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Vakcinācijas aptvere Smiltenes novada pašvaldības struktūrvienībās

Smiltenes novada pašvaldība aicina darbā:
•  Nekustamā īpašuma nodokļa administratoru – pieteikšanās līdz 

26.11.2021.; 
•  Nekustamā īpašuma speciālistu – pieteikšanās līdz 26.11.2021.;
•  Lietvedi Sociālajā dienestā – pieteikšanās līdz 26.11.2021.; 
•  Juristu – pieteikšanās līdz 26.11.2021.;
•  Digitālā mārketinga un komunikācijas speciālistu – pieteikšanās 

līdz 21.11.2021.; 
•  Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku – pieteikšanās līdz 21.11.2021. 

Informācija par prasībām pretendentiem, apraksts par veicamajiem 
pienākumiem un pieteikšanās termiņi vakantajām vietām pieejami Smil-
tenes novada mājaslapas www.smiltenesnovads.lv   sadaļā – „Vakances”. 
Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz telefona numuru: 64707584.

Pašvaldības aktuālajai informācijai aicinām
sekot līdzi www.smiltenesnovads.lv

tīmekļvietnē

www.apesnovads.lv
www.rauna.lv 

Ar 2022.gada 1.janvāri 
tiks slēgtas tīmekļvietnes:

18.
NOVEMBRIS

Smiltenes novada pašvaldība

Sveiciens visiem Smiltenes novada enerģiskajiem, 
radošajiem, darbīgajiem, sportiskajiem un aizrautīgajiem 
iedzīvotājiem, kas negaida, bet dara - ar savām rokām, 

domām un sirdi Latviju lielu audzē.

Šā gada 9. oktobrī Ministru 
Kabineta izdotais rīkojums Nr. 
720 noteic, ka valsts, pašvaldību 
iestāžu un kapitālsabiedrību dar-
biniekiem ir obligāts pienākums 
veikt vakcināciju pret Covid-19 vī-
rusa infekciju. Pienākumu vakci-
nēties Smiltenes novada pašval-
dības struktūrvienībās izpildījuši 
96,63% darbinieki. 

Smiltenes novada pašvaldī-
bas iestādēs, kapitālsabiedrībās un 
struktūrvienībās kopumā strādā 
1241 darbinieks, no kuriem 87,09% 
darbinieku ir ar Covid-19 vakcinā-
cijas sertifi kātu, 1,54% darbinieku 
ir ar sadarbspējīgu pārslimošanas 
sertifi kātu un 8% pašvaldības dar-
binieku vēl gaida, kad sertifi kāts 
stāsies spēkā. Daļa pašvaldības dar-
binieku jeb 3,37% šobrīd neplāno 
ievērot obligāto pienākumu vakci-
nēties.  

Pašvaldībām ir jāspēj nodro-
šināt epidemioloģiski drošus pub-

liskos pakalpojumus, neapdraudot 
ne klientus, ne darbinieku drošību, 
tādēļ publiskajā sektorā un jomās 
strādājošajiem ir paredzēta prasība 
būt vakcinētiem. Turklāt pašvaldību 
iestādēs ir jātiecas nodrošināt dar-

ba nepārtrauktību, lai nodrošinātu 
pakalpojuma pieejamību jebkurā 
laikā, tādēļ nav pieļaujams, ka, vīru-
sa uzliesmojuma un darbinieku sli-
mības dēļ, pašvaldības iestādē tiek 
ierobežota pakalpojumu pieejamī-

ba iedzīvotājiem. 
Ministru Kabineta rīkojumā Nr. 

720 „Par ārkārtējās situācijas izslu-
dināšanu” pēc 9. novembra grozīju-
miem ir noteikts: 

•	 Ja darbinieks (amatper-
sona) vakcināciju nav uzsācis līdz 
2021. gada 15. novembrim, dar-
ba devējs darbinieku atstādina 
no darba pienākumu veikšanas. 
Saskaņā ar šo rīkojumu darba de-
vējam netiek dota izvēles iespēja 
neatstādināt darbinieku un, pa-
matojoties uz rakstveida rīkojumu, 
atstādināšanas process var tikt uz-
sākts sākot ar šā gada 16. novembri. 

•	 Ja darbiniekam līdz 15. 
novembrim ir uzsākts vakcinā-
cijas process un vakcinācijas 
sertifi kātu tas iegūs ne vēlāk kā 
līdz 2021. gada 15. decembrim, 
līdz sertifi kāta iegūšanai darbinieks 
(amatpersona) var turpināt pildīt 
savus darba pienākumus klātienē, 
uzrādot testēšanas sertifi kātu, kas 

izsniegts ne agrāk, kā pirms 72 h. 
Izdevumus, kas saistīti ar testa veik-
šanu, darbinieks sedz no saviem lī-
dzekļiem, ja nav citas vienošanās ar 
darba devēju. 

Atstādināšana ir pagaidu aizlie-
gums darbiniekam atrasties darba 
vietā un veikt darbu, par atstādinā-
šanas laiku neizmaksājot darba sa-
maksu. Darbinieks tiek atstādināts no 
darba pienākumu veikšanas ne ilgāk 
kā uz 3 mēnešiem. 

Ziņojumā apkopota statistika 
par situāciju novadā līdz šā gada 5. 
novembrim. Tendence rāda, ka, iz-
vērtējot atstādināšanas ietekmi un 
nākotnes perspektīvas, cilvēki, tomēr, 
izvēlas vakcinēties, tādēļ esošā situā-
cija Smiltenes novada pašvaldības 
darbinieku vakcinācijas aptverē  var 
mainīties. 

Linda Beitika,
Smiltenes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja 
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nas mūzikas un mākslas skolā val-
stī izsludinātās ārkārtējās situāci-
jas laikā.

8. Nepiemērot vecāku līdzfi-
nansējuma maksu par interešu 
izglītības programmu apguvi Smil-
tenes Mākslas skolā, Smiltenes 
Mūzikas skolā, Smiltenes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta sko-
lā, Gaujienas mūzikas un mākslas 
skolā un Smiltenes Bērnu un jau-
niešu interešu izglītības centrā 
valstī izsludinātās ārkārtējās si-
tuācijas laikā.

9. Sagatavot un iesniegt kon-
kursam „Atbalsts jaunatnes poli-
tikas īstenošanai vietējā līmenī” 
projekta pieteikumu „Kvalitatīvas 
un ilgtspējīgas darba ar jaunatni 
sistēmas izveide Smiltenes nova-
da pašvaldībā”.

10. Par grozījumiem Blomes 
pamatskolas no pašvaldības bu-
džeta finansējamo amata vienību 
sarakstā.

11. Par izmaiņām Smiltenes 
novada Kultūras, sporta un mūžiz-
glītības pārvaldes amatu vienību 
sarakstā.

12. Par projektu līdzfinansēša-
nas konkursa „Smiltenes novada 
kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai 
izglītojošu aktivitāšu projekti” re-
zultātu apstiprināšanu.

13. Pieņemti septiņi lēmumi 
par īres līguma termiņa pagarinā-
šanu.

14. Par iekļaušanu dzīvojamās 
telpas izīrēšanas reģistrā pirmā 
kārtā.

15. Nodot publiskajai apsprie-
šanai Smiltenes novada Ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas projektu.

16. Nodot publiskajai apsprie-
šanai Smiltenes novada Attīstības 
programmas projektu.

17. Apstiprināt saistošo notei-

2021. gada 27. oktobrī notika 
kārtējā Smiltenes novada paš-
valdības domes sēde, kurā tika 
pieņemti 43 lēmumi:

1. Par ēdināšanas pakalpoju-
mu sniegšanu 1. – 4. klases izglī-
tojamiem attālināto mācību laikā.

2. Par ēdināšanas pakalpoju-
mu sniegšanu Smiltenes novada 
speciālo izglītības iestāžu izglīto-
jamiem attālināto mācību laikā.

3. Par mērķdotāciju sadali paš-
valdības izglītības iestādēs bērnu 
no piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbināto pedagoģisko darbi-
nieku darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām Smiltenes novadā.

4. Par mērķdotācijas sadali 
interešu izglītības programmām 
pedagogu daļējai darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām.

5. Par mērķdotācijas sadali 
pašvaldības pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu, pašval-
dību speciālās izglītības iestāžu 
un pašvaldību profesionālās iz-
glītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksā 
Smiltenes novadā.

6. Par mērķdotācijas sadali 
pašvaldību speciālajām pirms-
skolas iestādēm, internātskolām, 
Izglītības iestāžu reģistrā reģistrē-
tajiem attīstības un rehabilitācijas 
centriem un speciālajām internāt-
skolām bērniem ar fiziskās un garī-
gās attīstības traucējumiem.

7. Piemērot 50% atlaidi no ve-
cāku līdzfinansējuma apmēra par 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmu apguvi Smiltenes 
Mākslas skolā, Smiltenes Mūzikas 
skolā, Smiltenes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolā un Gaujie-

kumu Nr. 7/21 „Grozījumi Smil-
tenes novada pašvaldības 2021. 
gada 28. jūlija saistošajos noteiku-
mos Nr. 2 „Par Smiltenes novada 
pašvaldības apvienoto budžetu 
2021. gadam”” projektu.

18. Par izmaksām uz vienu iz-
glītojamo.

19. Par Apes novada domes un 
Raunas novada domes slēguma 
pārskatu apstiprināšanu.

20. Apstiprināt Saistošo notei-
kumu Nr. 8 „Par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu Smiltenes 
novadā” projektu.

21. Apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr. 9 „Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem Smiltenes novada 
pašvaldībā”.

22. Apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr. 10 „Par maznodroši-
nātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni Smiltenes novadā”.

23. Apstiprināt Saistošos no-
teikumus Nr. 11 „Par sociālajiem 
pakalpojumiem Smiltenes novada 
pašvaldībā”.

24. Apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr. 12 „Par pabalstiem 
audžuģimenei Smiltenes novada 
pašvaldībā”.

25. Apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr. 13 „Par palīdzību bā-
renim un bez vecāku gādības pa-
likušam bērnam pēc pilngadības 
sasniegšanas Smiltenes novada 
pašvaldībā”.

26. Apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr. 14 „Par brīvprātīgās 
iniciatīvas Smiltenes novada paš-
valdībā”.

27. Apstiprināt saistošo no-
teikumu Nr. 15 „Par nekustamā 
īpašuma nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Smiltenes novadā” 
projektu.

bas kultūras iestāžu reorganizāci-
jas uzsākšanu”.

34. Par grozījumiem Smiltenes 
novada pašvaldības domes 2021. 
gada 29. septembra lēmumā Nr. 
167 „Par pilnvarojumu SIA „Smil-
tenes NKUP” sniegt sabiedriskos 
ūdenssaimniecības pakalpojumus 
Smiltenes novada administratīva-
jā teritorijā”.

35. Par grozījumiem Smiltenes 
novada pašvaldības domes 2021. 
gada 25. augusta nolikumā Nr. 
23.3/21 „Smiltenes novada bāriņ-
tiesas nolikums”.

36. Par Smiltenes novada  paš-
valdības Medību koordinācijas  
komisijas izveidošanu.

37. Noteikumu Nr. 6/21 „Par 
Valsts budžeta autoceļu (ielu) fon-
da finanšu līdzekļu izlietošanas 
kārtība ielu un ceļu uzturēšanai 
Smiltenes novadā” apstiprināša-
na. 

38. Par Smiltenes novada sa-
darbības teritorijas Civilās aizsar-
dzības komisijas apstiprināšanu, 
grozījumiem Smiltenes novada 
sadarbības teritorijas civilās aiz-
sardzības komisijas nolikumā. 

Š.g. 29. oktobrī notika ārkār-
tas domes sēde, kurā tika pie-
ņemti šādi lēmumi:

1. Iecelt pašvaldības iestādes 
„Smiltenes novada Būvvalde” va-
dītāja amatā Lieni Brolīti ar 2021.
gada 1. novembri.

2. Iecelt Smiltenes novada 
Pašvaldības policijas priekšnieka 
amatā Egiju Cekulu.

Informāciju sagatavoja 
Dina Kaupe,

Smiltenes novada pašvaldības 
Kancelejas nodaļas vadītāja 

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi

Pašvaldībā

28. Apstiprināt Saistošo notei-
kumu Nr.16 „Grozījumi 2011. gada 
19. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 7/11 „Par pašvaldības nodevu 
par tirdzniecību publiskās vietās 
Smiltenes novadā”” projektu.

29. Apstiprināt Saistošo no-
teikumu Nr. 17 „Grozījumi Apes 
novada domes 2019. gada 28. feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr. 
3/2019 „Par ielu tirdzniecību un 
tirgus statusa piešķiršanas kārtī-
bu Apes novadā”” projektu.

30. Apstiprināt Noteikumus Nr. 
5/21 „Par piemaksas noteikšanas 
kritērijiem Smiltenes novada Paš-
valdības policijas darbiniekiem 
par darbu paaugstināta riska un 
slodzes apstākļos saistībā ar Co-
vid-19 infekcijas slimības uzlies-
mojumu un tās seku novēršanu” 
projektu.

31. Apstiprināt Smiltenes no-
vada pašvaldības nekustamā īpa-
šuma objekta „Siļķītes”, Blomes 
pagastā, Smiltenes novadā, ka-
dastra numurs 9446 006 0270, kas 
sastāv no divām zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumu 9446 006 
0270 3,83 ha un 9446 006 0269 
0,94 ha platībā un četrām ēkām, 
2021. gada 12. oktobra izsoles re-
zultātus, saskaņā ar kuriem īpa-
šuma objektu nosolīja Sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību „Veiks”, re-
ģistrācijas numurs 42403037282,  
par 50720,00 euro (piecdesmit 
tūkstošiem septiņiem simtiem 
divdesmit euro 00 centiem), t.sk. 
par zemi 15723,00 euro un ēkām 
34997,00 euro. 

32. Par nekustamā īpašuma 
Kaikas iela 6, Smiltenē, nomu.

33. Par grozījumiem Smiltenes 
novada pašvaldības domes 2021. 
gada 25. augusta lēmumā Nr. 115 
„Par Smiltenes novada pašvaldī-

Lai sekmētu uzņēmējdarbību 
un attīstītu vietējo mājražotāju 
sniegto pakalpojumu un preču 
apjomu, saistošie noteikumi „Gro-
zījumi Apes novada domes 2019. 
gada 28. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 3/2019 „Par ielu 
tirdzniecību un tirgus statusa pie-
šķiršanas kārtību Apes novadā” 
paredz uz laiku līdz 2022. gada 

Smiltenes novada pašvaldības dome 2021. gada 29. oktobrī izdeva 
saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi 2011. gada 19. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 7/11 

„Par pašvaldības nodevu par 
tirdzniecību publiskās vietās 
Smiltenes novadā”” 

Lai sekmētu uzņēmējdarbību 
un attīstītu vietējo mājražotāju 
sniegto pakalpojumu un preču 
apjomu, saistošie noteikumi „Gro-
zījumi 2011. gada 19. aprīļa sais-
tošajos noteikumos Nr. 7/11 „Par 
pašvaldības nodevu par tirdznie-
cību publiskās vietās Smiltenes 
novadā”” paredz uz laiku līdz 2022. 
gada 1. jūnijam nepiemērot (neie-
kasēt) saistošo noteikumu Nr. 7/11 

Smiltenes novada pašvaldības dome 2021. gada 29. oktobrī izdeva 
saistošos noteikumus Nr. 17 „Grozījumi Apes novada domes 2019. gada 
28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 

„Par ielu tirdzniecību un tirgus 
statusa piešķiršanas kārtību Apes 
novadā”

1. jūnijam nepiemērot (neieka-
sēt) saistošo noteikumu 21.3.1., 
21.3.2., 21.3.5., 21.3.6., 21.3.7. 
apakšpunktos noteikto nodevu 
par tirdzniecību publiskās vietās.

Saistošie noteikumi ir stājušies 
spēkā 11.11.2021.

Ar pilnu saistošo noteikumu 
tekstu var iepazīties www.likumi.
lv.

Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrija nākotnē 
plāno sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas reģionu reformu  un 
pāreju no 10 atkritumu apsaimnie-
košanas reģioniem uz pieciem. 

 Taču pagaidām līdz  atkritumu 
apsaimniekošanas reģionu refor-
mas īstenošanai un ieviešanai, lai   
racionālāk un lietderīgāk organi-
zētu atkritumu apsaimniekošanu, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 
izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus 
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Smiltenes novadā”

jaunajā Smiltenes novadā ir no-
teiktas divas sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas zonas.

A zona – Smiltenes novada, iz-
ņemot Apes pilsētu, Apes pagastu, 
Gaujienas pagastu, Trapenes pa-
gastu un Virešu pagastu, adminis-
tratīvā teritorija.

B zona – Apes pilsētas, Apes 
pagasta, Gaujienas pagasta, Trape-
nes pagasta, Virešu pagasta admi-

nistratīvā teritorija.
Apes pilsētas, Apes pagasta, 

Gaujienas pagasta, Trapenes pa-
gasta un Virešu pagasta teritorijā 
savāktie sadzīves atkritumi tiks 
nogādāti cieto sadzīves atkritumu 
poligonā „Kaudzītes”.  Pārējie Smil-
tenes novada teritorijā savāktie 
sadzīves atkritumi tiks nogādāti uz 
cieto sadzīves atkritumu poligonu 
„Daibe”.

25. un 26. novembrī notiks 
ūdenssistēmas dezinfekcija

25. un 26. novembrī Smiltenes NKUP ūdens piegādes 
zonā – Grundzālē, Palsmanē, Smiltenē, (arī Vidzemes un 
Silvas ciemos) Launkalnē, Blomē, Bilskā, Mēros, Variņos 
notiks ūdenssistēmas dezinfekcija. Iespējama ūdens kva-
litātes pasliktināšanās.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Smiltenes NKUP, SIA

VSAA klientu apkalpošana klātienē 
norisinās tikai pēc iepriekšēja 

pieraksta
Lai pieteiktos:
• zvaniet: 64707284 vai 29171523;
• rakstiet: valka@vsaa.gov.lv.      

VSAA konsultāciju centrs:
konsultācijas iespējams saņemt, raks-

tot uz e-pastu: konsultacijas@vsaa.gov.lv vai 
zvanot uz tālruni 64507020.

6.1. apakšpunktā noteikto pašval-
dības nodevu par tirdzniecību no 
pārvietojamā mazumtirdzniecības 
punkta bez alkoholiskajiem dzē-
rieniem (14,20 euro mēnesī).

Saistošie noteikumi ir stājušies 
spēkā 11.11.2021.

Ar pilnu saistošo noteikumu 
tekstu var iepazīties www.likumi.
lv.
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SIA „ZAAO” (ZAAO) turpinot 
attīstīt modernu, iedzīvotājiem 
ērtu atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmu, tai skaitā paplašinot šķi-
rošanas pakalpojumu pieejamību, 
atgādina, ka Smiltenes pilsētas 
teritorijas, Raunas pagasta cen-
tra, Launkalnes pagasta Silvas un 
Saltupu privātmāju iedzīvotājiem 
ir iespēja pieteikties uz individuāli 
dalīti vāktu atkritumu apsaimnie-
košanas pakalpojumu privātmājā.

Pakalpojumā ietverto vieglā 
iepakojuma un stikla iepakojuma 
konteineru apkalpošana ir bez 
maksas. Klientu pieredze rāda, ka 
izmantojot minēto pakalpojumu, 
mājsaimniecība ietaupa aptuveni 
40% no summas, ko maksā par ne-
šķirotu atkritumu apsaimniekoša-
nas pirms iesaistīšanās atkritumu 
šķirošanā.

ZAAO Atkritumu apsaimnie-
košanas daļas vadītāja Ginta Gai-
luma: „Ir prieks, ka iedzīvotāji 
izmanto iespēju šķirot pie savām 
namdurvīm. Smiltenes novadā 
kopā šo pakalpojumu jau izman-
to vairāk nekā 400 klienti. Šobrīd 
analizējam pakalpojuma sniegša-
nas datus, lai saprastu, kurās blīvi 
apdzīvotās vietās novadā vēl kon-
krēto pakalpojumu varēsim piedā-
vāt, jo ZAAO mērķis ir tuvākajos 
gados ieviest šo pakalpojumu pēc 
iespējas plašākā uzņēmuma dar-
bības teritorijā.”

Konkrētā pakalpojuma kon-

 Šķiro bez maksas pie privātmājas 
namdurvīm!

teineri ir 240 l ietilpības. Kontei-
ners vieglajam iepakojumam ir ar 
dzeltenu vāku, tajā drīkst ievietot 
papīru, kartonu, PET dzērienu pu-
deles, polietilēna plēves (LDPE), 
kosmētikas un sadzīves ķīmijas 
iepakojumu (HDPE) – kastes, kan-
nas, pudeles, spaiņus, kā arī me-
tāla priekšmetus. Stikla pudeļu 
un burku nodošanai tiks uzstādīti 
konteineri ar melnu vāku.

Lai pieteiktos pakalpojumam, 
iedzīvotājam ir jābūt ZAAO klien-
tam, kuram ir noslēgts līgums 
par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu ar konteineru. Pieteikt 
līguma noslēgšanu par individuāli 
dalīti vākto atkritumu apsaimnie-
košanas pakalpojumu var zvanot 
pa tālr. 64281250 vai rakstot uz 
e-pastu zaao@zaao.lv. Līguma no-
slēgšana tiek organizēta ar pasta 

starpniecību vai izmantojot elek-
tronisko parakstu.

Jau 2001. gadā, neilgi pēc uz-
ņēmuma izveides, ZAAO sāka 
klientiem nodrošināt iespēju no-
dot iepakojumu pārstrādei. Šobrīd 
infrastruktūra attīstīta līdz 21 EKO 
laukumam, kuros pārstrādei var 
nodot gandrīz divus desmitus at-
kritumu veidu. Tāpat ZAAO dar-
bības reģionā ir uzstādīti vairāk 
nekā 600 EKO punkti, kuros pie-
ejami konteineri papīra, metāla, 
plastmasas un stikla nodošanai, 
radot normatīvajām prasībām at-
bilstošu infrastruktūras pārklāju-
mu.

Zane Leimane,
SIA „ZAAO” sabiedrisko 

attiecību vadītāja

 Smiltenes novada Pašvaldī-
bas policija 2021. gada oktobra 
mēnesī reaģēja uz 153 notikumiem, 
no kuriem 56 gadījumos ziņas sa-
ņemtas no iedzīvotājiem, 34 pārkā-
pumi tika fi ksēti patruļas laikā, 17 
gadījumos informācija saņemta no 
Valsts policijas Operatīvās vadības 
nodaļas un 3 gadījumos no video-
novērošanas sistēmas.  Tika veikti  
43 plānotie reidi un norīkojumi.

Apkalpojot notikumus konsta-
tēts, ka 23 gadījumos notikumā ie-
saistītās personas atrodas alkohola 
reibumā, no tām bija nepieciešams 
sešas personas nogādāt dzīves vie-
tā, piecas – atskurbtuvē.

Pret 41 personu uzsākta admi-
nistratīvo pārkāpumu lietvedība, 
no kurām 39 gadījumos pieņemts 
lēmums, bet 2 lietas nosūtītas kom-
petentām iestādēm lēmuma pie-
ņemšanai.
 17 par alkoholisko dzērie-

nu vai citu apreibinošo vielu lietoša-
nu publiskā vietā vai atrašanos pub-
liskā vietā reibuma stāvoklī. 
 2 par sadzīves atkritumu 

radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanā.
 2 par mutes un deguna 

aizsarg maskas nelietošanu.
 6 par mājsēdes neievēro-

šanu.
 12 par pulcēšanās notei-

kumu pārkāpšanu.
 1 par dzīvesvietas nedekla-

rēšanu.
 1 par stāvēšanu 326. ceļa 

zīmes darbības zonā.
31 gadījumos personas, pama-

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

Smiltenes novada Pašvaldī-
bas policija informē, ka veic pa-
stiprinātu drošības un noteikto 
ierobežojumu uzraudzību, kā arī 

Pašvaldības policijas 
informācija

Pašvaldība informē, ka saska-
ņā ar Smiltenes novada pašvaldī-
bas domes 2021. gada 29. septem-
bra lēmumu Nr. 168 (prot. Nr. 10, 
4§) uzsākta iestāžu  Raunas nova-
da domes Saimnieciskais dienests 
un Komunālā saimniecība (bijušā 
Apes novada teritorija) reorgani-
zācija, kuras ietvaros  funkcijas 
„ūdensapgāde un kanalizācija” ar 
2022. gada 1. janvāri tiek nodotas 
pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA 
„Smiltenes NKUP”, savukārt pārē-
jās iestāžu funkcijas ne vēlāk kā 
līdz 2022. gada 1. martam tiek no-
dotas attiecīgā pagasta pārvaldei.

Ar pakalpojumu saņēmējiem 
Raunas, Drustu, Apes, Trapenes 
un Gaujienas pagastos sazināsies 
SIA „Smiltenes NKUP” pārstāvji, lai 
pārslēgu līgumu par ūdensapgā-
des un kanalizācijas pakalpojumu 
no 2022. gada 1. janvāra. 

Attiecībā uz maksu par šiem 
pakalpojumiem norādu, ka  saska-
ņā ar Smiltenes novada pašvaldī-
bas domes 2021. gada 29. septem-
bra lēmumu Nr. 167 (prot. Nr. 10, 
3§) un tajā veiktajiem grozījumiem 
ar Smiltenes novada pašvaldības 
domes 2021. gada 27. oktobra lē-
mumu Nr. 278 (prot. Nr. 12, 41§) 
laika posmā no 2022. gada 1. jan-
vāra līdz jauna Pakalpojuma tari-
fa apstiprināšanai ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisi-
jas lēmumu, visai SIA „Smiltenes 
NKUP” ūdenssaimniecības sa-
biedrisko pakalpojuma sniegšanas 
teritorijai tiek piemērots šobrīd 
spēkā esošais ar 2014. gada 15. 
janvāra Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas Padomes 

Vienota ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojuma nodrošināšana Smiltenes 
novada teritorijā no 2022. gada 1. janvāra

lēmumu Nr. 3 (prot. Nr.2, 1.p.) SIA 
„Smiltenes NKUP” apstiprinātais 
Pakalpojuma tarifs – ūdensapgā-
des pakalpojumu tarifs 1,08 EUR/
m3 (bez pievienotās vērtības no-
dokļa) un kanalizācijas pakalpoju-
mu tarifs 1,25 EUR/m3 (bez pievie-
notās vērtības nodokļa). 

Jūsu līdzšinējais līgumslēdzējs - 
Raunas novada domes Saimniecis-
kais dienests vai  Komunālā saim-
niecība līdz 2022. gada 1. janvārim 
sagatavos un aicinās Jūs pārjaunot 
īres/komunālo pakalpojumu līgu-
mu par tiem pakalpojumiem, ku-
rus turpmāk nodrošinās pagastu 
pārvaldes (īre, siltums, atkritumu 
apsaimniekošana). 

Lūgums ņemt vērā šo informā-
ciju un gadījumā, ja kāda iemesla 
pēc neesiet saņēmuši informāciju 

pateicas visiem Smiltenes nova-
da iedzīvotājiem, kuri apzinīgi 
ievēro ārkārtējā situācijā noteik-
tos ierobežojumus, lai mazinātu 
Covid-19 vīrusa izplatību.

Reidu laikā, kontrolējot iedzī-
votāju pārvietošanās aizliegumu 
laikposmā no pulksten 20.00 līdz 
pulksten 5.00, Pašvaldības policija 
no 21. oktobra līdz 31. oktobrim 
pārbaudījusi 156 personas, no ku-
rām 6 personām par būtisku aiz-
lieguma pārkāpšanu piemērots 
naudas sods, vairākām personām 
izteikti aizrādījumi, palīdzot saprast 
vai novērst pārkāpumu. 

Skaidrojam, ka minētie pasā-
kumi ir ieviesti, lai būtiski samazi-
nātu Covid-19 infekcijas izplatību, 
mazinātu slogu veselības aprūpes 
sistēmai un glābtu iespējami vairāk 
cilvēku dzīvību.

Iedzīvotāju pārvietošanās aiz-
lieguma mērķis ir iespējami ma-
zināt galveno Covid-19 izplatības 
ceļu – klātienes kontaktēšanos. Bū-
tiski ir pieminēt, ka jebkāda pulcē-
šanās (ar izņēmuma gadījumiem), 
kas ir ārpus tiešās mājsaimniecī-
bas, ir aizliegta!

Pašvaldības policija vērtē kat-
ru gadījumu un situāciju, kad tiek 
saņemtas ziņas par ierobežojumu 
pārkāpšanu. Meklējam iespēju, kā 
palīdzēt tiem, kuri ir nonākuši grūtī-
bās, vai skaidrojam, kā rīkoties, ja ir 
iespējama saslimšana ar Covid 19.

Aicinām iedzīvotājus rūpē-
ties par sevi, savu veselību, do-
mājot par līdzcilvēkiem un nā-
kotni! 

Smiltenes novada Pašvaldības 
policijas darbinieki augstu novērtē 
iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedris-
kās kārtības un drošības nodroši-
nāšanā, ziņojot par pārkāpumiem. 

Ziņojiet nekavējoties!
28659933 vai 110

  Smiltenes novada 
Pašvaldības policija

Smiltenes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas darbs

Ar šā gada 1. novembri darbu uzsāk jaunizveidotā Smiltenes nova-
da pašvaldības Centrālās administrācijas struktūrvienība „Smiltenes 
novada Dzimtsarakstu nodaļa”. 

Kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, no 2021. gada 11. oktobra 
līdz 2022. gada 11. janvārim, Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa pakal-
pojumus sniedz klātienē – tikai pēc iepriekšējā pieraksta, aicinot izman-
tot attālinātas pakalpojumu saņemšanas iespējas. 

Klātienē rekomendējam ierasties tikai jaundzimušo reģistrācijas un mirša-
nas reģistrācijas gadījumos. 

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi tiek nodrošināti visā novada teri-
torijā, lai vienotos par apmeklējuma laiku pakalpojuma sniegšanas vietās, 
aicinām sazināties:  

Smiltenes novada pašvaldībā,  
Dārza iela 3, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729

Pēc iepriekšēja pieraksta 64707572 
vai 
29534547

Apes pilsētas un pagasta 
pārvaldē, Stacijas iela 2, 
Ape, Smiltenes novads, LV-4337

Pēc iepriekšēja pieraksta 64307220 
vai 
26180350

Raunas pagasta pārvaldē, 
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas 
pagasts, Smiltenes novads, 
LV-4131

Pēc iepriekšēja pieraksta
Pirmdienās: 09.00 – 12.30
Ceturtdienās: 09.00 – 12.30

64707572 
vai 
29534547

Atkārtotu apliecību, izziņu pieprasīšanu lūdzam veikt izmantojot portālus 
www.latvija.lv  vai www.epakalpojumi.lv, vai ar drošu elektronisko parakstu 
parakstītu iesniegumu sūtīt uz e-pastu dzimtsar.nod@smiltenesnovads.
lv, obligāti nepieciešams norādīt kontakttālruni, lai nodaļas speciā-
lists var ar Jums sazināties.

Lūdzam ārkārtas situācijas laikā atlikt dokumentu kārtošanu, kas 
nav steidzama, ierodoties klātienē ikvienam ir jāievēro epidemioloģis-
kās drošības pasākumi un jānēsā mutes un deguna aizsargmaska.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

par izmaiņām vēstules formā, pa-
šiem sazināties ar savu līdzšinējo 
pakalpojuma sniedzēju (Raunas 
novada domes Saimnieciskais die-
nests vai  Komunālā saimniecība), 
lai vienotos par līgumu pārjauno-
šanu. Kontakti Komunālai saim-
niecībai: e-pasts: agentura@smil-
tenesnovads.lv, tālruņi 22036330, 
28369535. Kontakti Raunas nova-
da domes Saimnieciskajam die-
nestam: e-pasts: vineta.rude@
smiltenesnovads.lv,  tālrunis 
29412063.

Ar cieņu, 
Evija Zurģe,

Smiltenes novada pašvaldības 
izpilddirektora vietniece teritori-

jas pārvaldības
 un sadarbības jautājumos
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Avotu iela, Apē, priecē kā vietējos, tā viesus
Visu vasaru Apes pilsētas iedzī-

votāji pacietīgi gaidīja Avotu ielas 
pārvērtības, kuras, vēl bijušās Apes 
novada domes deputāti Jāņa Liber-
ta vadībā, vienbalsīgi atbalstīja un 
virzīja kā vienu no prioritāri veica-
majiem uzdevumiem saviem iedzī-
votājiem.

 Projekta „Avotu ielas pārbūve 
Apes pilsētā” ietvaros ir attīstīta un 
uzlabota Apes pilsētas transporta 
infrastruktūras kvalitāte, pārveidota 
transporta organizācija un ievēroja-
mi palielināta satiksmes dalībnieku 
drošība. Izbūvēts arī ūdens, kana-
lizācijas un notekūdeņu sistēmas 
tīkls ar iespējām iedzīvotājiem izvei-
dot pieslēgumus. 

Ielas projektēšanu veica SIA 
„Projekts EAE”, bet būvniecības dar-

bus – SIA „8 CBR”. Būvuzraudzību 
nodrošināja SIA „RS Būvnieks”. Avo-
tu iela pēc reorganizācijas tika atvē-
ra 2021. gada 29. oktobrī.

Kopējās projekta izmaksas ir 
565 245,88 EUR. Projekta realizācijai 
ņemts aizņēmums Valsts kasē 418 
742 EUR apmērā. Pārējais ir pašval-
dības budžeta finansējums.

Paldies Jānim Libertam un 
Astrīdai Harju par iniciatīvu, pal-
dies bijušajiem Apes novada domes 
deputātiem par atbalstu, paldies 
visiem būvniecības procesos iesais-
tītajiem par ieguldīto darbu un lai 
mums visiem labi ripo!

Liene Ābolkalne,
Apes pilsētas un pagasta pārvaldes 

vadītāja
Foto: Madara Tjukša

Projekta Nr. 
5.6.2.0/20/I/020 „Uzņē-
mējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infra-
struktūras sakārtošana 
Variņu pagastā” ietvaros pabeigta 
autoceļa Oktobra iela – Sējumi – 
Saujas posma pārbūve (0,576 km), 
t.sk. tilta pār Palsas upi pārbūve. 
Autoceļam būvdarbu ietvaros veik-
ta asfalta seguma pārbūve, pamata 
nesošo minerālmateriālu konstruk-
tīvo kārtu pastiprināšana un atse-
višķos posmos veikta  arī pilna segas 
konstrukcijas pārbūve. Izbūvētās 
asfalta brauktuves platums 6 m, 
nomaļu platums 0,75 m. Veikta virs-
zemes ūdens novadīšanas sistēmas 
pārbūve un satiksmes organizācijas 
un drošības aprīkojuma uzstādīša-

Noslēgušies būvniecības darbi projektā „Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā”

na.  Tiltam veikts esošo balstu un 
laiduma konstrukciju remonts un 
pastiprināšana, konusu nostiprinā-
jumam izbūvēta dzelzsbetona at-
balstsiena, izbūvēta hidroizolācija, 
tās aizsargslānis un ieklāts asfalta 
segums tilta brauktuvē, uzstādītas 
drošības barjeras un satiksmes or-
ganizācijas aprīkojums.  

Būvdarbus objektā veica SIA „8 
CBR”, būvuzraudzību SIA „RS Būv-
nieks” un autoruzraudzību  SIA „JOE”.

Projekta mērķis ir attīstīt degra-
dēto teritoriju un sakārtot publisko 
infrastruktūru uzņēmējdarbības vi-

des uzlabošanai, veicot ceļa Oktob-
ra iela – Sējumi – Saujas posma, t.sk. 
tilta pār Palsu pārbūvi, kas radīs pie-
vilcīgāku uzņēmējdarbības vidi eso-
šajiem un jaunajiem uzņēmējiem, 
pozitīvi ietekmējot uzņēmumu kon-
kurētspēju, ekonomisko aktivitāšu 
pieaugumu un jaunu darba vietu 
radīšanu Smiltenes novada Variņu 
pagastā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
579 015,42 EUR, no kurām Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finan-
sējums ir 407  945,16 EUR, valsts 
budžeta dotācija 17  997,58 EUR 
un pašvaldības līdzfinansējums 
153 072,68 EUR.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja

Projekta „Dabas Gars” ietva-
ros izveidotie  trīs maģiskie dabas 
objekti Latvijā un Krievijā aicina iz-
baudīt īpašo atmosfēru, enerģiju un 
spēku. 

SAJŪTI – Izborskā, SAREDZI – 
Lavros, SADZIRDI – Gaujienā!

Gaujienas skanošā mūzikas 
taka izceļ dabas un mūzikas vieno-
tību vietā, kur izcilais Latvijas kla-
siskās mūzikas pamatlicēja Jāzeps 
Vītols iedvesmojās mūzikas radīša-
nai. Klausies un radi mūziku dabā 
ar astoņos pieturpunktos izvieto-
tiem mūzikas instrumentiem! Pa-
skandini un sajūti Gaujienas episko 
auru caur dažādu zvanu un bungu 
skaņām! Piesēdi projektā izveidota-
jās brīvdabas terasēs un klausies, 
kā daba runā ar Tevi! Instrumenti 
ir piemēroti gan bērniem, gan pie-
augušajiem. Nav jābūt mūziķim, lai 
tos spēlētu. Noskaņu mūziku var 
radīt katrs! Instrumenti atbalsojas 
visā Gaujienas muižas ansamblī, to 
skaņa ir skaista un dzidra. 

DABAS GARS skan pāri robežām

Aicinām Gaujienas muižas par-
ku un Mūzikas taku iepazīt gan klā-
tienē, gan ar 3D tūres starpniecību. 
Skenē QR kodu un dodies brīnišķīgā 
piedzīvojumā!

Atjaunotajā Lavru pasaku parkā 
Tevi gaida tēlnieka Mihaila Kirilova 
izgatavotās iemīļoto tautas pasaku 
varoņu koka figūras. Atklāj apburto 
pasauli, ejot pastaigā starp vilkiem, 
raganām un spēkavīriem! Skaties, 
kā Vectētiņš velk Rāceni un Ezītis pa 
miglu maldās! Bērnus gaida pasaku 
mājas un rotaļu laukums. Savukārt 
uz vasaras skatuves var baudīt mu-
zikālās performances!

No senā Izborskas cietokšņa 
līdz „Slovenu atslēgas” avotiem ir ie-
rīkota Gorodišenska ezera pārgājie-
nu taka. No takas paveras skaistas 
dabas ainavas, bagātas ar vēstures 
un kultūras objektiem. Tās jopro-
jām iedvesmo māksliniekus, rakst-
niekus, dzejniekus un režisorus. Te 
uzstādīti molberti ar tāfelēm, do-
dot iespēju apmeklētājiem ļauties 

mākslas radīšanai.
Lai uzzinātu vairāk par piedāvā-

tajām iespējām Gaujienā, Izborskā 
un Lavros, projekta ietvaros izvei-
dotas DABAS GARS brošūras latvie-
šu un krievu valodās, ir sarūpētas 
katrai no vietām arī minikartes. Iz-
veidotie materiāli pieejami Jāzepa 
Vītola memoriālajā muzejā „Anni-
ņas”.  Muzejā var saņemt arī Gaujie-
nas Mūzikas takas Uzdevumu lapu! 
Vairāk informācijas, sazinoties pa 

tālruni: +371 28386923 vai e-pastu: 
vitolamuzejs@smiltenesnovads.lv

Latvijas – Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014–
2020 projektu Nr. LV-RU-019 „Da-
bas objektu kā enerģijas un iedves-
mas avotu veicināšana ar vietējās 
vēstures palīdzību un jauniem risi-
nājumiem” „Spirit of nature” – „Da-
bas gars” īsteno Smiltenes novada 
pašvaldība (Latvija) sadarbībā ar 
Federālās valsts budžeta kultūras 

iestādes „Pleskavas – Izborskas ap-
vienotais muzejs – rezervāts”, Valsts 
muzeju – rezervātu „Izborska” (Krie-
vija) un Lavru pašvaldību (Krievija).

Kopējais projekta budžets ir 
642 200 EUR. Projekta līdzfinansē-
jums no  Latvijas – Krievijas pārro-
bežu sadarbības programmas 2014. 
– 2020. gadam ir 577 980 EUR. Smil-
tenes novada pašvaldības kopējais 
projekta budžets ir 374 980 EUR, tai 
skaitā programmas finansējums ir 
90% jeb 337 482 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar 
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadar-
bības programmas 2014. – 2020.
gadam finansiālu atbalstu. Par tās 
saturu pilnībā atbild Smiltenes no-
vada pašvaldība un tā var neatspo-
guļot Programmas, Programmas 
dalībvalstu Latvijas un Krievijas, 
kā arī Eiropas Savienības viedokli. 
Programmas mājas lapa ir www.
latruscbc.eu.

Daiga Bojāre, 
Smiltenes novada pašvaldības 

projektu vadītāja
Foto: Ainars Gaidis

Saistībā ar blīvu apdzīvotību, 
sociālās rehabilitācijas un sociālās 
aprūpes institūcijās ir augsts in-
fekcijas izplatīšanās risks. Katra 
bezatbildīga rīcība var izraisīt grūti 
kontrolējamus infekcijas izplatības 
uzliesmojumus, kas var negatīvi ie-
tekmēt klientu veselības stāvokli.

Ārkārtas situācijas laikā pārtraukti Sociālās aprūpes institūciju apmeklējumi 
Pamatojoties uz 2021. gada 

20. oktobra Ministru Kabineta rī-
kojumu Nr. 748 par īpaši stingriem 
drošības pasākumiem Covid-19 vī-
rusa izplatības ierobežošanai, kā arī 
infekcijas izplatības augsto rādītāju 
dēļ, Valstī izsludinātās ārkārtējās 
situācijas laikā, Smiltenes novada  

Sociālās aprūpes institūcijās klientu 
apmeklējumi nav atļauti. Sūtījumi 
klientiem tiek nodoti, aicinām ie-
priekš sazināties ar attiecīgā aprū-
pes centra pārstāvjiem, lai vienotos 
par sūtījumu nodošanas kārtību. 

Lai sazinātos ar aprūpes cen-
trā dzīvojošu tuvinieku, aicinām 

zvanīt uz tālruņa numuriem: 
•	 SAC Trapene – 64321375, 

64321376, 64321377, 27837923.  
Sestdienās, svētdienās pa tālr. 
64321377 – ārsta palīgs, 64321376 – 
aprūpētāji;

•	 „Pansija Rauna” –  
29154762; 28458559;

•	 Sarkanā Krusta Smilte-
nes slimnīcas Sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas nodaļa – 26169787;

•	 Gatartas pansionāts – 
29463629; 26815088.

Aicinām ar sapratni izturē-
ties pret noteiktajiem ierobežoju-
miem!
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 19.2 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks 
uzsākta projektu 
iesnieguma 
pieņemšana

22.11.2021. līdz 22.12.2021.

10. kārtā pieejamais 
publiskais 
fi nansējums 

139 836,38  EUR 
Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un 
nodarbinātības veicināšana. Viena pro-
jekta maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa 30 000,00 EUR

Projektu  īstenošanas 
termiņš

No LAD lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu:  

1) ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas 
labiekārtošana – 2 gadi 

2) ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas 
potenciāla attīstība” paredzot 
projektā attiecināmo izmaksu 
pozīciju „Ar projektu saistītā 
personāla atalgojuma un darbības 
nodrošināšana” izmaksas, kuras 
nepārsniedz 15% no projekta 
kopējām attiecināmām izmaksām –  

        2 gadi
3) pārējiem projektiem – 1 gads

Iepazīties ar 
Sabiedrības virzītu 
vietējās attīstības 
stratēģiju un projektu 
vērtēšanas metodiku

Biedrība „Abulas lauku partnerība”  birojā 
Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes 
novads, LV 4707, 
www.lad.gov.lv; www.abulas.lv. 

Iesniegt projektu 
iesniegumus 

Lauku atbalsta dienesta ( LAD) 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)  

Kontaktinformācija Administratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte 
Tel.: 28368431, e-pasts:  abulas_lp@inbox.lv

Biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorija ir  Smiltenes 
novada 7  pagasti (Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Pals-
manes un Bilskas) un Smiltenes pilsēta.

Biedrība „Abulas lauku 
partnerība” izsludina 
atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 
10. kārtu

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 
poliklīnikā ārkārtas situācijas laikā ir noteikti 
pakalpojumu saņemšanas ierobežojumi

Lai mazinātu medicī-
nas personāla infi cēšanās 
risku ar Covid-19 infekciju 
un ierobežotu infekcijas 
pārnesi starp pacientiem, 
Smiltenes slimnīcas po-
liklīnika no 25. oktobra 
nodrošina pakalpojumus 
tikai pēc iepriekšēja pie-
raksta, uzrādot derīgu: 
•	 Covid-19 vakcinācijas 

sertifi kātu vai
•	 Covid-19 pārslimoša-

nas sertifi kātu vai
•	 72 h laikā laboratorijā veiktu 

negatīvu Covid-19 testu. 
Bērniem vecumam līdz 12 ga-

diem, lai saņemtu pakalpojumus 
tests nav jāveic.

Apmeklējot Smiltenes slimnīcu 
obligāti jāievēro šādi piesardzības 
pasākumi:
•	 pareizi jālieto higiēniskās sejas 

maskas visu apmeklējuma 
laiku;

•	 jāievēro fi ziskā distancēšanās;
•	 jādezinfi cē rokas;
•	 pie speciālista jāierodas ne 

agrāk, kā 10 minūtes pirms 
noteiktā pieraksta

•	 vēlams nākt vienam vai nepie-
ciešamības gadījumā ar vienu 

pavadoni;
•	 lieki neuzkavēties poliklīnikas 

telpās.
Lai ierobežotu pacientu skai-

tu, kas vienlaicīgi uzturas Smiltenes 
slimnīcas poliklīnikas telpās, visi pa-
kalpojumi tiek veikti tikai pēc iepriek-
šēja pieraksta. Aicinām poliklīnikas 
apmeklētājiem izvērtēt apmeklē-
juma nepieciešamību. Ja ir izlemts 
neapmeklēt speciālistu vai izmeklē-
jumu, lūgums sazināties ar reģistra-
tūru, lai atteiktu vai pārceltu vizīti pa 
tālruni 64772534 vai pa e-pastu re-
gistratura@smiltenesslimnica.lv.

Smiltenes slimnīcas Steidza-
mās medicīniskās palīdzības punkts 
(traumpunkts) turpina sniegt me-
dicīnisko palīdzību kā līdz šim 24/7. 
Bet, lai pasargātu mūsu medicīnas 

darbiniekus, ir ieviesti stin-
grāki piesardzības pasākumi. 
Pacientam, kurš ierodas Stei-
dzamās medicīniskās palīdzī-
bas punktā, pirms ienākšanas 
Smiltenes slimnīcas telpās, jā-
sazinās pa norādīto telefona 
numuru (26594909) ar medi-
cīnas māsu, lai sniegtu infor-
māciju par pacienta iespēja-
mo infi cēšanos ar Covid-19.

Atgādinām, ja personai 
ir noteikta pašizolācija vai 

karantīna, pakalpojumus Smiltenes 
slimnīcā (gan poliklīnikā, gan Stei-
dzamās medicīniskās palīdzības 
punktā) klātienē saņemt aizliegts. 
Nepieciešamības gadījumā ir iespē-
ja saņemt attālinātu konsultāciju, 
iepriekš piesakoties reģistratūrā pa 
tālruni 64772534 vai pa e-pastu re-
gistratura@smiltenesslimnica.lv.

Aicinām Smiltenes slimnīcas ap-
meklētājus būt saprotošiem un ievē-
rot visus drošības pasākumus, lai pa-
sargātu sevi un citus no infi cēšanās 
ar Covid -19 infekciju.

I. Majore,
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca”
Medicīniskās aprūpes nodaļas 

vadītāja 

Jau vairākus gadus ikviens Lau-
ku atbalsta dienesta klients var savā 
viedierīcē izmantot mobilo lietotni. 
Arī laikā, kad strauji izplatās Co-
vid-19 vīruss, šī ir iespēja ātrai un 
ērtai komunikācijai.

Dienesta klienti – lauksaimnie-
ki, mežsaimnieki un zivsaimnieki, 
mobilo lietotni ir atzinuši kā vien-
kāršu un efektīvu saziņas veidu, kā 
rezultātā lauksaimnieki informāciju 
saņem ātrāk, spēj operatīvi reaģēt 
dažādās problēmsituācijās un par 
to informēt dienestu. Lietotne ir 
ērts rīks, kā sekot līdzi aktualitātēm, 

LAD mobilā lietotne – ērts 
saziņas rīks lauksaimniekiem

paziņot par sakoptiem laukiem un 
veiktajām investīcijām, kā arī būt in-
formētam par gaidāmajām kontro-
lēm saimniecībās un to rezultātiem.

Lietotni var izmantot visi tie die-
nesta klienti, kuri izmanto LAD Elek-
tronisko pieteikšanās sistēmu. 

LAD ir būtiski saviem klientiem 
nodrošināt pēc iespējas vienkāršā-
ku un ērtāku visu pakalpojumu un 
informācijas pieejamību, tādēļ arī 
turpmāk strādās pie lietotnes piln-
veides un attīstības.

Lauku atbalsta dienesta
Sabiedrisko attiecību daļa

Meža īpašnieka ieguvumi no derīgas 
inventarizācijas

Mežs ne vien priecē un dod 
iespēju tā īpašniekam gūt eko-
nomisku labumu, bet arī uzliek 
pienākumus. Viens no tādiem ir 
veikt meža inventarizāciju vis-
maz reizi 20 gados. No derīgas 
inventarizācijas meža īpašnie-
kam ir vairāki ieguvumi. Aktuā-
li meža dati ir būtiski arī valsts 
iestādēm, piemēram, meža 
ugunsgrēku gadījumā, kā arī ga-
dījumos, ja mežu apsēduši kai-
tēkļi un slimības.

Inventarizācija jāveic vis-
maz reizi 20 gados

Meža inventarizācija ir infor-
mācijas iegūšana par mežu un 
tam piegulošiem purviem, meža 
infrastruktūras objektiem, mežā 
ietilpstošiem pārplūstošiem kla-
jumiem, purviem un laucēm kon-
krētā meža īpašumā vai valdījumā 
un iegūtās informācijas dokumen-
tēšana. Datus par veiktajām meža 
inventarizācijām uzglabā Valsts 
meža dienests (VMD) informācijas 
sistēmā Meža valsts reģistrs.

Ikvienam meža īpašniekam 
vismaz reizi 20 gados ir jāatjauno 
meža inventarizācija, to paredz 
Meža likums. Šogad meža inventa-
rizācija beidzas tiem, kas to pēdē-
jo reizi veica 2001. gadā. 20 gadi ir 
ilgs laika posms, un tajā mežā var 
būt notikušas būtiskas izmaiņas, 
piemēram, šo gadu laikā mežu var 
būt skārušas vētras, lūzuši koki, 
mežu postījis ugunsgrēks, stādīts 
jauns mežs vai ir veikta cirte. Vei-
cot inventarizāciju, varēs uzzināt 
aktuālo situāciju mežā un tā vēr-
tību.

Ja derīga inventarizācija, 
var saņem atbalstu un nodokļu 
atlaides

Meža īpašniekiem jāņem vērā, 
ka saimniecisko darbību var veikt 
tikai tad, ja ir derīga meža inven-
tarizācija. Bez tās nevarēs saņemt 
apliecinājumu koku ciršanai mežā. 

Izņēmums ir sauso, bojāto un vēja 
gāzto koku ciršana.

Inventarizācija ir nepiecieša-
ma, lai veiktu atmežošanu – pār-
veidotu mežu citā zemes lietoša-
nas veidā, piemēram, pārveidotu 
par lauksaimniecības zemi. Tāpat 
inventarizācija nepieciešama, lai 
saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteikto, pretendētu uz valsts un 
Eiropas Savienības fi nansējumu 
vai līdzfi nansējumu meža nozares 
atbalsta pasākumu realizācijā.

Meža inventarizācijas datus 
ņem vērā, aprēķinot nekustamā 
īpašuma nodokli. Ja inventarizā-
cija ir spēkā, meža īpašnieks sa-
ņem nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides par īpašumā esošajām 
jaunaudzēm un saimnieciskās 
darbības aprobežojumiem.

Nodokļu atlaides attiecas uz 
mežaudzēm, kuras VMD atzinis 
par atjaunotām meža zemē vai ie-
audzētām lauksaimniecības zemē 
un kurās valdošās koku sugas 
koku vecums pārbaudes gadā ne-
pārsniedz:

• skuju un cietajiem lapu ko-
kiem 40 gadu;

• mīkstajiem lapu kokiem (iz-
ņemot baltalksni) 20 gadu;

• baltalksnim10 gadu.
Kas jādara, lai veiktu meža 

inventarizāciju?
VMD aicina meža īpašniekus 

pārliecināties par inventarizācijas 
derīguma termiņu, ja tas beidzies 
vai tuvojas beigām, veikt inventa-
rizāciju un jaunos datus iesniegt 
VMD. Meža inventarizācijas veik-
šana jāplāno laicīgi, jo to nav ie-
spējams veikt dažās dienās, tas 
var prasīt pat vairākus mēnešus.

Par derīguma termiņu meža 
īpašnieks primāri var pārliecinā-
ties inventarizācijas izdrukā, kuru 
viņam izsniedzis inventarizācijas 
veicējs. Jāņem vērā, ka atsevišķos 
gadījumos inventarizācijas izdru-

ka var pievilt, piemēram, ja meža 
īpašnieks inventarizāciju nav ie-
sniedzis VMD, ja pēc meža inven-
tarizācijas izgatavošanas ir veikta 
īpašuma sadalīšana, kuras rezul-
tātā tiek sadalīta arī meža zeme, 
šādā situācijā pastāv prasība izga-
tavot jaunu meža inventarizāciju.

Īpašnieki, kas ir noslēguši vie-
nošanos ar VMD par Meža valsts 
reģistra lietošanu, attiecīgo in-
formāciju var iegūt paši no Meža 
valsts reģistra.

Noskaidrot sava meža inven-
tarizācijas statusu, var arī attāli-
nāti vēršoties jebkurā VMD mež-
niecībā neatkarīgi no īpašuma 
atrašanās vietas.

Lai veiktu meža inventarizā-
ciju, brīvi jāizvēlas kāds no ser-
tifi cētiem meža inventarizācijas 
veicējiem. Inventarizācijas darbus 
ir tiesīgas veikt tikai sertifi cētas 
personas. Meža inventarizācijas 
veicēju saraksts pieejams ej.uz/
inventarizacijasveiceji. Jānoslēdz 
līgums ar sertifi cēto meža inven-
tarizācijas veicēju par meža inven-
tarizācijas veikšanu. Sertifi cētajam 
meža inventarizācijas veicējam jā-
nodod zemes robežu plāna kopija 
un aktualizētie meža inventarizā-
cijas dati, ja īpašumā jau ir bijusi 
veikta meža inventarizācija. Saga-
tavotās meža inventarizācijas dati 
jāiesniedz VMD lēmuma pieņemša-
nai par meža inventarizācijas pie-
vienošanu Meža valsts reģistram.

VMD aicina meža īpašniekus 
būt atbildīgiem un veikt uzliktos 
pienākumus – aktualizēt sava meža 
inventarizācijas datus.

Vairāk informācijas par meža 
inventarizāciju var iegūt www.vmd.
gov.lv.

Vineta Vilcāne,
Valsts meža dienesta

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izglītība

Viesos pie uzņēmējdarbības ideju konkursu 
„Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” līdzfinansējuma saņēmējiem

Smiltenes novada pašvaldība 
kopš 2017. gada ik gadu īsteno 
uzņēmējdarbības ideju konkur-
su „Esi uzņēmējs Smiltenes no-
vadā!”  ar mērķi sniegt atbalstu 
Smiltenes novada uzņēmumu un 
fizisko personu projektiem, kas tiek 
realizēti Smiltenes novadā un kuru 
rezultātā tiek radīti jauni produkti, 
pakalpojumi vai tiek radītas jaunas 
darbavietas.

Pēc gada pārtraukuma kon-
kursa vērtēšanas komisija, kuras 
sastāvā ir pašvaldības speciālisti, 
uzņēmēji un Finanšu institūcijas 
„Altum” pārstāve, šā gada 15. ok-
tobrī viesojās pie Smiltenes nova-
da uzņēmējiem, kuri konkursa re-
zultātā tika saņēmuši pašvaldības 
līdzfinansējumu 2020. gadā. Vizītes 
laikā komisijas pārstāvji tikās ar uz-
ņēmējiem, lai iepazītos ar īstenoto 
projektu rezultātiem, pārrunātu 
aktualitātes un uzklausītu ieteiku-
mus. Tikšanās notika ar:

•	 Kasparu Boļši, kurš  īste-
noja projektu „Kondicioniera uzpil-
des iekārtu iegāde” un kura projek-
tam tika piešķirts līdzfinansējums 
1338,99 EUR. Kā atzina Kaspars, 
tad līdzfinansējuma saņemšana 
ir bijis liels atbalsts pakalpojuma 
attīstīšanai, jo šā gada sezonā pie-
prasījums pēc šāda pakalpojuma ir 
bijis ļoti liels. Jautāts par atpazīsta-
mību, uzņēmējs minēja, ka galve-
nokārt informācija par piedāvāta-
jiem pakalpojumiem esot izvietota 
sociālajā tīmekļvietnē Facebook, kā 
arī jaunie klienti informāciju guvu-
ši jau no Kaspara esošajiem klien-
tiem.

•	 SIA „AT Boards” īpaš-
nieku Andi Tiļčiku, kurš īstenoja 
projektu „Annes Laivas–2”, iegādā-
joties dažāda izmēra un materiāla 
hidrotērpus, saņemot no pašvaldī-
bas līdzfinansējumu 2613,31 EUR 
apmērā. Andis Tiļčiks minēja, ka šī 
sezona ir bijusi uzņēmējdarbībai 
salīdzinoši grūta, tomēr uzņēmējs 
ir pozitīvi noskaņots, jo ar projektu 
konkursā saņemtā līdzfinansēju-
ma palīdzību ir iegādāti  jauni hid-
rotērpi, kas ļauj piedāvāt plašāku 
pakalpojumu klāstu.  Tiekoties ar 
komisiju, Andis pastāstīja par sava 
uzņēmuma piedāvātajām iespējām 
– dažādu aktīvās atpūtas ekipēju-
ma nomu (Sup dēļi, skrituļslidas, 
elektro velo, elektro skrejriteņi, lai-
vas), kā arī par to, ka tiek attīstīts 
pakalpojums – laivu piegāde upju 
maršrutos.

•	 Agni Melderi, kurš pieda-
loties projektu konkursā saņēma 
līdzfinansējumu 2201,60 EUR ap-
mērā un iegādājās dronu, tādējādi 
īstenojot projektu „Fotopakalpo-
jumu klāsta paplašināšana”. Agnis 
tikšanās reizē stāstīja, ka drona 
iegāde ļāvusi paplašināt līdz šim 
piedāvāto pakalpojumu klāstu, 
klasiskai fotogrāfijai pievienojot 
aerofoto. Viņš atzina, ka līdzfinan-
sējuma saņemšana ir palīdzējusi 
konkurēt citu foto pakalpojumu 
sniedzēju vidū un, lai arī šis gads 

dēļ dažādiem ierobežojumiem un 
epidemioloģiskās situācijas valstī 
nav bijis labvēlīgs pakalpojumu 
attīstīšanai, tas ļāvis gūt jaunu pie-
redzi un zināšanas aerofotogrāfijā, 
kā arī sniedz iespēju attīstībai nā-
kotnē.

•	 SIA „Amberfarm” jeb 
Dzintarferma īpašnieku Andreju 
Niku, kur komisijas locekļi iepa-
zinās ar viņa realizēto projektu 
„Labiekārtošanas un atpazīstamī-
bas objekti SIA „Amberfarm” tūris-
ma aktivitāšu attīstībai” ar mērķi 
attīstīt tūrisma infrastruktūru un 
atpazīstamību. Projektam tika pie-
šķirts līdzfinansējums 2880,00 EUR 
apmērā kā rezultātā tika izbūvētas 
labierīcības, piemērotas cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem, kā arī 
tika izveidots uzņēmuma atpazīs-
tamības objekts – izkārtne. Iepazīs-
tinot komisiju ar savu uzņēmumu, 
Andrejs pastāstīja, ka uzņēmums 
galvenokārt darbojas divos virzie-
nos – audzē un pārstrādā smilts-
ērkšķus (ir radījis 29 vērtīgus pro-
duktus, kuri jau iepazīti un plaši 
iecienīti Smiltene novadā), kā arī 
darbojas tūrismā, viesos uzņemot 
tūristus, aicinot viesus apmeklēt 
smiltsērkšķu dārzus un piedaloties 
meistarklasēs. A. Nika norādīja, ka, 
lai piesaistītu apmeklētājus, uzņē-
mums ir izveidojis arī savu Dzintar-
fermas internetvietni www.amber-
farm.lv 

Kondicioniera uzpildes iekārta. 
Foto Smiltenes novada pašvaldība.

Projektam tika piešķirts līdzfinan-
sējums 800,00 EUR apmērā. Kā 
stāsta Ieva, pašvaldības atbalstam 
lāzerniveliera iegādei ir būtiska 
nozīme uzņēmuma attīstībā. Ins-
truments tiekot lietots regulāri un 
tas būtiski atvieglo darbu un ļauj to 
veikt daudz ātrākā laikā, tādējādi 
uzlabojot uzņēmuma darbību. Uz-
ņēmēja atzina, ka piedalīšanās da-
žādos projektos ir būtisks atbalsts 
uzņēmējdarbības attīstībai.

•	 SIA „A.G.P. pakalpoju-
mi”   īpašnieku Aldi Šaicānu, kurš 
konkursa ietvaros   īstenoja pro-
jektu „Specializētā dārza traktora 
iegāde” un iegādājās traktoru Gril-
lo Climber, kas uzņēmumam ļauj 
sniegt plašāku un kvalitatīvāku pa-
kalpojuma klāstu. Projektam tika 
piešķirts līdzfinansējums 1963,41 
EUR apmērā. Tikšanās laikā uz-
ņēmējs pastāstīja, ka ar traktoru 
ir iespējams nopļaut zālāju no 
mauriņa līdz pāraugušai zālei, kā 
arī iespējams nopļaut mazus krū-
mus, norādot, ka vasaras sezonā 
pieprasījums pēc pakalpojuma ir 
liels un iegādātā iekārta tiek plaši 
izmantota. Aldis gan izteica izbrī-
nu, ka pakalpojums ir ne tik daudz 
pieprasīts Smiltenē un apkārtnē, 
kā apkārtējos novados, piemēram 
Valkā un Alūksnē. 

Drons. 
Foto: Agnis Melderis.

Izkārtne. 
Foto: SIA „Amberfarm”.

Dārza traktors. 
Foto: SIA „AGP pakalpojumi”.

Lāzernivelieris.
Foto: Smiltenes novada pašvaldība.

Hidrotērpi.
Foto SIA „AT Boards” . 

•	 Santu Sāri-Geržu, 
kura  piedalījās pašvaldības konkur-
sā „Esi uzņēmējs Smiltenes nova-
dā!” 2019. gadā, piesakot projektu 
„Aģentūras Olee radošās telpas, kur 
lieliem un maziem darboties prieks”. 
Smiltenes novada pašvaldība šī pro-
jekta realizācijai piešķīra daļēju līdz-
finansējumu – āra nojumes, bumbu 
baseina un rotaļu elementu iegādei 
659,27 euro apmērā. Tiekoties ar 
Santu šoreiz, viņa atzina, ka, diemžēl, 
šī epidemioloģiskā situācija valstī un 
ierobežojumi pasākumu norisēs nav 
nesuši gaidītos rezultātus, lai attīs-
tītu uzņēmējdarbību. Tomēr vizītes 
laikā tika pārrunātas idejas un iespē-
jas atbalstam tālākai attīstībai.  

Kopumā, tiekoties ar Smiltenes 
novada uzņēmējiem gan komisija, 
gan arī satiktie konkursa līdzfinan-
sējuma saņēmēji atzina, ka šādas 
tikšanās ir vērtīgas un tās stiprina 
pašvaldības sadarbību ar novada 
jaunajiem uzņēmējiem, informē-
jot viņus par pieejamo pašvaldības 
atbalstu, biznesa institūciju piedā-
vātajām atbalsta iespējām, kā arī 
pārrunājot aktuālās problēmas uz-
ņēmējdarbībā.

Smiltenes novada pašvaldī-
ba aicina sekot līdzi informācijai 
par iespēju pieteikties un saņemt 
Smiltenes novada līdzfinansējumu 
kā atbalstu savu uzņēmējdarbības 
ideju īstenošanai un mērķu sa-
sniegšanai! Vairāk par izsludināta-
jiem konkursiem un iespējām pre-
tendēt uz pašvaldības atbalstu var 
uzzināt Smiltenes novada pašval-
dības mājaslapā https://smiltenes-
novads.lv/, sadaļā Uzņēmējdarbība 
-> Pašvaldības atbalsts. 

Novēlam, visiem Smiltenes 
novada uzņēmējiem būt stipriem, 
radošiem, nepagurt un rast jaunas 
idejas un iespējas attīstībai! 

Attīstības un plānošanas nodaļa
Smiltenes novada pašvaldība

•	 SIA „AJ Prospect”  valdes 
priekšsēdētāju Ievu Jaunpetroviču. 
Viņas uzņēmums konkursa ietva-
ros īstenoja projektu „Instrumentu 
un iekārtu iegāde”, kā rezultātā tika 
iegādāts rotācijas lāzernivelieris. 

Āra nojume un bumbu baseins. 
Foto: Santa Sāre Gerža.

Ātri aizsteigušies pirmie divi 
mācību gada mēneši. Šis laiks 
Eiropas Savienības fonda 2014. – 
2020. gada plānošanas perioda 
darbības programmas „Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.4. speci-
fiskā atbalsta mērķa „Samazināt 
priekšlaicīgu mācību pārtraukša-
nu, īstenojot preventīvus un in-
tervences pasākumus” projektā 
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” ie-
saistītajām skolām nav bijis vien-
kāršs. Līdz ar Smiltenes novada 
paplašināšanos, ir palielinājies 
skolu skaits, kurās bērniem ar 
priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas (PMP) riskiem tiek sniegtas 
individuālas konsultācijas mācību 
priekšmetos vai individuālais at-

Iespēja palīdzēt, dot un atbalstīt

balsts dažādu sociālo vai veselības 
problēmu mazināšanai. Šī mācību 
gada pirmajā semestrī ar vecāku 
piekrišanu ir izveidoti 109 IAP (in-
dividuālie PMP riska mazināšanas 
plāni), kuros precīzi noteikti PMP 
riski un pasākumi to novēršanai. 
Lielu darbu skolēnu izvērtēšanā 
ieguldījušas skolu vadības koman-

das un bērnus labi iepazinušie un 
viņu labklājībā un izglītībā ieinte-
resētie skolotāji.

Risku grupai „Grūtības mācī-
bu satura apguvē” pakļauto izglī-
tojamo pedagogam pamanīt ir vis-
vienkāršāk, jo galvenā pazīme, kas 
norāda uz iespējamo piederību šai 
grupai, ir tas, ka izglītojamais bieži 
saņem zemus vērtējumus. Tā kā 
skolotājs vistiešākajā veidā ir sais-
tīts ar izglītojamā mācību darbu, 
tad par šo risku liecina sekmju ie-
raksti žurnālā. Atbalsta pasākumi 
šo risku novēršanai 2021./2022. 
mācību gada 1. semestrī tiek 
sniegti 93 skolēniem. Riskam „Ie-
kavēts mācību saturs” atbilst 10 
novada skolēni.

Liela slodze, kas saistīta ar 

daudziem ārpusskolas pasāku-
miem un interešu izglītību, rada 
PMP riskus vienai skolniecei.

Sociālāsvides un veselības ris-
ki novēroti 5 skolēniem. 

Ļoti satraucoši, ka jāsniedz 
palīdzība skolēniem, kuri atrodas 
attiecībās ar vecākiem cilvēkiem, 
ir iestājusies grūtniecība, vai pret  
kuriem tiek vērsta vardarbība, 
mobings. Attiecības un bērna gai-
dīšana ir priecīgi notikumi, taču 
tradicionāli tiek attiecināti uz pie-
augušā dzīvi, savukārt mācīšanās 
skolā ir bērnības daļa. Apkārtējo 
neizpratne vai neadekvāta reakci-
ja uz šiem cilvēka dzīvei tik svarī-
gajiem notikumiem var būtiski ie-
tekmēt izglītojamā attieksmi pret 
izglītības iestādes apmeklēšanu.

Projekta „Atbalsts priekšlaicī-
gas mācību pārtraukšanas sama-
zināšanai” (PuMPuRS), kura īste-
nošana sākās  2017. gada 16. mar-
tā, darbības laiks  ir pagarināts līdz 
2023. gada 31. decembrim un tajā 
no šā gada 1. septembra atbalsta 
pasākumus var sniegt arī 1. – 4. 
klašu skolēniem.

Vairāk par projektu var lasīt 
pumpurs.lv. 

Vita Leite,
Projekta  „Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” Smiltenes novada 

pašvaldības koordinatore
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Meža dienas Variņos un Smiltenē
Šogad 7. un 11. 

oktobrī Meža dienu ie-
tvaros Variņos, sadar-
bībā ar pamatskolas 
7. klasi, direktori un 
pagasta darbiniekiem, tika iestā-
dīti apstādījumi zaļajā zonā netā-
lu no tautas nama, kā arī kopā ar 
Smiltenes vidusskolas 9.a, 9.b un 
9.c klasēm un mājturības skolotāju 
Līgu Kaupi un darbmācības skolo-
tāju Didzi Gaismiņu pie Smiltenes 
vidusskolas internāta ēkas Dakteru 
ielā 27 tika jaunizveidota apstādīju-
mu dobe.

Meža dienu ietvaros, pirms 
darbu uzsākšanas, A/S „Latvi-
jas valsts mežu” pārstāvji Arnis 
Purs un Sandra Ābele skolēniem 
pastāstīja par mežu apsaimnie-

košanas pamatprincipiem un to 
nozīmīgumu novadā un Latvijā. 
Papildus skolēni tika iepazīstināti 
ar apstādījumu ierīkošanas pamat-
principiem un to nozīmi. Arī šogad 
ar Meža attīstības fonda atbalstu 
saņēmām augus publiskiem apstā-
dījumiem. Kopā ar Variņu pagasta 
bērniem un darbiniekiem, kā arī ar 
Smiltenes vidusskolēnu un skolo-
tāju palīdzību tika iestādīti dažādi 
koki, krūmi un ziemcietes – bērzi, 
baltegles, Tatārijas kļavas, Serbi-
jas egles, hortenzijas, kaķumētras, 
molīnijas un kadiķis.

Paldies Meža attīstības fon-
dam un Pašvaldību savienībai, 
kas ik gadu dod iespēju Smiltenes 
novada parkos un skvēros iestādīt 
kādu skaistu koku, krūmu vai ziem-
cieti, kas bagātina mūsu ainavu un 
līdz ar to iepriecina gan iedzīvotā-
jus, gan pilsētas viesus. Paldies Va-
riņu pamatskolas 7. klasei, pagasta 
darbiniekiem un Smiltenes vidus-
skolas 9.a, 9.b, 9.c klasei un darb-
mācību skolotājiem par padarīto 
darbu, kas palīdzēja mūsu novadu 
radīt zaļāku un krāšņāku.

Agija Kukaine,
Smiltenes novada pašvaldības 

Teritorijas apsaimniekošanas 
speciāliste 

Laikā no šā gada 11. no-
vembra līdz 8. decembrim 
norisināsies ideju konkurss 
vidusskolēniem  „Vidzemes 
nākotne zaļā un digitālā 
Eiropā”, ļaujot jauniešiem 
sniegt savu artavu zaļā kursa 
virzībā un saņemt vērtīgas 
balvas.

Lai veicinātu jauniešu iz-
pratni par Eiropas zaļo kursu 
un sekmētu jauniešu spēju 
saskatīt un piedāvāt zaļā kur-
sa pieejām atbilstošus prob-
lēmu risinājumus, EUROPE 
DIRECT Vidzeme un Vidze-
mes plānošanas reģions aici-
na 10. līdz 12. klašu skolēnus 
izstrādāt un iesniegt risināju-
mu kādai no savā apkārtnē 
esošai vides, transporta, energo-
efektivitātes, sociālās vienlīdzības 
vai citas jomas problēmai. Apskatā-
mā problēma/izaicinājums var skart 
dalībnieka mājsaimniecību, kopie-
nu, pagastu, pilsētu, skolu, uzņēmu-
mu vai tml. Problēmas risinājumam 
ir jāatbilst vismaz vienam no Eiropas 
zaļā kursa ieguvumiem:

•	 tīrs gaiss un ūdens, veselī-
ga augsne un bioloģiskā daudzvei-
dība;

Skolēni Vidzemē aicināti piedalīties ideju konkursā par zaļiem risinājumiem  

•	 renovētas, energoefektī-
vas ēkas;

•	 veselīga un cenu ziņā pie-
ejama pārtika;

•	 plašāk pieejams sabiedris-
kais transports;

•	 tīrāka enerģija un inovāci-
jas tīru augsto tehnoloģiju jomā;

•	 preces, kas kalpo ilgāk un 
ko var salabot, reciklēt un atkal iz-
mantot;

•	 nākotnes prasībām atbils-

tošas darbavietas un pārejai nepie-
ciešamo prasmju apguve;

•	 globāli konkurētspējīga un 
noturīga industrija.

Konkursa darbā bez ietvertā 
problēmas/situācijas apraksta un 
piedāvātā risinājuma tiek sagaidīta 
arī piedāvātā risinājuma vizualizāci-
ja (zīmējums, skice, komikss, video, 
modelis, prototips un tml.). Kon-
kursā aicināti piedalīties skolēni no 
Cēsu, Limbažu, Ogres, Saulkrastu, 

Smiltenes, Valmieras un 
Valkas novadu vispārējās 
un profesionālās izglītības 
iestādēm (EUROPE DIRECT 
Vidzeme aptveres teritori-
ja). 

Darba izstrādē dalīb-
nieki drīkst piesaistīt peda-
goga vai cita eksperta kon-
sultatīvu atbalstu.

Iesniegtos darbus vēr-
tēs organizatoru izveidota 
ekspertu komisija atbilstoši 
konkursa nolikumam. La-
bākajiem 3 darbu autoriem 
un viņu norādītajiem kon-
sultantiem balvās viedie 
rokas pulksteņi.

Eiropas zaļais kurss ir 
Eiropas Komisijas iniciatīvu 

kopums, kura galvenais mērķis ir 
klimata pārmaiņu un to radīto seku 
mazināšana, lai līdz 2050. gadam Ei-
ropa kļūtu pilnībā klimata neitrāla. 
Šo mērķi plānots sasniegt ar daudz-
veidīgiem uzlabojumiem enerģēti-
kas, pilsētplānošanas, transporta, 
uzņēmējdarbības, lauksaimniecī-
bas, inovāciju u.c. jomās. 

Konkurss organizēts projekta 
„EUROPE DIRECT Vidzeme” ietvaros. 
EUROPE DIRECT Vidzeme, ar filiālēm 

Cēsīs un Valmierā, galvenais uzde-
vums ir sniegt iedzīvotājiem Vidzemē 
savlaicīgu un objektīvu informāciju 
par nozīmīgākajām aktualitātēm Eiro-
pā, kā arī rosināt iedzīvotāju diskusi-
jas par Eiropas nākotni. Tā darbības 
ilgums plānots līdz 2025. gadam. 
 

Kontaktinformācija saziņai:
EUROPE DIRECT Vidzeme vadītāja 
Maija Rieksta, 
tālr. +371 26 099 521;  
e-pasts: maija.rieksta@vidzeme.
lv vai eiropassavieniba@vidzeme.lv

Mājas lapa: http://www.vidzeme.lv/
lv/europe_direct_vidzeme 
Facebook konts: https://
www.facebook.com/
EuropeDirectVidzeme

Bezmaksas tālrunis saziņai ar 
EUROPE DIRECT centru (Briselē): 
00800 67891011 (tikai no fiksētās 
tālruņa līnijas).

Marta Riekstiņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Vidzemes plānošanas reģionā, 
e-pasts: marta.riekstina@vidzeme.lv

EUROPE DIRECT Vidzeme darbību 
finansiāli atbalsta Eiropas Komisija.

Apaļi āboli, apaļas ozolzīles 
un kastanīši, pats mēneša nosau-
kums ar tāds apalītis, tā vien aici-
na noapaļoties darbos.  Palsma-
nes pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādē ar šo domu ir aizvadījusi 
oktobra mēnesi. Esam čakli  strā-
dājuši un sakopuši iestādes terito-
riju un tuvāko apkārtni, īpaši – me-
žiņu, ko uzskatām par savu atpū-
tas stūrīti, kur smeļamies enerģiju 
un spēku.  Prieks par kopā strā-
dāšanu, jo ik viens gan liels, gan 
mazs pielika roku pie sakopšanas 
darbiem.

Oktobra beigās atzīmējām 

Oktobra apaļumi Palsmanes pirmsskolā
Latvijas lielākās ogas – apaļā ķir-
bīša svētkus. Izveidojām ķirbīšu 
izstādi, grebām vidiņus un  veido-
jām ķirbīšu sejas, kurās iededzām 
svecīti, jo kā  ticējumi vēsta, tad 
šādi rotājumi  aizbaida ļaunus ga-
rus. Neizpalika arī rotaļas, stāstu 
stāstīšana un vakarēšanas  svētku 
galds, kur goda vietā ķirbis – no-
garšots gan svaigs, gan biezzupās, 
kēksiņos un sukādēs pagatavots.

Viens no oktobra patīkamā-
kajiem brīžiem bija āra mājas at-
klāšana. Tieši šajā laikā, kad ietei-
cams vairāk darboties ārā, nekā 
telpās, tika meklētas iespējas dro-

Smiltenes novada pašvaldība 
27. oktobrī atbalstīja Smiltenes 
novada pašvaldības Izglītības pār-
valdes vadītājas un profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības ies-
tāžu vadītāju ierosinājumu atvieg-
lot vecāku līdzfinansējuma maksu 
profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības iestādēs valstī izsludinā-
tās ārkārtējās situācijas laikā.

Par līdzfinansējuma maksu Smiltenes novada profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības iestādēs valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā 

Tā kā Ministru kabineta rī-
kojums Nr. 720 „Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” nosaka 
daudzus ierobežojumus mācību 
norisē, profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības programmas 
īstenošanā, un ņemot vērā epide-
mioloģisko situāciju valstī un Smil-
tenes novadā, Smiltenes novada 
pašvaldības dome nolēma :

1. Piemērot 50% atlaidi no 
vecāku līdzfinansējuma apmēra 
par profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmu apguvi Smiltenes 
Mākslas skolā, Smiltenes Mūzikas 
skolā, Smiltenes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolā un Gaujie-
nas mūzikas un mākslas skolā val-
stī izsludinātās ārkārtējās situāci-
jas laikā.

2. Nepiemērot vecāku līdz-
finansējuma maksu par interešu 
izglītības programmu apguvi Smil-
tenes Mākslas skolā, Smiltenes 
Mūzikas skolā, Smiltenes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta sko-
lā, Gaujienas mūzikas un mākslas 
skolā un Smiltenes Bērnu un jau-
niešu interešu izglītības centrā 
valstī izsludinātās ārkārtējās si-

tuācijas laikā.
Neskaidrību gadījumā aici-

nām vērsties pie profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības ies-
tāžu vadītājiem. 

Aija Kramiņa, 
Smiltenes novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

šai mācību videi, kura ļaus izman-
tot interesantāku pieeju nodarbī-
bām. Kopā ar lielākajiem bērniem 
izveidojām āra mājas noteikumus. 
Lai radoša un droša darbošanās 
šeit ikvienam iestādes bērnam.

 A. Rozniece,
Palsmanes pirmsskolas skolotāja

Foto: Āra mājā, „Saulītes” 
grupa –  A.Rozniece
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Ar labi padarīta darba sajūtu
Svētki – tā ir arī labi padarīta 

darba sajūta, pateicība par visu 
labo, kas dots, un prieks par ie-
spēju dalīties savā pieredzē un 
zināšanās ar jauniešiem, kuri 
veidos mūsu visu nākotni. Pie 
skolas plīvo sarkanbaltsarka-
nais karogs, atgādinot to, ka 
dzīvojam brīvā un neatkarīgā 
valstī…

Oktobrī Smiltenes vidussko-
las 12. klašu skolēni Santa Vintere, 
Ance Pakalne un Kārlis Sīmanis par 
augstiem sasniegumiem mācībās, 
aktīvu sabiedrisko un brīvprātīgo 
darbu saņēma skolas absolventes 
Māras Dāmes stipendiju. Mece-
nāte dzīvo un strādā Beļģijā, kur 
ir Eiropas Aviācijas drošības aģen-
tūras vecākā eksperte. Iepriekšējā 
mācību gadā viņas stipendiju sa-
ņēma divas Smiltenes vidusskolas 
skolnieces: Kristiāna Kļaviņa un 
Ance Pakalne. „Esmu laimīga, ka 
varu palīdzēt kādam savas dzimtās 
puses jaunietim piepildīt viņa sap-
ņus,”  saka Māra Dāme. „Labi apzi-
nos, ka par šo naudu nevar izdarīt 
ļoti daudz, bet zinu, cik jaunietim 
nozīmīgi, ka viņa darbu novērtē un 
pamana. Tā ir arī vēlāk – ja esi ga-
tavs dalīties, ieguldīt savu talantu 
un resursus sabiedrības attīstībā, 
labais agri vai vēlu pie tevis atgrie-
žas. Vidusskolas  gadi ir izaugsmes 
un iespēju laiks. No sirds novēlu, lai 
jaunieši izmanto visas viņiem dotās 
iespējas!”

„Kas mani motivē labi mācī-
ties? – Laikam jau vēlme piedzīvot 
labi paveikta darba sajūtu,” atzīst 
Māras Dāmes stipendiāts, Smilte-
nes vidusskolas jauniešu pašpār-
valdes prezidents Kārlis Sīmanis. 
„Ja ko daru, tad gribas, lai par to 
būtu gandarījums. Šogad pieteicos 
arī latviešu valodas un angļu valo-
das olimpiādēm.

Mācīties attālināti ir vieglāk, 
var izmantot dažādus resursus. 
Vienīgi mazliet uztrauc tas, ka ir, 
taču, izlaiduma gads. Priekšā eksā-
meni…Tas arī neļauj slinkot, rosina 
mācīties un kaut ko neiekavēt.

Kad piekūstu, mazliet atpūšos, 
paspēlēju ar draugiem basketbolu 
vai kādu datorspēli. Muzicēju.”  Kār-
lim ir daudz hobiju, tāpēc par gar-
laicību viņš nesūdzas. Šoruden viņš 
bija viens no skolas literārās kafej-
nīcas vadītājiem. „Nesen ieguvu 
autovadītāja apliecību. Kamēr ne-
bija spēkā stingrie noteikumi, mu-
zicēju skolas vokāli instrumentālajā 
ansamblī „Forward”, dejoju „Bukos” 
un trenējos Smiltenes sporta halles 
trenažieru zālē.” Šis rudens Kārlim 
īpašs arī ar piedalīšanos TV muzikā-

lajā šovā „X faktors”.
„Par stipendijā saņemto naudu 

vēlos nopirkt kādu jaunu mūzikas 
instrumentu. Vēl neesmu izlēmis, 
vai tā būs ukulele vai elektriskās 
klavieres. Jau šobrīd sāku domāt 
par studijām, jo arī tad nauda būs 
ļoti vajadzīga.”

„Skolas dzīvē šis rudens īpašs 
ar ieiešanu jaunajās telpās,” saka 
Santa Vintere, kura ar izciliem pa-
nākumiem pārstāvējusi Smiltenes 
vidusskolu daudzās olimpiādēs. 
Šogad viņa plāno piedalīties angļu 
valodas olimpiādē un tad, ja varēs – 
arī bioloģijas olimpiādē. Konkursos 
un olimpiādēs viņa visvairāk novēr-
tē iespēju uzzināt daudz jauna. “At-
tālinātās mācības mani nebaida. 
Patīk, ka no rītiem nav steigā jāpo-
šas uz skolu un varu brīvāk plānot 
laiku. Mācīties mani neviens nekad 
nav spiedis. Laikam jau savā dziļā-
kajā būtībā esmu perfekcioniste,” 
par sevi saka Santa. „Nejustos lai-
mīga, ja par savu darbu saņemtu 
sliktas atzīmes.”

Brīvajā laikā viņai patīk zīmēt, 
spēlēt datorspēles, programmēt 
un muzicēt.   „Pēc vidusskolas do-
māju doties uz Dāniju studēt kogni-
tīvās zinātnes. Tad arī ļoti noderēs 
saņemtā stipendija.”

Santu interesē viss, kas sais-
tīts ar uztveres, izziņas un apziņas 
procesu. „Kognitīvās zinātnes – tas 
nozīmē starpdisciplināru izpēti. 
Strādājot šajā jomā, nekad ne-
būs garlaicīgi. Vienu brīvi apsvēru 
domu studēt programmēšanu, bet  
negribu visu laiku pavadīt tikai pie 
datora. Programmēšanas prasmes 
varēšu izmantot arī kognitīvajās 
zinātnēs, apkopojot savākto infor-

māciju. Pēc augstsko-
las noteikti atgriezīšos 
strādāt Latvijā.”

„Rudens pirmie 
mēneši paskrējuši 
ļoti ātri,” atzīst Māras 

Dāmes stipendiāte Ance Pakalne. 
„Centos izbaudīt visas ārpusskolas 
pulciņu iespējas. Īpašs prieks par 
orķestra mēģinājumiem.

Tik jauki, ka skolā varējām sākt 
mācīties jaunajās, skaistajās tel-
pās!”

Šobrīd Ance vienlaikus ar mā-
cībām vidusskolā gatavojas arī stu-
dijām augstskolā, E – vidē apmek-
lējot Rīgas Stradiņa universitātes 
sagatavošanās kursus, kur padziļi-
nāti apgūst ķīmiju un bioloģiju. „Vēl 
neesmu izšķīrusies, vai studēšu 
medicīnu vai nākotni saistīšu ar 
mūziku. Ja tomēr izvēlēšos medicī-
nu, sagatavošanās kursos iegūtās 
zināšanas ļoti noderēs.”

Ance ir pateicīga mecenātei 
Mārai Dāmei par piešķirto stipen-
diju, kas vienlaikus ir labs atbalsts 
un iedrošinājums – ja strādā no 
sirds, to pamana un novērtē arī 
citi. Mācīties viņu motivē izvirzītie 
mērķi. „Labi apzinos, ka šis laiks 
dots izaugsmei, lai ņemtu pretī 
visu, ko vien skola var piedāvāt. 
Kaut ko nepadarīt, noslinkot – tas 
nozīmē – apstāties. To nu patiesi 
ļoti nevēlos. Šoruden pieteicos uz 
latviešu valodas olimpiādi. Ja varēs, 
piedalīšos arī vēstures un ģeogrā-
fijas olimpiādēs. Tā ir laba iespēja 
paplašināt redzesloku.”

Par pirmo stipendiju Ance ie-
gādājusies ukuleli. Tagad jau to 
iemācījusies arī spēlēt. „Par nesen 
saņemto stipendiju, iespējams, no-
pirkšu tenora ukuleli un vērtīgas 
grāmatas. Naudiņa noderēs arī 
augstskolas sagatavošanās kur-
siem.”

Vidusskolēni tiešsaistē tie-
kas ar zinātniekiem

Smiltenes vidusskolas jaunieši 
šoruden baudīja ekskluzīvu iespēju – 
tiešsaistes sarunas ar 19 izciliem da-
žādu jomu zinātniekiem. Jaunieši īpa-
ši augstu novērtē to, ka zinātniekiem 
pēc lekcijām varēja uzdot jautājumus 
un dzirdētais ļāva   vairāk uzzināt 
par jomām, kuras vidusskolā izvē-
lējušies mācīties padziļināti.  

Sarunu temati – digitālās ierī-
ces un virtuālās spēles mūsdienu 
izglītībā, mākslīgais intelekts, aug-
stu enerģijas daļiņu fizikas ekspe-
rimenti, dzīvnieku slimību izpēte 
mikroskopā un bez tā, bioūdeņraža 
iegūšana, darba vide un mēs, kultū-
ras socioloģija, mākslīgais zirnekļu 
zīds, šķiedru optiskās tehnoloģijas 
datu pārraidei un ne tikai.

Viena no zinātniecēm, ar ku-
riem jaunieši tikās, – Smiltenes vi-
dusskolas absolvente Liene Ozoliņa, 
tagad – Latvijas Kultūras akadēmijas 
asociētā profesore un Zinātniskās 
pētniecības centra vadošā pētniece. 
Viņas lekcijas temats – Politikas un 
kultūras socioloģija.

Lienes pētnieciskās intereses 
saistītas ar neoliberālisma refor-
mām Latvijā, politikas un ētikas at-
tiecībām neoliberālās sabiedrībās, 
postsociālisma politiku un kultūru, 
kā arī etnogrāfiskajām metodēm 
sociālajās zinātnēs. Viņas publikā-
cijas lasāmas starptautiskajos izde-
vumos: „British Journal of Sociology, 
„Slavic Review”, „East European Po-
litic and Societies” un „Journal of 
Baltic Studies”. 2019. gadā Liene 
saņēma Viļa Vītola balvu par labāko 
„Journal of Baltic Studies”  publikāci-
ju šajā gadā.

„Smiltenē vairs neiznāk pavie-
soties tik bieži kā agrāk, bet bija jau-
ki lekcijā redzēt un dzirdēt skolēnus 
no skolas, kurā arī es kādreiz mācī-
jos,” atzīst mūsu skolas 2001. gada 
absolvente Liene Ozoliņa. „Smil-
tenes vidusskolas gadi visvairāk 
atmiņā palikuši ar jaukajiem sko-
lasbiedriem, draudzību un kopīgu 
izaugšanu. Ar tuvākajiem draugiem 
regulāri sazināmies joprojām. Vēl 
spilgti atceros to, kā 12. klasē domā-
ju: cik tas ir forši – mēs kā renesan-
ses cilvēki varam mācīties ķīmiju, 
ģeogrāfiju, bioloģiju, latviešu valo-
du, svešvalodas, literatūru, visu…

No skolotāju sacītā visvairāk 
atmiņā palikuši Mārītes Reinbahas 
vārdi: „Galvenais šajā pasaulē ir būt 
labam cilvēkam.”

Uzskatu, ka tas ir ļoti labi, ka 
jaunieši šobrīd jau vidusskolā var 
sev interesējošo jomu apgūt padziļi-
nāti. Biju no skolēniem, kas vienmēr 
mācījās, tāpēc uz augstskolu aizgāju 
ar labām pamatzināšanām. Taču 

iestājeksāmenos piedzīvoju pamatī-
gu „kultūršoku” – testā bija ietverti 
jautājumi arī no mācību vielas, ko 
vēlāk mācījāmies augstskolā. Uz 
vairākiem no tiem, lai arī cik rūpīgi 
biju mācījusies vidusskolā, atbildēt 
nevarēju. Pasniedzēji mums ar to 
ļoti labi parādīja, cik daudz vēl nezi-
nām. Un arī dzīvē nekad nebūs tā, 
ka zināsiet visu. Nepārtraukti nāks 
klāt jauna informācija; tikpat svarīgi 
kā zināt faktus ir arī prast analizēt 
situāciju, domāt.

Mācoties vidusskolā, neplā-
noju, ka kādreiz būšu zinātniece 
un strādāšu augstskolā. Vienkārši 
vienmēr esmu darījusi to, kas ļoti 
paticis, klausījusi savam sirds aici-
nājumam un tas arī aizvedis tur, kur 
esmu šobrīd.

Ko ieteiktu jauniešiem, kuri 
plāno studēt sociālās zinātnes? – 
Vispirms rēķināties ar lielāku kon-
kurenci nekā inženierzinātnēs. Pro-
tams, svarīgi domāt arī par to, ko 
nopelnīsi. Bet mana līdzšinējā piere-
dze ir tāda – ja no sirds un labi darīsi 
to, kas patiešām patīk, neizpaliks arī 
alga.”

Vidzemes Jauno ģeogrāfu 
skolu jaunā sezona

Smiltenes vidusskolas skolēni 
arī šajā mācību gadā virtuāli turpina 
apmeklēt Vidzemes Jauno ģeogrāfu 
skolu. 9.d klases skolniece Jasmī-
na Pakalne, kura šovasar Eiropas 
ģeogrāfijas olimpiādē nopelnīja 
bronzas medaļu, jauno ģeogrāfu 
pirmajā tikšanās reizē izcīnīja pirmo 
vietu astoto devīto klašu grupā, bet 
7.b klases skolnieks Pauls Grabovs-
kis – otro vietu sesto septīto klašu 
grupā. Absolūtā uzvarētāja titulu 
Vidzemē šoreiz saņēma divi dalīb-
nieki – Jasmīna Pakalne (Smiltenes 
vidusskola) un Artūrs Supe (Cēsu 
Valsts ģimnāzija), kuri ieguva vie-
nādu punktu skaitu. „Līdz jaunajam 
gadam plānotas trīs nodarbības un 
tikpat arī otrajā mācību pusgadā,” 
informē Smiltenes novada ģeogrāfi-
jas skolotāju metodiskās apvienības 
vadītāja Inguna Rulle. „Nodarbības 
notiks attālināti.”

Pirmā – Latvijai veltītā nodar-
bība, kas notika 9. oktobrī, īpaša ar 
to, ka tajā piedalījās un savstarpēji 
sacentās jaunie ģeogrāfi no visas 
Latvijas. Noslēgumā katra Jauno 
ģeogrāfu skola noteica sava reģiona 
labākos dalībniekus.

Priecājamies par jauniešu panā-
kumiem un vēlam visiem skolēniem 
veiksmīgu jauno ģeogrāfu skolas 
sezonu! Esiet aktīvi un piedalieties! 
Uz tikšanos Atklātajā ģeogrāfijas 
olimpiādē!

Teksts: Baiba Vahere

Smiltenes vidusskolas absolventes Māras Dāmes 
šā rudens stipendiāti: 

Ance Pakalne, Santa Vintere un Kārlis Sīmanis.

Smiltenes vidusskolas 
absolvente Liene 

Ozoliņa, tagad – Latvijas 
Kultūras akadēmijas 
asociētā profesore un 

Zinātniskās pētniecības 
centra vadošā pētniece.

Ar domām par savu dzimto 
Latviju Smiltenes tehnikumā sa-
gaidīts patriotisma mēnesis. Ir 
liels gandarījums, ka direktora 
Andra Miezīša ieguldījums pro-
fesionālās izglītības, Smiltenes 
tehnikuma un Smiltenes novada 
attīstībā novērtēts ar Ministru 
kabineta Atzinības rakstu. Iz-
glītības iestādē turpinās darbs, 
dzimst jaunas, radošas ieceres. 

„Pateicoties Andra Miezīša ini-
ciatīvām, Smiltenes tehnikumam 
ir īpaša loma vietējās kultūrvi-
des, sabiedrības un ekonomikas 
attīstībā – veikti remontdarbi un 
modernizēta infrastruktūra tehni-
kuma rīcībā esošajās muižas kom-
pleksa ēkās un piesaistīts ELFLA 
finansējums Kalnamuižas teritori-
jas attīstībai; rezultātā ir izveidots 

„Zemei darbs, tēvijai – sirds, lai Latvija kā zvaigzne mirdz!”
mūsdienu tehnoloģiju prasībām 
atbilstošs, darba vidē balstīts mā-
cību komplekss, kurā novērtēts 
arī kultūrvēsturiskais mantojums,” 
paziņojumā presei raksta Izglītības 
un zinātnes ministrija.

Direktora Andra Miezīša sir-
dī Smiltenes tehnikumam ir īpaša 
vieta jau no pagājušā gadsimta 
60.gadiem, kad viņš šeit ieguva 
savu pirmo profesiju. 1990. gadā 
Andris Miezītis atgriezās Smiltenē 
jau kā tehnikuma direktors un tā 
izaugsmē viņš ieguldījis visu savu 
pāri plūstošo enerģiju. Šajos ga-
dos paveikts patiesi daudz. Andris 
Miezītis ir īsts ideju ģenerators. 
Kā saka viņš pats: „Smiltenes teh-
nikums, tāpat kā Rīga, nekad ne-
būs pabeigts!” Direktora attieksmi 
pret dzīvi labi raksturo viņam ļoti 

tuvie,  tehnikuma karogā ieaustie 
vārdi: „Zemei darbs, tēvijai – sirds, 
lai Latvija kā zvaigzne mirdz!” No 
sirds priecājamies par viņa godam 
nopelnīto Ministru kabineta Atzinī-
bas rakstu!

Mūsu absolventi
26. oktobrī Smiltenes tehni-

kumu absolvēja 17 neklātienes 
kursa veterinārārsta asistenti un 
7 vidusskolas kursa ceļu būves 
mašīnu tehniķi. Šiem audzēkņiem 
izaicinājumiem bagāts bija gan mā-
cību laiks, gan to noslēgums. Taču, 
neraugoties uz to, veterinārārsta 
asistentu vidējā atzīme profesionā-
lās kvalifikācijas eksāmenā bija 8,2 
balles, bet ceļu būves mašīnu teh-
niķu – 8 balles.

Epidemioloģiskās situācijas dēļ 
izlaidums šoreiz izpalika. 

 26.oktobrī Smiltenes tehnikumu absolvēja 17 neklātienes kursa 
veterinārārsta asistenti.
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1981. gada 11. novem-
brī, kad nevienam pat vēl 
prātā nenāca, ka kādreiz 
šajā dienā Latvijā atkal 
svinēsim Lāčplēša dienu, 
uz savu pirmo mēģināju-
mu sanāca jauktais koris 
„Vidzemīte”. Iespējams, 
kora spēks sakņojas mūsu 
tautai tik svarīgajos vēstu-
riskajos notikumos, mūsu 
senču cerībā reizē ar tau-
tas brīvību piedzīvot arī 
muzikālo atdzimšanu, vie-
notību Dziesmusvētkos un 
ne tikai…

Tradicionāli koris „Vi-
dzemīte” dzimšanas die-
nas ik pēc pieciem gadiem 
atzīmē ar lielāku koncertu. 
Kopā sanākot rudenī, ce-
rējām, ka tā būs arī šogad, bet… Ja 
ļaus epidemioloģiskā situācija, ju-
bilejas koncerts būs pavasarī.  Šo-
reiz, apliecinot „Vidzemītes” koristu 
nebeidzamo vēlmi dziedāt, satik-
ties un radoši izpausties, svinējām, 
atsaucot atmiņā spilgtākos mirkļus 
kora dzīvē pēc 35 gadu jubilejas 
2016.gadā.

Brīnišķīgi svētki bija I. un II. 
Tautas mūzikas festivāls „Mada-
ras”. Kopā ar draugiem no jauktā 
kora “Sonante”, solistiem un instru-
mentālistiem skaistā mežu ielokā 
izpildījām Madaras Kalniņas tautas 
dziesmu apdares un oriģināldar-
bus. Kalniņu ģimenes viesmīlībā, 
sirsnībā un vienkāršībā jaušams 
pamatīgums, ko dod piederība 
tautai, vietai un dzimtai. Tas patiesi 
iedvesmo.

Neaizmirstams emocionāls 
piedzīvojums bija Latvijas Simtga-
dei veltītie XXVI  vispārējie Dzies-
mu svētki. Noslēguma koncertā 
„Zvaigžņu ceļā”  kopā ar 15  000 
dziedātājiem no Latvijas un ārval-
stīm izdziedājām Saules meitu un 
Dieva dēlu ceļus un likteņus Laiku 
lokos, Saules lokos un Zvaigžņu ce-
ļos. Pēc tam – sadziedāšanās līdz 
rīta gaismai...

Pasaules  un arī Eiropas koru 
olimpiādē Rīgā, izpildot sakrālo 

mūziku, ieguvām Sudraba septītās 
pakāpes diplomu. Eiropas 4. koru 
olimpiādē Gēteborgā „Vidzemīte” 
atkal startēja sakrālās mūzikas 
kategorijā, vēlreiz apliecinot, ka 
atbilst Sudraba diploma vērtēju-
mam, iegūstot vēl augstāku – 9. pa-
kāpi. Kopā ar citu tautu kolektīviem 
uzstājāmies arī koncertā Gētebor-
gas operā. 

Skaisti brīži piedzīvoti Jāņu-
kalna atklāšanas koncertā. Dzies-
mu svētku modelēšanas koncertā 
Dikļos lija gan visu mēģinājuma, 
gan koncerta laiku, taču koristi 
joprojām iztēlē redz rasas lāsītēs 
mirdzošos laukus, kuros izskanēja 
skaistās latviešu kora dziesmas.  

Viens no emocionālākajiem 
pasākumiem 2019.gadā bija kora 
„krustmātes” Lolitas Balodes pie-
miņas koncerts Variņos. Viņas 
vārds un paveiktie darbi  vienmēr 
paliks koristu sirdīs un atmiņās. Lo-
lita arī bija tā, kura izdomāja kora 
nosaukumu.

Godinot latviešu tautas dzies-
mu krājēju un koru kustības pa-
matlicēju  Jāni Cimzi 205. jubilejā, 
piedalījāmies koncertā „Kroņu 
pinējs” Valkā. Kopā ar vairākiem 
simtiem dziedātāju un dejotāju no 
visas Latvijas dziedājām Kurzemes 
dziesmu svētkos Liepājā. Sirsnīgs 

bija 2019./2020. gada pašdarbnie-
ku sezonas atklāšanas koncerts 
Smiltenes kultūras centrā. Tajā 
kopā ar Smiltenes Tautas teātri 
iestudējām  etīdi ar spāņu melo-
diju fonā. Sākot šo sezonu, koris 
saņēma Smiltenes novada domes 
Pateicības rakstu par augstiem 
sasniegumiem Eiropas koru olim-
piādē, nozīmīgu ieguldījumu koru 
kustības attīstībā un Smiltenes at-
pazīstamības veicināšanu pasaulē.

2020. gadā vairākus plānotos 
pasākumus atcēlām dēļ „Covid – 
19”. Tomēr „Vidzemīte” bez dzies-
mas nevar. Gaiša prieka piepildīts 
bija Zvaigznes dienas koncerts 
„Tālā zvaigzne” Gaujienā. Pēc tam 
– daudzkrāsainais koncerts Sunta-
žos kopā ar pieciem citiem koriem 
un sirsnīgas draudzības caurstrā-
votais koncerts Lizumā ar drau-
giem no Lizuma jauktā kora, Balvu 
kora  un  Madonas pūtēju orķestra.

Līgo dziesmu maratons, vir-
tuālais gājiens un ne tikai…

„Vidzemīte” ir piedalījusies Ra-
dio 2 Līgo dziesmu maratonā.  Smil-
tenes novada pašvaldībā joprojām 
glabājas video ieraksts ar novada 
himnu „Vidzemītes” izpildījumā. 
2020. gada 4. maijā koris ar lepnu-
mu par saviem skaistajiem tautas 
tērpiem posās virtuālajam gājie-

Jauktajam korim „Vidzemīte” – 40!

nam «Uzvelc tautas tērpu par godu 
Latvijai». Nozīmīgs notikums bija arī 
J. Lūsēna dziesmas „Ziemassvētku 
zvaigzne” video ieraksta tapšana. 
Vispirms katrs dziedātājs ierakstīja 

savu video. „Vidzemītes” 
baritons Jānis, meklējot 
radošus risinājumus ie-
spējami kvalitatīvākam 
ierakstam, pārkārtoja 
pat vannas istabu.  Video 
apvienoja kora tenors 
Ilmārs, kurš šim mērķi 
iegādājās speciālu prog-
rammu. 

Stiprinot kora garu
Stiprs un draudzīgs 

kolektīvs veidojas ne ti-
kai kopā dziedot. Svarīgi 
arī kopā atpūsties un 
stiprināt kora “garu”. „Vi-
dzemīte” jau no tās pirm-
sākumiem kopā svin un 
ceļo. Korī sumina visus 
dzimšanas un vārda die-
nu gaviļniekus. Daudz 
sirsnīgu un jautru mirkļu 

piedzīvoti Ziemassvētku pasāku-
mos ar priekšnesumiem, atrakcijām 
un „Laimes aku”. Pirms vairākiem 
gadiem kora tradīcijām pievienojās 
“zupas balle”. Tās idejas autori – Rai-
vis un galvenais pavārs Elviss.  

Jautru smieklu un draudzī-
bas caurstrāvoti ir kopīgie atpūtas 
pasākumi ar citiem kolektīviem. 
Humoristiskos priekšnesumos, as-
prātīgos jokos, interesantās atrak-
cijās, sadziedoties un sadancojoties 
dzimst jaunas draudzības un tiek 
stiprinātas jau esošās.  Skaists bija 
pasākums kopā ar citiem pašdar-
bības kolektīviem Lizumā. Un arī 
Smiltenē, kur uzņēmām draugus no 
Sēlpils jauktā kora un Variņu deju 
kolektīva „Varis”. 

Viesojoties pie draugu kora 
„ERKI” Igaunijā”, pēc abu kolektīvu 
koncerta senajā Harkujarves baznī-
cā neaizmirstamas emocijas dāvāja 
vizināšanās smagās  automašīnas 
kravas kastē un brauciens ar kuģīti 
pa Baltijas jūru.

Agrāk „Vidzemītes” dziedātā-
ji ikdienā tikās divreiz nedēļā, bet 
pirms koncertiem – vēl biežāk. Līdz 
ar pandēmiju koristiem nācās mek-
lēt jaunus, radošus un epidemiolo-
ģiski drošus risinājumus muzikālai 
kopā sanākšanai. Ievērojot 2 m dis-
tanci, dziedāts Kultūras nama tel-

pās un ārā, vērojot, kā naksnīgajās 
Smiltenes debesīs „iebrauc” Lielie 
Greizie rati. Arī mazajā brīvdabas 
estrādītē pie kora basa Ulda viņa 
„Ilgās” un virtuāli – platformā Zoom. 
Pirmoreiz dzīvē piedzīvojām mēģi-
nājumus, kuros vokālā pedagoģe 
Dzidra Jēkabsone, diriģente Baiba 
Žēbina un kormeistare Inga Straz-
diņa strādāja ar katru dziedātāju 
individuāli. 

Saglabājot gaismas pilnu stā-
ju

„Esam piemērojušies šim lai-
kam, skatāmies uz priekšu, jo zi-
nām, ka tuvojas XXVII Vispārējie 
Dziesmu svētki, kas atkal būs emo-
cionāli saviļņojošs notikums, kad 
aizmirsīsim grūto un sāpīgo, ne-
skaitāmās stundās ieguldīto darbu,” 
saka kora diriģente Baiba Žēbina. 
„Dziesmu svētku laiks ir daļa no 
Latvijas laimes formulas. Mūs vieno 
nebeidzamā mīlestība uz dziesmu.  
Mēs drīkstam būt stipri un pozitīvi. 
Lai tādi būtu, nav cita ceļa, kā sagla-
bāt skaistu, prieka un gaismas pilnu 
stāju. Caur mūziku, prieku, uzticību 
kolektīvam un mīlestību mēs pārva-
ram šo laiku.”

Skaista stacija dziesmu ceļā
Domās un sirdī kopā ar „Vidze-

mīti” tās nozīmīgajā jubilejā ir  arī 
ilggadējā diriģente Dzidra Jēkab-
sone, kura kori salīdzina ar ozolu. 
„Saknes ir basi, stumbrs – tenori, 
zari – alti un lapotne – soprāni. Kora 
spēks ir kopīgā skanējumā, kuru sa-
vai mīļajai „Vidzemītei” novēlu atkal 
piedzīvot iespējami ātrāk. Tāpat kā 
kopīgos koncertus un skaistās eks-
kursijas. Šis nežēlīgais laiks cenšas 
nomākt dziesmas dvēseli un spēku. 
Cilvēki, kuri neatlaidīgi tur to savās 
rokās, balsī, un sirdī, turpinot katru 
nedēļu tikties, ir varoņi.  Kamēr vien 
viņi būs kopā – kaut virtuāli, dzī-
vos arī „Vidzemītes” dziesmu gars! 
Esmu pateicīga un laimīga par 40 
skaistiem un aizrautīgiem notiku-
miem piepildītiem gadiem kopā 
ar „Vidzemīti”! Vienīgi pēdējais 
gads man mūža gaitā ar savu da-
biski neizbēgamo ritējumu licis 
piestāt... Priecājos, ka darbu ar 
kori neatlaidīgi turpina kolēģes 
Baiba Žēbina un Inga Strazdiņa! 
Zinu un ticu – likteņa spēki tura kopā 
kora „dzelzs sastāvu”. 40 gadi ir tikai 
skaista stacija tālākajā dziesmu ceļā!”

Inga Štrāle, Baiba Vahere

„Vidzemīte” pēc uzstāšanās Eiropas 4. koru olimpiādē Gēteborgā, kur koris  startēja sakrālās 
mūzikas kategorijā. Foto pie baznīcas: no kora arhīva

Kultūra

Liene Vīgante – 
Ruča un Lelde Grīviņa, 
lai apgūtu veterinār-
ārsta asistenta pro-
fesiju, uz Smiltenes 
tehnikumu brauca 
no Zviedrijas. Šobrīd 
abas mācās un tuvā-
kajā laikā kārtos eksā-
menu, lai šeit iegūto 
diplomu pielīdzinātu 
attiecīgajai izglītībai 
Zviedrijā.

Praksē abas bijām 
AniCura mazo dzīvnie-
ku slimnīcā „Albano” 
Stoklholmā, kur mūs pēc formali-
tāšu nokārtošanas gaida atpakaļ 
darbā.

Vienkārši tas viss nebija, bet 
šādos brīžos nedrīkst pieļaut 
domu, ka kaut ko nevari. Mums 
paveicās arī tajā ziņā, ka teoriju va-
rējām apgūt attālināti. Toties tagad 
esam no sirds laimīgas, jo varēsim 
strādāt profesijā, kas patiesi patīk. 
Tas ir pavisam citādi, ja profesiju ie-
gūsti 30, nevis 20 gados…”

Sadarbības partneru tikša-
nās Hamburgā

Smiltenes tehnikuma projektu 
vadītāja Madara Ciemiņa no 20. 
līdz 22. oktobrim piedalījās biedrī-
bas „Hanzas Parlaments” rīkotajā 

sadarbības partneru pasākumā 
par darba vidē balstītām mācībām 
(DVBM) un DVBM vadītāju sagata-
vošanu. Biedrība apvieno vairāk 
nekā 50 tirdzniecības, rūpniecības 
un amatniecības kameras, kā arī 
līdzīgas organizācijas visā Baltijas 
jūras reģionā.

Hanzas Parlamenta mērķis – 
stiprināt vidējos un mazos uzņē-
mumus. „Tikšanās laikā Hansas 
Parlamenta pārstāvji pastāstīja, kā 
darba vidē balstītas mācības orga-
nizē Vācijā, pārrunājām, kā veici-
nāt to popularitāti Baltijas valstīs,” 
stāsta Madara Ciemiņa. Pasākums 
tika organizēts „Erasmus+” stratē-
ģisko partnerību projekta „Baltic 

Examples of Excellence in Work-
based Learning” (ExcellWBL, Nr. 
2019 – 1 – LV01 – KA202- 060413) 
ietvaros. No Latvijas pasākumā vēl 
tika pārstāvēts Ogres tehnikums, 
Rīgas Valsts tehnikums, Daugavpils 
tehnikums, Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera, SIA „Bal-
tic Bright”. Pasākumā piedalījās arī 
pārstāvji no Veru tehnikuma Igau-
nijā un Viļņas tehnikuma Lietuvā.

„Bijām arī ģildē, kas nodrošina 
nākamo santehniķu un galdnieku 
apmācību. Būtiski, ka Vācijā duālo 
apmācību atbalsta vairāk nekā 90% 
lielo uzņēmumu.  Patiesībā – tas ir 
viņu pienākums. Profesionālās iz-
glītības prestižs Vācijā ir krietni aug-
stāks, nekā Baltijas valstīs. 2020. 
gadā vairākums profesionāli izglī-
tojošo skolu audzēkņu Vācijā saņē-
ma 965 eiro lielu stipendiju (bruto). 
Jauniešiem tas, protams, ir ļoti mo-
tivējoši. Vācijas uzņēmējiem dalība 
amatniecības kamerā ir obligāta. 
Vienlaikus tas nozīmē arī materiālo 
atbildību, investīcijas nozares attīs-
tībā un jauno speciālistu sagatavo-
šanā. Latvijā dalība Tirdzniecības 
vai rūpniecības kamerā nav obligā-
ta. Uzņēmējiem joprojām bieži pie-
trūkst motivācijas ņemt praksē un 
apmācīt jaunos speciālistus. Mazie 
uzņēmumi bieži ir nestabili.”

„Hamburgā vien ir 40 profe-
sionāli izglītojošās skolas, kurās 
var apgūt 300 dažādas profesijas,” 
stāsta Madara Ciemiņa. „Pilsētā 
darbojas 15  000 uzņēmumu.  Ņe-
mot vērā augošo pieprasījumu pēc 
darbaspēka, tiek darīts viss iespē-
jamais, lai jaunos profesionāļus 
ātrāk sagatavotu darba tirgum. 
Tāpēc audzēkņi 75% mācību laika 
pavada uzņēmumos, bet tikai 25% 
laika skolā. Profesionāli izglītojošo 
skolu jaunieši apgūst tikai četrus 
vispārizglītojošos priekšmetus 
– sportu, sociālās zinības/ ētiku, 
vācu valodu un angļu valodu. Pā-
rējie – t. i. 2/3 mācību stundu ir 
profesionālie mācību priekšmeti, 
kuros integrēti citi vispārizglitojo-
šie priekšmeti.

Šobrīd Vācijā populārākās 
puišu profesijas – automehāniķis, 
rūpniecības mehāniķis, komer-
sants un pavārs. Meitenes visbie-
žāk izvēlas mācīties par lietvedēm, 
mazumtirdzniecības speciālistēm, 
frizierēm, sekretārēm, viesnīcu pa-
kalpojumu speciālistēm.”

„Audzēkņa profesionālo meis-
tarību Vācijā novērtē attiecīgās 

amatniecības kameru pārstāvis, 
skolas pārstāvis un tās kompāni-
jas pārstāvis, kura uzņēmumā viņš 
mācījies,” informē Madara Ciemiņa. 
„Duālā izglītība tur ir viens no stūr-
akmeņiem, kas palīdz veiksmīgi no-
drošināt vajadzīgos 500  000 jauno 
speciālistu gadā. Profesionālās iz-
glītības iestādēm ir laba sadarbība 
ar amatnieku ģildēm, asociācijām, 
tirdzniecības un rūpniecības kame-
rām. Šī izglītības sistēma ir tik labi 
izstrādāta un pārbaudīta, ka jaunie-
ši patiesi uzticas skolai, valstij un arī 
uzņēmumiem, kas labprāt ņem dar-
bā praktikantus.”

Madaras Ciemiņas secinājumi 
pēc Vācijā redzētā: Latvija ir citā so-
ciālekonomiskajā situācijā, tajā vēl 
nav stabilu darba vidē balstīto mā-
cību tradīciju. Vācijā arī izstrādāta 
vienota informatīvā platforma, 
kur darba devēji var regulāri iegūt 
informāciju par sev interesējošo 
profesiju jaunajiem speciālistiem. 
Izglītības iestādes ļoti reklamē au-
dzēkņus. Tā patiesi ir stabila trīs-
pusēja sadarbība – skola – jaunietis 
– uzņēmums.”

Teksts: Baiba Vahere

Skolotāja Ruta Kalniņa ļoti lepojas ar savu 
13. audzināmo kursu. Puišu vidējā atzīme 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenā – 8 balles. 
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Plānoto pasākumu kalendārs

Pasākumu norisi var ietekmēt 
epidemioloģiskā situācija valstī

Ape un Apes pagasts
No 22. līdz 30. novembrim Apes 
bibliotēkā Elitas Agitas Janikas rok-
darbu izstāde.

Brantu pagasts
No 23. novembra līdz 17. decem-
brim Brantu bibliotēkā fotogrāfiju 
izstāde „Latvijas daba gadalaikos”.

Drustu pagasts 
5. decembrī  Otrajā Adventē Drus-
tu Ziemassvētku eglītes iedegšana.
27. decembrī  Drustos Ziemassvēt-
ku rūķis gaidīs pirmsskolas vecuma 
bērnus.
Decembrī  pastaiga Drustu Zie-
massvētku parkā.

Gaujienas pagasts
28. novembrī plkst. 11.00 animā-
cijas filma visai ģimenei „Dullā vis-
ta TURU”.
Latviski ierunāta, smieklīga, mīļa 
un ārkārtīgi sirsnīga pilnmetrāžas 
animacijas filma  Filmas garums: 80 
min.  Ieejas maksa 2,00 EUR.
Pasākumu atļauts apmeklēt bērniem 
līdz 12 gadiem  kopā ar vienu no ve-
cākiem ar sadarbībspējīgu Covid-19 
sertifikātu.
01. – 23. decembris izstāde „Zie-
massvētku Eņģelis’’.
05. decembrī plkst. 16.00 tikšanas 
ar Jāzepu Vītolu.
12. decembrī plkst. 16.00 ziemas 
noskaņu stāsts „Baltās ziemas 
miers”.
18. decembrī plkst. 16.00 Gaujie-

nas t/n amatiermākslas kolektīvu 
koncerts „Aiz sniegotām lejām”
19. decembrī no plkst. 16.00 līdz 
19.00 pēcpusdienas Ziemassvētku 
andele Muižas ansambļa teritorijā. 
23. decembrī plkst. 14.00 Ziemas-
svētku pēcpusdiena vecākai paau-
dzei.
26. decembrī pklst. 11.00 Pirms-
skolas bērnu eglīte „Ziemassvētku 
rūķis”.
28. decembrī plkst. 11.00 Ģimenes 
spēlfilma „Ziemassvētki  džungļos”.

Grundzāles pagasts
11. decembrī plkst. 11.00 kultūras 
nama lielajā zālē „Puzuru darbnīca” 
Līdzi jāņem sava mīļākā lāpāmada-
ta un garākā tamboradata. Iepriek-
šēja pieteikšanās obligāta, tālrunis 
29128298. Nodarbība notiks bez 
dalības maksas.
17. decembrī no plkst. 15.00 līdz 
plkst. 17.00 (laiks var mainīties) kul-
tūras nama lielajā zālē Ziemassvēt-
ku kārumu paciņas varēs saņemt 
Grundzāles pagasta pirmsskolas 
vecuma bērni. 
19. decembrī plkst. 13.00 Ziemas-
svētku noskaņu solokoncertā uz-
burs Signe  Baltere. Ieeja bez mak-
sas.
No 18. novembra līdz gada beigām 
Grundzāles kultūras nama logos 
būs apskatāma Grundzāles pagasta 
iedzīvotāju iesūtīto fotogrāfiju gale-
rija „Grundzāle visos gadalaikos”.
Aicinām ievērot, ka ieeja pasākumos 
bērniem līdz 12 gadu vecumam tikai 
kopā ar pavadošajām personām ar 
sadarbībspējīgu sertifikātu. 

Launkalnes pagasts
3. decembrī Launkalnes skvērā Eg-
les iedegšana.
Ziemassvētku koncerts (datums tiks 
precizēts).
Līdz 30. decembrim Launkalnes 
bibliotēkā Laimas Klāvas gleznu iz-
stāde „Pasaule caur manām acīm”.

Palsmanes pagasts
27. novembrī plkst. 16.00 muzikā-
lā kafejnīca – koncerts „Tava balss”, 
ar iepriekšēju pieteikšanos (mob. 
28390884, Aija Zeibote).
Līdz 18. decembrim hobiju izstāde  
„Es mīlu – ko daru” Palsmanes kul-
tūras namā.
18. decembrī koncerts „Zvaigznes 
un pārslas”. 

Raunas pagasts
Līdz 31. decembrim Raunas bib-
liotēkā koka dēlīšu izstāde ar iede-
dzinātiem vēlējumiem Raunai vārda 
dienā.

Smiltene
Smiltenes bibliotēkā, 
Baznīcas laukumā 13

Līdz 22. novembrim Smiltenes 
bibliotēka aicina piedalīties virtuālā 
viktorīnā „Ko mēs zinām par mūsu 
Latviju?”.
No 16. novembra Smiltenes biblio-
tēkas logos Smiltenes Mākslas sko-
las audzēkņu darbu izstāde „Mēs 
esam...”.
Līdz 8. decembrim Smiltenes bib-
liotēkā Smiltenes Mākslas skolas 
audzēkņu darināto keramikas sveč-
turu izstāde.
Līdz 18. decembrim Smiltenes bib-
liotēkā Aleksandra Luhaera darbu 
izstāde „Neparastā vernisāža”.
Līdz 18. decembrim Smiltenes bib-

liotēkā Smiltenes Mākslas skolas 
audzēkņa Kārļa Broža darbu izstāde 
„Iedvesmas mirkļi”.

Smiltenes bibliotēkas 
Bērnu apkalpošanas nodaļā, 
Gaujas ielā 1

Līdz 30. novembrim Smiltenes bib-
liotēkas Bērnu apkalpošanas noda-
ļas logos un bibliotēkas Facebook 
lapā fotogrāfiju izstāde „Latvijas 103 
nokrāsas”.
Līdz 30. novembrim Smiltenes bib-
liotēkas Bērnu apkalpošanas noda-
ļā Palsmanes pirmsskolas izglītības 
grupiņas „Mārītes” zīmējumu izstā-
de „Latvijai dzimšanas dienā!”
No 1. līdz 30. decembrim Smilte-
nes bibliotēkas Bērnu apkalpoša-
nas nodaļā zīmējumu konkurss bēr-
niem „Sveiks, Jaunais gads!”

Smiltenes ev.lut. baznīcā
27. novembrī plkst. 17.00 Smil-
tenes ev. lut. baznīcā kamerkoris 
MoonBeams un diriģente Nora Kal-
niņa aicina uz koncertu „Zvaigznēs”. 
Biļetes pieejamas www.bezrindas.
lv. Ieejas maksa EUR 5.

Smiltenes novada 
Kultūras centrā

28. novembrī plkst. 15.00 Smilte-
nes novada Kultūras centra lielajā 
zālē Valmieras teātra viesizrāde „Ģi-
mene”. Biļetes var iegādāties „Biļe-
šu paradīzes” kasēs un KC kasē.
5. decembrī Smiltenes pilsētas eg-
les iedegšana.
11. decembrī plkst. 17.00 Smiltenes 
novada Kultūras centra lielajā zālē 
Ivo Fomina jaunā albuma „Cilvēks” 
koncerttūres koncerts. Biļetes var 
iegādāties „Biļešu paradīzes” kasēs.
No 6. līdz 12. decembrim Smilte-
nes novada Kultūras centra logos 

izstāde par godu Policijas darbinie-
kiem (5. decembris – Policijas darbi-
nieku diena).
No 16. decembra Smiltenes no-
vada Kultūras centra logos biedrī-
bas „Smiltenes Pūra Lāde” izstāde 
„Gada segas”.

Trapenes pagasts
20. novembrī, plkst. 19.00 uz Latvi-
jas valsts svētkiem veltītu koncertu 
Trapenes k/n aicina Valmieras teāt-
ra dziedošie aktieri.
No 1. līdz 30. novembrim Gau-
jienas mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde „Ieskaties 
Trapenes kultūras nama logos”.
26. decembrī eglīte bērniem Trape-
nes centrā.
30. decembrī Trapenes k/n izrāde. 

Variņu pagasts
Līdz 19. novembrim Variņu biblio-
tēka piedāvā „Ekspedīciju Variņos”.

Virešu pagasts
19. novembrī plkst. 18.00 Virešu 
Saieta namā akordeonistes Initas 
Āboliņas koncerts „Noktirne”. Pie-
dalās Normunds Ķietis. Ieejas mak-
sa: EUR 5. Lūgums iepriekš pieteik-
ties pa tel. 28397575.
19. decembrī pasākums ģimenēm 
„Ciemos pie Ziemassvētku vecīša”.  
Lūgums iepriekš pieteikties.
Aicinām sekot informācijai www.
smiltenesnovads.lv, www.visitsmil-
tenesnovads.lv, www.kinosmiltene.
lv, sociālajos tīklos un afišu stendos!
Ieeja koncertos un pasākumos visā 
Smiltenes novadā notiek tā sauktajā 
„zaļajā režīmā”.
Pasākumu norise un prasības apmek-
lētājiem var mainīties atbilstoši epide-
mioloģiskajai situācijai valstī un spēkā 
esošajiem noteikumiem. 

Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrs  veido foto stāstu par 1991. 
gada Barikāžu dalībniekiem. Lū-
dzam atsaukties 1991. gada Ba-
rikāžu dalībniekus un aktīvos at-
balstītājus, lai kopīgi veidotu foto 
stāstu par cilvēkiem mums līdzās, 
kas bija apņēmības pilni cīnīties 
par neatkarīgu valsti.

Lūdzu sazināties ar Smiltenes 
novada Kultūras centra mākslinie-
cisko vadītāju Gitu Ozoliņu. Tele-
fons:   28688101, e-pasts:   kultu-
rascentrs@smiltenesnovads.lv.

Barikāžu laiks, 
kad gaisā 
virmoja milzīgs 
vienotības gars

Smiltenes novada 
bibliotēku lietotājiem 
ir iespēja izmantot ap-
jomīgu digitālās infor-
mācijas krātuvi latviešu 
valodā –  datubāzi Le-
tonika.lv. Tas ir ceļvedis 
Latvijas kultūrā, vēstu-
rē, valodā, dabā un lite-
ratūrā, uzticams avots 
ar plašu informāciju par Latviju: 

•	 lasi Letonika.lv lasītavā gan latviešu kla-
sikas, gan mūsdienu autoru darbus, tajā skaitā 
arī autortiesībām aizsargātus; 

•	 klausies audio grāmatas. 57 autori, ap 
200 daiļdarbu un darbu izlases; 

•	 lieto vārdnīcas – 5 valodu tulkojošās un 
terminu vārdnīcas; 

•	 izmanto Uzziņu literatūru (tostarp Lat-
vijas vēstures enciklopēdija, Latvijas kultūras 

Smiltenes novada bibliotēkas aicina izmantot 
datubāzi Letonika.lv.

Bibliotēkas no 15. novembra 
ir atkal atvērtas apmeklētājiem 
un līdz ārkārtējās situācijas bei-
gām, 2022. gada 11. janvārim, 
darbojas „zaļajā” – drošajā re-
žīmā. Tas nozīmē, ka apmeklē-
jot bibliotēku, obligāti jāuzrāda 
sadarbspējīgs vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāts. 

Ārkārtas situācijas laikā 
bibliotēkās nodrošināta indivi-
duāla grāmatu apmaiņa, iespēja 
lietot datoru e-pakalpojumu iz-
mantošanai, ja telpā bez apmek-
lētāja un bibliotēkas darbinieka 
nav citu cilvēku, kā arī iespēja 
saņemt maksas pakalpojumus.

Bibliotēkas apmeklējumi:
•	 obligāta prasība uzrādīt 

sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu;

Apmeklējot bibliotēku, ir jāuzrāda Covid-19 sertifikāts 
•	 obligāta prasība ikvienam 

lietot sejas aizsargmasku – t.i. gan 
apmeklētājam, gan darbiniekam;

•	 pirms ienākšanas biblio-
tēkas telpās dezinficēt rokas;

•	 ikviens ievēro 2 m distan-
ci – starp apmeklētājiem, kā arī 
starp apmeklētājiem un darbinie-
kiem;

•	 bibliotēkas telpās uzkavē-
jas iespējami īsu laiku;

•	 ilgākam darbam (līdz 1h) 
pie bibliotēkas datora,  Smiltenē 
iesakām izmantot Bērnu apkal-
pošanas nodaļas resursus un ie-
priekš pieteikt vēlamo apmeklēju-
ma laiku pa telefonu 20047831 vai 
e-pastu bernubiblioteka@smilte-
nesnovads.lv;

•	 izņēmuma gadījumā 

sniedz grāmatu apmaiņas pakalpo-
jumu apmeklētājiem bez sadarb-
spējīga Covid-19 sertifikāta, saska-
ņojot ierašanās laiku un iepriekš 
rezervējot grāmatas, izmantojot 
savus autorizācijas datus, zvanot  
vai rakstot uz e-pastu;

•	 kontaktinformācija Smil-
tenes bibliotēkā tel. 26449145, 
64773030, epasts: biblioteka@
smiltenesnovads.lv, Bērnu apkal-
pošanas nodaļā tel. 20047831, e-
pasts bernubiblioteka@smiltenes-
novads.lv. 

Bērniem un jauniešiem:
•	 tiek nodrošināta grāmatu 

izsniegšana un saņemšana (serifi-
kāts nav jāuzrāda);

•	 atļauts uzturēties bibliotē-

kas telpās, uzrādot sadarbspējīgu 
sertifikātu vai negatīvu (pēdējo 72h 
laikā veiktu) skrīninga testu, kas 
veikts izglītības procesa ietvaros.

•	 bērni no 7 gadu vecuma 
lieto sejas maskas.

Lai saīsinātu uzturēšanās laiku 
bibliotēkā, aicinām grāmatas pasū-
tīt iepriekš.

Joprojām bibliotēkas vienlaicīgi 
apmeklēt iespējams  ierobežotam 
apmeklētāju skaitam, kas nosa-
kāms pēc bibliotēkas telpu platī-
bas. Aicinām bibliotēku apmeklēt 
individuāli, lietojot sejas aizsarg-
maskas, un ievērot noteiktās drošī-
bas prasības.

Aicinām izmantot bibliotēkas 
attālinātos pakalpojumus, tai skai-
tā autorizēta lietotāja priekšrocības 

un rezervēt grāmatas pirms biblio-
tēkas apmeklējuma un 3TD e-grā-
matu bibliotēku.

Kļūt par bibliotēkas lietotāju 
var arī attālināti, aizpildot elek-
tronisko veidlapu „Reģistrācija un 
attālinātās piekļuves datu piepra-
sījums”.

Bibliotēku apmeklēšanas no-
teikumi var mainīties atkarībā no 
situācijas. Sekojiet aktuālajai infor-
mācijai mājaslapas www.smiltene-
snovads.lv Bibliotēku sadaļā, kā arī 
Smiltenes novada bibliotēkas so-
ciālajos tīklos.

 

Inta Mežule,
Smiltenes novada bibliotēkas 

vadītāja

kanons, Skaidrojošās 
un sinonīmu vārdnīcas, 
Dzejas vārdnīca, Latvie-
šu mūzikas tēmas, Vār-
du locīšanas un analīzes 
rīks, Valodas uzziņas 
u.c.); 

•	 skaties at-
tēlus, audio, video. Ap 
2500 mūsdienu un sen-

dienu attēlu tematiskās kolekcijas, piesaistītas 
Latvijas kartei.

Lai saņemtu attālināta lietotāja datus – lieto-
tājvārdu un paroli, aicinām aizpildīt elektronisko 
veidlapu „Reģistrācija un attālinātās piekļuves 
datu pieprasījums” vai sazināties ar sev tuvāko 
bibliotēku.

Sandra Marķitāne,
Smiltenes bibliotēkas informācijas speciāliste
 

Informācija 
Drustu bibliotēkas un 
tās nodaļas Gatartā 
apmeklētājiem!

Gatartas nodaļa apmeklētājiem 
tiks atvērta sākot ar 30. novembri, 
katru otrdienu no 8.30 līdz 12.00 un 
ceturtdienu no 13.00 līdz 17.00.

Līdz ar to, no 30. novembra mai-
nās arī Drustu bibliotēkas darba laiks:

P. 8.30 – 12.00
O. 12.30 – 17.00
T. 8.30 – 17.00 (pusdienas pārtr. 

12.00 – 12.30)
C. 8.30 – 12.00
P. 8.30 – 17.30 (pusdienas pārtr. 

12.00 – 12.30)
Tālrunis saziņai:  24502005 (arī 

Whatsapp, sms), e-pasts: drustubib-
lioteka@smiltenesnovads.lv.

Aija Ciguze,
Drustu bibliotēkas vadītāja
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Sports
Ar 15. 11. 2021. atsākas at-

sevišķas projekta aktivitātes 
klātienē. Klātienes nodarbības 
notiek tikai un vienīgi “Zaļajā re-
žīmā”, kas nozīmē, ka apmeklē-
jot nodarbību, obligāti jāuzrāda 
sadarbspējīgs vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāts, kā arī 
līdzi jābūt personu apliecinošam 
dokumentam. Apmeklējot no-
darbības, lūdzam ievērot visus 
epidemioloģiskos noteikumus 
(lietojiet dezinfekcijas līdzekļus, 
ievērojiet 2 m distanci, lietojiet 
sejas maskas līdz nodarbības no-
rises vietai u.t.t.).

Peldēšanas un pirts nodarbī-
bas Smiltenes novada iedzīvotā-
jiem

Ar 21.11.2021.  tiek atsāktas 
bezmaksas peldēšanas un pirts ap-
meklēšanas nodarbības senioriem 
Priekuļu peldbaseinā „Rifs”. Brau-
cieniem uz baseinu var pieteikties 
Smiltenes novada iedzīvotāji no 54 
gadu vecuma.

Baseina apmeklējumam vietu 
skaits ir ierobežots un iepriekšējs 
pieraksts obligāts. Pieteikšanās 
pie Sociālā dienesta darbinie-
ces Anitas Šteinbergas pa tālruni 
28680831, vai e-pastu  anita.stein-
berga@smiltenesnovads.lv.

Plānotie datumi peldēšanas un 
pirts apmeklēšanas nodarbībām se-
nioriem: 21. un  28. novembris, 1., 
5., 12. un 19. decembris.

•	 Aktivitātes norises die-
nā pulcēšanās un izbraukšana no  
Baznīcas laukuma Smiltenē, plkst. 
10.00.. 

•	 Apmeklējot baseinu jāuz-
rāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāts, kā arī līdzi 
jābūt personu apliecinošam doku-
mentam.

•	 Peldbaseina apmeklētā-
jiem jālieto sejas maskas līdz ģērbtu-
vēm un jāievēro 2 m distance.

Ar iedzīvotājiem, kuri bija pie-
teikušies baseina apmeklējumiem 3. 
un 14. novembrī un kuru nodarbības 
tika atceltas, sazināsimies personīgi 
un vienosimies par dalību 2022. gada 
janvārī organizētajās nodarbībās.

VINGROŠANAS nodarbības fi-
zioterapeita vadībā Palsmanē

Vingrošanas nodarbības fizio-
terapeita vadībā Palsmanē notiek 
svētdienās,  no plkst. 17.00 – 
18.00, Kultūras nama zālē, Pals-
manē, Smiltenes novadā.

Nodarbību datumi novembra 
mēnesī –  21. un 28. novembris.

Vingrošanas nodarbības vada  
fizioterapeite Baiba Gutāne.

 JOGAS nodarbības Grundzālē 
(projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/052)

Jogas nodarbības notiek otr-
dienās, no  plkst. 18.00 – 19.30, 
Kultūras nama zālē, Tilta ielā 5, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes 
novadā.

Nodarbību datumi novembra 
mēnesī – 16., 23. un 30. novembris.

Nodarbības vada pasniedzēja 
Dana  Langenfelda.

Par projekta ietvaros notiekoša-
jām tiešsaistes nodarbībām Zoom 
platformā vairāk informācijas Smil-
tenes novada pašvaldības mājasla-
pā https://smiltenesnovads.lv/.

Visas nodarbības tiek īsteno-
tas darbības programmas „Izaugsme 
un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā 
atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamī-
bu 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, realizējot 
projektus:

„Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai Smiltenes no-
vadā (9.2.4.2/16/I/052)”. Projekts tiek 
finansēts no Eiropas Sociālā fonda un 
valsts budžeta līdzekļiem un tiek īste-
nots līdz 01.09.2023. Kopējais finansē-
jums 253592,00 EUR.

„Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gau-
jienas, Trapenes un Virešu pagastos 
(9.2.4.2/16/I/057)”. Projekts tiek finan-
sēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts 
budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 
31.08.2023. Kopējais finansējums 75 
389,00 EUR.

29. oktobrī, 88 gadu vecumā 
mūžībā devusies ilggadēja SIA 
Sarkanā Krusta Smiltenes Slim-
nīcas oftalmoloģe – Ilga Ausma 
Bukolde. 

Dzimusi 1933. gada 16. oktobrī 
Liezēres pagasta „Uplejas” mājās 
Lūcijas un Ādolfa Runču ģimenē. 
Augot kopā ar trīs brāļiem, kļuva 
stipra un mērķtiecīga, par lielāko 
dzīves vērtību turēja izglītību, tādēļ 
arī mācības padevās viegli.  

Skolojusies Liezēres pagasta 
pamatskolā, vēlāk Madonas vidus-
skolā. 1954. gadā Ilga iestājās Rīgas 
Medicīnas institūta Ārstu fakultātē, 
kas ar izcilību tika absolvēta 1960.
gadā. Pēc studijām Ilga tika norīko-

In Memoriam: Ilga Ausma Bukolde (16.10.1933. – 29.10.2021.)
ta darbam Taurupes pagasta lau-
ku ambulancē, kur pildīja ģimenes 
ārsta pienākumus. Drīz apprecējās 
un 1961. gadā pasaulē nāca pirm-
dzimtais dēls Gundars. 1961. gada 
10. novembrī Ilga uzsāka savas dar-
ba gaitas Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīcā, pārceļoties uz dzīvi Smil-
tenē, kur tika aizvadīti mūža skais-
tākie gadi, audzinot dēlu Gundaru 
un meitu Gintu. 

Smiltenes slimnīcā tika pavadīti 
vairāk kā 50 gadi. Par pašaizliedzīgo 
darbu 2008. gadā viņa tika atzinīgi 
novērtēta ar Smiltenes pilsētas at-
zinību – „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīcas acu ārste”.

Ilga ir spējusi noturēt spēcīgu 

saikni ar savu ģimeni, izaudzināt 
bērnus, arī piedzīvot skaudrus brī-
žus, zaudējot savu dzīvesbiedru. 
Kad bērni kļuva patstāvīgi un uzsā-
ka savas dzīves, nerimstošas rūpes 
Ilga veltīja mazbērnu audzināšanai. 
Mazdēls Raimonds mammammu 
raksturotu kā uzticamu, taisnīgu, 
godīgu un ar stipru gribu apveltītu 
cilvēku, kas vienmēr radusi iespēju 
sniegt atbalstu saviem tuvākajiem: 
„Esmu pateicīgs, ka varēju ar viņu 
pavadīt ne tikai savu bērnību, bet 
arī smelties spēku lielākajai daļai 
savas dzīves, godāšu un glabāšu 
viņu gaišā piemiņā”. 

Tuvinieki novērtē Ilgas nesavtī-
go mūžu, garīgo atbalstu un spēku, 

kas sargāja ikvienu ģimenes locekli. 
Ja pašai bija grūti, viņa nekad to ne-
izrādīja tuvākajiem. Uz jautājumu 
„Kāpēc Tu izvēlējies ārsta profesi-
ju?” Ilga savai meitai Gintai bija mi-
nējusi, ka viņa vienmēr ir gribējusi 
palīdzēt cilvēkiem un viņai bijušas 
tikai divas izvēles – kļūt par ārstu 
vai advokātu.  

Ilgai Ausmai Bukoldei bijusi pie-
pildīta un bagāta dzīve - sagaidīti 5 
mazbērni un 1 mazmazbērns, palī-
dzējusi daudziem, jo daudziem.. 

Paldies mammīt, mammam-
mīt, ka Tu mums biji!

Gaišā piemiņā,
Tava ģimene

Šā gada 27. oktobrī Smiltenes 
novada pašvaldības domes kārtējā 
sēdē deputāti apstiprināja Smilte-
nes novada kultūras, sabiedriski 
nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu 
projektu līdzfinansēšanas konkur-
sa II kārtas rezultātus.

Līdzfinansēšanas konkursa 
mērķis ir atbalstīt pasākumus vai 
aktivitātes, kas tapuši pēc iedzīvo-

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

tāju vai radošo organizāciju iniciatī-
vas, kas izglīto sabiedrību, bagātina 
Smiltenes novada kultūrvidi, snie-
dzot ieguldījumu Smiltenes novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāšanā un jaunu kultūras tradīci-
ju radīšanā, novada vārda un tēla 
popularizēšanā. Šai kārtai projektu 
līdzfinansēšanas konkursā Smil-
tenes novada domes budžetā tika 

atvēlēti 8575,00 EUR. 
Konkursam norādītajā laikā 

tika iesniegti četri projektu pietei-
kumi. Konkursa vērtēšanas komisi-
ja veica izvērtēšanu un apstiprināja 
visus projektus, kas jāīsteno projek-
tu pieteikumā norādītajā termiņā. 
Vienošanās tiks slēgtas par šādu 
projektu īstenošanu: 

•	 projekts „Dievišķais mūzi-

kas pieskāriens”, iesniedzējs fonds 
„Mūzikas darbnīca”, līdzfinansē-
jums 2000,00 eiro apmērā;

•	 projekts „Māra Leja mūzi-
kā un dejā”, iesniedzējs IU „Skaņa”, 
līdzfinansējums 1950,00 eiro ap-
mērā;

•	 projekts „Palsas laiks”, 
iesniedzējs Inita Zaharčuka, līdzfi-
nansējums 1413,50 eiro apmērā;

•	 projekts „Foto un dzejas 
grāmata „Gaujiena gadalaikos””, 
iesniedzējs biedrība „Ravels” līdz-
finansējums 1888,20 eiro apmērā;

Velga Mālkalne,
Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvaldes vadītāja
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...Iespējams, tā šķiet nesaprotama vēlme – 
azartiski gaidīt, lai pēc siltāka laika krasi nāktu 

aukstums, un otrādi... (I. Haka)

SMILTENES NOVADA KULTŪRAS CENTRA 
LOGOS

L A I K A P S TĀ K Ļ U  D E Ķ I
16 .12 . 2 1  –  0 3 . 0 1 . 2 2

SMILTENES BIEDRĪBAS “PŪRA LĀDES”
ROKDARBNIECES

Valmieras teātra 
viesizrāde
Smiltenes novada 
Kultūras centrā
28. novembrī 
plkst. 15.00


