
Skaidrojums par pašvaldības informatīvā izdevuma numerāciju
Atbildot uz iedzīvotāju uzdotu jautājumu, kādēļ pirmais apvienotās pašvaldības informatīvais izdevums 

nav numurēts ar  pirmo kārtas skaitli skaidrojam:  līdz šim Smiltenes novada informatīvā izdevuma numurs 
apzīmējis izdošanas mēnesi, tādēļ apvienotā novada pirmais informatīvais izdevums nav numurēts ar kārtas 
skaitli 1.  

Vecajā parkā norit pēdējās kārtas būvdarbi
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Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums 23.09.2021.

Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 2. sep-
tembra lēmumu Nr. 162 (protokols Nr. 9, 1.§) „Par pašvaldības struktūrvie-
nību un iestāžu reorganizāciju”, ar 2021.gada 1.novembri tiks izveidotas 
jaunas Smiltenes novada pašvaldības iestādes „Smiltenes novada Būv-
valde”, „Smiltenes novada Izglītības pārvalde” un „Smiltenes novada 
Pašvaldības policija”.  

Lai tiktu korekti īstenota pašvaldības struktūrvienību un iestāžu reorga-
nizācija, Smiltenes novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz iestāžu 
vadītāju uz iestāžu vadītāju amatiem: 

• Smiltenes novada Būvvaldes vadītājs;
• Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs;
• Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks.
Detalizētāka informācija par prasībām kandidātiem un amata vietu pie-

nākumiem pieejama www.smiltenesnovads.lv mājaslapā, vakanču sadaļā. 
Motivācijas vēstuli, CV ar norādēm par atsauksmēm, izglītību, kvalifi-

kāciju apliecinošu dokumentu kopijas un nākotnes redzējumu par jauniz-
veidotās pašvaldības iestādes darbu iesniegt elektroniski pa e-pastu: per-
sonals@smiltenesnovads.lv līdz 2021. gada 6. oktobrim. Tel.  informācijai 
64707584.

Smiltenes novada pašvaldība 
aicina darbā 

1.oktobris ir Pasaules Senioru diena, kas ir atgādinājums mums par vērtībām un saknēm. Esam no sirds pa-
teicīgi visiem Smiltenes novada senioriem par darbu, mīlestību, spēku, ko līdz šim esiet ieguldījuši, lai dotu mums 
labāku pasauli šodien. Paldies par enerģiju, dzīves pieredzi un ieguldījumu, ko ikdienas nemanāmi sniedziet sa-
biedrības un  pašvaldības attīstībā.

Lai Jums šī diena ir īpaši un skaisti svētki kopā ar saviem mīļajiem! 
Smiltenes novada pašvaldība

Ikviens skolotājs māca cieņu, patstāvību, draudzības mākslu, mērķtiecību, drosmi, godprātību, sirsnību, tais-
nīgumu un tik daudz ko citu, kas nav ierakstīts mācību grāmatās. Skolotājs atbalsta, mīl un izaicina mūs augt. 

Šajā mainīgajā un sarežģītajā laikā sakām lielu paldies visiem novada pedagogiem un izglītības iestāžu darbi-
niekiem par dzīvesprieku un spēju ar to dalīties pat visizaicinošākajās situācijās. 

Sveicam visus novada esošos un bijušos skolotājus gaidāmajā Skolotāju dienā! 
Smiltene novada pašvaldība

Smiltenes novada pašvaldība šā gada 7. oktobrī organizē izglītojošas 
online apmācības „Zīmolvedības un mārketinga vebinārs Smiltenes novada 
uzņēmējiem un organizācijām”, kurās tiks diskutēts par zīmolvedības, ko-
munikācijas un sociālo tīklu tendencēm un iespējām, kā arī par Smiltenes 
novada zīmola veidošanu un izmantošanu uzņēmumu/ organizāciju darbī-
bas atpazīstamības veicināšanai. 

Aicināti piedalīties visi novada iedzīvotāji, iestāžu, uzņēmumu, biedrību 
un organizāciju pārstāvji, kam ir saistoša zīmolvedības un mārketinga joma, 
kā arī visi tie, kam ir vēlme papildināt savas zināšanas, lai celtu sava uzņē-
muma vai darbības atpazīstamību! 

Plašāka informācija par gaidāmā vebināra norisi un apmācību prog-
rammu meklējama Smiltenes novada mājaslapā.  

Vebinārs novada uzņēmējiem 
un organizācijām
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stīšanai zemesgrāmatā;
11.10. starpgabala statusa no-

teikšana pašvaldības piederošai 
vai piekritīgai zemei;

11.11. pašvaldības nozīmes ceļu 
vai ielu noteikšana;

11.12. zemes konsolidācijas ie-
rosinājumu izstrādāšana;

11.13. par rezerves zemes fon-
dā ieskaitīto un īpašuma tiesību 
atjaunošanai neizmantoto pašval-
dībai piekritīgo zemes gabalu ie-
rakstīšanu zemesgrāmatā;

11.14. nekustamā īpašuma 
nomas tiesību piešķiršana, iz-
beigšana, nomas līgumu termiņu 
pagarināšana atbilstoši Domes no-
teiktajai kārtībai;

11.15. nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu piemērošana;

11.16. medību tiesību nomas 
piešķiršana.

12. Deleģēt Smiltenes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētā-
ja vietnieci kultūras un sociālajos 
jautājumos Astrīdu Harju kā Smil-
tenes novada pašvaldības pār-
stāvi darbam biedrībā „Alūksnes 
lauku partnerība” (reģistrācijas Nr. 
40008106591, juridiskā adrese: 
Dārza iela 8A, Alūksne, Alūksnes 
novads, LV-4301).

13. Deleģēt Smiltenes novada 
pašvaldības domes priekšsēdē-
tāju Edgaru Avotiņu kā Smiltenes 
novada pašvaldības pārstāvi dar-
bam biedrībā „Cēsu rajona lau-
ku partnerība” (reģistrācijas Nr. 
40008104938, juridiskā adrese: 
Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu no-
vads, LV-4101).

2021. gada 25. augustā notika 
Smiltenes novada pašvaldības 
domes kārtējā sēde, kurā tika 
pieņemti 70 lēmumi:

1. Nodot atsavināšanai Smilte-
nes novada pašvaldības kustamo 
mantu – augošos kokus (kailcirtē) 
ar kopējo izcērtamo platību 3,04 
ha un aprēķināto kopējo pārdo-
damās koksnes apjomu 911,74 m3, 
kas atrodas Smiltenes novada paš-
valdības īpašumā esošajā zemes 
vienībā „Zīleskalns”, Grundzāles 
pagastā, Smiltenes novadā, ka-
dastra apzīmējums 94580040013, 
pārdodot to elektroniskā izsolē ar 
augšupejošu soli. 

2. Nodot atsavināšanai Smilte-
nes novada pašvaldības kustamo 
mantu – augošos kokus (kailcirtē) 
ar kopējo izcērtamo platību 0,7 ha 
un aprēķināto kopējo pārdodamās 
koksnes apjomu 280,90 m3, kas 
atrodas Smiltenes novada paš-
valdības īpašumā esošajā zemes 
vienībā „Meži”, Variņu pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra apzī-
mējums 9490 004 0075 (6.kvartāla 
4. nogabals), pārdodot to elektro-
niskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Lejas Purenes”, Launkalnes pagas-
tā, kadastra numurs 94700100276, 
kas sastāv no vienas zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 
94700100267, 2330 m2 platībā, at-
savināšanas procedūru.

4. Slēgt ar U.K. pirkuma līgumu 
par nekustamā īpašuma „Bitītes”, 
Launkalnes pagastā, pārdošanu 
par summu 2200 euro (divi tūkstoši 
divi simti euro), t.sk. par zemi 2200 
euro, uz nomaksu uz 36 (trīsdesmit 
sešiem) mēnešiem un apstiprināt 
maksāšanas kārtību.

5. Rīkot Smiltenes novada paš-
valdībai piederošā nekustamā īpa-
šuma „Vadžu ferma”, Blomes pa-
gastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9446 004 0094, kas sastāv 

2021. gada 12. augustā notika 
Smiltenes novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēde, kurā tika 
pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Par kapitālsabiedrību kapitā-
la daļu īpašnieku maiņu.

2. Noteikt, ka pasākuma „Apes 
pilsētas svētki” ietvaros organizētā 
ielu tirdzniecība realizējama 2021. 
gada 21. augustā Ganību ielā, Apē, 
Smiltenes novadā un Skolas ielā 6, 
Apē, Smiltenes novadā, no plkst. 
8.30 līdz plkst.15.30.

3. Izveidot Smiltenes novada 
pašvaldības Mantas novērtēšanas, 
atsavināšanas un izsoles komisiju 
un apstiprināt komisijas nolikumu.

4. Ievēlēt Smiltenes novada 
pašvaldības Mantas novērtēšanas, 
atsavināšanas un izsoles komisijā 
Andri Abrāmovu, Juriju Ronimoisu, 
Larisu Podoprosvetovu, Gaidi Bog-
danovu, Sintiju Rudi, Ievu Melderi, 
Pašvaldības izpilddirektora vietnie-
ku attīstības jautājumos.

5. Izveidot Smiltenes novada 
pašvaldības Publisku izklaides un 
svētku pasākumu iesniegumu iz-
skatīšanas komisiju un apstiprināt 
komisijas nolikumu.

6. Ievēlēt Smiltenes novada 
pašvaldības Publisku izklaides un 
svētku pasākumu iesniegumu iz-
skatīšanas komisijā Egiju Cakulu, 
Ingaru Veismani, Reini Rešetinu, 
Lindu Beitiku, Velgu Mālkalni.

7. Izveidot Smiltenes novada 
pašvaldības Darījumu ar lauksaim-
niecības zemi izvērtēšanas komisi-
ju un apstiprināt komisijas noliku-
mu.

8. Ievēlēt Smiltenes novada 
pašvaldības Darījumu ar lauksaim-
niecības zemi izvērtēšanas komisi-
jā Edgaru Avotiņu, Ilzi Rušiņu, Aldu 
Zundi, Sarmīti Daudzieti, Juriju Ro-
nimoisu, Initu Dzenīti, Guntu Man-
gali.

9. Izveidot Smiltenes novada 
pašvaldības Nekustamā īpašuma 
lietu komisiju un apstiprināt komi-
sijas nolikumu.

10. Ievēlēt Smiltenes novada 
pašvaldības Nekustamā īpašu-
ma lietu komisijā Aldu Zundi, Juri 
Kudlānu, Ievu Melderi, Ilzi Rušiņu, 
Dainu Kļaviņu, Juriju Ronimoisu, 
Izpilddirektora vietnieku teritorijas 
pārvaldības un sadarbības jautāju-
mos.

11. Noteikt, ka Smiltenes no-
vada pašvaldības Nekustamā 
īpašuma lietu komisija (turpmāk – 
Komisija) realizē šādas Smiltenes 
novada pašvaldības funkcijas un 
pieņem galīgo lēmumu administra-
tīva akta formā šādos jautājumos:

11.1. zemes ierīcības projektu 
izvērtēšana, zemes ierīcības pro-
jektu un tā grozījumu apstiprinā-
šana;

11.2. nekustamā īpašuma adre-
šu piešķiršana, maiņa un likvidēša-
na;

11.3. nekustamā īpašuma no-
saukuma piešķiršana un maiņa;

11.4. kad īpašnieks, tiesiskais 
valdītājs vai lietotājs atmaksā paš-
valdībai nekustamā īpašuma ob-
jekta vai zemes vienības daļas no-
teikšanas izmaksas;

11.5. nekustamā īpašuma sada-
līšana, apvienošana;

11.6. nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķa un piekrītošās zemes 
platības noteikšana;

11.7. zemes vienības platības 
precizēšana;

11.8. zemes lietošanas tiesību 
izbeigšana;

11.9. zemes platības noteikšana 
ēku (būvju) uzturēšanai vai ierak-

no vienas zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 9446 004 0094 
un nedzīvojamās ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 9446 004 0094 001 
(turpmāk – Nekustamais īpašums) 
otro izsoli, pārdodot to elektronis-
kā izsolē ar augšupejošu soli. 

6. Slēgt ar I.B. pirkuma līgumu 
par nekustamā īpašuma Stacijas 
iela 15-2, Smiltenē, kas sastāv no 
dzīvokļa Nr. 2 ar kopējo platību 49,8 
m2, kopīpašuma domājamās daļas 
498/2065 no būvēm ar kadastra ap-
zīmējumiem 94150090624001 un 
94150090624002 un zemes ar ka-
dastra apzīmējumu 94150090624, 
pārdošanu par kopējo pirkuma 
summu 8665 euro (astoņi tūksto-
ši seši simti sešdesmit pieci euro), 
t.sk. par zemi 1515 euro un par 
ēkām 7150 euro, uz nomaksu uz 60 
(sešdesmit) mēnešiem un apstipri-
nāt maksāšanas kārtību. 

7. Turpināt atsavināt Smiltenes 
novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu „Siļķītes”, Blo-
mes pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 9446 006 0270, 
pārdodot par brīvu cenu.

8. Nodot iznomāšanai nedzī-
vojamo telpu 14,0 m2 kopplatībā, 
saskaņā ar būves tehniskās inven-
tarizācijas lietu, kas atrodas nekus-
tamā īpašumā Cēsu ielā 9, Blomē, 
Blomes pagastā, Smiltenes no-
vadā, kadastra apzīmējums 9446 
006 0265 001. Apstiprināt nomas 
objekta, nedzīvojamās telpas Cēsu 
iela 9, Blomē, Blomes pagastā, ka-
dastra apzīmējums 9446 006 0265 
001, 14 m2 platībā, izsoles sākuma 
cenu  24 EUR (divdesmit četri euro) 
bez PVN un izsoles noteikumus.

9. Pievienoties Memorandam 
par sociālā darba attīstību pašval-
dībās.

10. Par īres līguma termiņa pa-
garināšanu „Smaidas” 15, Palsma-
nes pagastā.

11. Par īres līguma termiņa pa-
garināšanu „Dūjiņas” 10, Palsma-
nes pagastā.

12. Par K.S. iekļaušanu dzīvoja-
mās telpas izīrēšanas reģistrā.

13. Par dzīvokļa Vidzemes ielā 
13-17, Raunā, Raunas pagastā, 
Smiltenes novadā piešķiršanu spe-
ciālistam. 

14. Pilnībā segt ēdināšanas iz-
devumus Apes pilsētas, Apes, Gau-
jienas, Trapenes, Virešu pagastu 
vispārējās izglītības iestāžu 5. – 9. 
klašu izglītojamiem.

15. Piešķirt vienreizēju materi-
ālo palīdzību 30,00 EUR (trīsdesmit 
euro 00 centi) apmērā katram bēr-
nam, kurš 2021. gada 1. septembrī 
uzsāk mācības Apes pilsētas, Apes, 
Gaujienas, Trapenes, Virešu pagas-
tu vispārizglītojošo skolu 1. klasēs 
(izglītojamo saraksts – VIIS datu 
bāzē).

16. Apstiprināt Smiltenes no-
vada interešu izglītības jautājumu 
un programmu izvērtēšanas un 
mērķdotācijas sadales komisijas 
nolikumu.

17. Apstiprināt Smiltenes no-
vada pašvaldības domes Interešu 
izglītības jautājumu un program-
mu izvērtēšanas un mērķdotācijas 
sadales izstrādes komisiju šādā sa-
stāvā: 

17.1. komisijas priekšsēdētājs: 
Toms Markss – Smiltenes novada 
pašvaldības domes Kultūras, izglī-
tības un sporta jautājumu pastāvī-
gās komitejas priekšsēdētājs;

17.2. Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks: Gunta Grigore – Smilte-
nes novada pašvaldības domes Iz-
glītības pārvaldes vadītāja;

17.3. Komisijas locekļi:
17.3.1. Ilze Vergina – Smiltenes 

novada pašvaldības domes depu-
tāte;

17.3.2. Inga Ērgle – Smiltenes 
novada pašvaldības domes depu-
tāte;

17.3.3. Dina Meistere – Dāvja 
Ozoliņa Apes pamatskolas direk-
tore. 

18. Izdot un apstiprināt sais-
tošos noteikumus Nr. 6 „Par līdz-
finansējuma samaksas kārtību 
Smiltenes novada pašvaldības 
dibinātajās profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēs”.

19. Noteikt līdzfinansējuma ap-
mēru par interešu izglītības prog-
rammu apguvi Smiltenes Bērnu 
un jauniešu interešu izglītības cen-
trā 9,00 euro (deviņi euro 00 cen-
ti) gadā vienam audzēknim vienā 
programmā, izņemot kolektīvus, 
kas nodrošina tradīcijas saglabāša-
nu un kultūrvēsturiskā mantojuma 
un kultūras vērtību apgūšanu, aktī-
vi iesaistoties Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku kustī-
bā/procesā, 2021./2022. mācību 
gadā no 2021. gada 1. septembra 
līdz 2022. gada 31. maijam.

20. Par līdzfinansējuma apmē-
ra noteikšanu 2021./2022. mācību 
gadā Gaujienas mūzikas un māks-
las skolā

21. Noteikt līdzfinansējuma 
apmēru par profesionālās ievir-
zes izglītības programmu apguvi 
Smiltenes Mākslas skolā 10,00 euro 
(desmit euro 00 centi) mēnesī vie-
nam izglītojamajam 2021./2022. 
mācību gadā.

22. Noteikt līdzfinansējuma ap-
mēru par interešu izglītības prog-
rammu apguvi Smiltenes Mākslas 
skolā 10,00 euro (desmit euro 00 
centi) mēnesī vienam izglītojama-
jam 2021./2022. mācību gadā.

23. Noteikt līdzfinansējuma 
apmēru par profesionālās ievir-
zes izglītības programmu apguvi 
Smiltenes Mūzikas skolā 14,00 euro 
(četrpadsmit euro 00 centi) mēnesī 
vienam izglītojamajam 2021./2022. 
mācību gadā.

24. Noteikt līdzfinansējuma ap-
mēru par interešu izglītības prog-
rammu apguvi un izglītības prog-
rammas „Klavierspēle 10V212011” 
apguvi Smiltenes Mūzikas skolā 
10,00 euro (desmit euro 00 cen-
ti) mēnesī vienam izglītojamajam 
2021./2022. mācību gadā.

25. Noteikt līdzfinansējuma ap-
mēru par interešu izglītības prog-
rammu apguvi Smiltenes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolā 
7,00 euro (septiņi euro 00 centi) 
mēnesī vienam izglītojamajam 
2021./2022. mācību gadā.

26. Par Smiltenes novada paš-
valdības kultūras iestāžu reorgani-
zācijas uzsākšanu. 

27. Grozīt pašvaldības domes 
2021.gada 28. jūlijā pieņemtā lē-
muma Nr. 77 „Pašvaldības iestāžu 
– Apes novada Bāriņtiesa un Smil-
tenes novada Bāriņtiesa, reorga-
nizācijas uzsākšanu” 6.1. apakš-
punktu, aizstājot tajā skaitli un 
vārdu „20. augustam” ar skaitli un 
vārdu „1.  septembrim”.

28. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības iestādes „Smiltenes 
novada Sociālais dienests” noliku-
mu, nosakot, ka nolikums stājas 
spēkā 2021. gada 1. novembri.

29. Apstiprināt pašvaldības ies-
tādes „Smiltenes novada Sociālais 
dienests” amata vienību sarakstu.

30. Apstiprināt Nolikuma Nr. 
23.3/21 „Smiltenes novada bāriņ-

tiesas nolikums” projektu.
31. Apstiprināt pašvaldības ies-

tādes “Smiltenes novada Bāriņtie-
sa” amata vienību sarakstu.

32. Apstiprināt Smiltenes pilsē-
tas Bērnu un jaunatnes sporta sko-
las nolikumu.

33. Apstiprināt Apes pirmssko-
las izglītības iestādes Vāverīte” no-
likumu.

34. Apstiprināt Raunas pamat-
skolas nolikumu.

35. Apstiprināt Gaujienas mū-
zikas un mākslas skolas nolikumu.

36. Apstiprināt Dāvja Ozoliņa 
Apes pamatskolas nolikumu.

37. Apstiprināt Gaujienas pa-
matskolas nolikumu.

38. Apstiprināt Trapenes sā-
kumskolas nolikumu.

39. Apstiprināt Ojāra Vācieša 
Gaujienas pamatskolas nolikumu.

40. Apstiprināt Smiltenes Mūzi-
kas skolas nolikumu.

41. Par izmaiņām Palsmanes 
pagasta pirmsskolas izglītības ies-
tādes amatu vienību sarakstā.

42. Par izmaiņām Smiltenes vi-
dusskolas amatu vienību sarakstā.

43. Par grozījumiem Smiltenes 
novada Apes pilsētas un pagasta 
pārvaldes amata vienību sarakstā.

44. Apstiprināt noteikumu Nr. 
3/20 „Smiltenes novada pašvaldī-
bas Informācijas sistēmu drošības 
politika” projektu.

45. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības Privātuma politiku.

46. Uzdot izpilddirektoram 
Andrim Lapiņam sagatavot vai iz-
dot administratīvos aktus, veikt 
uzraudzības, kontroles, izziņas vai 
sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus 
vai veikt citas darbības attiecībā uz 
Smiltenes mūzikas skolas pedago-
gu Z. Roslovu.

47. Atļaut biedrībai „Sabiedrība 
un attīstība”, reģistrācijas numurs: 
50008217441, juridiskā adrese: Pils 
iela 7-33, Smiltene, Smiltenes no-
vads, LV-4729, ierakstīt biedrību 
un nodibinājumu reģistrā biedrī-
bas juridisko adresi Atmodas ielā 
2, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-
4729. 

48. Lai nodrošinātu ERAF pro-
jekta (Nr. 4.2.2.0/20/I/013) „Ener-
goefektivitātes pasākumu īsteno-
šana Smiltenes novada Palsmanes 
pamatskolas internāta ēkā” finan-
sēšanu, apstiprināt Smiltenes no-
vada domes lēmumu Nr. 317 no 
26.05.2021. par aizņēmumu no 
Valsts kases ERAF projekta (Nr. 
4.2.2.0/20/I/013) „Energoefektivi-
tātes pasākumu īstenošana Smilte-
nes novada Palsmanes pamatsko-
las internāta ēkā”. 

49. Lai nodrošinātu pašvaldī-
bas prioritārā investīciju projekta  
Smiltenes stadiona laukuma un 
teritorijas labiekārtošana Smilte-
nes sporta kompleksā „Teperis””  
finansēšanu, ņemt 2021. gadā aiz-
ņēmumu līdz 400 000 EUR (četri 
simti tūkstoši euro un 00 centu) ap-
mērā no Latvijas Republikas Valsts 
kases.

50. Lai nodrošinātu pašval-
dības investīciju projekta „Avotu 
ielas seguma un inženiertīklu pār-
būve” finansēšanu, ņemt vidēja 
termiņa aizņēmumu līdz EUR 111 
841 (Viens simts vienpadsmit tūk-
stoši astoņi simti četrdesmit viens 
euro un 00 centu) apmērā no Latvi-
jas Republikas Valsts kases.

51. Lai nodrošinātu pašvaldības 
investīciju projekta „Skolas un Loka 
ielu seguma atjaunošana un gājēju 
infrastruktūras izbūve Apes pilsē-
tā” finansēšanu, ņemt vidēja termi-

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
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ņa aizņēmumu līdz EUR 442 450.00 
(četri simti četrdesmit divi tūkstoši 
četri simti piecdesmit euro, 00 cen-
ti) apmērā no Latvijas Republikas 
Valsts kases.

52. Apstiprināt iestādes „Apes 
kultūras un tūrisma centrs” mak-
sas pakalpojumu cenrādi.

53. Pieprasīt valsts mērķdo-
tāciju administratīvi teritoriālās 
reformas īstenošanas rezultātā 
radušos administratīvo izdevumu 
finansēšanai 197 733 euro apmērā 
atbilstoši lēmuma pielikumā pie-
vienotajam izdevumu mērķim un 
programmai, pieļaujot izdevumu 
pārdali starp programmām, bet 
nepalielinot kopējo pieprasītās 
valsts mērķdotācijas apmēru.

54. Noteikt Dāvja Ozoliņa Apes 
pamatskolas sporta kompleksa 
jumta remontam indikatīvās iz-
maksas 53 411,88 EUR (piecdesmit 
trīs tūkstoši četri simti vienpad-
smit euro un 88 centi) apmērā un 
būvuzraudzības indikatīvās izmak-
sas 1068,00 EUR (viens tūkstotis 
sešdesmit astoņi euro un 00 centi). 

55. Uzsākt Jāzepa Vītola memo-
riālā muzeja „Anniņas” ēkas būv-
niecības ieceres dokumentācijas 

un energosertifikāta izstrādi, no-
sakot indikatīvās izmaksas 45 000 
EUR (četrdesmit pieci tūkstoši euro 
00 centi) apmērā.

56. Sagatavot un iesniegt kon-
kursam „Iedvesmas bibliotēka” 
projekta pieteikumus:  

56.1. „Bezvadu mobilie pako-
māti Trapenes, Vidagas, Apes un 
Gaujienas bibliotēkās”;

56.2. „Bibliotēka pilsētvides 
ārtelpā”;

56.3. „Interaktivitāte Smiltenes 
novada bibliotēkas bērnu apkalpo-
šanas nodaļā”.

57. Papildus Nacionālā kultū-
ras mantojuma pārvaldes Kultūras 
pieminekļu konservācijas un res-
taurācijas programmas 2021. gada 
konkursā  piešķirtajam finansēju-
mam projektam „Bērensa kapličas 
atjaunošana” 20 000 EUR apmērā, 
piešķirt pašvaldības līdzfinansēju-
mu 35 134,97 EUR projektam „Bē-
rensa kapličas atjaunošana” reali-
zēšanai.

58. Turpināt īstenot Smiltenes 
novada mārketinga komunikācijas 
stratēģijas ieviešanu pašvaldībā.

59. Par Smiltenes novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas (IAS) 

un attīstības programmas (AP) va-
dības grupas apstiprināšanu. Ap-
stiprināt IAS un AP izstrādes vadī-
bas grupu šādā sastāvā:

59.1. Smiltenes novada pašval-
dības domes priekšsēdētājs Ed-
gars Avotiņš;

59.2. Smiltenes novada pašval-
dības domes priekšsēdētāja viet-
niece Astrīda Harju;

59.3. Smiltenes novada pašval-
dības domes priekšsēdētāja viet-
niece Gita Mūrniece;

59.4. Smiltenes novada pašval-
dības domes deputāte Inga Ērgle;

59.5. Smiltenes novada pašval-
dības domes deputāts Ervīns La-
banovskis;

59.6. Smiltenes novada pašval-
dības domes deputāts Mārtiņš Vī-
gants.

60. Veikt redakcionālos pre-
cizējumus lokālplānojuma 31 ze-
mes vienībai no „Jaunciems 1” līdz  
„Jaunciems 31” Grotūzī, Smiltenes 
pagastā, Smiltenes novadā 1.re-
dakcijā.

61. Apstiprināt izstrādāto lokāl-
plānojuma 31 zemes vienībai no 
„Jaunciems 1” līdz  „Jaunciems 31” 
Grotūzī,  Smiltenes pagastā, Smil-

tenes novadā 1.1. redakciju kā gala 
redakciju.

62. Izdot saistošos noteiku-
mus Nr. 3 „Lokālplānojuma 31 ze-
mes vienībai no „Jaunciems 1” līdz  
„Jaunciems  31” Grotūzī, Smiltenes 
pagastā, Smiltenes novadā, teri-
torijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa” (pieli-
kumā).

63. Noteikt, ka Smiltenes nova-
da Vēlēšanu komisija izveidojama 7 
(septiņu) locekļu sastāvā. 

64. Ievēlēt  par Smiltenes no-
vada vēlēšanu komisijas locek-
ļiem I.Ērmani, S.Kauliņu, I.Melderi, 
I.Vērzemnieci, L.Zūdiņu, I.Plētienu, 

65. Ievēlēt  par Smiltenes nova-
da vēlēšanu komisijas priekšsēdē-
tāju Auriku Zīveri.

66. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 5 „Par Smiltenes novada 
pašvaldības domes pieņemto sais-
tošo noteikumu publicēšanas vie-
tu” projektu.

67. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 4 „Grozījums Smiltenes 
novada pašvaldības domes 2021.
gada 8. jūlija saistošajos noteiku-
mos Nr. 1 „Smiltenes novada paš-
valdības nolikums” projektu.

68. Izbeigt darba tiesiskās at-
tiecības un atbrīvot no amata Apes 
novada domes izpilddirektoru V. 
Dandenu.

69. Izbeigt darba tiesiskās attie-
cības un atbrīvot no amata Raunas 
novada domes izpilddirektori L. 
Zūdiņu.

70. Iecelt Smiltenes novada 
pašvaldības iestādes „Raunas pa-
gasta pārvalde” vadītāja amatā 
Lindu Zūdiņu.

2021. gada 2. septembrī no-
tika Smiltenes novada pašvaldī-
bas domes ārkārtas sēde, kurā 
tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Par pašvaldības struktūrvie-
nību un iestāžu reorganizāciju.

2. Par grozījumiem Smiltenes 
novada Apes pilsētas un pagasta 
pārvaldes amata vienību sarakstā.

3. Par grozījumiem Smiltenes 
novada Raunas pagasta pārvaldes 
amatu vienību sarakstā.

Dina Kaupe,
Smiltenes novada pašvaldības

Kancelejas nodaļas vadītāja

Pašvaldībā

Smiltenes novada Variņu pagas-
tā no 2021.gada 29.septembra tiek 
mainīts pasta nodaļas darbības 
modelis un darbalaiks, pielāgojot 
to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. 
Turpmāk visi pasta pakalpojumi 
tiks nodrošināti katru darba dienu 
no plkst.12.30 līdz 13.30 līdzšinējā 
atrašanās vietā Oktobra ielā 3a vai 
arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos 
saņemt pie pastnieka savā dzīves-
vietā. 

Ņemot vērā niecīgo pasta pakal-
pojumu pieprasījumu Variņu pasta 
nodaļā, kas rada Latvijas Pastam 
ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 
6300 eiro apmērā, tiek mainīts pas-
ta nodaļas darbības modelis un 
darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī 
turpmāk būs ērti pieejami visi ne-
pieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Variņu pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā ie-
dzīvotājiem būs pieejami visi pasta 
pakalpojumi un arī citi pakalpoju-
mi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: 
vienkāršu un ierakstītu iekšzemes 
un pārrobežu vēstuļu korespon-
dences saņemšana un nosūtīša-
na, iekšzemes un pārrobežu pasta 

Izmaiņas Variņu pagasta 
pasta nodaļas darba kārtībā

paku saņemšana un nosūtīšana, 
pastmarku un aplokšņu iegāde, 
preses izdevumu abonēšana, ie-
maksas Pasta norēķinu sistēmas 
(PNS) kontā, naudas pārvedumu 
izmaksa, komunālo maksājumu un 
citu rēķinu apmaksa un komerc-
preču iegāde. Pastnieks klienta 
dzīvesvietā nodrošina tos pašus 
pakalpojumus, kas pieejami pas-
ta pakalpojumu sniegšanas vietā: 
vēstuļu korespondences un pasta 
paku sūtījumu piegādi, pieņemša-
nu un nosūtīšanu, pastmarku un 
aplokšņu iegādi, preses izdevumu 
abonēšanu, naudas pārvedumu un 
pensijas saņemšanu, komunālo un 
citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS 
kontā, komercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību Vari-
ņu iedzīvotājiem iespējams saņemt 
arī skaidras naudas izmaksu no 
PNS konta. Šo un pārējos pastnieka 
pakalpojumus iespējams saņemt, 
iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta 
Klientu centru pa tālruni: 27008001 
vai 67008001.

Saņemot aicinājumu par re-
ģistrēta sūtījuma izņemšanu, 
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt 

sūtījuma bezmaksas saņemšanu 
Variņu pasta pakalpojumu sniegša-
nas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 
67008001, 27008001 un norādot 
datumu, kurā klients vēlas saņemt 
sūtījumu. Savukārt, apmeklējot 
Palsmanes pasta nodaļu Aptiekā, 
sūtījumu saņemšana bez iepriek-
šēja pieteikuma iespējama pirm-
dienās no plkst.7.30 līdz 11 un otr-
dienās, trešdienās, ceturtdienās un 
piektdienās no plkst.7.30 līdz 13.00. 

Pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietu skaitu un izvietojumu nosaka 
Sabiedrisko pakalpojumu regulē-
šanas komisijas padomes lēmums 
kas paredz, ka Latvijas Pastam 
katra novada teritoriālajā vienībā 
ir vismaz viena pasta pakalpojumu 
sniegšanas vieta.

Variņu iedzīvotāji par pasta pa-
kalpojumu saņemšanas iespējām 
no 2021. gada 29. septembra tiek 
informēti ar īpašiem paziņojumiem 
savās pastkastītēs no 31. augusta.

 
Vineta Danielsone, 

Latvijas pasta  
Vecākā sabiedrisko attiecību 

projektu vadītāja

Smiltenes novada pašvaldī-
ba no šā gada 23. augusta līdz 5. 
septembrim aicināja iedzīvotā-
jus iesaistīties lēmuma pieņem-
šanas procesā par apvienotās 
pašvaldības oficiālo simboliku – 
novada ģerboni. 

Divu nedēļu ilgās aptaujas laikā 
pašvaldība ir saņēmusi 332 viedok-
ļus par Heraldikas komisijas ieteik-
tajiem trīs virzieniem, kas būtu jāiz-
vērtē jaunizveidotajai pašvaldībai 
savas simbolikas pieņemšanā.  

Pirmkārt, Smiltenes novadam 
ir iespēja apstiprināt esošo Smil-
tenes novada ģerboni, kura he-
raldiskais apraksts ir „Zelta laukā 
rudzupuķes zieds dabiskās krāsās” 
– par šo virzienu balsojuši 181 
novada iedzīvotājs jeb 54,5% no 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums par 
Smiltenes novada ģerboni

visiem aptaujas dalībniekiem.
Otrs risinājums ir lemt par iz-

maiņām vai papildinājumiem eso-
šajā Smiltenes novada ģerbonī 
-  šis risinājums ir saistošs 61 no-
vada iedzīvotājam jeb 18,4%  no 
aptaujas dalībniekiem. 

Par to, ka jaunizveidotajai paš-
valdībai ir nepieciešamas jauns 

ģerbonis balsojuši 90 novada ie-
dzīvotāji jeb 27,1% no kopējā ap-
taujas dalībnieku skaita. 

Paldies visiem iedzīvotājiem, 
kas piedalījās aptaujā, un kas 
aktīvi iesaistās atbildīga lēmu-
ma pieņemšanas procesā! 

Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Notikusi Cērtenes pilskalna 
attīstības koncepcijas pirmās 
redakcijas sabiedriskā apspriešana

Sabiedriskajā apspriedē, kas 
notika šī gada 6. septembrī, savu 
viedokli par pilskalna attīstības 
koncepciju bija ieradušies izteikt 14 
dalībnieki. 

Diskusija izvērtās dinamiska un 
produktīva, jo tajā piedalījās iein-
teresētas personas, kam rūp pils-
kalna nākotne. Telpiskās plānoša-
nas speciāliste Sabīne Skudra, kas 
strādājusi pie šī projekta izstrādes, 
iepazīstināja iedzīvotājus ar pilskal-
na teritorijas attīstības koncepciju, 
atbildēja uz neskaidriem jautāju-
miem, uzklausīja priekšlikumus, 
kas radušies izvērtējot koncepciju, 
kas bija nodota iedzīvotāju vērtēša-
nai no 16. augusta līdz 3. septem-
brim. 

Cērtenes pilskalns ir iedzīvotā-
ju iecienīta pastaigu vieta, kur var 
baudīt mieru un dabas tuvumu. 
Pilskalna teritorija ir ļoti daudzvei-
dīga un bagāta, un šīs funkcijas au-
tore centās iekļaut arī izstrādātājā 
koncepcijā: „Vietām pilskalna skais-
tums ir jāatklāj, atbrīvojot ainaviski 
skaistos skatus no apauguma, kā 
arī iedzīvotāju plūsma ir jāorganizē, 
lai teritorijā neveidotos pārmērīgi 
izbradājumi”.

Pilskalna teritorija pieder gan 
pašvaldībai, gan AS „Latvijas Valsts 
meži”,  un lai pilnveidotu un sakār-
totu pilskalna teritoriju līdz šim iz-
trūka vienotas koncepcijas par teri-
torijas attīstību. Tādēļ bija sarežģīti 
piesaistīt projektu līdzfinansējumu, 

svarīgākai mērķis, kādēļ nepiecie-
šama šādas teritorijas attīstības 
koncepcija, ir izstrādāt skaidru vīzi-
ju teritorijas plānveidīgai attīstībai, 
nepieciešamo darbu secīgai nori-
sei.

Kā svarīgākos darbus, kuri 
veicami sākuma stadijā gan kon-
cepcijas autore, gan diskusijas da-
lībnieki minēja reljefa atsegšanu, 
upes krasta kopšanu, norāžu izvie-
tošanu un taku kopšanu. Diskusijas 
laikā teritorijas apsaimniekošanas 
speciāliste Agija Kukaine un telpis-
kās plānošanas speciāliste Sabīne 
Skudra pierakstīja, kā arī uzklausīja 
sanākušo iedzīvotāju ieteikumus, 
bažas, neskaidros jautājumus un 
idejas, par to kādam pēc viņu do-
mām būtu  jāizskatās Cērtenes pils-
kalnam. Visa iegūtā informācija tiks 
apkopota un izanalizēta, lai sagata-
votu teritorijas attīstības koncepci-
jas grozījumus. 

Visas iesaistītās puses vienojās, 
ka koncepcijai nepieciešami uzla-
bojumi, pēc grozījumu veikšanas 
tiks organizēta jauna sabiedriskā 
apspriede.

Par koncepcijas nākošās sa-
biedriskās apspriedes norises laiku 
un vietu aicinām sekot līdzi infor-
mācijai mājaslapā www.smiltenes-
novads.lv.

Aija Kramiņa
Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada pašvaldībā admi-
nistratīvi teritoriālās reformas rezultātā 
šobrīd darbojas divas bāriņtiesas – „Smil-
tenes novada Bāriņtiesa” (priekšsēdē-
tāja Solvita Bauere) un „Apes novada 
Bāriņtiesa” (priekšsēdētāja Līvija Karro), 
bet Smiltenes novada Raunas un Drus-
tu pagastos bāriņtiesas funkciju izpilda 
Cēsu novada pašvaldības „Amatas, Jaun-
piebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas 
novadu bāriņtiesa”. Bāriņtiesas darbojas 
līdzšinējā darba režīmā un pieņemšanas 
laikos.

Ar šī gada 1. oktobri tiek veidota jau-
na Smiltenes novada pašvaldības iestāde 
„Smiltenes novada Bāriņtiesa”. Informā-
cija par jaunizveidotās iestādes darba 

Par bāriņtiesu reorganizācijas 
procesu Smiltenes novada 
pašvaldībā

organizēšanu, darbības vietām un pie-
ņemšanas laikiem  tiks publicēta Smil-
tenes novada pašvaldības mājas lapā, 
Smiltenes novada pašvaldības bezmak-
sas izdevumā un Latvijas Republikas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

Informācijai: 
Administratīvi teritoriālās reformas 

pārejas periods ir noteikts līdz šī gada 
31. decembrim, kura laikā norisinās 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 
reorganizācijas process, kā arī darbinie-
ku izvērtēšana atbilstoši reorganizēta-
jām amatu vietām. 

Aija Kramiņa,
Smiltenes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

10. septembrī svinīgi tika at-
klāts pārbūvētais reģionālā au-
toceļa Rauna – Drusti – Jaunpie-
balga (P29) posms no A2 šosejas 
līdz Drustiem 16,4 km garumā. 

Grants seguma autoceļam uz-
klāts divkārtu segums, kas Drustu 
iedzīvotājiem atvieglos nokļūšanu 
kā uz jauno novada centru, tā ci-
tām tuvākajām lielajām pilsētām. 
Pārbūve īstenota par papildu pie-
šķirtajiem līdzekļiem valsts ceļu 
tīkla sakārtošanai administratīvi 
teritoriālās reformas  ietvaros.

Smiltenes novada pašvaldī-
bas priekšsēdētājs Edgars Avotiņš 
savā uzrunā atklāšanas pasākumā 
uzsver: “Ceļu infrastruktūra ir viens 
no svarīgākajiem   ekonomikas vir-
zītājiem, īpaši pašvaldībām, kuras 

Ceļa posma Rauna – Drusti svinīgā atklāšana
atrodas attālākos valsts reģionos. 
Ir svarīgi, lai iedzīvotājiem ir  labāka 
un ērtāka pārvietošanās savās ikdie-
nas gaitās un protams svarīga ir arī 
sakārtota infrastruktūra. Šis pārbū-
vētais autoceļa posms parāda, ka 
Administratīvi teritoriālās reformas 
kontekstā labas lietas notiek un, ka 
rīt mēs dzīvosim labāk, kā šodien. ”

„Vajadzību Valsts ceļu tīklā ir ļoti 
daudz un kuru „zobu” labot ir grūta 
izvēle. Taču tā ir mūsu ikdiena. Skais-
tais tajā ir tas, ka ierodoties attālās 
vietās reģionos un redzot paveikto, 
saņemam gandarījumu par rezultātu 
un, raugoties vietējo iedzīvotāju no-
vērtējumā, kļūstam motivēti kustēties 
un darīt darbus tālāk. Ceļi ir un būs 
reģionu balsts to tālākai kustībai,” 
norādīja VSIA ”Latvijas valsts ceļi” 

valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Laz-
dovskis.

Svinīgajā atklāšanas pasāku-
mā piedalījās Satiksmes ministri-
jas parlamentārais sekretārs Jānis 
Butāns, VARAM ministra padom-
nieks Madars Lasmanis, būvnieks, 
SIA „Limbažu ceļi” pārstāvis Andis 
Zaļaiskalns, Smiltenes novada paš-
valdības priekšsēdētājs Edgars 
Avotiņš, bijusī Raunas novada do-
mes priekšsēdētāja Evija Zurģe, 
VSIA „Latvijas valsts ceļi” valdes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis 
un Drustu pagasta kultūras darba 
organizatore Inga Pērkone.

Jānis Lācis,
Smiltenes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciālists

Šā gada 18. augustā, reģionā-
lajā vizītē, Smiltenes novadā, vie-
sojās Ekonomikas ministrs Jānis 
Vitenbergs, kas kopā ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentū-
ras direktoru Kasparu Rožkalnu 
tikās ar novada uzņēmējiem, lai 
klātienē pārrunātu uzņēmējiem 
aktuālos jautājumus, kā arī in-
formētu par jaunām atbalsta 
programmām uzņēmējdarbības 
attīstībai un konkurētspējas vei-
cināšanai. 

Kā uzsver ministrijas pārstāvji – 
klātienes sarunās daudz veiksmīgāk 
ir iespēja iepazīt reālos izaicināju-
mus, ar kuriem uzņēmēji saskaras 
ik dienas un tā ir iespēja saprast, 
ka valdības apstiprinātās atbalsta 
programmas tiešām palīdz uzņē-
mējiem attīstīties – piesaistīt investī-
cijas un radīt labi apmaksātas darba 

Ekonomikas ministra vizīte Smiltenes novadā
vietas. Vizītes laikā arī pašvaldības 
vadība norādīja uz vairāku atbalsta 
programmu nepilnībām, kas maz-
pilsētās un reģionos, uzstādīto kri-
tēriju dēļ, nav realizējamas. Ar vizītē 
pārrunātajām gaidāmajām atbalsta 
iniciatīvām uzņēmējiem iespējams 
iepazīties Ekonomikas ministrijas 
mājas lapā. 

Vizītes ietvaros ministrs apmek-
lēja divus perspektīvus un veiksmī-
gus Smiltenes novada uzņēmumus 
– SIA „Artex Latvia”, kas ražo tek-
stilizstrādājumus, apģērbu un dažā-
dus dizaina elementus un ar saviem 
sniegtajiem pakalpojumiem konku-
rē pat aviācijas nozarē, un SIA „AW 
Latvia”,  kura galvenie darbības 
virzieni ir mēbeļu, durvju, plākšņu 
un paneļu ražošana no pārstrādāta 
kokmateriāla, otrreiz lietojamas vai 
jaunas koksnes.

Kā prioritāri risināmie jautājumi 
diskusijās atklājās  – mājokļu pieeja-

mības un ceļu infrastruktūras jautā-
jumi. Viens no lielākajiem šķēršļiem 

jaunu darba vietu izveidei reģionos 
ir atbilstošu mājokļu pieejamība, sa-
vukārt neatbilstoša ceļu infrastruk-
tūra kavē investīciju piesaisti un uz-
ņēmumu konkurētspējas attīstību. 
Pierobežas uzņēmumiem vislielā-
kais izaicinājums, darbaspēka no-
turēšanai, ir lielais nodokļu slogs un 
konkurētspējīga atalgojuma nodro-
šināšana saviem darbiniekiem.

Paldies visiem uzņēmējiem, kas 
atrada iespēju piedalīties diskusijā 
– tā ir iespēja iepazīt ekonomikas 
attīstības tendences reģionā un ie-
spēja izvērtēt atbalsta programmas, 
lai ekonomiskā veiktspēja un uzņē-
mējdarbības vide tiešām tiktu stipri-
nāta un atbalstīta. 

 
Linda Beitika,

Smiltenes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novadā vakcīnai pret Covid-19 vīrusu iespējams pieteikties,  sazinoties ar speciālistiem SIA 
„Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” vakcinācijas punktā, ģimenes ārstu praksēs un feldšeru punktos pa-
gastu teritorijās, kā arī piesakoties vakcīnai Latvijas vienotajā vakcinācijas platformā www.manavakcīna.lv  
un  zvanot pa tālruni 8989. 

Tabulā uzskaitīta informācija, kur un kā pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai iedzīvotājiem, iespējams 
pieteikties vakcīnai: 

Nr.
p.k. Vakcinācijas vieta Adrese Kontaktinformācija, piezīmes

1. www.manavakcina.lv, vai zvanot pa 
tālruni 8989

Ar jums sazināsies speciālists, lai 
vienotos par vakcinācijas vietu 
un laiku.

2. Smiltenes novada vakcinācijas punkts Dakteru iela 14, Smiltene 20277945 vai 
vakcinacija@smiltenesslimnica.lv.

3. Dr. D. Pīlātes ģimenes ārsta prakse Dakteru iela 14, Smiltene 20212202 
Vakcīna tiek pieteikta prakses 
pacientiem

4. Dr. M. Kļaviņas ģimenes ārsta prakse Dakteru iela 14, Smiltene 22014805
5. Dr. Z. Lūkinas ģimenes ārsta prakse Dakteru iela 14, Smiltene 26622458

Vakcīna tiek pieteikta  prakses 
pacientiem

6. Dr. M. Bindres doktorāts, SIA Raiņa iela 12, Smiltene 64772321;22009423
7. Dr. L. Ziemeles ģimenes ārsta prakse Raiņa iela 12, Smiltene 26442066
8. Dr. E. Zušmanes ģimenes ārsta prakse Baznīcas laukums 6, 

Smiltene
64720098

9. SIA Apes ārsta prakse Aptiekas iela 1 - 9, Ape 64355106; 29103655
10. Dr. J. Celenberga  ģimenes ārsta prakse „Rubeņi”, Gaujiena 64323539
11. Dr. Z. Zariņas ģimenes ārsta un 

arodveselības un arodslimību ārsta 
prakse

Cēsu iela 8, Rauna 29482572 

12. Dr. S. Jansones ģimenes ārsta prakse Dīķa iela 6, Rauna 64177242
13. SIA Līgas Purmales ģimenes ārstes 

prakse
Dīķa iela 6, Rauna 64177599

Vakcīna tiek pieteikta prakses 
pacientiem 

14. Bilskas feldšeru punkts „Pašvaldības māja”, Bilska 64707475 vai 26684852
15. Blomes feldšeru punkts  Cēsu iela 9, Blome 64772212

Informācija par vakcinēšanos Latvijā pieejama arī Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapas 
sadaļā –  Vakcinācija pret Covid 19 Latvijā. Pirms vakcinācijas aicinām sazināties ar savu ģimenes ārstu, 
veselības stāvokļa izvērtēšanai.

 Madara Tjukša,
Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācija  par vakcinēšanās iespējām 
Smiltenes novadā

Šā gada 3. septembrī, Raunas audēju 
kopa rīkoja meistarklasi „Satiec savu meis-
taru”, kuras laikā bija iespējams piedalīties 
vienkārša auduma sagatavošanā, izprotot 
procesus sākot no diega spoles tīšanas līdz 
aušanai. 

Bija iespējams uzaust vienkāršu lupatu 
deķi un iesaistīt dalībniekus sagatavot sev 
kādu īpašu suvenīru, ko iespējams paņemt 
līdz uz mājām, tālab tika uzvilktas jostas bi-
zes, kur tapa vairākas grāmatzīmes. 

Lai iepazīstinātu apmeklētājus ar audēju darba rezultātiem, tika veidota Rau-
nas audēju kopas darbu izstāde – tā izpelnījās nedalītu raunēniešu apbrīnu.

Paldies visiem pasākuma apmeklētājiem!
Raunas audēju kopa

„Satiec savu meistaru” 
Raunas austuvē 
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Uzsākta Smiltenes novada Sociālā dienesta reorganizācija
Smiltenes novada pašvaldības 

dome 2021. gada 28. jūlijā pieņēma 
lēmumu Nr. 76 „Par pašvaldības 
iestāžu – Smiltenes novada domes 
Sociālā dienesta, Apes novada So-
ciālā dienesta un Raunas novada 
domes Sociālā dienesta, reorgani-
zācijas uzsākšanu”.

 Līdz 31. oktobrim norisināsies 
reorganizācijas process, kura laikā 
tiks apvienotas līdzšinējās iestā-
des, izvērtēti darbu apjomi un pa-
kalpojumu pieejamība visā novada 
teritorijā. Sākot ar  1. novembri dar-
bu uzsāks jauna pašvaldības ies-
tāde – „Smiltenes novada Sociālais  
dienests”.  

Līdz jaunu Smiltenes novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
pieņemšanai, spēkā paliek visi ie-
priekšējās administratīvajās te-
ritorijās (Ape, Rauna, Smiltene) 
pieņemtie saistošie noteikumi, pa-
kalpojumi, izziņas, pabalsti un to 
izsniegšanas kārtība. 

Lai arī notiek Raunas, Apes un 
Smiltenes Sociālo dienestu struk-
tūrvienību apvienošana, iedzīvotā-
ju ikdienu tas neietekmē. Aicinām 
iedzīvotājus arī turpmāk sociālos 
jautājumos, vērsties dzīvesvietai 
tuvākajā Sociālā dienesta darbinie-
ku pieņemšanas vietā. Dzīvesvietai 
tuvākais Sociālā dienesta darbi-
nieks vislabāk izpratīs līdzšinējā 
administratīvajā teritorijā spēkā 
esošos noteikumus, nepiecieša-
mos dokumentus un palīdzības 
iespējas. Atsevišķās situācijās un 
sarežģītāku jautājumu gadījumā, 
Sociālā dienesta klients tiks novir-
zīts pie konkrēta  speciālista. 

Gadījumā, ja radušies jautājumi vai nepieciešama palīdzība aicinām sazinieties ar savai dzīvesvietai tuvāko 
speciālistu: 

Nr.
p.k. vārds, uzvārds amats e-pasts

1. Inta Siliņa Sociālā dienesta vadītāja Smiltenē inta.silina@smiltenesnovads.lv
2. Anita Šteinberga Sociālā darbiniece Smiltenē anita.steinberga@smiltenesnovads.lv
3. Iveta Vērzemniece Sociālā darbiniece Smiltenē iveta.verzemniece@smiltenesnovads.lv
4. Valda Cimermane Sociālā darbiniece Smiltenē valda.cimermane@smiltenesnovads.lv
5. Dace Pašuta Sociālā darbiniece Smiltenē dace.pasuta@smiltenesnovads.lv
6. Sandra Dukāte Sociālā darbiniece Smiltenes pagastā sandra.dukate@smiltenesnovads.lv
7. Ineta Strauja Sociālā darbiniece Brantu pagastā ineta.strauja@smiltenesnovads.lv
8. Ilze Mize Sociālā darbiniece Palsmanes pagastā ilze.mize@smiltenesnovads.lv
9. Maruta Bubene Sociālā darbiniece Blomes pagastā maruta.bubene@smiltenesnovads.lv
10. Vija Ābele Sociālā darbiniece Variņu pagastā vija.abele@smiltenesnovads.lv
11. Līga Vītola Sociālā darbiniece Bilskas pagastā liga.vitola@smiltenesnovads.lv
12. Mudīte Tauriņa Sociālā darbiniece Launkalnes pagastā mudite.taurina@smiltenesnovads.lv
13. Maija Eglīte Sociālā darbiniece Grundzāles pagastā maija.eglite@smiltenesnovads.lv
14. Sintija Štrausa Ģimenes asistente Smiltenē sintija.strausa@smiltenesnovads.lv
15. Ieva Ozola Sociālā dienesta vadītāja Raunā ieva.ozola@smiltenesnovads.lv
16. Sandra Fišmeistere Sociālā darbiniece Raunā sandra.fismeistare@smiltenesnovads.lv
17. Inna Masule Sociālā darbiniece Raunā inna.masule@smiltenesnovads.lv
18. Valda Zvaigznīte Sociālā darbiniece Drustu pagastā valda.zvaigznīte@smiltenesnovads.lv
19. Laila Saleniece Sociālā aprūpētāja Raunā laila.saleniece@smiltenesnovads.lv
20. Linda Kostova Sociālā aprūpētāja Raunā linda.kostova@smiltenesnovads.lv
21. Dace Plotkāne Psihologs Raunā dace.plotkane@smiltenesnovads.lv
22. Maija Kārkliņa Sociālā dienesta vadītāja Apē maija.karklina@smiltenesnovads.lv
23. Laila Cekule Sociālā darbiniece Apē laila.cekule@smiltenesnovads.lv
24. Dace Kārkliņa Sociālā darbiniece Apē dace.karklina@smiltenesnovads.lv
25. Aija Drīle Sociālā darbiniece Apē aija.drile@smiltenesnovads.lv
26. Inta Zučika Sociālā darbiniece Gaujienas pagastā, 

Virešu pagastā
inta.zucika@smiltenesnovads.lv

27. Undīne Uskliņģe Sociālā darbiniece Trapenes pagastā undine.usklinge@smiltenesnovads.lv
28. Svetlana Volkova Psihologs Apē svetlana.volkova@smiltenesnovads.lv
29. Iveta Piģule Sociālā aprūpētāja Apē iveta.pigule@smiltenesnovads.lv
30. Rudīte Paiķena Sociālā aprūpētāja Gaujienā rudite.paikena@smiltenesnovads.lv
31. Mārīte Malteniece Sociālā aprūpētāja Trapenē marite.malteniece@smiltenesnovads.lv
32. Maruta Levica Sociālā aprūpētāja Virešos maruta.levica@smiltenesnovads.lv

        

Pašvaldība piešķir papildus finansējumu Bērensa kapličas 
atjaunošanai

Smiltenes novadā ir vairāki  
nozīmīgi vēstures objekti, kuru 
uzturēšana un atjaunošana pra-
sa īpašas rūpes. Viena no novada 
kultūrvēsturiskajām vērtībām ir  
Bērensa kapliča, kas  celta 1896.
gadā Smiltenes luterāņu kapsētā. 
Būvēta pēc arhitekta Konstatīna 
Pēkšena (1859–1928) projekta- tās 
iekšpusi rotā igauņu tēlnieka A. 
Ludviga Veiceberga (1837–1921) 
marmorā veidotais Kristus tēls. Šo-
gad Bērensa kapličai aprit 125 gadi, 
kas jau 15 gadus ir valsts nozīmes 
kultūras piemineklis (valsts aizsar-

Ar šā gada 2. septembra Domes 
lēmumu Nr. 162 tiek uzsākts līdzši-
nējo Apes, Raunas un Smiltenes 
novadu  administrācijas struktūr-
vienību un iestāžu reorganizācijas 
process.  

Reorganizācijas ietvaros tiks 
apvienotas līdzšinējās Smiltenes 
novada domes, Apes novada do-
mes un Raunas novada domes 
administrācijas, veidojot Smiltenes 
novada pašvaldības iestādi – „Smil-
tenes novada Centrālā administrā-
cija”, kurā turpmāk ietilps: Finanšu, 
Kancelejas un personāla, Attīstības 
un plānošanas,  Nekustamo īpa-
šumu, Dzimtsarakstu, Sabiedrisko 
attiecību, Saimnieciskās darbības, 
Informācijas tehnoloģiju nodaļas 
un Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs. 

Paplašinot pārstāvniecības te-
ritoriju, reorganizācijas procesā 
tiks  izveidotas jaunas iestādes: 
Smiltenes novada Pašvaldības po-
licija, Smiltenes novada Būvvalde 
un Smiltenes novada Izglītības pār-
valde. Reorganizējot pašvaldības 
iestādi „Smiltenes novada Kultū-
ras, sporta un mūžizglītības pār-
valde”, iestādei tiks pievienota Rau-
nas novada domes administrācijas 
struktūrvienība „Kultūras nodaļa”. 

Ar šī lēmuma spēkā stāšanās 
brīdi, reorganizācijas ietvaros tiks 
izvērtētas Smiltenes novada paš-
valdībā ietilpstošo bijušo pašval-
dību struktūrvienības, iestādes un 
amatu vietas, kuras līdz šim bija 
funkcionāli saistītas ar administrā-
cijas mērķiem un darbības jomām.

Uz reorganizācijas rezultātā 
izveidoto iestāžu vadītāju un viet-
nieku amatu vietām tiek organizēti 
konkursi, kā arī šajā laikā tiks veikta 
struktūrvienību darbinieku izvēr-
tēšana amata vietu atbilstībai. 

Jaunizveidotā pašvaldības ies-
tāde „Smiltenes novada Centrālā 
administrācija” savu darbu uzsāks 
ar šā gada 1. novembri. Līdz 2021.
gada 31. oktobrim amata pienāku-
mus turpina pildīt līdzšinējās Apes, 
Raunas un Smiltenes novada paš-
valdības iestādes un struktūrvienī-
bas un šo iestāžu/ struktūrvienību 
darbinieki. 

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Par pašvaldības 
struktūrvienību 
un iestāžu 
reorganizāciju

dzības Nr.8582). 
Pašvaldība jau ilglaicīgi meklē-

jusi finansējumu šī objekta konser-
vācijai un rekonstrukcijai, diemžēl 
līdz šim projektu konkursos 
finansējums tika atteikts. 

2021. gada 19. aprīlī Smiltenes 
novada dome iesniedza projek-
ta pieteikumu  „Bērensa kapličas 
atjaunošana” Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvaldei. Restaurā-
cijas programmas konkursa pie-
teikumu izvērtēšanas komisija 
07.06.2021. sēdē pieņēma lēmu-
mu  piešķirt 20  000 EUR  kapličas 

jumta atjaunošanai un fasāžu pa-
stiprināšanai.

Diemžēl ar Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvaldes piešķirto fi-
nansējumu nepietiek, lai saglabātu 
pieminekļa oriģinālo substanci un 
ēkas drošību, tai ir steidzami ne-
pieciešami atjaunošanas darbi, kas 
nodrošinās šī kultūras pieminekļa 
pastāvēšanu arī turpmāk. 

Kopējās projekta izmaksas, kas 
ietver gan autoruzraudzību, būvuz-
raudzību un nepieciešamos atjau-
nošanas darbus ir 55  134,97 EUR. 
Lai izpildītu Nacionālā kultūras 

mantojuma pārvaldes rekomen-
dācijas un saglabātu vēsturisko 
būvi papildus Kultūras pieminek-
ļu konservācijas un restaurācijas 
programmas piešķirtajam finansē-
jumam, Smiltenes novada pašval-
dības deputāti 2021. gada 25. au-
gusta  sēdē vienbalsīgi (ar 13 balsīm 
„Par”) nolēma piešķirt pašvaldības 
līdzfinansējumu 35 134,97 EUR ap-
mērā projekta realizēšanai. 

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

4. septembrī, pie 
Bilskas ezera norisi-
nājās projekta „Gre-
en Palette“ diena, 
kurā iedzīvotāji varē-
ja piedalīties dažādās 
meistarklasēs, vikto-
rīnās, uzzināt infor-
māciju par Smiltenes 
novada pašvaldības 
projektu “Green Pa-
lette”, kā arī baudīt 
mūzikas noskaņas ar 
latviešu dziedātāja 
un komponista Kārļa 
Kazāka uzstāšanos. 

Iedzīvotājiem bija 
iespēja darboties izglī-
tojošās un praktiskās aktivitātēs 
kopā ar mākslinieci Andu Koloso-
vu meistarklasēs – „Ebru māksla – 
gleznošana uz ūdens”, „Vēja zvanu 
izgatavošana no dabas materiā-
liem”, bet „Saule plaukstās” zīmola 
radītāja Sanita Albertiņa kopā ar 

Projekta „Green palette” diena

meistarklases dalībniekiem izgata-
voja skaistumkopšanas produktus 
no dabas produktiem. Pasāku-
mā piedalījās Dabas aizsardzības 
pārvaldes speciālisti, kas vadīja 
ūdens pētīšanas meistarklasi, bet 
SIA „Latvijas Lauku konsultācijas 

un izglītības centra” 
speciālisti organizēja 
izglītojošas aktivitā-
tes ģimenēm saistībā 
ar makšķerēšanu un 
zivju resursu pareizu 
izmantošanu. Dalība 
visās meistarklasēs 
bija bez maksas.

Vai dabā ūdenim 
piemīt pašattīrīšanās 
spējas? Kādas rīcības 
ir jāveic ikdienā, lai 
būtu saudzīgs pret 
vidi? Kāpēc ūdens-
tilpnēs rodas piesār-
ņojums?   Uz šādiem 
un vēl daudziem ci-

tiem jautājumiem par ilgtspējīgu 
dabas resursu izmantošanu un aiz-
sardzību iedzīvotājiem bija jārod 
atbildes piedaloties projekta „Gre-
en Palette” viktorīnā un spēlēs, kur 
bija iespēja saņemt dažādas bal-
vas. Visas dienas laikā informatīva-

jā teltī varēja saņemt informāciju 
par projektu, īstenotām aktivitā-
tēm un īpaši bērniem tika nodroši-
nāta iespēja piedalīties zīmēšanas 
konkursā „Ezeri un upes ap mums”.

Projekta „Green Palette” ietva-
ros Smiltenes novada pašvaldība 
ir izbūvējusi 500m garumā   ak-
tīvās atpūtas taku un platformu 
pār ugunsdzēsības kanālu Bilskas 
ezera teritorijā, kā arī ir veikta pie-
cu pašvaldības ezeru   (Tepera, Vi-
dusezera, Tiltleju, Bilskas un Blomes 
ezeru) apsaimniekošanas plānu iz-
strāde. Projekta kopējās izmaksas 
ir 646 735 EUR, Smiltenes novada 
pašvaldībai kā partnerim projek-
ta izmaksas sastāda 68 000 EUR. 
Pašvaldības līdzfinansējums ir 
9 088,31 EUR.

Latvijas – Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmu 2014. – 
2020. gadam līdzfinansē Eiropas 
Savienība, Latvijas Republika un 
Krievijas Federācija. Latvijas-Krie-

vijas pārrobežu sadarbības prog-
ramma 2014. – 2020. gadam finan-
siāli atbalsta vienotas pārrobežu 
attīstības aktivitātes ar mērķi uz-
labot reģionu konkurētspēju, iz-
mantojot to potenciālu un atraša-
nās priekšrocības krustcelēs starp 
Eiropas Savienību un Krievijas 
Federāciju. Vairāk par Programmu 
www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar 
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadar-
bības programmas 2014. – 2020. ga-
dam finansiālu atbalstu. Par tās sa-
turu pilnībā atbild Smiltenes novada 
pašvaldība un tā var neatspoguļot 
Programmas, Programmas dalībval-
stu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiro-
pas Savienības viedokli.

Smiltenes novada 
pašvaldības 

Attīstības un plānošanas nodaļa
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Jaunā mācību pilotprojekta 
„Nākotnes prasmju iniciatīva” 
ietvaros Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) piedāvā darba 
meklētājiem un nodarbināta-
jiem, kuriem nepieciešams piln-
veidot savas profesionālās pras-
mes un iemaņas, iespēju apgūt 
darba tirgū pieprasītās zināšanas 
vai pilnveidot jau esošās, māco-
ties  starptautisko atvērto tieš-
saistes kursu platformās.

Pilotprojekts „Nākotnes pras-
mju iniciatīva” nodrošinās iespēju 
iegūt vai uzlabot gan digitālās pras-
mes, zināšanas un profesionālās 
iemaņas tādās mācību jomās kā 
uzņēmējdarbība, datorzinības, datu 
zinātne, informācijas tehnoloģijas, 
profesionālās ievirzes svešvalodu 
apguve, gan caurviju prasmes (soft 
skills) – komunikācija un sadarbī-
ba darba vidē, mācīšanās spējas un 
metodes, pašorganizēšanās un laika 
plānošana, radošums un inovācijas 
profesionālajā vidē, gan pārvaldības 
prasmes.

Atvērtie tiešsaistes kursi mūsdie-
nās ir populārs e-mācību virziens, kas 
nodrošina iespēju iegūt neformālu 
izglītību starptautiski atzītajās univer-
sitātēs un mācību organizācijās no 
visas pasaules neatkarīgi no to atra-
šanās vietas. Atvērtie tiešsaistes kursi 
ir pieejami tādās mācību platformās 
kā, piemēram, Coursera, EdX, Future-

learn, MiriadaX un citas.
Atvērto tiešsaistes kursu platfor-

mu un mācību programmas var izvē-
lēties patstāvīgi vai ar NVA atbalstu. 
Ievērojot darba meklētāja vai nodar-
binātā iepriekšējo izglītību, pieredzi 
un vēlmes, sadarbībā ar NVA karjeras 
konsultantu tiks sagatavots piemēro-
tākais mācību piedāvājums jeb „mā-
cību portfelis”.

Divu gadu laikā varēs iesaistīties 

sešu mācību programmu apguvē. 
Kopējā mācību maksas kompensāci-
ja būs līdz 500 eiro.   Būs iespēja sa-
ņemt avansa maksājumu 50% apmē-
rā par katru no izvēlētajām mācību 
programmām. Par mācībām atvērto 
tiešsaistes kursu platformās bezdarb-
niekiem tiks maksāta stipendija 5 eiro 
par mācību dienu.

Plānots, ka pilotprojekta ietva-
ros mācībās atvērto tiešsaistes kursu 

platformās tiks iesaistīti līdz 1,5 tūk-
stošiem darba meklētāju un nodar-
bināto.

Mācībām var pieteikties elektro-
niski,  aizpildot pieteikumu NVA tī-
mekļvietnē .

Plašāka informācija pieejama 
NVA tīmekļvietnē vai NVA filiālēs 
(kontaktinformācija atrodama NVA 
tīmekļvietnes sadaļā „Kontakti”).   

NVA piedāvā ikvienam nodarbinātajam un darba 
meklētājam iespēju mācīties atvērto tiešsaistes kursu 
platformās

Pirms intensīvas apkures sezo-
nas sākuma Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests aicina ie-
dzīvotājus rūpēties par ugunsdro-
šību – iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt 
apkures ierīces, kā arī uzstādīt 
dūmu detektorus!

Pirms katras apkures sezo-
nas jāveic dūmvada tīrīšana

Sadegot jebkuram cietajam ku-
rināmajam, uz skursteņa iekšējās 
virsmas veidojas kvēpu, sodrēju un 
darvas nosēdumi, kas, laikus neno-
tīrīti, labākajā gadījumā samazina 
apkures ierīces darbības efektivitā-
ti, bet sliktākajā – var izraisīt inten-
sīvu šo produktu degšanu. Tas var 
radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa 
korpusa biezumā, ārējo apvalku 
ieskaitot, tādejādi paverot ceļu 
karstajām dūmgāzēm un liesmām 
uz degtspējīgām sienu, griestu un 
jumta konstrukcijām, kas var izrai-
sīt ne tikai dūmvada, bet arī visas 
ēkas aizdegšanos.

Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu 
un pavardu dūmkanāliem jāiztīra 
pirms apkures sezonas sākuma 
(līdz 1. novembrim). Savukārt ilg-
dedzes cietā kurināmā ierīces un 
iekārtas dūmvadus jātīra vēl pa-
pildus vienu reizi apkures sezonas 
laikā (no 1. novembra līdz nākamā 
gada 1. martam). Cita starpā rei-
zi piecos gados jāveic arī apkures 
sistēmas tehniskā stāvokļa novēr-
tējums, ko var veikt speciālists. Tās 
apkures iekārtas un ierīces, kurās 
par kurināmo izmanto gāzi – tīra un 
tehnisko apkopi un tehniskā stā-
vokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi 
gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. 
Ja apkures ierīce bijusi atslēgta il-
gāk par sešiem mēnešiem, jāveic 
ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas 
un ventilācijas kanālu pārbaude.

Uzsākoties apkures sezonai 
VUGD aicina rūpēties par ugunsdrošību!

elektriskās sildierīces
Nereti, gaidot apkures sezonas 

sākumu, iedzīvotāji mājokļa apsil-
dīšanai izmanto elektriskās sildie-
rīces. Pievērsiet uzmanību ierīču 
ražotāju instrukcijās paredzētiem 
drošas lietošanas noteikumiem un 
neizmantojiet bojātas elektroierī-
ces, pagarinātājus un kontaktligz-
das!

Dūmu detektori glābj dzīvī-
bas

Šogad stājās spēkā nozīmīgas 
Ugunsdrošības noteikumu prasī-
bas – visos mājokļos (gan privāt-
mājās, gan dzīvokļos) jābūt uzstā-
dītiem autonomiem ugunsgrēka 
detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, 
bet privātmājas papildus jānod-
rošina ar ugunsdzēsības aparātu. 
Diemžēl VUGD apkopotā statistika 
par mājokļu ugunsgrēkiem, kuros ir 
cietuši vai gājuši bojā cilvēki, liecina, 
ka lielākajā daļā gadījumu dūmu 
detektori nav bijuši uzstādīti. To-
mēr ir fiksēti vairāki gadījumi, kad 
tieši dūmu detektora signāls ir palī-
dzējis laikus pamanīt ugunsnelaimi 
un visiem mājokļa iemītniekiem iz-
glābties no piedūmotās vides.

Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbil-
dīgs par savu drošību un to, lai 
ikdienā tiktu ievērotas ugunsdro-
šības prasības, tādēļ VUGD aicina 
neatlikt rūpes par savu un līdzcilvē-
ku dzīvībām un jau šodien uzstādīt 
mājoklī dūmu detektoru! 

VUGD aicina neatlikt rūpes par 
savu drošību un iztīrīt skursteni, kā 
arī paaicināt sertificētu speciālistu 
pārbaudīt apkures ierīču un iekār-
tu tehnisko stāvokli!

Agrita Vītola, 
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa

Malkas plītij nepieciešama 
regulāra atjaunošana

Ja izmantojat malkas plīti, tad 
jāatceras, ka arī tā laika gaitā nolie-
tojas – var izdegt cepeškrāsns me-
tāla apšuvums un plīts virsmā pa-
rādīties spraugas, caur kurām nāk 

dūmgāzes. Lai šādas plītis padarītu 
ikdienas lietošanā drošas, tām pe-
riodiski nepieciešama atjaunošana, 
rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, 
nomainot izdegušo cepeškrāsni un 
nostiprinot plīts durtiņas.

Esiet piesardzīgi, izmantojot 

Akcija 
„Otrreiz 
modē”

Līdz š.g. 30. septembrim 
norisinās SIA „ZAAO” organi-
zēta akcija „Otrreiz modē”. Tā 
ir iespēja dot otru iespēju sev 
vairs nevajadzīgiem apaviem, 
apģērbiem un tekstilam. Izglī-
tojošā akcija paredzēta arī, lai 
informētu sabiedrību par ie-
spējām atkārtoti izmantot šos 
izstrādājumus, mazinot šī at-
krituma veida nonākšanu tam 
neparedzētās vietās, kā arī lai 
popularizētu EKO laukumos 
pieejamo šķiroto atkritumu 
nodošanas iespējas. Aktīvā-
kajiem akcijas dalībniekiem 
paredzētas arī balvas. Vairāk 
informācijas par akcijas norisi 
www.zaao.lv mājaslapā.  

Zane Leimane,
SIA „ZAAO” Sabiedrisko 

attiecību speciāliste
 

Projekta „Zivju resursu pavai-
rošana Smiltenes novada ezeros 
2021. gadā” ietvaros ir papildināti 
zivju resursi Lizdoles ezerā ar 5400 
zandartu mazuļiem, Tepera eze-
rā ar 900 zandartu mazuļiem un 
Bilskas ezerā ar 800 zandartu ma-
zuļiem. Lizdoles, Tepera un Bilskas 
ezeros zivju mazuļi tika ielaisti laika 
posmā no 2021. gada 3. septembra 
līdz 2021. gada 7. septembrim.

Zandartu mazuļus zivju resur-
su pavairošanai Smiltenes novada 
ezeros piegādāja zemnieku saim-
niecība „SKALDAS” no Kuldīgas no-
vada. Projekta mērķis ir palielināt 
un atjaunot zivju resursus Smilte-
nes novada ezeros un radīt pama-
tu licencētās makšķerēšanas ievie-
šanai un pilnveidot aktīvā tūrisma 
attīstību.

Projekta kopējās izmaksas ir 
2233,66 EUR. Zivju fonda finansē-
jums ir 1987,96 EUR  un pašvaldī-
bas līdzfinansējums ir 245,70 EUR. 

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

Edgars Skrastiņš,
Attīstības un plānošanas 
nodaļas projektu vadītājs

Lauku 
atbalsta 
dienests

Papildināti 
zivju resursi 
Smiltenes 
novada ezeros
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Smiltenes novada Pašvaldības 
policija 2021. gada augusta mēnesī 
reaģēja uz 117 notikumiem, no ku-
riem 68 gadījumos ziņas saņemtas 
no iedzīvotājiem, 22 pārkāpumi 
tika fi ksēti patruļas laikā un 20 ga-
dījumos informācija saņemta no 
Valsts policijas Operatīvās vadības 
nodaļas.  Tika veikti  7 plānotie rei-
di un norīkojumi.

Apkalpojot notikumus konsta-
tēts, ka 15 gadījumos notikumā 
iesaistītās personas atrodās al-
kohola reibumā, no tām septiņas 
personas bija nepieciešams nogā-
dāt dzīves vietā, trīs – atskurbtuvē.

Augusta mēnesī pret 14 perso-
nām uzsākta administratīvo pār-
kāpumu lietvedība, no kurām 7 
gadījumos pieņemts lēmums, bet 
7 lietas nosūtītas kompetentām 
iestādēm lēmuma pieņemšanai.

3  par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietošanu 
publiskā vietā vai atrašanos pub-
liskā vietā reibuma stāvoklī. 

2 par sadzīves atkritumu radī-
tāja vai valdītāja nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanā.

2 par dzīvnieku labturības pra-
sību pārkāpumiem.

1 par sīko huligānismu (traucē-

Pašvaldības policijas 
informācija

jot iestādes darbu).
3 –  būdams nepilngadīgs smē-

ķēja elektrisko cigareti (Wape).
3 par stāvēšanu 326. ceļa zī-

mes darbības zonā.
32 gadījumos personas, pama-

tojoties uz „Administratīvas atbil-
dības likuma” 10. pantu, atbrīvo-
tas no administratīvās atbildības, 
izsakot  aizrādījumu.

Smiltenes novada Pašvaldības 
policijas darbinieki izsaka lielu 
pateicību iedzīvotājiem, kuri ziņo 
par pārkāpumiem, kas apdraud 
apkārtējo drošību un sabiedrisko 
kārtību. 

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

28659933 vai 110

  Smiltenes novada Pašvaldības 
policija

Lauku attīstības konsultants – tas ir aicinājums
Nav svarīgi, kādā vārdā, ejot 

laikam, ir saukti lauku attīstī-
bas konsultanti. Būtība jau ir 
viena – palīdzēt tiem, kuriem ir 
vajadzīga informācija un dažreiz 
arī praktiska palīdzība, lai ko-
rekti tiktu galā ar saimniekoša-
nu, uzņemtajām saistībām vai 
tikai uzsāktu lauksaimniecisko 
ražošanu.

Nu jau būs pagājis gandrīz 
gads, kopš savu darbu pārtrauca 
LLKC lauku attīstības konsultanti. 
Katrā novadā ir atšķirīgi risinājumi, 
kā nodrošināt svarīgas informāci-
jas nonākšanu pie lauku iedzīvo-
tājiem. Tāpēc devos uz Smiltenes 
novadu, lai aprunātos ar savām 
kolēģēm, kā darbs tiek organizēts 
pie viņām un kādas ir viņu domas.

Smiltenes novadā – trīs lauku 
konsultantes Smiltenes novads ir 
viens no tiem, kurā lauku konsul-
tanti turpināja darbu arī pēc tam, 
kad notika iepriekšējā teritoriālā 
reforma. Tika pieņemts lēmums, 
ka uz astoņiem pagastiem būs 
četri konsultanti, vēlāk situācija 
mazliet pamainījās, un konsultan-
tes palika trīs. Viena LLKC sistēmā 
strādājošā ir Laima Āboltiņa, kuras 
pārziņā bez visa Smiltenes novada 
ir arī Bilskas, Brantu un Smiltenes 
pagasti, un divas pilnībā pašvaldī-
bas fi nansētas konsultantes – Gun-
ta Mangale, atbildīgā par Blomes 
un Launkalnes pagastiem, savu-
kārt Dzintra Medne sadarbojas ar 
Grundzāles, Palsmanes un Variņu 
pagastu iedzīvotājiem. Mazāku 
laiku konsultanta darbā no viņām 
ir strādājusi Laima, bet arī viņai 
rit jau 17. gads, savukārt Gunta un 
Dzintra savas gaitas konsultēšanas 
laukā uzsākušas jau 1996. gadā, 
kad Zemkopības ministrija sāka 
algot pagastu lauku konsultantus. 
Kopš tā laika, reizēm mainoties no-
saukumam un pakļautībai, viņas ir 
darījušas šo darbu.

Jaunā teritoriālā reforma 
Mūsu saruna notiek īsi pēc tam, 
kad stājusies spēkā jaunā terito-
riālā reforma, tāpēc ir interesanti 

uzzināt, kas mainās darba pienā-
kumos. Viņas gan nezina, kā darbs 
lauku attīstības konsultantu jomā 
tika organizēts Smiltenes novada 
„jaunpienācējos”, bijušajos Raunas 
un Apes novados, bet viņu darbs 
turpinās, tagad Smiltenes novada 
Attīstības un plānošanas daļas ie-
tvaros. Sarunas laikā vairākkārt at-
griežamies pie sadarbības ar nova-
da pašvaldību, un meitenes teic, ka 
var sacīt tikai labu, jo darba speci-
fi ka, apkalpojot vairākus pagastus, 
ir vienmēr ņemta vērā, un arī ma-
teriāli tehniskais nodrošinājums 
vienmēr ir gādāts. Patīkami, ka ir 
atgriezeniskā saite no pašvaldī-
bas, tiek jautāts par apkalpotajiem 
klientiem, padarītajiem darbiem 
un noorganizētajiem pasākumiem. 
Viņas atzīst, ka no novada admi-
nistrācijas puses vienmēr ir ļoti 
koleģiāla attieksme. Pateicības 
par konsultanta darbu ir saņēmusi 
Gunta Mangale, tās ir gan no Smil-
tenes novada domes, gan savulaik 
ministru prezidenta Māra Kučinska 
atzinība, un arī no LLKC. Konsultan-
tes pašas organizē savu sadarbību 
ar pašvaldību, vēl nesen Laima bija 
tā, kura bija LLKC algots darbinieks 
Smiltenes novadā, tāpēc komuni-
kācija ar pašvaldību vairāk gūlās 
uz viņu. Laima arī ir tā, kura orga-
nizēja kopējos novada pasākumus 
lauksaimniekiem, piemērām, katru 
gadu tiek rīkoti kopēji braucieni uz 
Rāmavas lauksaimniecības izstādi. 
Lai brauciens būtu daudzpusīgāks, 
Laima vienmēr papildus izstādes 
apmeklējumam sarūpēja vēl kādu 
interesantu vietu, ko iepazīt. Gunta 
un Dzintra teic, ka Laima joprojām, 
būs “viņu cilvēks” jautājumu risinā-
šanā pašvaldībā, jo nevajag mainīt 
to, kas labi darbojas. 

Līdzīgas un atšķirīgas Trīs dā-
mas ir tik līdzīgas un tomēr pilnīgi 
atšķirīgas. Smiltenes novadam ir 
paveicies, ka konsultantes, kuras tā 
algo, ir arī ar atšķirīgām izglītībām 
un interesēm. Gunta Mangale pēc 
profesijas ir agronome, viņa kopā 
ar ģimeni saimnieko savā zemnie-

ku saimniecībā „Vecvindas”, kur 
380 ha platībā audzē graudaugus 
un arī zālājus sēklai. Tieši sēklkopī-
ba ir „Vecvindu” veiksmes garants. 
Gunta saka: ““Vecvindas” ir mana 
dzimtā māja, un tajās es esmu ie-
augusi ar visām saknēm, tur mazās 
Mutulītes krastā. Tā ir mana vectē-
va saimniecība, un esmu gandarī-
ta, ka mēs esam to atjaunojuši un 
attīstījuši kā ražojošu uzņēmumu, 
mūsu veiksmes garants ir zināša-
nas, pieredze un mūsu foršie dēli.” 
Gunta neslēpj prieku, ka dēli Gatis 
un Klāvs, īpaši nemudināti, ir atgrie-
zušies dzimtajā mājā un nu jau kā 
pilntiesīgi partneri darbojas kopā 
ar vecākiem, attīstot saimniecību. 
Dzintra ir zootehniķe, kura savu 
izloloto piena lopkopības saimnie-
cību “Melderi” Grundzāles pagas-
ta Aumeisteros nu jau ir atstājusi 
meitai Gunitai, lai pierādītu pati 
sev un citiem, ka jauniem ir jāuzti-
cas un jāļauj patstāvīgi saimniekot, 
ja viņiem ir iegūtas zināšanas un ir 
vēlme attīstīt saimniecību. Dzintra 
saka, ka katrs saimnieko ar pareizo 
attieksmi, un nu viņa ir priecīga pa-
līdzēt. Vēl Dzintrai bez konsultanta 
darba ir viņas sirdsdarbs, viņa vada 
Grundzāles pagasta teātra kopu 
„Cik jaudas”, pati ir aktrise un arī 
režisore ar diplomu. Bet nākotnei, 
lai būtu ko darīt, kad pienāks pen-
sija, ir iestādījusi zemenes, ķiršus 
un bumbieres. Dzintra plāno, ka 
varētu arī atsākt saldējuma ražoša-
nu, ar ko kādreiz bija pazīstama z/s 
„Melderi”, jo ir saglabājušās telpas 
un frīzeris, atliek tikai sagaidīt brī-
di, kad būs vairāk laika. Savukārt 
Laima, kā pati saka, sākumā vispār 
baidījusies par to, vai viņa ir pie-
mērota lauku konsultanta darbam, 
jo Smiltenes tehnikumā apguvu-
si pārtikas tehnologa amatu, bet, 
kolēģu iedrošināta, ir apmeklējusi 
mācības un ieguvusi vajadzīgās 
zināšanas. Papildu drošību dod 
arī zemnieku saimniecība „Zilāpi”, 
kuru Laima ir izveidojusi, tur līdz-
tekus krūmmelleņu dārzam nu jau 
tiek turētas arī aitas. Un vēl Laima 

ir liela rokdarbniece, kura savas 
prasmes labprāt ierāda arī citiem, 
gan pērļojot, gan darinot citas 
skaistas lietas. Viņa joprojām īpaši 
lepojas ar dāvanu, kuru saņēma kā 
konsultants, kurš visvairāk apmek-
lējis mācības, tas ir T-krekls, kuram 
ir uzraksti – priekšpusē „Lauku 
konsultants”, bet uz muguras raks-
tīts „Jautā man – atbildi meklēsim 
kopā”. Visas nospriežam, ka tas tie-
šām visprecīzāk atbilst konsultanta 
darbam, jo notikumi, noteikumi 
un dzīve rit tik strauji, ka tas, ko tu 
droši zināji vakar, šodien var izrādī-
ties, ka tā nemaz vairs nav. Tāpēc 
konsultants bieži daudz uzzina un 
mācās jaunas lietas kopā ar saviem 
klientiem. 

Mācās jaunas lietas kopā ar 
klientiem Ir dzirdēti prātojumi par 
to, ka citām profesijām nav tādu 
konsultantu, ka tādi nav vajadzīgi 
arī lauksaimniekiem, bet meitenes 
teic, ka vēl jau kādu laiku pēc viņām 
būs gana liels pieprasījums. Daudz 
ir gados vecu lauku cilvēku, kuri iz-
manto palīdzību platībmaksājumu 
iesniegšanai, patlaban laukos ir ak-
tuāla arī kārtējā nodokļu reforma, 
kuru jācenšas pareizi izprast, kāds 
pat nolemj tās dēļ beigt saimnieko-
šanu, un arī tad vajadzīgs padoms. 
Ir arī jauni klienti, kuri Covid-19 
pandēmijas iespaidā krasi mainī-
juši savu dzīvi un atgriezušies vai 
ieradušies laukos uz dzīvi, un vēlas 
arī uzsākt saimniekot. Kā primāru 
lietu konsultantu darba uzdevu-
mos novads ir ierakstījis sadarbī-
bu ar LAD un platībmaksājumu 
iesniegšanas pakalpojumu. Tomēr 
arī šeit ir iejaukusies pandēmija, un 
arvien vairāk konsultantu palīdzība 
tiek izmantota sadarbībai ar nova-
du, lai sagatavotu iesniegumus 
novadam par zemes jautājumiem 
un nomas līgumiem, tiek prasīti 
padomi par lietu kārtību zemes un 
īpašumu kārtošanā, mantošanā. 
Tā kā darba lauks ir plašs un pietiks 
vēl vairākiem gadiem. Smiltenes 
novada lauksaimnieki ir pieraduši, 
ka viņiem ir tik uzticamas un zino-

šas konsultantes. Viņas pašas gan 
smej, ka viņas ir tik pieejamas un 
atpazīstamas, ka reizēm tiek jautā-
tas lietas, kas nemaz nav viņu kom-
petencē. Dzintra stāsta, ka viņai kā 
konsultantei vēl šovasar piezvanī-
jusi kāda sieviete, kura tajā brīdī at-
radusies Palsmanes kapos un lūgu-
si padomu, kā sameklēt konkrētu 
kapa vietu, viņa iedevusi atbildīgā 
domes darbinieka kontaktus, bet 
pati jau plānojusi, kā palīdzēt, ja nu 
būs nepieciešams. Tādas viņas ir – 
atsaucīgas, uzticamas un vienmēr 
gatavas palīdzēt, ja vien tas ir viņu 
spēkos. 

Atsaucīgas un uzticamas Ir 
teiciens „viens nav karotājs”, to 
gribu attiecināt arī uz jomu, kuru 
pārstāvam mēs. Pati dažādos jau-
tājumos konsultējos ar kolēģiem 
un labprāt palīdzu arī ar padomu 
citiem, ir ļoti svarīgi, lai mēs nebūtu 
vieni, lai būtu sadarbības iespējas. 
Tāpēc esmu īpaši priecīga par to, ka 
Smiltenes novads ir pratis saglabāt 
lauku attīstības konsultantu savā 
novadā. Vienmēr ir viegli kvalitatīvi 
noorganizēt informatīvos seminā-
rus, jo Laima, Gunta un Dzintra ir 
ieinteresētas sadarboties. Valkas 
birojs ir organizējis arī izglītojo-
šo – praktisko semināru par arklu 
regulēšanu pie Guntas Mangales 
“Vecvindās”, kas bija ļoti labi ap-
meklēts. Ticu, ka tad, kad Dzintra 
Medne atsāks saldējuma ražoša-
nu, “Melderos” atkal tiks uzņemti 
skolēni, lai parādītu bērniem, kur 
sākas saldējuma ceļš. Bet Laimas 
Āboltiņas zināšanas un pieredzi 
krūmmelleņu audzēšanā esam 
izmantojuši ne tikai Valkas biroja 
mācībās un skolēnu programmā, 
bet nu jau arī kaimiņu biroji, orga-
nizējot braucienus „Saimniecību 
un mežu apmeklējumi”, dodas pēc 
pieredzes uz „Zilāpiem”.

Valda Empele,
 LLKC Valkas konsultāciju biroja 

uzņēmējdarbības konsultante

Kā katru gadu, 
gan pavasarī, gan ru-
denī, Smiltenes nova-
dā 2021. gadā tiek iz-
sludināts sakoptības 
jeb spodrības mēne-
sis, tā ietvaros, lai-
kā no 1.oktobra līdz 
31.oktobrim, uguns-
kurā atļauts sadedzi-
nāt tikai koku, krū-
mu sausos un kaitēk-
ļu bojātos zarus sava 
īpašuma teritorijā, 
ievērojot ugunsdro-
šības pasākumus un 
neradot kaitējumu 
trešās personas ve-
selībai un mantai. Atgādinām, ka 
atbilstoši pašvaldības sasitošiem 
noteiktiem, lapu dedzināšana ir 
aizliegta.

Tāpat spodrības mēneša laikā 
Smiltenes pilsētas teritorijā no 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
tiks izvesti maisi ar sagrābtām 
lapām un citām zaļo augu daļām 
(dārza augu laksti, zāle, nezāles). 
Maisu izvešanu organizē un ap-
maksā pašvaldība, ar šādiem no-
sacījumiem:

•	 no katras mājsaimniecī-
bas savākšanu veic  ne vairāk kā 

1 reizi;
•	 izvešana jāpiesaka no šā 

gada 18. oktobra līdz 31. oktob-
rim zvanot uz SIA „Smiltenes NKUP”  
telefona numuru 29161694 darba 
laikā no plkst. 9.00 līdz 12.00,

•	 obligāti noziņojamā in-
formācija: mājas adrese, vieta, kur 
atstās maisus, gadījumā, ja mājas 
adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, 
telefona numurs;

•	 savāktās zaļo augu daļas 
un lapas liek savos maisos,  kuri 
jānovieto ārpus sētas;

•	 gadījumā,  ja maisos bez 

Smiltenes novadā oktobris ir 
sakoptības mēnesis

zāles un lapām tiks 
konstatēts augļu, ogu, 
dārzeņu, zaru un sa-
dzīves atkritumu pie-
maisījums, maisi ne-
tiks izvesti.

Maisu izvešanu 
veiks SIA „Smiltenes 
NKUP”. Plānotās maisu 
izvešanas dienas – 4. 
novembrī, 11. novem-
brī, 16. novembrī, 25. 
novembrī.  Vadoties 
pēc laikapstākļiem un 
saņemto pietikumu 
skaita, lapu izvešanas 
laiks var tikt pagarināts 
vai noteiktas papildus 

izvešanas dienas.
Tāpat informējam, ka zaru izve-

šanu ir iespējams pieteikt par mak-
su, zvanot uz SIA „Smiltenes NKUP” 
mob.tālr. 29161694 darba laikā no 
plkst. 8.00 līdz 17.00 vai SIA „ZAAO” 
tālruni informācijai 64281250 vai uz 
mob. 29225862.

Aicinām iedzīvotājus būt sapro-
tošiem, izmantot pašvaldības ap-
maksāto savākto zaļo augu daļu un 
lapu maisu izvešanu pilsētas terito-
rijā un visas iespējamās neskaidrī-
bas risināt savstarpēji komunicējot. 

Saimnieciskās darbības nodaļa
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Izglītība

Smiltenes novada pašvaldī-
bas dibinātajās izglītības iestādēs 
2021./2022. mācību gadu ir uzsā-
kuši 2804 izglītojamie, no tiem 996 
ir pirmsskolas vecuma bērni. Mācī-
bas 1. klasē uzsākuši 216 skolēni.

Jaunizveidotajā Smiltenes nova-
dā ir 21 pašvaldības dibināta izglītī-
bas iestāde, no tām trīs pirmsskolas 
izglītības iestādes, divas speciālās iz-
glītības iestādes, desmit pamatsko-
las, viena vidusskola, četras profe-
sionālās ievirzes izglītības iestādes 
un interešu izglītības centrs. Smilte-
nes novadā atrodas arī viena privātā 
izglītības iestāde un tehnikums.

Profesionālās ievirzes izglītībā 
2021. gada augustā tika lemts par 
vecāku līdzfinansējuma apmēru, 
kas tika veidots tā, lai visā novadā 
līdzīgās programmās līdzfinansēju-
ma apmērs būtu vienāds. Līdz ar to 

Mācību gada sākums Smiltenes novada izglītības iestādēs
tika nolemts, ka visās profesionālās 
izglītības iestādēs vienā mūzikas 
izglītības programmā vecāku līdz-
finansējums šajā mācību gadā būs 
14 eiro mēnesī (Gaujienas mūzikas 
un mākslas skolā un Smiltenes Mū-
zikas skolā), vienā mākslas prog-
rammā – 10 eiro mēnesī (Gaujienas 
mūzikas un mākslas skolā un Smil-
tenes Mākslas skolā). Smiltenes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolā profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmās vecāku līdzfinan-
sējums ir noteikts 7 eiro mēnesī. 
Savukārt par interešu izglītības 
programmām Gaujienas mūzikas 
un mākslas skolā, Smiltenes Māks-
las skolā un Smiltenes Mūzikas sko-
lā vecāku līdzfinansējums tika no-
teikts 10 eiro mēnesī, Sporta skolā 
– 7 eiro mēnesī.

Smiltenes Bērnu un jauniešu 

interešu izglītības centrā vecāku 
līdzfinansējums izglītības prog-
rammu apguvei tika noteikts 9 eiro 
gadā. Vecākiem līdzfinansējums 
nav jāmaksā par tām interešu iz-
glītības programmām, kurās tiek 
nodrošināta tradīciju saglabāšana 
un kultūrvēsturiskā mantojuma un 
kultūras vērtību apgūšana, aktīvi 
iesaistoties Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku kustī-
bā/procesā, piemēram, koris, tau-
tiskās dejas utml.

Līdzīgi augusta domes sēdē tika 
lemts arī par pašvaldības atbalstu 
brīvpusdienu nodrošināšanā visās 
novada izglītības iestādēs, kā re-
zultātā visā Smiltenes novadā brīv-
pusdienas tiek nodrošinātas visiem 
1. – 9. klašu skolēniem.

Smiltenes novada pašvaldība 
ir noslēgusi līgumus ar transpor-

ta pakalpojuma uzņēmumiem AS 
„CATA” un SIA „VTU Valmiera”, kas 
dod iespēju skolēniem, iepriekš 
piesakoties, katru mācību gadu sa-
ņemt braukšanas kartes. Skolēnu 
pārvadājumu maršrutus var atrast 
Smiltenes novada tīmekļvietnes 
www.izglitiba.smiltenesnovads.lv 
sadaļā Atbalsts izglītojamiem.  

Lai gan joprojām saslimstība 
ar Covid-19 palielinās, Smiltenes 
novada izglītības iestādēs mācību 
process tiek organizēts klātienē, 
izņemto klases vai grupas, kurās 
tiek atklāti Covid-19 vīrusa pozitīvi 
gadījumi vai arī izglītības iestādes 
izglītojamo vidū tiek noteiktas kon-
taktpersonas. Tādā gadījumā kon-
krētā klase vai grupa dodas mācī-
ties attālināti. 

Šobrīd Smiltenes novadā ir 
vairākas izglītības iestādes, kurās 

Valsts bērnu tiesību aizsar-
dzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu 
un pusaudžu uzticības tālrunis 

Atbalsts brīdī, kad tas tiešām ir vajadzīgs

atsevišķām klasēm vai grupām ir 
noteikts attālinātais mācību pro-
cess. Lai mazinātu Covid-19 infek-
cijas izplatību izglītības iestādēs, 
tiek veikta skolēnu un skolotāju 
testēšana (izņemot tos, kuriem ir 
sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts), 
telpu vēdināšana, koplietošanas 
virsmu dezinfekcija, plūsmu orga-
nizēšana utml. Izglītības iestādes 
testēšanu veic atbilstoši SPKC no-
teiktajam testēšanas algoritmam. 

Paldies izglītības iestāžu vadī-
tājiem, pedagogiem, skolēniem un 
viņu vecākiem par sapratni un sa-
darbību gan ar SPKC, gan ģimenes 
ārstiem! 

Būsim atbildīgi, iecietīgi un 
kopā mēs varēsim nodrošināt mā-
cības klātienē!

Smiltenes novada Izglītības 
pārvalde 

Sadarbībā ar Variņu pamatskolu 
biedrība turpina realizēt projekta 
„Kopā mēs varam” aktivitātes, kuru 
ietvaros, augusta mēnesī skolēni 
devās „gardā” ekskursijā uz Rūjie-
nas saldējuma fabriku un „prāta 
asuma” rosinošu ekskursiju Beverī-
nas labirintos. Tā bija lieliska iespēja 
skolēniem izbaudīt un pavadīt kopā 
pēdējās vasaras brīvlaika dienas. 

Ekskursija uz Rūjienas saldēju-
ma fabriku – lieliska iespēja skolē-
niem iepazīties ar fabrikas vēsturi, 
darbības attīstību un plašo produk-

Jaunatnes iniciatīvas projekts „Kopā mēs varam”

cijas klāstu un saldējumu daudzvei-
dību. Skolēniem bija iespēja vērot 
demonstrējumus, kā tiek gatavots 
saldējums – ātri pagatavojamā 
veidā. Skolēni novērtējot „gardo” 
ekskursiju uzsver, ka lielākais iegu-
vums bijis izpratne par to, cik liela 

ir saldējuma produkcijas daudzvei-
dība.  

Ekskursija uz Beverīnas labirin-
tiem – skolēniem sniedza iespēju 
redzēt, ko var panākt ar lielu apņē-
mību, cik daudz dažādu lietu iespē-
jams pagatavot pašiem ar savām 

rokām. Labirinta infrastruktūra, 
spēles un piedāvātās iespējas ne 
tikai sagādāja lielu prieku, bet arī 
ļāva apgūt jaunas prasmes, izspēlēt 
erudīcijas spēles un uzdevumus, 
atpūsties, izklaidēties un izstaigāt 
„labirintus”. 

Šajā ierobežojumu laikā skolēni 
ļoti novērtē un izbauda kopā būša-
nas prieku un mēs priecājamies, 
ka varam īstenot projekta aktivitā-
tes, rodot iespēju visiem satikties 
jēgpilnās nodarbēs un izglītojošās 
vidēs!

Projekta „Kopā mēs varam!” 
realizācija augusta mēnesī norisi-
nājās klātienē – ievērojot valstī no-
teiktos ierobežojumus! 

Jaunatnes iniciatīvas projekts 
pilnā apmērā tiek finansēts no Ei-
ropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas sama-
zināšanai” (PuMPuRS).

Arita Brikmane,
„Variņu pamatskolas atbalsta 

un attīstības biedrības” valdes 
locekle, projekta vadītāja 

4. septembrī,  saules un lietus 
ietverta, izskanējusi pirmā Ģime-
ņu diena „Šeit un tagad” Gaujie-
nā. Tās mērķis bija dot iespēju ģi-
menēm kopā aktīvi pavadīt brīvo 
laiku. Gaujienas muižas parks un 
Anniņu ieleja ir brīnišķīga vieta 
svētkiem, kur var izbaudīt dabas 
skaistumu, ievērot distanci un ne-
pieļaut drūzmēšanos. Aktivitātes 
bija saplānotas, lai interesanti būtu 
gan bērniem, gan vecākiem. Bērni 
nozuda Piepūšamo atrakciju pilīs, 
drosmīgākie izmēģināja aizraujošo 
nobraucienu pa trosi  pār Anniņu 
dīķi un kokos izvietotos  šķēršļus – 
līdzsvara lentas.  

Kopā ar Bitīti, Karlsonu un ci-
tiem pasaku draugiem tika spē-
lētas spēles, dziedātas dziesmas, 
veidoti  gliteru tetovējumi, filcēša-
na, veiklības stafetes, lielo burbuļu 
laišana debesīs. Mūzikas takā tika 
ieskandināti mūzikas instrumenti, 
savukārt Anniņu muzejā varēja sa-
tikties ar pašu Jāzepu Vītolu, klausī-
ties stāstījumu un kopā nofotogra-
fēties. Liels izaicinājums bija Foto 
orientēšanās, kurā tikai ar lielu ne-
atlaidību varēja atrast visus objek-
tus un muižas parks tika iepazīts 
arī no citiem rakursiem. Šautriņu 
mešanas sacensības notika vairā-
kos turnīros un dalībnieki bija gan 
bērni, gan pieaugušie. Turnīra uz-
varētāji saņēma balviņas, tāpat kā 
aktīvākie stafešu dalībnieki. Un kur 
tad vēl apslēptās bagātības – vesels 
koferis ar konfektēm!  Anniņu dīķa 
saliņa  bija izveidota par  Foto salu, 
kur ģimenes varēja izveidot  savas 
ģimenes foto balonu rāmī. Vecāki 
piedalījās sarunu šovā, kurā runāja 
par attiecībām, dalījās ar pieredzi 
par bērnu – vecāku attieksmi. Ļoti 

liela atsaucība bija vizināšanās ar 
40 motocikliem un fotografēša-
nās uz tiem, šo iespēju izbaudīja 
gan bērni, gan pieaugušie. Visas 
dienas garumā dalībnieki varēja 
sasildīties ar karstu zupu, siltiem 
dzērieniem un našķiem. Noslēgu-
mā tika nominētas aktīvākās ģi-
menes, saņemot sarūpētās balvas. 
Lai pasākums veiksmīgi varētu no-
ritēt, jāsaka liels paldies daudziem 
brīvprātīgajiem – kā jauniešiem, tā 
pieaugušajiem. Pateicoties viņiem 
viss noritēja raiti, draudzīgi, viens 
otram palīdzot, gūstot jaunu pie-
redzi. Mēs vēlreiz pārliecinājāmies, 
ka tikai kopā varam veikt labas lie-
tas. Noslēgumā vairākkārt izskanē-
ja vēlējums tikties nākamgad tieši 
šeit un ap šo pašu laiku. Cerēsim, 
ka šīs vēlmes varēsim arī piepildīt!

Pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no 
piešķirtajiem Latvijas valsts budže-
ta līdzekļiem. Projekta līgums Nr. 
2021.LV/ĢDP/046/18. Publikācija ir 
sagatavota ar Sabiedrības integrā-
cijas fonda finansiālu atbalstu no 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild bied-
rība „Vītolēni”.

Ilze Dāve, 
biedrības „Vītolēni” valdes locekle, 

projekta vadītāja

Šeit un tagad!

17. augustā, lidostā „Jūrma-
la Airport” norisinājās Latvijas 
Darba devēju konfederācijas 
(LDDK) apbalvošanas ceremo-
nija „Dari un mācies – viss tikai 
sācies!”, kas veltīta labāko darba 
vidē balstītu (DVB) mācību un 
mācību prakšu uzņēmumu godi-
nāšanai.

LDDK prezidents Vitālijs Gavri-
lovs norāda, ka uzņēmēji ļoti mērķ-
tiecīgi sarunājas ar profesionālo 
izglītības iestāžu audzēkņiem, un 
arvien biežāk audzēkņi kļūst par 
darbiniekiem tieši tajos uzņēmu-
mos, kuros ir bijuši praksēs un dar-
ba vidē balstītās mācībās. Ir gan-
darījums, ka aizvien augstāk tiek 
sasniegts rādītājs – audzēkņi pēc 
dalības projektā un profesionālās 
izglītības iestādes pabeigšanas pa-
liek uzņēmumos un darba vietās 
Latvijā.

Atzinību kā vieni no labāka-
jiem mācību prakšu uzņēmumiem 
2020. gadā saņēma Smiltenes no-

Apbalvoti labākie mācību prakšu un darba 
vidē balstītu mācību uzņēmumi

vada uzņēmumi SIA „8 CBR” un  
SIA „Firma Madara’89”.

Darba vidē balstītas mācības kā 
moderna izglītības forma paredz, 
ka vismaz 25% no visas mācību 
programmas profesionālās skolas 
audzēknis apgūst reālā darba vidē. 
Šādam jauno profesionāļu sagata-
vošanas modelim jau ir atsauku-
šies tuvu pie 3000 uzņēmumi, no 
kuriem atzinību kā viens no labā-
kajiem darba vidē balstītu mācību 
uzņēmumiem 2020. gadā saņēma 
Smiltenes novada uzņēmums SIA 
„Pavasars Housing Construc-
tion”.

LDDK ir uzsākusi ESF projekta 
„Profesionālo izglītības iestāžu au-
dzēkņu dalība darba vidē balstītās 
mācībās un mācību praksēs uzņē-
mumos” īstenošanu, kas finansiāli 
atbalstīts no Eiropas Savienības 
Sociālā fonda.

Projekta mērķis: palielināt kvali-
ficētu profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņu skaitu pēc to dalības dar-

ba vidē balstītās mācībās vai mācību 
praksē uzņēmumā.

Projektā ir divas daļas – viena, 
kurā īsteno darba vidē balstītas 
mācības, otra, kurā īsteno prakses. 
Darba vidē balstītas (DVB) mācības ir 
uzņēmēja iesaiste profesionālās izglī-
tības procesā, kad uzņēmējs un skola 
vienojas, kādu mācību programmas 
daļu var īstenot uzņēmumā. Darba 
devēju līdzdalība mācību procesā sa-
vos uzņēmumos, mācot audzēkņiem 
tās profesiju prasmes, kuras nepie-
ciešamas esošajā ātri mainīgajā eko-
nomikā, ir jauna pieeja, kas palīdz 
sagatavot darba tirgum atbilstošus 
darbiniekus. 

ESF projektā „Profesionālo 
izglītības iestāžu audzēkņu dalī-
ba darba vidē balstītās mācībās 
un mācību praksēs uzņēmumos” 
(Nr.8.5.1.0/16/I/001)

Elīna Vējiņa, 
Vidzemes reģiona koordinatore 

116111 (Uzticības tālrunis) atgādi-
na par iespēju bērniem, vecākiem, 
pedagogiem, bērnu likumiskajiem 
pārstāvjiem, kā arī citiem intere-
sentiem zvanīt uz Uzticības tāl-
runi, lai saņemtu profesionālas 
psiholoģiskās konsultācijas un 
atbalstu sev aktuālos jautājumos 
saistībā ar bērniem, kā arī jaunā 
mācību gada sākšanos.

Uzticības tālrunis 116111 ir 
bezmaksas tālruņa līnija, kas ir 
anonīma un darbojas visu dien-

nakti. Darbadienās no pulksten 
12.00 līdz 20.00 ar Uzticības tālru-
ņa speciālistiem iespējams sazinā-
ties arī izmantojot tiešsaistes kon-
sultācijas (turpmāk – čats) – čata 
logs meklējams VBTAI mājaslapā 
www.uzticibastalrunis.lv, vai arī 
vēršoties pēc palīdzības e-pastā 
– uzticibaspasts116111@bti.gov.lv.

Taivo Trams, 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcija
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29. augustā mūžībā devusies 
Smiltenes vidusskolas ilggadējā 
bioloģijas skolotāja Rūta Būmane. 
Skolotājas darbs viņai bija bērnī-
bas sapņa piepildījums un sirds 
aicinājums, kuram veltīti mūža 50 
skaistākie gadi. 

Rūta Būmane skolotājas gaitas 
sākusi Trapenes septiņgadīgajā 
skolā. Tur viņa mācīja matemātiku, 
latviešu valodu un literatūru, or-
ganizēja pašdarbības pasākumus, 
izdeva skolēnu literāro žurnālu 
„Skolas druva”, kur publicēti arī 
pirmie Ojāra Vācieša dzejoļi. 1949. 
gadā viņa pārcelta par direktori uz 
Augšgaujas septiņgadīgo skolu, bet 
no šā darba pēc pašas vēlēšanās 
aizgāja. 

1954. gadā Rūta Būmane sāka 
strādāt Priežkalna septiņgadīgajā 
skolā Aumeisteros. Pašmācības 
ceļā apguva bioloģijas zināšanas 
un kļuva par biologu ar sirdi un 
dvēseli. Bioloğijas studijām tika 
veltīti arī vairāki gadi Daugavpils 
Pedagoğiskajā institūtā. 

1961. gadā Rūtu Būmani pārcē-
la darbā uz Smiltenes vidusskolu. 
Sākumā viņa bija pagarinātās gru-

In Memoriam: Rūta Būmane
(13.11.1923 – 29. 08.2021)

pas audzinātāja, bet 1964. gadā 
Rūtai Būmanei uzticēja būt par 
direktora vietnieci mācību darbā 
1. – 4. klašu grupā. Pēc gada viņu 
no šī darba atbrīvoja, jo skolotāja 
nepiekrita iestāties komunistiskajā 
partijā. 

Līdztekus darbam ar pagarinā-

to grupu Rūta Būmane sāka mācīt 
lauksaimniecības pamatus un bio-
loģiju. Iekārtoja bioloģijas kabine-
tu, strādāja pie skolas apzaļumo-
šanas, kopā ar skolēniem iekārtoja 
izmēģinājumu lauciņus un skaistas 
puķu dobes. Viņas darba kabinetā 
bija gluži kā skaistā ziemas dārzā, 
kur zaļoja visdažādākie augi. 

Rūta Būmane allaž ar lielu in-
teresi piedalījās metodiskajos 
pasākumos un divdesmit gadus 
vadīja Valkas rajona bioloģijas sko-
lotāju metodisko apvienību. Sko-
lotāja Smiltenes vidusskolā iesāka 
zinātniski pētniecisko darbu tradī-
ciju.

1986. gadā Rūtai Būmanei 
piešķirts nosaukums „Skolotāja – 
metodiķe”. Par nesavtīgi ieguldīto 
mācību un audzināšanas darbu, 
skolēnu sasniegumiem mācību 
olimpiādēs viņa saņēmusi daudz 
pateicības un goda rakstu. Skolo-
tāja dāsni dalījās pieredzē ar jau-
najiem kolēģiem, vairākām klasēm 
bija ļoti sirsnīga, taisnīga un skolē-
nu izaugsmē ieinteresēta audzinā-
tāja. 

Dzīvē piedzīvojusi ne vienu vien 

grūtu brīdi, viņa vairāk par visu sar-
gājās sagādāt sāpes citiem, skolē-
niem mācot, ka arī izteikts vārds, 
tāpat kā izliets ūdens, nav sasme-
ļams.

Rūta Būmane cilvēkos visaugs-
tāk vērtēja spēju palīdzēt brīžos, 
kad otram visgrūtāk, mākslu pie-
dot un katrā – arī visbezcerīgākajā 
situācijā saskatīt savu gaismas sta-
riņu.

Darbā ieliekot visu sirdi un dvē-
seli, skolotāja pat visbargākajos 
padomju gados nepārstāja klusībā 
cerēt, ka Latvija un tās tauta atkal 
būs brīva, un bija patiesi laimīga, 
kad to piedzīvoja. 

Arī padomju laikā, stāstot par 
Darvina teoriju, Rūta Būmane pra-
ta atrast brīdi, lai pieklusināti īsi, 
bet pārliecinoši paustu savu pārlie-
cību: „Visu virza kāda brīnumaina, 
mums neizprotama roka, kas rada 
harmoniju. Tā nav pielāgotība, bet 
saskaņa, kur katram atšķirīgajam 
ir sava vieta. Šis radīšanas process 
notiek vēl tagad. Visas dabas ka-
tastrofas ir mājiens: esiet modri, 
nepiesārņojiet dabu ar ļaunumu! 
Ne tik daudz ar kvēpiem, bet – tieši 

ar ļaunumu.” 
Pēc aiziešanas pensijā skolotā-

ja domās bieži kavējās pie saviem 
audzēkņiem, bijušajiem kolēģiem 
un skolas

„Tā iet, ka ziedu nesamīt,” raks-
ta skolotājas tuvākais dzejnieks F. 
Bārda, un tā savu dzīves ceļu gāja 
arī viņa.

Rūta Būmane bija ne tikai sko-
lotāja ar lielo burtu, bet arī sirds-
gudra un ļoti mīļa māmiņa, vec-
māmiņa un vecvecmāmiņa, kuras 
ieaudzinātais darba tikums un dvē-
seles gaisma turpinās dzīvot viņas 
mīļajos. 

Rūpes par savu māju un pagal-
mu, interese par dzīvi, satikšanās 
un sarunas ar vistuvākajiem piepil-
dīja Rūtas Būmanes ikdienu.

Laikā, kad skolēni atkal atšķir 
jaunās mācību grāmatas, atvēru-
sies Mūžības grāmata, kurā nu par 
vienu bagātu, sirds gaismas piepil-
dītu dzīvesstāstu vairāk…

Visdziļākā līdzjūtība skolotājas 
tuviniekiem!

 
Kolēģi Smiltenes vidusskolā

Smiltenes vidusskolai jaunais 
mācību gads atnācis ar ļoti labu 
ziņu – „Latvijas skolu reitinga 2021” 
lielo skolu grupā, darbā ar talan-
tīgajiem bērniem iegūta 20. vieta 
(4,55 punkti), bet Draudzīgā aicinā-
juma fonda pēdējā, nesen publicē-
tajā reitingā, ko veido, ņemot vērā 
centralizēto eksāmenu rezultātus, 
pilsētu vidusskolu grupā ieguvu-
si 27. vietu no 170 skolām. Fizikā 
eksāmenu kārtojuši 86 pilsētu vi-
dusskolu skolēni un Smiltenes vi-
dusskolas jauniešu mācību darba 
novērtējums atzīts par trešo labā-
ko Latvijā! 

Patiess gandarījums arī par 
mūsu skolēnu centralizēto eksā-
menu vērtējumu citos mācību 
priekšmetos. Latviešu valodā 166 
skolu konkurencē iegūta 22. vieta, 
ar tikpat labiem panākumiem star-
tēts eksāmenos bioloģijā (117 skolu 
konkurencē) un angļu valodā (166 
skolu konkurencē). Ķīmijā iegūta 
25. vieta. Šajā mācību priekšmetā 
eksāmenu kārtot izvēlējušās 89 
skolas. Paveiktais no sirds prie-
cē un apliecina, ka mūsu skolēnu 
zināšanas ir līdzvērtīgas un pat 
apsteidz vairāku valsts ģimnāziju 
audzēkņu mācību sasniegumus. 
Paldies skolēniem un skolotājiem 
par ieguldīto darbu! 

„Latvijas skolu reitingā 2021” 
iekļautas 72 no 526 pašvaldības 
iestādēm, kas īsteno pamata un 

vispārējās izglītības programmas. 
Smiltenes vidusskola  minētajā rei-
tingā ar labiem panākumiem tikusi 
vairākkārt.

Pirmajā septembrī
Atkalsatikšanās vai vēl neiepa-

zītais pirmās skolas dienas prieks ir 
īpašs un neaizstājams brīdis, kādēļ 
ik gadu 1. septembrī tiek ieskandi-
nāts jaunais mācību gads.

Zinību dienas pavisam agrā 
rītā 12. klašu skolēni pārdomā lai-
ku, kas paskrējis neticami ātri, no 
maza, nedroša pirmklasnieciņa 
topot par gandrīz pieaugušajiem, 
kas gatavi mērot savu patstāvīgo 
dzīves ceļu. Tieši tādēļ šogad noti-
ka sen nedzirdēta sadziedāšanās, 

kurā sabalsojās pirmklasnieka 
un 12. klases skolēna balsis, sa-
plūstot vienā kopīgā skolas ritmā. 
12. klašu skolēni dāvāja katram 
skolas gaitas uzsākušajam pirm-
klasnieka balonu, kas ļautu pa-
celties lielos, vēl neizzinātos aug-
stumos. Tāpat pirmklasnieki tika 
pie skolas podziņas, lai, piepogāti 
Smiltenes vidusskolai, soli pa so-
lītim izstaigātu visus 12 gadus. 
Pirmajam skolas zvanam skaļi ska-
not, katrs pirmklasnieks izbaudīja 
īpašu, košu un neaizmirstamu ceļu 
uz savu pirmo mācību stundu. Šajā 
mācību gadā skolas gaitas Smilte-
nes vidusskolā sāka 95 pirmo klašu 
skolēni. Kopā skolā mācīsies vairāk 
nekā 1000 skolēnu.

Viņus visus tik īpašajā dienā 
apsveikt bija ieradies arī Smilte-
nes novada domes priekšsēdētājs 
Edgars Avotiņš, kurš bērniem, viņu 
vecākiem un skolotājiem vēlēja iz-
turību, sapratni vienam pret otru 
un spēku sasniegt savus mērķus.

„Pirmais septembris ir paši 
skaistākie svētki,” klātesošos uzru-
nāja direktore Ilze Vergina. „Skola 
– tā, pirmkārt, ir vieta, kur mēs visi 
mācāmies. Ne vien grāmatu gudrī-
bas, bet arī būt pacietīgi, iecietīgi, 
pārvarēt dažādas grūtības, padot 
viens otram roku un arī uzsmaidīt. 
Esmu pateicīga būt kopā ar tik stip-
riem cilvēkiem, kādi esat jūs visi. 
Lai mums visiem veiksmīgs, laimīgs 

un priecīgs jaunais mācību gads!”
Šogad aktīvi Zinību dienas ro-

sībā iesaistījās arī skolēnu līdzpār-
valdes un pašpārvaldes dalībnieki, 
visai skolas saimei organizējot prā-
ta vingrināšanu pirms skolas terito-
rijas atkal vai no jauna iepazīšanas. 
Pēc pulcēšanās skolas pagalmā, 
kur arī sadziedājās gan balsu, gan 
ģitāru skaņas, 4. – 6. klašu un 7. – 
12. klašu skolēni devās aizrautīgās 
QR kodu medībās, tos meklējot un 
atrodot visā plašajā skolas teritori-
jā. Katrs kods sevī slēpa kādu salie-
dēšanās uzdevumu: īpašo Zinību 
dienas solījumu, fotogrāfiju mīļā-
kajā vietā skolā, sveiciena zīmēša-
nu, aktīvu sacenšanos spēka dzē-
riena meklēšanā, našķa baudīšanu 
un audzinātāju samīļošanu.

Pa solītim pretī kopā būšanai 
un piederības izjūtai savai skolai…

Draudzības uzdevumi kopā 
ar izaugsmes treneriem

Brīvā un rotaļīgā gaisotnē būt 
kopā. Ieklausīties vienam otrā. Da-
līties pieredzē. Tik ļoti tā visa pie-
trūka attālināto mācību laikā, sko-
lēni atzina pirmajās mācību dienās. 
2. un 3. septembrī 9. un 10. klašu 
skolēni projekta „Esi pamanāms” 
ietvaros tikās, sarunājās un mācī-
jās, pildot draudzības uzdevumus 
kopā ar izaugsmes treneri Ievu Jo-
hansson un kouču Henric Johans-
son (Norvēģija).

„Mācīšanās un izaugsme nav 

Smiltenes vidusskolā mācību sasniegumi līdzvērtīgi valsts ģimnāzijām
atraujama no citiem, jo cilvēks ir 
sociāla būtne,” atzīst Ieva Johans-
son. “Jaunieši pēdējā laikā dažādās 
anketās kā galveno izaicinājumu 
min to, ka atkal jāsāk komunicēt 
klātienē. It kā tik pašsaprotami, bet 
ja ilgāku laiku pierasts sazināties 
tikai virtuāli?

Cilvēka labsajūtu ļoti lielā mērā 
ietekmē socializēšanās un komuni-
kācija vienam ar otru. Jo vairāk ru-
nājam, jo vieglāk būt atvērtiem un 
paust viedokli. Ikviens no mums ir 
savs redzējums un ļoti bieži tas at-
šķiras no tā, kā šo pasauli un tajā 
notiekošo redz un uztver citi. Tā-
pēc komunikācijā tikpat būtiski kā 
sarunāties ir arī klausīties un būt 
kopā.”

„Otru izprast vieglāk tad, ja zini 
viņa vērtības, redzi, kas viņam sa-
gādā prieku, kas uztrauc vai apbē-
dina,” atzina arī jaunieši.

Nodarbības ļoti uzskatāmi pa-
rādīja, cik liels resurss varam būt 
viens otram.

Skolēni pēc nodarbības atzina, 
ka šī tikšanās viņus saliedējusi. Jau-
tājumi, uz kuriem visi draudzības 
spēļu laikā meklēja atbildes, ļāva 
uzzināt daudz jauna vienam par 
otru un arī katram par sevi…

Projektu īsteno Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes po-
litikas valsts programmas 2021. – 
2023. gadam ietvaros.

TIKŠANĀS KUSTĪBĀ ar Viesiem no Bulgārijas, Grieķijas, Polijas un Latvijas

Projekta viesi, jaunatnes darbinieki

21.  augusts Raunā izvērtās gluži 
krāsains – jaunatnes darbinieki un 
dejas skolotāji no tādām valstīm, 
kā Bulgārija, Grieķija, Polija un Lat-
vija viesojās Raunā, lai satiktos ar 
jauniešiem Raunā projekta the Key 
to Connection ietvaros. Tā bija dar-
ba ēnošanas vizīte, kas arī mums 
Raunas jaunatnes darbiniecēm ļāva 
paskatīties uz mūsu jauniešu centra 
darbību no malas un izdarīt vērtī-
gus secinājumus.

Jau no rīta pie jauniešu centra 
Pagrabiņš mīņājās bariņš pusau-
džu – gatavi iepazīties un kļūt par 
gidiem, izvedot ciemiņus pa dabas 

taku un pastāstot, kā viņi jūtas 
Raunā un, kurp nodomājuši doties 
pēc pamatskolas beigšanas. Sapnis 
par ceļošanu uz močiem pa pasau-
li mijās ar konkrētiem plāniem par 
izglītību Rīgā. Klausoties sarunas, 
sapratu, ka mazās sirdis alkst pla-
šuma, jaunu vēsmu piedzīvojumu, 
kas iepazīstina ar dzīvi, un mēs, 
jaunatnes darbinieki, varam viņiem 
palīdzēt, biežāk organizējot brau-
cienus ārpus ciema, iepazīšanos ar 

jauniem cilvēkiem, vietām un no-
darbēm. Pastaigā apstājāmies pie 
alas, kur jaunieši bija sagatavojuši 
uzdevumu, kuru izpildot ciemiņi sa-
ņēma mazu velti (godīgi sakot, ne-
varēja nesmaidīt par apjukušajām 
jauniešu sejām, kad viesi tik veikli 
atrada apslēptās dāvanas dažu se-
kunžu laikā). 

Turpinājumā viesi piedzīvoja 
kinestētisku piedzīvojumu uz zirga 
un iepazinās ar Baižkalna staļļiem. 
Pateicoties pagasta pārvaldei un 
ciema iedzīvotāju iniciatīvai, Rau-
na ir ļoti īpaša vieta – harmoniska, 

turpinājums 10. lpp.



 10 Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis 2021. gada 23. septembris

Sports

Divu dienu garumā, 11. un 12. 
septembrī, lieliskā sacensību gai-
sotnē norisinājās  aizraujošās un 
azartiskās sacensības „Smiltenes 
kauss” riteņbraukšanā. 

„Smiltenes kauss” riteņbraukša-
nā jau otro gadu pēc kārtas notika 
divu dienu garumā, pulcējot velo 
cienītājus no visas Latvijas. Orga-
nizatori kopā ar atbalstītājiem bija 
parūpējušies par ļoti aizraujošām 
un skatītājiem baudāmām sacensī-
bām.

11. septembra vakarā Vecajā 
parkā un bruģa kalnā aizritēja Latvi-
jā vienīgās nakts sprinta sacensības, 
kurās sportisti tika vērtēti kopu-
mā piecās vecuma un meistarības 
grupās. Vīru finālā dramatiskā cīņā 
uzvaru svinēja „Evelo team/ RRS” 
pārstāvis Kristaps Knops, otrajā 
vietā atstājot Helviju Babri, bet tre-
šajā Ronaldu Rītiņu. Meiteņu kon-

Aizvadīts leģendārais „Smiltenes kauss” riteņbraukšanā

kurencē uzvara sprintā Veronikai 
Monikai Stūriškai. Jauniešu grupā 
nepārspēts palika Jānis Priedoliņš, 
bet vienātrumu klasēs panākumus 
baudīja  – Reinis Lācis un Rūta Bra-

kovska. Sprinta sacensības izcēlās 
ar izgaismotu trasi, lielisku dīdžeju 
un lielu skatītāju atbalstu. 

12. septembrī bruģa kalnā un 
Smiltenes pilsētas ielās notika gru-

pas braucienu sacensības. Dienas 
centrālais starts bija „Dako Ziemeļ-
vidzeme” sporta brauciens. Sacen-
sības pulcēja virkni vadošu Latvijas 
U23, elites un amatieru sportistus. 
54 kilometru garās un fiziski sma-
gās distances laikā izkristalizējās 
sešu braucēju liela līderu grupa ar 
Andri Vosekalnu, Māri Bogdanoviču 
un Kristeru Ansonu vadībā. 

Pirmo reizi „Smiltenes kausā” 
tika rīkots atsevišķs sieviešu brau-
ciens, kas pulcēja jauniešu, junioru 
un amatieru sportistes. Šajā brau-
cienā uzvaras laurus plūca Kitija Sil-
tumēna no Dobeles sporta skolas. 
Viņai sekoja Madara Āboma („Do-
beles dzirnavnieks/ FeelFree”, kā arī 
Adelīna Jefimova (Dobeles sporta 
skola).

Lieliskā un azartiskā gaisotnē 
aizritēja arī trenera Jāņa Akmentiņa 
vārdā nosauktā Latvijas jaunatnes 

kausa finālposms. Jauniešu puišu 
grupā uzvaras laurus plūca „Kul-
dīgas NSS/ Goldingen cycling club” 
pārstāvis Gusts Lapiņš, kurš otrajā 
vietā atstāja savu komandas biedru 
un MSĢ audzēkni Jāni Priedoliņu. 
Abi finišēja kopā paceltām rokām. 
Trešo vietu izcēla „VeloLifestyle 
Smiltenes BJSS/ MSĢ” pārstāvis 
Ģirts Harkins. Viņu no uzvaras šķīra 
2 minūtes un 8 sekundes. 

Krāšņi un azartiski aizritēja arī 
bērnu un „Vudlande Tautas” brau-
ciens. Kuplākā kolektīva balvu sa-
ņēma „Rairu” kolektīvs, kas kopā 
pulcēja 25 dalībniekus. „Smiltenes 
kauss” norisinājās trešo gadu pēc 
kārtas, bet sacensību pirmsākumi 
meklējami jau sešdesmitajos gados. 

Toms Markss,
Latvijas Riteņbraukšanas 

federācijas ģenerālsekretārs

28. augustā aizritēja Smiltenes 
novada Sporta diena, kas šogad 
norisinājās vairāk kā piedzīvojumu 
sacensības komandām.  

Pasākumā kopumā piedalījās 
deviņas Smiltenes novada paš-
valdības pagastu komandas, no 
kurām 2021. gada Sporta dienas 
uzvarētāju godā tika komanda no 
Blomes pagasta, otrās vietas ie-
guvēji bija komanda no Aumeiste-
riem, bet trešajā – šī pasākuma de-
bitanti – Gaujienas Olimpieši.

Enerģija, sadarbība, smiekli un 
komandas gars, vārdi kas rakstu-
ro Smiltenes novada pašvaldības 
Sporta dienu.   Smiltenes un tās 

Smiltenes novada Sporta diena
apkārtnes mežos izveidotajā aptu-
veni 14 kilometrus garajā distancē, 
vidēji ik pēc kilometra komandām 
bija jāizpilda dažādi uzdevumi: 
peldot pāri Niedrāja ezeram bija 
jāpārved gumijas laiva; skrienot 
pa serpentīnveidīgu distanci, ko-
lektīvi jāuznes virve kalnā; jāpievar 
Zemessardzes šķēršļu josla; jāat-
pazīst dzīvnieku pēdas; jāsacenšas 
šaušanā un citi azartiski uzdevumi.

Distance pārbaudīja komandas 
vienotību, fizisko spēku un spēju 
sadalīt pienākumus tā, lai iegūtu 
maksimāli labāko rezultātu. Dalīb-
nieki par spīti garajai un izaicinoša-
jai distancei jutās moži,  uzlādēti ar 

enerģiju un pozitīvam emocijām. 
Pasākuma noslēgumā komandas 
izvērtēja savas pieļautās kļūdas, 
apsvēra jaunas stratēģijas rezultā-
ta uzlabošanai un sāka kalt plānus 
nākošā gada sacensībām. 

Šā gada debitantu panākumi 
apliecina, ka daudzgadēja pieredze 
šajās sacensībās nav noteicošais 
veiksmes faktors – vajag tikai apņē-
mību, saliedētu komandu un možu 
noskaņojumu.

Uz tikšanos nākamgad!
 

Aija Kramiņa,
Smiltenes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

5. septembrī Ērgļos tika aizva-
dīts 2021. gada Latvijas čempio-
nāts orientēšanās sporta stafetē, 
kas bija Latvijas stafešu kausa 
posms ar vairāk kā 160 dalībnieku 
komandām. 

 Sveicam OK „Azimuts” koman-
das, kas izcīnīja godalgotas vietas!

  1. vieta grupā M-195 Pēteris 
Kokarēvičs, Aldis Lapiņš un Jānis 
Biezais.

2. vieta grupā M-170 Māris Sta-
biņš, Māris Lapiņš un Guntis Zī-
vers.

3. vieta grupā W-145 Videga 
Gaigala, Gunta Dudele un Dace Ik-
šele

Nozīmīgi panākumi un svei-
cieni 3. vietas ieguvējiem – M-18 
grupas puišu komandai, kuras sas-
tāvā startēja Uvis Sproģis, Kristers 
Lārmanis un Renārs Kļaviņš. 12 
komandu konkurencē līdz goda 

OK „Azimuts” komandas izcīna godalgotas vietas Latvijas čempionātā
 Lielisku sacensību pieredzi un 

gandarījumu saņēma M-12 grupas 
puiši, kas bija pateicīgi par iespēju 
piedalīties sacensībās, kopvērtēju-
mā saņemot 10. vietu 12 komandu 
konkurencē.

Diemžēl W-18 grupas un W-21 
grupas komandām no sacensībām 
nācās atgriezties sarūgtinātām, jo 
šo grupu rezultāti, sakarā ar mežā 
nepareizi novietotu kontrolpunktu 
un sūdzību iesniegšanu tika anulēti.

  Vīriešu Elites grupā startēja 
Matīss Slikšjānis, Ilgvars Caune un 
Rubens Pāvils Šulcs, kas sacensībās 
aizvietoja komandas līderi Artūru 
Pauliņu, kurš traumas dēļ izlaida šo 
posmu. Elites grupas komandai šo-
reiz izpalika cīņa par medaļām, bet 
tā bija lieliska iespēja pārliecināties 
par komandas spējām un uzkrāt 
svarīgo sacensību pieredzi. 

Māris Stabiņš
pjedestālam mazliet pietrūka W-14 
grupas meitenēm Anetei Stabiņai, 

Martai Kalniņai un Kitijai Abulai, 
kas šo Latvijas stafešu kausa pos-

mu atcerēsies ar iegūto augsto 4. 
vietu.

gleznaina, ar maziem, bet atmiņā 
paliekošiem akcentiem, piemēram 
tādiem, kā zirgu jāšanas iespēja, 
pilsdrupu tornis, koncerti baznīcas 
dārzā vai Tanīsa kalnā u.c. Bet, dzī-
vojot šeit, uz vietas, jūtama un jau-
nietim nomācoša ir mazās kopienas 
šaurība un paredzamība.

Viesi apmeklēja arī Dzīvdabas 
Telpu, Cimzas Galdniecības pagal-
mā, kur noskatījās Raunas jauniešu 
centra dejas grupas Lidoņi veidoto 
izrādi Ledus Laikmeta Ēnā un tad 
iepazīstināja jauniešus ar aizraujo-
šām spēlēm, kas balstītas uz kus-
tību. Tikšanās Kustībā bija nodarbī-
ba, kas tapusi projekta dalībnieku 
sadarbībā, kur katrs dalībnieks 
varēja ieguldīt savas idejas, un tās 

arī realizēt. Nodarbībā piedalīties 
aicināti bija visi. Raunā šobrīd visa-
tvētākie un uz komunikāciju vērstie 
ir 8-12 gadus vecie. 2019. gadā, iesā-
kot projektu, veidojās sadarbība ar 
pusaudžiem 12 – 15 gadu vecum-
posmā, bet pēc Pandēmijas viņi vēl 
joprojām atsakās satikties. Sarunā 
ar kādu piecpadsmitgadnieci uzzi-
nāju, ka tikai tagad viņa sāk justies 
normālāk un vēlas iziet no mājas. 
Mums nav  tiesības lauzties viņu 
pasaulē, bet varam turpināt veidot 
apstākļus, kuros viņi vēlētos būt – 
kopā ar sevi, citiem jauniešiem un 
varbūt arī piedzīvot lietas kopā ar 
mums - pieaugušajiem.

Projekta the Key to Connection 
galvenā ideja ir tā, ka jaunatnes 

darbinieki un dejas speciālisti no 4 
valstīm  darbojas kopā, lai akcentē-
tu kinestētiskās mācīšanās nozīmi 
cilvēka pilnveidošanās procesā un 
rastu jaunas metodes, lai rastu saik-
ni ar jauniešiem.

Daniel Wargin no Polijas pie-
dāvāja aktivitāti ar izcili viegliem un 
krāsainiem lakatiem. Sākot vien-
kārši praktisku rotaļu ar lakatiem, 
process aizveda uz poētiskām, kus-
tīgām ainām, kuras apzinājās arī 
paši dalībnieki, veidojot sadarbību 
gan citam ar citu, gan ar lakatiem. 
Mūzika ļāva notikumus ietvert dra-
maturģiskā kontekstā.

Tsvetina Matova (Bulgārija) – 
satikties caur pieskārienu, satikties 
caur acu kontaktu.... ko tu redzi? Tāds 

varētu būt aktivitātes nosaukums. 
Aktivitāte bija dinamiska, reakciju 
izaicinoša sākotnēji un tad, pat ne-
manot, aizveda līdz izaicinājumam 
būt klusam – klausīties un vērot, at-
rast savu vietu grupā. 

Sofia Papaspyropoulou (Grieķi-
ja) – Dvēseles Dzīvnieki. Kurš ir kurš? 
Jaunākie bija tie izturīgākie. Varbūt 
tāpēc, ka Sofijas piedāvātā aktivitā-
te bija izaicinoša iztēlei un  jaunā-
kie ir vistuvāk savam dvēseles dzīv-
niekam. Viņi iztēlojās (jeb zināja?) 
katra no Sofijas piedāvāto, astoņu 
dzīvnieku kustēšanās, dzīves veidu 
un meklēja savai dvēselei vistuvā-
ko. Sevis apzināšanos caur rotaļu 
var veicināt arī agrā vecumā un pat 
visklusākās meitenes beigās vēlējās 

pastāstīt par sevi un savu dzīvnie-
ku. 

Kustēšanās mūsu dzīvē ir tik 
dabiska, ka ikdienā aizmirstam, ka 
70% no mūsu komunikācijas ir ne-
verbāla. Apzinoties un uzticoties sa-
vai kustībai mēs iegūstam pamatī-
gu resursu , no kura varam mācīties 
un pilnveidot sevi kā personību. 

Projekta the Key to Connection 
dalībnieki turpinās attīstīt meto-
des, kas ļauj jauniešiem iepazīt sevi 
caur tik dinamisku veidu, kāda ir 
kinestētiskā mācīšanās. Un Raunas 
Jauniešu Centrs noteikti piedalīsies 
procesos arī turpmāk.

Ilze Zīriņa,
Jaunatnes lietu speciāliste



11Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis2021. gada 23. septembris

Plānoto pasākumu kalendārs

  Ape un Apes pagasts

25. septembrī svecīšu vakars plkst. 
16.00 Meža kapos, plkst. 18.00 pil-
sētas kapos, plkst. 19.00 Opekalna 
kapos. 
26. septembrī no plkst. 9.00 līdz 
14.00 Mazā Rudens Andele Apē.
29. septembrī no plkst. 18.00 līdz 
19.30 Apes pilsētas estrādes terito-
rijā bezmaksas jogas nodarbība. Ok-
tobra trešdienās nodarbības notiks 
iekštelpās (vieta tiks precizēta). No-
darbības vada Inguna Baranovska. 
30. septembrī no plkst. 11.00 līdz 
12.00 Apes pilsētas estrādes teri-
torijā bezmaksas cigun nodarbība. 
Oktobra ceturtdienās nodarbības 
notiks iekštelpās (vieta tiks precizē-
ta). Nodarbības vada Irēna Meistere.

  Bilskas pagasts

Līdz 30. septembrim Smiltenes 
novada muzejā Mēru muižā ap-
skatāma mākslas un amatniecības 
izstāde „Koki gadalaikos – krāsā un 
kompozīcijā”, ko veidojuši mākslinie-
ki un amatnieki no visas Latvijas.
No 2. līdz 10. oktobrim Rudens velo 
izbrauciens ar uzdevumiem pa Mē-
riem. 
No 9. līdz 17. oktobrim Rudens foto 
orientēšanās Bilskā.

  Blomes pagasts
25. septembrī plkst. 10.30 Jeber-
lejas estrādē starts velobraucienam 
„Ieriteņo rudenī!” (aktīvās tūrisma 
sezonas noslēgums). Dalībnieku re-
ģistrācija no plkst. 10.00.
16. oktobrī pie tautas nama Kāpos-
tu skābēšanas balle (laiks tiks preci-
zēts). 

 Brantu pagasts
3. oktobrī no plkst. 12.00 līdz 15.00 
Brantu muižā astroloģijas radošā 
darbnīca „Iepazīsti sevi”. Darbnīcu 
vadīs astroloģe Danuta Kiopa.

  Drustu pagasts
25. septembrī plkst. 10.00 Drus-
tu novadpētniecības muzeja Seno 
amatu darbnīcā darbnīca „Kaligrāfi-
ja | zīmogošana”. Darbnīcas vadītāja 
Jūlija Barinska.

25. septembrī plkst. 14.00 muzejā 
tikšanās ar vēsturnieku un novad-
pētnieku Gintu Skutānu. Lekcija 
„Dzimtas un uzvārdi Gatartas pusē”.

29. septembrī, Drustos „Miķeļdie-
nas lustīgā andele” – iespēja kat-
ram dalīties ar rudens veltēm. Plkst. 
17.00 Saulgriežu sveiciens no an-
sambļa „Dienvidvējā”. 
8. oktobrī plkst. 8.20 Seno ama-

tu darbnīcā darbošanās un dēlīšu, 
sviesta nazīšu darināšana no koka 
kopā ar meistaru Jāni Mucenieku. 

8. oktobrī plkst. 19.00 Drustu es-
trādē tikšanās ar Drustu moto spor-
tistiem (Arvilu Štrausu, Ritvaru Vašili, 
Adrianu Vašili, Sabīni Pērkoni, Juri 
Zariņu).

22. oktobrī, Seno amatu darbnī-
cā norisināsies mērīšanās ar gada 
varenākajiem ķirbjiem konkursā 
„Drustu karaliskais ķirbis” – aicināti 
visi novada iedzīvotāji atrādīt savus 
dārza „karaliskākos” ķirbjus. Plkst. 
13:30 Drustu pagasta kulinārā man-
tojuma popularizēšanas ietvaros 
tiks gatavoti dažādi ķirbju ēdieni. 

  Gaujienas pagasts
24. septembrī plkst. 18.00 Gau-
jienas tautas namā dzejas ka-
fejnīcā „Viegli pieskārties pa-
saulei vēlos’’tikšanās ar literātu, 
mūziķi, dzejnieku, un kultūras darbi-
nieku  Māri Lāpānu.

2. oktobrī plkst. 18.00 Svecīšu va-
kars Gaujienas kapos.  

3. oktobrī plkst. 16.00 Gaujienas 
tautas namā Senioru pēcpusdiena. 
Ar muzikālu sveicienu viesosies Val-
mieras drāmas teātra aktieris Ģirts 
Rāviņš. Līdzi jāņem groziņš ar iemī-
ļotajiem kārumiem. Iespēja pieda-
līties konkursā „Visgardākie salāti’’ 
(līdzi ņemot burciņās marinētus, vā-
rītus, sālītus utt. salātus).

Līdz 15. oktobrim Gaujienas mū-
zikas un mākslas skolā apskatāma 
zaļās prakses darbu izstāde.

Līdz 20. novembrim Gaujienas tau-
tas nama mazajā zālē novadnieces  
Aijas Jasūnas  izstāde „Sajūtu Impre-
sijas”.

  Grundzāles pagasts
26. septembrī plkst. 12.00  Grun-
dzāles estrādē, Tilta ielā 5, bezmak-
sas zumbas nodarbība treneres 
Sandras Taubes vadībā (iepriekšējā 
pieteikšanās nodarbībai ir obligāta). 

  Launkalnes pagasts
24. septembrī plkst.13.30 Launkal-
nes nojumē „Dzeja un mūzika”.

  Palsmanes pagasts
25. septembrī plkst. 16.00 līdz 
20.00 „RUDENS mežā”.

16.oktobrī plkst. 18.00 Palsmanes 
kultūras namā Stand Up komēdija  
LATVIEŠU KOMIĶIS Maksisms Tri-
vaškevičs. 

No 18. oktobra līdz 18. novem-
brim  hobiju IZSTĀDE  „Es mīlu – ko 
daru” Palsmanes kultūras namā

  Raunas pagasts
Raunas bibliotēkā:
No 27. līdz 29. septembrim Eiropas 
Valodas dienas ietvaros ekspres-
konkurss  „Ko Tu zini par Eiropas 
valodām?”.
No 1. līdz 31. oktobrim Senioru 
mēnesis. Senioru apmācības datoru 
un interneta lietošanā. 
No 1. līdz 31. oktobrim daiļliteratū-
ras grāmatu izstāde „Skolotāju dzīve 
grāmatās”.
No 1. oktobra līdz 31. decembrim 
Koka dēlīšu izstāde ar iededzinātiem 
vēlējumiem Raunai vārda dienā.
No 6. oktobra līdz 6. novembrim 
izstāde – „Atnācēju laika spēles”. 
Rakstniekam, literatūrzinātniekam 
Valdim Rūmniekam - 70 (1951). 
No 13. oktobra līdz 13. novem-
brim  izstāde „Stāsti pilnmēness 
vakariem”. Rakstniecei Mārai Svīrei 
– 85 (1936). 
29. un 30. oktobrī Helovīnu darbnī-
ca. Pagatavo sev Helovīna masku!
Līdz 31. oktobrim Raunas muze-
ja izstāžu zālē, Rīgas ielā 2, izstāde 
„Raunas slimnīca veselības sardzē”.  
Izstāde apskatāma bibliotēkas dar-
ba laikā. Ieeja bez maksas.

  Smiltene
Smiltenes bibliotēkā, Baznīcas 
laukumā 13.
1. oktobrī Senioru dienas pārstei-
gums.
līdz 15. oktobrim novadnieces Lai-
mas Klāvas gleznu izstāde „Pasaule 
caur manām acīm”.
līdz 14. novembrim dzimšanas 
dienas apsveikumu, Matīsam van 
Ekam 11. dzimšanas dienā, izstāde 
„Ja mēs nevaram doties pasaulē, pa-
saule nāk pie mums”.
līdz 15. novembrim Blomes pagas-
ta iedzīvotāja Riharda Spilvas foto-
grāfiju izstāde „Islande”.
Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkal-
pošanas nodaļā, Gaujas ielā 1.
No 4. līdz 8. oktobrim „Krāsainā 
nedēļa”.
No 4. līdz 29. oktobrim Ilzes Hakas 
adīto dārzeņu un augļu izstāde „Ra-
žas svētki”.
No 4. līdz 29. oktobrim „Bibliotēkas 
vasaras izaicinājuma” dalībnieku zī-
mēto grāmatu varoņu izstāde.
22.oktobrī plkst.10:00 multfilma 
„Lielās Pēdas dēls 2”.
Smiltenes Kultūras centra kinozā-
le septembra nogalē un oktobrī:
•	 „AFTER. Pēc kritiena” – Pasaules 

bestsellera trešā daļa, filmas AF-
TER turpinājums – nevaldāmas 
jūtas, bezgalīga mīlestība un ero-
tica. 

•	 „Nav laiks mirt” (Džeims Bonds) – 

25. bondiānas filma, kurā aģenta 
007 lomu jau piekto reizi atveido 
aktieris Daniels Kreigs.

•	 „Trusītis Pēterītis 2” – Filma visai 
ģimenei, turpinājums stāstam 
par mazo un nebēdnīgo trusīti 
Pēterīti.

•	 „Kur vedīs ceļš” – Pirmais latviešu 
vesterns!

•	 „Adamsu ģimene 2” – Jokainā, 
spokainā Adamsu ģimenīte do-
das ceļā kopīgā braucienā pa 
dzimto zemi un iepinas jaunos, 
neprātīgos piedzīvojumos.

25. septembrī svecīšu vakars plkst. 
17.00 Meža kapos, plkst. 18.00 
Smiltenes pilsētas kapos

25. septembrī plkst. 19.00 Smilte-
nes novada Kultūras centra Lielajā 
zāle, Kaspars Gods un Egons Dom-
brovskis teātra izrādē „BĻITKA”

25. septembrī plkst. 19.00 Smilte-
nes evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
svecīšu vakara koncerts. Piedalās 
operas solists Edgars Auniņš (te-
nors), Inga Rācene (digitālās klavie-
res), Edīte Kulberga (vijole).

1. oktobrī plkst. 15.00 Smiltenes 
novada Kultūras centrā senioru pēc-
pusdienas koncerts „Ziemeļu saules 
promenāde 4 gadalaikos”. Piedalās 
soprāns Marlēna Keine, tenors Mi-
hails Čuļpajevs un pianiste Agnese 
Egliņa.

2. oktobrī plkst. 11.30 Smiltenes 
novada Kultūras centrā Latvijas Na-
cionālā vēstures muzeja arheoloģes 
un seno tekstiliju pētnieces Iritas 
Žeieres lekcija „Materiāli par sen-
tautu apģērbu Latvijā līdz 18. gad-
simtam”. Lekcijā varēs uzzināt no-
zīmīgākos faktus par seno apģērbu 
darināšanu, komplektēšanu un ro-
tāšanu, detalizētāk aplūkojot Smil-
tenes apkārtnes un Ziemeļvidzemes 
reģiona atradumus. 

3. oktobrī Tautas skrējiens „Smil-
tenes apļi 2021” (sīkāka informācija 
sekos).

5.,12.,19., 26. oktobrī plkst. 18.00 
bezmaksas nūjošanas nodarbības 
instruktores Vinetas Veismanes va-
dībā. Satikšanās pie ”Pilskalna sar-
ga”  Drandu ielas galā,  Smiltenē. (ie-
priekšējā pieteikšanās nodarbībai ir 
obligāta zvanot uz tel. 26525276 vai 
rakstot Whatsapp).
9. oktobrī plkst. 17.00 Smiltenes 
novada Kultūras centrā Valmieras 
teātra viesizrāde „Labie cilvēki” Ine-
se Mičules režijā. Lomās: Elīna Vāne, 
Aigars Apinis, Rihards Jakovels, Māra 
Mennika, Diāna Krista Stafecka, Bai-
ba Valante.

  Smiltenes pagasts
26. septembrī plkst. 10.00  spor-
ta un atpūtas kompleksa „Teperis” 
stadionā, Kalnamuižā, bezmaksas 
zumbas nodarbība treneres Sand-

ras Taubes vadībā (iepriekšējā pie-
teikšanās nodarbībai ir obligāta).
27. septembrī no plkst. 18.30 līdz 
20.00 sporta un atpūtas komplek-
sa „Teperis” stadionā, Kalnamuižā, 
bezmaksas jogas nodarbība pasnie-
dzējas Danas Langenfeldas vadībā 
(iepriekšējā pieteikšanās nodarbībai 
ir obligāta).
28. septembrī no plkst. 10.00 līdz 
11.00 sporta un atpūtas kompleksa 
„Teperis” stadionā, Kalnamuižā, bez-
maksas CrossFit vingrošanas nodar-
bība treneres Daces Dzilnas vadībā 
(iepriekšējā pieteikšanās nodarbībai 
ir obligāta). 
30. septembrī no plkst. 18.30 līdz 
19.30 porta un atpūtas komplek-
sa „Teperis” stadionā, Kalnamuižā, 
bezmaksas  vingrošanas nodarbība 
fizioterapeites Baibas Gutānes vadī-
bā (iepriekšējā pieteikšanās nodar-
bībai ir obligāta).

  Trapenes pagasts
25. septembrī no plkst. 14.00 līdz 
15.00 laukumā pie Trapenes bib-
liotēkas muzikāli literāra pastaiga 
„Dzejas motīvi dzirnakmenī”. 
Līdz 30. septembrim Trapenes no-
vadpētniecības centrā izstāde „Ru-
dens ziedi”.
16. oktobrī plkst. 19.00 Trapenes 
kultūras namā grupas „Eridan” kon-
certs.
Projekta „Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai” aktivi-
tātes Smiltenes novadā izmantojot 
tiešsaistes platformu „ZOOM”
•	 Bezmaksas vingrošanas nodar-

bības fizioterapeita vadībā:  
otrdienās – 5.,12.,19., 26. oktobrī 
no plkst. 18.00 līdz 19.00;
ceturtdienās 7., 14., 21.,28. oktob-
rī no plkst.18. 00 līdz 19.00.
•	 Bezmaksas jogas nodarbības 
pirmdienās 4.,11.,18., 25. oktobrī 
no plkst. 18.00 – līdz 19.30.

Virešu pagasts
8. oktobrī plkst.18.00 Virešu Saie-
ta namā iedvesmas vakars „Mans 
ritms” kopā ar perkusionistu Reini 
Reķi.  Perkusiju priekšnesumi un 
meistarklase. Ieejas maksa 5,- EUR 
Lūgums iepriekš pieteikties pa tel. 
28397575.
22. oktobrī plkst. 19.00 Virešu Sa-
ieta namā akordeonistes Initas Ābo-
liņas koncerts „Noktirne”. Piedalās 
Normunds Ķietis.  Ieejas maksa: 5,- 
EUR. Lūgums iepriekš pieteikties pa 
tel. 28397575. 

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai 
valstī, pasākumu organizatori ir tiesīgi 
mainīt plānoto pasākumu norises gaitu. 
Aicinām sekot informācijai www.smiltene-
snovads.lv, www.visitsmiltenesnovads.lv, 
www.kinosmiltene.lv, sociālajos tīklos un 
afišu stendos!

       27. oktobrī gaidāms mobilais 
mamogrāfs Smiltenē, 

Dakteru ielā 14. 
UZ MAMOGRĀFA PĀRBAUDI IZBRAUC TIKAI 

PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!! 
•	 Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no 

Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga program-
mas ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS (uzaicinājuma 
vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). 

•	 Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram 
NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – 
tiek sniegti maksas pakalpojumi.

 
PIETEIKŠANĀS PA TELEFONU 27 86 66 55 (darba dienās 

no plkst. 9.00 līdz 17.00).  

Mobilā diagnostika
7. un 22. oktobrī Smiltenē, DAKTERU IELĀ 14 (Pie Smiltenes 

slimnīcas) plkst. 10.00 – 17.00

IZMEKLĒJUMI
Mamogrāfija:

• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – 
BEZ MAKSAS

• Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3.00 EUR
• Bez nosūtījuma – 29.00 EUR

Rentgens:
• 1 projekcija – 11.00 EUR

Pacientiem lūdzam veikt iepriekšēju pierakstu pa tālr. +371 
25431313

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111

PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD veselibas grupa
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 SVĒTDIEN, 26. SEPTEMBRĪ
 NO PLKST. 9.00 – 14.00
 APES PILSĒTĀ
 MAZĀ 

RUDENS 
ANDELE APĒ

UZ TIKŠANOS LUSTĪGĀ
 MAZĀ RUDENS

 ANDELĒ APĒ!
Aicinām ievērot valstī noteiktos ierobežojumus 

un rekomendācijas saistībā ar Covid-19 izplatību!
Mazgāsim rokas, ievērosim distanci un izvairīsimies 

no drūzmēšanās! Sargāsim cits citu!

25. septembrī Smiltenes novada Tūrisma informācijas 
centrs aicina piedalīties velobraucienā „Ieriteņo rudenī” 
un noslēgt aktīvā tūrisma sezonu Smiltenes novadā. 

„Ieriteņo rudenī 2021” dalībniekiem tiks piedāvātas trīs 
velo distances – 13, 25, 43 km garumā, kas gan sāksies, gan 
noslēgsies Blomes pagasta Jeberlejas estrādē.

Izbraucot piedāvātās distances, varēs iepazīt Blomes, 
Brantu un Raunas pagastu ainaviskās un  kultūrvēsturiskās 
vietas. Kā jau ierasts, maršrutu laikā būs sagatavoti vienkār-
ši, pa ceļam veicami uzdevumi, lai braucienu padarītu vēl aiz-
raujošāku. 

Šogad pasākuma dalībniekiem būs iespēja pavieso-
ties pie Smiltenes novada tūrisma uzņēmējiem – visi da-
lībnieki varēs apskatīt sajūtu namu „Donas” un satikt tā 
saimnieci, garās distances dalībnieki laipni aicināti pie-
stāt un apskatīt Brantu muižas apkārtni un vidējās dis-
tances dalībniekiem saimniecības durvis vērs bērzu sulu 
ražotne „Birzī”.

Maršruti būs marķēti dabā pēc pasākuma norises vēl 
divas nedēļas, līdz 11. oktobrim, lai ikviens tos varētu iz-
braukt sev vēlamā laikā. 

Dalība pasākumā ir bez maksas. Lūdzam būt atbildīgiem 
un ievērot visus noteiktos drošības pasākumus. Atgādinām, 
ka atrodoties uz ceļa un kustībā, obligāti jāievēro ceļu satik-
smes noteikumi, kā arī aicinām lietot aizsargķiveres (bēr-
niem līdz 12 gadiem tās ir obligātas).

Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz +371 29395200 
vai iegriezties Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrā 
(Smiltenē, Dārza ielā 3).

Pasākums tiek rīkots projekta „Pasākumi vietējās sa-
biedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr. 
9.2.4.2/16/I/052 ietvaros. 

Linda Šūlmeistere,
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra tūrisma 

organizatore

Velobrauciens 
„Ieriteņo rudenī 2021”

Par pasākumiem 
Drustu 
novadpētniecības 
muzejā un 
Seno amatu 
darbnīcā

25. septembrī plkst. 10.00 
Drustu novadpētniecības muzeja 
Seno amatu darbnīcā norisināsies 
darbnīca „Kaligrāfi ja | zīmogošana”. 
Darbnīcas vadītāja: Jūlija Barinska.

Darbnīcas laikā dalībnieki:
1. rakstīs iepriekš sagatavotu 

tekstu/citātu Copperplate rakstā, 
kas tiks rakstīts ar asgala spalvu;

2. iepriekš sagatavotu tekstu/ci-
tātu rakstīs (vilks pāri iepriekš saga-
tavotam paraugam) uz pastkartēm;

3. aizzīmogos aploksnes, kurās 
ievietos sarakstītās pastkartes.

Pastkarti varēs nosūtīt kādai sa-
vai paziņai, ģimenes loceklim, drau-
gam vai kolēģim – vai arī pašam sev.

Darbnīcas laikā dalībnieki tiks 
pilnībā nodrošināti ar visiem nepie-
ciešamajiem materiāliem un rīkiem.

Darbnīcas paredzamais ilgums – 
2h un 30 min. Dalības maksa – 17,50 
eiro. Iepriekšēja pieteikšanās obligā-
ta, jo vietu skaits ierobežots, zvanot 
uz tālruņa nr. 22047515.

25. septembrī plkst. 14.00 
Drustu novadpētniecības muzejā 
gaidāma tikšanās ar vēsturnieku un 
novadpētnieku Gintu Skutānu ar lek-
ciju: „Dzimtas un uzvārdi Gatartas 
pusē”.

Ieva Lejmalniece,
Drustu novadpētniecības 

muzeja vadītāja 

9. oktobrī plkst. 17.00 Smiltenes 
novada Kultūras centrā gaidāma 
Valmieras teātra izrāde „Labie cilvē-
ki” Inese Mičules režijā.

Biļetes var iegādāties izrādes no-
rises vietā vai jebkurā „Biļešu Para-
dīze” kasē.

!! Izrādi var apmeklēt tie skatītāji, 
kuri ir pilnībā vakcinēti vai pārslimo-
juši Covid-19.


