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Projektā „Mācību vides uzlabošana
Smiltenes vidusskolā” noslēgušies
būvniecības darbi

Smiltenes novada pašvaldība aicina darbā:
• Smiltenes novada Būvvaldes vadītāju;
• Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāju;
• Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieku;
• Datortīkla administratoru;
• Būvinspektora palīgu.
Informācija par prasībām pretendentiem, apraksts par veicamajiem
pienākumiem un pieteikšanās termiņi vakantajām vietām pieejami Smiltenes novada mājaslapas www.smiltenesnovads.lv sadaļā – „Vakances”.
Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz telefona numuru: 64707584.

Willihas delegācija apciemo
Smiltenes novadu

Pirmajā oktobra nedēļas nogalē, Smiltenes novadā viesojās
delegācija no Villihas pilsētas pašvaldības un Vācu – Latviešu biedrības, lai iepazītos ar jaunā novada
vadību un lielajām pārmaiņām, ko
ieviesusi administratīvi teritoriālā
reforma.
Sestdien, 2. oktobrī, Smiltenes

novada pašvaldības domē norisinājās oficiālā pieņemšana, kuras laikā
tika diskutēts par sociālās, kultūras
un izglītības jautājumiem, kurus Covid-19 vīrusa pandēmijas ietekmē
īpaši strauji nācies risināt katrā pašvaldībā. Izteiktas vērtīgas atziņas

2021. gada septembrī ir nodots
ekspluatācijā Smiltenes vidusskolas
savienojošais korpuss. Jaunais mācību korpuss ir veidots kā 3 stāvu
apjoms. Jaunā būvapjoma 1. stāvā
ir izvietota dežuranta telpa, garderobe, daudzfunkcionālā auditorija
ar skatuves zonu, virtuves bloks,
tualetes, noliktavas, telpas skolas
tehniskajam personālam, lifts, bet
būvapjoma 2. un 3. stāvā atrodas
mācību auditorijas, metodisko
materiālu palīgtelpas, tualetes. No
ēkas savienojošā korpusa ir nodrošināta vides pieejamība ar pārejām
uz skolas padomju laika korpusu
un skolas vēsturisko korpusu. Jaunajā skolas korpusā mācību process ir jau uzsākts, bet paralēli vēl
norit telpu iekārtošanas darbi.
Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus un attīstot esošo
infrastruktūru, lai sekmētu plānoto
kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Tā ietvaros jau 2018.
gadā tika pārbūvēts skolas sporta laukums, savukārt 2020. gada
februārī ekspluatācija tika nodota
jaunuzceltā Internāta ēka un 2021.
gadā martā pārbūvēts Smiltenes
vidusskolas padomju laika korpuss.
Kopējais projekta īstenošanas
termiņš ir 31.12.2021, līdz kuram
plānots klasēs uzstādīt interaktīvo
ekrānu komplektus ar klasiskās tāfeles funkcionalitāti, iekārtot virtuves zonu, kā arī izvietot nepieciešamās mēbeles.
Projekts tiek realizēts darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta
mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrās projektu atlases kārtas ietvaros.
Projekta ietvaros būvniecības
darbus veica SIA „R.K.C.F. Renesanse”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Marčuks”, autoruzraudzību
SIA „Firma L4”. Paldies visiem būvniecības procesā iesaistītajiem par
ieguldīto darbu!
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja
Foto: Ilze Sausā

turpinājums 4. lpp.

Iecelti amatā Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieki un pārvalžu vadītāji
Šā gada 7. oktobra Smiltenes
novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika pieņemti vairāki
lēmumi par izmaiņām amatu vienību sarakstos.
Stiprinot jaunās Smiltenes novada pašvaldības nolikumu, tika
lemts par diviem izpilddirektora
vietniekiem – vietnieku teritori-

jas pārvaldības un sadarbības
jautājumos un vietnieku attīstības jautājumos. Uz iepriekšminētajām amatu vietām augusta mēnesī tika izsludināti konkursi, kuros
pieteicās ļoti daudz pretendenti.
Vienlaicīgi norisinājās arī konkursi
uz Smiltenes novada Drustu pagasta pārvaldes vadītāja un Apes pilsē-

tas un pagasta pārvaldes vadītāja
amatiem.
Domes ārkārtas sēdē deputāti
vienbalsīgi atbalstīja visus konkursa komisijas izvēlētos kandidātus.
Sirsnīgi sveicam enerģiskos un
spēcīgos pašvaldības darbiniekus,
stājoties amatā:
•
Smiltenes novada pašval-

dības izpilddirektora vietnieci teritorijas pārvaldības un sadarbības
jautājumos – Eviju Zurģi;
•
Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku
attīstības jautājumos - Mārtiņu
Ulānu;
•
Smiltenes novada Apes
pilsētas un pagasta pārvaldes vadī-

tāju – Lieni Ābolkalnu;
•
Smiltenes novada Drustu
pagasta pārvaldes vadītāju – Elīnu
Judinu.
Lai izdodas sasniegt augstus
mērķus un pierādīt savas spējas
darbojoties vadošajos amatos pašvaldībā!
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2021. gada 21. oktobris

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
2021. gada 29. septembrī notika kārtējā Smiltenes novada
pašvaldības domes sēde, kurā
tika pieņemti 68 lēmumi:
1. Par SIA „Smiltenes NKUP” pamatkapitāla palielināšanu.
2. Noteikt, ka ar 2022. gada 1.
janvāri ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Smiltenes
novada administratīvajā teritorijā
– Smiltenes novada Apes pagastā,
Apes pilsētā, Drustu pagastā, Gaujienas pagastā, Raunas pagastā
Raunā, Raunas pagasta Rozes ciemā, Trapenes pagastā, Smiltenes
pilsētā, Brantu pagasta Vidzemes
ciemā, Launkalnes pagasta Launkalnes un Silvas ciemos, Variņu
pagasta Variņu ciemā, Palsmanes
pagasta Palsmanes ciemā, Grundzāles pagasta Grundzāles ciemā,
Bilskas pagasta Bilskas un Mēru
ciemos, Blomes pagasta Blomes
ciemā un Smiltenes pagasta Kalnamuižas un Brutuļu ciemos organizē un nodrošina Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrība
SIA „Smiltenes NKUP” (vienotais
reģistrācijas Nr. 43903000435).
3. Uzsākt Smiltenes novada
pašvaldības iestāžu, kas nodrošina
komunālo pakalpojumu sniegšanu novadā – pašvaldības iestādes
„Raunas novada domes Saimnieciskais dienests” (reģistrācijas Nr.
40900007843, adrese: Parka iela
4C, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131) un pašvaldības iestādes „Komunālā saimniecība” (reģistrācijas Nr. 40900033418,
adrese: Dzirnavu iela 14, Ape,
Smiltenes novads, LV-4337), reorganizāciju, nododot to funkcijas un
uzdevumus citām pašvaldības iestādēm un pašvaldības kapitālsabiedrībai, kā rezultātā pašvaldības
iestādes beidz pastāvēt.
4. Uzsākt nekustamā īpašuma
Celtnieku iela 2-2, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanas procedūru.
5. Atzīt par nenotikušu elektronisko izsoli par nekustamā
īpašuma „Rauzas Kraujiņas”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu, kas notika laika
posmā no 2021. gada 9. augusta
līdz 29. augustam.
6. Atzīt par nenotikušu elektronisko izsoli par nekustamā
īpašuma „Vecpalsas”, Palsmane,
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 9474 004
0352, atsavināšanu, kas notika laika posmā no 2021. gada 9. augusta
līdz 2021.gada 29. augustam. Rīkot
Smiltenes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Vecpalsas”, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, kadastra
numurs 9474 004 0352, kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0352 un
nedzīvojamām ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 9474 004 0352 001,
9474 004 0352 002, 9474 004 0352
003 un 9474 004 0352 004 (turpmāk – Nekustamais īpašums) trešo izsoli, pārdodot to elektroniskā
izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Nekustamā īpašuma izsoles
sākuma cenu 5220,00 euro (pieci
tūkstoši divi simti divdesmit euro
un nulle centi).
7. Nodot iznomāšanai nedzīvojamo telpu 29,0 m2 kopplatībā,
saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu, kas atrodas
nekustamā īpašumā Tilta ielā 5,
Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
apzīmējums 9458 008 0108 001.

Apstiprināt nomas objekta – nedzīvojamās telpas Tilta iela 5,
Grundzāle, Grundzāles pagasts,
kadastra apzīmējums 9458 008
0108 001, 29,0 m2 platībā, nomas
izsoles sākuma cenu 41,00 EUR
(četrdesmit viens euro, 00 centi)
bez PVN mēnesī un izsoles noteikumus.
8. Uzsākt nekustamā īpašuma
„Gulbīši”, Raunas pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 4276
004 0018, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4276 004 0018, 4,4 ha platībā,
atsavināšanas procedūru.
9. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas
(augoši koki), kas atrodas īpašuma
„Lāsītes”, Launkalnes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0164 2. kvartāla
1. nogabalā, 2021. gada 2. septembra izsoles rezultātu, saskaņā ar
kuru kustamo mantu par 3356,00
euro (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro nulle centi) nosolīja
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Revosa”, reģistrācijas numurs
42103038448, juridiskā adrese Flotes iela 3/5, Liepāja, LV-3417.
10. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas
(augoši koki), kas atrodas īpašuma
„Lāsītes”, Launkalnes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0164 2. kvartāla
3. un 7. nogabalā, 2021. gada 2.
septembra izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru kustamo mantu par
17632,00 euro (septiņpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit divi euro,
nulle centi) nosolīja Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „Revosa”, reģistrācijas numurs 42103038448,
juridiskā adrese Flotes iela 3/5, Liepāja, LV-3417.
11. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas
(augoši koki), kas atrodas īpašuma
„Lāsītes”, Launkalnes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0164 2. kvartāla 5.,
8., 9., un 10. nogabalā, 2021. gada
2. septembra izsoles rezultātu,
saskaņā ar kuru kustamo mantu
par 32936,00 euro (trīsdesmit divi
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit
seši euro un 00 centi) nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Revosa”, reģistrācijas numurs
42103038448, juridiskā adrese Flotes iela 3/5, Liepāja, LV-3417.
12. Apstiprināt izsoles rezultātus nomas objektam, nedzīvojamās telpas Cēsu iela 9, Blomē, Blomes pagastā, kadastra apzīmējums
9446 006 0265 001, 14 m2 platībā,
saskaņā ar kuriem nomas tiesības
ieguva Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Premium Solutions”,
reģistrācija numurs 40103293602,
juridiskā adrese Ausekļa iela 12,
Ikšķile, Ogres novads, LV-5052,
par 25 euro (divdesmit pieci euro)
bez pievienotās vērtības nodokļa
mēnesī.
13. Uzsākt nekustamā īpašuma
Vaidavas iela 6, Ape, Smiltenes novads, kadastra numurs 3605 001
0347, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu:
3605 001 0347 ar platību 1207 m2
atsavināšanas procedūru.
14. Nodot iznomāšanai šādu
Smiltenes novada pašvaldībai piekrītošu lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienību vai tā daļu,
nomnieku noskaidrojot rakstiskā
izsolē:

N.
p.k.

1.1.

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

3684 002 0117

Nosaukums, pagasts

„Ķēniņkalni -2”, Trapenes
pag., Smiltenes novads

15. Atzīt par nenotikušām šādas ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta
lēmumu Nr. 93 (protokols Nr. 7,
13.§.) „Par augošu koku atsavināšanu nekustamajā īpašumā „Meži”,
Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas izsoles, Variņu pagastā” apstiprinātās izsoles:
a) augošu koku (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 0,7 ha un
aprēķināto kopējo pārdodamās
koksnes apjomu 280,90 m3, kas
atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes
vienībā „Meži”, Variņu pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9490 004 0075 (6. kvartāla 4. nogabals), pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli
par nosacīto cenu un izsoles sākumcenu 11155,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši simtu piecdesmit
pieci euro 00 centi), neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli;
b) augošu koku (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 0,9 ha un
aprēķināto kopējo pārdodamās
koksnes apjomu 161,07 m3, kas
atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes
vienībā „Meži”, Variņu pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9490 004 0075 (6. kvartāla 6., nogabals), pārdodot to
elektroniskā izsolē ar augšupejošu
nosacīto cenu un izsoles sākumcenu 8986,00 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit seši
euro 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
c) augošu kokus (kailcirtē) ar
kopējo izcērtamo platību 1,2 ha
un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 413,80 m3,
kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes
vienībā „Meži”, Variņu pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9490 005 0065 (7. kvartāla 7., 8. nogabals), pārdodot to
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par nosacīto cenu un izsoles sākumcenu 16899,00 EUR
(sešpadsmit tūkstoši astoņi simti
deviņdesmit deviņi euro 00 centi),
neieskaitot pievienotās vērtības
nodokli.
16. Rīkot atkārtotu izsoli iepriekš minētās kustamās mantas
izsoli, mainot atsavināšanas veidu
un atsavināšanas sākumcenu, par
ko pieņemams atsevišķs domes
lēmums.
17. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Smiltenes 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 pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā „Meži”, Variņu
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9490 004 0075 (6.
kvartāla 4. nogabals), pārdodot to
elektroniskā izsolē ar augšupejošu
soli. Apstiprināt lēmuma 1. punktā
minēto augošo koku nosacīto cenu
un izsoles sākumcenu 11155,00
EUR (vienpadsmit tūkstoši simtu
piecdesmit pieci euro 00 centi),
neieskaitot pievienotās vērtības
nodokli. Pievienotās vērtības no-

Kopplatība
(ha)

Iznomājamā
platība
(ha)

7,7

3,6

dokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141.
panta nosacījumiem.
18. Nodot atsavināšanai Smiltenes novada pašvaldības kustamo
mantu – augošos kokus (kailcirtē)
ar kopējo izcērtamo platību 0,59
ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 158,26
m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā
zemes vienībā „Meži”, Palsmanes
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9474 007 0042 (1.
kvartāla 3. nogabals), pārdodot to
elektroniskā izsolē ar augšupejošu
soli. Apstiprināt lēmuma 1. punktā
minēto augošo koku nosacīto cenu
un izsoles sākumcenu 6289,14 EUR
(seši tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi euro 14 centi) neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības
nodokļa likuma 141. panta nosacījumiem.
19. Noteikt, ka A.P. mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksā 1020,00 euro (viens
tūkstotis divdesmit euro), pārskaitot noteikto summu uz Smiltenes
novada pašvaldības bankas kontu
LV75UNLA0050014255591, kods
UNLALV2X, AS „SEB banka” vai
kontu LV54HABA0551009315119,
kods HABALV22, AS „Swedbank”,
maksājuma mērķī norādot: „Pirkuma maksa par īpašumu „Zarvāļapses”, Blomes pagastā”.
20. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas
(augoši koki), kas atrodas īpašuma
„Zīleskalns”, Grundzāles pagastā,
Smiltenes novadā, zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 9458 004
0013 1. kvartāla 2., 3., 7., nogabalā
izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru
kustamo mantu par 30 211,00
euro (trīsdesmit tūkstoši divi simti
vienpadsmit euro 00 centi) nosolīja
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„PRIMOLUX”, reģistrācijas numurs
40103788894, juridiskā adrese –
Tomsona iela 40 - 26, Rīga, LV-1013.
21. Atzīt Alūksnes rajona Trapenes pagasta M. Mucenieka zemnieka saimniecību „VIRSAIŠI M.M.”,
vienotais reģ. Nr. 44101035159,
juridiskā adrese: „Virsaiši”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads,
LV-4348, par pirmpirkuma tiesīgo
personu un tās tiesības iegūt savā
īpašumā pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Virsvārkales”, Trapenes pagasts, Smiltenes
novads, nekustamā īpašuma kadastra numurs 3684 002 0088, kas
sastāv no vienas zemes vienības
(zemes starpgabala) ar platību 5,64
ha, no kuras 5,21 ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
22. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
23. Par patapinājumu līguma
termiņa pagarinājumu ar biedrību „Valkas rajona Variņu pagasta
mednieku un makšķernieku kolektīvs „Variņi””.
24. Piešķirt Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu
272,25 euro (divi simti septiņdesmit
divi euro, 25 centi) apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 64, Smiltenē, iesniegtā

Iznomājamās
1 ha minimālā
zemes vienības
nomas maksa
EUR/gadā bez vai daļas minimālā
nomas maksa
PVN
EUR/gadā bez PVN
27,52

99,07

pieteikuma par projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošana” topogrāfiskā plāna
izstrādei.
25. Piešķirt Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu
226,87 euro (divi simti divdesmit
seši euro, 87 centi) apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza
ielā 26, Smiltenē, iesniegtā pieteikuma par projekta „Dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana” topogrāfiskā plāna
izstrādei.
26. Piešķirt Smiltenes novada
domes līdzfinansējumu 113,44
euro (viens simts trīspadsmit euro,
44 centi) apmērā daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Rīgas iela 3/1,
Smiltenē, iesniegtā pieteikuma par
projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana”
topogrāfiskā plāna izstrādi.
27. Piešķirt Smiltenes novada
domes līdzfinansējumu 113,44
euro (viens simts trīspadsmit euro
44 centi) apmērā daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Rīgas iela 3/2,
Smiltenē, iesniegtā pieteikuma par
projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana”
topogrāfiskā plāna izstrādi.
28. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestāžu direktoru un direktoru vietnieka amatalgas.
29. Noteikt Smiltenes novada
speciālo pamatskolu direktoru un
direktora vietnieka mēneša amatalgu.
30. Noteikt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju
vietnieku mēneša amatalgu.
31. Noteikt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un
vadītāju vietnieku mēneša amatalgu.
32. Par grozījumiem Palsmanes
pagasta pārvaldes amata vienību
sarakstā.
33. Par grozījumiem Smiltenes
novada speciālās pamatskolas tehnisko darbinieku amata vienību
sarakstā.
34. Par izmaiņām Raunas pamatskolas amata vienību sarakstā.
35. Par izmaiņām Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu,
vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupu un profesionālās ievirzes pedagogu amatu vienību
sarakstos.
36. Par izmaiņām iestādes
„Smiltenes novada Centrālās administrācija” amata vienību sarakstā.
37. Par grozījumiem Smiltenes
vidusskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amata vienību
sarakstā.
38. Par izmaiņām pašvaldības
iestādes „Ojāra Vācieša Gaujienas
pamatskola” amatu un mēnešalgu
sarakstā.
39. Par izmaiņām pašvaldības
iestādes „Gaujienas pamatskola”
amatu un mēnešalgu sarakstā.
40. Par izmaiņām pašvaldības
iestādes „Sociālās aprūpes centrs
„Trapene” amatu un mēnešalgu
sarakstā.
41. Nepiemērot vecāku līdzfinansējuma maksu par profesionālās ievirzes izglītības apguvi Smiltenes novada pašvaldības iestādē
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„Smiltenes Mūzikas skola” par visām profesionālās ievirzes izglītības programmām no 2021. gada
1. septembra līdz 2021. gada 30.
septembrim.
42. Par maksas pakalpojuma
apstiprināšanu par ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu Dāvja
Ozoliņa Apes pamatskolā, pirmsskolas izglītības iestādē „Vāverīte”,
Trapenes sākumskolā, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas izglītības
programmu realizēšanas vietā Vidagā un Ojāra Vācieša Gaujienas
pamatskolā.
43. Apstiprināt Smiltenes novada speciālās pamatskolas nolikumu.
44.
Apstiprināt
Smiltenes
Mākslas skolas nolikumu.
45. Apstiprināt Palsmanes pamatskolas nolikumu.
46. Apstiprināt Smiltenes novada konkursa „Par sasniegumiem
izglītībā” nolikumu.
47. Atkārtoti izvirzīt Valkas novada Centrālo bibliotēku reģiona

galvenās bibliotēkas statusam.
48. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novadā iekļauto
novadu ģerboņus:
•
Apes novada ģerboni,
•
Raunas novada ģerboni,
•
Smiltenes novada ģerboni.
Rīkot konkursu jauna Smiltenes novada ģerboņa izstrādei.
49. Par īres līguma termiņa pagarināšanu G.B.
50. Par īres līguma termiņa pagarināšanu I.U.
51. Par īres līguma termiņa pagarināšanu A.P.
52. Par īres līguma termiņa pagarināšanu G.K.
53. Par J.Č. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
54. Par S.P. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
55. Par īres līguma noslēgšanu.
56. Par pieteikuma iesniegšanu valsts budžeta dotācijai vietējās nozīmes valsts un pašvaldību
vienoto klientu apkalpošanas centru izveidošanai Smiltenes novada
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pašvaldībā.
57. Par izmaiņām Smiltenes
novada Autoceļu fonda komisijas
sastāvā.
58. Par izmaiņām Smiltenes
novada Licencēšanas komisijas
sastāvā.
59. Par izmaiņām Smiltenes
novada Dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanas, izlietošanas komisijas sastāvā.
60. Ievēlēt Smiltenes novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijā
Pašvaldības izpilddirektora vietnieku teritorijas pārvaldības un
sadarbības jautājumos Aldu Zundi, Intu Siliņu, Ingaru Veismani,
Raivi Kalniņu.
61. Apstiprināt nolikumu „Grozījumi „Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 12.
augusta nolikumā Nr. 14 „Nekustamā īpašuma lietu komisijas nolikums””.
62. Par atsevišķu valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai.

63. Par atsevišķu valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai.
64. Iecelt par iestādes „Smiltenes novada Sociālais dienests”
vadītāju Intu Siliņu ar 2021. gada
1. novembri.
65. Atbrīvot I. Ozolu no Raunas
novada domes Sociālā dienesta
vadītāja amata ar 2021. gada 31.
oktobri.
66. Atbrīvot M. Kārkliņu no
Apes novada Sociālā dienesta vadītāja amata ar 2021. gada 31. oktobri.
67. Iecelt par iestādes „Smiltenes novada Bāriņtiesa” priekšsēdētāju Solvitu Baueri, ar 2021.
gada 1. oktobri.
68. Piešķirt Smiltenes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājam Edgaram Avotiņam ikgadējo atvaļinājumu 2 (divas) kalendārās nedēļas no 2021. gada 1.
līdz 14. oktobrim, par nostrādāto
laika periodu no 28.11.2019. līdz
27.11.2020.

Pašvaldībā

2021. gada 25. augustā Smiltenes novada pašvaldības dome
izdeva saistošos noteikumus Nr.
6 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada
pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.
Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā tiek noteikta daļēja
maksa kā izglītojamo vecāku līdzfinansējums par izglītības ieguvi
Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs – Smiltenes pilsētas Bērnu sporta skolā,
Smiltenes Mūzikas skolā, Smiltenes

Š.g. 7. oktobrī notika ārkārtas
domes sēde, kurā tika pieņemti
šādi lēmumi:
1. Par pabalsta piešķiršanu J.L.
2. Par izmaiņām amatu vienību
sarakstos.
3. Par E. Zurģes iecelšanu Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos
amatā.
4. Par M. Ulāna iecelšanu Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības jautājumos amatā.
5. Par L. Ābolkalnes iecelšanu
pašvaldības iestādes „Smiltenes
novada Apes pilsētas un pagasta
pārvalde” vadītājas amatā.
6. Par E. Judinas iecelšanu pašvaldības iestādes „Smiltenes novada Drustu pagasta pārvalde” vadītājas amatā.
Dina Kaupe,
Smiltenes novada pašvaldības
Kancelejas nodaļas vadītāja
dēm.

Stājušies spēkā saistošie
noteikumi „Par Smiltenes
novada pašvaldības domes
pieņemto saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” un
„Par līdzfinansējuma samaksas
kārtību Smiltenes novada
pašvaldības dibinātajās
profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs”
2021. gada 25. augustā Smiltenes novada pašvaldības dome
izdeva saistošos noteikumus Nr.
5 „Par Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto saistošo
noteikumu publicēšanas vietu”.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. panta piekto daļu,
novada domei ir pienākums izdot
saistošos noteikumus, kuros nosaka domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
Ar 25.08.2021. saistošajiem
noteikumiem Nr. 5 tiek noteikts,
ka Smiltenes novada pašvaldības
domes pieņemtie saistošie noteikumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Saistošie noteikumi ir stājušies spēkā 2021. gada 6. oktobrī.
Ar pilnu saistošo noteikumu
tekstu var iepazīties www.smiltenesnovads.lv un www.likumi.lv.
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Mākslas skolā un Gaujienas mūzikas un mākslas skolā, kas īsteno
profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas.
Saistošajos noteikumos noteikts, ka no līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo šādos gadījumos:
1.1.
ja izglītojamais ir
no ģimenes, kurai ar Smiltenes novada Sociālās dienesta lēmumu ir
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
1.2.
ja izglītojamajam
noteikta invaliditāte;
1.3.
ja izglītojamajam ir
īpaši sasniegumi (sasniegumi savā
vecuma grupā valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos
un mācību olimpiādēs) un par to
ir pieņemts izglītības iestādes koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās
padomes) lēmums un izdots iestādes vadītāja rīkojums.
Savukārt, ja izglītības iestādēs
izglītības programmu apgūst divi
bērni no vienas ģimenes, tad par
katru bērnu vecāks maksā 75% no
noteiktās līdzfinansējuma maksas
konkrētajā izglītības iestādē, bet,
ja no daudzbērnu ģimenes, tad par
katru bērnu vecāks maksā 25 % no
noteiktās līdzfinansējuma maksas
konkrētajā izglītības iestādē.
Saistošie noteikumi ir stājušies
spēkā 2021. gada 1. oktobrī.
Ar pilnu saistošo noteikumu
tekstu var iepazīties www.smiltenesnovads.lv un www.likumi.lv.

Pašvaldības un valsts pakalpojumi Smiltenes novadā, sākot
ar 2021. gada 13. oktobri iedzīvotājiem tiks sniegti epidemioloģiski drošā vidē.
Klātienē, ievērojot epidemioloģiski drošus nosacījumus un pareizi nēsājot mutes un deguna aizsargmasku, valsts un pašvaldības
pakalpojumus Smiltenes novada
Centrālās administrācijas ēkās Dārza ielā 3, Dārza ielā 11 un Pils ielā 2,
Smiltenē; Stacijas ielā 2, Apē; Vidzemes ielā 2 un Valmieras ielā, Raunā,
varēs saņemt:
•
personas, kurām ir Covid-19 (vakcinētas vai pārslimojušas
personas) sertifikāts – iepriekš uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu un
personas apliecinošu dokumentu;
•
nevakcinēta/nepārslimojusi persona individuāli vai vienas
mājsaimniecības ietvaros – tikai
pēc iepriekšēja pieraksta.
Sazināties ar Smiltenes nova-

da Valsts un pašvaldības vienoto
klientu apkalpošanas centru un
iegūt informāciju par pakalpojumu
saņemšanu iespējams:
•
iesniegumus un jautājumus aicinām sūtīt:
o
Klientu
apkalpošanas
centram Smiltenē uz e- pastu:
dome@smiltenesnovads.
lv vai zvanīt uz tālruņa numuriem 64707588 vai 20022348;
o
Klientu apkalpošanas centram Apē uz e-pastu: ape@smiltenesnovads.lv vai zvanīt uz tālruņa
numuriem 64307220 vai 26180350;
o
Klientu apkalpošanas centram Raunā uz e-pastu: rauna@
smiltenesnovads.lv vai zvanīt uz
tālruņa numuriem 64107343 vai
29468871.
• pie Smiltenes novada pašvaldības administrācijas ēkām un
pie novada pagastu pārvaldēm ir
izvietotas slēgtas pastkastes, kurās
ir iespēja ievietot iesniegumus vai
kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības un valsts iestā-

•
rekomendējam
ar pašvaldības darbiniekiem sazināties elektroniski, izmantojot e-pastus vai
tālruņus;
•
aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas
un kontaktinformācija pieejama novada mājaslapā
– www.smiltenesnovads.lv;
•
par valsts pakalpojumiem saziņa uz
e-pastu:
smiltene@pakalpojumucentri.lv
vai
uz tālruņiem 66954850,
64707588.
Nonākot dažādās ar
Covid-19 izplatību saistītās krīzes situācijās, lai
atrastu vislabāko risinājumu, kā sniegt atbalstu,
aicinām zvanīt uz tālruni 26362282 vai rakstīt uz e-pastu:
soc.dienests@smiltenesnovads.lv.
Ārkārtas situācijās aicinām
zvanīs Smiltenes novada pašvaldības policijai uz tālruni 28659933
vai 110.
Lēmums par izmaiņām klientu
apkalpošanā Smiltenes novada pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās pieņemts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra
rīkojuma Nr. 720 „Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” 5. punktu,
Ministru kabineta 2021. gada 28.
septembra noteikumi Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 4. punktu, Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 8. jūlija
saistošo noteikumu Nr.1 „Smiltenes
novada pašvaldības nolikums” 31.7.
punktu un papildus ārējos normatīvajos aktos noteiktajam.

Oktobrī pārtraukti SAC „Trapene” klientu
apmeklējumi
Ņemot vērā ievērojamu kāpumu COVID-19 infekcijas izplatībai, no 2021. gada 11. oktobra
tiek pārtraukta iespēja apmeklēt SAC „Trapene” klientus klātienē.
Darba dienās iespēja sazināties ar sociālajā aprūpes centrā dzīvojošajiem tuviniekiem,
draugiem un paziņām ir zvanīt

uz tālruņa numuriem:
64321375,
64321376,
64321377, 27837923
Sestdienās
un
svētdienās aicinām zvanīt uz tālruņiem: 64321377 – ārsta palīgs un
64321376 – aprūpētāji.
Saistībā ar blīvu apdzīvotību sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes institūcijās, pastāv īpaši augsts

risks Covid-19 infekcijas izplatībai.
Bezatbildīga drošības pasākumu neievērošana var izraisīt grūti kontrolējamus infekcijas slimības uzliesmojumus ar lielu saslimušo skaitu.
Lūdzam ar sapratni izturēties pret noteiktajiem ierobežojumiem!
SAC „Trapene” administrācija

4

2021. gada 21. oktobris

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

turpinājums no 1. lpp.
par to, kas šajā laikā katrā pašvaldībā tika identificēti, kā vājie punkti
attālinātā darba organizēšanai un
pakalpojumu nodrošināšanai, un
kā šīs problēmas risinātas.
Pieņemšanas laikā tika diskutēts par pašvaldību prioritātēm un
attīstības plāniem, par līdzšinējām
pieredzēm, kā arī par to kā norisināsies darbs pie dažādu jomu stiprināšanas un atbalstīšanas turpmāk.
Dienās, ko Vācijas viesi pavadīja Smiltenes novadā, tika iepazītas

Smiltenes, Raunas un Apes kultūrvietas un dažādi infrastruktūras esošie un topošie objekti. Īpašs paldies
par iespēju viesoties ģimeniskā gaisotnē Virešu pagasta „Līvu” saimniecībā pie Gavaru ģimenes! Atvadoties, viesi minēja, ka ilgi atcerēsies
iedvesmojošos stāstus, viesmīlīgo
uzņemšanu un brīnišķīgo atmosfēru, kas pavadīja viņus ik mirkli, kamēr viesojās mūsu novadā!
Paldies visiem, kas darīja šo vizīti neaizmirstamu un īpašu!
Informācijai: sadraudzība ar

Vācijas pilsētu Villihu (Willicha) aizsākusies jau 2002. gadā ar mērķi
attīstīt un uzturēt informācijas un
pieredzes apmaiņu starp pašvaldības iestādēm. Kopš 2017. gada
Smiltenes novada un Willihas pilsētas pašvaldības vieno partnerības
līgums, kas stiprina abu pašvaldību
sadarbību, sadraudzību un turpmāko attīstību.
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Smiltenes novada pašvaldībā

Lai apmainītu grāmatas bibliotēkā, Covid-19
sertifikāts nav jāuzrāda
Ārkārtas situācijas laikā, paredzēts bibliotēkās reģistrētajiem
lasītājiem nodrošināt individuālu
grāmatu apmaiņu un iespēju
lietot datoru e-pakalpojumu izmantošanai, ja telpā bez apmeklētāja un bibliotēkas darbinieka nav
citu cilvēku.
Šobrīd bibliotēkas darbojas
sarkanajā jeb nedrošajā režīmā.
Tas nozīmē, ka bibliotēkas ir pakalpojuma sniegšanas vietas, kurās
esošo personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts nav
zināms*.
Bibliotēkas apmeklējumi:
•
gan vakcinētiem, gan nevakcinētiem reģistrētajiem lietotājiem;
•
Covid-19 sertifikātu nav
nepieciešams uzrādīt;
•
ikvienam ir obligāta prasība lietot sejas aizsargmasku – t.i.
gan apmeklētājam, gan darbiniekam;
•
pirms ienākšanas bibliotēkas telpās dezinficē rokas;

•
ikviens ievēro 2 m distanci
– starp apmeklētājiem, kā arī starp
apmeklētājiem un darbiniekiem;
•
bibliotēkas telpās uzkavējas iespējami īsu laiku.
Ilgākam darbam (līdz 1h) pie
bibliotēkas datora, Smiltenē iesakām izmantot Bērnu apkalpošanas
nodaļas resursus un iepriekš pieteikt vēlamo apmeklējuma laiku pa
telefonu 20047831 vai e-pastu bernubiblioteka@smiltenesnovads.lv.
Bērniem un jauniešiem:
•
tiek nodrošināta grāmatu
izsniegšana un saņemšana;
•
no 12 gadu vecuma atļauts uzturēties bibliotēkas telpās,
uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu
vai negatīvu (pēdējo 72h laikā veiktu) skrīninga testu.
Joprojām bibliotēkas vienlaicīgi
apmeklēt iespējams ierobežotam
apmeklētāju skaitam, kas nosakāms pēc bibliotēkas telpu platības. Aicinām bibliotēku apmeklēt
individuāli, lietojot sejas aizsarg-

maskas, un ievērot noteiktās drošības prasības.
Aicinām izmantot bibliotēkas
attālinātos pakalpojumus, tai skaitā
autorizēta lietotāja priekšrocības un
rezervēt grāmatas pirms bibliotēkas apmeklējuma un 3TD e-grāmatu bibliotēku.
Kļūt par bibliotēkas lietotāju
var arī attālināti, aizpildot elektronisko veidlapu „Reģistrācija un
attālinātās piekļuves datu pieprasījums”.
Bibliotēku apmeklēšanas noteikumi var mainīties atkarībā no
situācijas. Sekojiet aktuālajai informācijai mājaslpas www.smiltenesnovads.lv Bibliotēku sadaļā, kā arī
Smiltenes novada bibliotēkas sociālo tīklu kontos.
* Ministru kabineta noteikumi
Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
Inta Mežule,
Smiltenes novada bibliotēkas
vadītāja

Zīmolvedības un mārketinga vebinārs
Smiltenes novadā
7. oktobrī, projekta „Place
Branding for Rural Development”
ietvaros, norisinājās izglītojošs
vebinārs Smiltenes novada uzņēmējiem, nevalstisko organizāciju
pārstāvjiem, pašvaldības iestāžu
darbiniekiem un visiem citiem interesentiem.
Vebinārā bija iespēja uzzināt
par aktualitātēm zīmolvedības
un mārketinga jomās, kā arī iegūt daudz un dažādas praktiski
pielietojamas idejas, kā uzlabot
savas personīgās prasmes, lai radītu brīnišķīgu tēlu organizācijai
vai radītajam produktam un, kas
ir tie faktori, kādēļ veiksmīgiem zīmoliem izdodas sasniegt izvirzītos
mērķus.
Smiltenes novada zīmola izstrādātāji dalījās ar ieteikumiem,
kādus instrumentus izmantot un
ar ko sākt, lai varam iedzīvināt
mūsu kopīgo teritorijas zīmolu.
Ja kādam ir radušies jautājumi
par Smiltenes novada zīmolu, aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus un organizāciju pārstāvjus
līdz šā gada 31. oktobrim rakstīt
jautājumus uz e-pastu: smiltene.
sanak@bounce.lv.

Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde
informē:

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Aģentūras „Triple Bounce”
pārstāvji noteikti atradīs vislabākos risinājumus, kā ar teritorijas
zīmola palīdzību ieviest jaunas
vēsmas produkta vai darbības

izcelšanai uz kopējā konkurentu
fona.
Lai mums visiem kopā SANĀK!

PMLP Valkas nodaļas Smiltenes filiāle
š.g. 26. oktobrī
būs slēgta
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Smiltenes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
pakalpojumi pieejami tikai
pēc iepriekšēja pieraksta
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, no 2021.
gada 11. oktobra līdz 2022. gada
11. janvārim Smiltenes novada
Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus sniedz klātienē - tikai pēc
iepriekšējā pieraksta.
Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus attālināti iespējams saņemt izmantojot:
- portālu www.latvija.lv;
- e-pastā dzimtsar.nod@smiltenesnovads.lv (parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu);
- izmantojot pasta pakalpojumus, sūtot uz adresi Dārza iela 3,
Smiltene, Smiltenes novads, LV4729 vai iesniegumus ievietojot
pastkastītē, kas atrodas pie Centrālās administrācijas ēkas Dārza ielā 3,
Smiltenē, Smiltenes novadā.
Latvijas valstspiederīgie iesniegumu laulības noslēgšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt dzimtsarakstu
nodaļai, nosūtot to uz e-pasta adresi
dzimtsar.nod@smiltenesnovads.lv.
Citu valstu pilsoņiem iesniegums laulības noslēgšanai jāiesniedz personīgi ierodoties dzimtsarakstu nodaļā,
iepriekš vienojoties ar dzimtsarakstu
nodaļu par apmeklējuma laiku.

Attālināti dzimtsarakstu nodaļai ir iespējams iesniegt iesniegumus arī šādiem pakalpojumiem –
atkārtotas dzimšanas apliecības vai
izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana; atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra
pieprasīšana; atkārtotas miršanas
apliecības vai izziņas no miršanas
reģistra pieprasīšana; daudzvalodu
standarta veidlapas pieprasīšana.
Klātienē dzimtsarakstu nodaļas sniedz pakalpojumus par
bērna dzimšanas fakta reģistrāciju;
miršanas fakta reģistrāciju; laulības
reģistrāciju; vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma
iesniegšanu.
Apmeklētājiem jāievēro valstī
noteiktie epidemioloģiskie drošības
pasākumi un, saņemot pakalpojumu klātienē, obligāta prasība ir lietot mutes un deguna aizsegus.
Lai vienotos par pieprasītā
pakalpojuma saņemšanas kārtību, kā arī apmeklējuma laiku, aicinām sazināties ar Smiltenes novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāju Daci Ērģeli pa
tālr. 64707572, 29534547 vai epasta adresi – dzimtsar.nod@
smiltenesnovads.lv.

Pašvaldības policija informē
2021. gada septembra mēnesī
reaģēja uz 110 notikumiem, no kuriem 45 gadījumos ziņas saņemtas
no iedzīvotājiem, 32 pārkāpumi tika
fiksēti patruļas laikā, 18 gadījumos
informācija saņemta no Valsts policijas Operatīvās vadības nodaļas un
2 gadījumos no videonovērošanas
sistēmas. Tika veikti 13 plānotie
reidi un norīkojumi.
Apkalpojot notikumus konstatēts, ka 25 gadījumos notikumā iesaistītās personas atrodas alkohola
reibumā, no tām bija nepieciešams
trīspadsmit personas nogādāt dzīves vietā, divas – atskurbtuvē un divas nogādātas ārstniecība iestādēs.
Septembra mēnesī pret 11
personām uzsākta administratīvo
pārkāpumu lietvedība, no kurām 5
gadījumos pieņemts lēmums, bet 6
lietas nosūtītas kompetentam iestādēm lēmuma pieņemšanai.
 4 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā vai atrašanos
publiskā vietā reibuma stāvoklī.
 2 par sadzīves atkritumu
radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos
pašvaldības organizētajā sadzīves

atkritumu apsaimniekošanā.
 1 par dzīvnieku labturības
prasību pārkāpumiem.
 1 par dzīvesvietas nedeklarēšanu.
 3 būdams nepilngadīgs,
smēķēja.
35 gadījumos personas, pamatojoties uz „Administratīvas atbildības likuma” 10. pantu, atbrīvotas 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 pārkāpumu vai personu tiesību un brīvības apdraudējumu, jo jebkāda laicīgi saņemta informācija var sekmēt
pārkāpuma novēršanu un vainīgās
personas saukšanu pie atbildības.
28659933 vai 110
Smiltenes novada
Pašvaldības policija

Smiltenes novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē
pārdod vairākus nekustamos īpašumus,
lauksaimniecības zemes nomas tiesības
un kustamo mantu –
augošus kokus (kailcirtē).
Ar novadā notiekošajām izsolēm un izsoļu noteikumiem aicinām iepazīties
Smiltenes novada mājaslapā www.smiltenesnovads.lv sadaļā „Izsoles”, kā arī informācija par elektroniskajām izsolēm pieejama izsoļu norises vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
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Apes četras debess puses – iepazītas, izietas, sajustas
Mēs varam droši teikt, ka tādi
pārgājieni un cilvēki, kā pie mums
Apē, nav nekur citur! To pierādīja divas septembra sestdienas un divas
oktobra svētdienas, kad visi, kuri vēlējās varēja kopā ar Apes jauniešu
klubu „Sliedes” doties iepazīt Apes
pilsētas Austrumu, Ziemeļu, Rietumu un Dienvidu pusi.
Katrai debess pusei savs stāsts,
izietie kilometri un arī satiktie cilvēki, kuri jo īpaši šos stāstus bagātināja. Mēs visi kopā varējām atkal un
atkal pārliecināties, cik daudz jauna iespējams uzzināt tikai nedaudz
izejot no savām mājām, uzdrošinoties iebrist mežā vai pārkāpjot
mazam grāvītim. Saimniekiem – atverot savu sētu vārtus un ielaižot zinātkārus cilvēkus pie sevis, mācīties
lielīties un lepoties ar savu ģimeni,
mājām un saviem darbiem!
Nedaudz arī ieskats pārgājiena
dalībnieku sajūtās par piedzīvoto.
Apeniete Dzintra atzīst: „Dzīvots
gandrīz piecdesmit gadu Apē, bet
bija vietas, kuras nezināju. Daudz

kas no jauna par cilvēkiem tika
atklāts un
u z z i n ā t s . Sabiedrības integrācijas
Lai visiem
fonds
satiktajiem
veicas turpināt iesāktos darbus un
attīstīt jaunas idejas. Viss atkarīgs
no pašiem! Varējām kā pensionāri
iekļauties. Paskatīties apkārt, sev
riņķī un tālāk par sevi. Nejuta spēku izsīkumu. Labi jutāmies pēc
visa!” D. Ozoliņa Apes pamatskolas
skolniece Enija komentē: „Man ļoti
patika Jūsu (Sliežu) radošums, tās
idejas, kas brīžiem radās spontāni,
man patika viss!! Jā, to noteikti vajadzētu atkārtot!”. Turpretī Madara,
kura piedalījās pārgājienos kopā ar
abām meitām, saka: „Piedzīvojumiem bagāti pārgājieni. Ar nedaudz
vieglākiem un arī grūtākiem maršrutiem. Visus vienoja iepazītie Apes
cilvēki, kas ļoti interesanti stāstīja
gan par to ar ko nodarbojas, gan
par savām dzimtas mājām, gan

Pārgājienā „Apes četras debess puses” iepazīstot Dienvidu pusi.
saimniecībām, kas jāapsaimnieko.
Degustējām gardumus, ko bija sarūpējušas saimnieces. Visi radoši
un čakli apenieši, kas priecē. Iepazītas mazas taciņas un lieli lielceļi.
Pēc pārgājiena nogurums mijās ar
patīkamām sajūtām, jo visa diena
piepildīta ar pozitīvām emocijām,
uzzināts daudz jauna. Paldies jaunietēm Lienei un Daigai par organizēšanu un pārējiem par foršo kompāniju!”.

Visas pārgājienu dienas bija
brīnišķīgas, satiktie cilvēki pozitīvi
un radoši. Daudz patīkami pārsteigumi arī bija. Paldies, Jums, visiem,
kuri iesaistījās gan ejot, gan uzņemot – Jūs bijāt lieliski! Uz tikšanos
citos pārgājienos!
Pasākumu finansiāli atbalstīja
Sabiedrības integrācijas fonds no
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem.
Programmas „Ģimenei drau-

dzīga pašvaldība” projekta „„Ape
dara un rada” – daudzpusīgas nodarbes ģimenisku vērtību stiprināšanai” ietvaros īsteno biedrība
„Apes Attīstības Atbalsta klubs” sadarbībā ar biedrību „Apes Jauniešu
klubs „Sliedes”.
Daiga Bojāre,
biedrība Apes Jauniešu klubs
„Sliedes”
Foto: Madara Tjukša

Raunas aktualitātes
Raunas Staburaga
projekta aktivitātes

Projekta „Sugu dzīvotņu un
biotopu apsaimniekošanas pasākumi Dabas lieguma „Raunas Staburags” teritorijā” ietvaros pie Raunas Staburaga ir uzstādīta publiskā
āra tualete.
Tā aprīkota ar hidroizolētu
pazemes un virszemes tvertni un
ventilācijas sistēmu. Tualete nodrošināta ar gaisa plūsmu izmantojot
kinētisko un solāro enerģiju, kas
samazina ūdens daudzumu atkritumos tos iztvaicējot un dehidrējot.
Raunas pagasta pārvalde aicina ikvienu Staburaga apmeklētāju
izturēties atbildīgi apmeklējot publisko tualeti, lai ikvienam būtu patīkami to lietot!
Papildus projekta ietvaros,
drošības nolūkos, pie Staburaga ir
uzstādītas arī video novērošanas
kameras, kā arī apmeklētāju uzskaites sistēma.

Publiskā āra tualete.

Sveiciens skolotāju dienā.

Meža dienas 2021
Raunā

Šā gada Latvijas Pašvaldību
savienības rīkotajā projektā „Meža
dienas 2021”, Raunā, 28. septembrī, tika atjaunoti apstādījumi pie
Raunas brīvības pieminekļa – iestādītas vairāk kā 100 dažādas stādu
vienības.
Paralēli stādījumu veidošanai
visiem pasākumā iesaistītajiem
tika skaidrota ainavu veidošana,
zaļās zonas – parka nepieciešamība pilsētvidē. Projekta realizācijai
tika pieaicināti vietējie speciālisti –
Raunas kolekcijas dārza saimnieki
– Ilva un Jānis Lodziņi.
Raunas pagasta pārvalde saka
lielu paldies Ilvai un Jānim par neatsveramu ieguldījumu Raunas
ainavas veidošanā un visiem, kuri
veltīja savu laiku un pielika savus
„zaļos pirkstiņus” stādījumu papildināšanā.
Latvijas sabiedrība Meža dienās 2021 tika aicināta pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu,
dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt risināt labiekārtošanu, kā arī ar meža apsaimniekošanu saistītajiem jautājumiem. Meža
dienu moto ir veidot daudzveidīgu
Latviju un tīkamu tās ainavu!
Solvita Auziņa,
daiļdārzniece

Atjaunoti apstādījumi pie Raunas brīvības pieminekļa.

Raunas pagasta
pārvaldes sveiciens
skolotājiem un skolu
darbiniekiem
Lai gan skolotāju diena atzīmējama 3. oktobrī, Raunas pagasta
pārvalde 1. oktobrī, ar muzikālu
sveicienu no Riharda Saules, sveica Raunas un Drustu struktūrvienības un pirmsskolas darbiniekus
Skolotāju dienā.
Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus gan pie Raunas pamatskolas, gan struktūrvienības Drustos, gan pie pirmsskolas izglītības
iestādes pulcējās skolu darbinieki,
lai ieklausītos pateicības vārdos un
vēlējumos no Raunas pagasta pārvaldes.
Raunas pagasta pārvalde vēlreiz sveic savus skolas darbiniekus,
lai ik diena Jums sniedz gandarījumu
un nes prieku par paveikto pagasta,
novada un Latvijas nākotnes labā.

Jaunatnes ielas svētki
Raunā

18. septembrī Jaunatnes iela
plaši atvēra rokas ciemiņiem. Tirgotāji un skaistas balss īpašniece,
lejerkastes un saksafona virtuozi
ar smaidu sagaidīja un pavadīja
kūku pilnos vēderus, kuri nule iznākuši no „kūkotavas”, pircējus ar
pilnajiem iepirkumu maisiem un
vienkārši pastaigas mīļus saulainā
sestdienas pēcpusdienā.
Jaunatnes ielas rudens garšas
meistari saka lielu paldies visiem
Jaunatnes ielas iedzīvotājiem, kuri
bija atvērti, saprotoši un pretimnākoši, lai viņu iela iemirdzētos citās
krāsās un skaņās. Vēl liels paldies
arī Baibai Kalniņai par verandas
atvēršanu „kūkotavai”, Indrai Grundulei par mājas vestures liecībām
fotogrāfijās un stāstos, Glaudiņu ģimenei par sadarbību organizēšanā,
Ievai Plētienai un Justīnei Buliņai par
vēstures liecību dokumentēšanu

Jaunatnes ielas svētki.
fotogrāfijās un stāstos, kūku meistarēm: Elitai Ruskai, Valentīnai Ņilovai, Aijai Mednei, Astrīdai Stivriņai,
Benitai Zīrākai, Dignai Soboļevai un
sirsnīgs paldies Raunas muzejam
un Saimnieciskajam dienestam!

Skolas aktualitātes
•
Aizvadīta lekcija sadarbībā ar bezpeļņas organizāciju „Neklusē”, kurā tika apspriesta tēma
par mobingu – par to, kā justies,
kā pielāgoties esošajiem un arī
jauniem apstākļiem, kā dot sev iespēju un kā palīdzēt tad, kad nav
zināms, kas ar Tevi notiek.
•
Septembra beigās skolēni
no rudens veltēm izgatavoja vairāk
kā 60 dažādus brīnumus.
•
Novada
priekšsēdētājs
Edgars Avotiņš, Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore, vietniece Līga Ice un 200 gadus senā
gudrības pūce godināja trīs Raunas
skolas skolotājus – Māru Kovrigu,

skolotāju Sarmu Bērziņu, kura ir
paraugs audzināšanas darbā un
pirmsskolas skolotāju Undīni Fiņko, kura allaž izceļas ar inovācijām
un radošām idejām, kā bagātināt
pirmsskolēnu izglītošanās procesu.
•
Drustu novadpētniecības
muzeja Seno amatu darbnīcā notika kokapstrādes darbnīca ar meistaru Jāni Mucenieku, kur skolēni
ieguva jaunu un radošu pieredzi.
•
Drustu skolas skolniece izmēģināja savus spēkus skolēnu erudīcijas spēlē „Gudrs vēl gudrāks”.
•
Oktobra sākumā, Labo
darbu nedēļas ietvaros, jaunāko
klašu skolēni devās nebeidzamajā
cīņā ar lapām skolas pagalmā gan
Raunā, gan Drustos, 9. klase mēģināja apkarot lapas pansionāta teritorijā, tikmēr Raunas ceturtie rūpējās par Raunas seju – Staburagu.
Foto: Smiltenes novada
sabiedrisko attiecību speciālists
Jānis Lācis
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MEŽA DIENAS 2021 arī Apes pilsētā
Latvijas Pašvaldību savienības
projekta „Mežu dienas 2021” ietvaros, esam čakli strādājuši, lai kopā
veidotu krāsaināku, bagātāku, interesantāku mūsu pastaigu promenādi – Vaidavas dabas taku Apē.
Dabas parkā oktobrī iestādītas 80
dažādu koku un krūmu vienības.
Netālu no Baltijā lielākā Dižvītola
iestādīts arī dižkoks – nokarenais
zeltzaru vītols.
Tiekoties ar mežzinātnes doktori un bioloģijas maģistri LVMI Silava
vadošo pētnieci un „vītolu krustmāti” Dagniju Lazdiņu, esam ieguvuši
informāciju par kailsakņiem un ietvarstādiem, stādu veidiem un to
stādīšanas īpatnībām un kopšanas
atšķirībām, kā arī par dižstādiem un
kas jāzina par to stādīšanu un kopšanu.

Apē mēs aicinām darīt labus
darbus kopā, jo šīs ir mūsu mājas.
Mēs kopā priecājamies par paveikto, esam laimīgi, ka cilvēkiem pie
mums patīk un mūsu darbu novērtē. Katrs padarītais mazais darbs
mums ir lieli svētki!
Paldies PII „Vāverīte” kolektīvam, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas 7. un 9. klases skolēniem
un audzinātājām Sanitai Saulgriezei
un Sandrai Oto, Apes aktīvajiem un
darboties gribošajiem senioriem,
komunālās saimniecības darbiniekiem.
Paldies par profesionalitāti un
sadarbību LVM Smiltenes kokaudzētavas kolektīvam un LU Rododendru audzētavas „Babīte” darbiniekiem.
Paldies ainavu dizainerei Vine-

tai Radziņai par cita redzējuma došanu, konsultācijām un padomiem.
Aicinām ikvienu nesteidzīgi
baudīt Vaidavas dabas taku Apē visos gadalaikos!
Informācijai – Meža dienas Latvijā notiek katru gadu jau vairāku
gadu desmitu garumā. 2021. gada
21. marts – Starptautiskā Meža diena, kurā esam aicināti restaurēt –
atjaunot saziņu ar mežu – dodoties
pastaigās un pilnveidojot zināšanas
– pētot un izzinot mežu, tā nozīmīgumu Latvijā un pasaulē.
„Mežs ikvienam Latvijas iedzīvotājam sniedz ne tikai svaigu gaisu,
tīru ūdeni un atpūtas iespējas, bet
arī dod iespēju realizēt radošas, uz
valsts attīstību vērstas idejas!”
Ilva Sāre,
Apes tautas nama vadītāja

Rudenīgi saulainā otrdienas
pēcpusdienā 9 cilvēku grupa ar velosipēdiem devās izbraucienā apkārt Zvārtavas ezeram.
Futbola pēcpusdienā piedalījās 8 aktīvākie puiši, kopīgi iesildīties, vingrojot un izpildot dažādus
vingrinājumus un piespēles ar
bumbu. Noslēgumā izspēlēja draudzības spēli futbolā.
Gaujienieši piedalījās ne tikai
aktivitātēs uz vietas Gaujienā, bet
atbalstīja arī Latvijas mēroga pasākumus.
25. septembra vakarā 2 komandas devās uz Latvijas nakts
orientēšanos Siguldā. Latvijas
nakts orientēšanās notika Be Active Eiropas sporta nedēļā vienlaicīgi
15 dažādās pilsētās. 26. septembrī

Cēsu pusē Grīviņos 7 orientieristi no Gaujienas piedalījās Latvijas
čempionātā maratonā jeb pagarinātajā distancē.
29. septembrī komanda no
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas piedalījās Latvijas skolu orientēšanās kausa sacensībās Siguldā.
Prieks par tiem, kas grib un atrod laiku sportiskām aktivitātēm!
Galvenais ir sākt fiziski aktīvi darboties pašam – iet pastaigās, nūjot,
skriet, vingrot, braukt ar velosipēdu utt. un tad iesaistīt citus, savu
ģimeni un draugus! Piecelies un
piecel citus!

kārtot skolas vēstures materiālus.
Paldies skolas saimniekam Mārtiņam Ancenam
par darbu, ko veici muzeja
iekārtošanas procesā.
4. oktobris – skolas
svētku diena. Tieši šajā
datumā 1936. gadā skolas
durvis vēra jauno trapeniešu paaudze. Arī šajā gadā,
svētku reizē pie skolas
pulcējās skolēni, skolotāji,
skolas darbinieki un bijušie
skolotāji. 6. klases skolēni
organizēja svētku pasākumu. Atceries bērnību! Kas tu gribēji būt
bērnībā? Uz šo jautājumu skolotāji
atbildēja, pārģērbjoties bērnības
sapņu profesijas tērpos. Bērniem
un visiem pasākuma dalībniekiem
patika viņus redzēt kā klaunu, frizieri, balerīnu, pavāru un zemessargu. Atklājās, ka daudzi skolotāji
savu bērnības sapni – būšu skolotāja – izpildījuši. 6. klases skolēni
bija izdomājuši daudzveidīgus uzdevumus: stafetes, konkursus „Vai

tu zini skolas vēsturi?”, „Uzmini atskaņoto dziesmu”.
Gatavojoties svētkiem, katrai
klasei un pirmsskolas grupiņai bija
jāveic kāds uzdevums, jāsaskaita
liepas, kuras aug pie skolas, jāaprēķina skolas mūžs dienās, jāizveido
skolas gada skaitlis, jāsacer novēlējums skolai un jāizveido visskaistākais pušķis.
Neparastu dāvanu savai skolai
svētku reizē bija sarūpējuši skolotāji un skolas darbinieki. Turpmāk
Ziemassvētkos būs iespēja rotāt
savu eglīti pie skolas. Eglīti iestādīja
skolas direktore Una Reķe kopā ar
skolas saimnieku Mārtiņu Ancenu.
Lai aug zaļā eglīte! Lai piepildās skolas direktores teiktie vārdi:
„Ticu, ka Trapenē skola būs vēl
daudzus cilvēka mūžus!”
Ar gaišām domām, labiem darbiem sagaidīsim skolas 90 gadu jubileju!
Maija Miķele,
Trapenes skolas pensionētā
skolotāja
Foto: Annija Briede

Eiropas sporta nedēļa Gaujienā
Gaujienā no 23. līdz 30. septembrim Be Active Eiropas sporta
nedēļā notika dažādas aktivitātes,
kurās piedalījās gan gaujienieši,
gan sportiski aktīvi iedzīvotāji no
novada un tuvākās apkaimes.
Orientēšanās prasmes varēja
pārbaudīt izveidotajā Orientēšanās poligonā, kura kontrolpunkti
izvietoti Gaujienas priedēs, ciemata centrā un Gaujas dabas takas teritorijā. Meklējot kontrolpunktus,
orientēšanās distances izskrēja
vai izgāja 41 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas audzēknis un 7
jaunsargi, un 10 aktīvisti. Poligonu
joprojām aicinām izmantot ikdienas aktivitātēs, kartes var saņemt
bibliotēkā vai muzejā, vai atrast facebook.com Gaujiena lapā.

Raivis Kalniņš,
Gaujienas sporta organizators

Izglītība

Trapenes skolas jubilejas pasākums
Ir izskanējuši Trapenes skolas
85 gadu jubilejas galvenie pasākumi, kuri izraisījuši pārdomu vilni
ikvienam absolventam.
Spilgtā atmiņa ikvienam absolventam ir palicis netradicionāli
organizētais salidojums 3 dienu
garumā, kuru organizēja skolas direktore Una Reķe, kopā ar skolas
ārpusstundu darba organizatori
Santu Briedi, iesaistot šajā darbā
visu skolas kolektīvu, kā arī bijušos
skolotājus Rasmu Priževaiti un Maiju Miķeli.
Ikvienam apmeklētājam bija
iespējams piedalīties latviešu valodas, matemātikas, dziedāšanas,
vēstures, vizuālās mākslas stundās. Zināšanas, prasmes, iemaņas
tika vērtētas un ierakstītas speciāli
sagatavotās liecībās, kuras izsniedza direktore. Direktore ne vien
izsniedza liecības, bet veltīja laiku
sarunai ar ikvienu absolventu.
Skolas viesu grāmatā mēs
varam izlasīt atsauksmes par salidojumu. “Paldies par pārdomāto,
interesanto, netradicionāli orga-

nizēto salidojumu. Paldies
par skaistajiem mirkļiem, ko
dāvājāt mums. Ļoti patika,
ka bija iespējams ikvienam
apmeklēt mūsu skaisti uzpostās skolas telpas.”
Mēs, skolas salidojuma
organizatori, sakām paldies
ikvienam absolventam, kurš
atrada iespēju, laiku apmeklēt savu skolu jubilejas reizē.
Mans sirds siltums pieder
1974. un 1980. gada absolventiem, kuri organizēti apmeklēja skolu kopā ar savu
audzinātāju Broņislavu Dzelzskalēju.
Paldies arī vecākās paaudzes
absolventiem, kuri izrādīja cieņu,
mīlestību savai baltajai staltajai
skolai. Paldies par saņemtajiem
apsveikumiem no piekās skolas
pārziņa Jūlija Spancmaņa meitas
– Maijas Ratnieces, skolotājas Dainas Saldābolas, absolventes Annas
Brakšas u.c.
Salidojuma norises gaitu filmēja skolas absolvents Ervīns Miķelis.

Gatavojoties svētkiem, vislielāko darbu veicām, sistematizējot
skolas vēstures materiālus. Skolas
vēsture tagad glabājas trīs saulainās, mājīgās telpās. Paldies direktorei, kura ne vien atrada piemērotas telpas, bet aktīvi iesaistījās
skolas vēstures dokumentu sistematizēšanā, izmantojot sava darba
lielo pieredzi.
Paldies ārpusstundu darba
organizatorei Santai Briedei, ka tu
ar sirdi un visu degsmi palīdzēji sa-

Jaunatnes iniciatīvas projekts „Kopā mēs varam”
Sadarbībā ar Variņu pamatskolu turpinās projekta „Kopā mēs
varam” realizācija, kur oktobra mēnesī, skolēniem bija iespēja doties
virtuālā ceļojumā uz Kubu un Meksiku.
Variņu pamatskolā viesojās
iedvesmotājs un ceļotājs Andris

Dūmiņš, kas iepazīstināja skolēnus
ar savu daudzveidīgo ceļotāja pieredzi, kur īstenojot savus sapņus,
nācies iepazīt dažādus pasaules
nostūrus, kultūras un tradīciju
daudzveidību. Skolēni novērtē iespēju paplašināt savu redzesloku
ar īstiem stāstiem, iepazīt reālu ce-

ļošanas pieredzi un gūt motivāciju
īstenot pašiem savus sapņus.
Arita Brikmane,
„Variņu pamatskolas atbalsta
un attīstības biedrības” valdes
locekle, projekta vadītāja

Projekta „Kopā mēs varam!” realizācija augusta mēnesī norisinājās klātienē – ievērojot valstī
noteiktos ierobežojumus!
Jaunatnes iniciatīvas projekts pilnā apmērā tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)
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Par sasniegumiem izglītībā
„Izglītība Smiltenes novadā
Kā katru gadu, arī šoir kā stūrakmens novada kogad Smiltenes novada pašpējai izaugsmei. Šodien mēs
valdība un tās Izglītības
sakām lielu paldies ne tikai
pārvalde, sadarbībā ar
konkursa laureātiem, bet vinovada skolām, rīkoja konsiem skolotājiem, kuri palīdz
kursu „Par sasniegumiem
izaudzināt nākamos speciāizglītībā”, lai stiprinātu pelistus – inženierus, skolotādagoga un izglītības iestāžu
jus, mediķus, politiķus u.c.”
atbalsta speciālistu profesiSmiltenes novada pašjas prestižu, atpazīstamību
valdības Izglītības pārvaldes
sabiedrībā un motivētu pevadītāja Gunta Grigore teica
dagogus un atbalsta speciālielu paldies visiem skolotālistus radošam darbam.
jiem par viņu pašaizliedzīgo
Tradicionāli konkursa
darbu: „Būt par skolotāju ir
laureātu apbalvošana notikaut kas īpašs un mazliet neka Smiltenes novada Kultūparasts. Būt skolotājam – tā
ras centrā, kur pulcējās visu
ir ne tikai liela atbildība, tas
izglītības iestāžu vadītāji un
Konkursa „Par sasniegumiem izglītībā” laureātus
prasa arī īpašu talantu un
darbinieki, vienlaikus atzīsveic Smiltenes novada pašvaldības domes
dotības. Skolotājs ir tas, kurš
mējot arī Skolotāju dienu.
priekšsēdētājs Edgars Avotiņš un pašvaldības
virza, rosina, mudina un atŠogad pasākums noriIzglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore.
klāj audzēkņiem ne vien jautēja citādi. Lai izslēgtu pulFoto: Līga Ice
nas zināšanas un prasmes
cēšanās iespēju un ievērotu
dagogi un izglītības iestāžu atbalmācību priekšmetā, bet arī dzīves
epidemioloģiskās drošības noteista speciālisti. Konkursa laureātus
patiesības un gudrības. Lai rukumus, Smiltenes novada pašvalapbalvoja nominācijās par sasniedens ar savu neatkārtojamo krāsu
dības domes priekšsēdētājs Edgumiem mācību un audzināšanas
paleti palīdz katram saglabāt ragars Avotiņš kopā ar pašvaldības
darbā, radošumā un inovācijās,
došumu, izturību un savstarpējo
Izglītības pārvaldes vadītāju Gunpar atbalstu izglītojamo augstiem
sapratni!”.
tu Grigori devās sveikt konkursa
sasniegumiem un izglītības iestālaureātus uz katru izglītības iestādes vadīšanā.
Smiltenes novada konkurss
di, kur tikšanās ar skolotājiem un
Smiltenes novada pašvaldī„Par sasniegumiem izglītībā
izglītības iestāžu vadītājiem notibas priekšsēdētājs Edgars Avotiņš
2021”
ka ārā pie skolas ēkas.
pauda lepnumu par sava novada
Nominācija „Sasniegumi audziŠogad konkursā „Par sasniepedagogiem un atbalsta speciālisnāšanas darbā”
gumiem izglītībā” Smiltenes novatiem, kuri ikdienā veic nozīmīgu un
Baiba Kovala (Grundzāles
da pašvaldības Pateicības rakstus
šī brīža apstākļos sarežģītu darbu:
pamatskola)
un naudas balvu saņēma 30 pe-

Agita Brikmane (Smiltenes novada
speciālā pamatskola)
Aida Vilka (Palsmanes pamatskola)
Sarma Bērziņa (Raunas
pamatskola)
Undīne Fiņko (Raunas pamatskola)
Iveta Kalniņa (Smiltenes
vidusskola)
Ginta Grigule (Smiltenes
pirmsskolas izglītības iestāde
„Pīlādzītis”)
Nominācija
„Izglītības iestādes vadīšana”
Vita Andersone (Gaujienas
pamatskola)
Inese Raiskuma (Smiltenes
vidusskola)
Nominācija
„Sasniegumi mācību darbā”
Liena Avotiņa (Bilskas pamatskola)
Aida Dundare (Smiltenes novada
speciālā pamatskola)
Inga Švēde (Palsmanes pagasta
pirmsskolas izglītības iestāde)
Ausma Ozoliņa (Variņu
pamatskola)
Laima Ābrama (Variņu
pamatskola)
Rūta Rateniece (Dāvja Ozoliņa
Apes pamatskola)
Māra Kovriga (Raunas pamatskola)
Monta Konstante (Smiltenes
vidusskola)
Ģirts Kātiņš (Smiltenes bērnu un
jauniešu sporta skola)
Ingars Grēns (Smiltenes bērnu un
jauniešu sporta skola)

Liene Kazaka (Launkalnes
sākumskola)
Inga Rācene (Smiltenes mūzikas
skola)
Nominācija „Sasniegumi
radošumā un inovācijās”
Agnija Pērkone (Apes pirmsskolas
izglītības iestāde „Vāverīte”)
Dace Lazdiņa (Gaujienas mūzikas
un mākslas skola)
Rūta Kliesmete (Gaujienas
pamatskola)
Juris Krūze (Blomes pamatskola)
Inguna Kudlāne (Smiltenes
vidusskola)
Inguna Slapjuma (Smiltenes
pirmsskolas izglītības iestāde
„Pīlādzītis”)
Lāsma Serdāne (Smiltenes
pirmsskolas izglītības iestāde
„Pīlādzītis”)
Dagnija Pakalne (Ojāra Vācieša
Gaujienas pamatskola)
Nominācija „Atbalsts
izglītojamo augstiem
sasniegumiem”
Inga Strazdiņa (Smiltenes mūzikas
skola)
Smiltenes novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Grigore novēl lai katram izglītības
jomas speciālistam prieks izbaudīt
nenovērtējamos prieka mirkļus,
kurus sniedz bērnu mirdzošās acis
un audzēkņu izaugsme!

Mūžībā devusies Smiltenes Mūzikas skolas skolotāja Ilze Megne
Tā gaisma ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn, tas pazūd, un izgaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

Laimīgi tie audzēkņi, kas mācījās pie Ilzes, jo paralēli mācību
procesam skolotāja bija izcila personība, kura bagātināja ikviena
pasaules uztveri. Ar saviem bijušajiem audzēkņiem saglabāja un
uzturēja labas attiecības arī pēc
skolas beigšanas.
Ilzes audzēkņi piedalījās dažādos vietējos un starptautiskos
konkursos, kuros tika iegūti augsti
novērtējumi, kā arī saņēma pateicību par izcilu klavierspēli, veicot
koncertmeistares darbu.
Arī pašas Ilzes sirds piederēja
koncertmeistares darbam, ko ikviens novērtēja kā izcilu. Neviena

Ilze Megne
(30.06.1965. – 24.09.2021.)
Smiltenes Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja, koncertmeistare.
Ilze Megne dzimusi un augusi
Smiltenē. Pēc studijām atgriezusies dzimtajā pusē, lai strādātu
Smiltenes Mūzikas skolā. Mūzikas
skolā nostrādāti 37 gadi.

Septembra raibumiņi Palsmanes pagasta
pirmsskolas izglītības iestādē
Saulītes
samīļoti,
priecīgi un gatavi darbiņam jauno mācību gadu
Palsmanes pagasta pirmsskolā iesāka 84 audzēkņi.
Ar 1. septembri iestādē
aizsākām jaunu tradīciju –
katram, kurš uzsācis savas
gaitas pirmsskolā, tika dāvināts spēka kukulītis. Lai
jaunais gads aizritētu īpaši
veiksmīgi, un katrs iegūtu
gudrību un spēku, bija jāiziet caur laimes vārtiem.
Šajā dienā tika sveikti arī
iestādes darba jubilāri, kā
arī jaunie, kuri pirmo reizi
uzsāk darba gaitas. Īpašs
gandarījums par skolotāja palīdzi
Ilzi Ūdrīti, kura šajā darba vietā ir
nostrādājusi 30 gadus un ar prieku
turpina strādāt.
Septembra pirmajā svētdienā
tiek atzīmēta Tēvu diena, tāpēc visi
iestādes audzēkņi čakli ķērās pie
darba, lai katrs varētu sveikt savu
stipro tēti, vectētiņu, krusttēvu vai
lielo brāli. Dāvanas tika gatavotas
„Mammām un Tētiem” konkursa

ietvaros ar uzdevumu – izmantot
otrreiz lietojamus materiālus.
Septembra vidū par pārsteigumu bija parūpējies Cūkmens, kurš
negaidīti ieradās, ar jauniem uzdevumiem dabas jomā.
Interesanta nodarbība notika
iestādes mežiņā, kur pie „Saulīšu”
grupas bērniem ciemojās – Meža
pētīšanas stacijas darbinieki, kuri
iepazīstināja mūs ar savu darba

ikdienu un ļāva pašiem
praktiski darboties. Lai
vēl tuvāk iepazītu dzirdēto par kokiem, audzēkņi devās ekskursijā
izmērīt Mēru ozolu, kur
ieguvām jaunas zināšanas par mērīšanas veidiem.
Kā katru gadu, arī
šogad
piedalījāmies
Eiropas skolu sporta
dienā un septembri noslēdzām ar sportiskām
aktivitātēm, pie reizes
nosvinot arī Miķeļdienu.
„Saulīšu” grupas bērni
devās pārgājienā, kas
nu jau ir kā tradīcija. „Ežuki”, „Mārītes” un „Bitītes” bērni aktīvi pildīja
dažādus sporta vingrinājumus ar
dārzeņiem. Pēc vingrojumiem mielojās ar gardiem vitamīniem.
Lūk ,cik raibs un krāsainiem
notikumiem bagāts bija mūsu pirmais darba mēnesis!
Alise Rozniece,
Pirmsskolas skolotāja

partitūra Ilzei nebija par grūtu, kad
bija nepieciešams – brīvi improvizēja un transponēja. Bija gatava
jauniem izaicinājumiem, dažkārt
arī nesaudzējot sevi.
Skolas absolvente Unda Akule
atceras: „Ilzīte bija brīnišķīga klavieru skolotāja. Varu apgalvot, ka
uz klavieru stundām vienmēr gāju
ar prieku. Atceros, ka reizēm puse
no stundas mums pagāja sarunās
(tā bija mana mīļākā daļa), bet tik
un tā mēs darbiņus padarījām ļoti
labi. Viņa man palīdzēja gatavoties
neskaitāmiem koncertiem un konkursiem, kur kopā guvām arī panākumus! Liela veiksme, ka man bija

iespēja mācīties pie tik talantīgas
mūziķes un mīļas skolotājas. Paldies Tev, Ilzīt!”
Kolēģi Ilzi atceras ar lielu sirsnību un cieņu. Viņa bija kolektīva
dvēsele dažādos skolas pasākumos, uzturēja pozitīvu gaisotni, no
sevis izstarojot labestību.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ilzes Megnes ģimenei, audzēkņiem
un draugiem.
Lai
gaišs
ceļš,
Ilzīt......................................
Smiltenes Mūzikas skolas
kolektīvs

Piektklasnieku iesvētības
Grundzāles
pamatskolā ir brīnišķīga
tradīcija
– piektklasnieku iesvētības, ko rīko 9.
klase. Jau 2. oktobrī mēs saņēmām
glīti
noformētu
vēstuli, kurā doti
uzdevumi
katrai
dienai nedēļas garumā. Bija ne tikai
jāsagādā īpaša garderobe, bet katru
dienu bija jāveic
noteikta aktivitā5. klase, tērpušies kā bezpajumtnieki.
te. Mēs bijām gan
lauksaimnieki, gan
bezpajumtnieki, gan emo subkuldāja mums orientēšanās spēli pa
tūras pārstāvji, gan biznesmeņi. Šī
skolas apvidu. Vajadzēja ne tikai
pārģērbšanās sagādāja lielu jautrīprecīzi sameklēt kontrolpunktus,
bu, jo visi klases bērni aktīvi iesaisbet bija arī jāizpilda dažnedažādi
tījās aktivitātēs.
uzdevumi.
Iesvētību nedēļā dziedājām,
Šādi pasākumi noteikti palīdz
dejojām, fotografējāmies, zīmēklasei saliedēties, rada brīnišķīgu
jām un gudrojām. Kopīgiem spēatmosfēru.
kiem radās klases sauklis: „Mēs
Milzīgs paldies visai 9. klasei
esam labākie!”. Kulminācija iesvēun audzinātājai Dzintrai par radotībām bez šaubām bija tikšanās ar
šumu un mīļumu!
9. klasi piektdienas pēcpusdienā.
Ina Broma,
Superīgie un jaukie devītie sagā5. klases audzinātāja
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Smiltenes tehnikumā ražīgs rudens
22. septembrī Smiltenes tehnikumā viesojās 30 Latvijā akreditēto ārvalstu diplomātisko
pārstāvniecību vadītāji. Šoruden
Kalnamuižā uzņēmām arī nacionālā profesionālā meistarības
konkursa „Ceļu būve” dalībniekus. Nākamie pavāri Meistara
dienā sadarbībā ar biedrību „Siera klubs” gatavoja ēdienu kopā ar
izcilo šefpavāru Tomasu Godiņu.
Notikuši arī vairāki citi izaugsmi
rosinoši un savstarpēji saliedējoši pasākumi.
Latvijā akreditēto ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību vadītāji
un viņus pavadošais personāls ikgadējā reģionālā brauciena laikā tikās
ar skolas direktoru Andri Miezīti,
projektu vadītāju Madaru Ciemiņu un Mašīnzinību un būvniecības
nozares programmu nodaļas vadītāju Rolandu Aģi. Viesi, iepazinušies ar PIKC „Smiltenes tehnikums”
izglītības piedāvājumiem un vietējā ražotāja – a/s „Smiltenes piens”
produkciju, apmeklēja skolas būvniecības manēžu, veterināro mazo
dzīvnieku klīniku un mašīnzinību
mācību korpusu. Brauciena mērķis
– iepazīt reģiona uzņēmējdarbības
iespējas, tūrisma un viesmīlības
nozares piedāvājumu, kā arī kultūrvēsturi.
Konkurss „Ceļu būve”
No 6. līdz 7. oktobrim Smiltenes
tehnikumā notika Valsts izglītības
attīstības aģentūras rīkotais nacionālais jauno profesionāļu konkurss
„Ceļu būve”. Tajā piedalījās nākamie
ceļu būves speciālisti no Daugavpils
Būvniecības tehnikuma, Saldus tehnikuma un Smiltenes tehnikuma.
Jaunieši konkursa laikā pretī sporta
zālei būvēja ceļa apmali, atpazina
un raksturoja būvmateriālus, ceļu
būvē izmantoto tehniku, veica dažādus mērījumus, kā arī savstarpēji
sacentās teorētiskajās zināšanās.
Konkursantu darbu vērtēja žūrija – SIA „8 CBR” projektu vadītājs
Aldis Šaicāns, SIA „Ceļu komforts”
būvinženieris Aigars Leitis, kā arī
būvniecības firmas SIA „VIRĀŽA”
darbu vadītājs Andis Virskuls.
Ar 74,06 nopelnītajiem punktiem uzvarēja Daugavpils Būvniecības tehnikuma komanda. Otrā
vieta – Saldus tehnikumam, kas nopelnīja 71,83 punktus. Trešā vieta ar
68,11 punktiem šoreiz mājiniekiem
– Smiltenes tehnikuma jauniešiem.
Meistara diena ar šefpavāru
Tomasu Godiņu
7. oktobrī Smiltenes tehnikumā
sadarbībā ar biedrību „Siera klubs”
un tās valdes priekšsēdētāju Vandu

Ar tehnikuma jauniešiem profesionālajā
pieredzē dalās restorāna „Vairāk saules”
šefpavārs Tomass Godiņš.
Foto: Baiba Vahere.

Jau pēc dažām minūtēm tehnikuma zāles durvis vērs ļoti augsti viesi.
Skaistās un gardās uzkodas ir audzēkņu meistardarbs.
Foto: Sanda Veismane.

Tehnikumā top jauna ceļa apmale, kas vienmēr atgādinās, ka 2021.
gada rudenī šeit notika Latvijas jauno profesionāļu konkurss.
Foto: Baiba Vahere.
Davidanovu notika Meistara diena.
Kopā ar tehnikuma jauniešiem ēdienus gatavoja un pieredzē dalījās izcilais šefpavārs Tomass Godiņš.
Tehnikuma mācību restorānā
tapa oriģināls, 1, 7 X 1,7 m liels siera
paklājs ar latvju rakstu spēka zīmēm
rudens noskaņās. Jaunieši Meistara
dienā iepazinās ar vairāk nekā 15
Latvijā ražotām siera šķirnēm. Skolā viesojās mājražotājs Jānis Lapsa,
kurš jauniešiem uzdāvināja iespēju
izgaršot oriģinālās „Lapsas mājas”
siera produktu garšas un dalījās
savā saimniekošanas pieredzē. Vissirsnīgākais paldies par sadarbību
vietējiem uzņēmējiem, īpaši – a/s
„Smiltenes Piens” priekšsēdētājai Ilzei Bogdānovai!
„Ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos joprojām trūkst labu pavāru,” atzina šefpavārs Tomass Godiņš.
„Arī Latvijā pavārs var labi nopelnīt,
tikai pašam jābūt mērķtiecīgam un
gatavam savā izaugsmē ieguldīt darbu.”
Mācīsies kā NASA inženieri
Ja viss notiks, kā iecerēts, tad
Smiltenes tehnikuma nākamie veterinārārsta asistenti ķirurģijas ope-

Sveiciens skolotājiem Skolotāju dienā.
Foto: Guntis Viļums.

rāciju etapus varēs apgūt, izmantojot hibrīdmetodi. Projektu vadītāja
Madara Ciemiņa un skolotāja Vēsma
Rīdere no 20. līdz 21. septembrim
piedalījās starptautiskā projekta
„Development of hybrid training in
VET’’ („Erasmus +” KA 226) dalībnieku
sanāksmē Lietuvā. Redzot, ar kādu
aizrautību jauno metodi izmanto
Lietuvas Veselības zinātņu universitātes studenti, abas ir pārliecinātas,
ka jaunās vēsmas noteikti rosinās
vēl lielāku interesi par savu izvēlēto
profesiju arī Smiltenes tehnikuma
audzēkņiem.
Madara Ciemiņa un Vēsma Rīdere Lietuvā apguva, kā, izmantojot
hibrīdmetodi, mācīt pirmās palīdzības sniegšanu. „Tā ir ļoti progresīva
un inovatīva mācību metode,” atzīst
Madara Ciemiņa, patiesi pārsteigta
par mūsdienu tehnoloģiju daudzveidīgajām iespējām.
Plānots, ka novembrī projektā iesaistītie Smiltenes tehnikuma
skolotāji vēlreiz dosies apmācībā uz
Lietuvu, kur iegūs sertifikātu, kas pavērs iespēju ieviest hibrīdmetodi arī
citu mācību moduļu mācīšanā.
Hibrīdmetodes
pirmsākumi
meklējami ASV Nacionālās aeronau-

tikas un kosmosa administrācijas
(NASA) inženieru apmācībā, kur no
visa plašā informācijas klāsta ar infografiku palīdzību tika atlasīta pati
būtiskākā informācija par to, kā operatīvi rīkoties krīzes situācijās.
„Pēc apmācības ar manekeniem
jaunieši praksē pie dzīvniekiem noteikti jutīsies daudz drošāki, par sevi
pārliecinātāki,” pārliecināta skolotāja
un veterinārārste Vēsma Bindemane. Vienīgi šie manekeni ir ļoti dārgi…” Tehnikuma vadība domās, kā
tos pakāpeniski iegādāties.
Skolotāju dienā
1. oktobrī tehnikuma jaunieši
saviem skolotājiem uzdāvināja iespēju uz brīdi apstāties, lai pabūtu
kopā un izbaudītu svētku koncertu.
Skolā viesojās arī kāda īpaša viešņa –
Daiga Semjonova, kura ļāva ieklausīties harmonizējošajās Tibetas trauku
skaņās.
Skolotāja profesija ir reizē arī
misija, jo viņu aicinājums ir dalīties
pieredzē un zināšanās ar tiem, kuri
veidos nākotnes sabiedrību.
Skolotājam jāprot iedrošināt,
nomierināt un kādreiz arī pateikt pa

Jaunatnes iniciatīvu projekts „Esi pats savas veiksmes kalējs”
Šajā mācību gadā skolā ir
notikušas vairākas ESF projekta
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas
samazināšanai”
(8.3.4.0/16I/001) jaunatnes iniciatīvu projekta „Esi pats savas veiksmes kalējs” aktivitātes skolēniem.
Pirmā aktivitāte notika jau augusta nogalē. Trīs dienu laikā skolēni
darbojās un varēja apgūt jaunas
prasmes un iemaņas dažādās aktivitātēs. Aktivitātes „Piedzīvojumu
dienas Blomē” pirmajā dienā skolēni zinošu amata meistaru vadībā aktīvi darbojās meistarklasēs
„Mans sapņu ķērājs” un „Protu nopīt savu groziņu”, kurā apguva jaunas prasmes un iemaņas, mācījās
salikt kopā un saskaņot dažādas
krāsas, izbaudot tapšanas procesu.
Prieks par gatavajiem darbiņiem

bija visiem – gan lielajiem, gan arī
mazākajiem skolēniem.
Otrajā dienā aizraujošs un interesants bija pārgājiens pa Blomes pagasta teritoriju, kurā skolēni
varēja vairāk iepazīt sava pagasta
vēsturiskās vietas. Skolēni viesojās pie keramiķes Ivetas Rones un
metālkalēja Jāņa Keiseļa, kur radošajās darbnīcās varēja izgatavot
krūzīti no māla un izkalt kakla rotu
ar mazu gulbīti. Skolēni guva jaunas zināšanas par mālu un metālu,
par to apstrādi un izmantošanu.
Bērni bija gandarīti, ka pieredzējušu meistaru vadībā pašu rokām
gatavoti tapuši izstrādājumi gan no
māla, gan metāla.
Tā kā tuvojās 1. septembris,
trešajā dienā skolēni plānoja un
gatavoja rotājumus un dekorus

skolas sapošanai Zinību dienai. Pēc
tam arī katra grupiņa izrotāja klašu
telpas. Visiem bija prieks un gandarījums par darbu, un ar labām
domām un sapņiem skolēni devas
mājup, lai kopā tiktos 1. septembrī.
Septembra sākumā skolā viesojās un koncertēja grupa “Santehniķi“. Muzikālā koncertlekcija
„Manas bērnības sapņi“ bija patiesi
iedvesmojoša katram skolas jaunietim. Grupas sastāvā darbojas
divi jaunieši. Viņi skolēnus iepazīstināja ar savdabīgu mūzikas instrumentu – trubafonu, kura galvenā
sastāvdaļa ir santehnikas caurules,
bet vālīšu vietā izmanto dažādas
čības. Mūziķi bija atvērti, radoši,
iedrošināja skolēnus jautāt, darboties līdzi. Viņi pastāstīja arī par
savu darbu, par savām idejām un

par to, kā viņi paši ar savām rokām
ir izgatavojuši šos interesantos mūzikas instrumentus. Grupas dalībnieki aicināja sapņot un nebaidīties
īstenot savus sapņus.
„Ja grib, tad var…“ – fiziskas
aktivitātes aktīvu instruktoru vadībā „Ežu šķūnī“, kur skolēni mācījās
sadarboties komandā, izpalīdzēt,
ja nepieciešams, uzmundrināt
grupas biedru. Katrs uzdevums
bija organizēts tā, lai varētu sevi
pārbaudīt precizitātē, ātrumā, loģiskajā domāšanā, izturībā, sevis
pārvarēšanā un izaicināšanā. Visi
uzdevumi ir vērsti uz kopīgu komandas darbu.
Dzintra Palma un Ilona Burova,
Projekta koordinatores

vārdam, kas piespiež iziet no ierastās komforta zonas, pārvarēt sevi, lai
turpinātu iesākto ceļu jaunā kvalitātē. „Tie labākie skolotāji, kurus atceramies vēl pēc daudziem gadiem, ir
tie, kuri vajadzīgajā brīdī pratuši būt
arī stingri,” atzīst Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis. „Man
ir bijusi tā laime tehnikumā mācīties
pie diviem ļoti īpašiem skolotājiem –
skolotāju skolotājas Annas Siliņas un
ļoti inteliģentā un nosvērtā Alfona
Virzas. Nākamgad svinēsim tehnikuma simtgadi, tāpēc ļoti gribas pateikties visām skolotāju paaudzēm, kas
veidoja šo skolu un vidi. Katrai paaudzei ir un vienmēr būs savi īpašie
skolotāji. Paldies ikvienam no jums,
īpaši skolotājiem, kuri šajā skolā nostrādājuši daudzus gadus!
Šī ir viena no dienām, kad varam
mazliet apstāties un padomāt, kur
esam un kurp ejam,” savu kolektīvu
uzrunāja Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis. „Skolotājam
jāpieņem, ka gandarījums par savu
darbu visbiežāk nebūs uzreiz. To
piedzīvojam tad, kad mūsu audzēkņi izauguši par krietniem cilvēkiem,
redzot viņu panākumus. Lai mums
visiem kopā izdodas!”
Lai nenonāktu konfliktā ar
likumu
Reizēm no nepārdomātas rīcības līdz krimimālatbildībai ir tikai
viens solis. Traģiski, ja muļķīga skolas laika pārkāpuma dēļ nonāc neapskaužamā situācijā pat pēc desmit
un vairāk gadiem.
Lai tā nenotiktu, šodien ar Smiltenes tehnikuma 1. kursu audzēkņiem tikās Smiltenes novada pašvaldības vecākais inspektors Ivars
Pupčenoks. Viņš neformālā gaisotnē
informēja par bīstamākajiem riska
faktoriem un mūsdienu jauniešu
vidē visbiežāk konstatētajiem likumpārkāpumiem, kas atstāj nelabvēlīgas sekas gan uz veselību, gan uz
visu turpmāko dzīvi.
„Rudens kross 2021”
5. oktobrī Ogres tehnikumā notika Latvijas profesionāli izglītojošo
skolu 32. sporta spēļu sacensības
rudens krosā. Tajās piedalījās 21
skolas komandas. Smiltenes tehnikuma jaunietes 1000 m distancē
konkurencē ieguva 4. vietu Latvijā.
Puiši sacentās, skrienot 3000 m distanci. Smiltenes tehnikuma jauniešu
komanda 20 komandu konkurencē
ieņēma 9. vietu. Paldies visiem jauniešiem, kuri pārstāvēja skolu Latvijas mērogā!
Baiba Vahere

Darbu atsākusi
jaunatnes lietu
speciāliste
Apes pilsētā un pagastā, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos darbu atsākusi jaunatnes lietu
speciāliste.
Ja Tu esi jaunietis vecumā no
13 līdz 25 gadiem, un, ja Tev ir sava
ideja, ierosinājums vai priekšlikums
ko, tavuprāt, vajadzētu mainīt, ieviest, izdarīt utml. tavā pagastā,
tad sazinies ar mani e-pastā: klinta.
bernarte@smiltenesnovads.lv, vai
zvanot pa tālruni +371 25885849.
Uzklausīšu Tavu viedokli un palīdzēšu to īstenot!
Klinta Bernarte,
Jaunatnes lietu speciāliste Apes,
Gaujienas, Virešu un Trapenes
pagastos
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Aktualitātes Smiltenes vidusskolā
Smiltenes vidusskola Draudzīgā aicinājuma fonda pēdējā,
septembrī publicētajā reitingā,
ko veido, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus, pilsētu vidusskolu grupā, 170 skolu
konkurencē iekļuvusi 27.vietā.
Čaklākie un sabiedriski aktīvākie vidusskolēni mācību gada
sākumā saņēma Smiltenes novada pašvaldības apliecinājumu
par nopelnīto stipendiju. Direktores vietnieces Ineses Raiskumas, bibliotēkas vadītājas Ingunas Kudlānes, skolotāju Montas
Konstantes un Ivetas Kalniņas
paveiktais novērtēts ar apbalvojumu „Par sasniegumiem izglītībā”. Skolas jaunieši ar labiem
panākumiem piedalījušies sporta sacensībās un apliecinājuši
talantus citos pasākumos.
Draudzīgā aicinājuma fonda
reitingā Smiltenes vidusskolas jauniešu mācību darba novērtējums
fizikas eksāmenā 86 pilsētas vidusskolu konkurencē atzīts par trešo
labāko Latvijā! Patiess gandarījums
arī par mūsu skolēnu centralizēto
eksāmenu vērtējumu citos mācību
priekšmetos. Latviešu valodā 166
skolu konkurencē iegūta 22. vieta,
ar tikpat labiem panākumiem startēts eksāmenos bioloģijā (117 skolu
konkurencē) un angļu valodā (166
skolu konkurencē). Ķīmijā iegūta
25. vieta. Šajā mācību priekšmetā
eksāmenu kārtot izvēlējušās 89 pilsētu vidusskolas.
Smiltenes novada pašvaldības
stipendijas
1. oktobrī 41 Smiltenes vidusskolas skolēns saņēma Smiltenes
novada pašvaldības apliecinājumu
par godprātīgā mācību darbā nopelnīto stipendiju.
„Šīs stipendijas ir vienlaikus arī
kā apliecinājums, ka jūs patiesi esat
vidusskolēni, kuri spēj patstāvīgi
mācīties, organizēt savu dienu, sadarboties ar skolotājiem, lai iegūtu
ļoti labas zināšanas,” jauniešiem
teica direktores vietniece Valda
Cirīte. Skolēniem stipendiju apliecinājumus pasniedza Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētājs
Edgars Avotiņš. „Jūtos pagodināts
un priecīgs, ka mums ir tik daudz
zinošu jauniešu! Šobrīd mācīties
nav vienkārši. Ik pa laikam saskaramies ar dažādām grūtībām, jums
deleģēta ļoti liela atbildība,” atzina
domes priekšsēdētājs. „Vienmēr
rūpīgi sekojam līdzi, kā jums veicas.
Mūsu pašvaldībai ir ļoti svarīgi, lai
tās rindas papildina zinoši jaunie
uzņēmēji, ārsti un citi speciālisti.”
Stipendiātus sveica arī Smiltenes novada izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Grigore. „Vēlos,
lai ikviens no jums šodien aiznes
sveicienus arī saviem skolotājiem,
kuri šajā visiem sarežģītajā laikā
strādā ar tik lielu atbildību, pietāti
un cieņu! Ar viņu sniegto ceļamaizi
jūs iziesiet lielajā dzīvē. Epidemioloģiskās situācijas dēļ jūs šobrīd
esiet mazliet apdalīti, jo liegts
ballēties, kas jaunībā ir tik svarīgi.
Taču labās zināšanas ir apliecinājums, ka šo laiku esat izmantojuši
savai izaugsmei. Un par to ļoti ar
Jums lepojos,” skolēniem teica
Gunta Grigore, rosinot viņus citam citu vienmēr atbalstīt, jo dzīvē
nav nekā svarīgāka par savstarpējām attiecībām.
Dzeja dzīvo un silda
Septembrī, kad visā Latvijā atzīmē Dzejas dienas, arī Smiltenes
vidusskolas jaunieši vienojās kopīgā un skanīgā akcijā. 9. – 12. klašu

Epidemioloģiskās situācijas dēļ šoreiz Smiltenes novada stipendiātu kopbildes
nav, bet šajā foto – tikko apliecinājumus par piešķirto stipendiju saņēmuši 12.b
klases skolēni. Foto: Baiba Vahere

atzīmēja Smiltenes vidusskolas
pašpārvaldes pārstāve Kristiāna
Kļaviņa, pašpārvalde ir kā tilts
starp skolēnu un skolotāju, ar pašu
organizētajām aktivitātēm visā
skolā veicinot iekļaujošu, uz sadarbību un abpusēju ieinteresētību
vērstu vidi.
Pašpārvalžu jaunieši atzina,
ka ir lieliski neformālā vidē tikties
ar citu skolu skolēniem, iepazīties,
apmainīties idejām, informāciju un
jauniem iespaidiem. Tas rada iedvesmu nākamajiem pasākumiem
un liek paskatīties uz lietām no cita
skatupunkta.
5. un 6. oktobrī Gulbenē norisinājās projekta „Līdzdalības

Skolēnu veidotās dzejas audio izlases atklāšana „Literārajā
kafejnīcā”. Foto: Santa Vintere

Latvijas skolu orientēšanās sacensībās
šogad uzvarēja Smiltenes vidusskolas
11. klases skolniece Agnese
Jaunmuktāne.
Foto no personiskā arhīva.
skolēni piedalījās dzejas audio izlases veidošanā, atklājot, kā viņi izjūt
dzīvi, ko domā, ko uzkrājuši laikā,
kad bijuši dažādi izaicinājumi un
vēl nepiedzīvotas iekšējās cīņas.
Starp izvēlētajiem dzejas motīviem bija gan tumsas pārvarēšanas
iespējas, gan prieka izpausmes par
katru piedzīvoto dienu, gan kalnos
kāpšanas grūtību izvērtējums un
mirkļu tveršana kā viena no laimes
izpausmēm. Jaunieši, veidojot audio ierakstus, atklāja personisko,
un tas savijās lielā, skanīgā dzejā.
Ēkas renovācija Dakteru ielā
27 atklāja brīnišķīgas akustiskās
iespējas – skolas zāles skanīgums
atbalsojas gaiteņos un izskan līdz
stiklotajam jumtam. Skaņa, kas
tiecas augšup, motivē arī skolēnus
tiekties katram uz savu virsotni…
Dzejas izlases atklāšana notika
„Literārajā kafejnīcā” sadarbībā ar
skolēnu pašpārvaldi. Skolas pagalmā, ļaujot dzejai saplūst ar mūzikas
skaņām un sasaukties ar rudens
vēja spēlēm krāsainajās koku lapās.
Jaunieši malkoja tēju, sildījās
pie ugunskura un dzejā. Piedalījās
radošajās darbnīcās. Kopā piedzīvoja, cik dažādi var sajust, piedzīvot
un interpretēt dzeju.
„Līdzdalības karuselis”
Smiltenes vidusskolas pašpārvalde ir iesaistījusies projektā „Līdzdalības karuselis” Nr.
2020-3-LV02-KA347-003516,
kas
tiek finansēts no Eiropas Komisijas
fondu līdzekļiem Erasmus+ programmā.
21. septembrī Balvos notika
pirmā tikšanās un atklāšanas konference „Jaunietim uztverama informatīvā vide”.
Draudzīgā un iedvesmojošā

Smiltenes tehnikuma jauniešu pašpārvaldei vērtīgu pieredzi dāvājušas projekta
„Līdzdalības karuselis” aktivitātes. Foto no personiskā arhīva.

Sākumskolas skolēni Miķeļdienā
devās dabu izzinošās āra nodarbībās.
Foto no personiskā arhīva.
vidē pašpārvalžu skolēni no piecām projekta skolām – Gulbenes
novada vidusskolas, Smiltenes
vidusskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas, Balvu Valsts ģimnāzijas un
Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, diskutēja par
to, ko viņiem nozīmē „līdzdalības”
jēdziens. Jaunieši iedziļinājās jautājumos par skolēnu pašpārvaldes lomu, funkcijām un uzdevumiem, kā arī to ieviešanu skolas
dzīvē.
Paneļdiskusijā katras skolas
pārstāvji izteica savu viedokli par
pašpārvaldes galveno misiju”. Kā

karuselis” otrā aktivitāte, kurā
piedalījās arī Smiltenes vidusskolas pašpārvalde. Projekta pirmās
dienas sauklis – „Viss ir bumbās” –
tiešām pierādīja, ka ar mums viss
ir kārtībā. Neliela iestudējuma
veidā attēlojām to, kas ir pašpārvalde mūsu skolā, kas mūs motivē
tajā darboties, dalījāmies ar labās
prakses piemēriem, akcentējām
kopīgo un atšķirīgo projektā iesaistīto skolu pašpārvalžu darbā.
Otrā diena bija veltīta līdzdalības
tēmai. Kas ir līdzdalības būtība un
veidi? Kāda ir mana personīgā līdzdalības motivācija? To visu izspēlējām radošās situāciju simulācijas
aktivitātēs.
Latvijas, Smiltenes un skolas
mērogā…
29. septembrī Smiltenes vidusskolas 10. klases skolēni Baiba Medne, Uvis Sproģis, Kristers
Lārmanis un 11. klases skolnieces
Anda un Agnese Jaunmuktānes
startēja Latvijas skolu orientēšanās sacensībās.
Kvalificēties pusfinālam izdevās visiem, bet iespēju piedalīties
finālsacensībās izcīnīja tikai Agnese Jaunmuktāne. Apsteidzot pretinieci par vienu sekundi, Agnese
uzvarēja. Latvijas skolu orientēša-

nās kausa kopvērtējumā Smiltenes
vidusskolai šoreiz 9. vieta. Paldies
trenerei Lienei Brūvelei!
5. oktobrī notika Smiltenes
novada skolu sacensības rudens
krosā. No Smiltenes vidusskolas
medaļas savā vecuma grupā nopelnīja: Rihards Jemsts (1. vieta),
Una Pērkone (1. vieta), Jānis Putrālis (1. vieta), Miks Raiens Timermanis (2. vieta), Aksels Ķuzis (3. vieta).
„Eiropas sporta nedēļas 2021”
aktivitātēs skolēni šoreiz iesaistījās, savstarpēji sacenšoties sporta
stundās.
Eiropas valodu diena
Septembra nogalē, lai akcentētu valodu daudzveidību un svešvalodu zināšanu nozīmi, Smiltenes
vidusskolā atzīmējām Eiropas valodu dienu. Izglītības iestādē viesojās Smiltenes bibliotēkas Eiropas
Savienības informācijas punkta
koordinatore Alda Liuke, kura dalījās pieredzē par valodu zināšanu
nozīmi, kā arī rādīja prezentāciju
„Valoda – saziņas tilts uz pasauli”. Angļu valodas skolotāja Elita
Babra skolēnus iepazīstināja tuvāk
ar mācību līdzekli „Eiropas valodu
portfelis”, kas labi noder gan patstāvīgo mācīšanās prasmju uzlabošanai, gan palīdz labāk izprast
valodas un kultūras daudzveidību.
Runājot par valodu lomu digitālajā
laikmetā un valodu zināšanu nozīmi ikviena cilvēka dzīvē, skolēni
iepazinās ar „Erasmus+” brīvprātīgo – francūzietes Lucie Koarau un
gruzīnietes Mariam Tlashadzi stāstu. Viņas 2018. gadā astoņus mēnešus dzīvoja un strādāja Smiltenē,
apgūstot latviešu valodu un izzinot
latviešu tautas tradīcijas. Kopā ar
kori „Pakalni” abas piedzīvoja neaizmirstamus mirkļus, gatavojoties dziesmu svētkiem un dziedot
Mežaparka Lielajā estrādē. Skolēni Eiropas valodu dienai veltītajās
stundās noskatījās arī Mariam un
Lucie muzikālo priekšnesumu digitālajā formātā.
Pasākuma noslēgumā bija
viktorīna, kurā ikvienam tika dota
iespēja parādīt zināšanas par Eiropas valodu daudzveidību. Zinošākie tika pie sirsnīgām balvām.
Pasākumu atbalstīja Latvijas
Republikas Ārlietu ministrija.
Jauna viktorīna
„Ko tu zini par bibliotēku?”
Smiltenes vidusskolas bibliotēka piedāvā skolēniem piedalīties
jaunā viktorīnā „Ko tu zini par bibliotēku?” Viktorīnas mērķis – paplašināt un padziļināt skolēnu zināšanas par dažādiem ar bibliotēkām
un to darbību saistītiem jautājumiem, veicināt skolēnu interesi par
lasīšanu, uzlabot skolēnu informācijpratību, kā arī iesaistīt jaunus
dalībniekus bibliotēkas aktivitātēs.
Izvērstāka informācija: svs.edu.lv.
Iesvētīti vidusskolēnu kārtā
Mūsu 10. klašu skolēni ir parādījuši prasmi lieliski iejusties hipiju
lomā, paspējuši ierakstīt savu mūzikas albumu un izveidot reklāmas
sižetu. Viņiem grūtības nesagādā
arī dienas laikā izcili sagatavoties
modes skatei un piedalīties deju
duelī. Kopīgiem spēkiem viņi apliecinājuši spēju pārvarēt grūtības, iepazinuši vairāku TV šovu aizkulises
11. klašu interpretācijā un ir iesvētīti vidusskolēnu kārtā!
Teksts: Baiba Vahere,
Iveta Krūmiņa, Aiga Sorokina,
Elīna Kubuliņa-Vilne
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Bibliotēka aicina piedalīties

Plānoto pasākumu kalendārs
Blomes pagasts
No 26. oktobra līdz 16. novembrim Blomes bibliotēkā Blomes
tautas nama aušanas pulciņa darbu izstāde.
Līdz 8. novembrim Blomes bibliotēkas logos Vijas Meisteres gleznu
izstāde „Tepat pie mums”.

Brantu pagasts
Līdz 5. novembrim Brantu bibliotēkā Guntara Ārgaļa krustdūrienu
tehnikā darinātu gleznu izstāde.

Drustu pagasts
No 1. novembra Drustu tautas
namā apskatāma Egila Johansona
gleznu izstāde.
11. novembrī būs iespējams ikvienam nolikt iedegtu svecīti izveidotajā Latvijas kontūrā pie Drustu
Brīvības pieminekļa.

Gaujienas pagasts
7. novembrī plkst. 11.00 Animācijas filma visai ģimenei „Dullā vista TURU” Ieskaņota latviski,
smieklīga, mīļa un ārkārtīgi sirsnīga pilnmetrāžas animācijas filma.
Ieejas maksa bērniem 2,00 EUR
Pasākumu atļauts apmeklēt bērniem
līdz 12 gadiem kopā ar vienu no vecākiem. Pie ieejas jāuzrāda derīgs
Covid-19 sertifikāts (telefonā lejupielādēts QR kodu) kopā ar personu
apliecinošu dokumentu (pasi vai ID
karti) Pasākumā ir fiksētas sēdvietas,
apmeklētāji lieto medicīnas sejas
maskas.
11. novembrī kopīgi veidots gaismas ceļš no svecēm un ziedu nolikšana Gaujienas kapos pie Lāčplēša
ordeņa kavalieru atdusas vietām.
13. novembrī „Tālums starp balto
un balto” – Ojāra Vācieša balss un
dzeja skanēs Gaujienā, pie Ojāra
Vācieša piemiņas akmens.
17. novembrī plkst. 17.00 spēlfilmu cikla „EMĪLIJA. PRESES KARALIENE” 1., 2. sērija.
18. novembrī plkst. 17.00 Spēlfilmu cikla „EMĪLIJA. PRESES KARALIENE” 3., 4. sērija.
19. novembrī plkst. 17.00 Spēlfilmu cikla „EMĪLIJA. PRESES KARALIENE” 5., 6. sērija.
Ieeja spēlfilmu cikla „EMĪLIJA. PRESES
KARALIENE” seansos uzrādot derīgu
Covid-19 sertifikātu, kas apliecina
vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu un personu apliecinošu dokumentu. Bērni no 12 gadu vecuma,
uzrādot derīgu Covid-19 testēšanas
sertifikātu. Pasākumā ir fiksētas sēdvietas, apmeklētāji lieto medicīnas
sejas maskas.
Līdz 20. novembrim Gaujienas tautas nama mazajā zālē novadnieces
Aijas Jasūnas izstāde „Sajūtu Impresijas”.

Grundzāles pagasts
13. novembrī plkst.15.00 Grundzāles kultūras namā solokoncerts „Es
savā zemītē”. Muzicēs Signe Baltere.
Ieeja bez maksas, uzrādot vakcinācijas sertifikātu un personu apliecinošu
dokumentu. Koncerta laikā jālieto sejas maskas.

Launkalnes pagasts
16. novembrī Launkalnes skvērā iespēja katram ar savu gaismiņu sūtīt
laba vēlējumus Latvijai dzimšanas
dienā.

Palsmanes pagasts
Līdz 18. novembrim hobiju IZSTĀDE

„Es mīlu – ko daru” Palsmanes kultūras namā.
13. novembrī brīvdabas koncerts
„Es atnācu rotāties”, kas veltīts Latvijas svētkiem.

Raunas pagasts
29. un 30. oktobrī Raunas bibliotēkā radošā darbnīca „Pagatavo sev
Helovīna masku”.
11. novembrī ikvienam ir iespēja
nolikt svecīti Brīvības pieminekļa
„Koklētāja” pakājē. Aicinām iedegt
svecītes arī māju logos.
13. novembrī projekta ,,Sabiedrība ar dvēseli” un biedrības „Hestia
Rauna” projektu nodošana iedzīvotāju apskatei.
18. novembrī brīvdabas Svētku
koncerts ar videoprojekcijām.
Nepieciešams uzrādīt derīgs Covid-19
sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas
vai Covid-19 pārslimošanas faktu un
personu apliecinošu dokumentu. Pasākuma laikā jālieto sejas maskas.

Smiltene
Smiltenes bibliotēkā,
laukumā 13.

Baznīcas

No 8. līdz 21. novembrim Smiltenes bibliotēkā viktorīna „Ko mēs
zinām par mūsu Latviju?” Viktorīna
no 8. novembra būs pieejama mājaslapā www.smiltenesnovads.lv sadaļā Bibliotēkas. Trīs precīzākie dalībnieki tiks apbalvoti ar „Very Berry”
sarūpētām balviņām.
Līdz 14. novembrim Ilzes Hakas
apsveikumu kartiņu izstāde „Ja mēs
nevaram doties pasaulē, pasaule
nāk pie mums’’.
Līdz 15. novembrim Riharda Spilvas fotogrāfiju izstāde“Islande”.
No 18. oktobra Aleksandra Luhaera darbu izstāde „Neparastā vernisāža”.
No 18. oktobra Smiltenes Mākslas
skolas audzēkņa Kārļa Broža darbu
izstāde „Iedvesmas mirkļi”.
Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā, Gaujas ielā 1
Līdz 29. oktobrim foto akcija „Latvijas 103 nokrāsas”.
Līdz 29. oktobrim Ilzes Hakas adīto dārzeņu un augļu izstāde „Ražas
svētki”.
Līdz 29. oktobrim „Bibliotēkas vasaras izaicinājuma” dalībnieku zīmēto grāmatu varoņu izstāde.
No 1. līdz 30. novembrim Palsmanes PII „Mārīšu” grupiņas zīmējumu
izstāde “Latvijai dzimšanas dienā!”.
No 1. līdz 30. novembrim fotogrāfiju izstāde „Latvijas 103 nokrāsas”.
Smiltenes Kultūras centra kinozāle oktobra nogalē skatītājiem piedāvās:
•
„Nav laiks mirt” (Džeims
Bonds) – 25. bondiānas filma, kurā
aģenta 007 lomu jau piekto reizi atveido aktieris Daniels Kreigs.
•
Daces Pūces filma „Bedre”,
kas veidota pēc Janas Egles stāstu
motīviem. Tās centrā ir desmitgadīgais Markuss, kuram jāpielāgojas
jaunajai dzīvei laukos pie omes. Pēc
incidenta ar kaimiņu meiteni Emīliju
ciema iedzīvotāji uz zēnu sāk lūkoties
ar neiecietību un aizdomām, līdz nejaušības rezultātā viņš atrod patvērumu pie noslēpumainā vientuļnieka
Jūrnieka, kurš dzīvo meža nomalē.
Vecuma ierobežojums 12+
Ieeja uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai
Covid-19 pārslimošanas faktu un per-

sonu apliecinošu dokumentu. Bērni
no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu
par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu. Pasākumā ir fiksētas sēdvietas, apmeklētāji lieto medicīnas sejas maskas.

Smiltenes novada
Kultūras centrā
25. – 31. oktobrī iepazīstinot ar citu
tautu tradīcijām kultūras centra pagalmā vides objekts „Helovīns”
No 5. novembra kultūras centra
logos izstāde „Heraldika mūsdienu
Latvijā”
11. novembrī iedzīvotājiem ir iespēja pieminēt un godināt kritušos
brīvības cīnītājus, noliekot sveces
un lāpas tradicionālajā piemiņas
vietā – pie pieminekļa „Brīvības kara
varoņiem” (1918 – 1920) Smiltenes
pilsētas kapos.
12. novembrī plkst. 19.00 Valmieras teātris ar Reiņa Suhanova izrādi
„Ģimene”. Paaudžu trilleris 2 daļās
28. novembrī Ziemassvētku egles
iedegšana Smiltenes pilsētā

Trapenes pagasts
No 1. līdz 30. novembrim Trapenes kultūras namā Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde.
Savu apmeklējumu uz izstādi lūgums
pieteikt pa tālruni 25413243. Ieeja
kultūras namā uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas
faktu un personu apliecinošu dokumentu (izņemot bērnus līdz 12 gadu
vecumam). Jālieto sejas maska.
11. novembrī – Lāčplēša dienā – aicinām iedegt sveces savu māju logos. Individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros nolieciet sveces
pie piemiņas akmens (pie Trapenes
pagasta pārvaldes ēkas) pieminot
kritušos karavīrus.
20. novembrī Latvijas valsts svētkiem veltīts koncerts Trapenes k/n.
Aicina Valmieras teātra dziedošie
aktieri!
Ieeja koncertā uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas
faktu un personu apliecinošu dokumentu. Koncertā fiksētas sēdvietas un
apmeklētāji lieto medicīniskās sejas
maskas.

Variņu pagasts
No 25. līdz 29. oktobrim Variņu
bibliotēkā izstāde „Mošķu dārzenis”.

Virešu pagasts
19. novembrī (pārcelts no 22. oktobra) plkst. 18.00 Virešu Saieta
namā akordeonistes Initas Āboliņas
koncerts „Noktirne”. Piedalās Normunds Ķietis. Ieejas maksa: 5,- EUR.
Lūgums iepriekš pieteikties pa tel.
28397575
Ieeja koncertā uzrādot derīgu Covid-19
sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas
vai Covid-19 pārslimošanas faktu un
personu apliecinošu dokumentu. Koncertā fiksētas sēdvietas un apmeklētāji
lieto medicīniskās sejas maskas.
Aicinām sekot informācijai www.
smiltenesnovads.lv, www.visitsmiltenesnovads.lv, www.kinosmiltene.
lv sociālajos tīklos un afišu stendos!
Pasākumu norises laiki un norises
noteikumi var tikt mainīti atkarībā
no epidemioloģiskās situācijas Smiltenes novadā un valstī.

Kādas krāsas var saskatīt Latvijas dabā? Katrā gadalaikā krāsu
gamma ir atšķirīga, savukārt rudenī
Latvija šķiet viskošākā. Tāpēc šis ir
īstais brīdis parādīt, kāda ir Latvija
Jūsu mājas pagalmā, pilsētā, mežā
vai puķu dobē!
Smiltenes bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļa līdz 29. oktobrim aicina piedalīties foto akcijā
„Latvijas 103 nokrāsas”. Akcijas ietvaros aicinām izdrukāt lapu (mājaslapā www.smiltenesnovads.lv sadaļā Bibliotēkas) un izgriezt Latvijas
kontūru. Rezultātā tiek iegūts rāmis,
kuru var aizpildīt ar jebkuru ainavu
pēc jūsu izvēles. Nofotografējiet aiz-

pildīto rāmi un atsūtiet bibliotēkai
uz e-pastu bernubiblioteka@smiltenesnovads.lv vai lietotnes WhatsApp ziņā uz numuru 20047831. Fotografēšanas rāmjus var saņemt arī
Bērnu apkalpošanas nodaļā, Gaujas
ielā 1.
Sūtot fotogrāfiju, norādiet, kurā
Latvijas vietā fotogrāfija uzņemta.
Parādiet, kāda ir Latvija jūsu pusē!
Iesūtītās fotogrāfijas būs dāvana Latvijai 103. dzimšanas dienā un
no tām tiks izveidota krāšņa izstāde.
Sanita Lārmane,
Smiltenes bibliotēkas
vecākā bibliotekāre

Ziņas no Drustu bibliotēkas
Drustu bibliotēkā sniedz
individuālas konsultācijas un
apmācību par datoru, viedierīču, interneta un e-pakalpojumu
izmantošanu gan klātienē, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, gan
attālināti.
Bibliotēkā ir pieejams eID
karšu lasītājs. Ar eID karti var
apliecināt savu identitāti attālināti – elektroniskā vidē, gan arī
elektroniski parakstīt dokumentu.
Bibliotēkā ir iespēja izdrukāt
Covid-19 sertifikātu. Lai to izdarītu, nepieciešams kāds no drošiem
autentificēšanās līdzekļiem – internetbanka, eID karte, mobile ID.
Atgādinājums. Pie ieejas bib-

liotēkā ir novietota kastīte izlietotajām baterijām. Nemetīsim izlietotās
baterijas kopējos atkritumos! Tas ir
tik viegli – nākot uz bibliotēku vai
veikalu, atceries paņemt līdzi izlietotās baterijas un izmest.
Saziņai:
24502005
(Aija),
27877794 (Maira); e-pasts drustubiblioteka@smiltenesnovads.lv
Ja vēlies ātrāk uzzināt par jaunumiem bibliotēkā, iespējams tos
saņemt Whatsapp vai savā e-pastā. Sekojiet https://www.facebook.
com/drustubiblioteka; https://www.
instagram.com/drustu.biblioteka.lv
Aija Ciguze,
Drustu bibliotēkas vadītāja
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Sports

Noslēgusies skriešanas seriāla „Tepera takas” 2021. gada sezona
2021. gada 30. septembrī Tepera ezera meža sākumā pie Smiltenes
kartingu trases noslēdzās skriešanas
seriāla „Tepera takas” sezona, kurā
varēja piedalīties ikviens Smiltenes
novada iedzīvotājs.
Skriešanas seriāls kopumā norisinājās 10
kārtās, no kurām 6 kārtas notika šā gada maija/
jūnija mēnešos, bet 4 kārtas – septembrī. Sacensībās piedalījās dažāda vecuma skrējēji – jaunieši, ģimenes ar bērniem, kā arī vecāka gadu gājuma cilvēki, izvēloties distanci atbilstoši savai
vecuma grupai, kā arī sev ērtāko skriešanas laiku,
tādējādi sportojot un aktīvi pavadot laiku dabā!
Sacensības iemantojušas lielu popularitāti iedzīvotāju vidū, kur šajā sezonā piedalījās rekordliels
dalībnieku skaits – 350 Smiltenes novada iedzīvotāji, no kuriem 60 dalībnieki tika piedalījušies
visās 10 kārtās.
Sacensību kopvērtējumā tika vērtēta dalībnieku labāko izcīnīto vietu summa septiņās kārtās. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā
kopvērtējumā tika apbalvoti ar diplomiem un
pārsteiguma balvām. Speciālbalvas saņēma arī
dalībnieki, kas bija piedalījušies visās kārtās.
Skriešanas seriāls „Tepera takas”, nedaudz
mainot sacensību formātu, norisinās jau vairāk
kā 30 gadus. Vairāk kā 10 gadus organizators ir
biedrība „Smiltenes sporta centrs” un, pateicoties biedrības valdes priekšsēdētājam Guntaram
Marksam, ar katru jaunu sezonu iedzīvotāju inte-

„Tepera takas” kopvērtējumā 1. – 3. vietas ieguvēji:

rese un velme sportot aug. Līdz šim sacensības
varēja notikt, pateicoties sportistu dalības maksai, bet šajā sezonā dalība bija bezmaksas, jo
skriešanas seriāls tika realizēts Smiltenes novada
pašvaldības īstenotā projekta „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros.
Skriešanas
seriāls
notiek
projekta 9.2.4.2/16/I/052 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā”
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta kopējais finansējums 253592,00 EUR.
Vita Grigule,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
vadītāja

1 km distancē:

3 km distancē:

5 km distancē:

V-7 grupā:
1. vieta
Eduards Kalvītis
2. vieta
Krišjānis Zariņš
3. vieta
Reinis Šilovs
S-7 grupā:
1. vieta
Marta Šilova
2. vieta
Emīlija Kalvīte
3. vieta
Faustīne Dorše
S-10 grupā:
1. vieta
Una Pērkone
2. vieta
Sofija Marija Zālīte
3. vieta
Ieva Dreimane
V-10grupā:
1. vieta
Meinards Drošs
2. vieta
Rihards Jemsts
3. vieta
Jānis Putrālis
S-12 grupā:
1. vieta
Estere Elis Drīveniece
2. vieta
Karlīna Ulmane
3. vieta
Maija Dorše
V12 grupā:
1. vieta
Dāvis Bergs
2. vieta
Aleksis Jēkabsons
3. vieta
Adrians Leikarts
S-55+ grupā:
1. vieta
Iveta Purmale

S-15 grupā:
1. vieta
Sanija Kaņipova
2. vieta
Emīlija Seņka
3. vieta
Annija Sīpola
V-15 grupā:
1. vieta
Roberts Kašs
2. vieta
Roberts Upenieks
3. vieta
Miks Andersons
S-40 grupā:
1. vieta
Madara Ciemiņa
2. vieta
Monta Konstante
3. vieta
Lauma Skrodele
S-55 grupā:
1. vieta
Elita Zālīte
2. vieta
Mudīte Zālīte
3. vieta
Iveta Kazaine
V-55+ grupā:
1. vieta
Aigars Savickis
2. vieta
Raitis Puriņš
3. vieta
Vilis Mednis

V-18 grupā:
1. vieta
Tomass Veismanis
2. vieta
Jānis Vahers
3. vieta
Renārs Kļaviņš
V-35 grupā:
1. vieta
Edgars Matuks
2. vieta
Elvis Markss
3. vieta
Jānis Šteinbergs
V-45 grupā:
1. vieta
Kaspars Abuls
2. vieta
Mārtiņš Ķerpe
3. vieta
Lauris Veidemanis
V-55 grupā:
1. vieta
Agnis Melderis
2. vieta
Andris Lanka
3. vieta
Māris Stabiņš

Turpinās projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai” aktivitātes
Arī ārkārtas situācijas laikā, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus, aicinām iedzīvotājus būt
sportiski aktīviem un pavadīt laiku
sportojot – sev drošā vidē – svaigā
gaisā vai iekštelpās, jo regulāras
fiziskas aktivitātes ir labas veselības un pašsajūtas priekšnoteikums
jebkurā vecumā. Iedzīvotāji aicināti
sportot individuāli, nepulcējoties vai
arī izvērtējot savu veselības stāvokli,
piedalīties kādā no projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai” ietvaros organizētām
aktivitātēm.
CROSSFIT vingrošanas
nodarbības
Nodarbības paredzētas funkcionālo un augstas intensitātes
sporta treniņu piekritējiem gan ar,
gan bez pieredzes. Regulāri apmeklējot šādas vingrošanas nodarbībās
iespējams uzlabot ne tikai savu fizisko pašsajūtu, bet arī mazināt stresu
un garīgo izdegšanu. Nodarbības
paredzētas visai ģimenei, ikvienam,
kas vēlas iesaistīties vidējas slodzes
fiziskās aktivitātēs, attīstīt kustību
motoriku un stiprināt sirds un asinsvadu veselību.
Nodarbības notiek sestdienās – plkst. 10.00 Smiltenes stadionā, Kalnamuižā, Smiltenes
pagastā.
Iepriekšēja pieteikšanās pie treneres Daces Dzilnas (lietotnē WhatsApp +37122028156) ir obligāta.
Nodarbības notiek epidemioloģiski drošā vidē (tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas ar
sadarbspējas sertifikātiem). Treniņgrupā vienlaikus var piedalīties ne
vairāk kā 20 personas.
ZUMBAS nodarbības Smiltenē un
Grundzālē
Zumbas nodarbības notiek
Smiltenē un Grundzālē. To mērķis ir
uzlabot fizisko un emocionālo pašsajūtu un aicināt iedzīvotājus piedalīties fiziskajās aktivitātēs.
Nodarbības notiek svētdienās:

plkst. 10.00 Smiltenes
sporta skolas lielajā zālē;
plkst. 12.00 Grundzāles
pagasta kultūras namā.
Iepriekšējā pieteikšanās nodarbībām ir obligāta, zvanot vai rakstot ziņu lietotnē WhatsApp trenerei
Sandrai Taubei uz tālr.: 29605543.
Nodarbības notiek epidemioloģiski drošā vidē (tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas ar
sadarbspējas sertifikātiem). Treniņgrupā vienlaikus var piedalīties ne
vairāk kā 20 personas.
VINGROŠANAS nodarbības
fizioterapeita vadībā (tiešsaites
platformā „ZOOM”)
Vingrot aicināti iedzīvotāji visās
vecuma grupās, izvēloties savam
sagatavotības līmenim atbilstošu
nodarbības intensitāti. Nodarbības
paredzētas, lai uzlabotu fizisko formu, veicinātu vielmaiņu, mazinātu
tauku daudzumu, tonizētu ķermeņa
muskulatūru, stiprinātu muskuļus,
saites un locītavas. Vingrošanas nodarbības vada fizioterapeite Baiba
Gutāne.
Vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā notiek otrdienās un
ceturtdienās plkst.18.00 – 19.00
izmantojot tiešsaistes platformu
„ZOOM”.
Piekļuves saite vingrošanas
nodarbībām tiek publicēta Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā
https://smiltenesnovads.lv/ sadaļā
Kalendārs.
Lai piedalītos nodarbībā:
• pieslēdzaties no datora vai
kādas citas viedierīces Zoom tiešsaistes platformai, lietotājvārda ailē
ierakstot pilnu savu vārdu un uzvārdu. Pirms nodarbības / vai nodarbības laikā lūgums reģistrēties sadaļā
Čats;
• izvēlieties sev ērtāko telpu
vingrojumu veikšanai, lai iespējams
veikt brīvas un netraucētas kustības;
• novietojiet viedierīci tā, lai
viegli redzēt fizioterapeita norādījumus;

• lūgums video kameru turēt ieslēgtu visas nodarbības laikā.
JOGAS nodarbības (tiešsaites
platformā „ZOOM”)
Jogas nodarbību mērķis ir apgūt prasmes saglabāt veselību un
spēkus, harmoniski mijiedarboties
ar iekšējo un ārējo pasauli, pielietot
šīs prasmes ikdienā. Nodarbībās
tiek apgūtas jogas pamata pozas, elpošanas vingrinājumi, kā arī fizisku
vingrinājumu kompleksi (locītavu,
mugurkaula, gremošanas sistēmai),
elpošanas prakses, kas palielina
enerģiju, stresa mazināšanas tehnikas. Nodarbības vada pasniedzēja
Dana Langenfelda.
Jogas nodarbības notiek pirmdienās plkst. 18.00 – 19.30 izmantojot tiešsaistes platformu
„ZOOM”.
Piekļuves saite vingrošanas
nodarbībām tiek publicēta Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā
https://smiltenesnovads.lv/ sadaļā
Kalendārs.
Lai piedalītos nodarbībā:
pieslēdzaties no datora vai
kādas citas viedierīces Zoom tiešsaistes platformai, lietotājvārda ailē
ierakstot pilnu savu vārdu un uzvārdu. Pirms nodarbības / vai nodarbības laikā lūgums reģistrēties sadaļā
Čats;
• izvēlieties sev ērtāko telpu
vingrojumu veikšanai, lai iespējams
veikt brīvas un netraucētas kustības;
• novietojiet viedierīci tā, lai
viegli redzēt pasniedzēja norādījumus;
• lūgums video kameru turēt ieslēgtu visas nodarbības laikā.

•

PELDĒŠANAS un PIRTS
nodarbības SENIORIEM
Vecāki cilvēki, apmeklējot peldēšanas nodarbības un pirts procedūras, var izkustināt savu ķermeni,
izstiepties un saglabāt lokanību,
izveicību un dzīvesprieku. Abi pasākumi mazina noguruma pazīmes,

uzlabo dzīves kvalitāti, kā arī fiziskās
aktivitātes veicina vispārējo veselības uzlabošanos (it sevišķi sirds un
asinsvadu veselību), pagarina mūža
ilgumu.
Par nodarbību norises datumiem, lūgums sekot līdzi Smiltenes
novada pašvaldības mājaslapā https://smiltenesnovads.lv.
Baseina apmeklējuma dienās,
pulcēšanās un izbraukšana ar autobusu uz Priekuļiem plkst. 10.00 no
Smiltenes Baznīcas laukuma.
Piedalīties aicināti seniori ar
sadarbspējīgu sertifikātu, ievērojot
visus valstī noteiktos noteikumus un
ierobežojumus.
Iepriekšēja pieteikšanās pie
Smiltenes novada pašvaldības sociālā dienesta darbinieces Anitas
Šteinbergas zvanot
darba laikā
pa tālr. 28680831, vai rakstot SMS
norādot: VĀRDS, UZVĀRDS, VIETA,
LAIKS.
VINGROŠANAS nodarbības
Raunā
Iedzīvotāji aicināti uz vingrošanas nodarbībām, kuras vada
sporta pedagoģe Aiva Parandjuka.
Vingrošanas nodarbību mērķis ir
uzlabot iedzīvotāju fizisko veselību
un pašsajūtu, pielietojot dažādus
vingrojumus spēka un izturības uzlabošanai, muskulatūras nostiprināšanai, lokanības palielināšanai un
sirdsdarbības uzlabošanai, tādējādi
pozitīvi ietekmējot dzīves kvalitāti.
Nodarbības notiek ceturdienās (izņemot 18.11.2021.), plkst.
19.00 – 20.30, Raunas pamatskolas sporta zālē, Dīķa ielā 4, Raunā,
Smiltenes novadā.
Iepriekšējā pieteikšanās nodarbībai ir obligāta, zvanot vai rakstot
ziņu lietotnē WhatsApp uz tālr.:
26539037 (Inga).
Nodarbības notiek epidemioloģiski drošā vidē (tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas ar
sadarbspējas sertifikātiem). Treniņgrupā vienlaikus var piedalīties ne
vairāk kā 20 personas.

CIGUN nodarbības APĒ
Nodarbības notiek ceturdienās (izņemot 18.11.2021.), plkst.
11.00 – 12.00.
Nodarbības vada Irēna Meistere. Vairāk informācijas par nodarbību norises vietu un pieteikšanos,
zvanot pa tālruni 29406867 (Indra)
vai arī sekojot jaunākajai informācijai Smiltenes novada pašvaldības
mājaslapā
https://smiltenesnovads.lv.
JOGAS nodarbības APĒ
Nodarbības notiek trešdienās,
plkst. 18.00 – 19.30
Nodarbības vada Inguna Baranovska. Vairāk informācijas par
nodarbību norises vietu un pieteikšanos, zvanot pa tālruni 29406867
(Indra) vai arī sekojot jaunākajai informācijai Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā https://smiltenesnovads.lv.
Nodarbības tiek īstenotas projektu „Vietējās sabiedrības veselības
veicināšanas pasākumi Raunas un
Drustu pagastos” (9.2.4.2/16/I/043);
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” (9.2.4.2/16/I/052) un „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes
pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un
Virešu pagastos” (9.2.4.2/16/I/057)
ietvaros.
Visas nodarbības ir bezmaksas
un tajās var piedalīties ikviens Smiltenes novada iedzīvotājs, ievērojot
valstī noteiktos ierobežojumus.
Lūdzam sekot līdzi turpmākajiem plānotajiem pasākumiem, to
norises laikiem un jaunākajai informācijai Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā https://smiltenesnovads.lv.
Sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļa
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2021. gada 21. oktobris

Kroņu darināšanas meistarklase
Smiltenē

Pasākumi gan ārā, gan iekštelpās var notikt tikai epidemioloģiski drošā vidē. Pēc Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem epidemioloģiski droša vide ir telpa vai teritorija,
publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā
atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas.
Jebkuram pasākuma organizatoram ir tiesības un pienākums to pārbaudīt. To ir sarežģīti izdarīt tādos pasākumos kā tradicionālais Lāčplēšu dienas lāpu gājiens, 18. novembra salūta vērošana un daudzos citos, tādēļ šie pasākumi šogad nenotiks.
Aicinām iedzīvotājus Latvijas valsts svētku un atceres dienās nolikt svecītes un apmeklēt piemiņas vietas individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros, nepulcējoties un
ievērojot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

2021. gada 30. oktobrī plkst. 10.00 Smiltenes
novada kultūras centrā norisināsies kroņu darināšanas meistarklase Judītes Bukšas vadībā.
Meistarklases laikā katrs dalībnieks varēs darināt kroni, izmantojot pusdārgakmeņus, pērles,
koku un samtu.
Kronis, tāpat kā Rīga, nekad nav gatavs, jo,
mainoties īpašnieka iekšējām sajūtām, mainās arī
skatījums par to, kādam jāizskatās kronim. To nākotnē būs iespējams papildināt citu meistarklašu
ietvaros.
Kroņu darināšanas meistarklases ilgums: 4 –
5 stundas. Dalības maksa: 50 euro no vienas personas.
Pieteikšanās un informācija, zvanot pa tālruni:
25455507 (vietu skaits ierobežots). Pieteikšanās
līdz 2021. gada 25. oktobrim (ieskaitot).
Pamatojoties uz valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem, dalība meistarklasē
iespējama, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un
personu apliecinošu dokumentu.
Linda Vorpe,
tautas lietišķās mākslas studijas
„Smiltene” vadītāja

Izdevējs: Smiltenes novada pašvaldība. Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 8800 eks.
Iespiests SIA „Erante” tipogrāfijā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201
Smiltenes novada pašvaldības oficiālā informācija:
www.smiltenesnovads.lv

