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Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums

Aicinām novada iedzīvotājus
un uzņēmējus aktīvi iesaistīties ikgadējā akcijā „Radīsim Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā” un
kopīgi uzburt svētku sajūtas visā
novadā, izrotājot ēkas, pagalmus,
dārzus, skatlogus, padarot svētku
gaidīšanas laiku gaišāku.
Izvērtējamos svētku noformējumus akcijai var pieteikt no
2021. gada 8. decembra līdz 19.
decembrim, aizpildot elektronisko
pieteikuma anketu vai sūtot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās darbības nodaļas Teritorijas apsaimniekošanas
speciālistei, e-pasts agija.kukaine@smiltenesnovads.lv. Informāciju par akciju var saņemt zvanot
pa tālruni 64707868. Akcijas nolikums un pieteikuma anketas pieejamas novada mājaslapā – www.
smiltenesnovads.lv
Akcijas vērtēšanas darba grupai ir tiesības vērtēt arī akcijai nepieteiktos objektus, ja to noformējums rada īpašu Ziemassvētku noskaņu un uzlabo Smiltenes novada
tēla vizuālo kvalitāti.
Par akcijā izvirzītiem objektiem balsošana notiks Smiltenes
novada sociālajā vietnē facebook.

com no 2021. gada 30. decembra
līdz 2022. gada 9. janvārim.
Labākie noformējumu autori
tiks noteikti summējot sabiedrības balsojuma rezultātus (70%)
un Smiltenes novada pašvaldības
apstiprinātās darba grupas rezultātus (30%).
Būtiskākie kritēriji, pēc kuriem
vadīties, izvērtējot objektus:
 pirmais iespaids;
 noformējuma atbilstība
Ziemassvētku specifikai un noskaņai;
 noformējuma idejas oriģinalitāte, kvalitāte un kompozīcija;
 noformējuma materiālu
pielietojums un krāsu risinājums.
Akcijas uzvarētāji un labāko
noformējumu autori tiks pasludināti pēc akcijas rezultātu apkopošanas un godināti 2022. gada
janvārī personīgi. Akcijas uzvarētāji saņem Smiltenes novada pašvaldības – īpaši šai akcijai veidotu
gaismas dekoru, uzvarētāji un labāko noformējumu autori saņem
atzinības rakstus un veicināšanas
balvas.
Lai brīnišķīga svētku noskaņa
Smiltenes novadā!

Ar jums šai naktī lai notiek
Neparasts brīnums kāds,
Lai laime atnāk un paliek,
Lai vēlīgs likteņa prāts.
Lai mīlestības ir gana,
Ko saņemt un citiem dot.
Un nedienas gaismas zvanā,
Lai dvēsele pārkausēt prot.
/K. Apškrūma/

17.12.2021.

Aktuālās vakances
Smiltenes novada
pašvaldībā!

Smiltenes novada
pašvaldība aicina
darbā:

Priecīgus Ziemassvētkus!
Optimismu, gaišas domas,
radošas ieceres un izdošanos
Jaunajā gadā!

Smiltenes novada bibliotēkas kolektīvs
2021. gada decembrī

 juriskonsultu Juridiskajā nodaļā;
 Gaujienas pagasta pārvaldes
vadītāju;
 datortīkla administratoru.
Informācija par prasībām
pretendentiem, apraksts par veicamajiem pienākumiem un pieteikšanās termiņi vakantajām vietām, pieejami Smiltenes novada
mājaslapas www.smiltenesnovads.
lv sadaļā – „Vakances”. Jautājumu
gadījumā aicinām zvanīt uz telefona
numuru: 64707584.
SAC „Trapene” aicina
pievienoties kolektīvam:
 aprūpētāju diennakts darbam;
 sociālo aprūpētāju ar I līmeņa
profesionālo augstāko izglītību.
Tālrunis informācijai: 64321375
vai 29577548

Ideju konkurss jauna Smiltenes novada ģerboņa izveidei
Lai veidotu apvienotajam
Smiltenes novadam vienotu
atpazīstamību
un
veicinātu
iedzīvotāju piederības sajūtu
novadam, Smiltenes novada
pašvaldība, sākot ar šā gada 20.
decembri, izsludina ideju konkursu „Par Smiltenes novada

ģerboņa izveidi”.
Aicinām novada iedzīvotājus
piedalīties un iesniegt savu redzējumu oficiālajai novada simbolikai,
konkursa mērķis ir izraudzīt iedzīvotāju idejas ģerboņa izveidei, kas
simbolizētu vienotu novada tēlu un
Smiltenes novada sabiedrībai vei-

dotu piederības sajūtu novadam.
Konkurss ir atklāts un tajā var piedalīties ikviena fiziska vai juridiska
persona, kā arī personu grupas.
Piedāvājumi ģerboņa idejai
jāiesniedz līdz 2022 .gada 19. janvārim. Ja, konkursa norises laikā,
pašvaldība nesaņems atbilstošas

idejas, konkursa norises termiņš
tiks pagarināts. Ja viens dalībnieks
konkursam iesniedz vairākas idejas, tad tā katra jānoformē atsevišķi, pēc konkursa nolikumā minētajām prasībām.
Iedzīvotāju iesūtītās jaunā
Smiltenes novada ģerboņa idejas

tiks iesniegtas māksliniekam, kurš,
atbilstoši heraldikas komisijas nosacījumiem, izstrādās ģerboni un
Smiltenes novada karogu. Mākslinieka izstrādātie maketi tiks nodoti
iedzīvotāju vērtēšanai.
turpinājums 9. lpp.
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2021. gada 17. decembris

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
Š.g. 24. novembrī notika
Smiltenes novada pašvaldības
domes kārtējā sēde, kurā tika
pieņemti sekojoši lēmumi:
1. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās
komisijas sastāvā
2. Nodot atsavināšanai Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lejas
Purenes”, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads, kadastra numurs 9470 010 0276, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0267 0,2330 ha
platībā.
3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 2-2, Smiltene, Smiltenes novads, kadastra
numurs 9415 900 1097, nosacīto
cenu 12 000 euro (divpadsmit tūkstoši euro).
4. Nodot atsavināšanai Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Meža
iela 4, Ape, Smiltenes novads, kadastra numurs 93605 005 1026,
kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3605 005
1026 ar platību 0,2894 ha. Noteikt
atsavināšanas veidu – pārdošana
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
5. Atļaut atsavināt Smiltenes
novada pašvaldības domes īpašumā un uzskaitē esošo kustamo
mantu – automašīnu SUZUKI JIMNY, valsts reģistrācijas numuru
zīme GR 3188, pirmā elektroniskā
izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt transportlīdzekļa izsoles
nosacīto cenu 1800,00 euro (viens
tūkstotis astoņi simti euro 00 centi), ieskaitot pievienotas vērtības
nodokli.
6. Atļaut atsavināt Smiltenes
novada pašvaldības īpašumā un
uzskaitē esošo kustamo mantu –
automašīnu OPEL ASTRA, valsts
reģistrācijas numuru zīme FU
3070, pirmā elektroniskā izsolē
ar augšupejošu soli. Apstiprināt
transportlīdzekļa izsoles nosacīto
cenu 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro 00 centi), ieskaitot
pievienotas vērtības nodokli.
7. Rīkot rakstisku nomas tiesību izsoli par zemes vienības „Mākonīši”, Bilskas pagasts, Smiltenes
novads, kadastra apzīmējums
9444 011 0150, 15,0 ha platībā
iznomāšanu izmantošanai lauksaimniecībā. Zemes nomas tiesību izsoles sākuma cenu noteikt
660,00 euro (seši simti sešdesmit
euro) par gadu bez pievienotās
vērtības nodokļa.
8. Atzīt par nenotikušu lauksaimniecībā izmantojamās zemes
„Ķēniņkalni 2”, Trapenes pagasts,
Smiltenes novads, nomas tiesību
izsoli.
9. Atzīt par nenotikušu telpu
nedzīvojamā ēkā Tilta iela 5, Grundzālē, Grundzāles pagastā, nomas
tiesību izsoli.
10. Uzsākt nekustamā īpašuma „Grūbītes”, Apes pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs
3625 007 0098, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu: 3625 007 0098 ar
platību 2,8 ha, uz zemes vienības
atrodošām
divām dzīvojamām
mājām, divām klētīm un šķūņa, atsavināšanas procedūru.
11. Par grozījumiem Smiltenes
novada pašvaldības domes 2021.
gada 29. septembra lēmumā Nr.
178 „Par nekustamā īpašuma Vaidavas iela 6, Ape, Smiltenes novads, nodošanu atsavināšanai”.

12. Apstiprināt A.Š. par Smiltenes novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma „Pelakas”,
Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, nekustamā īpašuma kadastra numurs 3648 005
0262, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
3648 005 0262 ar platību 0,2148
ha, dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 3648 005 0262 001,
un saimniecības ēkas ar kadastra
apzīmējumu 3648 005 0262 002,
pircēju saskaņā ar nekustamā
īpašuma izsoles noteikumiem par
darījuma summu 6080,00 euro
(seši tūkstoši astoņdesmit euro, 00
centi).
13.
Apstiprināt
Smiltenes
novada pašvaldības kustamās
mantas (augoši koki), kas atrodas
īpašuma „Meži”, Variņu pagastā,
Smiltenes novadā, zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 9490 005
0065 7. kvartāla 7. un 8. nogabalā,
izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru
kustamo mantu par 20199,00 euro
(divdesmit tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi euro un 00 centi)
nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „MEŽROZE IG”.
14.
Apstiprināt
Smiltenes
novada pašvaldības kustamās
mantas (augoši koki), kas atrodas
īpašuma „Meži”, Variņu pagastā,
Smiltenes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9490
004 0075 6. kvartāla 4. nogabalā,
izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru
kustamo mantu par 12255,00 euro
(divpadsmit tūkstoši divi simti
piecdesmit pieci euro un 00 centi)
nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Mežam Draugs”.
15.
Apstiprināt
Smiltenes
novada pašvaldības kustamās
mantas (augoši koki), kas atrodas
īpašuma „Meži”, Variņu pagastā,
Smiltenes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9490
004 0075 6. kvartāla 6. nogabalā
izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru
kustamo mantu par 9086,00 euro
(deviņi tūkstoši astoņdesmit seši
euro un 00 centi) nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MEŽVALDE AD”
16. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas (augoši koki), kas atrodas īpašuma „Meži”, Palsmanes pagastā,
Smiltenes novadā, zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 9474 007
0042 1. kvartāla 9. un 16. nogabalā
izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru
kustamo mantu par 45685,76 euro
(četrdesmit pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci euro un 76
centi) nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MEŽROZE IG”.
17. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas
(augoši koki), kas atrodas īpašuma
„Meži”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 9474 007
0042 1. kvartāla 3. nogabalā izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru kustamo mantu par 6739,14 euro (seši
tūkstoši septiņi simti trīsdesmit
deviņi euro un 14 centi) nosolīja
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„MEŽROZE IG”.
18. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas (augoši koki), kas atrodas īpašuma „Meži”, Palsmanes pagastā,
Smiltenes novadā, zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 9474 007
0042 1. kvartāla 7. un 8. nogabalā
izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru
kustamo mantu par 3047,66 euro

(trīs tūkstoši četrdesmit septiņi
euro un 66 centi) nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mežam Draugs”.
19. Pagarināt ar J.A. noslēgto
dzīvojamās telpas īres līguma termiņu adresē „Dūjiņas”, dz. 9, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads,
uz vienu gadu ar tiesībām īres līguma termiņu pagarināt uz nākamo
termiņu.
20. Pagarināt ar R.M. noslēgto
dzīvojamās telpas īres līguma termiņu adresē „Saulieši”, dz. 5, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads,
uz vienu gadu, ar tiesībām īres līguma termiņu pagarināt uz nākamo termiņu.
21. Pagarināt ar D.K. noslēgto
dzīvojamās telpas īres līguma termiņu adresē „Saulieši”, dz.4, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads
uz vienu gadu ar tiesībām īres līguma termiņu pagarināt uz nākamo
termiņu.
22. Pagarināt ar A.Z. 2010. gadā
noslēgto īres līgumu par dzīvojamās telpas ar adresi Limbažu iela
10 dzīv. 4, Smiltene, Smiltenes novads, īres termiņu uz vienu gadu,
ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
23. Atteikt reģistrēt M.L. Dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā kā
personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvojamo telpu jautājumu
risināšanā.
24. Atteikt reģistrēt A.K. Dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā kā
personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvojamo telpu jautājumu
risināšanā.
25. Atteikt reģistrēt L.D. Dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā kā
personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvojamo telpu jautājuma
risināšanā.
26. Atteikt reģistrēt B.D. Dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā
vispārējā kārtībā kā personu, kurai būtu nepieciešama palīdzība
dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā.
27. Turpināt Smiltenes novada
pašvaldības dalību Nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā.
28. Labot pārrakstīšanās kļūdu
Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. augusta sēdes
lēmumā Nr. 137 „Par Smiltenes
novada domes lēmuma apstiprināšanu aizņēmuma saņemšanai
no Valsts kases uzsāktā projekta
realizēšanai” (protokols Nr.8, 45.
§.) pirmajā rindkopā un nolemjošās daļas 1. punktā un skaitli „317”
aizstāt ar skaitli „319”.
29. Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu
un tā piešķiršanu 2022. gadā ERAF
projekta (Nr. 4.4.2.0/20/I/013)
„Energoefektivitātes
pasākumu
īstenošana Smiltenes novada
Palsmanes pamatskolas internāta
ēkā” īstenošanai.
30. Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu
un tā piešķiršanu 2022. gadā projekta „Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana
Smiltenes sporta kompleksā „Teperis”” īstenošanai.
31. Atbalstīt projekta pieteikuma „Kultūrvides pilnveidošana
Gaujienas muižas parkā” iesniegšanu dalībai biedrības „Ziemeļgauja”
izsludinātajā
atklātajā
projektu konkursā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. –
2020. gadam pasākuma „Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākumā „Darbību īsteno-

šana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”,
stratēģiskajā mērķī M2 „Kvalitatīvas dzīves vides veidošana” Rīcība
2.1. „Vides sakārtošana”.
32. Sagatavot un iesniegt
biedrībai „Lauku partnerība Ziemeļgauja” projektu „Strūves meridiāna loka punkta „Palzmar” atjaunošana” projektu konkursam
pasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai rīcībā 2.1. „Vides
sakārtošana” par kopējo summu
32622,56 euro (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti divdesmit divi euro
56 centi).
33. Atbalstīt Fonda iesniegumā minēto darbību desmit bojāto
kapu plākšņu atjaunošanā, piešķirot finansējumu 2000,00 euro apmērā, finansējumu nodrošinot no
2021. gada pamatbudžeta uzskaites dimensijas 08.620.01.09.
34. Atbalstīt Biedrības iesniegumā minētā projekta īstenošanu, piešķirot finansējumu 1820,00
euro apmērā, finansējumu nodrošinot no 2021. gada pamatbudžeta
uzskaites dimensijas 08.620.01.09.
35. Pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2022. gada 15.
jūlijam un veikt grozījumus Līgumā SNP- SN-PL/KP/6-21 ar biedrību „Smiltenei un Latvijai”.
36. Atzīt par spēku zaudējušu „Smiltenes novada kultūras,
sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu konkursa nolikums” (Smiltenes novada domes
25.11.2020. lēmums Nr. 699 (protokola Nr.21, 51. §.)
37. Veikt izmaiņas iestādes
„Kultūras, sporta un mūžizglītības
pārvalde” struktūrvienības „Smiltenes novada bibliotēka” maksas
pakalpojumu sarakstā.
38. Par grozījumiem Smiltenes
novada bibliotēkas amata vienību
sarakstā.
39. Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu „Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde”
un „Smiltenes novada Sporta pārvalde” amatu vienībām.
40. Par amata vienības izveidi
Smiltenes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā.
41. Par izmaiņām pašvaldības
iestādes Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” amatu un
mēnešalgu sarakstā.
42. Apstiprināt 2021. gada 24.
novembra nolikumu Nr. 47/21
„Grozījums 2021. gada 25. augusta Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” nolikumā”.
43. Apstiprināt Launkalnes sākumskolas nolikumu.
44. Apstiprināt Blomes pamatskolas nolikumu.
45. Apstiprināt Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības
centra nolikumu.
46. Apstiprināt Sociālās aprūpes centra „Trapene” nolikumu.
47. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības iestādes „Smiltenes novada Bērnu un ģimenes
atbalsta centrs” nolikumu.
48. Apstiprināt nolikumu Nr.
53/21 „Smiltenes novada Bilskas
pagasta pārvaldes nolikums”.
49. Apstiprināt nolikumu Nr.
54/21 „Smiltenes novada Blomes
pagasta pārvaldes nolikums”.
50. Apstiprināt nolikumu Nr.
55/21 „Smiltenes novada Brantu
un Smiltenes pagastu pārvaldes
nolikums”.

51. Apstiprināt nolikumu Nr.
56/21 „Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvaldes nolikums”.
52. Apstiprināt nolikumu Nr.
57/21 „Smiltenes novada Variņu
pagasta pārvaldes nolikums”.
53. Apstiprināt nolikumu Nr.
58/21 „Smiltenes novada Palsmanes pagasta pārvaldes nolikums”.
54. Apstiprināt nolikumu Nr.
59/21 „Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldes nolikums”.
55. Apstiprināt nolikumu Nr.
60/21 „Smiltenes novada Gaujienas pagasta pārvaldes nolikums”.
56. Apstiprināt nolikumu Nr.
61/21 „Smiltenes novada Trapenes pagasta pārvaldes nolikums”.
57. Apstiprināt nolikumu Nr.
62/21 „Smiltenes novada Virešu
pagasta pārvaldes nolikums”.
58. Apstiprināt nolikumu Nr.
63/21 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada
15. jūlija nolikumā Nr. 6/21 “Smiltenes novada Raunas pagasta pārvaldes nolikums”.
59. Apstiprināt nolikumu Nr.
64/21 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada
15. jūlija nolikumā Nr. 5/21 „Smiltenes novada Drustu pagasta pārvaldes nolikums”.
60. Apstiprināt nolikumu Nr.
65/21 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada
15. jūlija nolikumā Nr. 4/21 „Smiltenes novada Apes pilsētas un pagasta pārvaldes nolikums”.
61. Apstiprināt ideju konkursa
„Par Smiltenes novada ģerboņa izveidi” nolikumu.
62. Precizēt Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada 27.
oktobra saistošos noteikumus Nr.
9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā”.
63. Precizēt Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada
27. oktobra saistošos noteikumus
Nr. 14 „Par brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā”.
64. Precizēt Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada 27.
oktobra saistošos noteikumus Nr.
13 „Par palīdzību bārenim un bez
vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novada pašvaldībā”.
65. Precizēt Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada 27.
oktobra saistošos noteikumus Nr.
12 „Par pabalstiem audžuģimenei
Smiltenes novada pašvaldībā”.
66. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 18/21 „Kārtība, kādā
Smiltenes novada pašvaldība
sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” projektu.
67. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 19/21 „Par kārtību, kādā
Smiltenes novada pašvaldība
sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo
telpu” projektu.
68. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 20/21 „Kārtība, kādā
Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas
īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas
remontam” projektu.
69. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 21/21 „Par Smiltenes
novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību”
projektu.
70. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 22/21 „Par neapbūvēta,
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Smiltenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala
nomas maksu” projektu.
71. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošo noteikumu Nr. 15
„Par nekustamā īpašuma nodokli
un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Smiltenes novadā” precizēšanu.
72. Par Smiltenes novada pašvaldības lauksaimniecības zemju
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nomas maksas apstiprināšanu.
73. Apstiprināt siltumapgādes
tarifu siltumapgādes pakalpojuma
nodrošināšanai 59,89 euro (bez
pievienotās vērtības nodokļa) apmērā atbilstoši lēmuma pielikumā
pievienotajam tarifa aprēķinam
par saražoto un piegādāto siltumenerģijas 1 (vienu) MWh Gaujienas
ciema siltumenerģijas lietotājiem
adresēs „Gaujienas pamatskola”
u.c izglītības iestādes, kuras izvie-

totas ēkās: „Gaismas”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV – 4339 un daudzdzīvokļu
ēkā: „Rīti”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV-4339.
74. Par grozījumiem Smiltenes
novada pašvaldības domes 2021.
gada 29. septembra lēmumā Nr.
168 „Par atsevišķu funkciju nodošanu un iestāžu reorganizāciju”.
75. Palielināt SIA „Smiltenes
NKUP” (vienotās reģistrācijas nu-

murs 43903000435) pamatkapitālu, izdodot jaunas kapitāla daļas,
pamatojoties uz vienīgā dalībnieka – Smiltenes novada pašvaldības
ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā ieguldot naudas līdzekļus
89 629,00 euro (astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti divdesmit
deviņi euro 00 centi) apmērā.
76. Par atsevišķu valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai.
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77. Iecelt par iestādes „Smiltenes novada Izglītības pārvalde” vadītāju Edgaru ROSLOVU ar
2022. gada 3. janvāri.

Informāciju sagatavoja,
Dina Kaupe,
Smiltenes novada pašvaldības
Kancelejas un personāla nodaļas
vadītāja

2022. gada janvārī stāsies spēkā sekojoši Smiltenes novada pašvaldības
domes izdotie saistošie noteikumi:
- 2021. gada 27.
oktobra saistošie noteikumi Nr. 15 „Par
nekustamā īpašuma
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Smiltenes novadā” .
Saistošie noteikumi
nosaka kārtību, kādā
ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas
vai cilvēku apdraudošas
būves un nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
Noteikumi tiek izdoti, lai atbalstītu personas, kuras godprātīgi pilda pret pašvaldību uzņemtās
saistības, tajā skaitā maznodrošinātās personas, personas ar I un
II grupas invaliditāti, zemes īpašnieki, kuru īpašumi nav izmantojami pēc noteiktā zemes lietošanas
mērķa vai cietuši ugunsnelaimē,
vientuļos pensionārius, nevalstiskās organizācijas un komersantus.
Saistošie noteikumi paredz ieviest
jaunas nodokļu maksātāju kategorijas, kam tiks dota iespēja saņemt
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.
Saistošie noteikumi paredz
pašvaldības domes deleģējumu
tās izveidotajai Nekustamo īpašuma lietu komisijai pieņemt lēmumu
par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu.
- 2021. gada 27. oktobra
saistošie noteikumi Nr. 12 „Par
pabalstiem audžuģimenei Smiltenes novada pašvaldībā”.

Saistošie noteikumi nosaka
pašvaldības pabalstu veidus, to
apmēru, piešķiršanas un izmaksas
kārtību audžuģimenei, un lēmumu
par pabalsta piešķiršanu apstrīdēšanas kārtību. Pabalstu veidi un to
apmēri noteikti ar mērķi nodrošināt bērna pamatvajadzības. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu
veidi audžuģimenēm:
1.
ikmēneša pabalsts bērna
uzturam;
2.
pabalsts bērna apģērba
un mīkstā inventāra iegādei;
3.
pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;
4.
pabalsts
ēdināšanai
pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;
5.
pabalsts bērna veselības
uzlabošanai;
6.
pašvaldības atlīdzība par
audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
7.
veselības apdrošināšana
audžuģimenei;
8.
sociālā atbalsta programma audžuģimenei un audžuģime-

Pašvaldībā

Smiltenes bibliotēka piedāvā
jaunu maksas pakalpojumu
Bibliotēka piedāvā izgatavot
plastikāta karti ar Jums nepieciešamo informāciju uz tās. Plastikāta
karte ir kredītkartes izmērā, līdz ar
ko to viegli pārnēsāt makā vai kabatā. Piedāvājam melnbaltu izdruku.
Ja vēlies saņemt šādu maksas
pakalpojumu:
Sūti informāciju (piem. savu
Covid sertifikāta PDF failu) uz e-pastu: sandra.markitane@smiltenesnovads.lv. Veiktais pasūtījums un
personas datu iesniegšana pakalpojuma sniedzējam tiek uzskatīts
par klienta piekrišanu personas
datu apstrādei.
Tiks sagatavota un veikta melnbalta izdruka uz plastikāta kartes.
Atnāc pēc izdrukātās kartes uz
Smiltenes novada bibliotēku Baznīcas laukumā 13.
Izdrukas cena – 3.00 EUR par 1
gab. Samaksa skaidrā naudā bibliotēkā, pretī saņemot VID reģistrētu

kvīti.
Izpildes termiņš – 1 stunda līdz
1 darba diena (laiks ir atkarīgs no
pasūtījumu apjoma).
Plastikāta karte ar Jūsu Covid-19 sertifikāta kopiju ir šī brīža
aktualitāte. Tā nodrošina labu koda
skenēšanu un ērtu līdzi nēsāšanu.
To ir ērti lietot visās vietās, kur pieprasa uzrādīt Covid-19 sertifikātu.
Svarīgi! Jūsu dati bibliotēkā
netiek uzglabāti, tie netiek nodoti
trešajai personai un tiek aizsargāti
atbilstoši Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajām prasībām.
Tiek ievērotas konfidencialitātes
prasības. Iesūtītie faili pēc kartes
nodrukāšanas un izsniegšanas tiek
neatgriezeniski dzēsti.
Inta Mežule,
Smiltenes novada bibliotēkas
vadītāja

nē ievietotam bērnam.
- 2021. gada 27.
oktobra saistošie noteikumi Nr. 13 „Par
palīdzību bārenim un
bez vecāku gādības
palikušam
bērnam
pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes
novada pašvaldībā”.
Saistošie noteikumi nosaka materiālā
atbalsta veidus, to apmēru un saņemšanas
kārtību,
nedublējot
Ministru kabineta noteikumos par materiālo
atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem ietverto regulējumu. Ar saistošajiem
noteikumiem tiek noteikti materiālā atbalsta veidi, nesamazinot
iepriekš sniegto sociālās palīdzības
atbalsta apmēru.
Saistošie noteikumi paredz šādus pabalstu veidus:
1)
vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
2)
vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
3)
pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam
bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē;
4)
vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei;
5)
pabalstu mācību piederumu iegādei;
6)
mājokļa pabalstu;
7)
pabalstu pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā.
Saistošo noteikumu noteiktais
atbalsts pilnveidos atbalsta sisPēc pensijas nav jādodas uz pasta nodaļu –
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iespējams
pieteikt tās piegādi mājās
Ņemot vērā prasības
Covid-19 izplatības ierobežošanai, kas samazina apkalpošanas iespējas pasta
nodaļās vienam klientam
noteiktās platības dēļ un
paredz ilgāku pakalpojuma gaidīšanas laiku, kā
arī veselības riskus, ko var
radīt klātienes apmeklējums, Latvijas Pasts un Valsts
sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA) atgādina, ka pensiju iespējams
saņemt savā dzīvesvietā,
piesakot šo pakalpojumu
VSAA.
Latvijas Pastam ir līgums
ar VSAA par pensiju piegādi
saņēmēju dzīvesvietā, un šis skaidras naudas piegādes pakalpojums
klientam izmaksās 2,39 eiro. Šā
pakalpojuma izmaksas ir zemākas
nekā individuālam skaidras naudas
izmaksas pakalpojumam klienta
dzīvesvietā no Pasta norēķinu sis-

tēmu pilngadību sasniegušajiem
bērniem, paredzot nepieciešamo
finansējumu un pakalpojumus, lai
saņemtu visas normatīvajos aktos
paredzētās sociālās garantijas atbilstoši mērķim.
- 2021. gada 27. oktobra
saistošie noteikumi Nr. 14 „Par
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā” .
Saistošie noteikumi nosaka
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu
veidus, apmēru, piešķiršanas un
izmaksas kārtību, kā arī kritērijus
pabalstu saņemšanai. Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus ir tiesības saņemt mājsaimniecībai vai vienai personai, kura
saimnieko atsevišķi, kura deklarējusi dzīvesvietu un faktiski dzīvo Smiltenes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā. Saistošajos noteikumos noteikti pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas
pabalsti, kuru izmaksu administrē
Smiltenes novada pašvaldības iestāde „Smiltenes novada Sociālais
dienests:
1. pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;
2. pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā;
3. pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai;
4. pabalstu pēc atbrīvošanas
no brīvības atņemšanas iestādes;
5. pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā;
6. svētku pabalstu, atzīmējot
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu;
7. Ziemassvētku pabalstu;
8. apbedīšanas pabalstu.

- 2021. gada 27. oktobra
saistošie noteikumi Nr. 9 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem
Smiltenes novada pašvaldībā”.
Saistošie noteikumi nosaka
Smiltenes novada pašvaldībā piešķiramo sociālās palīdzības pabalstu veidus, nosakot, ka Smiltenes
novada pašvaldībā Smiltenes novada Sociālais dienests piešķir un
izmaksā pamata sociālās palīdzības pabalstus: pabalstu garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalstu,
kā arī papildu sociālās palīdzības
pabalstus – pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, pabalstu izglītības ieguves atbalstam,
pabalstu ēdināšanai pirmsskolas
un vispārējās izglītības iestādēs,
pabalstu dzīvojamo telpu remontam, pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai un pabalstu krīzes situācijā.
Saistošie noteikumi nosaka, ka
mērķgrupa, kura ir tiesīga saņemt
pašvaldības pamata sociālās palīdzības pabalstus, ir Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā dzīvesvietu deklarējušas
un faktiski dzīvojošas mājsaimniecības, kuras ar iesniegumu vērsušās Smiltenes novada Sociālajā
dienestā, pamatojoties uz viņu
materiālo resursu izvērtējumu,
individuāli paredzot katra klienta
līdzdarbību, izņemot krīzes situāciju. Tiesības saņemt saistošajos noteikumos minētos papildu sociālās
palīdzības pabalstus ir par trūcīgu
vai maznodrošinātu atzītai mājsaimniecībai.

ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu). Iesniegumu iespējams nosūtīt
arī pa pastu jebkurai VSAA nodaļai vai nogādāt darba laikā
jebkurā klientu apkalpošanas
centrā, izņemot Talejas ielā 1,
Rīgā, un atstāt speciāli izvietotā kastītē iesniegumiem.
Pensijas saņēmējam gan
jārēķinās, ka, mainot pensijas
saņemšanas veidu, var mainīties arī izmaksas datums.
VSAA klientu apkalpošanas
centru adreses un darbalaikus iespējams uzzināt te:
https://www.vsaa.gov.lv/lv/
filiales.

tēmas.
Iesniegumu VSAA par izmaksas
adreses maiņu, izlemjot par turpmāku pensijas piegādi dzīvesvietā,
iespējams iesniegt elektroniski oficiālajā e-adresē vai e-pastā pasts@
vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta

Iveta Daine,
preses sekretāre
Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra
mob. tālr.: 29466755; e-pasts:
Iveta.Daine@vsaa.gov.lv
Gundega Vārpa,
ārējo komunikāciju vadītāja
Latvijas Pasts
mob. tālr.: 26628729; e-pasts:
Gundega.Varpa@pasts.lv
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Dabas resursu nodokļa pieauguma ietekmē būs izmaiņas
ZAAO atkritumu apsaimniekošanas maksā
Informējam par plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2022. gada 1. janvāra,
kas pamatotas ar valstī apstiprinātajām dabas resursu nodokļa (DRN)
izmaiņām, kas iekļautas Dabas resursu nodokļa likumā 2020. gada
23. novembrī.
DRN likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos 2022.
gadā pieaugs līdz 80,00 EUR par
tonnu (šobrīd tās apmērs ir 65,00
EUR par tonnu).
Paaugstinoties DRN likmei, tā
attiecīgi ietekmē arī atkritumu apsaimniekošanas kopējo maksu, jo
maksas viena no būtiskām komponentēm ir atkritumu nodošanas izmaksas atkritumu poligonos.
Maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu no 2022. gada
1. janvāra sadārdzināsies vidēji
par 5%. Par 240 litru konteinera
vienreizēju tukšošanu būs jāmaksā aptuveni 0,28 EUR vairāk, 1100
litru konteinera tukšošanas reize
sadārdzinās vidēji par 1,27 EUR.
Lai samazinātu individuālos tēriņus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ZAAO aicina iedzīvotājus
izmantot uzņēmuma nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – EKO laukumus, EKO punktus, kā
arī vairākās pilsētteritorijās un blīvi
apdzīvotās vietās pieejamo individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmājām.
Katrs ZAAO klients šajās dienās
saņem informatīvu vēstuli par plānotajām maksas izmaiņām.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Klientu

apkalpošanas daļas speciālistiem
e-pastā: zaao@zaao.lv vai pa tālr.
64281250.

ZAAO ir pašvaldību uzņēmums,
kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrā-

di, pārvadāšanu, apglabāšanu un
sabiedrības izglītošanas aktivitātes
8 novadu teritorijās.

Zane Leimane,
SIA „ZAAO” sabiedrisko attiecību
vadītāja

9 par pārvietošanos uz brauktuves vai nomales bez apģērba ar
labi redzamiem gaismas atstarojošiem elementiem, diennakts
tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots.
1 par smēķēšanu neatļautās vietās.
2 par dabisko vajadzību nokārtošanu uz ielas, tam speciāli neparedzētās vietās.
1 pa alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu vai
atrašanos alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais.
11 gadījumos personas, pamatojoties uz „Administratīvas atbildības likuma” 10. pantu, atbrīvotas no
administratīvās atbildības, izsakot

aizrādījumu.
Smiltenes novada Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus
pievērst uzmanību savai un līdzcilvēku drošībai uz ceļiem, braukšanas kultūrai un cieņpilnai attieksmei vienam pret otru.
Transportlīdzekļa vadītāji aicināti apzināties agresīvas transportlīdzekļa vadīšanas pārkāpuma nopietnību un soda bardzību, jo par
agresīvu braukšanu apzinātā sānslīdē uz ceļiem vai citās vietās, kur
iespējama satiksme (stāvlaukumi,
laukumi, pagalmi) Ceļu satiksmes likums paredz naudas sodu no 70 līdz
280 eiro, kā arī 6 pārkāpumu uzskaites soda punktus.
Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka veic pa-

stiprinātu kontroli par atstarojošo vestu lietošanu diennakts tumšajā laikā.
Atcerieties – par atstarojošās
vestes vai apģērbu ar atstarojošajiem elementiem nelietošanu pašvaldības policija piemēros administratīvo sodu – brīdinājumu vai
naudas sodu no septiņiem līdz trīsdesmit eiro.
Smiltenes novada Pašvaldības
policijas darbinieki augstu novērtē
iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, ziņojot par pārkāpumiem.

Brengūža ezera un uz dīķa
estrādes parkā.
Smiltenes novada Pašvaldības policija un AS „Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecība
aicina šo aizliegumu ievērot
un neatrasties uz ledus arī
Launkalnes pagasta Niedrāja un Spiciera ezeriem,
Smiltenē uz Klievezera, uz
Salaiņa, Melluža, Zummera
ezeriem, kā arī AS „Latvijas
valsts meži” apsaimniekotajās teritorijās, kas piekļaujas
Smiltenes novadam, pie Garā ezera
un Lukstu ezera.
Rīkojuma izpildi kontrolēs
Smiltenes novada Pašvaldības policija. Pašvaldība atgādina – par
aizlieguma pārkāpšanu saskaņā
ar Administratīvo sodu likuma par
pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas

lietošanas jomā 9. pantu personai
var piemērot naudas sodu.
Par aizliegumu pie ūdenstilpēm tiks izvietotas brīdinājuma
zīmes, aicinām sabiedrību atbildīgi izturēties pret savu drošību
un nebūt pārgalvīgiem!

Pašvaldības policija informē
Smiltenes novada Pašvaldības policija 2021. gada novembra
mēnesī reaģēja uz 136 notikumiem,
no kuriem 50 gadījumos ziņas saņemtas no iedzīvotājiem, 62 pārkāpumi tika fiksēti patruļas laikā, 14
gadījumos informācija saņemta no
Valsts policijas Operatīvās vadības
nodaļas un 3 gadījumos no videonovērošanas sistēmas. Tika veikti 7
plānotie reidi un norīkojumi.
Apkalpojot notikumus, konstatēts, ka 16 gadījumos notikumā iesaistītās personas atrodas alkohola
reibumā, no tām bija nepieciešams
sešas personas nogādāt dzīves vietā,
sešas – atskurbtuvē.
Pret 50 personām uzsākta administratīvo pārkāpumu lietvedība,
no kurām 47 gadījumos pieņemts
Š.g. 8. decembrī Smiltenes
novada pašvaldība (pamatojoties uz 27.01.2021. domes lēmumu Nr. 39) izdevusi rīkojumu par
aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu ledus.
Izvērtējot iespējamo personas
dzīvības un veselības apdraudējumu, laikapstākļus un meteoroloģiskās prognozes, pēc Smiltenes
novada Pašvaldības policijas ierosinājuma pašvaldība no 2021. gada
8. decembra nosaka aizliegumu
atrasties uz Smiltenes novada
administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu
ledus:
 Smiltenes pagastā uz Krusta
dīķa;
 Smiltenes pilsētā uz Tepera ezera, Vidusezera, Tiltleju ezera;
 Bilskas pagastā uz Bilskas ezera

lēmums, bet 3 lietas nosūtītas kompetentām iestādēm lēmuma pieņemšanai.
5 par alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošo vielu lietošanu
publiskā vietā vai atrašanos publiskā vietā reibuma stāvoklī.
2 par sadzīves atkritumu radītāja
vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanā.
1 par mutes un deguna aizsarg
maskas nelietošanu.
11 par mājsēdes neievērošanu.
14 par pulcēšanās noteikumu
pārkāpšanu.
1 par dzīvesvietas nedeklarēšanu.
3 par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem.
un Mēru ūdenskrātuves;

 Brantu pagastā uz Brantu
ezera un Strantes ezera;

 Blomes pagastā uz Blo-









mes dzirnavu ezera, Asuāna ezera, Steģu gravas
ūdenskrātuves;
Grundzāles pagastā uz
Palsas upes Grundzāles
ciema teritorijā;
Palsmanes pagastā uz Palsas un Rauzas upes Palsmanes ciema teritorijā,
Kļavaisa uzstādinājuma;
Launkalnes pagastā uz
Lizdoles ezera;
Variņu pagastā uz Palsas upes
uzstādinājuma;
Apes pilsētā uz Vaidavas upes,
pie hokeja laukuma un druvas
dīķa;
Gaujienas pagastā uz Anniņu
dīķa, Zvārtavas ezera un Gaujas
upes Gaujienas ciema teritorijā;

 Trapenes pagastā uz Vidusdīķa,
Pasta un Peldu dīķa;

 Virešu pagastā uz Kalna Bužezera;

 Raunas pagastā uz Skolas, Lauk-

tehnikas, Galdniecības, Dzirnavu dīķa un Lubūžu ezera;
 Drustu pagastā uz Krogus, Seisuma, Skolas, Dūķu, Kreiļu,

Ziņojiet nekavējoties!
28659933 vai 110
Smiltenes novada
Pašvaldības policija

Pamats:
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15. panta astoto daļu
pašvaldībai ir tiesības noteikt aizliegumu atrasties uz tās administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes
publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus, kā arī tās
administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu ledus
tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība.
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja
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Projekta „No hobija uz biznesu” ietvaros īstenots pasākums
„Tirdzniecības misijas un kontaktbiržas”
Decembra sākumā Latvijas
– Krievijas pārrobežu sadarbības
projekta „No hobija uz biznesu” ietvaros Zoom platformā tiešsaistes
pasākumā „Tirdzniecības misijas
un kontaktbiržas” tikās Latvijas un
Krievijas puses partneru pārstāvēto
pašvaldību koordinatori un uzaicinātie amatnieki, mājražotāji un mazie uzņēmēji. Šo tikšanos iesākām
ar sveicieniem no Vadošā partnera
un pasākumu organizatoru puses.
Vadošā partnera Valkas novada domes pārstāve un projekta vadītāja
Gunta Smane sniedza ieskatu projektā paveiktajās un arī plānotajās
aktivitātēs, kā arī informēja par projekta pagarināšanu vēl uz 6 mēnešiem, lai varētu īstenot visu projektā
plānoto. Pasākuma organizators –
Smiltenes novada pašvaldības pro-

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
2014. – 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī
Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

jektu vadītāja Daiga Bojāre, aicināja
dalībniekus paņemt no pasākuma
sev līdz vismaz 2 – 3 lietas, kuras
izmantot savā turpmākajā darbībā, un deva vārdu lektoram Jānim
Viegliņam iedvesmas lekcijas un
diskusijas „Tirdzniecības misijas un
kontaktbiržas” turpināšanai. Jānis
atklātā un vienkāršā valodā runāja
gan par kontaktu veidošanas nozīmīgumu, gan kontaktu datu bāzes
veidošanu un labu attiecību uzturē-

šanu ar saviem klientiem, un atgādināja, ka laba sadarbība balstās uz
uzticēšanos. Tāpat pieskārās tēmai,
kā mēs kā dažādu jomu pārstāvji,
prezentējam un reklamējam sevi,
un cik maz un tomēr daudz vajag, lai
„garšīgi” un ar mīlestību runātu par
savu darbu, uzņēmējiem, kas bija
šī pasākuma mērķauditorija – par
savām precēm un pakalpojumiem.
Aizdomāties par lietām, kuras it kā
liekas pašas par sevi saprotamas un

nenozīmīgas, bet tomēr ir ļoti būtiskas veiksmīgas uzņēmējdarbības īstenošanā. Pasākums izvērtās ļoti izglītojošs un pozitīvs, jo Jānis runāja
argumentēti ar reāliem praktiskiem
piemēriem „iz dzīves”. Noslēgumā
arī Krievijas puses pārstāvji pateicās
par aizraujošo un saistošo tikšanos.
Atgādinām, ka projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus
un amatniekus uzņēmējdarbības
uzsākšanai, organizējot pārrobežu
tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot
iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī
kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā.
Projekta partneri ir Balvu, Ludzas, Smiltenes un Valkas novada
pašvaldības, biedrība „Eiroreģions

„Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino
pašvaldība un biedrība „Pleskavas
apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”.
Projekta kopējais finansējums
ir 250 000 EUR, tai skaitā līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
2014. – 2020. gadam 225 000 EUR.
Smiltenes novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 16 222.22
EUR, tai skaitā līdzfinansējums no
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.
gadam ir 14 600 EUR.
Daiga Bojāre,
Smiltenes novada pašvaldības
projektu vadītāja

Turpinās darbi projektā „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana
Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā”
Smiltenes novada pašvaldība turpina īstenot projektu
„Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas
internāta ēkā” Nr. 4.2.2.0/20/I/013.
Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Smiltenes
novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu, sekmējot
energoefektivitātes paaugstināšanu
un pašvaldību izdevumu samazināšanos. Projekta īstenošanas rezultā-

tā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš un attiecīgie pašvaldības
maksājumi par enerģijas patēriņu,
samazinātas siltumnīcefekta gāzu
emisijas, kā arī uzlaboti ēkā nodarbināto cilvēku darba apstākļi un uzlaboti skolēnu mācību apstākļi.
Projekta ietvaros, atbilstoši

veiktajam energosertifikātam, ir plānots veikt energoefektivitātes pasākumus
internāta ēkā – ēkas ārējo
norobežojošo konstrukciju
siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, jumta maiņu un izbūvēt ēkā
jaunus iekšējos inženiertīklus. Projektā paredzēts uzstādīt saules kolektorus siltā ūdens un apkures sistēmas nodrošināšanai ēkā, saules
paneļus pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai. Veicot ēkas energoefektivitātes pasākums, tiks veikta

ēkas iekštelpu plānojuma maiņa, lai
nodrošinātu nepieciešamās telpas
mācību procesam un ierīkotu atbilstošas telpas skolas internātam.
Līdz šim pabeigti demontāžas
darbi, izbūvēta drenāžas sistēma un
lietus ūdens kanalizācija ap internāta ēku. Uzbūvēta internāta ēkas
divu stāvu piebūve, ēkā daļēji ierīkoti inženiertīkli un izbūvētas grīdu
konstrukcijas, kā arī ēkai izbūvēta
jauna jumta konstrukcija. Darbi norit pie fasādes siltināšanas, iekšējās
apdares darbiem un tiek turpināts

izbūvēt iekšējos inženiertīklus.
Projekta kopējās izmaksas ir
1 367 415.92 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums ir 251 000,00 EUR,
Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 11 073,53 EUR un atlikušās
izmaksas sedz Smiltenes novada
pašvaldība.
Edgars Skrastiņš,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītājs
Andris Jaunpetrovičs,
Būvinženieris

kalendārā, lai būtu kaut kāda atskaites sistēma mūsu priekiem un
bēdām. Mūsu gads būs tieši tāds,
kādi būsim mēs, bet to nenosaka
ne ugunīgi zirgi, ne baltas kazas vai
citi zvaigžņu zvēri – tā ir mūsu izvēle, mūsu attieksme un darbi. Mēs
mēdzam teikt – nebaidies sapņot,
bet pareizi ir nebaidīties īstenot
savus sapņus. Nekas nav skumjāks
par sapni, kuram neviens nedod
iespēju piepildīties. Nav nevienas

pareizas patiesības, nav neviena
pareizā veida, kā dzīvot un viena
laimes standarta, kas derētu itin
visiem. Mēs esam atšķirīgi un dažādas ir mūsu izpratnes par pasauli
un mūsu vietu tajā. Manuprāt, harmoniskas pasaules formulā ir viena pamata sastāvdaļa – cieņa. Mēs
nevaram pilnīgi visi viens otram
patikt, mums ir tiesības uz savu
gaumi un ir tikai dabiski, ja mums
nepatīk, aizkaitina vai pat sadusmo

citu izskats, rīcība vai uzskati, bet, ja
mēs cienīsim ikviena tiesības būt tādam, kāds viņš ir, mēs varam cerēt,
ka cienīs arī mūsējās.

Ziemassvētku gaidīšanas laiks
Ir atkal laiks, kad sveces ienāk
mājā – ar Adventi tā pirmā, otrā,
trešā, ceturtā. Klāt atkal laiks, kad
sveces aizsāk runāt un klusā pazemībā tavās acīs lūkojas. Ir atkal laiks,
kad gaidām Ziemassvētkus, to svēto
brīnumu, ko dziļi izjūt sirds un prāts.
Klāt atkal laiks, kad līdz ar sveču ziediem plaukst mūsu dvēselēs gaišs
svētlaimības prieks.
Klāt tas brīdis, kad varam savos
kalendāros ielikt ķeksīti – 2021. gads

padarīts. Padarīt ir labāk, nekā vienkārši aizvadīt vai nodzīvot. Padarīts
ir pabeigts, salikts pa plauktiņiem
un gatavs nākamajam sākumam.
Jauno gadu var sākt, veicot veiksmes rituālus, plānojot darāmos
darbus vai sastādot piepildāmo sapņu sarakstu, vai arī citādi – nejautāt,
kāds man būs nākamais gads, bet
domāt – kāds es būšu nākamgad?
Mēs sakām – gads mēdz būt laimīgs
vai nelaimīgs, tas ir tikai ieraksts

Laimīgu, radošu, veselīgu un
cieņpilnu 2022. gadu! – Sociālās aprūpes centrs „Trapene”, novēl sev
un visiem Smiltenes novada ļaudīm.
Dina Jāņekalne,
SAC „Trapene” vadītāja

Izglītība

Svētku pilnais novembris!
Palsmanes pagasta pirmsskolā
novembris paskrējis žiglām kājām
vienos svētkos no Mārtiņdienas
maskošanās līdz pat Latvijas dzimšanas dienas svinībām.
Mārtiņdienu aizvadījām kopīgās rotaļās, iejutušies dažādos
tēlos, minējām mīklas un lasījām
dažādus ticējumus.
Kopīgi pārrunājot ar bērniem,
kā mēs varētu nosvinēt Latvijas
dzimšanas dienu, ierosinājumi bija
akurāt tādi, kādas dzimšanas dienas svinības esam pieraduši svinēt
paši. Dzimšanas dienai piestāv apēst ko gardu, dziedāt un dejot. Tad
nu šie ieteikumi tika ņemti vērā.
„Mārītes” un „Bitītes” grupas bērni iejutās pavāru lomā un gatavoja
svētku kārumus, izvēloties balto
biezpienu, zemenes un dzērvenes.
„Saulītes” grupa gatavoja svētku
lukturīšus un vakarpusē tos iededza pie iestādes ieejas. Mazie „Eži”
veidoja telpas rotājumus patriotiskās noskaņās.

„Bitītes” grupas svētku koncerts.
Sadarbībā ar mūzikas skolotāju Signi, katrai grupai tapa savs
svētku koncerts, kuru jau otro
gadu uzņemam video formātā un
sūtam saviem vecākiem un sadarbības partneriem kā sveicienu
svētkos. Prieks, ka svētku koncertā
skanēja skolotājas Signes pašas ra-

dītās dziesmiņas un rotaļas. Svētki
bez dāvanām nebūtu svētki, tāpēc
iestādes darbinieki sagatavoja dāvanas bērniem. Mazu krāsojamo
grāmatiņu par Latvijas nozīmīgākajiem simboliem, lai viņi kopā savās
ģimenēs vēlreiz par to pārrunātu,
lai ik vienā sirsniņā iemājotu pat-

„Mārītes” grupa gatavo svētku kārumus.
riotisms par savu valsti, un lai šie
simboli atgādinātu, ka mums ir ar
ko lepoties un dižoties savā Latvijā.
Novembri noslēdzām ar Latvijas veselības nedēļas sporta uzdevumiem, vienkāršiem, mazliet ar
humoru, bet katram izdarāmiem,
jo kustībā ir veselība, vairāk kustī-

bu, vairāk veselības.
Lai ikvienam ir veselība un gaišas domas gaidot nākamos svētkus!
A. Rozniece,
Pirmsskolas skolotāja
A. Roznieces foto
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Smiltenes novada izglītības pārvalde uzsāk īstenot projektu ilgtspējīgas
darba ar jaunatni sistēmas izveidei
No 2021. gada 6. decembra
līdz 2022. gada 1. novembrim
Smiltenes pašvaldības teritorijā
uzsākts īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
organizēta atklāta projektu konkursa „Atbalsts jaunatnes politikas
īstenošanai vietējā līmenī” projekts
„Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveide
Smiltenes novada pašvaldībā” ar
finansējumu 6994,46 EUR apmērā.
Projekta mērķis:
Stiprināt darbu ar jaunatni
Smiltenes novada pašvaldībā, izveidojot vienotu, kvalitatīvu un
ilgtspējīgu sistēmu, pēc kuras strādāt darba ar jaunatni veicējiem,

kas iekļauj skolēnu
pašpārvalžu
darba
attīstību,
jaunatnes nevalstisko organizāciju
sadarbību, mobilā
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes
darba ar jaunatni
politikas valsts programmas 2021. – 2023. gadam ietvaros.
izveidi,
jauniešu
un jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu sabiedrībā.
Smiltenes novada jaunatnes neGalvenās aktivitātes:
valstiskajām organizācijām;
1. izstrādāt Jaunatnes politikas
3. attīstīt skolēnu pašpārvalplānošanas dokumentu Smiltenes
des Smiltenes novada pašvaldības
novada pašvaldībā, izvērtējot un
izglītības iestādēs;
pilnveidojot, bijušo Apes un Rau4. iekļaut sabiedrībā jaunienas novadu, jaunatnes politikas
šus, īpaši jauniešus ar ierobežotām
dokumentus;
iespējām;
2. sadarbības veicināšana ar
5. veikt mobilo darbu ar jau-

natni Smiltenes novada pašvaldības pagastu teritorijās.
Projekta mērķa grupa:
Smiltenes novada pašvaldības
jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz
25 gadiem un darba ar jaunatni veicēji Smiltenes novada pašvaldībā.
Projektā iesaistītie sadarbības
partneri (pašvaldības, institūcijas,
NVO u.c.):
Smiltenes novada pašvaldība,
Smiltenes novada pašvaldības Izglītības pārvalde, Smiltenes novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestādes, Smiltenes
novadā esošās jaunatnes nevalstiskās organizācijas, Cēsu, Valmie-

ras, Alūksnes un Gulbenes novadu
pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja:
Smiltenes novada pašvaldībai
ir izveidota kvalitatīva un ilgtspējīga sistēma darbā ar jaunatni, pēc
kuras vadīties un strādāt Smiltenes novada pašvaldības jaunatnes
darbiniekiem, veicinot jaunatnes
politikas attīstību dažādos virzienos vietējā līmenī ar radošiem un
produktīviem Smiltenes novada
pašvaldības jauniešiem.
Klinta Bernarte,
Smiltenes novada pašvaldības
Izglītības pārvalde

Ziemassvētku rūķu rosība „Pīlādzītī”
Bērnudārzā
„Pīlādzītis”
gada tumšākās dienas bērni izgaismoja ar svecīšu rakstiem.
Mīlot savu Latviju, svinot svētkus bērni veidoja svecīšu karogu un burtiņus, lai varētu izlasīt
– Latvija. Bet novembra pēdējās
dienās notika brīnums, jo Sniega
mātes purinātie pārsliņu palagi
pārklāja zemi, visu mums apkārt
ietērpdami baltā, pūkainā segā.
Nu tik var sākties pikošanās prieki! Un, ne tikai! Izrādās, ka šogad
mūsu bērnudārzu par savu pulcēšanās vietu izraudzījušies Ziemassvētku rūķi. Divi drošākie no saimes atraduši mājvietu pie lielajiem
ozoliem. Iznesuši krēslu, mīkstus
spilvenus un segas, iedeguši gaismas lukturīšus, pasaukuši palīgos
sarkankrūtītes, lai bērni varētu nobildēties kopā ar viņiem un bildes
aizsūtīt Ziemassvētku vecītim. Bet,
turpat netālu uz dzīvi apmetusies
vesela rūķu ģimene. Uzcēluši namiņu, apjozuši savu pagalmu ar sētu,
iekūruši ugunskuru un lielajā katlā
vāra putru. Dodoties tālāk, labu
ceļu vēl ziemeļbrieži, rūķis – ezēna
draugs, jo, kā gan citādi, ja ne par
draugu sauksi rūķīti, kurš ezēnu vizina ratos!
Šajā laikā par rūķi vēlas būt ikviens. Arī lācēns, kurš galvā uzlicis
sarkano rūķu cepuri. Netālu izgaismots rūķu namiņš, kura iemītnieki
kautrīgāki, jo mājiņā redzama tikai
iedzīve. Ir čaklo rūķu mītne, kurā
jāmācās burti un jāizlasa viss par
skujkokiem. Vēl viena rūķu ģimene
dzīvo pie bērzu birztaliņas. Rūķu
paps uzkāpis kokā, lai labāk redzētu bērnu labos darbus, arī blēņas.
Viņa skatu izgaismo lielais sniegavīrs un pārsliņu dejas nojumītē.
Netālu, ieskautā egļu lokā, dzīvo
vēl viena rūķu ģimene. Rūķi paš-

Bet, tas vēl nav viss! Bērnudārza trešajā stāvā dzīvo pasaulē
mazākais rūķītis, kurš pie sevis aicina bērnus, katru reizi sagādājot
pārsteigumus – tad rozīņu turziņu,
lai stipra veselība, tad laimes akā
cepumu turziņu, tad citus pārsteigumus, kuri būs jāpiedzīvo līdz
svētkiem. Rūķītis pats gan parādās
reti, jo ir ļoti aizņemts. Bet – tur
viņš dzīvo! Ne velti dziesmā dzied,
ka pasaulē mazākais rūķītis dzīvo
māju pagalmos, virtuvēs aiz krūzītēm, istabās zem eglītes.
Rūķis ir Ziemassvētku vēstnesis, jo Ziemassvētki nāk kā rūķis
klusiem soļiem. Svētki tiešām tuvojas, jo bērni grezno telpas, mācās dzejoļus, dziesmas un rotaļas,
cep piparkūkas. Lai gan arī šajā
gadā vecāki ciemos nevarēs nākt
pandēmijas dēļ, svētku sajūtu viņiem dāvāsim svētkus nofilmējot.
Svētku video ceļos arī uz Smiltenes
pansionātu, lai mūsu ilggadējiem
draugiem – sirmgalvjiem radītu
svētku sajūtu, sūtītu mīļas, baltas
domas un vēlējumus. Sirmgalvjiem
klāsim svētku galdu, sūtīsim apsveikumus.

laik devušies darbos, vien palicis
iekurts ugunskurs, virs kura žūst
slapjie, rakstainie cimdiņi. Tālākais
ceļš aizved līdz kuplākās rūķu ģimenes namiņam. Tur dzīvo tik liela
rūķu ģimene, ka katram mazulītim
jāzina, kuras ģeometriskās formas
gultiņā viņam jāguļ. Uzmanīgi ielūkojoties pa lodziņu, redzam,
ka svētku gaidīšana notiek pilnā
sparā – žūst izmazgātās drānas, uz
plīts vārās ēdiens, namiņš izgreznots svētku rotā.
Īsts brīnums vērojams bērnu-

dārza pagalmā pie āra nojumēm.
Tur viss mirdz un laistās svētku
uguntiņu virtenēs! Nu, īsts pasaku
ciemats! Šur tur iedegta eglīte, vēstot, ka svētki tepat netālu.
Arī Mētras ielas grupiņu laukumā rūķi atraduši apmešanās vietu.
Tur viņiem nokļūt palīdzējis lielais
ziemeļbriedis, kura vilktajās kamanās vietas pieticis ne tikai rūķiem,
bet arī daudzām jo daudzām dāvanām.
Saprotams, ka rūķi lūguši palīdzību bērnu vecākiem. Stiprie tēti

zāģējuši, naglojuši, cēluši un vēluši,
krāsojuši, bet mammītes šuvušas,
greznojušas, posušas rūķus svētkiem. Neizmērojami liels „paldies”
ikvienam no vecākiem, kuru darbs,
idejas, domas palīdzēja rūķu ciemata tapšanā! Tikpat liela pateicība par nojumīšu izgaismošanu! No
sirds priecājamies un lepojamies,
ka mūsu „Pīlādzīti” apmeklē tik
jautri, darbīgi, zinātkāri bērni, un
viņiem ir atsaucīgi, saprotoši un izpalīdzīgi vecāki! Sadarbības rezultātā top brīnumi!

Gaišus, baltus, svētīgus svētkus gaidot, visiem, visiem vēlu piedzīvot Ziemassvētku brīnumu! Ir
jātic, jo:
„Kad Ziemssvētku naktī sāk
drebēt jums rūtis,
Tad ziniet – aiz loga sit
Ziemssvētku rūķis!
Kas ielaidīs viņu, tas sapratīs
pats,
Ka, rūķis ja ienāks, būs laimīgs
tad gads!”
Gunta Mežule,
Smiltenes PII „Pīlādzītis”
pirmsskolas skolotāja

Smiltenes vidusskolas ilgi lolotais sapnis ir piepildījies!
Smiltenes vidusskolas skolēni mācās jaunās un skaistās
telpās, izmantojot jaunākās
tehnoloģijas, stikla tāfeles ar
interaktīvu displeju un dokumentu kamerām. Noteikti vēl
rakstīsim, kādas iespējas bagātā
materiāli tehniskā bāze pavērusi jauniešiem, bet šoreiz – pārdomas un piedzīvotais laikā no
Latvijas dzimšanas dienas līdz
adventei.
„Esmu laimīga, redzot skolēnu un skolotāju acīs prieku,” atzīst
direktore Ilze Vergina. „Paldies visiem par skolas izaugsmē ieguldīto darbu! Mūsu kopīgais sapnis ir

piepildījies! Tik ļoti gribas ticēt, ka
grūtākais laiks palicis aiz muguras.
Vissirsnīgākie sveicieni no mūsu
jaunās, skaistās skolas ikvienam,
kuram šī vieta mīļa un dārga! Turēsim augstu mūsu latviskās vērtības!
Tuvojas gada nogale, kad parasti izvērtējam būtiskāko, kas
piedzīvots neatkarīgi no mums un
tos notikumus, kurus esam spējuši ietekmēt. Šis laiks ļoti uzskatāmi parādījis, cik katram cilvēkam,
sastopoties ar nopietniem izaicinājumiem, svarīga mīlestība un
spēja uzticēties. Skola ir vieta, kur
skolēni ne tikai apgūst gramati-

kas likumus, vēsturi un fiziku, bet
arī emocionālo inteliģenci, spēju
komunicēt, rēķināties ar viedokļu
daudzveidību, izvirzīt un sasniegt
augstus mērķus, būtiskāko, kas
nepieciešams ikvienas personības
izaugsmei. Patiess prieks, ka vairāk nekā 90% šā gada absolventu
turpina mācības augstskolā. Tātad
esam devuši mūsu mīļajai Latvijai
jaunu zinātnieku, ārstu, uzņēmēju
un daudzsološu mākslinieku paaudzi, par kuru noteikti vēl dzirdēsim.
Jaunajā gadā gribas ikvienam
novēlēt stipru veselību, pacietību, neapstāties pie sasniegtā un
daudz, daudz mīlestības!”

„The Best in English”

26. novembrī 21 Smiltenes vidusskolas 10. – 12. klašu skolēns
tiešsaistē piedalījās starptautiskajā konkursā „The Best in English
2021” . „Smiltenes vidusskolas jaunieši minētajā konkursā ar labiem
panākumiem startē jau ceturto
reizi,” informē Smiltenes novada
angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Gundega
Upeniece. „The Best in Englih 2021”
piedalījās 17 000 skolēnu no 624
skolām un 25 valstīm. Dalībnieku
darbus vērtēs starptautiskā un
valstu mērogā. Uzvarētāji vinnēs

divu nedēļu ekskursiju uz Kanādu.
„Uzdevumu sarežģītības pakāpe
atbilda B 2 un C1 valodu prasmju
līmenim, kāds parasti ir jauniešiem, beidzot vidusskolu,” informē
G. Upeniece. „Tāpēc patiesi liels
prieks par jauniešu labajiem rezultātiem – 115, 109 un 107 no 125
iespējamiem punktiem. Vairākumam nopelnīto punktu skaits bija
tuvu simtam.” Jaunieši visaugstāk
novērtēja iespēju piedalīties konkursā, kas, kā atzīst viņi paši, bijis
grūts un vienlaikus arī interesants.
Uzdevumos iekļauti ļoti dažādi temati: lietoto apģērbu pārstrāde,
jaunākās tehnoloģijas, tualetes pa-
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pīra „vēsture” u.c.
„Smiltenes vidusskolas jauniešiem līdz šim augstākais vērtējums
minētajā konkursā – 23. vieta. Tas,
ņemot vērā lielo konkurenci, ir ļoti
labs rādītājs,” uzskata G. Upeniece.
Šogad konkursu Smiltenes vidusskolā koordinēja skolotāja Elita
Babra.

„Vairāki vecāki pēc „Līderis manī”
tikšanās teikuši, ka projekta aktivitātes viņiem palīdzējušas palūkoties uz savu ģimeni no cita skatu punkta. Viņi ir vairāk iepazinuši
sevi, un tas palīdzējis labāk izprast
arī savus bērnus. Sarunas starp vecākiem un bērniem notiek citā kvalitātē – visi ne tikai runā, bet arī sadzird viens otru. Ne tikai ar ausīm,
bet arī ar sirdi.”
Citas būtiskākās vecāku atziņas:
Svarīgi saprast, ko vari ietekmēt un koncentrēties uz to, nevis
lietām, kuras nav iespējams mainīt;
Pirms rīkojies, ieturi pauzi – šis
padoms noder jebkurā vecumā…”

Atsākušās „Erasmus+”
aktivitātes

3. decembrī Smiltenes vidusskolā pēc gada pārtraukumu atsākās Eiropas Savienības Erasmus+
programmas Pamatdarbības Nr. 2
(KA2) stratēģisko skolu sadarbības
partnerību projekta “Valoda vieno
vai šķir” (United or Divided by Language) aktivitātes. Projektā iesaistītie jaunieši no Dānijas (Espergaerde skole), Itālijas (Istituto Istruzione
Secondario Superiore „Ruggero II),
Portugāles (Agrupamento de Escolas de Barcelos) Beļģijas (Go! Atheneum Avelgem), Spānijas (IES Antonio Gala) un Latvijas (Smiltenes
vidusskola) tikās virtuālajā vidē,
kur prezentēja iepriekš sagatavotus video.
Katrai skolai video angļu valodā (ar subtitriem) bija jāiekļauj
informācija par mācībām Covid-19
laikā, par jauniešu dzīvi ikdienā un
brīvajā laikā, par savas valsts kultūru un virtuvi. Gan mūsu skolas jaunieši, gan sadarbības partneri īpaši
novērtēja tās digitālo tehnoloģiju
iespējas, ko Smiltenes vidusskolai
pavērusi jaunā materiālā bāze. Citu
valstu dalībnieki teica, ka ļoti vēlas
redzēt lielās pārmaiņas mūsu skolā, lai pēc tam varētu šo pieredzi izmantot savu izglītības iestāžu materiālās bāzes uzlabošanā. Lai arī
tikšanās notika virtuāli, visi bija neviltoti laimīgi par atkalredzēšanos.
Īpaši lielas ārzemnieku ovācijas
izpelnījās latviešu jauniešu video
fragments, kurā viņi demonstrēja
uzpūteņa pagatavošanu.
Virtuālajā pasākumā kopā ar
Smiltenes vidusskolas komandu
piedalījās angļu valodas skolotāja
Gundega Upeniece.
Projekta mērķis: veidot skolēnu izpratni par to, ka valodas zināšanas un prasmes paver durvis plašu iespēju pasaulei, tajā pašā laikā
apzinoties, ka valodas prasmes
trūkums mūs šķir, jo tiek zaudēta
kopības izjūta, kā arī bez kopīgas
valodas mēs nevaram izplatīt savu
unikālo kultūru pasaulē. Projektā
skolēni tiek rosināti lepoties ar savu
nacionālo kultūru, vienlaikus arī
spējot skatīt sevi vienotā kopienā
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Atzīmējot Latvijas
dzimšanas dienu

Svinīgi skaista un saposta Latvijas Valsts svētkiem tikko renovētā Smiltenes vidusskola sagaidīja skolēnus un
darbiniekus. Foto: Jānis Ūdris

26. novembrī 21 Smiltenes vidusskolas 10. – 12. klašu skolēns
tiešsaistē piedalījās starptautiskajā konkursā „The Best in
English 2021” . Foto no personiskā arhīva.
Eiropā, kurā valoda ir saistīta ar nākotnes perspektīvām, aktīvu līdzdalību globālajā pasaulē, sava potenciāla sasniegšanu. Tiek skatīta
arī valoda kā viens no cilvēka uzvedības kultūras pamatelementiem.
Projekts sniedz izpratni par kultūru
neviendabīgumu un daudzveidību,
tādējādi veicinot toleranci, citādā

3. decembrī Smiltenes vidusskolā pēc gada
pārtraukumu „Erasmus+” stratēģisko skolu
sadarbības partnerību projekta „Valoda vieno
vai šķir” aktivitātes. Foto no personiskā arhīva.

pieņemšanu, kultūras atšķirības
uzskatot par priekšrocību, nevis
šķērsli.

„Līderis manī”

Smiltenes vidusskola ir viena
no Latvijas skolām, kuras skolotāji, skolēni un vecāki šogad aktīvi
iesaistījušies Mūžizglītības un kul-

tūras institūta „Vitae” projektā „Līderis manī”. 9. decembrī notika
projekta pasākums vecākiem „Sarunas ģimenē: viss ar un ap to…”
Kā jau svētku priekšvakarā, tas bija
par to, kā radoši kopā darboties un
sarunās stiprināt vienam otru.
Aiga Sorokina, „Līderis manī”
koordinatore Smiltenes vidusskolā:

Svinīgi skaista un saposta Latvijas Valsts svētkiem tikko renovētā Smiltenes vidusskola sagaidīja
skolēnus un darbiniekus.
Atzīmējot mūsu mīļās Latvijas
103. gadadienu, Smiltenes vidusskolas skolēni novembra mēnesī
meklēja savas pērles latviešu tautas
garīgajā mantojumā. Irdinot augsni
un sajūtot savas saknes, pieaudzējām jaunus spēka zarus un apzinājām savas vērtības un īpašības.
Sākumskolas klasēs, apzinot katram savas un Latvijas lielākās vērtības, tapa vizuālās mākslas darbi,
kas katrā klasītē un arī skolas gaiteņos izvietoti nelielā izstādē. Svētku
noskaņu skolā radīja bērnu dziesmas un dzejoļi par Latviju. Skolēni piedalījās konkursā „Es rakstu
glīti Latvijai!” Viens otram rādīja
viņu ģimenē nozīmīgas lietas, ar
kurām saistās dārgas atmiņas.
Latvija – tie esam mēs paši, tā ir
mūsu skaistā daba, latvju raksti un
tautas garīgais mantojums – mūsu
saknes, spēka avotiņš, kas dod
spēku augt un kuplot jaunajām liepiņām un ozoliņiem…
„Dievs man deva, Dievs man
deva,
Dievs man rokā neiedeva,
Dievs man rokā neiedeva,
Kamēr pati nekustēju.”
(L.t.dz.)
Latvietis ir čakls, iznesīgs,
gudrs un daudzpusīgs. To viņam
iemācījusi pati Latvijas daba ar saviem četriem gadalaikiem. Latvietis
mīl savu zemi un meklē vērtības,
kas ļauj būt lepnam par paveikto.
Lai ikvienam latvietim izdodas atrast savu ceļu Latvijā!
Teksts: Baiba Vahere

Gada nogale Smiltenes tehnikumā
Skaistie latvju raksti Kalnamuižā mirdz sniega un ledus
pērlītēs, bet Smiltenes tehnikuma jaunieši gatavojas 1.semestra noslēgumam. Tālākizglītības
mācību programmu audzēkņiem
pavisam drīz profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Nesen Smiltenes tehnikums virtuālajā vidē
pulcināja profesionāli izglītojošo
skolu jauniešus no visas Latvijas
uz konkursu „Erudīts 2021”. Skolas pedagogi starptautiska projekta ietvaros apgūst jaunākās
mācību metodes. Klusi, ar baltām
domām gaidām Ziemassvētkus,
kas reizē ar svecīšu liesmiņām atgādina par gaismu un mīlestību,
ko pasaulē aicināts nest ikviens…
Šajā laikā apgūt profesiju ir
divkāršs izaicinājums. Taču gan
tehnikuma jaunieši, gan skolotāji dara visu iespējamo, lai arī pēc
pandēmijas darba tirgū izietu zinoši jaunie speciālisti. 27. novembrī

Skolotāji Emīls Kristaps Radziņš (no kreisās), Vēsma Rīdere, Līga Mačule un
Zigmunds Valters starptautiskā projekta ietvaros apguva hibrīdlaboratorijas
simulācijas metožu izstrādi. Foto no personiskā arhīva.
ESF projekta „Nodarbināto personu
profesionālās kompetences piln-

veide” ietvaros mācības pabeidza
audzēknes, kuras tehnikumā apgu-

va šūšanas prasmes. Ja viss notiks,
kā iecerēts, decembrī tehnikumu
absolvēs tālākizglītības lopkopības
tehniķu kurss. Skola gatavojas jaunu audzēkņu uzņemšanai, par ko izvērstāka informācija būs tehnikuma
mājas lapā.
Skolas veterinārās klīnikas
vadītāja Līga Mačule, veterināro
priekšmetu skolotāja Vēsma Rīdere,
mašīnzinību un būvniecības nozares programmu vadītājs Zigmunds
Valters un skolotājs Emīls Kristaps
Radziņš novembrī piedalījās starptautiskā projekta „Development of
hybrid training in VET” („Erasmus+”
KA 226) dalībnieku apmācībā Kauņā
(Lietuva), kur ieguva sertifikātus par
apgūto kursu hibrīdlaboratorijas simulācijas metožu izstrādē. Šobrīd
tehnikumā tiek izstrādāti algoritmi
praktiskajām apmācībām, kas būtiski sekmētu audzēkņu praktisko
iemaņu apgūšanu darbā ar nivelieri un veterinārmedicīnā, mācoties

sagatavot dzīvniekus operācijai.
Tiesa, hibrīdmetodes ieviešana mācību procesā iespējama, tikai būtiski
papildot skolas materiāli tehnisko
bāzi.
Erudīcijas konkursi
25. novembrī PIKC „Smiltenes
tehnikums” tiešsaistē pulcēja audzēkņus no 15 Latvijas profesionāli
izglītojošajām skolām uz konkursu
„Erudīts 2021”.
Iespēju būt šā pasākuma organizatoram tehnikumam nopelnīja
jaunieši, kuri ar labiem panākumiem pārstāvēja skolu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursā „Erudīts 2019”: Sintija Jezuna,
Ance Arta Skujiņa, Kristaps Emīls
Radziņš, Ernests Aizkalns, Rinalds
Petrovs un Sandis Rakovs. Pagājušajā gadā konkurss dēļ pandēmijas
nenotika.
turpinājums 8. lpp.
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turpinājums no 7. lpp.
„Ļoti vēlējāmies Jūs visus šodien satikt Smiltenes tehnikumā,”
konkursa dalībniekus uzrunāja Ingrīda Paegle, direktora vietniece
audzināšanas darbā. „Diemžēl, epidemioloģiskās situācijas dēļ tas nav
iespējams. Bet jauki, ka varam tikties virtuāli! Visi centāmies, lai jums
šodien būtu interesanti. Mūsu skola
nākamgad svinēs 100 gadus, ļoti
ceram, ka varēsiet atbraukt ciemos
nākamajā vasarā! Mums – Smiltenes tehnikumā – patīk uzņemt
ciemiņus. Lai jums visiem veicas,
izbaudiet iespēju būt kopā un uzzināt kaut ko jaunu! Kā jau konkursā,
kādam veiksies labāk… Bet no sirds
novēlu, lai pēc šā pasākuma zināms
gandarījums būtu ikvienam dalībniekam!”
Dalībnieki savstarpēji sacentās
valodu, sociālās, pilsoniskās un kultūras izpratnes jomā, kā arī dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju
jomā.
Kopvērtējumā šoreiz visvairāk
– 78,5 punktus – ieguva Jelgavas
tehnikums, otrā vieta – PIKC „Saldus
tehnikums” komandai (71,5 punkti),
trešā vieta – PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” jauniešiem (63 punkti).
Humanitārajās zinātnēs visvairāk – 27,5 punktus – nopelnīja Jelgavas tehnikuma komanda. PIKC
„Saldus tehnikumam – 26,5 punkti
un Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma jauniešiem – 25 punkti.
Eksakto komandu konkurencē ar 48
punktiem uzvarēja Jelgavas tehnikums, otrā vieta – PIKC „Rīgas Valsts
tehnikums” (44 punkti), trešā vieta –
PIKC „Saldus tehnikums” komandai
(42 punkti).
Smiltenes tehnikuma humanitāro komandu konkursā pārstāvēja: Dominika Lejniece un Samanta
Reičela Zlidņeva no 3. b veterinārmedicīnas kursa, bet eksaktajā komandā startēja Toms Vilemsons un
Kaspars Vītols no 2. ceļu būves mašīnu tehniķu kursa.
„Konkurss bija grūts, bet intere-

Belousova.
Taču ieguvēji pēc konkursa bija
visi. Jaunieši atzina, ka viņi uzzinājuši daudz jaunu un interesantu faktu.
Latvija ir skaista un bagāta – tajā mīt
daudz radošu, gudru un enerģisku
cilvēku, kuru paveiktais iedvesmo…
Tehnikuma jaunieši vēl tikai
mācās. Bet ticam, ka pavisam drīz
arī viņi sniegs būtisku ieguldījumu
mūsu valsts izaugsmē.
Tehnikumam jauna prezidente
Smiltenes tehnikuma jauniešu
pašpārvaldei ievēlēta jauna prezidente – Līga Receba. Enerģiska,
mērķtiecīga un idejām bagāta. Līga
ar savu komandu vēlas izdarīt visu
sants,“ atzīst Dominika Lejniece. „Iegūto punktu varēja būt vairāk, toties
uzzināju daudz jauna. Tā ir atkal vēl
viena jauna, laba pieredze!”
Paldies pasākuma organizatorēm: direktora vietniecēm Rudītei
Grabovskai un Ingrīdai Paeglei, kā
arī visiem skolotājiem, kuri palīdzēja
konkursa sagatavošanā un rūpējās
par tā veiksmīgu norisi!

Smiltenes tehnikuma jauniešu
pašpārvaldes jaunā prezidente
Līga Receba.
Foto Guntis Viļums.

Skaistos latvju rakstus Kalnamuižā izgreznojušas sniega un ledus pērlītes.
Foto: Elīna Kubuliņa –Vilne
viju

Erudīcijas konkurss par Lat-

Gaidīt svētkus var dažādi. Gan
jau atkal tiksimies arī skaistajos un
sirsnīgajos svētku pasākumos, bet
šoreiz cieņu un mīlestību pret savu
dzimto zemi apliecinājām, kopā
izzinot Latviju tās proklamēšanas
dienai veltītajā erudīcijas konkursā.
Kā teica pasākumu organizatores,
skolotājas Ilvija Biržmane un Irēna
Priede: „Patriotisms nenozīmē tikai
svētkos iedegtu svecīti vai priecāšanos par plīvojošu valsts karogu. Tā

pa īstam mīlēt var tikai to, ko labi
pazīsti, ar ko izjūti īpašu saikni katru
dienu visos gadalaikos.”
Konkurss notika 10. kārtās. Dalībnieki katrā no tām atbildēja uz
pieciem jautājumiem par Latviju, tās
novadiem, nozīmīgākajām vietām,
filmām, celtnēm un ne tikai…
1. vietu ieguva 3.a veterinārmedicīnas kursa audzēkne Līga
Rusova, 2. vietu – 1.b veterinārmedicīnas kursa audzēknis Valdis Golubevs, 3. vietu – 3. viesmīlības pakalpojumu kursa audzēkne Laura

iespējamo, lai tehnikuma jaunieši
skolas laiku atcerētos ne tikai kā
vienu vienīgu mācīšanos, bet arī interesantu kopā būšanu.
Prezidentes ievēlēšana, ņemot
vērā epidemioloģisko situāciju, notika šaurā lokā. „Mana komanda
nav liela, bet visi pašpārvaldē iesaistītie jaunieši ir gatavi aktīvi līdzdarboties,” saka Līga. „Mūsu idejas
vienmēr ļoti atbalsta arī direktora
vietniece audzināšanas darbā Ingrīda Paegle.”
Līga ir Smiltenes meitene. Uz

tehnikumu pēc pamatskolas atnākusi tāpēc, ka vienlaikus ar vidējo
izglītību gribējusi iegūt profesiju.
„Man jau no pusaudzes gadiem
patīk gatavot ēst. Virtuvē eksperimentēt, izdomāt ko jaunu, skaisti
noformēt ēdienu. Pavāra prasmes
un zināšanas dzīvē vienmēr noder.
Tehnikumā regulāri rīko vērtīgas
meistarklases, kuros pieredzē dalās
populāri šefpavāri. Šoruden trīs nedēļas strādājām mācību restorānā.
Man ļoti patika! Īpaši gatavot desertus. Praksē biju Valmieras kafejnīcā
„Bastions”. Ļoti ceru, ka šajā mācību
gadā izdosies aizbraukt pastrādāt
uz Grieķiju. Pagājušajā gadā neiznāca dēļ pandēmijas.”
Pašpārvaldes prezidentes vaļasprieks ir lasīšana. Viņu ļoti interesē arī psiholoģija.
Teksts: Baiba Vahere

Jaunatnes iniciatīvas projekts „Kopā mēs varam”
Novembrī, attālināto mācību laikā, Zoom
platformā tikāmies ar brīvprātīgās organizācijas „Palīdzēsim viens otram” pārstāvi, kura
mums izsmeļoši pastāstīja par savas grupas
pašaizliedzīgo darbu. Sarunas laikā uzzinājām,
cik daudz cilvēku piedalās brīvprātīgajā darbā,
lai palīdzētu viens otram, nežēlojot savu brīvo
laiku, jo darbs notiek brīvdienās, vakaros un
pat naktīs. Ne vienmēr cilvēkiem ir vajadzīgs
materiālais pabalsts, reizēm tā ir arī psiholoģiskā palīdzība. Organizāciju „Palīdzēsim viens
otram” vada Edijs Pipars, kurš šajā gadā saņēma Latvijas lepnuma balvu.
Mēneša noslēgumā gājām pārgājienā pa
Variņu meža masīviem gar Palsas upes krastu,
tika pildīti jaunsargu uzdevumi, kas raisīja dažādas emocijas, jo pārbaudījumi prasīja fizisko
un arī psiholoģisko sagatavotību.
Patriotiskā mēneša noskaņās pie ozolu audzes, kas veltīta Latvijas simtgadei, tika atklāta
informatīvā plāksne „Ozolu birzs”. Šā gada pavasarī pie jau esošajiem 90 ozoliem iestādījām
vēl 15 jaunus ozolu stādiņus.
Arita Brikmane,
„Variņu pamatskolas atbalsta un attīstības
biedrības” valdes locekle, projekta vadītāja
turpinājums no 1. lpp.
Izstrādātajam Smiltenes novada ģerbonim būs reprezentatīva un lokālpatriotismu veicinoša funkcija. Tas tiks izmantots
reprezentācijas vajadzībām – uz
veidlapām, zīmogos, pašvaldības
policijas zīmotnēs (atšķirības zīmēs pie formas tērpa un žetonos),
deputātu krūšu nozīmītēs, apliecī-

Jaunatnes iniciatīvas projekts pilnā apmērā tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr .8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

Projekta „Kopā mēs varam!” realizācija novembra mēnesī klātienē norisinājās, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus!

bās, vizītkartēs, iespieddarbos, uz
izdevumu vākiem un titullapām,
Smiltenes novada pašvaldības atzinības un goda rakstos, diplomos
un citos oficiālajos dokumentos
un apbalvojumos, reprezentējot
oficiālos pašvaldības informācijas
kanālus, iestāžu un struktūrvienību dokumentus. Ģerbonis tiks
izvietots pie pašvaldības iestāžu
ēkām, dienesta telpām un uz šīm

iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem, uz ceļa zīmēm un
norādēm, kas izvietotas iebraucot
novada teritorijā.
Iepazīties ar konkursa norises nolikumu iespējams Smiltenes
novada pašvaldības mājaslapā,
informāciju par tehniskajām un
citām prasībām var saņemt sazinoties ar Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Lindu Beitiku, tālr.

28334474, e-pasts: linda.beitika@
smiltenesnovads.lv
Konkursa piedāvājumus dalībnieki var iesniegt: Klientu apkalpošanas centros Smiltenē, Apē un
Raunā; slēgtu aploksni ievietojot
pastkastītēs, kas atrodas pie pagastu pārvalžu ēkām; sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dome@
smiltenesnovads.lv; vai nosūtot pa
pastu (sūtot pa pastu, dalībnieks uz-

ņemas atbildību, lai konkursa piedāvājums pašvaldībā tiktu saņemts ne
vēlāk, kā līdz konkursa norises noslēguma dienai) uz adresi: Smiltenes
novada pašvaldība, Dārza iela 3,
Smiltene, LV-4729.
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

2021. gada 17. decembris

Plānoto pasākumu kalendārs
Plānoto pasākumu kalendārs,
kura īstenošanu ietekmēs
epidemioloģiskā situācija valstī

Ape un Apes pagasts
Līdz 20. decembrim Apes bibliotēkā Elitas Agitas Janikas rokdarbu
izstāde.

Bilskas pagasts
19. decembrī plkst. 14.00 Birzuļu
tautas namā „Sniegpārslu putenis”
kopā ar grupām „Kreisais pagrieziens” un „Tilts”. Ieejas biļete 2,00
EUR.
Ieeja uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
un personu apliecinošu dokumentu.
21. decembrī plkst. 12.00 Lobērģu bibliotēkā Ziemassvētku sagaidīšanas pasākums ar tēju, tradīcijām un kopīgu eglītes pušķošanu

Brantu pagasts
Līdz 4. janvārim Brantu bibliotēkā
Laimas Āboltiņas rokdarbu izstāde

Drustu pagasts
18. decembrī plkst. 17.00 Drustu
tautas namā Ziemassvētku koncerts grupa Baritoni. Pieteikšanās
obligāta (vietu skaits ierobežots)
tel. 29626107.
27. decembrī Drustos Ziemassvētku rūķis gaidīs pirmsskolas vecuma
bērnus, kuri deklarēti Drustos un
neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi.
Decembrī – iedzīvotāji tiek aicināti
uz pastaigu Drustu Ziemassvētku
parkā.

Gaujienas pagasts
Līdz 30. janvārim Gaujienas tautas namā izstāde „Baltā eņģeļa
stāsts”.
26. decembrī no plkst. 11.00 līdz
13.00 Gaujienas pagasta pirmsskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi,
pie Gaujienas tautas nama svētku
egles gaidīs Ziemassvētku vecītis
un viņa draugi. Ievērosim valstī no-

teiktos profilakses pasākumus un
ierobežojumus!
Pasākums tiks filmēts un fotografēts,
pasākuma laikā iegūtie video un foto
tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

Grundzāles pagasts
19. decembrī plkst. 13.00 ZIEMASSVĒTKU NOSKAŅU solokoncertā
uzburs SIGNE BALTERE. Ieeja pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu
vecuma ar derīgiem Covid-19 sertifikātiem. Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja tikai kopā ar pavadošajām personām. Ieeja bez maksas.
Līdz gada beigām Grundzāles kultūras nama logos būs apskatāma
Grundzāles pagasta iedzīvotāju iesūtīto fotogrāfiju galerija „Grundzāle visos gadalaikos”.
15. janvārī plkst. 15.00 erudīcijas
turnīra „Prāto Grundzālē!” 1. kārta.
Maksimālais dalībnieku skaits komandā – 4; dalībnieku minimālais
vecums – 12 gadi; jāizdomā komandas nosaukums; dalības maksa
no komandas 12,00 EUR. Katram
dalībniekam obligāts sadarbspējīgs sertifikāts un maska. Ziņas par
komandas nosaukumu un dalībnieku skaitu, kā arī jautājumi par spēles norisi sūtāmi uz e-pastu janis.
silins47@gmail.com līdz 11. janvārim.

Launkalnes pagasts
23. decembrī plkst. 18.00 Launkalnes tautas namā Ziemassvētku
koncerts! Piedalās Signe Baltere un
Inga Lazdiņa. Ieeja uzrādot derīgu
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.
Līdz 30. decembrim Launkalnes
bibliotēkā Laimas Klāvas gleznu izstāde „Pasaule caur manām acīm”.

Palsmanes pagasts
23. decembrī plkst. 19.00 koncerts
„Trīs vīri Ziemassvētkos”. Piedalās
komponists Jānis Lūsēns, dziedātājs
Zigfrīds Muktupāvels, aktieris Mārtiņš Vilsons. Ieejas biļete 10,00 EUR

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis
Ieeja uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
un personu apliecinošu dokumentu
31. decembrī Jaunā gada sagaidīšana.

Raunas pagasts
17. decembrī Raunas pagasta aktu
zālē koncerts „Reiz Kurzemes sniegotā krastā”. Ieejas biļete 5,00 EUR
Ieeja uzrādot derīgu Covid – 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
un personu apliecinošu dokumentu
Līdz 23. decembrim Raunas bibliotēkā Adventes kalendārs.
Līdz 31. decembrim Raunas bibliotēkā koka dēlīšu izstāde ar iededzinātiem vēlējumiem Raunai vārda
dienā.
Līdz 31. janvārim Raunas bibliotēkā foto akcija „Mana Rauna ziemā”

Smiltene
Smiltenes bibliotēkā,
Baznīcas laukumā 13
Līdz 24. decembrim Adventes kalendārs bibliotēkas Facebook lapā
un vietnē www.smiltenesnovads.lv.
Līdz 14. janvārim izstāde „Svētku
sajūtu mirkļi” – Rudītes Gromules
darbi Ziemassvētku noskaņai no parafīna un bišu vaska.
Līdz 15. janvārim Smiltenes Mākslas skolas audzēkņa Kārļa Broža izstāde „Iedvesmas mirkļi”.
Līdz 15. janvārim Smiltenes bibliotēkā Aleksandra Luhaera darbu
izstāde „Neparastā vernisāža”.

Smiltenes bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļā,
Gaujas ielā 1
Līdz 30. decembrim Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā zīmējumu konkurss bērniem
„Sveiks, Jaunais gads!”.
Līdz 25. februārim Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā „Izaicinājums tumšajiem ziemas
vakariem”.

Smiltenes novada
Kultūras centrā
16. un 17. decembrī plkst. 19.00
Kultūras centra teātra zālē Brantu

Kādu Tu vēlies Jauno gadu? Uzzīmē!

Klāt decembris, svētku gaidīšanas laiks,
kad sirdī iedegas cerība un gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma, cilvēki kļūst labsirdīgāki
un priecīgāki. Tuvojoties gadu mijai, pārcilājam atmiņas par aizvadīto gadu un pasapņojam par to, kāds varētu būt Jaunais gads.
Kādu Tu vēlies Jauno gadu? Uzzīmē to!
Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas
nodaļa aicina bērnus līdz 16 gadu vecumam
piedalīties zīmējumu konkursā „Sveiks, Jaunais gads!”. Bērni aicināti zīmējumos attēlot
savas Jaunā gada vēlmes, notikumus, sapņus un jebko citu, kam Jaunajā gadā vajadzētu notikt, kādam tam vajadzētu izskatīties.
Konkurss norisināsies no 1. decembra līdz
31. decembrim.
No visiem konkursa dalībniekiem tiks
izlozēti 10, kuri saņems balviņas par piedalīšanos.
Konkursa darbi var būt veidoti dažādās
tehnikās – zīmēti, gleznoti, aplicēti. Tiem jābūt A4 formātā. Zīmējuma otrā pusē jānorāda savs vārds, uzvārds un kontaktinformācija, lai izlozes gadījumā varētu sazināties un
vienoties par balviņas saņemšanu.
Darbi jāatnes uz bibliotēku vai jāievieto bibliotēkas pastkastītē Gaujas ielā 1. Visi
konkursam iesniegtie zīmējumi tiks izlikti izstādē Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas telpās.
Lai mierīgs svētku laiks un Jaunā gada
sapņi piepildās!
Sanita Lārmane,
Smiltenes bibliotēkas vecākā bibliotekāre

amatierteātra viesizrāde „Invalīds
un Ralla”. Ieejas biļete 2,00 EUR.
Ieeja uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
un personu apliecinošu dokumentu.
No 16. decembra līdz 3. janvārim
Kultūras centra logos biedrības
„Smiltenes Pūra Lāde” rokdarbnieču izstāde „Laikapstākļu deķi”.
18. decembrī plkst. 14.00 Raitas
Leites un Ausmas Dūles personālizstādes „Vecmāmiņas stāsts”
atklāšana. Izstādi rīko Tautas lietišķās mākslas studija „Smiltene” un
tā apskatāma no 18.12.2021. līdz
22.01.2022.
Ieeja pieaugušajiem un bērniem no
12 gadu vecuma ar derīgu Covid-19
sertifikātu un masku. Bērniem līdz 12
gadu vecumam ieeja tikai kopā ar pavadošajām personām.
19. decembrī plkst. 11.00 Andris
Roze aicina uz puzuru darbnīcu.
Pieteikties pa tālruni 25455507 (vietu skaits ierobežots). Līdz jāņem
gara lāpāmā adata, vienkārtīga dzija, šķēres. Pasākumu rīko Tautas
lietišķās mākslas studija „Smiltene”
Ieeja pieaugušajiem un bērniem no
12 gadu vecuma ar derīgu Covid-19
sertifikātu un masku. Bērniem līdz 12
gadu vecumam ieeja tikai kopā ar pavadošajām personām.
25. decembrī plkst.15.00 tējas vakars ar grupu „Galaktika” Biļetes iepriekš pārdošanā www.bezrindas.lv
5,00 EUR, pasākuma dienā 7,00 EUR.
Ieeja uzrādot derīgu Covid – 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
un personu apliecinošu dokumentu.
26. decembrī plkst. 15.00 Gintas
Krievkalnes akustiskais koncerts.
Biļetes iepriekš pārdošanā www.
bezrindas.lv 5,00 EUR, pasākuma
dienā 7,00 EUR.
Ieeja uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
un personu apliecinošu dokumentu.
28. decembrī plkst. 18.00 Kultūras centra lielajā zālē muzikāla
izrāde bērniem „Kā kļūt par Ziemassvētku vecīša palīgu?” Biļetes
nopērkamas
iepriekšpārdošanā
bilesuparadize.lv.
Vecākiem un bērniem, kas vecāki par
12 gadiem, ieeja uzrādot derīgu Co-
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vid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.
30. decembrī plkst. 19.00 Anekdošu šovs piedāvā skeču šovu „Atļausiet Jūs pakutināt?” Biļetes iepriekš
pārdošanā www.bezrindas.lv 5,00,
pasākuma dienā 7,00 EUR.
Ieeja uzrādot derīgu Covid – 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
un personu apliecinošu dokumentu.
31. decembrī no plkst. 21.00 līdz
23.00 Jaunā gada sagaidīšana Smiltenes novada Kultūras centra pagalmā.
14. janvārī Smiltenes Kultūras centra pagalmā foto stāsts par Barikāžu laika dalībniekiem.
22. janvārī plkst. 17.00 muzikāli
dokumentāla izrāde „Barikādes.
docx.”. Biļetes iepriekš pārdošanā
www.bezrindas.lv 5,00 EUR, pasākuma dienā 7,00 EUR.
Ieeja uzrādot derīgu Covid – 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
un personu apliecinošu dokumentu.
Tautas lietišķās mākslas studijā „Smiltene”, Atmodas ielā 2.
17., 18. un 19. decembrī no plkst.
14.00 līdz 19.00, Smiltenes novada
amatnieku un rokdarbnieku izstrādājumu Ziemassvētku tirdziņš. Pasākumu rīko biedrība „Sabiedrība
un attīstība”.
Ieeja pieaugušajiem un bērniem no
12 gadu vecuma ar derīgu Covid-19
sertifikātu un masku. Bērniem līdz 12
gadu vecumam ieeja tikai kopā ar pavadošajām personām.

Variņu pagasts
Līdz 30. decembrim Variņu bibliotēkā izstāde „Kopā siltāk”.

Virešu pagasts
19. decembrī no plkst. 11.00 līdz
14.00 Virešu pagasta novadpētniecības centrā „Mājvieta” darbosies
Rūķu bode. Lai apmeklētu bodīti, obligāti jāpiesakās pa tālruni
28397575. Ģimenes biļete 5,00 EUR.
Aicinām sekot informācijai www.
smiltenesnovads.lv,
www.visitsmiltenesnovads.lv,
www.kinosmiltene.lv,
sociālajos tīklos un afišu stendos!

Jauns gads nāk ar tīrām, pēdu nemītām takām
Dienu lielajā eglē gaišas svecītes liet.
Es arī: es aizdedzu sīku liesmiņu sevī
Tad eju pie jūsu siltuma sildīties.
/M. Laukmane/
Ir aizvadīts 2021. gads, kas ir bijis mums – senioriem gana raibs.
Esam cīnījušies katrs par savu veselību un sargājuši citus. Pret mūsu
gribu ir palikušas nepiepildītas daudzas labas ieceres, izpalikušas
kopīgas aktivitātes. Cits esam bijis priecīgs un laimīgs, sagaidot mazbērnus, mazmazbērnus. Mēs priecājamies kopīgi un sveicam tos seniorus, kuri 2021. gadā sagaidījuši un nosvinējuši savas dzīves apaļās
jubilejas. Mēs skumstam kopīgi ar tiem, kuriem nācies zaudēt tuvus
un mīļus cilvēkus. Mēs kopīgi sērojam par tiem, kuri aizgājuši no šīs
dzīves.
2022. gadā novēlām visiem mūsu novada senioriem labu veselību, spēku un izturību. Jaunajā gadā ieiesim ar gaišām domām, siltiem
vārdiem un labiem darbiem!
Novada pensionāru biedrība „Iesim kopā!”

No 10. decembra Smiltenes novada
muzejā skatāmas jaunas izstādes:
Izstāde „Smiltenes fotogrāfs Arnolds Oskars Pirro” tapusi, muzejam
sadarbojoties ar A. O. Pirro mazmeitu Inesi Upmali un Smiltenes novada
bibliotēku.
Izstāde „100 notikumi Smiltenes vēsturē” vēsta par nozīmīgiem notikumiem kultūrā, politikā, ekonomikā un citās dzīves jomās Smiltenes vēsturē no 7. gs. līdz pat mūsdienām.
Cēsu Vēstures un mākslas muzeja izstāde „Jānis Doreds. Izcilais
foto un kino reportieris 20. gadsimta pasaulē” iepazīstina ar fotogrāfu
un kinoreportieri Jāni Doredu (1881–1954), kura tēvs dzimis Smiltenes (tagad Blomes pagasts) Vec-Doredās.
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Ziemas tūrisma piedāvājums Smiltenes novadā
Laikā, kad ielas, mežus un
pļavas klāj pamatīga sniega kārta,
gaisa temperatūra noslīdējusi zem
nulle grādiem, rodas jautājums- ko
darīt brīvajā laikā? Un atbildes uz
šo jautājumu atradīsi Smiltenes
novadā!
 Dodies slēpot!
Smiltenē, pie Tepera ezera un
Tepera autotrases, atrodas dabīgā
seguma distanču slēpošanas trase, kuras kopējais garums ir 3 km.
Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem, ar 2021. gada 1. decembri,
trasē ir sākusies aktīvā slēpošanas sezona. Trase būs piemērota
gan mierīgas atpūtas cienītājiem,
jo distance ir pietiekami plaša, lai
katrs varētu nodoties netraucētam
braucienam, izbaudot skaistos, apsnigušos priežu mežus, kā arī tā
būs piemērota asāku izjūtu cienītājiem, jo Smiltenes apkārtnes mežu
reljefs padara distanci bagātu ar
aizraujošiem nobraucieniem – stāvākais kalns lejup sasniedz pat 22%
slīpumu.

Ja gribi doties slēpot, bet vēlies
izbraukt kādas jaunas takas, tad
zini- arī Niedrāja ezera apkārtnē
ierīkotās velotakas ziemas sezonā
ir izmantojamas kā lieliski slēpošanas, kā arī pastaigu, maršruti.
Slēpošanas inventāra nomu
Smiltenē piedāvā Smiltenes tehnikums. Vairāk informācija šeit: htt-

ps://www.smiltenestehnikums.lv/
pakalpojumi/kalna-ligzda-2.
 Atklāj Ziemassvētku maģiju Smiltenes novadā!
Ir klāt svētku gaidīšanas laiks!
Smiltenes novada apdzīvotās vietas
ziemā tiek izgaismotas, izdaiļotas
ar dažādiem Ziemassvētku rotājumiem un vides objektiem. Gan
Apes, gan Raunas, gan Smiltenes
centros decembra pirmajā nedēļas
nogalē skaisti iemirdzējušās svētku
egles. Brauc ciemos, dodies pastaigās un baudi dekorācijas, kas izdaiļo un apspīd ielas, parkus un takas.
Ja vēlies ziemas ainavu baudīt nedaudz citādāk, tad izmanto iespēju
pavizināties ar zirgu kamanām, dodoties uz Baižkalnu staļļiem Raunā.

 Ieraugi Smiltenes novada dabas objektus ziemīgā izskatā!
Līdz ar sniegu un kārtīgu salu

pārveidojas daba. Dodoties cauri Smiltenes
Vecajam parkam, nonāksiet līdz ūdenskritumam, kas no Tepera
ezera ietek Abula upītē – pārgāznes ūdenim sasalstot, tas priecē
ar skaistiem ledus veidojumiem.
Un ja vēl neesi apmeklējis Raunas
Staburagu, unikālo, avotu veidoto,
saldūdens kaļķiežu atsegumu, ziemā, tad šis ir īstais laiks- ūdenim
pakāpeniski sasalstot, Staburags
apaug ar ledu un pārvēršas sniega
kalnā ar lielākām un mazākām ledus
lāstekām. Un, lai gan runā, ka Kalamecu-Markuzu gravas Gaujienas
pagastā visiespaidīgāk izskatās pavasara palu periodā vai pēc lielām
lietavām, kad pa gravām plūstošās
upes pildās ar ūdeni, veidojot krāces
un ūdenskritumus, arī ziema atnāk
ar savu burvību – upēs aplūkojami
dažādi ledus veidojumi un dolomīta
atsegumus sāk noklāt lāstekas.

Iepērcies virtuālajā Ziemassvētku tirdziņā
Iepērcies izmantojot virtuālo Ziemassvētku tirdziņu ej.uz/
virtualais_smiltenes_novada_tirdzins,
kurā vienuviet apkopoti Smiltenes novada
amatnieki, mājražotāji
un mazie ražotāji, to
piedāvājums un iegādes iespējas.
Izvēlies dāvanām,
svētku galdam un ikdienai vietējo – Smiltenes novadā audzēto,
veidoto, ražoto!
Šogad, lai arī svētku tirdziņi ierobežotā
formā ir atļauti, esam
sagatavojuši
vietējo Smiltenes novada
amatnieku, mājražotāju un mazo ražotāju piedāvājuma
apkopojumu un iegādes iespējas,
lai izvairītos no drūzmēšanās tirdzniecības vietās. Vēlamies veicināt

šo uzņēmumu, cilvēku, saimniecību atpazīstamību, lai iegādāties to
produkciju izvēlētos ne tikai svētku
gaidīšanas laikā, bet arī ikdienā.
Atbalsts vietējiem amatniekiem un
ražotājiem šajā laikā ir īpaši svarīgs,
tādēļ aicinām ikvienu, kam ir šāda
iespēja, atbalstīt savējos-vietējos, lai
visi varētu svētkus sagaidīt mierpilnā un gaišā noskaņā.
Ja pats esi Smiltenes novada
amatnieks, mājražotājs vai mazais
ražotājs, un sevi virtuālajā tirdziņā
neredzi, bet vēlies redzēt, tad aizpildi aptauju, kas norādīta virtuālā
tirdziņa vietnē novada mājaslapā,
un saraksts tiks papildināts!
 Iepazīsti vēl neredzēto!
Pateicoties iedzīvotāju entuziasmam un apņēmībai, Rauna ir
kļuvusi par četriem objektiem bagātāka. Trīs no tiem, Dzirnavgravas
kāpnes, Mātes skulptūru Dzirnavgravā un „Sapņotavu”, var apskatīt,
dodoties pastaigā pa veselības taku
„Dabas taka” – tas ir nepilnus 2 km
garš maršruts, kas ved gar Raunas
upes labo un kreiso krastu. Ejot pa
šo taku var apskatīt arī Velnalu un
dzirnavas, kā arī klinšu atsegumus,
kas dienas tumšanā periodā ir izgaismoti Latvijas karoga krāsās, un

tieši pie tiem atradīsi „Sapņotavu”.
Ceturtais jaunais objekts Raunā ir
atjaunošanās punkts ar publisku
dzeramā ūdens ņemšanas vietu,
kas atrodas atpūtas laukumiņā pie
domes ēkas.
 Piedalies ceļošanas spēlē „Sniegavīru paslēpes”!
Sniegavīri ir paslēpušies tūrisma ceļa „Via Hanseatica” (Facebook:
Via Hanseatica) teritorijā Vidzemē.
Paslēpes norisinās deviņās vietās
un viens no sniegavīriem slēpjas arī
Smiltenes novada RAUNĀ. Lai saņemtu norādes par Sniegavīra drošo slēptuvi, apmeklējot katru vietu
ir jāveic neliels pārgājiens kājām,
ir jāapskata pieci objekti un jāatrisina āķīgi uzdevumi. Kad būsiet
atraduši Sniegavīru, iemūžiniet to
lustīgā kopfotogrāfijā un dodieties
meklēt nākamo!
Informāciju sagatavoja:
Linda Šūlmeistere,
Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra
tūrisma organizatore
un Kintija Krumholce
Raunas Tūrisma informācijas
centra
vadītāja

Bibliotēka aicina ģimenes piedalīties galda spēļu izaicinājumā
Smiltenes bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļa aicina ģimenes no 1. decembra līdz 28. februārim piedalīties „Izaicinājumā
tumšajiem ziemas vakariem” un
spēlēt galda spēles. Izaicinājuma
mērķis ir stiprināt ģimeņu galda
spēļu spēlēšanas tradīcijas, kopā

aizraujoši un saturīgi pavadot ziemas tumšos vakarus.
„Izaicinājums tumšajiem ziemas vakariem” ir ģimeņu galda
spēļu spēlēšanas akcija, kuras
laikā aicinām spēlēt bibliotēkā
pieejamās spēles un tās novērtēt.
Spēļu izvēle būs nejauša, tās būs

jāizlozē. Tādējādi ģimenēm būs
iespēja izmēģināt dažādas spēles,
kuras varbūt citkārt paši neizvēlētos. Iespējams, šādā veidā tiks
atklātas jaunas spēļu „pērles”, kas
kļūs par ģimenes iemīļotākajām
spēlēm!
Lai piedalītos izaicinājumā,

dodies uz Smiltenes bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļu un
piesakies pie bibliotekāra, kurš izsniegs izaicinājuma darba lapu un
piedāvās veikt izlozi.
Aktīvākajai ģimenei balvā kino
biļetes no Smiltenes kinoteātra.
Lai interesanti, aizraujoši un

ģimeniski ziemas tumšie vakari!
Tiekamies bibliotēkā!
Zane Indriksone,
Smiltenes bibliotēkas vecākā
bibliotekāre

Sports

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes
Smiltenes novadā decembra mēnesī
Ārkārtas situācijas laikā, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus, aicinām iedzīvotājus būt
sportiski aktīviem un pavadīt laiku
sportojot – sev drošā vidē – svaigā
gaisā vai iekštelpās, jo regulāras fiziskas aktivitātes ir labas veselības
un pašsajūtas priekšnoteikums
jebkurā vecumā!
Iedzīvotāji aicināti piedalīties
Smiltenes novada pašvaldības
organizētajās projekta „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātēs Zoom platformā vai klātienē.

Visas nodarbības ir
bezmaksas un tajās var piedalīties ikviens Smiltenes
novada iedzīvotājs.
Mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, projekta aktivitāšu veids un norises
laiks var mainīties. Lūdzam sekot līdzi jaunākajai informācijai Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā https://smiltenesnovads.lv, sadaļā Bezmaksas pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Smiltenes novadā.
Visas nodarbības tiek īstenotas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros, realizējot projektus:
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)”. Projekts
tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 01.09.2023. Kopējais finansējums 253592,00 EUR.
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos (9.2.4.2/16/I/057)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un
valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 31.08.2023. Kopējais finansējums 75 389.00 EUR.
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas un Drustu pagastos
(9.2.4.2/16/I/043)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek
īstenots līdz 09.12.2022. Kopējais finansējums 69 490.00 EUR.

Lai piedalītos kādā no tiešsaistes nodarbībām:
 pieslēdzaties no datora
vai kādas citas viedierīces Zoom
tiešsaistes platformai īsu brīdi
pirms Jūsu izvēlētās aktivitātes norises laika;
 pieslēdzoties, lietotājvārda ailē ierakstiet pilnu savu vārdu
un uzvārdu. Pirms nodarbības/ vai
nodarbības laikā lūgums reģistrēties sadaļā Čats;
 izvēlieties sev ērtāko telpu vingrojumu veikšanai, lai iespējams veikt brīvas un netraucētas
kustības;

 novietojiet viedierīci tā, lai
viegli redzēt pasniedzēja norādījumus.
Lai piedalītos klātienes nodarbībās:
 apmeklējot
nodarbību,
obligāti līdzi jābūt sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam un personu apliecinošam dokumentam.
 apmeklējot nodarbības,
lūdzam ievērot visus epidemioloģiskos noteikumus (lietojiet dezinfekcijas līdzekļus, ievērojiet 2 m
distanci, lietojiet sejas maskas līdz
nodarbības norises vietai u.t.t.)
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 vienā nodarbībā drīkst
piedalīties ne vairāk kā 20 dalībnieki.
VINGROŠANAS nodarbības
fizioterapeita vadībā
Vingrot aicināti
iedzīvotāji visās vecuma grupās, izvēloties savam sagatavotības līmenim
atbilstošu nodarbības intensitāti. Nodarbības paredzētas, lai uzlabotu
fizisko formu, veicinātu vielmaiņu,
mazinātu tauku daudzumu, tonizētu ķermeņa muskulatūru, stiprinātu muskuļus, saites un locītavas.
Vingrošanas nodarbības vada fizioterapeite Baiba Gutāne. Nodarbības notiek:
Klātienē: svētdienās – 19. un
26. decembrī, plkst. 17.00 – 18.00,
Palsmanes kultūras namā, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā.
Tiešsaistes
platformā
„ZOOM”
otrdienās un ceturtdienās – 16.; 21.; 23. un 28. decembrī, plkst. no 18.00 – 19.00.
Zoom pieslēgšanās saite:
https://us02web.zoom.us/j/83
036344594?pwd=bzZReVlrZUhRTjk
5SVZzd3JmbUFXZz09.
Meeting ID: 830 3634 4594,
Passcode: 639354.
JOGAS nodarbības (projekts
Nr. 9.2.4.2/16/I/052).
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Jogas
nodarbību mērķis ir apgūt
prasmes
saglabāt
veselību un spēkus,
harmoniski mijiedarboties ar iekšējo un
ārējo pasauli, pielietot šīs prasmes
ikdienā. Nodarbībās tiek apgūtas
jogas pamata pozas, elpošanas vingrinājumi, stresa mazināšanas tehnikas, kā arī fizisku vingrinājumu
kompleksi (locītavu, mugurkaula,
gremošanas sistēmai), elpošanas
prakses, kas palielina enerģiju.Jogas nodarbības vada jogas speciāliste Dana Langenfelda. Nodarbības notiek:
Klātienē: otrdienās – 21.
un 28. decembrī, plkst. 18.00 –
19.30, Grundzāles kultūras nama
zālē, Tilta ielā 5, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā.
Tiešsaistes
platformā
„ZOOM” pirmdienās – 20. un
27. decembrī, plkst. 18.00 –
19.30. Zoom pieslēgšanās saite:
https://us02web.zoom.us/j/85
899760722?pwd=dGVINm93ZGRJd
WwxYVhmWDZzZzNqQT09.
Meeting
ID:
858
9976
0722 Passcode: 881548.
CROSSFIT vingrošanas nodarbības
Nodarbības paredzētas funkcionālo un augstas intensitātes
sporta treniņu piekritējiem gan ar,
gan bez pieredzes. Regulāri pieda-

loties šādas vingrošanas nodarbībās,
iespējams uzlabot
ne tikai savu fizisko pašsajūtu, bet
arī mazināt stresu
un garīgo izdegšanu. Nodarbības
paredzētas visai ģimenei, ikvienam, kas vēlas iesaistīties vidējas
slodzes fiziskās aktivitātēs, attīstīt
kustību motoriku un stiprināt sirds
un asinsvadu veselību. CROSSFIT
vingrošanas nodarbības vada pasniedzēja Dace Dzilna. Nodarbības notiek:
Klātienē: sestdien 18. decembrī, plkst. 10.00-11.00, Smiltenes sporta skolas lielajā zālē,
Gaujas ielā 2, Smiltenē. Pieteikšanās klātienes nodarbībai pa tālruni 22028156.
ZUMBAS nodarbības
Zumbas nodarbību mērķis ir uzlabot
fizisko un emocionālo pašsajūtu un
aicināt
iedzīvotājus
piedalīties fiziskajās
aktivitātēs. ZUMBAS
nodarbības vada pasniedzēja Sandra Taube. Nodarbības notiek apvienotā tiešsaistes un
klātienes režīmā svētdienās – 19.
decembrī, plkst. 10.00 – 11.00.
Klātienē
Smiltenes sporta skolas lielajā zālē, Gaujas
ielā 2, Smiltenē. Pieteikšanās

Azimuts OK-Sm BJSS orientieristu veikums
Latvijas kausa sacensībās 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

S-55 grupā
2. vieta Gunta Dudele
V-16 grupā
6. vieta Uvis Sproģis
V-18 grupā
3. vieta Austris Kalniņš
V21E grupā
4. vieta ILgvars Caune
V-70 grupā
2. vieta Aldis Lapiņš
3. vieta Jānis Biezais
Latvijas sprinta kausā. Pavisam
notika 4. posmi. (http://odb.lv/
lapa/1100/2021.)
S-18 grupā
2. vieta Agnese Jaunmuktāne
3. vieta Anda Jaunmuktāne
S21E grupā
1. vieta Laura Savicka
S-35 grupa
1. vieta Liene Brūvele
V-16 grupā
2. vieta Uvis Sproģis

Latvijas stafešu kauss. Pavisam
notika pieci posmi. (http://odb.
lv/lapa/1101/2021.)
S-14 grupā
1. vieta Anete Stabiņa, Kitija
Abula , Marta Kalniņa
S-18 grupā
2. vieta Anda Jaunmuktāne, Agnese Jaunmuktāne, Tīna Deina
Kukurīte, Baiba Medne
S-145 grupā
3. vieta Videga Gaigala, Ieva Godiņa, Gunta Dudele, Dace Ikšele
V-18 grupā
2. vieta Austris Kalniņš, Uvis
Sproģis, Kristers Lārmanis, Renārs Kļaviņš
V-195 grupā
1. vieta Aldis Lapiņš, Jānis Biezais, Aigars Dudelis, Pēteris Kokarēvičs.
Māris Stabiņš
Foto Ojārs Millers

JOGAS nodarbības trešdienās (projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057)
Jogas nodarbību mērķis ir apgūt
prasmes
saglabāt
veselību un spēkus,
harmoniski mijiedarboties ar iekšējo un
ārējo pasauli, pielietot šīs prasmes
ikdienā. Nodarbībās tiek apgūtas
jogas pamata pozas, elpošanas vingrinājumi, stresa mazināšanas tehnikas, kā arī fizisku vingrinājumu
kompleksi (locītavu, mugurkaula,
gremošanas sistēmai), elpošanas
prakses, kas palielina enerģiju.
Jogas nodarbības vada jogas
speciāliste Inguna Baranovska.
Nodarbības notiek Tiešsaistes
platformā „ZOOM”
trešdienās – 22. decembrī, plkst. 18.00
– 19.30. Zoom pieslēgšanās saite:
https://us02web.zoom.us/j/30
96523397?pwd=anROM0dRbjZZUj
BNWlo0ZUVRYkxwZz09.

VINGROŠANAS nodarbības
Raunā
Vingrošanas
nodarbību mērķis
ir uzlabot iedzīvotāju fizisko veselību un pašsajūtu,
pielietojot dažādus
vingrojumus spēka
un izturības uzlabošanai, muskulatūras nostiprināšanai, lokanības
palielināšanai un sirdsdarbības
uzlabošanai, tādējādi pozitīvi ietekmējot dzīves kvalitāti.
Vingrošanas
nodarbības
vada pasniedzēja Aiva Parandjuka. Nodarbības notiek klātienē ceturdienās – 16., 23. un 30.
decembrī, plkst. 19.00 – 20.30,
Raunas pamatskolas sporta
zālē, Dīķa ielā 4, Raunā, Smiltenes novadā.
Pieteikšanās klātienes nodarbībai darba laikā pa tālr. 26539037.
CIGUN nodarbības Apē
Nodarbības
paredzētas 16., 23.,
30. decembrī no
pulksten 11.00 –
12.00 Apes pilsētas
estrādes teritorijā.
Nodarbības
vada Irēna MEISTERE. Sīkāka informācija par nodarbībām – tālrunis
29406867, Indra LEVANE.
Attīstības un plānošanas nodaļa
Smiltenes novada pašvaldība

Azimuts OK-Sm BJSS sportistu TOP 40 LK sacensībās.
Rēķināti tikai tie punkti kad sportists ir bijis 15 labāko OK Azimuts sportistu skaitā konkrētajā LK posmā. Stafetēs rēķināti sportistam punkti tad, ja viņa komanda
bijusi piecu labāko OK Azimuts komandu skaitā. Sportistiem nav skaitīti punkti no
trīs kluba mazāk veiksmīgajiem posmiem.

Vieta

Tuvojas gadu mija un šajā laikā izvērtējam pagājušās sezonas
veikumu Latvijas kausa sacensībās.
Latvijas kauss ir orientēšanās sacensību sērija, kurā nosaka gada labākos sportistus O-skrējiena vidējās, garajās un maratona distancēs
katrā Latvijas Kausa grupā. Notiek
arī Latvijas stafešu kausa un Latvijas sprinta kausa sacensības. Visiem zināmu iemeslu dēļ LK sezona
šogad iesākās tikai 26. jūnijā.
Lielo Klubu vērtējumā šogad,
tāpat kā pagājušajā gadā, esam 5.
vietā. http://odb.lv/lapa/1102/2021
Individuālie panākumi. Notika 18 posmi. (http://odb.lv/
lapa/1099/2021.)
S-18 grupā
1. vieta Agnese Jaunmuktāne
3. vieta Anda Jaunmuktāne
S-20 grupā
1. vieta Zanda Stabiņa

klātienes nodarbībai pa tālruni
29605543. Tiešsaistes platformā
„ZOOM” translācija no klātienes
nodarbības. Zoom
pieslēgšanās saite: https://us02web.zoom.
us/j/88593796355pwd=SVA5M0Nq
SXBNT0RzVU0rbGJEa2RyUT09.
Meeting ID: 885 9379 6355
Passcode: 355685.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Vārds Uzvārds
Anda
Jaunmuktāne
Agnese
Jaunmuktāne
Aldis Lapiņš
Austris Kalniņš
Uvis Sproģis
Marta Kalniņa
Zanda Stabiņa
Gunta Dudele
Ieva Godiņa
Pēteris Kokarēvičs
Māris Zeiļuks
Kitija Abula
Jānis Biezais
Jānis Nulle
Anete Stabiņa

Izcīnītie
Vieta Dalīnieku + vai – cik
punkti klubam
skaits vietas klubā
savā
Grupa individuālajās
salīdz. ar
vecuma vecuma
distancēs un
iepr. gadu
grupā
grupā
stafetēs
S-18

2043,56

3

18

+1

S-18

1550,21

1

18

-1

1477,79
1456,48
1446,06
1437,03
1374,54
1302,29
1261,27
1200,61
1119,1
1046,19
1026,33
1022,49
1018,54

14
25
49
49
11
26
31
36
57
49
14
36
49
31
24
26
53
36
31
53
59
29
51
49
25

+13

964,8
920,97
872,31
811.01
807,01
677,47
664,65
637,64
625,08
417,04

2
3
6
8
1
2
6
8
5
12
3
5
16
13
8
5
8
11
8
4
4
10
10
15
12

365,76

10

34

-13

348,81

27

36

+3

343,27

12

18

342,4
339,89
293,38
202,56

7
9
16
17

28
35
36
24

189,75

22

35

-19

177,27
140,71
121,57
109,91
74,43
30

11
28
22

32
49
36

-6
-13

19
28

61
57

V-70
V-18
V-16
S-14
S-20
S-55
S-45
V-55
V-40
S-14
V-70
V-55
S-14
S21E
Liene Brūvele
S-35
Videga Gaigala
S-45
Mārtiņš Godiņš
V-45
Aigars Dudelis
V-55
Laura Savicka
S21E
Otārs Putrālis
V-45
Ilgvars Caune
V21E
Baiba Medne
S-16
Māris Stabiņš
V-50
Kristers Lārmanis V-16
Renārs Kļaviņš
V-18
Rubenss Pāvils
V-21A
Šulcs
Ilmārs Brikmanis V-45
Tīna Deina
S-18
Kukurīte
Marta Liepiņa
S-40
Līga Vēja-Āboliņa S21A
Juris Rudītis
V-55
Māris Lapiņš
V-65
Jana Marta
S-21E
Ivanovska
Dace Ikšele
S-50
Marta Morīte
S-14
Aigars Savickis
V-55
stafete
Guntis Zīvers
Artis Harkins
V-12
Emīls Tarass
V-14

1003,46

+8
+4
-4
+20
0
-6
+11
+11
-5
+3
+1
-14
+3
-17
-13
-17
-6

-9

-23
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2021. gada 17. decembris

Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca
atvērta apmeklētājiem
24., 25. un 26. decembrī
no plkst. 11.00 līdz plkst. 20.00

23. decembrī
plkst. 19.00
koncerts
„TRĪS VĪRI
ZIEMASSVĒTKOS”
Piedalās komponists
Jānis Lūsēns, dziedātājs
Zigfrīds Muktupāvels,
aktieris Mārtiņš Vilsons.
Ieejas biļete 10,00 EUR
Ieeja uzrādot derīgu Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu

Ieeja bez maksas, uzrādot derīgu Covid-19 pārslimošanas vai
vakcinācijas ser fikātu un personu apliecinošu dokumentu

Smiltenes novada muzejs atvērts apmeklētājiem
no 2021. gada 15. novembra
Biļetes muzeja apmeklējumam aicinām iegādāties lietotnē mobilly.lv

Izdevējs: Smiltenes novada pašvaldība. Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. Nr. LV90009067337. Metiens 8930 eks.
Iespiests SIA „Erante” tipogrāfijā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201
Smiltenes novada pašvaldības oficiālā informācija:
www.smiltenesnovads.lv

