiem.

Atbilstoši 2021. gada 13. mar-
ta grozījumiem likuma „Covid-19 
infekcijas izplatības seku pārvarē-
šanas likums” 5. pantā, par 2021. 
taksācijas gadam aprēķināto ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksā-
juma kavējumu likuma „Par nodok-

Sākot ar septembri tiek mainīts 
ķirurga B. Gabrānes un traumatolo-
ga – ortopēda, rezidenta J. Zušma-
ņa pieņemšanu laiki: 

•	 ārsts – ķirurgs Baiba Ga-
brāne pieņems otrdienās no pulk-
sten 13.00 līdz 16.00 (pēc pieraksta);

•	 ārsts – traumatologs – or-
topēds, rezidents Jurģis Zušmanis 
pieņems ceturtdienās no pulksten 
13.00 līdz 16.00 (pēc pieraksta).

SIA „Sarkanā Krusta Smilte-
nes slimnīca” Poliklīnikā ir ieviests 
jauns maksas pakalpojums – EKG 
holtera monitorēšana. Holtera mo-
nitorēšana ir 24 vai 48 stundu ne-
pārtrauktas sirds darbības elektro-
niskais pieraksts pacienta ikdienas 
aktivitāšu laikā. Šī metode palīdz 
novērtēt sirds darbības ritmu, arit-
mijas rašanos un tās biežumu.

Lai uzlabotu pacientu apkal-
pošanu un iespējas ātrāk un ērtāk 
pierakstīties pie Smiltenes slim-
nīcas speciālistiem un izmeklēju-
miem, SIA „Sarkanā Krusta Smil-
tenes slimnīca” ir pievienojusies 
„Meditec” izstrādātajam pacientu 
portālam eVeselībasPunkts, kas 
nodrošina elektronisko pierakstī-
tu pie ārstiem, speciālistiem un iz-
meklējumiem Latvijas ārstniecības 
iestādēs.

Šobrīd portālā eVeselībasPun-
kts ir iespēja pieteikties uz šādiem 
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slim-
nīca” valsts apmaksātajiem pakal-
pojumiem:
•	 endokrinologa konsultācija;
•	 fizikālās un rehabilitācijas me-

dicīnas ārsta konsultācija;
•	 fizikālās slodzes tests ar elek-

trokardiogrāfu (veloergono-
metrija);

•	 neirologa konsultācija;
•	 oftalmologa (acu ārsta) konsul-

tācija;
•	 onkologa konsultācija;
•	 otolaringologa (LOR) konsultā-

cija;
•	 rentgena (RTG, radioloģisks iz-

meklējums);
•	 urologa konsultācija.

Pieteikšanās reģistratūrā pie 
speciālistiem un uz izmeklējumiem 
pa tālruni 64772534, 26468349 vai 
pa e-pastu registratura@smiltenes-
slimnica.lv.

Smiltenes slimnīca atgādina, 
ka apmeklējot Smiltenes slimnīcu 
obligāti jālieto higiēniskās sejas 
maskas, jāievēro fiziskā distan-
cēšanās, jādezinficē rokas, pie 
speciālista vai uz izmeklējumu jāie-
rodas īsi pirms noteiktā pieraksta 
un lieki neuzkavēties poliklīnikas 
telpās.

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” Sociālās aprūpes un re-
habilitācijas nodaļa turpina uzņemt 
jaunus klientus ievērojot valstī no-
teiktos ierobežojumus:

•	  divas dienas pirms ievie-
tošanas Sociālās aprūpes nodaļā ir 
veikts Covid-19 tests un tas ir nega-
tīvs;

•	 pēc uzņemšanas Sociālās 
aprūpes nodaļā klientiem būs jāie-
vēro 10 dienu pašizolācija.

Saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošī-

bas pasākumus Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”, Sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas nodaļas 
klientu piederīgie var tikties ar tuvi-
niekiem ievērojot sekojušus nosacī-
jumus:

•	 piederīgi var apmeklēt tu-
viniekus no pulksten 9.00 līdz 20.00, 
apmeklējums tikai ar  iepriekšēju 
pierakstu, piesakoties uz konkrētu 
apmeklējuma laiku (pieteikšanās 
darba dienās pa tālr. 26169787 un 
brīvdienās pa tālr. 29276022);

•	 jāierodas precīzi noteiktajā 
laikā;

•	 jāievēro higiēnas noteiku-
mi (roku mazgāšana, dezinfekcija);

•	 jālieto sejas aizsargmaskas 
(iekštelpās bahilas);

•	 ārtelpās neierobežots vizī-
tes ilgums, iekštelpās vizītes ilgums 
15 minūtes;

•	 apmeklējums iekštelpās 
atļauts vienam tuviniekam vienā 
reizē.

I. Majore,
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca”
Medicīniskās aprūpes nodaļas 

vadītāja

Augusta sākumā 
Smiltenes evaņģēliski 
luteriskās baznīcas 
dārzā tika veikta au-
gošo koku vērtēšana 
un inventarizācija, 
kuras laikā Nacionā-
lā Botāniskā dārza 
dendroloģe Ināra 
Bondare novērtēja 
koku fizisko stāvokli, 
nosakot to vitalitāti, 
vecumposmu un ilgt-
spēju. Dendroloģe 
baznīcas dārza koku 
audzi novērtēja jau 
otro reiz –  šā gada 
aprīlī norisinājās pir-
mā vērtēšana, kamēr  
koki vēl nebija salapo-
juši.  

Ņemot vērā pare-
dzētos Baznīcas lau-
kuma rekonstrukcijas 
darbus, speciāliste, 
veicot novērtējumu, 
ir izstrādājusi ietei-
kumus koku saglabā-
šanai un aizsardzībai 
paredzēto labiekārtošanas darbu 
laikā. 

Informējam, ka Baznīcas lau-
kuma rekonstrukcijas noslēguma 
posmā ir paredzēts stādīt jaunus 
kokus, kas veidotu dievnamam un 

Veikta koku inventarizācija 
Smiltenes evaņģēliski 
luteriskās baznīcas dārzā

pilsētas centram atbilstošākas ap-
rises. 

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

ļiem un nodevām” 29. panta otrajā 
daļā  noteiktā nokavējuma nau-
da netiek aprēķināta, ja maksā-
jums ir veikts līdz 2021. gada 31. 
decembrim. 

Būtiski ņemt vērā, ja 2021. 
taksācijas gadam aprēķinātais ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksā-
jums līdz 2021. gada 31. decembrim 
nav veikts, nodokļa maksājumam, 
sākot ar 2022. gada 1. janvāri, tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda 
likumā noteiktajā apmērā.

Aicinām iedzīvotājus izmantot 
iespēju saņemt nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksāšanas paziņoju-
mu elektroniski e-pastā.
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•	 Informācija remigrantiem 
•	 Kultūra 
•	 Izglītība 
•	 Sports 
•	 Tūrisms
•	 Sabiedriskās kārtības aktualitātes 
•	 Notikumi pagastos un pilsētās 
•	 Cita tēma ________________________________

5. No kāda pašvaldības informācijas avota Jūs visvairāk 
uzzināt informāciju par pašvaldības aktualitātēm? 
(Atzīmējiet trīs galvenos informācijas avotus)

•	 Informatīvais izdevums „Smiltenes Novada 
Pašvaldības Vēstis”

•	 Pašvaldības mājas lapa 
•	 Pašvaldības sociālie mediji 
•	 Iestāžu un struktūrvienību mājaslapas
•	 Iestāžu un struktūrvienību sociālie mediji
•	 Informācija vidē un informatīvie stendi 
•	 Ģimene, draugi, paziņas, kolēģi
•	 Zvanot vai klātienē apmeklējot pašvaldību vai 

pašvaldības iestādes

Jūsu dzimums:
•	 Sieviete
•	 Vīrietis

Jūsu vecums:
•	 līdz 18
•	 18 – 25
•	 26 – 35
•	 26 – 45
•	 46 – 55
•	 56 – 65
•	 66 un vairāk 

Jūsu dzīves vieta atrodas:

PALDIES JUMS PAR ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS 
AIZPILDĪŠANAI!

Anketas lūdzam līdz 19.09.2021. ievietot pastkastītē pie Smilte-
nes novada pašvaldības pagastu pārvaldēm vai Smiltenes nova-
da domes ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē, LV-4729. Aptaujas elektro-
niskā versija un rezultātu apkopojums būs pieejams Smiltenes 
novada mājas lapas www.smiltene.lv sadaļā SABIEDRĪBA

„Alūksnes un Apes novada 
fonds” sadarbībā ar biedrību „Dai-
bes ilgtspējas centrs” izsludina 16. 
projektu konkursu, aicinot Alūksnes 
un Smiltenes novados īstenot pro-
jektus iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanai. Kopējā projektu kon-
kursa summa ir 5000 eiro. Pieteik-
ties projektu konkursam un preten-
dēt uz fi nansējuma saņemšanu var 
līdz 30. augustam.

Projektu pieteikumus var ie-
sniegt biedrības, nodibinājumi, reli-
ģiskās organizācijas, arodbiedrības 
un neformālās sabiedrības grupas 
(vismaz 3 cilvēku sastāvā), piemē-
ram, senioru, jauniešu un sieviešu 
klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/ 
īpašnieku grupas, bērnu – invalīdu 
vecāku grupas, bērnudārzu vecāku 
grupas, mākslinieku vai literātu ko-
pas. Viens pretendents var iesniegt 
vienu vai vairākus projekta pieteiku-
mus.

Projektu konkursa līdzekļi var 
tikt piešķirti vides un vides izglītības 
(vides infrastruktūras uzlabošanai, 
sakārtošanai un aprīkošanai vides/
dabas saudzēšanai, aktivitātēm 
dabā, kas vērstas uz vides saudzē-
šanu un saglabāšanu, kā arī sabied-
rības izglītošanai par vides jautā-
jumiem), labdarības, izglītības, kul-
tūras, integrācijas, sociālās jomas, 
sporta un citiem projektiem. Maksi-
mālais fi nansējuma apjoms vienam 
projektam – 400 eiro. Savukārt, ja 
projekta sagatavošanā un īsteno-
šanā apvienojušās un kvalitatīvi sa-

„Alūksnes un Apes novada fonds” izsludina pieteikšanos 
16. projektu konkursam!

darbojas vismaz divas organizācijas 
(tajā skaitā neformālās iedzīvotāju 
grupas), tad konkrētajam projektam 
ir iespēja iegūt 800 eiro.  Ierobežo-
tā budžeta dēļ iespējams daļējs at-
balsts iesniegtajiem projektiem.

Projekta uzsākšanas laiks ir ne 
agrāk kā 11. oktobris, bet projekta 
īstenošanas termiņš nedrīkst pār-
sniegt nākošā gada 10. oktobri. Pro-
jekta aktivitātes jāīsteno Alūksnes 
un Smiltenes novados. Projekta pie-
teikumus caurskatīs un vērtēs žūrija, 
kurā būs biedrības „Daibes ilgtspē-
jas centrs” pārstāvji, ziedotāji, kuri 
16. projektu konkursam ziedojuši 
vismaz 30 eiro, viens fonda pārstā-
vis, divi pašvaldību pārstāvji un divi 
uzņēmēji no Alūksnes un Smiltenes 
novadiem. Lēmumu par konkursa 
uzvarētāju konkursa komisija pie-
ņems līdz 4. oktobrim.

„Alūksnes un Apes novadu” 
fonds 15 projektu konkursos jau 
atbalstījis 204 iedzīvotāju iniciatīva, 
piemēram, „Pūriņš Alūksnes nova-
da jaundzimušajiem”, ko aizsāka 
Alūksnes pilsētas pensionāru biedrī-
ba „Sudrabs”, „Droša un radoša vide 
mūsu bērniem Vidagā”, ko īstenoja 
Vidagas pirmsskolas grupas vecāki 
sadarbībā ar biedrību „Pagasta at-
tīstības grupa „Vireši””, „Šūpoļu at-

pamatskolai, projekts „Neformālā 
laboratorija „No rotaļām uz zināša-
nām””, ko paveica Projektu un inicia-
tīvu darbnīca „10 kW radošu citro-
nu”, projekts „Jāzepa Vītola uzvalks”, 
ko realizēja Gaujienas Jāzepa Vītola 
fonds un ļoti daudzi citi.

Konkursa nolikums un pietei-

kuma veidlapa – fonda mājas lapā 
www.aanf.lv.

Par fondu
„Alūksnes un Apes novada fonds” 

dibināts 2005. gada 25. aprīlī ar mērķi 
veicināt mērķtiecīgu labdarības attīs-
tību, atbalstot sabiedrības iniciatīvas 
un iesaistot visas iedzīvotāju grupas, 
lai risinātu kopienas problēmas. Fon-
da darbības virzieni: piesaistīt līdzek-
ļus no privātpersonām un uzņēmu-
miem, lai fi nansētu vietējos projektus, 
sabiedrības informēšana un izglītoša-
na par labdarības nozīmi vietējās ko-
pienas attīstībā, labdarības tradīciju 
pētīšana, brīvprātīgo kustības veicinā-
šana labdarības attīstības procesos. 
Šo gadu laikā piesaistīts fi nansējums 
teju miljons eiro – 975 952 eiro.  Fonda 
darbības teritorija – Alūksnes un Smil-
tenes novadi.

Fons aicina ziedot  labdarības ak-
cijām –  programmai „A un A novada 
Jaunie talanti”, „Kultūrai”, „Palīdzēsim 
Alūksnes un Apes novada ģimenēm”, 
„Labdarības laiks – slimiem bērniem 
un jauniešiem”, „Mūsu sirmgalvjiem”, 
„Dzīvnieku mājai Alūksnē”, fonda pro-
jektu konkursam, fonda ilgtspējai – ne-
aizskaramajam kapitālam.

Sekojiet mums:
www.aanf.lv
www.facebook.com/AluksnesunA-

pesnovadafonds

Agita Bērziņa, 
Fonda sabiedrisko attiecību 

speciāliste

No 21. līdz 22. augustam nori-
sināsies pasākums Mājas kafejnīcu 
dienas Smiltenes novadā! Šajās 
dienās saimniecību pagalmi, dārzi 
un sētas pārtaps par improvizētām 
kafejnīcām, lai viesiem piedāvātu 
nobaudīt vietējo ēdienu un gūt lie-
lisku garšas pieredzi.

Pasākumā piedalīsies gan vie-
tējie uzņēmēji, gan novada iedzī-
votāji, kuru ikdiena nav saistīta ar 
uzņēmējdarbību un ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanu. Pasāku-
mu organizē Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra (LIAA) sadarbī-
bā ar LLTA „Lauku ceļotājs”.

Lai piesaistītu plašāku sabied-
rības loku un ģimenes ar bērniem, 

Mājas kafejnīcu dienas Smiltenes novadā!
vairums kafejnīcu saimnieki būs 
parūpējušies ne tikai par cienastu, 
bet arī par kultūras un izklaides 
programmu (radošās darbnīcas, 
muzikāli priekšnesumi, ekskursijas, 
mājās ražoto produktu iegāde u.c.)

Pasākuma ietvaros svinēsim 
jaunā Smiltenes novada paplašinā-
šanu – 21. augustā pie sevis laipni 
aicinās 11 kafejnīcas Raunas pusē 
un 3 kafejnīcas Apes pusē. Savu-
kārt, 22. augustā viesus uzņems 9 
māju kafejnīcas Smiltenes pusē. 

Plašāku informāciju par māju 
kafejnīcām un to ēdienkartēm ska-
tīt visit.smiltene.lv., majaskafejni-
cas.lv/smiltenesnovads.

Apmeklētāju ievērībai:
• Plānojot maršrutu, pārlieci-

nieties par mājas kafejnīcas darba 
laiku un piesakiet savu viesošanās 
laiku pa kafejnīcas norādīto tālruni!

• Ievērojiet visus valstī noteik-
tos epidemioloģiskās drošības 
pasākumus un esiet atbildīgi pret 
sevi, saimniekiem un citiem ap-
meklētājiem!

• „Mājas kafejnīcās" norēķini 
lielākoties būs veicami tikai skaidrā 
naudā!

Linda Kļava,
Smiltenes novada Tūrisma 

informācijas centra
tūrisma organizatore

Gaujienas Jāzepa Vītola fonds 2016. gadā īstenoja projektu „Jāzepa Vītola 
uzvalks”. Pēc komponista Jāzepa Vītola foto attēliem tika rekonstruēts 
un izgatavots uzvalks. Goda ietērps tiek likts lielā koncertprogrammās 

un svētku reizēs, kad viesiem ir iespēja satikt pašu dižo Jāzepu Vītolu, ko 
iemieso gids Jānis Krišjānis.

jaunošana Jaunannas Zaķusalā”, ko 
īstenoja neformālā iedzīvotāju gru-
pa „Jaunannas pagasta attīstībai” sa-
darbībā ar biedrību „Interešu centrs 
„Jaunanna”. Tāpat arī projekts „At-
tīstošās rotaļlietas un sporta inven-
tārs pirmsskolas grupas bērniem”, 
ko realizēja vecāki Jaunlaicenes 
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2020. gada 28. ok-
tobra Smiltenes novada 
domes sēdē deputāti 
izskatīja un apstiprināja 
Cērtenes pilskalna attīs-
tības koncepcijas pirmo 
redakciju, kura no 2021. 
gada 16. augusta līdz 3. 
septembrim tiek nodo-
ta sabiedriskai apsprie-
šanai iedzīvotājiem. 

Cērtenes pilskalns 
ir iedzīvotāju iecienīta 
pastaigu vieta, kur var 
baudīt mieru un da-
bas tuvumu. Pilskalna 
teritorija ir ļoti daudzveidīga un bagāta, taču 
vietām pilskalna skaistums ir jāatklāj skatiem, 
atbrīvojot ainaviski skaistos skatus no apau-
guma, kā arī iedzīvotāju plūsma ir jāorganizē, 
lai teritorijā neveidotos pārmērīgi izbradāju-
mi. Pilskalna teritorija pieder gan pašvaldībai, 
gan AS „Latvijas Valsts meži”,   lai attīstītu un 
sakārtotu pilskalna teritoriju iztrūka vienotas 
koncepcijas par teritorijas attīstību.

Pēc Smiltenes novada pašvaldības pasū-
tījuma ainavu arhitekte, telpiskās plānošanas 
speciāliste Sabīne Skudra izstrādāja vienotu 
Cērtenes pilskalna teritorijas attīstības kon-
cepciju, kuras mērķis ir izstrādāt skaidru vīziju 
teritorijas plānveidīgai attīstībai, nepiecieša-
mo darbu plānu secīgai attīstības ieceru īste-
nošanai. 

Sabiedriskā apspriešana ilgs no 2021. 
gada 16. augusta līdz 2021. gada 3. septem-
brim. Tās ietvaros tiek rīkota sabiedriskā ap-
spriede 2021. gada 6. septembrī plkst. 17.30 
Smiltenē, Cērtenes pilskalna pļaviņā, pie lape-
nes, atbilstoši spēkā esošajiem valstī noteik-
tajiem ierobežojumiem. Apspriešanas laikā 
iedzīvotāji ir aicināti iepazīties ar izstrādāto 
plānu, kas ir publicēts mājaslapā www.smilte-
ne.lv, piedalīties apspriedē, kā arī izteikt savu 

Sabiedriskā apspriešana par 
Cērtenes pilskalna attīstības 
koncepciju

Smiltenes novada pašvaldība īsteno 
projektu Nr. 9.3.1.1/19/I/049 „Sociālo pakal-
pojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes 
novadā”. Projekta mērķis ir attīstīt jaunus in-
frastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes 
novadā. Projekta ietvaros Dakteru ielā 14A, 
Smiltenē, plānots pārbūvēt neizmantotas 
un pārbūvējamas būves par daudzfunkcio-
nālu sociālo pakalpojumu centru, kurā būs 
iekļauts: dienas aprūpes centrs pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem 
(turpmāk – GRT), specializētas darbnīcas piln-
gadīgām personām ar GRT, dienas aprūpes 
centrs bērniem un sociālās rehabilitācijas 
centrs, kur bērni ar funkciju traucējumiem sa-
ņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. 
Savukārt Dakteru ielā 14B, Smiltenē esošo 
dzīvojamo māju plānots pārbūvēt par grupu 
dzīvokļu ēku personām ar GRT.

Būvprojektu „Daudzfunkcionāla sociālo 
pakalpojumu centra ēkas pārbūve” izstrādā-
ja SIA „Baltex Group”. Līgums par būvdarbu 
veikšanu noslēgts ar SIA „Arčers” par piedā-
vāto līgumsummu 2 979 017,27 EUR bez PVN. 
Būvuzraudzību veic  SIA „Marčuks”, līgum-
summa 21 521,00 EUR bez PVN. Projekta īs-
tenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālā attīs-
tības fonda finansējums – 1 784 917,98 EUR, 
valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finan-
sējums – 569 533,25 EUR un valsts budžeta 

Turpinās darbs pie daudzfunkcionāla 
sociālo pakalpojumu centra un grupu 
dzīvokļu ēku pārbūves 
Dakteru ielā 14A un 14B

finansējums  –  62 312,28 EUR. Projektu plānots 
realizēt līdz 2022. gada decembrim.

Šobrīd ēku būvniecības gaitā tiek veikti 
esošo ēku, pamatu demontāžas darbi. Daļēji 
izbūvēti sadzīves kanalizācijas ārējie tīkli, norit 
darbi pie daudzfunkcionālā sociālo pakalpoju-
mu centra ēkas pamatu izbūves, tiek ierīkoti 
siltumapgādes un ūdensapgādes maģistrālie 
posmi, lai ēkām Dakteru ielā 14 nodrošinātu 
siltumapgādi un ūdensapgādi no pilsētas cen-
tralizētajiem siltumapgādes un ūdensapgādes 
tīkliem.

Projekts tiek īstenots darbības program-
mas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 
un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma „Pa-
kalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitu-
cionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. 

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Andris Jaunpetrovičs,
Tehnisko projektu vadītājs

viedokli vai priekšlikumus par to, kādam vaja-
dzētu būt Cērtenes pilskalnam un apkārtējai 
teritorijai, sūtot tos Smiltenes novada domei uz 
e-pastu dome@smiltenesnovads.lv vai papīra 
formātā ievietojot tos Smiltenes novada domes 
pastkastītē Dārza ielā 3, Smiltenē līdz 2021. 
gada 3. septembrim. Uz sabiedrisko apspriedi 
jāpiesakās rakstot Smiltenes novada pašvaldī-
bas teritorijas apsaimniekošanas speciālistei 
Agijai Kukainei uz e-pastu agija.kukaine@smil-
tenesnovads.lv vai zvanot uz tālruni 26395999, 
kā arī, lai iepazītos ar koncepciju papīra formā-
tā, lūdzam sazināties ar Agiju Kukaini.

Apspriešanas noslēgumā visi iegūtie dati 
tiks apkopoti un izanalizēti, lai sagatavotu te-
ritorijas attīstības koncepcijas galīgo variantu, 
kuru iesniegt apstiprināšanai Smiltenes novada 
pašvaldībā.

Aicinām sekot līdzi informācijai mājaslapā 
www.smiltene.lv, jo valstī noteiktie ierobežoju-
mi var mainīties un līdz ar to mainīties var arī 
sabiedriskās apspriedes norises vieta un for-
māts.

Agija Kukaine,
Smiltenes novada pašvaldības teritorijas 

apsaimniekošanas speciāliste
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2021. gada 6. augustā Vidze-
mes plānošanas reģiona (VPR) 11 
pašvaldību jaunievēlētie priekšsē-
dētāji Reģionālās attīstības liku-
mā noteiktajā kārtībā kopsapulcē 
apstiprināja jauno VPR Attīstības 
padomi, un pēc kopsapulces notika 
arī pirmā VPR Attīstības padomes 
sēde jaunajā sastāvā, kuras laikā 
tika ievēlēts jauns Attīstības pado-
mes priekšsēdētājs un trīs priekš-
sēdētāja vietnieki. 

Jaunās Vidzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomes sa-
stāvs:

Dzintars Adlers, Alūksnes nova-
da domes priekšsēdētājs;

Inese Suija-Markova, Cēsu no-
vada domes deputāte;

Guna Pūcīte, Gulbenes novada 
domes deputāte;

Dagnis Straubergs, Limbažu 
novada domes priekšsēdētājs;

Agris Lungevičs, Madonas no-
vada domes priekšsēdētājs;

Gints Sīviņš, Ogres novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieks;

Normunds Līcis, Saulkrastu no-
vada domes priekšsēdētājs;

Edgars Avotiņš, Smiltenes nova-
da domes priekšsēdētājs;

Guntis Gladkins, Valmieras no-
vada domes priekšsēdētāja viet-
nieks;

Vents Armands Krauklis, Valkas 
novada domes priekšsēdētājs;

Māris Justs, Varakļānu novada 
pašvaldības pagaidu administrāci-
jas vadītājs.

VPR Attīstības padomes priekš-
sēdētāja amatā aizklātā balsoju-
mā ar 10 balsīm „par” un 1 „pret” 
ievēlēja Valmieras novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku Gunti 
Gladkinu, kurš bija vienīgais pado-
mes izvirzītais priekšsēdētāja ama-
ta kandidāts.

Jaunā Attīstības padome vie-
nojās grozīt VPR Nolikuma punktu 
par vienu priekšsēdētāja vietnieku 
un no padomes locekļiem  ievēlēt 
trīs priekšsēdētāja vietniekus. At-
tīstības padomes priekšsēdētāja 
vietnieku amatā aizklātā balsoju-
mā ar 11 balsīm „par” vienbalsīgi 
ievēlēja visus trīs izvirzītos kandi-
dātus – Cēsu novada domes depu-
tāti Inesi Suiju-Markovu, Limbažu 
novada domes priekšsēdētāju 

Ievēlēta Vidzemes plānošanas reģiona jaunā Attīstības padome un 
priekšsēdētājs

Dagni Straubergu un Ogres nova-
da domes priekšsēdētāja vietnie-
ku Gintu Sīviņu.

Hardijs Vents, nododot Attīs-
tības padomes priekšsēdētāja 
amata pienākumus, sveica jauno 
priekšsēdētāju un Attīstības pa-
domi, izsakot vēlējumu Vidzemes 
plānošanas reģionam kā vienam 
no aktīvākajiem starptautisko 
projektu īstenotājiem turpināt 

uzsākto kursu reģiona attīstībā 
un nebaidīties paust atšķirīgu vie-
dokli, aizstāvot reģiona intereses 
nacionālā līmenī, kā jau tas darīts 
līdz šim.

Jaunievēlētais Attīstības pado-
mes priekšsēdētājs Guntis Glad-
kins uzrunāja padomes locekļus, 
atzīstot: „Vidzemes plānošanas 
reģions ir kļuvis spēcīgāks, jo tajā 
ir iekļautas jaunas teritorijas ar 
nozīmīgu ostas, ceļu un dzelzceļa 
infrastruktūru, kas ir stratēģiski 
svarīgs pienesums Vidzemei. Sa-
redzu, ka mūsu darbs būs balstīts 
kopīgās diskusijās un vērsts uz re-
ģiona attīstību.”

Limbažu novada domes priekš-
sēdētājs Dagnis Straubergs uz-
svēra: „Uzskatu, ka jāveido saikne 
starp ostu un iekšzemi. Otras lie-

lākās jūras piekrastes teritorijas 
pievienošana Vidzemei dos priekš-
rocības arī ārvalstu finansējuma 
piesaistīšanā.” 

Cēsu novada pašvaldības vārdā 
Inese Suija-Markova uzsvēra, ka 
atslēgas vārds ir sadarbība, norā-
dot: „Katra pašvaldība zina, ar ko 
konkurē, bet reģiona līmenī mums 
jāspēj vienoties par kopīgām inte-
resēm, kuras aizstāvēt nacionālā 
līmenī un starptautiski. Rosinu 
stiprināt padomes un administrā-
cijas saites, kā arī reģiona starp-
tautiskās pozīcijas, jo reģionam ir 
pieejami citi finanšu instrumenti, 
nekā pašvaldībām, – tam ir būtiska 
nozīme reģiona attīstībā.”

Ogres novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks Gints Sīviņš atzī-
mēja, ka mērķis ir viens – lai katra 
pārstāvētā pašvaldība un reģions 
kopā attīstītos, kam nepieciešama 
reģiona politiskā un teritoriālā stip-
rināšana. Arī Ogres klātbūtne dos 
politisko atbalstu, kas īpaši svarīgi, 
lai plānošanas reģions nostiprinātu 
savas pozīcijas gan finanšu resursu 
sadalē, gan funkciju deleģēšanā.

VPR Administrācijas vadītāja 
Guna Kalniņa-Priede: „Reforma 
atnesusi jaunas iespējas un izai-
cinājumus arī mums – Vidzemes 
plānošanas reģiona teritorija ir 
būtiski palielinājusies līdz pat jū-
ras piekrastei. Ar daļu no pašval-
dībām esam jau strādājuši kopā, 
un esam gatavi uzsākt sadarbību 

arī ar Limbažu, Ogres un Saulkras-
tu novada pašvaldībām. Vēlam vi-
siem sekmīgi turpināt strādāt pie 
novadu un reģiona attīstības!”

Sēdes laikā Vidzemes plānoša-
nas reģiona Teritoriālās plānoša-
nas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa 
informēja Attīstības padomes 
locekļus par Vidzemes plānoša-
nas reģiona Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2030 aktualizācijas 
procesu, jo saskaņā ar apstiprinā-
to darba uzdevumu, tajā jāintegrē 
arī trīs jaunpievienoto novadu – 
Limbažu, Ogres un Saulkrastu – 
telpiskās  attīstības uzstādījumi. 
Sēdes laikā Attīstības padome arī 
nolēma nodot pilnveidoto VPR At-
tīstības programmas 2021.–2027. 
gadam redakciju un  Stratēģiskās 
ietekmes uz vidi novērtējuma Vi-
des pārskata projektu publiskajai 
apspriešanai. 

Vidzemes plānošanas reģions 
ir viens no pieciem plānošanas 
reģioniem Latvijā, kas nodrošina 
reģiona attīstības plānošanu, koor-
dināciju, pašvaldību un citu valsts 
pārvaldes iestāžu sadarbību. To 
veido tās lēmējorgāns – Attīstības 
padome un izpildinstitūcija – Ad-
ministrācija. Pēc administratīvi  te-
ritoriālās reformas no 2021. gada 
1. jūlija Vidzemes plānošanas re-
ģions valsts un starptautiskā līme-
nī pārstāv 11 Vidzemes novadus: 
Alūksnes novadu, Cēsu novadu, 
Gulbenes novadu, Limbažu nova-
du, Madonas novadu, Ogres nova-
du, Saulkrastu novadu, Smiltenes 
novadu, Valmieras novadu, Valkas 
novadu, Varakļānu novadu.

Attīstības padome ir reģionā 
ietilpstošo pašvaldību priekšsēdē-
tāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla 
institūcija, kuru no attiecīgo paš-
valdību deputātiem ievēlē uz vie-
tējo pašvaldību pilnvaru laiku. No 
katras pašvaldības Attīstības pa-
domē tiek izvirzīts viens pārstāvis.

Jautājumiem: Guna Kalniņa-
Priede, VPR Administrācijas vadī-
tāja, guna.kp@vidzeme.lv, +371 
29477997.

Māra Sproģe, 
VPR sabiedrisko attiecību 

speciāliste

VPR Attīstības padomes priekšsēdētājs un vietnieki.

VPR kopsapulce.

Pirms  15 gadiem, 2006. gada 
21. jūlijā, bijušajā bērnudārzā, 
daļēji renovētajā ēkā uzsāka 
darbību Alūksnes rajona soci-
ālās aprūpes centrs „Trapene”. 
Piedzīvojām novadu reformas 
un 2009. gadā mūsu iestādi pār-
ņēma Apes novads. Šajā laikā ir 
iekopta mājvieta, iesakņojušās 
tradīcijas un ļaudis, kas šeit dzī-
vo un strādā, ir saraduši cits ar 
citu un jūtas kā viena ģimene. 
Protams, savu reizi neizpaliek 
arī „viedokļu apmaiņa”, gadās 
pa ķibelei, bet tā taču ir katrās 
mājās, kur ikdienu kopā vada 
dažādu raksturu un paaudžu 
pārstāvji.

Sociālās aprūpes centru „Tra-
pene” par savām mājām sauc ap 
60 pensijas vecuma cilvēki, kā arī 
pilngadīgas personas ar invaliditā-
ti, kuras saņem ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus. Dzīvojam divstāvu 
ēkā, labiekārtotās istabās, lai at-
vieglotu staigāšanu klientiem un 

darbiniekiem, ir ierīkots lifts.
Lai uzlabotu klientu dzīves kva-

litāti un nodrošinātu sociālās ap-
rūpes centra „Trapene” darbību, 
darba procesā ir iesaistīti 33 darbi-
nieki, profesionāļi, starp kuriem ir 
dažādu jomu sociālā darba speciā-
listi, ārstu palīgi, aprūpētāji, pavāri 
un tehniskie darbinieki. 

Mēs kopā esam darījuši, darām 
un darīsim dažādas interesantas 
un aizraujošas lietas. Regulāri no-
tikušas ekskursijas gan klientiem, 
gan darbiniekiem, kuras saliedē 
un veicina sapratni. Apmeklējām 
koncertus, teātra izrādes, izstā-
des, laivojām pa Gauju. Ar sirsnību 
atzīmējām apaļās jubilejas. Katru 
gadu klientiem organizējam spor-
ta dienu, atbalstot, uzmundrinot 
un veselīgi atpūšoties. Centra ie-
mītnieki kopā ar darbiniekiem ie-
kopuši savu sakņu, puķu dārziņu. 
Visaizraujošākās izklaides ir pie 
dārza novākšanas, kad tiek cepti 
kartupeļi grilā un vārītas cūku pu-
pas. Pašu izaudzētie ziedi priecē 

visu istabiņu iemītniekus.
Mēs labprāt piedalāmies lab-

darības biedrības Enģeļu pasts 
akcijās, šogad jūnija mēnesī klienti 
piedalījās Seni Cup 2021 digital tur-
nīrā futbolā, kur katru pirmdienu 
tika uzdots uzdevums, kas bija jā-
filmē un jānosūta organizatoriem. 
Caur prieka asarām un veiklības 
uzdevumiem centāmies uzturēt 
labu garastāvokli un sportisku no-
skaņojumu.

Darbinieki piedalījās organi-
zētos Latvijas pašvaldību sociālās 
aprūpes institūciju apvienības 
sporta svētkos, kuros katru gadu 
ir sava tēma. 2018. gada jūnija mē-
nesī, kad darbinieku sporta spēles 
organizēja sociālās aprūpes centrs 
„Rugāji”, ieguvām pirmo vietu. Sa-
vukārt 2019. gadā sociālās aprūpes 
centrs „Trapene” uzņēma 23 ko-
mandas, kopā 237 dalībniekus. Šie 
sporta svētki veicināja efektīvu ko-
mandas darbu, profesionālas dar-
ba pieredzes apmaiņu kolēģu vidū, 
kā arī dibināja jaunus kontaktus ar 

Sociālās aprūpes centram „Trapene” 15 gadi
citu sociālās aprūpes institūciju ko-
lektīviem.

Sekmīga un stabila pakalpoju-
ma pamatā ir cilvēki –  centra ie-
mītnieki, darbinieki, Apes novada 
dome, sadarbības partneri, kuri 
palīdzējuši iestādi izveidot tādu, 
kāda tā ir šodien. Paldies visam 
kolektīvam par ieguldīto darbu iz-
augsmes, labsajūtas un attīstības 
labā. Tās ir mūsu mājas, kurās ap-
vienojas profesionalitāte, abpusēja 
sapratne un sirsnība. Mēs saviem 
klientiem sniedzam vislabāko, un 
šādu saredzam savu misiju. Dzīve 
tomēr nav tik īsa, lai cilvēkiem ne-
pietiktu laika būt laipniem, drau-
dzīgiem un izpalīdzīgiem.

Visus gadus cenšamies rast 
māju sajūta, lai visi tiek aprūpēti 
ar mīlestību, lai vienmēr ir stipra 
veselība un netrūkst dzīves spara 
iemītniekiem un darba spara ko-
lektīvam. Man ir patiesi liels prieks, 
ka esam auguši un izglītojušies. Pa 
šiem gadiem daudz ir saprasts, kā 
būtu labāk un ir uz ko tiekties. 

Liels paldies darbiniekiem par 
ieguldīto darbu, par izturību, par 
empātiju un mīlestību pret mūsu 
mājas ļaudīm.

Apzinīgu, godprātīgu darbu 
un ieguldījumu iestādes attīstībā 
piecpadsmit gadu garumā ir vien-
padsmit darbinieki, kuri ir nostrā-
dājuši trīspadsmit, četrpadsmit, 
piecpadsmit gadus. 

Īpaši vēlos pateikties sociālā 
aprūpes centra darbiniekiem par 
profesionalitāti, inovācijām un 
sirds gudrību, personīgo devumu 
un atbildīgi veikto palīdzību iemīt-
niekiem Covid-19 infekcijas skarta-
jos mēnešos.  

No 2021. gada jūlija esam Smil-
tenes novadā, vēl esam dažādu 
pārmaiņu priekšā, atmiņas un rīt-
diena – tās savijās kopā, viešot pār-
domas, neziņu un ziņkārīgu satrau-
kumu.

Dina Jāņekalne,
Sociālās aprūpes centrs 

„Trapene” vadītāja
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Smiltenes novada muzejā Mēru 
muižā no 20. augusta līdz 30. sep-
tembrim būs apskatāma mākslas 
un amatniecības izstāde „Koki ga-
dalaikos – krāsā un kompozīcijā”, ko 
veidojuši mākslinieki un amatnieki 
no visas Latvijas.

Koks ir šā gada izstādes centrā-
lais motīvs, tam ir simboliska nozī-
me visās pasaules kultūrās. Koks, 
sakņodamies zemē, bet ar zariem 
tiekdamies debesīs, gluži kā cilvēks, 
tiecas uz augšu — aug, apvienojot 
pagātni, tagadni un nākotni. Sagla-
bājot nacionālo kodu un meklējot 
iedvesmu dabā, ir radīti daudz-

veidīgi mākslas, amatniecības un 
daiļamatniecības darbi, kas krāsu 
salikumos un kompozīcijas ritmos 
korelē ar sezonālajām izmaiņām 
gadalaikos. 

Izstādē tiks izstādīti 39 kolektīvu 
un piecu individuālo mākslinieku 
darbi no Rīgas, Ogres novada, Val-
kas novada, Alūksnes novada, Si-
guldas novada, Valmieras novada, 
Jelgavas novada, Tukuma novada, 
Limbažu novada, Dobeles novada, 
Bauskas novada, Smiltenes nova-
da, Gulbenes novada, Cēsu novada, 
Aizkraukles novada, Ķekavas nova-
da un Saldus novada.

Mākslas un amatniecības izstādes 
„Koki gadalaikos – krāsā un kompozīcijā” atklāšana

glītojošu aktivitāšu projekti, kuru 
realizācija notiek Smiltenes novadā 
un kuru rezultāti ir sabiedriski no-
zīmīgs ieguvums novadam. Paš-
valdības atbalstītās aktivitātes un 
pasākumi jāīsteno gada laikā no 
līguma parakstīšanas brīža.

Konkursa nolikums paredz at-
balstu šādās jomās: koncerti un 
festivāli; teātra, kino un deju iz-
rādes; izstādes, mākslas plenēri; 
izglītojošas un inovatīvas ekspo-
zīcijas valsts un vietējas nozīmes 
kultūrvēstures objektos, publis-
kākajās teritorijās; novada kultūr-
vēsturiskā mantojuma objektu iz-
pēte, to kultūrvēsturiskās vērtības 
saglabāšana; novada ievērojamo 

Kultūra

Izstādes atklāšana notiks 20. 
augustā plkst. 17.00.

Pasākumā uzstāsies folkloras 
draugu kopa „Skandinieki”, izpildot 
dziesmas par kokiem, kur ietverts 
stāsts par to nozīmi folklorā un tra-
dīcijās, kā arī citu repertuāru.

Pēc izstādes atklāšanas, plkst. 
19.00, notiks Raimonda Tigula kon-
certs „Mēnessgaismas skaņu zīmē-
jumi”.

Koncertprogrammā piedalīsies 
Raimonds Tiguls, Latvijas Nacionālā 
simfoniskā orķestra stīgu kvintets 
un dziedātāja Beāte Zviedre, kura 
tika nominēta Lielajai mūzikas bal-

vai 2020 kategorijā „Gada jaunais 
mākslinieks”.

Biļetes cena: 10 EUR (bērniem 
līdz 12 gadu vecumam ieeja bez 
maksas) iepriekšpārdošanā https://
www.bezrindas.lv/lv/menesgais-
mas-skanas-zimejumi/9501/  un 
koncerta norises dienā.

Koncerts notiks, ievērojot valstī 
spēkā esošos noteikumus Covid-19 
izplatīšanās ierobežošanai. Koncer-
tu varēs apmeklēt cilvēki, kuri:

- ir vakcinējušies pret Covid-19;
- ir pēdējā pusgada laikā pārsli-

mojuši Covid-19.
Pasākumu kopā ar vecākiem va-

rēs arī apmeklēt bērni līdz 12 gadu 
vecumam (kuri nav vakcinēti, pārsli-
mojuši, un viņiem nebūs jāveic Co-
vid-19 tests).

Apmeklējot koncertu, pie ieejas 
būs jāuzrāda personu apliecinošs 
dokuments un Covid-19 sertifi kāts.

Vēlams līdzi ņemt savu sēžamo, 
pilvenu vai pledu. Lūdzam uz pasā-
kumu ierasties savlaicīgi!

Linda Vorpe,
TLMS „Smiltene” vadītāja

personību dzīves un darba gaitu 
izpēte, piemiņas vietu apzināšana, 
saglabāšana Smiltenes novada te-
ritorijā; kultūrmantojuma digitali-
zācija; radošās darbnīcas; kultūriz-
glītojošas programmas un lekcijas; 
literārie pasākumi; kultūrvēsturis-
ku izdevumu un grāmatu izdošana; 
novada (tai skaitā cilvēku, kolek-
tīvu, uzņēmumu) reprezentējošu 
video fi lmu uzņemšana; audio vai 
videoierakstu veikšana; gadskārtu 
svētku un latvisko tradīciju popula-
rizēšanas pasākumi. 

Ņemot vērā pastāvošos ierobe-
žojumus gan kultūras pasākumu, 
gan dažādu norišu organizēšanai, 
kas jāievēro, lai samazinātu Co-

Smiltenes novada pašvaldība 
izsludina 2. kārtu līdzfi nansēša-
nas konkursam kultūras, sabied-
riski nozīmīgu vai izglītojošu ak-
tivitāšu īstenošanai Smiltenes 
novadā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt 
aktivitātes, ko organizē pēc iedzī-
votāju vai radošo organizāciju ini-
ciatīvas, kas izglīto sabiedrību, ba-
gātina Smiltenes novada kultūrvi-
di, sniedzot ieguldījumu Smiltenes 
novada kultūrvēsturiskā mantoju-
ma saglabāšanā un jaunu kultūras 
tradīciju radīšanā, novada vārda 
un tēla popularizēšanā.

Konkursā var piedalīties kul-
tūras, sabiedriski nozīmīgu vai iz-

Izsludināts līdzfi nansēšanas konkurss kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai 
izglītojošu aktivitāšu īstenošanai Smiltenes novadā

vid-19 vīrusa izplatību, konkursā 
tiek aicināts iesniegt projektus, 
kuru aktivitātes atbilst epidemio-
loģiskās drošības prasībām, un ko 
ir iespējams īstenot plānotajā ter-
miņā.

Konkursā var piedalīties juridis-
kas vai fi ziskas personas, kas reģis-
trējušās kā saimnieciskās darbības 
veicēji. Viena pasākuma īstenoša-
nai var saņemt pašvaldības līdzfi -
nansējumu līdz 2000,00  euro,  ne 
vairāk kā 90% no kopējām pasāku-
ma izmaksām.

Projektu pieteikumi jāie-
sniedz atbilstoši konkursa noli-
kumā noteiktām prasībām. Kon-
kursa nolikums, pieteikuma veid-

lapa un cita informācija pieejama 
Smiltenes novada mājas lapā, 
sadaļā „Attīstība” –  Pašvaldības 
atbalsts.  Projektu pieteikumi, 
atbilstoši konkursa nolikumam, 
papīra formā vai elektroniski 
jāiesniedz līdz 2021. gada 27. au-
gustam plkst. 16.00, Valsts un 
pašvaldības vienotajā Klientu ap-
kalpošanas centrā Smiltenē (ad-
rese: Dārza ielā 3, Smiltenē, Smil-
tenes novadā, LV-4729; e-pasts: 
dome@smiltene.lv)  ar norādi 
„Smiltenes novada kultūras, sa-
biedriski nozīmīgu vai izglītojošu 
aktivitāšu projektu konkursam”.

Velga Mālkalne, 
KSM pārvaldes vadītāja

Izglītība

Šoreiz vecāku sapulce noti ks Zoom vidē, taču 
skola un skolotāji ļoti  gaida, kad atkal varēs 

sati kt savus skolēnus…
Foto autore: Elīna Kubuliņa-Vilne

Šeit un tagad ir biedrības Vīto-
lēni projekts programmā „Ģimenei 
draudzīgas vides veidošana”, kuru 
atbalsta SIF (Sabiedrības integrā-
cijas fonds) un kura ietvaros Gau-
jienā no 2. līdz 6. augustam tika 
organizēta dienas nometne Apes 
novadā dzīvojošajiem 6 – 16 gadus 
veciem bērniem.

Šīs nedēļas laikā bērni aktīvi 
darbojās radošajās darbnīcās. Sko-
lotājas Kristīnes vadībā daļa bērnu 
lēja betonu un izgatavoja krāsainus 
soliņus. Vecākie bērni savukārt tai-
sīja galdiņus un krāsoja tos. Bērni 
no plastilīna un mīklas veidoja da-
žādas fi gūras, un no betona veido-
ja trauciņus, piemēram, vāzes. Šī 
bija viena no iemīļotākajām bērnu 
nodarbībām, jo neviens agrāk ne-
bija savām rokām jaucis cementu 

Nometne „Šeit un tagad”

Šā gada 29. jūlijā Jaunatnes 
starptautisko programmu aģen-
tūra un  Smiltenes novada dome 
parakstīja līgumu par projekta 
„Esi pamanāms” īstenošanu. Pro-
jekts tika apstiprināts konkursā 
„Atbalsts jauniešiem Covid-19 pan-
dēmijas radīto seku mazināšanai”.

Visas projekta aktivitātes nori-
sināsies Smiltenes vidusskolā līdz 
31.12.2021.

Projekta mērķis ir veicināt jau-
niešu izpratni par mentālās vese-
lības riskiem, motivējot komunicēt 
par pašizjūtu, attīstīt sadarbības 
prasmes, iesaistīties problēmu ri-

sināšanā un nākotnes 
situāciju prevencijā.

 Mērķa grupa ir Smil-
tenes pilsētas skolas vecuma jau-
nieši, kuri izjutuši Covid-19 sekas. 
Projekta galvenās aktivitātes būs: 
digitāla monitoringa rīka izstrāde; 
grupu nodarbības „Esi pamanāms” 
9. – 10. kl. skolēniem; individuālās 
konsultācijas jauniešiem atbilstoši 
nepieciešamībai.

Projekta rezultātā tiks paaug-
stinātas jauniešu kompetences par 
savas mentālās veselības jautāju-
miem, kā arī jauniešu komunikāci-
jas prasmes, veicināta pašapziņa 

Smiltenes vidusskolā realizēs jaunu projektu 
„Esi pamanāms!”

un savstarpējs atbalsts, mazināti 
psihoemocionālās veselības riski, 
kā arī veicināta motivācija un ko-
munikācijas prasmes, kas nepie-
ciešamas turpmākām mācībām un 
darba tirgum.

Projekts īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunat-
nes politikas valsts programmas 
2021.– 2023. gadam ietvaros.

Aiga Sorokina,
Projekta koordinatore

ar ūdeni.
Mākslas nodarbībās skolotā-

jas Daces vadībā bērni zīmēja ar 
krītiņiem uz asfalta, trenēja pirk-
stiņus, tinot krāsainus diedziņus 
ap zariem un veidojot kompozīci-
jas. Bērni apzīmēja dažāda izmēra 
koka paliktnīšus, kurus pēc tam 
nolakoja. Citā dienā taisīja karodzi-
ņus, ar kuriem dekorēja nometnes 
noslēguma pasākuma vietu, veido-
ja lielas papīra puķes, kuras bērni 

nometnes noslēgumā dāvināja 
vecākiem. Ar zīmēšanu un dažādu 
attēlu krāsošanu bērni aizrāvās arī 
atpūtas brīžos. Skolotājas Gunas 
un Lindas vadībā bērni ātri sapra-
ta, kur doties, ko vislabāk darīt un 
kā pavadīt brīvos brīžus nometnē, 
kuru bija maz. 

Nometnes laikā bērni iepazinās 
ne tikai viens ar otru, bet arī Gau-
jienu. Kopā ar skolotāju Sanitu viņi 
izstaigāja Mūzikas taku, izmēģinot 
dažādus instrumentus un pēc tam 
pildot uzdevumus. Devās ekskursi-
jā pa Gaujienu, apmeklēja bijušās 
Gaujienas vidusskolas muzeju un 
Jāzepa Vītola memoriālo muzeju, 
devās Sporta gājienā, iepazīstoties 
ar informācijas stendiem dabas 
takā, kā arī piedalījās fotoorientē-
šanās pasākumā, meklējot Gaujie-

nā attēlos norādītos objektus.
Uz sporta nodarbībām skolotā-

ja Raivja vadībā lielākā daļa bērnu 
devās skriešus – viņi bija sajūsmā 
gan par iesildīšanās vingrināju-
miem, gan skriešanu, gan tautas 
bumbas spēlēšanu un visu citu, 
ko sporta skolotājs lika darīt. Arī 
pārgājienā uz Zvārtavas ezeru bija 
dzirdamas gaviles, jo pēc gājiena 
gandrīz visi metās ezerā atveldzē-
ties un noskalot ceļa putekļus. 

Nometnes noslēguma pasāku-
mā bērni un skolotāji prezentēja 
nedēļas laikā paveikto – gan izlie-
tos krēslus un galdus, kas arī turp-
māk atradīsies skolas teritorijā, 
gan mākslas darbnīcās izgatavotās 
papīra puķes un bērnu zīmētos un 
ielaminētos virtenē ievērtos karo-
dziņus. Par nometni „Šeit un tagad” 

pateicīgi bija gan bērni, gan vecāki 
un visi novēlēja, lai nākamajā gadā 
tiktu organizēta jauna nometne.

Nākamais šī projekta  pasā-
kums Ģimeņu diena „Šeit un ta-
gad!” notiks Gaujienā, 2021. gada 
4. septembrī, muižas parka terito-
rijā. Tajā aicinām piedalīties nova-
da ģimenes, aktīvi kopā pavadot 
laiku, mācoties sadarbību un sa-
liedētību ģimeņu sacensībās. Visas 
dienas garumā ģimenes iepazīsies 
ar Mūzikas taku, apmeklēs J. Vītola 
muzeju, strādās radošajās darbnī-
cās, klausīsies muzikālus priekšne-
sumus, piedalīsies konkursos un 
stafetēs, izpriecāsies piepūšama-
jās atrakcijās, piedalīsies ģimeņu 
sarunu šovā.

Ilze Dāve,
biedrība  s Vītolēni vadītāja

Sabiedrības 
integrācijas 

fonds

Pasākumu fi nansiāli 
atbalsta Sabiedrības integ-
rācijas fonds no piešķirta-
jiem Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem. Projekta līgums 
Nr. 2021.LV/ĢDP/046/18. 
Publikācija ir sagatavota 
ar Sabiedrības integrācijas 
fonda fi nansiālu atbalstu 
no Latvijas valsts budžeta lī-
dzekļiem. Par publikāciju sa-
turu atbild biedrība Vītolēni.

24. augustā plkst. 
17.30 Zoom vidē notiks 
Smiltenes vidusskolas ve-
cāku sapulce. Pirms tam 
vecāki E - klasē (adresāts 
– Dace Ciekure) var iesūtīt 
jautājumus. Atbilstoši Izglī-
tības un zinātnes ministrijas 
izstrādātajiem principiem, 
mācības tiks atsāktas klā-
tienē.

Smiltenes vidusskolas 
vecāku 
sapulce
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Dzejas dienas Smiltenes novadā
27. augustā plkst. 19.00 Blomes 

pagastā, Rinģu saieta namā novada 
dzejnieku un viesu satikšanās „Pīlā-
džu vīns”.

No 6. līdz 12. septembrim pie 
Variņu tautas nama bilžu stendā pa-
gasta iedzīvotājas Lauras Strazdiņas 
dzejoļu izstāde „Atklājot dvēseli”.

6., 8. un 9. septembrī Grundzāles 
bibliotēkā radošā darbnīca „Mirklis 
ar dzeju”. 

No 6. līdz 12. septembrim Smil-
tenes pilsētvidē pie bibliotēkas un 
Kultūras centra pārsteigums – „Dze-
ja šūpojas vējā” (Smiltenes novada 
dzejnieku dzejoļi).

No 6. līdz 30. septembrim Smil-
tenes bibliotēkas Bērnu apkalpo-

šanas nodaļa piedāvā nodarbību 
pirmsskolas un sākumskolas gru-
pām „Ceļojums Raiņa dzejas pasau-
lē”. Grupām iepriekš pieteikties.

10. septembrī plkst. 19.00 Smil-
tenes novada Kultūras centra pagal-
mā ar literāri muzikālu programmu 
„Dzirdēt ar sirdi” uzstāsies Valkas 
Kultūras nama dziesmu draugu kopa 
„Nāburgi”. Skanēs K. Apškrūmas dze-
ja un viņas iemīļotas melodijas.

10. septembrī plkst. 19.00 Apes 
tautas nama āra terasē (sliktos laika 
apstākļos Apes tautas namā)  noska-
ņu koncerts „Ar kastani kabatā”, uz-
stāsies Viktors un Elita Tilčiki.

10. septembrī plkst. 18.00, Bir-
zuļu tautas nama pagalmā Dzejas 

pikniks kopā ar dziesminieku Tomu 
Ņizinu.

 10. septembrī plkst. 19.00 Vire-
šu saieta namā muzikāla saruna par 
dzīvi, spēku un sevis atrašanu „Ieel-
po mirkli. Apstājies”. Tikšanās ar grā-
matas „Spēka grāmata” autoru, ielu 
vingrotāju, mūziķi  Kasparu Zlidni.

16. septembrī plkst. 18.00 Pals-
manē satikšanās dzejā un mūzikā 
„Ar vasaras siltumu plaukstās” kopā 
ar Ivetu Reinsoni, Agnesi Ezerrozi un 
Gunti Laimiņu.

 24. septembrī plkst. 13.30 Laun-
kalnes nojumē „Dzeja un mūzika”.

25.septembrī plkst. 14.00 pie 
Trapenes bibliotēkas pasākums 
„Dzejas motīvi dzirnakmenī”.

Smiltenes Mūzikas skola 
ir akreditēta profesionālās 
ievirzes izglītības iestā-
de, kurā aicinām apgūt 
klavieru, vijoles, fl autas, 
obojas, klarnetes, sak-
sofona, mežraga, eifonija, 
trompetes, tubas spēli, kā arī 
vokālo mūziku.

Skolā darbojas koris, pūtēju or-
ķestris un dažādi vokālie un instru-
mentālie ansambļi.

Bērniem vecumā no 6 gadiem 
iespēja apmeklēt interešu izglītības 
programmas sagatavošanas klasi.

Skolas audzēkņiem, kuri jau ir 
apguvuši pamatiemaņas instru-
menta spēlē vai vokālajā mūzikā, 
iespējams attīstīt kolektīvās muzi-
cēšanas prasmes un iesaistīties arī 
džeza mūzikas ansamblī, jeb Kom-
bo.

JAUNUMI:
Ar šo gadu mūzikas skola papla-

šina piedāvāto instrumentu klāstu 
un būs iespējams apgūt visai reti 
sastopamu koka pūšaminstrumen-
tu – oboju. Obojas klasi vadīs skolo-
tāja Vivita Ose, kura Smiltenes Mū-
zikas skolā māca arī fl autas spēli.

Kā arī turpmāk tiks īstenots 
iekļaujošās izglītības koncepts ar 
iespēju iegūt kvalitatīvu muzikālo 
izglītību klavierspēlē, kolektīvajā 
muzicēšanā un mūzikas teorijā bēr-
niem ar viegliem garīgās attīstības 
un mācīšanās traucējumiem. Res-
pektējot katra audzēkņa individu-
ālās mācīšanās spējas, tiks veidots 
individuāls, pēctecīgs un radošs 
mācību satura apguves plāns, ar 
mērķi sekmēt audzēkņa prasmju 
un zināšanu pilnveidi,  to pielieto-
šanu atbilstoši savām vēlmēm un 
interesēm. Programma klasifi cējas 
kā profesionālās ievirzes izglītības 
programma – Klavierspēle bērniem 
ar viegliem garīgās attīstības un 
mācīšanās traucējumiem un prog-
rammas mācību ilgums ir 4 gadi.

Lai uzsāktu mācības Smilte-
nes Mūzikas skolā:

•	 vecākiem jāpiesakās uz-
ņemšanai aizpildot anketu, kas 
pieejama https://izglitiba.smiltene.
lv/smiltenes-muzikas-skola/ sadaļā 
„Uzņemšana”, vai zvanot pa tālruni 
64773220. 

•	 jāpiedalās iestājeksāme-
nos, kas tiks organizēti pēc iepriekš 
sastādīta grafi ka.

* iestājeksāmeni notiek klātienē 
ievērojot visus drošības pasākumus.

Iestājeksāmeni notiks 25., 26. 
un 27. augustā no plkst. 15.00 līdz 
18.00.

Smiltenes Mūzikas skola 
ir akreditēta profesionālās 

sofona, mežraga, eifonija, 
trompetes, tubas spēli, kā arī 

Jauno audzēkņu uzņemšana 
Smiltenes Mūzikas skolā

Ņemot vērā Apes nova-
da pievienošanu Smilte-
nes novadam kā arī to, 
ka Alūksnes novada do-
mei ar 31.08.2021. bei-
dzās deleģēšanas līgums 

par profesionālās ievirzes 
programmu realizāciju Apē, 

Apes novads sadarbībā ar Smil-
tenes Mūzikas skolu ir vienojies par 
mūzikas skolu apvienošanu sākot ar 
2021. gada 1. septembri. Tas nozīmē, 
ka Alūksnes mūzikas skolas Apes 
mācību punkts turpmāk būs Smilte-
nes Mūzikas skolas Apes mācību rea-
lizācijas vieta .

Bērni, kas visus programmu 
priekšmetus apgūst uz vietas Apē, 
bez pārmaiņām turpinās visu mācī-
bu procesu. Lai nokārtotu visas for-
malitātes, audzēkņu vecākiem būs 
jāuzraksta iesniegums par uzņem-
šanu Smiltenes Mūzikas skolas Apes 
mācību realizācijas vietā.

Lai uzsāktu/turpinātu mācības 
Smiltenes Mūzikas skolas Apes 
mācību realizācijas vietā:

•	 vecākiem jāaizpilda ie-
sniegums par uzņemšanu uz vietas 
skolā. Iesniegums pieejams arī mā-
jas lapā https://izglitiba.smiltene.lv/
smiltenes-muzikas-skola/ sadaļā Do-
kumenti. 

•	 jāpiedalās iestājeksāme-
nos, kas tiks organizēti 25. augustā 
no plkst. 17.00 

Tirgus ielā 5, Ape, Apes pilsēta, 
LV-4337.

•	 audzēkņiem, kas turpinās 
mācības Smiltenes Mūzikas skolas 
Apes mācību realizācijas vietā, jāaiz-
pilda iesniegums par uzņemšanu 
(norādot secīgi turpināmo klasi un 
pedagogu).

Iestājeksāmenu prasības:
•	 nodziedāt vienu iepriekš saga-

tavotu dziesmu ar vārdiem bez 
pavadījuma;

•	 atkārtot ar balsi skolotāja nospē-
lētās skaņas un nelielus melodi-
jas motīvus;

•	 atkārtot skolotāja plaukšķinātos 
ritmus.
Līdzi jāņem:

•	 bērna dzimšanas apliecība;
•	 liecība par iepriekšējās klases 

beigšanu (stājoties 2. – 8. klasē).
Uzņemot bērnus vecākās klasēs, 

tiek pārbaudītas prasmes un zinā-
šanas atbilstoši klases un izglītības 
programmas prasībām specialitātē 
un solfedžo.

Jautājumu gadījumā zvanīt uz 
mūzikas skolas tālruņa numuru 
64773220.

Plānotās vakances izglītības iestādēs 
Smiltenes novadā 2021./2022. mācību gadam

Izglītības iestāde Specialitāte Pilnas slodzes 
vakance

Nepilnas slodzes 
vakances – stundas 

nedēļā
Smiltenes Mūzikas skola Sitaminstrumentu spēles pedagogs 1.00

Direktora vietniece 20 h
Koncertmeistars/-e 1.00

Palsmanes pamatskola Matemātika 15 h
Ojāra Vācieša Gaujienas 
pamatskola

Logopēds 10 h
Psihologs 2 h
Ķīmija 4 h

Variņu pamatskola Matemātika 26 h
Fizika 4 + 1 h
Mājturība 5 h
Mūzika 15 h

Apes PII „Vāverīte” Skolotājs – logopēds 4.05 h
Metodiķis 20 h

Raunas pamatskola Krievu valodas skolotājs 11 h
Ģeogrāfi jas skolotājs 6 h
Informātikas skolotājs 7 h

Raunas vidusskola Ēdnīcas vadītājs-pavārs 1.0
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola Ķīmija 4 h

Bioloģija 6 h
Grundzāles pamatskola Ķīmijas, bioloģijas un dabaszinību 

skolotājs
15 h

Direktora vietnieks izglītības jomā 20 h
Autobusa vadītājs

Trapenes sākumskola Sports 12 h
Smiltenes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skola

Riteņbraukšanas treneris 18 h
Volejbola treneris 15 h

Interesentiem par vakancēm vērsties pie konkrētās izglītības iestādes vadītāja!

Pirmo kursu audzēkņu uzņemšana 
Smiltenes tehnikumā

6. augustā, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošī-
bas noteikumus, svinīgā pasākumā Smiltenes tehnikuma saimē 
tika uzņemti nākamie pirmkursnieki, kuri vienlaikus ar profesi-
ju iegūs arī vidusskolas izglītību. Skolas direktors Andris Miezītis 
vēlēja jauniešiem veiksmi un izturību mācībās, kā arī aicināja 
novērtēt tehnikuma daudzveidīgās interešu izglītības iespējas.

Jauniešiem tā bija arī pirmā satikšanās ar kursa audzinātāju un 
kursabiedriem, iepazīšanās ar skolas teritoriju un dienesta viesnīcu. 

Arī jaunajā mācību gadā Smiltenes tehnikumā mācīsies jaunieši 
no visas Latvijas. 

Teksts, foto – Baiba Vahere

 Speciālās pamatizglītības 
programmā izglītojamiem 
ar garīgās attīstības traucē-
jumiem (kods 21015811)

 Speciālās pamatizglītības 
programmā izglītojamiem 
ar smagiem garīgās attīs-
tības traucējumiem vai 
vairākiem smagiem attīs-
tības traucējumiem (kods 
21015911)

 Speciālās pirmskolas izglī-
tības  programma izglīto-
jamiem ar garīgās attīstī-
bas traucējumiem (kods 
01015811)

Skola piedāvā:
 kompetencēs vadītu mācī-

bu procesu;
 ģimenisku vidi;
 rūpes par katru skolnieku;
 bezmaksas dienesta viesnī-

cas un ēdināšanas pakalpo-
jumus.

Kontakti – 64381154, 
28659919, direktors.gis@ape.lv 

Gaujienas 
pamatskola  
2021./2022. m.g. 
uzņem audzēkņus 
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Gaujiena skan!
Visu jūliju Gaujienu pārņēma 

mūzikas un skaņas burvība, kur 
noritēja ne vien bērnu un jauniešu 
radošā nometne „Vītolēni”, bet arī 
tradicionālie Vītolsvētki, kas šogad 
izskanēja izcili skaisti, skanīgi un 
pacilājoši. 

24. jūlija vakara muzikālo no-
skaņu uzbūra Rīgas kamerkoris 
„Ave Sol” diriģenta Andra Veisma-
ņa vadībā, nometnes Vītolēni koris 
un simfoniskais orķestris, Apes un 
Gaujienas skolu koris. Iestājoties 

tumsai, uz Jāzepa Vītola memori-
ālā muzeja „Anniņas” izgaismotā 
balkona muzicēja profesionāli mū-
ziķi kopā ar saviem audzēkņiem. 
Šoreiz muzikālo performanci ap-
meklētāji varēja baudīt jaunizvei-
dotajās terasēs, kas izveidotas 
Latvijas – Krievijas pārrobežu sa-
darbības programmas projekta 
„Dabas gars” ietvaros.

Izjust komponista Jāzepa Vītola 
Gaujienai atstāto pieskārienu var 
ne tikai Vītolsvētkos, bet arī ap-
meklējot komponista muzeju „An-
niņās”. Pie viena var iepazīt Gaujie-
nas apkārtni, izstaigājot Gaujienas 

7. augustā, norisinājās Latvijas 
čempionāts orientēšanās klasikā 
– garajā distancē, kas pulcēja 517 
dalībnieku visās vecuma grupās. 
Čempionāts reizē bija arī sezonas 
devītais Latvijas kausa posms.

Sacensības norisinājās pie Asa-
ru ezera Līgatnes pagastā, kur dalīb-
niekus sagaidīja apvidus ar jauktu 

Latvijas čempionāts orientēšanās
Sports

koku mežu un dažāda izmēra rel-
jefa formām, purviem, jaunaudzēm 
un izcirtumiem. Skrienamība mainī-
jās no labas līdz sliktai.

Uz Latvijas čempionātu devās 
arī Azimuts OK-Smiltenes BJSS spor-
tisti.

Ar uzvaru grupā M-18 (15 dalīb-
nieki) sveicam Austri Kalniņu, kurš 

9,8 km garo distanci ar 14 KP veica 
ar rezultātu 1:08:53, otrās vietas ie-
guvēju pārspējot par sešām sekun-
dēm. Šajā grupā vēl Renārs Kļaviņš 
uzrādīja desmito rezultātu.

Ar uzvaru grupā W-18 (9 dalīb-
nieces) sveicam Agnesi Jaunmuktā-
ni, kura 7,0 km garo distanci ar 11 
KP veica ar rezultātu 0:56:59, otrās 
vietas ieguvēju pārspējot par vai-
rāk kā trīs minūtēm. Šajā grupā vēl 
Anda Jaunmuktāne uzrādīja septīto 
rezultātu.

Ar uzvaru grupā W-35 sveicam 
Lieni Brūveli!

Ar uzvaru grupā M-70 sveicam 
Jāni Biezo! Viņam uz goda pjedes-
tāla trešā pakāpiena piebiedrojās 
Aldis Lapiņš.

Bronzas medaļu izcīnīja arī Jā-
nis Nulle grupā M-55.

Savukārt grupā S-55 Gunta Du-
dele tika pie sudraba medaļas.

Sieviešu Elites grupā spēcīgajā 
konkurencē Laura Savicka finišēja 
ar devīto rezultātu.

Ar nepacietību gaidījām Ilgvara 
Caunes startu grupā M21E. Diemžēl 
pēc vairākkārtīgas nesaprašanās ar 
karti Ilgvars saprata, ka šī nav viņa 

diena un izstājās.
Labāko desmitniekā savās gru-

pās vēl finišēja:
W-20 grupā 4. vieta Zanda Stabiņa;
M-45 grupā 4. vieta Otārs Putrālis;
M-16 grupā 5 vieta Uvis Sproģis;
W-16 grupā 9. vieta Baiba Medne;
M-40 grupā 9. vieta Māris Zeiļuks;
W-14 grupā 10. vieta Anete Stabiņa;
M-50 grupā 10. vieta Māris Stabiņš.

Nākošais Latvijas čempionāts 
būs vidējā distancē un stafetēs un 
tas notiks 4. un 5. septembrī Ērgļu 
pusē. 

Māris Stabiņš

muižas parku, izpētīt Livonijas or-
deņa komtura pili, kuras mūri vēl 
joprojām redzami stāvajā krastā 
un Mūzikas taku, kurā dodoties var 
reizē skatīt šejienes dabas ainavas 
un iemēģināt roku āra mūzikas ins-
trumentu spēlē. 

Nāc, klausies un radi mūziku 
dabā un sajūti Gaujienas episko 
auru caur dažādu zvanu un bungu 
skaņām!

Liene Ābolkalne, 
projekta vadītāja

Foto Ainars Gaidis

Plānoto pasākumu kalendārs

  Trapenes pagasts
21. augustā no plkst. 12.00 līdz 
17.00 Trapenē,  Velo – foto orientē-
šanā.
28. augustā no plkst. 20.00 līdz 
22.00 vasaras noslēgumā aicinām 
izbaudīt nesteidzīgu, relaksējošu 
muzikālo pastaigu Bormaņmuižas 
parkā Trapenē un izbaudīt mūzikas 
un gaismas performanci.  Mūzikas 
pasauli radīs – Signe Balcere un deju 
studija „Kristāls” (Smiltene).
8. septembrī plkst. 13.30 Trapenes 
kultūras namā, Leļļu teātra „Tims” 
koncertprogramma „No pasakas ar 
dziesmu”. Ieeja 1,00 EUR.
25. septembrī plkst. 14.00 Tra-
penes kultūras nams sadarbībā ar 
Trapenes bibliotēku aicina uz dzejas 
dienu pasākumu „Dzejas motīvi dzir-
nakmenī” pie Trapenes bibliotēkas.

  Vidagas pagasts
27. augustā plkst. 20.00 Vidagā, 
Nakts Pludmales volejbola turnīrs 
MIX komandām. 2×2 /sieviete, vī-
rietis/ Dalības maksa 5,- EUR no ko-
mandas.
10. septembrī plkst. 19.00 Virešu 
Saieta namā, „Ieelpo mirkli. Apstā-
jies.” kopā mūzikā un sarunās ar 
Kasparu Zlidni. /Viņa spēka grāma-
tas prezentācija. Iedvesmas stāsts, 
kā atklāt augstāko spēku sevī/.
18. septembrī plkst. 12.00 līdz 
16.00 Vidagā, Eiropas kultūras man-
tojuma dienas 2021 „Tilts pāri lai-
kiem”. Pastaigas gar Vizlas upi, Vizlas 
tilta un Vidagas vēstures izzināšana,  
izbraucieni dažādu laiku transport-
līdzekļos, vēderprieki, aktīva darbo-
šanās un rotaļas ar pārsteigumiem 
gan lieliem, gan maziem, un vēl…un 
vēl…tas viss 4 stundās, Vidagā!
29. augustā plkst. 16.00 Gaujienas 
tautas namā Leļļu teātra „Tims” kon-
certprogramma. Ieeja 2,00 EUR.
Pasākuma laiks vēl tiks precizēts 
Gaujienas tautas namā,  Roberto 
Meloni ceturtās recepšu grāmatas 
„Pa bērnības garšām ar Roberto” 
prezentācija, kurā  piedalīsies šīs 
grāmatu recepšu autori no Gau-
jienas, Vidagas, Grundzāles un 
Mēriem. Ar muzikāliem priekšne-
sumiem priecēs klaviermeistars 
Anatolijs Livča, dziedātāja Kristīne 
Panko un Gaujienas tautas nama 
vīru vokālais ansamblis. Vietu  skaits 
ierobežots – ieeja biļete: 5 EUR

Veselības projekta aktivitā-
tes septembra mēnesī  
JOGAS NODARBĪBAS – sākot ar 
08.09. katru trešdienu no pulksten 

18.00 līdz 19.30 Apes pilsētas estrā-
des teritorijā. 
CIGUN NODARBĪBAS – sākot ar 
09.09. katru ceturtdienu no pulk-

sten 11.00 līdz 12.00 Apes pilsētas 
estrādes teritorijā.

  Raunas pagasts

No 20. līdz 21. augustam „Rauna 
svin vārda dienu” Bezmaksas ieeja.
21. augustā „Mājas kafejnīcu die-
nas Smiltenes novadā”. Katrai kafej-
nīcai savas cenas.
Augustā/ septembrī Muzeja izstā-
žu zāle, Rīgas iela 2, Justīnes „Buli-
ņas fotogrāfiju izstāde [im]pulss”. 
Bezmaksas ieeja.
Līdz 31. augustam Raunas biblio-
tēkas telpās, Rīgas iela 2,  izstāde 
„Raunas slimnīca veselības sardzē”. 
Bezmaksas ieeja.
3. septembrī, vēl nav zināms (ja 
iekšā, tad Rīgas iela 2, ja laiks atļaus, 
tad ārā), „Satiec savu meistaru”. 
Bezmaksas ieeja.
18. septembrī Jaunatnes iela, „Ielas 
svētki Raunā”, Bezmaksas ieeja.
3. septembrī plkst. 17.00 Raunas 
bibliotēkas telpās, Rīgas iela 2, Dze-
jas dienas bērniem. Bezmaksas ie-
eja.

  Drustu pagasts
21. augustā „Mājas kafejnīcu die-
nas Smiltenes novadā”. Katrai kafej-
nīcai savas cenas.

  Apē
20. – 22. augustā Apes pilsētas 
svētki „Atnāc. Atbrauc, atlido, lai 
satiktos Apē!” Muzikāls baudījums, 
velo, moto, auto parāde, amatnie-
ku tirdziņš, svētku volejbola turnīrs, 
sportiskas aktivitātes ģimenēm, 
putnu stāsti un Dižgaru ceļš,   eks-
kursijas, Mājas kafejnīcas, erudīcijas 
spēle ” Prāta laboratorija”. Gaismu 
un mūzikas performance ar Arni 
Grapu, Jolantu Gulbi-Paškēviču, 
Kristianu Kristapu Vanadziņu, un 
muzikāls pikniks ar grupu „Apved-
ceļš”.
29. augustā plkst. 11.00 Apes mo-
totrases, Latvijas čempionāts, 48. 
Vaidavas kausa izcīņa motokrosā.
10. septembrī plkst. 17.00 Apes 
tautas namā, Elitas un Viktora Tilči-
ku dzejas dienām veltīts noskaņu 
koncerts „Ar kastani kabatā”.
11. septembrī plkst. 10.00 Apē Vi-
vus.lv MTB maratona 6. posms.
15. septembrī plkst. 10.00, Apes 
tautas namā, Donoru diena.
28. septembrī plkst. 16.00 Apes 
meža kapos; 18.00 Apes pilsētas ka-
pos Svecīšu vakars.
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Plānoto pasākumu kalendārs

Bilskas pagasts
20. augustā plkst. 17.00 Smiltenes novada muzejā, Bils-
kas pagasta Mēru muižā mākslas un amatniecības izstādes 
„Koki gadalaikos – krāsā un kompozīcijā” atklāšana. Pasāku-
mā piedalīsies folkloras draugu kopa „Skandinieki”.
20. augustā plkst. 19.00 Smiltenes novada Mēru muižas 
teritorijā Raimonds Tiguls, Beāte Zviedre un Latvijas Nacio-
nālā simfoniskā orķestra stīgu kvinteta concerts „Mēness-
gaismas skaņu zīmējumi”.
24. augustā plkst. 11.00 Smiltenes novada Mēru muižā se-
minārs „Radoši finansējuma piesaistes veidi NVO sektorā”.
10. septembrī plkst 18.00 Birzuļu tautas nama pagalmā 
Dzejas pikniks kopā ar dziesminieku Tomu Ņizinu.

Smiltene
22. augustā plkst. 15.00 Smiltenē, viesnīcas „Brūzis” dārzā, 
ar koncertprogrammu „BALĀDES PAR VĪNU, MĪLU UN RAGA-
NĀM” deviņās valodās ar deviņiem mūzikas instrumentiem 
uzstāsies Laimis Rācenājs, Ilze Grunte un Andris Grunte.
28. augustā Smiltenē, sporta kompleksā „Teperis, Smilte-
nes novada sporta svētki.
Līdz 31. augustam Smiltenes novada bibliotēkā, Baznīcas 
laukumā 13, literatūras izstāde „Jurim Kronbergam – 75” un 
Sabīnes Lauzes darbu izstāde „Rast radošo”.
1. septembrī plkst. 19.00 Smiltenes Kultūras centra pagal-
mā grupas „Inqognito” koncerts.
2. septembrī no plkst. 17.15 – 19.15 Skriešanas seriāls „Te-
pera takas”
11. septembrī plkst. 17.00 Smiltenē, viesu nama „Brūzis” 
dārzā, tautas mūzikas instrumentu spēles festivāls „Dzīvā 
mūzika”, kas veltīts tradicionālajai vijoļu spēlei. Svētku kon-
certā piedalīsies spilgtākie tradicionālā stila spēles meista-
ri no Latvijas, kā arī spēlmaņi no kaimiņzemēm – Lietuvas, 
Igaunijas un Zviedrijas.
No 16. augusta Smiltenes novada bibliotēkā, Baznīcas lau-
kumā 13,  Laimas Klāvas gleznu izstāde „Pasaule caur ma-
nām acīm”.
18. septembrī (laiks tiks precizēts), Smiltenes Kultūras cen-
trā, Prāta laboratorijas Vasaras turnīra spēle (īpaši aicinātas 
komandas no Smiltenes un Raunas puses).
25. septembrī velobrauciens „Ieriteņo Rudenī!" – aktīvās tū-
risma sezonas noslēgums.
25. septembrī plkst. 19.00 Smiltenes novada Kultūras cen-
tra Lielajā zāle, Kaspars Gods un Egons Dombrovskis teātra 
izrādē „BĻITKA”.
25. septembrī svecīšu vakars 17.00 Meža kapos, 18.00 
Smiltenes pilsētas kapos.

Blomes pagasts
27. augustā plkst. 19.00 Blomes pagastā, Rinģu saiešanas 
namā, novada dzejnieku un viesu satikšanās „Pīlādžu vīns”.  
Launkalnes pagasts
4. septembrī plkst. 10.00 AS „Latvijas valsts meži” Smilte-
nes kokaudzētavā, Silvā, dārzu veidošanas meistarklase pil-
sētu dārzu īpašniekiem.
18. septembrī plkst. 10.00 AS „Latvijas valsts meži” Smil-
tenes kokaudzētavā, Silvā, meistarklases lauku dārzu saim-
niekiem.
24. septembrī plkst. 13.30 Launkalnes nojumē „Dzeja un 
mūzika”.

Grundzāles pagasts
6., 8. un 9. septembrī Grundzāles bibliotēkā radošā darbnī-
ca „Mirklis ar dzeju”.
11. septembrī plkst. 19.00 Grundzāles brīvdabas estrā-
dē, „Vasaras tēja pie septembra ugunskura”. Par muzikālo 
gaisotni rūpēsies „Kantera Nevainīgais Trio” ar programmu 
„Pieskāriens”.

Variņu pagasts
No 6. līdz 12. septembrim pie Variņu tautas nama, bilžu 
stendā, pagasta iedzīvotājas Lauras Strazdiņas dzejoļu izstā-
de „Atklājot dvēseli".

Palsmanes pagasts
16. septembrī plkst. 18.00 Palsmanē, satikšanās dzejā un 
mūzikā „Ar vasaras siltumu plaukstās” kopā ar Ivetu Reinso-
ni, Agnesi Ezerrozi un Gunti Laimiņu. 
Smiltenes Kultūras centra kinozāle 3D augusta nogalē un 
septembrī skatītājiem piedāvā: 
• mūsdienīgu jauniešu mīlas stāstu – romantisko komēdiju 

„Saki Jā!”;
• animācijas filmu bērniem latviski „Ķepu patruļa”;
• latviešu komēdiju „TIZLENES”;
• kriminālkomēdiju „Killera sievas miesassargs”;
• muzikālu animācijas filmu bērniem „Dullā vista Turu”.
Aicinām sekot informācijai www.smiltene.lv, www.visitsmiltene.lv, 
www.kinosmiltene.lv, sociālajos tīklos un afišu stendos!

Informāciju apkopoja Rita Rozīte,
Smiltenes novada KSMP vadītājas vietniece


