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Iedzīvotāju aptaujas rezultāti par 2020. gada pašvaldības darbu
No 2021. gada 19. janvāra līdz 

19. februārim Smiltenes novada ie-
dzīvotāji tika aicināti piedalīties ap-
taujā un novērtēt pašvaldības darbu 
2020. gadā. Kopumā aptauju aizpil-
dīja 270 respondenti, savukārt 2019.
gadā tie bija 187 respondenti. 

Lai arī par pašvaldības darbu 
vērtējumu snieguši 2% novada ie-
dzīvotāju, tā ir iespēja izvērtēt, kas 
no iepriekš paveiktā ir bijis nozī-
mīgs daļai novada sabiedrības. Šā 
gada aptaujā tika iekļauti vairāk 
atvērtā tipa jautājumi, kā rezultātā 
ir saņemti vērtīgi ieteikumi gan pār-
valdes  darba efektivitātes uzlaboša-
nai, gan norādītas konkrētas jomas, 
ko būtu nepieciešams uzlabot. 

Kopumā no visiem aptaujas 
dalībniekiem 84% ir apmierināti ar 
dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, 
turpretī 16% nav mierā ar dzīves 
vidi un norāda uz nepieciešamajiem 
uzlabojumiem. Uzlabojumi pašval-
dības darbā nepieciešami komuni-
kācijas un sadarbības jautājumos, 
sociālās, kultūras, izglītības, nodar-
binātības un uzņēmējdarbības vides 
sakārtošanā, kā arī veselības aprū-
pes, dzīvojamās platības un atkritu-
mu apsaimniekošanas jautājumos.

Novērtējot pakalpojumu un 
jomu kvalitāti, to pieejamību pilsē-
tas un lauku reģionos, iedzīvotāji 
uzsver infrastruktūras uzlabošanas 
un uzturēšanas jautājumu aktualitāti 
pilsētas degradētajās teritorijās, kā 
arī pagastu teritorijās, kur liela nozī-
me tiek piešķirta arī ceļu infrastruk-
tūras uzlabošanai. 

Aptaujas dalībnieki augsti no-
vērtē publisko teritoriju un infra-
struktūras labiekārtošanas darbus, 
kur pēdējos gados pašvaldība iegul-
dījusi lielus resursus, labi tiek novēr-
tēta dzīves vide, sabiedriskā kārtība 

un aktīvās atpūtas iespējas, interešu 
un profesionālās ievirzes izglītība. 
Respondenti novērtē informācijas 
kanālu daudzveidību, kur pašval-
dība informē par savu darbu, šajā 

gadā novērtētākie kanāli ir sociālie 
mediji, mājaslapa un informatīvais 
izdevums „Smiltenes Novada Do-
mes Vēstis”. 

Smiltenes novada pašvaldības 

darba vērtējumā 2020. gadā 15 res-
pondenti (5,6%) to vērtē ļoti po-
zitīvi, 86 respondenti (31,9%) 
vērtē pozitīvi un 109 vērtē ap-
mierinoši (40,4%), 31 negatīvi 
(11,5%), 16 ļoti negatīvi (5,9%) 
un 13 respondentiem (4,8%) nav 
viedokļa šajā jautājumā. Salīdzinot 
ar 2019. gada datiem, ir pieaudzis 
negatīvs novērtējums. Kā norāda 
respondentu sniegtās atbildes, no-
vērtējumu ietekmējusi epidemio-
loģiskā situācija, kas arī Smiltenes 
novada pašvaldībai un tās iestādēm 
bija jauna un līdz šim nepieredzēta 
situācija – kā rezultātā pakalpoju-
mu sniegšanas kvalitāte un lēmumu 
pieņemšanas process nav ticis no-

maršrutus un laikus, iekļaujot regu-
lārāku pagastu teritoriju apsekoša-
nu, aktīvāk sodīt likumpārkāpējus 
un rast risinājumus klaiņojošu māj-
dzīvnieku, nelegālu atkritumu iz-
mešanas un iedzīvotāju izglītošanas 
jautājumos.

Šā gada aptaujā iedzīvotājiem 
tika uzdots jautājums par dzīves 
kvalitātes izmaiņām pēc Adminis-
tratīvi teritoriālās reformas īsteno-
šanas, kur 49% respondentu uzska-
ta, ka dzīves kvalitāte uzlabosies 
vai drīzāk uzlabosies, norādot, ka 
sagaida kvalitatīvāku pārvaldību, 
vides sakārtotību un diferencētu pa-
kalpojumu pieejamību arī lauku re-
ģionos. Tiek sagaidīta, jaunu darba 
vietu, dzīvokļu, sabiedrībai saistošu 
aktivitāšu un izglītības jautājumu 
aktualizēšana, kā arī „labās prakses” 
pārņemšana no blakus novadiem 
un pārvaldēm. Jaunus, profesionāli 
ieinteresētus darbiniekus, veiksmī-
gāku sadarbību ar iedzīvotājiem un 
resursu lietderīgāku izmantošanu, 
kā arī kvalitātes kontroles uzlabo-
šanos. 

Paldies visiem aptaujas dalīb-
niekiem, kas veltīja laiku anketas 
aizpildīšanai, sniedzot pašvaldībai 
iespēju novērtēt līdzšinējās darbī-
bas efektivitāti. Aptaujas rezultāti 
un izteiktie priekšlikumi tiks ņemti 
vērā plānojot veicamos darbus turp-
māk. 

Ar aptaujas kopsavilkumu var 
iepazīties Smiltenes novada tīmekļ-
vietnē www.smiltene.lv sadaļā „Sa-
biedrība – Sabiedrības līdzdalība – 
Iedzīvotāju aptauja”. 

Linda Beitika, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
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24. februāra Smiltenes novada 
domes sēdē tika pieņemts lēmums 
par Smiltenes novada Bērnu un ģi-
menes atbalsta centra vadītāja apstip-
rināšanu amatā. Turpmāk Smiltenes 
novada Bērnu un ģimenes atbalsta 
centru vadīs ilggadējā Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Aurika Zīvere, kura 
izraudzīta konkursa kārtībā, ko paš-
valdība izsludināja šā gada janvārī. 

2021. gada 6. janvārī Smiltenes 
novada dome saņēma Bērnu un ģi-
menes atbalsta centra vadītāja Vikto-
ra Ņikiforova iesniegumu par darba 
tiesisko attiecību izbeigšanu. Bērnu 
un ģimenes atbalsta centru V. Ņi-
kiforovs vadīja kopš 2017. gada 2. 
augusta. Centrā tiek sniegti atbalsta 
pakalpojumi bāreņiem, bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem un krī-

Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centru turpmāk vadīs 
Aurika Zīvere
no blakus novadiem.

Jaunā Bērnu un ģimenes atbalsta 
centra vadītāja Aurika Zīvere savu 
iepriekš iegūto pieredzi Bāriņtiesas 
darbā labprāt ieguldīs centra attīstībā 
un dalās ar savu redzējumu par ies-
tādes attīstību: „Šobrīd centru redzu 
kā platformu dažādu sociālo pakal-
pojumu attīstībai gan pašreizējā, gan 
jaunajā Smiltenes novadā. Noteikti 
turpināšu attīstīt audžuģimeņu atbal-
sta darbību un citu ģimeniskas vides 
pasākumu nodrošināšanu. Centra 
darbībā tiks veidotas individuālās 
konsultācijas bērniem un grupu no-
darbības vecākiem, aizbildņiem, 
audžuģimenēm, adoptētājiem, tiks 
nodrošināti speciālisti (sociālais 
darbinieks, sociālais rehabilitētājs, 
psihologs, sociālais pedagogs/pe-

dagogs) grupu nodarbībām” – par 
centra attīstības perspektīvām stāsta 
A. Zīvere. 

Jaunā vadītāja plāno veidot sa-
darbību ar nevalstisko sektoru un iz-
mantot Vidzemes plānošanas reģio-
na piedāvātos deinstitucionalizācijas 
pakalpojumus, izveidot pakalpojumu 
klāstu jauniešiem no sociālā riska ģi-
menēm, kuriem ir ne tikai uzvedības 
grūtības, bet arī grūtības mācīties 
un apgūt darba videi nepieciešamās 
prasmes. Ar centra speciālistu snieg-
to atbalstu sagatavot jauniešus sa-
biedriskajai un darba dzīvei. Jaunos 
darba pienākumus A. Zīvere uzsāks 
veikt šā gada 1. aprīlī.

Paldies Aurikai par nenovērtēja-
mu ieguldījumu novada Bāriņtiesas 
priekšsēdētājas amata darbā. Viņas 

ikdienas darbs vairāk kā divdesmit  
gadu garumā bijis saistīts ar bērnu 
tiesību aizsardzību, kur ar atbildīgu 
rīcību un individuālu pieeju A. Zīve-
re palīdzējusi risināt sociālas problē-
mas gan Smiltenes novada ģimenēs, 
gan dažādas krīzes situācijas ārpus 
novada robežām. Lai izdodas sas-
niegt jaunus mērķus un viegli tvert 
jaunus izaicinājumus! 

Papildus informējam, ka Smil-
tenes novada dome ir izsludinājusi 
konkursu uz Bāriņtiesas priekšsē-
dētāja amata vietu. Pieteikumus 
aicinām iesūtīt līdz 2021. gada 31. 
martam. Informācija par vakanci 
pieejama www.smiltene.lv. 

Linda Beitika, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

zes situācijās nonākušajiem bērniem 
un vecākiem. Atbalsta centrs vairāku 
gadu garumā ir veiksmīgi attīstījies, 
kur pakalpojumus saņem arī klienti 

vērtēts labi. 
Aptaujā tika uzdoti vairāki 

jautājumi par Pašvaldības policijas 
darbu, kur respondenti norādīja ne-
pieciešamību uzlabot patrulēšanas 

Aurika Zīvere
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Pašvaldībā

2021. gada 27. janvārī Smilte-
nes novada dome izdeva saistošos 
noteikumus Nr. 2/21 „Par mazno-
drošinātas mājsaimniecības ienāku-
mu slieksni Smiltenes novadā”.

Ar saistošajiem noteikumiem 

2021. gada 24. februārī notika 
kārtējā Smiltenes novada domes 
sēde, kurā tika pieņemti 55 lēmu-
mi:

Īstenot projektu „Transport-1. 
līdzekļu novietne Raiņa ielā (no Mēt-
ras ielas līdz Galdnieku ielai), Smilte-
nē, Smiltenes novadā”.

Apstiprināt saistošo notei-2. 
kumu Nr. 4/21 „Par Smiltenes novada 
simboliku” projektu.

Apstiprināt noteikumu 3. 
Nr.1/21 „Par Smiltenes novada paš-
valdības ofi ciālo tīmekļvietņu un sa-
ziņas platformu uzturēšanu un lieto-
šanu” projektu.

Slēgt Smiltenes novada 4. 
vēlēšanu iecirkni Nr. 899, kas atro-
das SIA „Smiltenes MRS” apspriežu 
zāle, Silvas Lejas, Silva, Launkalnes 
pagasts, Smiltenes novads. 

Noteikt Smiltenes novada 5. 
vēlēšanu iecirkņa Nr. 904 nosaukumu 
„Sporta zāle” un adresi – Kalnamuiža 
8, Smiltenes pagasts, Smiltenes no-
vads. 

Par Smiltenes novada bāriņ-6. 
tiesas locekles amatu savienošanu. 

Uzsākt nekustamā īpašu-7. 
ma „Strēlnieki”, Grundzāles pagastā, 
kadastra numurs 9458 002 0124, kas 
sastāv no divām zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumu 9458 002 0124  
1,7 ha un 9458 002 0131  1.6 ha platī-
bā, atsavināšanas procedūru.

Uzsākt nekustamā īpašuma 8. 
„Kazēkas 2”, Brantu pagastā, kadas-
tra numurs 9448 005 0089, kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 94480050089  1,9 ha 
platībā, ½ domājamās daļas atsavinā-
šanas procedūru.

Uzsākt nekustamā īpašuma 9. 
„Tīreļi”, Brantu pagastā, kadastra 
numurs 9448 002 0039, kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9448 002 0039 1,13 ha 
platībā un divām būvēm ar kadastra 
apzīmējumu 9448 002 0039 001 un 
9448 002 0039 002, atsavināšanas 
procedūru.

Piešķirt zemes vienībai 10. 
ar kadastra apzīmējumu 9480 005 
0515  un uz tās esošajai ēkai ar ka-
dastra apzīmējumu 9480 005 0515 
001 adresi – „Brūkšu kalte”, Smilte-
nes pagasts, Smiltenes novads. 

Jaunizveidojamam ēku 11. 
(būvju) īpašumam, kas sastāv no ga-
rāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 
94150070502043 un atrodas uz ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
94150070502, piešķirt nosaukumu 
„Valmieras iela 11B k-36”, Smiltene, 
Smiltenes novads.

Jaunizveidojamam ēku 12. 
(būvju) īpašumam, kas sastāv no ga-
rāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 
94150070502035 un atrodas uz ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
94150070502, piešķirt nosaukumu 
„Valmieras iela 11B k-35”, Smiltene, 
Smiltenes novads.

Noteikt nekustamā īpašuma 13. 
lietošanas mērķi zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 9446 001 0257  
0,0413 ha platībā – zeme dzelzceļa in-
frastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 
1101).

Mainīt nekustamā īpašuma 14. 
lietošanas mērķi zemes vienības daļai 
ar kadastra apzīmējumu 94460060001 
500 m2 platībā no – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101) uz lauksaim-
nieciska rakstura uzņēmumu apbūve 
(kods 1003) (pielikumā skice).

Pārkārtot valstij Satiksmes 15. 
ministrijas personā piekrītošās ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
94440010185 un pašvaldībai piekrī-
tošās zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 94440010184 savstarpējo 
robežu, atdalot no pašvaldībai piekrī-
tošās zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 94440010184 – 0,02 ha lielu 
zemes gabalu, uz kura atrodas valsts 
reģionālā autoceļa P24 „Smiltene 
– Valka” inženierbūves kompleksā 
ietilpstošais autoceļa posms km 
14,08, un pievienot to pie Satiksmes 
ministrijai piekrītošās zemes vienī-
bas „P24” ar kadastra apzīmējumu 
94440010185.            

Pārkārtot valstij Satiksmes 16. 
ministrijas personā piekrītošo zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumiem 
94800040114 (platība 3,71 ha) un 
94800040113 (platība 7,87 ha) sav-
starpējās robežas, atdalot no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
94800040113 – 1,5 ha lielu zemes 
gabalu, uz kura atrodas valsts reģio-
nālā autoceļa P24 „Smiltene – Valka” 
inženierbūves kompleksā ietilpstošais 
autoceļa posms, un pievienot to pie 
zemes vienības „P24” ar kadastra ap-
zīmējumu 94800040114.

Pārtraukt sabiedrībai ar ie-17. 
robežotu atbildību „Kalna Tomēni”, 
reģistrācijas Nr. 44103028880, 2011. 
gada 25. maijā noslēgto zemes nomas 
līgumu NR. 139/2011.

 Iznomāt sabiedrībai ar ie-18. 
robežotu atbildību „Smiltenes ceļi-
nieks”, reģistrācijas Nr. 44103076113, 
zemes vienību „Brūkšu kalte”, Smil-
tenes pagastā, Smiltenes novadā, ka-
dastra apzīmējums 9480 005 0515, 
0,26 ha platībā būves uzturēšanai, 
nosakot nomas līguma termiņu līdz 
2030. gada 31. decembrim.

Pārtraukt AE. 2019. gada 19. 
22. augustā noslēgto zemes nomas 
līgumu NR.79/2019.

 Iznomāt A.P. zemes vienī-20. 
bu „Mežvijas”, Palsmanes pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra apzīmē-
jums 9474 004 0140, 2,65 ha platībā 
mājīpašuma uzturēšanai, nosakot no-
mas līguma termiņu līdz 2030.gada 
31. decembrim.

No Palsmanes pagasta ne-21. 
kustamā īpašuma „Priedoles”, kadas-
tra numurs 94740040201, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 94740040308  5,22 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Priedoles” 
uz „Lauka Priedoles”, Palsmanes pa-

gasts, Smiltenes novads.
Pieņemti 17 lēmumi par ne-22. 

kustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
miem.

Izsniegt nekustamā īpa-23. 
šuma „Valsts mežs 94740010096” 
(zemes vienības kadastra apzīmē-
jums 94740040320) un „Valsts mežs 
94740070069” (zemes vienības ka-
dastra apzīmējums 94740040317), 
Palsmanes pagastā, Smiltenes no-
vadā, apsaimniekotājam – akciju 
sabiedrībai „Latvijas valsts meži”, 
reģistrācijas numurs 40003466281, 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ie-
guves atļauju smilts – grants un smilts 
ieguvei smilts – grants un smilts at-
radnē „Lankaskalns 2”.

Apstiprināt zemes ierīcī-24. 
bas projektu „Priedaines”, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94440040314.

 Zemes vienību ar kadastra 1.1. 
apzīmējumu 94440040314 sadala di-
vās zemes vienībās:

zemes vienībai (projektā ap-
zīmēta ar Nr.1), kadastra apzīmējums 
94440040330, kas projektēta 0,4 ha 
platībā, piešķirt nosaukumu „Švices”, 
Bilskas pagasts, Smiltenes novads. 
Zemes vienībai 0,4 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101); 

zemes vienībai (projektā ap-
zīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmējums 
94440040331, kas projektēta 0,3 ha 
platībā saglabāt nosaukumu „Prie-
daines”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 0,3 ha platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101).

Noteikt, ka nekustamā īpa-25. 
šuma nodoklis par Smiltenes novada 
administratīvajā teritorijā esošajiem 
nekustamajiem īpašumiem 2021. 
gadā ir maksājams: 

par 2021. gada pirmo ceturksni 
–  ne vēlāk kā 15. augustā,; 

par 2021. gada otro ceturksni – 
ne vēlāk kā  15. augustā,;  

par 2021. gada trešo ceturksni –   
ne vēlāk kā  15. novembrī; 

par 2021. gada ceturto ceturksni 
–  ne vēlāk kā  15. novembrī.

Noteikt, ka nekustamā īpa-26. 
šuma nodoklis par Grundzāles pagas-
ta īpašumu „Aumeisteru parks”, ka-
dastra numurs 9458 002 0008, 2021. 
gadā ir maksājams:

par 2021. gada 1. ceturksni 
– ne vēlāk kā 15. augustā;

par 2021. gada 2. ceturksni 
– ne vēlāk kā 15. augustā;

par 2021. gada 3. ceturksni 
– ne vēlāk kā 15. novembrī;

par 2021. gada 4. ceturksni 
– ne vēlāk kā 15. novembrī.

Pārtraukt 2011. gada 22. 27. 
maijā ar biedrību „Vilkmuiža 2011”, 
reģistrācijas Nr. 40008178227, no-

slēgto līgumu par zemes gabalu 
„Bilskas pamatskola”, kadastra Nr. 
94440040312, ar platību 200 m² un 
„Birzuļu tautas  nams” , kadastra Nr. 
94440100281, ar platību 200 m², ap-
saimniekošanu.

Pieņemt no biedrības 28. 
„Vilkmuiža 2011”, reģistrācijas Nr. 
40008178227, pašvaldības īpašumā 
pamatlīdzekļus, kas atrodas uz lēmu-
ma 1. punktā minētajiem zemes gaba-
liem:

Nr. 
p.k. Nosaukums Skaits

Iegādes 
vērtība EUR 

(ar PVN)

1. Rotaļu laukums „Trapece” Nr. 1 ar slidkalniņu 
un rāpšanās sienām 1 1722,29

2. Rotaļu laukums „Trapece” Nr. 2 ar slidkalniņu 
un rāpšanās sienām 1 1775,95

3. Dubultšūpoles ar aprīkojumu 2 252,70

4. Pamatu blociņi rotaļu laukumam Nr. 1, ar 
enkuriem komplektā 1 165,32

5. Pamatu blociņi rotaļu laukumam Nr. 2, ar 
enkuriem komplektā 1 178,78

6. Karuselis 1 952,38

7. Šūpoles ar koka statnēm ( mazās) + sēdeklītis 
gumijas bērniem līdz 5 gadiem (1 gab.) 1 692,82

8. Bērnu rotaļu komplekss 1 1354,80

Nodot K.I. nomā rūpniecis-29. 
kās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai 
Lizdoles ezerā 2021. gadā un iedalīt 
zvejas limitu 2021. gadam – vienu 
zivju murdu, kas atbilst 30 (trīsdes-
mit) metru tīklu garumam.

Sagatavot un iesniegt Zem-30. 
kopības ministrijas Lauku atbalsta 
dienestam projektu „Zivju resursu 
pavairošana Smiltenes novada ezeros 
2021. gadā” pasākumam „Zivju re-
sursu pavairošana un atražošana pub-
liskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, 
kurās zvejas tiesības pieder valstij, 
kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 
vai pašvaldību īpašumā” par kopējo 
summu 2491,00 EUR (divi tūkstoši 
četri simti deviņdesmit viens euro, 00 
centi).

Pagarināt ar A.G. noslēgtā 31. 
dzīvojamās telpas īres līguma termiņu 
adresē „Dūjiņas” dzīv.4, Palsmanes 
pagasts, Smiltenes novads, uz vienu 
gadu ar tiesībām īres līguma termiņu 
pagarināt uz nākamo termiņu.

Pagarināt ar L.Ā. noslēgtā 32. 
dzīvojamās telpas īres līguma termiņu 
adresē Gaujas ielā 6 dzīv. 1, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, uz vienu gadu ar 
tiesībām īres līguma termiņu pagari-
nāt uz nākamo termiņu.

Izīrēt V.Ē. dzīvojamās telpas 33. 
Skolas iela 5 dz. 2, Grundzāles pagas-
tā, Smiltenes novadā (kopējā platība 
42,1 m2, vienas istabas dzīvoklis ar 
daļējām ērtībām) uz vienu gadu  ar 
tiesībām īres līgumu  pagarināt. 

Veikt Palīdzības reģistros 34. 
iekļauto datu precizēšanu un personu 
palīdzības kārtas numuru pārreģistrē-
šanu.

Atbalstīt Latvijas Politiski 35. 
represēto Cēsu biedrības valdes ie-
sniegumā minētā projekta īstenošanu, 
piešķirot fi nansējumu 500,00 EUR 

(pieci simti euro un nulle centi) apmē-
rā. Finansējumu piešķirt no budžeta 
funkcijas 08.620.01.09, EKK 3263.

Apstiprināt aktualizēto 36. 
Smiltenes novada attīstības program-
mas 2012. – 2018. gadam Rīcības plā-
nu un Investīciju plānu.

Par grozījumu Smiltenes 37. 
novada pašvaldības domes 2019. gada 
26. jūnija lēmumā Nr. 455 „Par pro-
jekta iesnieguma „Sociālo pakalpoju-

Stājušies spēkā  saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu slieksni Smiltenes novadā

tiek noteikts maznodrošinātas māj-
saimniecības ienākumu slieksnis 
Smiltenes novadā, un tieši – 327 
euro pirmajai vai vienīgajai per-
sonai mājsaimniecībā un 229 euro 
pārējām personām mājsaimniecībā. 

Pēc Smiltenes novada domes Soci-
ālā dienesta veiktā aprēķina, izdodot 
jaunos saistošos noteikumus, tiek 
uzlabota situācija 92% dienesta eso-
šajiem klientiem.

Saistošie noteikumi ir stājušies 

spēkā 2021. gada 3. martā. 
Ar saistošo noteikumu spēkā 

stāšanās brīdi, spēku zaudēja Smil-
tenes novada domes 2020. gada 26. 
februāra saistošie noteikumi Nr. 
4/20 „Par trūcīgas un maznodroši-

nātas ģimenes (personas) statusa no-
teikšanu Smiltenes novadā”. 

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

mu infrastruktūras attīstība Smiltenes 
novadā” sagatavošanu specifi skā at-
balsta mērķa pasākumam Nr. 9.3.1.”

Par grozījumiem Smilte-38. 
nes novada pašvaldības domes 2020.
gada 29. jūlija lēmumā Nr. 454 „Par 
projekta iesnieguma „Energoefektivi-
tātes pasākumu īstenošana Smiltenes 
novada Palsmanes pamatskolas in-
ternāta ēkā” sagatavošanu specifi skā 
atbalsta mērķa pasākumam 4.2.2.”

Par maksas pakalpojumu 39. 
apstiprināšanu Smiltenes novada spe-
ciālās pamatskolas internātam.

Par izmaiņām amatu vienī-40. 
bu sarakstā.

Iecelt pašvaldības iestādes 41. 
„Smiltenes novada Bērnu un ģimenes 
atbalsta centrs” vadītājas amatā Auri-
ku Zīveri ar 2021. gada 1. aprīli.

Apstiprināt Smiltenes nova-42. 
da pašvaldības institūciju, kuras skar 
administratīvo teritoriju robežu gro-
zīšana vai sadalīšana, reorganizācijas 
plāna konstatējumu daļu.

Apstiprināt Smiltenes no-43. 
vada pašvaldības mantas, kuru skar 
administratīvo teritoriju robežu gro-
zīšana vai sadalīšana, reorganizācijas 
plāna konstatējumu daļu.

Apstiprināt Smiltenes nova-44. 
da pašvaldības saistības, kuras saistī-
tas ar administratīvo teritoriju robežu 
grozīšanu vai sadalīšanu, reorganizā-
cijas plāna konstatējumu daļu.

Slēgt sadarbības līgumu ar 45. 
Apes novada domi un Raunas novada 
domi par Smiltenes novada pašvaldī-
bas Vēlēšanu komisijas fi nansējuma 
nodrošināšanu un izlietojuma kārtību 
2021. gada pašvaldību vēlēšanu sarī-
košanai.

Dina Kaupe, 
Kancelejas nodaļas vadītāja



Smiltenes novada Domes Vēstis 32021. gada 18. marts 3

Apvienotā Smiltenes novada iedzīvotāju aptauja 
Aicinām Jūs iesaistīties jaunizveidojamā Smiltenes novada attīstības plānošanā!  

Dalība aptaujā ir iespēja paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem 
jaunā Smiltenes novada teritorijas attīstībā. Jūsu viedoklis ir ļoti būtisks, tas tiks izvērtēts un ņemts vērā, 
plānojot novada tālāko attīstību! Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par jaunizveidojamā 
Smiltenes novada attīstības iespējām, esošajām problēmām (Apes, Raunas un Smiltenes novads) un to 
iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus trim attīstības plānošanas dokumentiem: 1) 
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2021. – 2045. gadam, 2) Smiltenes novada attīstības 
programmai un 3) Smiltenes novada mobilitātes plānam 2021. – 2030. gadam. Aptauja ir anonīma. Jūsu 
atbildes tiks izmantotas un publicētās apkopotā veidā.  

Aptaujā iekļauti 20 jautājumi, kas izvietoti secīgi pa tēmām: 1) respondenta profils, 2) esošās situācijas 
novērtējums un 3) jaunizveidojamā novada nākotne. Anketas aizpildīšanai nepieciešamas ~10 – 15 minūtes. 

Aicinām drukāto anketu aizpildīt līdz 31.martam un atstāt novada administrācijas, pagastu pārvalžu 
pastkastēs vai bibliotēkās. 
 
1. Kur Jūs šobrīd dzīvojat? 
Atzīmējiet tikai vienu variantu 
� Apes novadā 
� Raunas novadā 
� Smiltenes novadā 
� Citur 
 

2. Precizējiet savu dzīvesvietu: 
Atzīmējiet tikai vienu variantu 
� Pilsēta 
� Ciems  
� Pagasta teritorija (ārpus apdzīvotām vietām) 
 
3. Ja iepriekšējā atbildē norādījāt, ka dzīvojat 
ciemā, lūdzu, precizējiet ciema nosaukumu: 
_________________________________ 
 

4. Vai tuvāko 3-5 gadu laikā plānojat mainīt 
savu dzīvesvietu? 
Atzīmējiet visus atbilstošos variantus 
� Nē, neplānoju 
� Nē, neplānoju, ja būs iespēja strādāt attālināti 
� Jā, plānoju mainīt, bet jaunizveidojamā 

Smiltenes novada ietvaros 
� Jā, plānoju mainīt ārpus jaunizveidojamā 

Smiltenes novada, bet Latvijā 
� Jā, plānoju mainīt ārpus jaunizveidojamā 

Smiltenes novada un ārpus Latvijas  
� Grūti pateikt 

 

 

5. Kā Jūs ikdienā pārvietojaties, lai saņemtu 
pakalpojumus / nokļūtu darbavietā? 
 

Atzīmējiet visus 
atbilstošos 
variantus 

Katru 
dienu 

1-2x 
nedēļā 

3-5x 
nedēļā 

Nekad 

Ar automašīnu �  �  �  �  
Ar sabiedrisko 
transportu 

�  �  �  �  

Ar velosipēdu �  �  �  �  
Ar kājām �  �  �  �  
 

6.Vai Jūsu mājsaimniecībā ir privātā 
automašīna? 
� Jā 
� Nē 
 

7. Norādiet savu vecumu: 
Atzīmējiet tikai vienu variantu 
� līdz 18 gadiem 
� 19 - 34 gadi 
� 35 - 49 gadi 
� 50 - 64 gadi  
� 65 gadi un vairāk 
 

8. Kādā veidā Jūs parasti iegūstat informāciju par 
pašvaldības darbu?  
Atzīmējiet visus atbilstošos variantus 
� Pašvaldības mājas lapā  
� Pašvaldības informatīvajā izdevumā  
� Pašvaldības sociālo tīklu kontos 
� Klātienē 
� Cits variants ______________________ 
 

9. Norādiet, kurās vietās Jūs parasti veicat šādas aktivitātes:  

Atzīmējiet visus atbilstošos variantus Apes 
novadā 

Raunas 
novadā 

Smiltenes 
novadā Citur 

Nav aktuāli / 
neveicu šādas 
aktivitātes 

Strādāju algotu darbu �  �  �  �  �  

Strādāju attālināti �  �  �  �  �  

Mācos �  �  �  �  �  

Īstenoju uzņēmējdarbību �  �  �  �  �  

Iepērkos �  �  �  �  �  

Darbojos NVO �  �  �  �  �  

Darbojos amatiermākslas kolektīvā �  �  �  �  �  

Sportoju un nodarbojos ar aktīvo atpūtu �  �  �  �  �  

Apmeklēju kultūras, izklaides pasākumus �  �  �  �  �  

Saņemu veselības aprūpes pakalpojumus �  �  �  �  �  

Saņemu sociālos pakalpojumus �  �  �  �  �  

Izmantoju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus �  �  �  �  �  
Saņemu skaistumkopšanas, sadzīves un citus 
pakalpojumus (piemēram, izmantoju bankomātu) �  �  �  �  �  

Mani bērni apmeklē bērnudārzu �  �  �  �  �  

Mani bērni mācās pamatskolā �  �  �  �  �  

Mani bērni iegūst vidējo izglītību �  �  �  �  �  
Mani bērni iegūst profesionālās ievirzes izglītību 
(mākslas, mūzikas, sporta skola) �  �  �  �  �  
 

10. Ja iepriekšējā jautājumā norādījāt, ka veicat aktivitātes “CITUR”, lūdzu, norādiet vietas: 
Piemēram, Valmiera, Cēsis, Alūksne, Igaunija utt.  

 
 

11. Ar ko Jūs lepojaties savā novadā? 

 
 

12. Kā Jums pietrūkst, dzīvojot savā novadā? 

 
 

 
 
 

 
 

 

Līdz 31. martam notiek uzņē-
mēju aptauja par jaunizveidojamā 
Smiltenes novada teritorijas (šobrīd 
Apes, Raunas un Smiltenes novada) 
uzņēmējdarbības vides attīstību.  

Aicinām sniegt viedokli, aiz-
pildot anketu, tādejādi iesaistoties 
jaunā novada attīstības plānošanā! 
Aptaujas rezultāti tiks izmantoti 
Smiltenes novada ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas 2021. – 2045.
gadam,  Smiltenes novada attīstības 
programmas izstrādē un Smiltenes 
novada mobilitātes plāna 2021. – 
2030. gadam izstrādē.

Anketa uzņēmējiem elektronis-
ki https://ej.uz/SmiltenesUzneme-
ji. To var aizpildīt, noskenējot QR 
kodu telefonā. 

Anketa ir anonīma, paustais 
viedoklis tiks izmantots apkopotā 
veidā. Aizpildīšana aizņems 10 – 15 
minūtes. Aizpildi un aicini arī citus 
novada uzņēmējus to aizpildīt! Bū-
sim pateicīgi par ieguldīto laiku un 

Cienījamie Smiltenes novada 
uzņēmēji! 

atsaucību! 
Paralēli uzņēmēju aptaujai no-

risinās arī jaunizveidojamā novada 
iedzīvotāju aptauja. Iedzīvotāju ap-
tauja elektroniski pieejama www.
smiltene.lv vai  https://ej.uz/Smil-
tenesAptauja, vai drukātā veidā, kas 
publicēta pašvaldības izdevumā. 
Aicinām drukāto anketu aizpildīt 
līdz 31. martam un atstāt novada 
administrācijas, pagastu pārvalžu 
pastkastēs vai bibliotēkās.

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija 2021. gada februāra mēnesī 
reaģēja uz 71 notikumiem, no ku-
riem 29 gadījumos ziņas saņemtas 
no iedzīvotājiem, 30 pārkāpumi tika 
fi ksēti patruļas laikā un 12 gadījumos 
informācija saņemta no Valsts poli-
cijas Operatīvās vadības nodaļas. 

Apkalpojot notikumus konsta-
tēts, ka 12 gadījumos notikumā ie-
saistītās personas atrodas alkohola 
reibumā, no tām bija nepieciešams 
vienu personu nogādāt dzīves vietā, 
piecas – atskurbtuvē, divas – ārstnie-
cības iestādē.

Reaģējot uz saņemto informā-
ciju aizturētas un nodotas Valsts 
policijas darbiniekiem turpmāko 
procesuālo darbību veikšanai divas 
personas, kuras transportlīdzekli 
vadīja alkohola reibumā.

Patruļas laikā konstatēti 3 ga-
dījumi, kad autovadītājs automa-
šīnu vada agresīvi, apzināti, radot 
sānslīdes. Materiāli par minētajiem 
gadījumiem nodoti Valsts policijai 
pārkāpuma izvērtēšanai.

Par suņu klaiņošanu informācija 
no iedzīvotājiem saņemta 12 reizes, 
kā arī 2 reizes klaiņojoši suņi pama-
nīti patrulējot. 11 gadījumos Pašval-
dības policijai izdevās noskaidrot 
klaiņojošā suņa saimniekus. Katrs 
gadījums tika vērtēts atsevišķi, uz-
liekot pienākumu suņa saimniekam 
novērst iespējamību atkārtotai suņa 
klaiņošanai, kā arī veikt suņa pilnu 
reģistrāciju gadījumos, ja suns ir či-
pots, bet nav ievadīti saimnieka dati 
reģistrā.

 Pamatojoties uz Ministru ka-
bineta rīkojums Nr. 655 „Par ārkār-
tējās situācijas izsludināšanu” 5.1.1 

punktu no 5. līdz 7. februārim Paš-
valdības policija pastiprināti kontro-
lēja iedzīvotāju pārvietošanos laika 
posmā no pulksten 22.00 līdz 5.00. 
Reida laikā pārbaudītas 22 personas, 
kur četros gadījumos uzsākta admi-
nistratīvā pārkāpuma lietvedība un 
četros gadījumos izteikts mutvārdu 
aizrādījums. 

Epidemioloģiskās drošības pasā-
kumu Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanas prasību ievērošanas 

kontrole tika veikta 44 tirdzniecības 
vietās. Sešos gadījumos konstatēti 
maznozīmīgi pārkāpumi, kuri tika 
novērsti.

Februāra mēnesī pret 9 perso-
nām uzsākta administratīvo pār-
kāpumu lietvedība, kā arī 31 ga-
dījumā personas, pamatojoties uz 
„Administratīvas atbildības likuma” 
10. pantu, atbrīvotas no adminis-
tratīvās atbildības, izsakot  aizrā-
dījumu.
Administratīvo 
pārkāpumu lietvedības 
uzsāktas par:

Skaits

alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu 
lietošanu publiskā vietā 
vai atrašanos publiskā 
vietā reibuma stāvoklī  

2

pārvietošanos uz 
brauktuves vai 
nomales bez apģērba 
ar labi redzamiem 
gaismas atstarojošiem 
elementiem, diennakts 
tumšajā laikā, ja ceļš 
nav pietiekami un 
vienmērīgi apgaismots

2

ārkārtējās situācijas 
un izņēmuma stāvokļa 
laikā noteikto 
ierobežojumu un 
aizliegumu pārkāpšanu

4

smēķēšanu vai bezdūmu 
tabakas izstrādājumu 
lietošanu, ja to izdarījis 
bērns

1

Smiltenes novada Pašvaldības 
policijas darbinieki izsaka lielu pa-
teicību iedzīvotājiem, kuri ziņo par 
pārkāpumiem, kas apdraud apkārtē-
jo drošību un sabiedrisko kārtību. 

Aicinām ziņot nekavējoties par 
jebkuru sabiedriskās kārtības pārkā-
pumu vai personu tiesību un brīvības 
apdraudējumu, jo jebkāda laicīgi sa-
ņemta informācija var sekmēt pārkā-
puma novēršanu un vainīgās perso-
nas saukšanu pie atbildības.

28659933 vai 110
  Smiltenes novada 

Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas 
informācija
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13. Kā Jūs vērtējat šo jomu kvalitāti un pieejamību Jūsu dzīvesvietā (savā novadā) šobrīd:  

 Apmierina Drīzāk 
apmierina 

Drīzāk 
neapmierina 

Neapm
ierina 

Nav viedokļa 
/neizmantoju 

Teritorijas attīstība kopumā �  �  �  �  �  
Informācija par pašvaldības darbu �  �  �  �  �  
Iespēja iesaistīties pašvaldības lēmumu 
pieņemšanā �  �  �  �  �  

Pašvaldības sniegtie pakalpojumi �  �  �  �  �  
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi �  �  �  �  �  
Vispārējās izglītības pakalpojumi �  �  �  �  �  
Profesionālās izglītības pakalpojumi �  �  �  �  �  
Profesionālās ievirzes izglītība (mākslas, mūzikas, 
sporta skola) �  �  �  �  �  

Mūžizglītības iespējas pieaugušajiem �  �  �  �  �  
Sociālās aprūpes pakalpojumi �  �  �  �  �  
Veselības aprūpe �  �  �  �  �  
Ģimenēm draudzīga pašvaldība �  �  �  �  �  
Darbs ar jaunatni, atbalsts jauniešu iniciatīvām �  �  �  �  �  
Senioriem pieejami pakalpojumi un atbalsts �  �  �  �  �  
Atbalsts NVO un vietējām kopienām �  �  �  �  �  
Kultūras un izklaides iespējas, bibliotēku 
pakalpojumi �  �  �  �  �  

Sporta un aktīvās atpūtas iespējas �  �  �  �  �  
Vides sakoptība un publiskā ārtelpa �  �  �  �  �  
Sabiedrības drošība (pašvaldības policija, 
videonovērošana u.c.) �  �  �  �  �  

Sabiedriskā transporta pakalpojumi (ātrums, 
ērtums, cena) �  �  �  �  �  

Satiksmes infrastruktūra (autoceļi, gājējiem 
domātā infrastruktūra, veloceļi, satiksmes 
drošība u.c.) 

�  �  �  �  �  

Centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumi �  �  �  �  �  

Centralizētie siltumapgādes pakalpojumi �  �  �  �  �  
Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana �  �  �  �  �  
Atkritumu apsaimniekošana un atkritumu 
šķirošanas iespējas �  �  �  �  �  

Telekomunikācijas pakalpojumi (interneta 
pieejamība u.c.) �  �  �  �  �  

Sadzīves pakalpojumi (veikali, skaistumkopšanas 
pakalpojumi, bankomāti u.c.) �  �  �  �  �  

 

14. Ja iepriekšējā jautājumā atzīmējāt, ka kādas jomas kvalitāte Jūs DRĪZĀK NEAPMIERINA vai 
NEAPMIERINA, lūdzu, īsi sniedziet papildu skaidrojumu par iemesliem: 

 
15. Kādam būtu jābūt jaunizveidojamam Smiltenes novadam pēc 20 gadiem?  

 

 
 

 
 

 
16. Kurām no globālajām tendencēm jaunajam Smiltenes novadam būtu jāpievērš īpaša uzmanība: 
� Sabiedrības veselība  
� Klimata pārmaiņas  
� Sabiedrības novecošanās  
� Vietējo kopienu attīstība un pilsoniskā aktivitāte 
� Inovācija un digitālā transformācija  
� Laba pārvaldība un efektīva komunikācija 
� Iekļaujoša sabiedrība un nevienlīdzības 

mazināšana  

� Urbanizācija (iedzīvotāju pārcelšanās no laukiem 
uz pilsētām) un iedzīvotāju skaita sarukšana Latvijā  

� Mobilitāte (pārvietošanās iespējas)  
� Izglītība (prasmes un zināšanas) visos vecumos  
� Būtu jāfokusējas tikai uz vietējām problēmām un 

izaicinājumiem  
� Cits variants: _______________ 

 

17. Kādi prioritārie darbi jaunajai Smiltenes novada pašvaldībai būtu jāveic tuvāko 5 gadu laikā?  

 
 

18. Kuriem no infrastruktūras uzlabojumiem būtu jāpievērš īpaša uzmanība tuvāko 5 gadu laikā? 
� Jāremontē ielu infrastruktūra apdzīvotās vietās 
� Jāremontē ceļu infrastruktūra lauku teritorijās  
� Jāuzlabo satiksmes drošības infrastruktūra 

(aizsargbarjeras, gājēju pārejas, ātruma slāpētāji u.c.)  
� Jāuzlabo ielu apgaismojums apdzīvotās vietās 
� Jāattīsta publiski pieejamās atpūtas vietas un 

zaļās teritorijas  
� Jāierīko vairāk soliņu, atkritumu urnu, velo 

novietņu utml.  
� Nepieciešami jauni sporta un aktīvās atpūtas 

objekti  
� Nepieciešami jauni kultūras un mākslas objekti  

� Jāattīsta bērniem un jauniešiem piemērota rotaļu 
un atpūtas infrastruktūra  

� Jāattīsta atkritumu šķirošanas infrastruktūra  
� Jāattīsta centralizētās ūdens un kanalizācijas 

sistēmas  
� Jāattīsta centralizētās siltumapgādes sistēmas  
� Jāattīsta inovatīvu un viedu risinājumu 

izmantošana apdzīvotās vietās (soliņi un pieturas ar 
viedierīču uzlādes iespējām u.c.)  

� Jāierīko teritorijas, kas piemērotas industriālai 
attīstībai  

� Cits variants: _______________ 
 

19. Kādas ir Jūsu bažas saistībā ar dzīvi jaunajā Smiltenes novadā? 

 
 

20. Ko nevajadzētu mainīt, bet gan saglabāt (ņemot vērā iesākto, labo praksi esošajos novados) Jūsu 
dzīvesvietā pēc jaunā Smiltenes novada izveides? 

 
 

21. Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam: "Es ieteiktu citiem dzīvot jaunajā Smiltenes novadā"? 
Pilnībā nepiekrītu � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 Pilnībā piekrītu 

 

22. Vai Jums ir kas piebilstams saistībā ar attīstības plānošanu jaunizveidojamā Smiltenes novadā? 

 

 
 

 

 

 
 

24. februārī Smiltenes no-
vada dome pieņēma lēmumu 
pārcelt 2021. gada nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas ter-
miņus.

Domes pieņemtais lēmums 
paredz to, ka nekustamā īpašuma 
nodoklis 2021. gadā ir maksā-
jams šādi:  par 2021. gada pir-
mo un otro ceturksni – ne vēlāk 
kā līdz 15. augustam,  par trešo 
un ceturto ceturksni –  ne vēlāk 
kā līdz 15. novembrim. 

Lēmums attiecas uz visiem 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem, kuri maksā nekus-
tamā īpašuma nodokli par Smil-
tenes novada administratīvajā te-
ritorijā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem, taču neattiecas un 
nav piemērojams uz iepriekšējo 
gadu nesamaksātajiem nekusta-
mā īpašuma nodokļiem un noka-
vējuma naudām.

Ņemot vērā ārkārtējās situā-
cijas ierobežojumus, zemāk ir ap-
kopota informācija par nodokļa 
apmaksas iespējām un kārtību:

Elektroniski, izmantojot 
elektronisko pakalpojumu portā-
lā www.epakalpojumi.lv vai www.
latvija.lv. Abos portālos pieejami 
pašvaldības banku konti NĪN sa-
maksai, kā arī nodokļa maksātājam 
automātiski uzrādās visa nepie-
ciešamā informācija maksājuma 
veikšanai.

Pieņemts lēmums pārcelt 
2021. gada nekustamā 
īpašuma nodokļa 

samaksas termiņus
Veicot maksājumu in-

ternetbankā vai bankā – mak-
sāšanas uzdevumā lūdzam precīzi 
norādīt personas konta numurus 
(zeme vai ēka) vai maksāšanas pa-
ziņojuma numuru.

Klātienē – ārkārtas situāci-
jas laikā:

Nekustamo īpašuma 
nodaļa apmeklētājus pieņem 
tikai pēc iepriekšēja pieraksta, 
tālruņi: 64707869, 64774848 vai 
20284499. Apmeklētāju pieņem-
šanas dienas ir pirmdienas un ce-
turtdienas. Nodaļā apmeklētājus 
pieņem pa vienam, ievērojot visas 
valstī noteiktās prasības. Maksāju-
mi ir veicami ar bankas karti vai 
skaidrā naudā.

Klientu apkalpošanas 
centrs klātienē maksājumus pie-
ņem tikai pēc iepriekšējā pieraks-
ta ar bankas maksājuma karti, 
tālruņi: 64707588, 20022348.

Pagasta pārvaldēs ap-
meklētājus pieņem pēc iepriek-
šēja pieraksta. 

Aicinām saņemt attālinā-
tu telefonisku palīdzību, vei-
cot maksājumus e-pakalpojumu 
vidē  www.latvija.lv  un www.
epakalpojumi.lv, zvanot uz tālru-
ņiem: 64707588, 20022348.

 

Marita Mūze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Latvijas Ģeotelpiskās in-
formācijas aģentūra (turpmāk 
– Aģentūra) ir Aizsardzības mi-
nistrijas pārraudzībā esoša valsts 
pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar 
Ģeotelpiskās informācijas likumu 
un Ministru kabineta 2013. gada 
9. jūlija noteikumos Nr. 384  „Lat-
vijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras nolikums” noteiktajām 
funkcijām un uzdevumiem iegūst, 
sagatavo un atjaunina ģeotelpis-
kās informācijas pamatdatus, tai 
skaitā ģeotelpisko informāciju, kas 
ietverta topogrāfi skajos plānos un 
topogrāfi skajās kartēs mērogu rin-
das 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.

Aģentūras darbinieki minētā 
uzdevuma ietvaros laika perio-
dā no 2021. gada marta līdz de-
cembrim veiks topogrāfi sko kar-
šu mērogā 1:10000 sagatavošanu 
Smiltenes novada teritorijai, tas 
nozīmē – veiks teritorijas apse-
košanu dabā.

Vēlamies norādīt, ka saskaņā 
ar Ģeotelpiskās informācijas liku-
ma 9. panta pirmo daļu, nekusta-
mā īpašuma īpašnieks, tiesiskais 
valdītājs vai lietotājs neierobežo 
ģeodēzisko un kartogrāfi sko darbu 
veikšanu savā īpašumā esošajā vai 
pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir 

darba apliecības, kuras nepiecie-
šamības gadījumā var uzrādīt.

Kartogrāfi skās informācijas 
atjaunināšanas ietvaros lauka ap-
sekošanu veic kartogrāfu grupa 
divu darbinieku sastāvā, kuri iz-
pilda šādus  uzdevumus:

 Pārbauda kartes lapas sa-1. 
tura pilnību un precizitāti atbilstoši 
karšu sagatavošanas noteikumiem 
un situācijai apvidū.

 Iegūst objektu rakstur-2. 
lielumus, kas nav skaidri saredza-
mi ortofotokartē, vai parādījušies 
dabā pēc aerofotografēšanas, tos 
vizuāli apskatot vai uzmērot. Ob-
jektu un to raksturlielumu mērī-
šana var tikt veikta ar mērlenti, 
tālmēru vai citiem ģeodēziskiem 
instrumentiem.

Precizē situāciju apvidū 3. 
par neskaidrajām vietām un ob-
jektiem.

 Nepieciešamības gadīju-4. 
mā veic apvidus objektu fotogra-
fēšanu (var tikt izmantots bezpilo-
ta gaisa kuģis – drons).

Lauka apsekošanas darbi var 
skart jebkuru vietu novada terito-
rijā.

Informācija par Aģentūru at-
rodama interneta vietnēs www.
lgia.gov.lv un http://map.lgia.
gov.lv.

Par lauka apsekošanas 
darbiem



Smiltenes novada Domes Vēstis 52021. gada 18. marts 5

Pašvaldības prioritāte ir satiksmes drošība, izbūvējot stāvvietas 
Raiņa ielā

Zemā pasta pakalpojumu 
pieprasījuma dēļ Smiltenes nova-
da Grundzāles pagastā no 2021. 
gada 30. marta tiek mainīts Grun-
dzāles pasta nodaļas darbības mo-
delis un darbalaiks, pielāgojot to 
iedzīvotāju reālajām vajadzībām. 
Turpmāk Grundzālē visi pasta 
pakalpojumi katru darbdienu no 
plkst. 10.30 līdz 11.30 tiks nodro-
šināti līdzšinējā atrašanās vietā 
Tilta ielā 5 vai arī iedzīvotāji varēs 
izvēlēties tos saņemt pie pastnieka 
savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pa-
kalpojumu pieprasījumu Grundzā-
les pasta nodaļā, kas rada Latvijas 
Pastam ikgadējos zaudējumus vai-
rāk nekā 5400 eiro apmērā, tiek mai-

Grundzāles pagastā pasta pakalpojumus turpmāk sniegs atbilstoši 
reālajam pieprasījumam

nīts pasta nodaļas darbības modelis 
un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī 
turpmāk būs ērti pieejami visi nepie-
ciešamie pasta pakalpojumi. 

Tāpat kā līdz šim, Grundzālē 
pasta pakalpojumu sniegšanas vie-
tā iedzīvotājiem būs pieejami visi 
pasta pakalpojumi un arī citi pasta 
pakalpojumi, kurus nodrošina Lat-
vijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu 
iekšzemes un pārrobežu vēstuļu 
korespondences saņemšana un no-
sūtīšana, iekšzemes un pārrobežu 
pasta paku saņemšana un nosūtīša-
na, pastmarku un aplokšņu iegāde, 
preses izdevumu abonēšana, iemak-
sas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) 
kontā, naudas pārvedumu izmaksa, 
komunālo maksājumu un citu rēķinu 

24. februārī Smiltenes novada 
domes sēdē tika skatīts jautājums 
par projekta „Transportlīdzekļu 
novietne Raiņa ielā (no Mētras ie-
las līdz Galdnieku ielai), Smiltenē 
īstenošanu un fi nansēšanas kārtī-
bu. Deputāti, atbalstot projekta 
īstenošanu, uzsvēra, ka galvenā 
prioritāte ir satiksmes un iedzīvo-
tāju drošība šajā ielas posmā. 

Ierosinājums par stāvvietu iz-
vietošanu 2019. gada martā tika ie-
sniegts pašvaldībā no doktorāta Rai-
ņa ielas 12 īpašnieka O. Poikāna un 
ģimenes ārstes M. Bindres. Iesnieg-
tais priekšlikums paredz Raiņa ielā, 
posmā no Klusās ielas līdz Atmodas 
ielai, mainīt satiksmes organizāci-
ju un izvietot 16 jaunas un uzlabot 
3 esošās autostāvvietas, izvietojot 
tās uz brauktuves braucamās daļas, 
uzstādot ceļa zīmes un uzkrāsojot 
līnijas.

Pašvaldība, ņemot vērā Raiņa 
ielas reljefu, satiksmes intensitā-
ti, saglabājot iespēju pārvietoties 
visu veidu transportam, nodrošinot 
uzbraukšanas un tuvošanās redza-
mības brīvlauka prasības,  izskatīja 
iesniegto priekšlikumu un pirms 
projekta dokumentācijas pasūtīša-
nas kopā ar projektētājiem izvērtēja 
iespēju izvietot autostāvvietas eso-
šās ielas brauktuves šķērsprofi lā, 
kas būtu fi nansiāli lētāks un vieg-
lāks risinājums. Taču svarīgāk par 

fi nansiālo ietaupījumu ir satiksmes 
dalībnieku drošības jautājums, paš-
valdība pieņēma lēmumu autostāv-
vietas izbūvēt zaļās zonas teritorijā, 
sašaurinot brauktuvi,  nevis izvietot 
esošajā ielas brauktuves šķērsprofi -
lā, jo:

Esošās ielas brauktuves o 
platums ir 8 m. Lai tiktu saglabāts 
minimāli nepieciešamais divvirzie-
nu brauktuves platums 6 m, stāv-
vietu izveidei atliktu 2 m plata josla 
līdz ielas augstajām apmalēm. Bie-
ži, šādā tipa stāvvietās autovadītāji 
mēdz nenovietot automašīnu tieši 
pie apmales, bet atstatus, kā rezul-
tātā vēl vairāk tiek sašaurināta ielas 
brauktuve, kas šādas satiksmes in-
tensitātes ielā nav pieļaujams.

Ja šajā posmā Raiņa ielas o 
brauktuve tiktu sašaurināta līdz 6 
m, Atmodas ielas virzienā brau-
cošajiem transportlīdzekļiem būtu 
jāpārvietojas bīstami tuvu pretējā 
pusē tiešā ielas malā esošajai ietvei, 
kas potenciāli var apdraudēt mazāk 
aizsargātos satiksmes dalībniekus – 
gājējus.

Izvietojot stāvvietas uz o 
esošās ielas brauktuves, izbraucot 
no Mētras ielas krustojuma, netiktu 
nodrošināts redzamības trīsstūris jeb 
brīvlauks, kas var radīt bīstamas si-
tuācijas krustojumā.

Izvietojot stāvvietas uz o 
esošās ielas brauktuves, vadītājam, 

izbraucot no pieguļošajiem īpašu-
miem līdz nepieciešamajai redzamī-
bas nodrošināšanas vietai, automa-
šīnas priekšgals atradīsies uz Raiņa 
ielas sašaurinātās brauktuves un ne-
pieciešamības gadījumā pa Raiņa 
ielu braucošajiem vairs nav iespēja 
apbraukšanas manevram, kas šādas 
situācijas gadījumā var radīt bīsta-
mu situāciju, vadītājam iebraucot 
pretējā braukšanas joslā.

Ņemot vērā ielas intensīvo o 
satiksmi, līdzīga un vēl bīstamāka 
situācija var veidoties automašīnas 
pasažieriem izkāpjot no transportlī-
dzekļa uz sašaurinātās ielas pusi, jo 
pa ielu braucošajiem vairs nav ap-
braukšanas manevra iespējas.

Ņemot vērā iepriekš minētos sa-
tiksmes drošības apsvērumus, 2020.
gadā pēc pašvaldības pasūtījuma SIA 
„Ceļu komforts” (līguma summa 
1109,67 EUR, t.sk. PVN) izstrādāja 
būvprojektu, kur kā labākais iespē-
jamais risinājums šajā ielas posmā 
tika izvēlēts variants ar stāvvietu 
izveidi atsevišķā paplašinājumā, da-
ļēji brauktuves un daļēji zaļajā zonā, 
sašaurinot esošo brauktuvi posmā 
no 8 līdz 7 metriem. Stāvvietu pla-
tums paredzēts 2 m. Lai vizuāli no-
dalītu stāvvietas no brauktuves, tās 
tiks izbūvētas no bruģa seguma. Tā-
pat, lai uzlabotu satiksmes drošību 
ielas posmā ar stāvvietām, projektā 
paredzēts uzstādīt maksimālā ātru-

ma ierobežojuma zīmes, samazinot 
braukšanas ātrumu līdz 30 km/h. 
Izstrādātais būvprojekts paredz 10 
stāvvietu izbūvi Raiņa ielas posmā 
no Mētras ielas līdz Galdnieku ielai, 
kā arī inženiertīklu un ūdens pieva-
des sistēmas sakārtošanu piegulo-
šajiem īpašumiem. 2020. gada 13. 
novembrī tika izsludināts iepirkums 
par būvdarbu veikšanu, kur saņemti 
6 piedāvājumi, pēc iepirkuma rezul-
tātu izvērtēšanas piedāvātā zemākā 
cena ir 27 232,27 EUR, t.sk. PVN.

2021. gada 23. februārī tika 
saņemts jauns iesniegums no Rai-
ņa ielas 12 īpašnieka O. Poikāna 
un ģimenes ārstēm L. Bindres un 
L. Ziemeles ar lūgumu pašvaldībai 
atlikt projekta realizāciju līdz mas-
veida vakcinācijas beigām, kā arī 
nekavējoties uzstādīt ceļazīmes au-
tostāvvietu izvietošanai Raiņa ielas 
posmā no Mētras ielas līdz Galdnie-
ku ielai, to pamatojot ar lētu un ātru 
risinājumu.

Domes sēdē tika uzklausīti vie-
dokļi un argumenti gan par iesniegto 
priekšlikumu, gan par pašvaldības 
izstrādāto būvprojektu, par stāv-
vietu izvietošanas nepieciešamību 
Raiņa ielā, par termiņiem, kad vis-
labāk organizēt būvniecības darbus, 
lai tas neietekmētu ģimenes ārstu 
prakšu darbu un vakcinēšanas pro-
cesu. Abas puses bija vienotas, ka 
autostāvvietu izveide Raiņa ielā 

ir nepieciešama, tajā pašā laikā 
bija atšķirīgs redzējums par va-
riantiem un projekta realizēšanas 
termiņiem. Deputāti atbalstīja 
pašvaldības izstrādāto projekta 
„Transportlīdzekļu novietne Rai-
ņa ielā (no Mētras ielas līdz Gald-
nieku ielai) īstenošanu, kā galveno 
prioritāti uzsverot satiksmes dro-
šību, taču rosināja būvniecības 
darbus uzsākt un organizēt tā, lai 
neietekmētu un nekavētu vakci-
nēšanas procesu ģimenes ārstu 
praksēs.

Raiņa ielas pārbūve veikta 
2009. – 2010. gadā. Ņemot vērā plā-
noto ielas kalpošanas laiku, iespē-
jams nākamā ielas pārbūve būs pēc 
15 vai 20 gadiem, tāpēc pašvaldības 
uzdevums ir izveidot pēc iespējas 
drošākas stāvvietas ilgtermiņā, uz-
labojot mazāk aizsargāto satiksmes 
dalībnieku drošību un nesamazināt 
ielas izmantošanas iespējas auto-
transportam!

Par precīzu darba uzsākša-
nas laiku un plānotajiem darbu iz-
pildes termiņiem pašvaldība infor-
mēs pirms būvdarbu uzsākšanas.

Ar izstrādāto pašvaldības būv-
projektu var iepazīties www.smilte-
ne.lv.  

 

Marita Mūze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

„Variņu pamatskolas atbalsta 
un attīstības biedrība” sadarbībā 
ar Variņu pamatskolu sākusi rea-
lizēt projektu „Kopā mēs varam”. 
Projekta mērķis – iesaistīt Variņu 
pamatskolas priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska grupas izglīto-
jamos jauniešus aktivitātēs un pa-
sākumos ārpus formālās izglītības, 
nodrošinot aktivitāšu pieejamību 
visiem projektā iesaistītajiem bēr-

Projekta „Kopā mēs varam!” realizācija februāra mēnesī norisinājās 
Zoom platformā!

apmaksa un komercpreču iegāde.
Jebkuram reģionu iedzīvotā-

jam jau patlaban ir plašas iespējas 
saņemt nepieciešamos pasta pa-
kalpojumus arī pie pastnieka tieši 
savā dzīvesvietā. Pastnieks klien-
ta dzīvesvietā nodrošina tos pašus 
pakalpojumus, kas pieejami pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā: vēs-
tuļu korespondences un pasta paku 
sūtījumu piegādi, pieņemšanu un 
nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu 
iegādi, preses izdevumu abonēšanu, 
naudas pārvedumu un pensijas sa-
ņemšanu, komunālo un citu rēķinu 
apmaksu, iemaksas PNS kontā, ko-
mercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību 
Grundzāles iedzīvotājiem iespējams 

saņemt arī skaidras naudas izmaksu 
no PNS konta. Šo un pārējos past-
nieka pakalpojumus savā dzīves-
vietā Grundzāles iedzīvotāji var 
pieteikt, zvanot pa tālruni 67008001 
vai 27008001.

Saņemot aicinājumu par reģis-
trēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvo-
tājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma 
bezmaksas saņemšanu Grundzāles 
pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, 
iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 
27008001 vai 23281132 un norādot 
datumu, kurā klients vēlas saņemt 
sūtījumu. Savukārt, apmeklējot 
Palsmanes pasta nodaļu Aptiekā, 
sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja 
pieteikuma iespējama pirmdienās 
no plkst. 7.30 līdz 11 un otrdienās–

piektdienās no plkst. 7.30 līdz 13.
Pasta pakalpojumu sniegšanas 

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

Grundzāles iedzīvotāji par pasta 
pakalpojumu saņemšanas iespējām 
no 2021. gada 30. marta ir informē-
ti ar īpašiem paziņojumiem savās 
pastkastītēs, sākot ar 1. martu. 

Avots: VAS Latvijas Pasts

niem un jauniešiem (5. – 9. klase). 
Projekts ļaus iepazīt apkārtējos no-
vadus, karjeras iespējas, par kurām 
ikdienā neaizdomājamies. 

Projekta realizācija tapusi ie-
spējama pateicoties Smiltenes 
novada domes rīkotajam projekta 
„Atbalsts priekšlaicīgās mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” kon-
kursam. Projekta kopējais fi nan-
sējums 4600 EUR. Šo jaunatnes 

iniciatīvas projektu pilnībā fi nansē 
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 

8.3.4.0/16/I/001 „At-
balsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukša-
nas samazināšanai” 
(PuMPuRS)

Sakarā ar valstī 
ieviestajiem ierobe-
žojumiem, projekta 
aktivitātes ir ierobe-
žotas, bet neskatoties 
uz ierobežojumiem, 
februāra mēnesī esam 
realizējuši aktivitā-
ti – lekciju cikls ar 
Ingu Biti – personī-

bas izaugsmes treneri, psiholoģi. 
Tikšanās notika Zoom platformā. 

Tikšanās tika organizētas 5. – 6. 
klašu, 7. – 9. klašu skolēnu grupās, 
skolēnu vecākiem un skolotājiem. 
Lekcijas mērķis – pilnveidot savu 
personību – apzināties sevi, saprast 
mērķtiecības, motivācijas nozīmi. 
Lekciju laikā skolēni pildīja arī 
testu „Karjeras Enkuri”, kur katrs 
individuāli saņēma atzinumu par 
paveikto ar secinājumiem, kas ir 
svarīgākais karjeras virziens. 

Arita Brikmane,
„Variņu pamatskolas atbalsta un 

attīstības biedrības” 
valdes locekle, projekta vadītāja

Izglītības
kvalitātes
valsts
dienests



 6 Smiltenes novada Domes Vēstis 2021. gada 18. marts

AZBESTU SATUROŠUS    
ATKRITUMUS JEB JUMTA ŠĪFERI  

Cenas spēkā 2021. gadā

KĀ PAREIZI  
SAGATAVOT NODOŠANAI

1) piesaki apmeklējumu pa tālr. 28394140, 
2) pārliecinies, ka atkritumi iesaiņoti atbilstoši, 

lai vedot azbesta šķiedras un putekļi nenonāk 
apkārtējā vidē,

3) norēķinus veic ar bankas pārskaitījumu vai 
maksājumu karti, atbilstoši nodotajam svaram. 
Pakalpojuma maksa 135 EUR/ tonna + PVN.

1) maisus vai paletes novieto specializētam 
transportam brīvi piebraucamā vietā – nedrīkst 
atrasties zem koku zariem, elektrības vadiem,

2) piesaki pakalpojumu pa tālr. 29225862, 
27330054 vai epastā zaao@zaao.lv,

3) norēķinus veic ar bankas pārskaitījumu. 
Pakalpojuma maksa SIA “ZAAO” darbības 
reģionā 164 EUR/ tonna + PVN.

JA PATS NOGĀDĀSI UZ REĢIONĀLO 
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 
CENTRU “DAIBE”:

JA NEPIECIEŠAMS PAKALPOJUMS  
NO OBJEKTA ADRESES:1) nodali to atsevišķi no 

pārējiem bvniecības 
atkritumiem,

2) nelauz to un nedrupini,

3) ievieto lielizmēra 
polipropilēna (Big-bag) 
maisā vai novieto  
uz paletes − krauj  
līdz 70 cm augstu un  
notin ar izturīgu plēvi.

B JUMMTTAA ŠŠĪĪFFEERIJ

agag)) 

n 
ēvi.

) 

Nedrīkst izmantot ceļu segumos, aprakt vai 
dedzināt! 

RAAC "Daibe" atkritumus apsaimnieko atbilstoši 
A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai.

Izsniedzam izziņu par materiāla noglabāšanu 
atbilstoši vides prasībām.

AZBESTU SATUROŠIE 
ATKRITUMI IR BĪSTAMI! 

www.zaao.lv

Aprīlī uzsāksies Marijas ielas un Baznīcas laukuma 16A teritorijas 
pārbūves darbi

Smiltenes novada domes 2021.
gada 10. martā parakstīja līgumu 
ar SIA „8 CBR” par būvprojekta 
„Baznīcas laukuma, Marijas ielas, 
Pils ielas posmā no Baznīcas lau-
kuma līdz Kalna ielai, Kalna iela 
posmā no Pils ielas līdz Baznīcas 
laukumam un teritorijas Baznīcas 
laukumā 16A un Baznīcas lauku-
mā 10 pārbūve, Smiltenē” 1. un 
6. kārtas būvniecības darbu izpildi. 
Pārbūves darbus paredzēts uzsākt 
2021. gada aprīlī.

Projekta ietvaros ir plānots at-
jaunot Smiltenes pilsētas centra 
daļu – Marijas ielu un izbūvēt ielas 
turpinājumu Baznīcas laukuma 16A 
teritorijā, veidojot pie ielas piegu-
ļošās stāvvietas, veicot brauktuves, 
stāvvietu un ietvju konstruktīvo pa-
mata kārtu un segumu pārbūvi. Pro-
jektā ir paredzēta arī ūdensapgādes, 
sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve, 
lietus kanalizācijas sistēmas izbūve 
un jauna apgaismojuma izbūve, kā 
arī teritorijas labiekārtošana projek-
ta īstenošanas teritorijā, tajā skaitā 
veidojot perona laukumus, kas pare-
dzēti autoostā sniedzamo pakalpo-
jumu nodrošināšanai.  Kopumā pro-
jekta ietvaros plānota ielas pārbūve 
210m garumā, paredzēts izbūvēt 52 
jaunas stāvvietas.

Pārbūves darbi tiks veikti pro-
jekta Nr.3.3.1.0/20/I/019 „Uzņē-
mējdarbības veicināšana Smiltenes 

pilsētā, I kārta” ietvaros, 
piesaistot Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda (ERAF) 
līdzfi nansējumu programmā 
„Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 3.3.1. specifi skā atbalsta 
mērķa „Palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot ieguldī-
jumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības prog-
rammās noteiktajai teritoriju ekono-
miskajai specializācijai un balstoties 
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, 
kā arī valsts budžeta dotāciju.  Vie-
nošanās ar Centrālo fi nanšu un līgu-
mu aģentūru par projekta īstenošanu 
parakstīta 2021. gada 21. janvarī. 
Īstenojot projektu tiks veidots ērts, 
videi pieejams pilsētas centrs, vei-
dojot mūsdienīgus risinājumus ielas 
profi liem, izvēloties pilsētas cen-
tram piemērotus segumus, labiekār-
tojuma un apstādījumu risinājumus, 
kas turpinās uzturēt, pilnveidot un 
attīstīt Smiltenes īpaši dinamisko 
gaisotni, tādējādi veicinot uzņēmēj-
darbības attīstību Smiltenē.

Būvdarbu līgums ir noslēgts ar 
ceļu un tiltu būves uzņēmumu SIA 
„8 CBR” par kopējo līgumsummu 
821 220,74 EUR ar PVN. Būvdarbu 
autoruzraudzību veiks SIA „Firma 
L4”  – līguma summa 5082,00 EUR 
ar PVN. Būvuzraudzību veiks SIA 
„RS Būvnieks” – līguma summa 
9498,50 EUR ar PVN.

Uzsākta autoostas ēkas 
Baznīcas laukumā 16A 
būvprojekta izstrāde

Vienlaicīgi ar Marijas ielas un 
Baznīcas laukumā 16A teritorijas 
pārbūves darbiem, kas tiks uzsākti 
2021. gada aprīlī, pašvaldība ir uzsā-
kusi autoostas ēkas būvprojekta izs-
trādi.  Lai salāgotu abus būvprojek-
tus, veicot sarunu procedūru, 2021.
gada 11. februārī ir parakstīts līgums 
ar SIA „Firma L4” par būvprojekta 
izstrādi  autoostas ēkai – līguma 
summa  65098,00 EUR ar PVN. 

Sarunu procedūru tika veikta 
saskaņā ar Publisko iepirkumu liku-
ma 8.panta septītās daļas 2. punkta 
c) apakšpunktu, kas nosaka, ka pa-
sūtītājs līgumu var noslēgt ar kon-
krētu piegādātāju, ja nepieciešams 
ievērot izņēmuma tiesību, tai skaitā 
intelektuālā īpašuma tiesību, aizsar-
dzību. Minētā autoostas būvprojekta 
izstrāde ir saistīta ar jau iepriekš pie-
minēto SIA „Firma L4” izstrādāto 
būvprojektu pilsētas centrālās daļas 
pārbūvei. Lai izdarītu jebkādus pār-
veidojumus, grozījumus un papildi-
nājumus būvprojektā,  pašvaldībai ir 

jāievēro SIA „Firma L4” 
kā Būvprojekta izstrādā-
tāja autortiesības. 

Šobrīd esošā pil-
sētas autoostas ēka un 
zeme zem ēkas (Pils iela 

1) pieder SIA „VTU Valmiera”, bet 
tā ir tikai daļa no esošās autoostas 
infrastruktūras. Tualetes, kas izvie-
totas blakus esošajā konteinerā pie 
ēkas, izveidoja un uztur pašvaldība, 
kā arī autoostas autobusu stāvvietas 
teritorijas uzturēšanu gan ziemā, gan 
vasarā veic pašvaldība. Savstarpējās 
pašvaldības un SIA „VTU Valmiera” 
sarunās pašreizējais pakalpojuma 
sniedzējs nesaskata iespēju investēt 
Smiltenes autoostas infrastruktūras 
uzlabošanā. 

2019. gadā SIA „Firma L4” pa-
beidza būvprojekta  „Baznīcas lau-
kuma, Marijas ielas, Pils ielas pos-
mā no Baznīcas laukuma līdz Kalna 
ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas 
līdz Baznīcas laukumam un teritori-
jas Baznīcas laukumā 16A un Baz-
nīcas laukumā 10 pārbūve, Smilte-
nē” (turpmāk – būvprojekts pilsētas 
centrālās daļas pārbūvei) izstrādi, 
tajā skaitā būvprojektā ir norādīta 
vieta autoostas ēkai Baznīcas lau-
kumā 16A, paredzot tur esošās ēkas 
pārbūvi (ķieģeļu ēka, kurā iepriekš 
atradās veikals), plānojot satiksmes 
organizāciju, peronu izvietojumu,  
iespējamo gājēju plūsmu un apkārt 

Notiks nolietotās elektrotehnikas un bateriju vākšanas akcija 
„Sper EKO soli”

No 15. marta līdz 30. aprīlim 
notiks SIA „ZAAO” (ZAAO) orga-
nizēta nolietotās elektrotehnikas un 
bateriju vākšanas akcija „Sper EKO 
soli”, kuras laikā ZAAO darbības re-
ģiona 20 EKO laukumos bez maksas 
varēs nododot neizjauktu nolietoto 
dažāda izmēra sadzīves elektroteh-
niku un baterijas. Akcijā aicinātas 
piedalīties gan privātpersonas, gan 
juridiskas personas. Akcijas dalīb-
niekiem būs iespēja piedalīties balvu 
izlozē. 

EKO laukumos pieņem televi-
zorus, ledusskapjus, tējkannas, trau-
ku mazgājamās mašīnas, plītis, matu 
fēnus, gludekļus, mobilos telefonus, 
pulksteņus, putekļu sūcējus, mikse-
rus, tosterus un citas ierīces, kas dar-
binātas ar elektrību vai baterijām.

Akcijā viena persona var pie-
dalīties vairākas reizes – akcijas ku-
pons katrā EKO laukuma apmeklē-

Akciju periodā iedzīvotāji vairāk 
pievērš uzmanību arī pārējiem mate-
riālu veidiem, kurus var nodot EKO 
laukumos, un šo iespēju vēlāk iz-
manto arī ikdienā.

Balvās tiks izlozēti 2 grīdas tī-
rīšanas roboti un 20 elektroniskās 
sporta aproces. Akcijas nolikums 
pieejams uzņēmuma mājas lapā 

EKO LAUKUMA DARBA LAIKI
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

Smiltene 
Limbažu iela 8 10 – 19 10 – 19  – 10 – 19 10 – 19 12 – 16 – 

esošās teritorijas labiekārtošanu. 
Esošās autoostas teritorijas vietā ir 
paredzēta jauna autostāvvieta. At-
gādinām, ka būvprojektā paredzētie 
risinājumi tika nodoti sabiedriskai 
apspriešanai 2018. gadā, tās laikā 
iedzīvotāji atbalstīja autoostas pār-
vietošanu uz Baznīcas laukumu 16A 
(pašvaldībai piederošu īpašumu). 

Lai nodrošinātu piešķirtā ERAF 
fi nansējuma, valsts dotācijas un 
pašvaldības līdzfi nansējuma saim-
niecisku ieguldīšanu, autoostas ēkai 
paredzētie inženiertīklu pieslēgumi 
ir jāizprojektē un jāizbūvē vienlai-
cīgi ar Marijas ielas un Baznīcas 
laukumā 16A teritorijas pārbūves 
darbiem, atbilstoši projektētajam 
ēkas būvapjomam un novietojumam 
plānā, kas nozīmē, ka nepieciešams 
izstrādāt, saskaņot nepieciešamās 
būvprojekta izmaiņas un ieviest jau 
2019. gada izstrādātajā būvprojektā.  

Autoostas ēkas būvprojekta 
izstrādi plānots pabeigt 2021. gadā. 
Papildus jāinformē, ka autoostas 
pārcelšana varēs notikt tikai pēc jau-
nās ēkas būvniecības un nodošanas 
ekspluatācijā – konkrētu termiņu 
par ēkas būvniecību nav iespējams 
nosaukt, tas ir atkarīgs no pašvaldī-
bas fi nansējuma iespējām.  

Marita Mūze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

juma reizē tiek izsniegts par vismaz 
vienu nodotu nolietotas elektroteh-
nikas vienību vai vismaz piecām 
baterijām. Juridiskās personas var 
saņemt izziņu par pārstrādei nodoto 
atkritumu veidu un daudzumu.

Akcijā nodoto nolietoto sadzī-
ves elektrotehniku ZAAO darbi-
nieki sašķiros atbilstoši kvalitātes 
prasībām un nodos pārstrādes uzņē-
mumiem. 

Nolietotā elektrotehnika ir vēr-
tīga otrreizējā izejviela jaunu preču 
ražošanai, bet jāatceras, ka tā, tāpat 
kā baterijas, satur cilvēkiem un da-
bai kaitīgas vielas – šie atkritumi 
nedrīkst nonākt dabā un nav atļauts 
tos ievietot sadzīves atkritumu kon-
teineros.

Iepriekš līdzīgās akcijās iedzī-
votāji uz EKO laukumiem mēneša 
laikā nogādāja vairāk par 40 tonnām 
nolietotas sadzīves elektrotehnikas. 

www.zaao.lv un pie EKO laukumu 
darbiniekiem.

Atgādinām, ja nav iespējas no-
gādāt elektrotehniku uz EKO lauku-
mu pašiem, ZAAO ikdienā piedāvā 
nolietotās sadzīves elektrotehnikas 
savākšanu no mājsaimniecības vai 
uzņēmuma adreses. Izmantojot mi-
nēto pakalpojumu, neatkarīgi no no-

dodamo priekšmetu skaita, ir jāmak-
sā tikai vienreizēja transporta maksa. 
Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruni 
64281250 vai e-pastā zaao@zaao.lv. 

Zane Leimane,
SIA „ZAAO” sabiedrisko 

attiecību speciāliste
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Noslēdzas projekts „Mēru muižas kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana”

Noslēgušies būvdarbi Mēru mui-
žas atjaunotājā verandā. Pārbūves 
darbus veica uzņēmums SIA „Pre-
mium Properties”. Būvdarbi norisi-
nājās projekta „Mēru muižas kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšana” 
ietvaros, ko Smiltenes novada dome 
iesniedza Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai fi nansētās 
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014. – 2020. gadam pasākumā 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”. Projekta pieteikums guva 
atbalstu gan vietējās rīcības grupas 
biedrības „Abulas lauku partnerības” 
Sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģijas 2015. – 2020. gadam 
izsludinātajā projektu pieteikumu 
iesniegšanas 7. kārtā, gan arī Lauku 
atbalsta dienestā.

Projekta mērķis ir atjaunot Mēru 
muižas verandu tās vēsturiskajā ska-
tā. Mēru muižā izvietotā Smiltenes 
novada muzeja darbība ar katru 

gadu kļūst aktīvāka, veranda kal-
pos apmeklētāju piesaistei, izstāžu 
eksponātu izvietošanai, āra mācību 
stundu organizēšanai, pasākumu or-
ganizēšanai un citiem pasākumiem. 
Realizējot projektu, tiks palielināta 
lauku iedzīvotāju drošumspēja, kā 
arī vietas potenciāls un pievilcība, 
kas var kļūt par priekšnosacījumu 
jaunu integrētu tūrisma, kultūras, 
veselības un citu saistītu pakalpoju-
mu un produktu piedāvājumam.

Projekta kopējās būvdarbu iz-
maksas ir 84 967,35 EUR, no kurām 
Lauku atbalsta dienesta līdzfi nansē-
jums ir 45 000,00 EUR. 

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku at-
tīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas 
Komisijas tīmekļa vietnē https://
ec.europa.eu/agriculture/rural-deve-
lopment-2014-2020_lv.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

Smiltenes novada 
dome

izsludina 
konkursu uz 
BĀRIŅTIESAS 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
amatu

Ar galveniem amata pienāku-
miem un prasībām pretendentam 
var iepazīties www.smiltene.lv – sa-
daļā „Vakances”. Pašvaldība piedā-
vā pilnas slodzes atbildīgu darbu uz 
nenoteiktu laiku ar darba vietu Smil-
tenē, Dārza ielā 11, mēnešalgu 1380 
EUR pirms nodokļu nomaksas, so-
ciālās garantijas, tai skaitā veselības 
apdrošināšanu, izglītības iespējas 
profesionālai pilnveidei, labus darba 
apstākļus.

Dzīves un darba aprakstu (Cur-
riculum Vitae), izglītību, kvalifi kā-
ciju apliecinošu dokumentu kopijas, 
motivācijas vēstuli iesniegt elektro-
niski pa e-pastu: personals@smilte-
ne.lv līdz 2021. gada 31. martam. 
Tel. informācijai 26603348.

Smiltenes novada dome 2021.
gada martā parakstīja būvniecības 
līgumu par daudzfunkcionāla so-
ciālo pakalpojumu centra un grupu 
dzīvokļu ēku pārbūvi projektā Nr. 
9.3.1.1/19/I/049 „Sociālo pakalpo-
jumu infrastruktūras attīstība Smil-
tenes novadā”. Projekta mērķis ir 
attīstīt jaunus infrastruktūras risi-
nājumus sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu sniegšanai Smiltenes 
novadā.

Projekta ietvaros Dakteru ielā 
14A, Smiltenē, plānots pārbūvēt šo-
brīd neizmantotas un pārbūvējamas 
būves par daudzfunkcionālu pakal-
pojumu centru, kurā būs iekļauts: 
dienas aprūpes centrs pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem (turpmāk – GRT), speciali-
zētas darbnīcas pilngadīgām perso-
nām ar GRT, dienas aprūpes centrs 
bērniem un sociālās rehabilitācijas 
centrs, kur bērni ar funkciju trau-
cējumiem saņems sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumus. Savukārt 
Dakteru ielā 14B, Smiltenē esošo 
dzīvojamo māju plānots pārbūvēt 
par grupu dzīvokļiem personām ar 
GRT.

Būvprojektu „Daudzfunkcio-
nāla sociālo pakalpojumu centra 
ēkas pārbūve” izstrādāja SIA „Bal-
tex Group”. Līgums par būvdar-
bu veikšanu tiek noslēgts ar SIA 
„Arčers” par piedāvāto līgumsum-
mu 2 979 017,27 EUR bez PVN.  
Būvuzraudzību veiks SIA „Mar-
čuks”, līgumsumma 21521,00 EUR 
bez PVN. Projektu plānots realizēt 
līdz 2022.gada decembrim.

Projekts tiek īstenots darbības 
programmas „Izaugsme un nodar-
binātība” 9.3.1. specifi skā atbalsta 
mērķa „Attīstīt pakalpojumu infra-
struktūru bērnu aprūpei ģimenis-
kā vidē un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma „Pa-
kalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īste-

nošanai” ietvaros. Projektu fi nan-
sē Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds.

Jaunā Daudzfunkcionālā so-
ciālo pakalpojumu centra  un gru-
pu dzīvokļu būvniecība  ir daļa 

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

no deinstitucionalizācijas norises 
Smiltenes  novadā,  kura mērķis ir 
palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstu-
ra un funkcionāliem traucējumiem 
iekļauties sabiedrībā, saņemot sa-
biedrībā balstītus pakalpojumus, 

nevis viņus nošķirt no sabiedrības, 
ievietojot speciālās aprūpes iestā-
dēs jeb institūcijās. 

Dienas aprūpes centrs bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem 
(turpmāk – FT) dos iespēju nodro-

šināt sociālos pakalpojumus, kur 
bērniem attīstīt sociālās prasmes un 
pavadīt brīvo laiku atbilstoši bērna 
spējām, saņemt speciālistu atbalstu, 
kas ilgtermiņā var uzlabot katra bēr-
na un visas ģimenes dzīves kvalitā-
ti. Pilngadīgām personām ar GRT 
dos iespēja izmantot vispārējās 
pieejamības pakalpojumus, sniegt 
sociālo atbalstu pamatprasmju uz-
turēšanai un attīstīšanai.  Plānots 
veidot specializētas darbnīcas per-
sonām ar GRT, kur apgūt darba ie-
maņas, piemēram, kokapstrādes un 
šūšanas amatu prasmes, kas nākot-
nē šiem cilvēkiem varētu palīdzēt 
iekļauties darba tirgū. Savukārt So-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumu 
centrā bērniem ar FT plānots sniegt 
dažādus sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumus (mākslas un mūzikas,  
kustības, tomatis, silto smilšu tera-
pijas un dažādi fi zioterapijas meto-
žu pakalpojumi). Centra telpās va-
rētu notikt arī bērnu ar FT un viņu 
ģimeņu atbalsta grupu nodarbības. 
Jāpiemin, ka pakalpojumus saņems  
arī projekta „Vidzeme iekļauj” ie-
tvaros individuāli izvērtēti bērni 
ar FT un pilngadīgas personas ar 
GRT, pēc individuālā atbalsta plāna 
sastādīšanas. 

Ēkā tiks nodrošinātas vides 
pieejamības prasības personām ar 
FT un GRT. Tāpat katram pakalpo-
jumam paredzētās telpas būs noda-
lītas viena no otras ar atsevišķām 
ieejām no vestibila.

Blakus ēkā  izveidos grupu dzī-
vokļus, kuri nodrošinās mājokli un 
atbalstu sociālo problēmu risināša-
nā pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, kurām ir 
objektīvas grūtības dzīvot patstāvī-
gi, bet nav nepieciešama atrašanās 
ilgstošas sociālās aprūpes un soci-
ālās rehabilitācijas institūcijā. 

Marita Mūze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mēru muižas terase pēc pārbūves.

Dakteru ielas 14A un 14B esošā teritorija.

Projekta vizualizācija.
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Izglītība

Uzņēmējiem trūkst profesio-
nāli izglītotu darbinieku. Smiltenes 
tehnikums var palīdzēt par tādiem 
kļūt! Vēlaties klātienē iepazīties 
ar Smiltenes tehnikuma izglītības 
piedāvājumiem, mācību vidi (mazo 
dzīvnieku veterināro klīniku, mācī-
bu restorānu, Latvijā vienīgo trak-
tortehnikas simulatoru klasi, būv-
niecības manēžu) un nesen renovē-
tajām dienesta viesnīcām? Mēs Jūs 
gaidām! Iepriekš vēlams pieteikties 
pa tālr. 29383455. Piedāvājam arī 
virtuālu ekskursiju pa tehnikumu. 
Pieteikšanās pa tālr. 28473293.

Ekskursija profesionālajā izglītībā

Attālinātās mācības profesio-
nālās izglītības ikdienā ieviesušas 
daudz pārmaiņu, bet, neraugoties uz 
to, jaunieši arī šogad cītīgi gatavo-
jas jauno profesionāļu meistarības 
konkursam „SkillsLatvia 2021”. 
Konkursa pusfi nālā, tematiskās gru-
pas „Sabiedriskie un individuālie 
pakalpojumi” nominācijā „Ēdienu 
gatavošana” Smiltenes tehnikumu 
pārstāvēs 4. ēdināšanas pakalpoju-
mu kursa audzēkne Amanda Priede.

Pagājušajā mācību gadā Aman-
da ar labiem panākumiem piedalījās 
tehnikuma jauno pavāru konkursā 
„Esi drošs, esi radošs!” Tajā viņa ie-
guva otro vietu. Šī pieredze rosināja 
izmēģināt spēkus vēlreiz – šoreiz 
jau konkursā „SkillsLatvia2021”.

„Izaicinājums ir liels, jo gatavo-
šanās konkursam jāapvieno ar attā-
linātajām mācībām,” saka Amanda. 
Taču viņa ir apņēmības pilna savu 
iespēju robežās darīt visu iespējamo, 
lai sasniegtu labu rezultātu. Amanda 
daudz strādā gan mājās, gan brauc 
uz skolu, kur viņu konsultē skolotā-
ja Inese Veidemane.

 Norises kārtība
„SkillsLatvia” pusfi nāls notiks 

attālināti. Konkursa darba uzdevums 
šoreiz sadalīts 3 moduļos. Pirmais – 
online tests, kurā dalībniekiem būs 

Smiltenes tehnikuma audzēkne Amanda Priede gatavojas „SkillsLatvia”

jāatbild uz 20 teorijas jautājumiem 
par ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, 
sanitāriju un higiēnu ēdināšanas uz-
ņēmumā. Otrā moduļa uzdevums – 
izstrādāt un iesūtīt žūrijas vērtēšanai 
recepti ar gatavošanas gaitas apraks-
tu pamatēdienam no upes foreles 
fi lejas, iekļaujot obligātos produk-
tus brokoli un burkānu, ravioli ar 

pildījumu pēc paša izvēles, sviesta 
mērci un produktus pēc brīvas izvē-
les. Ēdiena receptei jāpievieno skice 
ēdiena izvietojumam šķīvī. Trešais 
uzdevums – nofi lmēt un iesniegt 10 
minūšu video par pamatēdiena ga-
tavošanas gaitu ar konkursanta ko-
mentāriem. Tajā obligāti jābūt: zivs 
fi lēšanai un pagatavošanai atbilstoši 

iesniegtajai receptei un gatavošanas 
aprakstam, produktu izvietošanai uz 
šķīvja atbilstoši skicei.

Tā ir mana profesija!
Amanda uz Smiltenes tehniku-

mu atnāca pēc Lizuma vidusskolas 
absolvēšanas. „Ēdināšanas pakalpo-
jumu speciālista profesiju izvēlējos, 
jo man patīk strādāt ar cilvēkiem, 
apkalpot viesus, gatavot un dekorēt 
ēdienu. Tas ir ļoti radoši,” uzskata 
Amanda.

Sākumā viņu par kulināriju ie-
interesēja mamma. Nu jau vairākus 
gadus Amanda ir tā, kura pārsteidz 
ģimeni ar gardām maltītēm. „Vis-
vairāk man patīk gatavot mērces 
un dažādus ēdienus, ko var dekorēt. 
Labprāt ļaujos arī kulinārajiem ek-
sperimentiem.

Ļoti liels ieguvums profesionā-
lajā izaugsmē bija prakse Itālijā, kur 
mēnesi strādāju vienā restorānā. Ja, 
atnākot uz tehnikumu, par profesijas 
izvēli vēl mazliet šaubījos, tad pēc 
pirmās prakses biju pārliecināta – 
esmu savā īstajā vietā.

Otro prakses vietu izvēlējos tu-
vāk mājām, Rankas pagasta atpūtas 
kompleksā „Lācītes”.

Pēc tehnikuma beigšanas, visti-
camāk, došos uz augstskolu. Mācī-
bas droši vien apvienošu ar darbu.”

Pagājušajā mācību gadā Amanda ieguva otro vietu jauno pavāru konkursā 
„Esi drošs, esi radošs!” Šī pieredze rosināja izmēģināt spēkus vēlreiz – 

šoreiz jau konkursā „SkillsLatvia2021”.
Foto autore: Inese Veidemane

Kā lēciens nezināmajā…
Smiltenes tehnikuma skolotāja 

Inese Veidemane, kura Amandai pa-
līdz sagatavoties konkursam, šo lai-
ku salīdzina ar lēcienu nezināmajā. 
„To, kāds būs rezultāts, pateikt nav 
iespējams, bet ļoti ceru, ka mums iz-
dosies. Šobrīd lielākais izaicinājums 
ir attālinātais darbs un limitētais 
laiks, kuru varam strādāt klātienē. 
Strādājam sejas aizsargmaskās, 
kas ēdiena gatavošanas procesā ir 
sarežģīti. Visas mūsu maņas tiek 
piesegtas. Turklāt ēdiens ir arī jā-
nogaršo…”

Skolotāja uzskata, ka Amandas 
priekšrocība ir emocionālā stabili-
tāte un iekšējais miers, kas ļoti sva-
rīgs, lai koncentrētos darbam paaug-
stināta stresa apstākļos.

„Liels izaicinājums ir arī video, 
kas jāsagatavo pusfi nālam. Tas var 
būt tikai desmit minūtes garš, bet 
ēdienu tik ātri, protams, pagatavot 
nav iespējams. Līdz ar to jārēķinās 
ar montāžas darbu. Vēl jāņem vērā, 
ka kamera ir kā spogulis… Reizēm 
tas konkursantam palīdz, reizēm – 
gluži pretēji… Taču abas ļoti ceram, 
ka mums izdosies.” Arī Smiltenes 
tehnikuma talismans Smiltiņš tur īk-
šķus par Amandu!

Baiba Vahere

Smiltenes tehnikums, foto no skolas arhīva.

Arī Smiltenes tehnikums ir vie-
na no 15 Latvijas izglītības iestādēm, 
kas iesaistījusies fonda „PLECS”, 
pusaudžu psihoterapeita Nila Sak-
sa, „Frank by Inspired” izveidotās 
„EMU:Skolas” aktivitātēs. Tuvāko 
mēnešu laikā ar mūsdienīga, digitā-
lā atbalsta rīka palīdzību izvērtēsim 
skolēnu vajadzības un emocionālo 
pašsajūtu. EMU: Skola sniegs sko-
lotājiem un skolas atbalsta personā-
lam ieteikumus audzēkņu un kursu 
atbalstam. 

Projektā iesaistīti 10 000 skolē-
nu un 460 pedagogu no visas Lat-
vijas. Pētījumu fi nansē Izglītības un 
zinātnes ministrija. Metodoloģijas 

Kā jūtas mūsu audzēkņi?
pārraudzību nodrošina neatkarīgais 
eksperts bērnu psihiatrs Ņikita Bez-
borodovs.

Pasākuma mērķis – apzināt bēr-
nu un jauniešu emocionālās grūtības 
un vajadzības, jo tās ietekmē ne vien 
viņu pašsajūtu, bet arī spēju mācī-
ties. Minētais pētījums īpaši aktuāls 
šobrīd, jo Covid-19 un attālinātās 
mācības radījušas būtisku risku sko-
lēnu emocionālajai veselībai.  

Pētījuma rezultāti būs zināmi 
vasarā, kad arī projektā iesaistītās 
skolas saņems ieteikumus, kā skolo-
tājiem un skolas atbalsta personālam 
kopā ar vecākiem vislabāk atbalstīt 
bērnus. Izvērstāka informācija par Smiltenes tehnikuma izglītības piedāvājumiem – www. smiltenestehnikums.lv.

Vairāki Smiltenes vidusskolas 
skolēni arī attālināto mācību laikā 
apliecinājuši spēju apgūt un uzzināt 
vairāk, nekā to prasa mācību viela. 
Latvijas skolēnu zinātniski pētnie-
cisko darbu konferencē Smiltenes 
novadu uzaicināta pārstāvēt 11.a 

Pārstāvēs Smiltenes novadu Latvijas mērogā

Smiltenes vidusskolas skolēni Sanija Reičela Feldmane, Jānis Aksels Egle izvirzīts un Marks Sdobnikovs ar savām 
zināšanām uzaicināti pārstāvēt Smiltenes novadu Latvijas mērogā. 

klases skolniece Sanija Reičela 
Feldmane (skolotāja Evita Ozola, 
konsultante – Rīgas Stradiņa uni-
versitātes (RSU) docente un RSU 
Stomatoloģijas institūta zobārste  
Ilze Maldupa). 11.b klases skolnieks 
Jānis Aksels Egle (skolotāja Ingu-

na Rulle) izvirzīts uz Ģeogrāfi jas 
valsts 37. olimpiādes valsts posmu, 
bet Smiltenes vidusskolas 9.a klases 
skolnieks Marks Sdobnikovs (sko-
lotājs Jānis Celmiņš) pārstāvēs no-
vadu Ķīmijas valsts olimpiādes 
3. posmā (valsts kārtā).
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Prieks radīt!
Jau gads, kopš mācāmies pie-

lāgoties jaunajai dzīves situācijai. 
Izaicinājumi ikvienam, neatkarīgi 
no vecuma un nodarbošanās. To-
mēr ticu, ka arī šajā brīdī protam un 
spējam atrast balansu starp ikdienas 
rūpēm un atpūtas brīžiem, esam ga-
tavi palīdzēt viens otram, jo sevišķi 
ģimenē atbalsot viens otru.

Lai arī pagājušajā gadā tika 
pieņemts lēmums pārcelt XII Lat-
vijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkus uz 2021. gadu, inte-
rešu izglītībā turpinās rosība. Tie, 
kam ir vēlme, spēks un enerģija, 
meklē arvien jaunus izaicinājumus, 

lai padarītu savu ikdienu košāku un 
interesantāku.

Ļoti novērtēju interešu izglītī-
bas programmu īstenošanā iesais-
tīto pedagogu centienus meklēt 
jaunas iespējas pulcināt savus au-
dzēkņus, lai satiktos un darbotos 
arī attālinātā režīma laikā.

Kā informē Valsts izglītības sa-
tura centrs, gatavojoties Svētkiem, 
tiek rūpīgi izsvērti un analizēti vai-
rāki iespējamie scenāriji, pārskatīts 
repertuārs, lai, veidojoties epide-
mioloģiski labvēlīgai situācijai, 
iecerētie pasākumi varētu notikt. 
Galvenais, lai Svētki ikvienam, kas 

vēlas piedalīties būtu droši un vai-
rotu prieku par ieguldīto darbu.

Paralēli interešu izglītībā tiek 
organizēti pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides kursi, ie-
spēja izglītoties, apgūt jaunas me-
todes un tehnoloģiskās iespējas. Šis 
ir laiks, lai pārskatītu tērpu nolik-
tavas un papildinātu tās ar jauniem 
aksesuāriem. Dažas skolotājas jau 
darinājušas krāšņas zeķes saviem 
kolektīvu dalībniekiem.

Pateicoties Smiltenes novada 
deju kolektīvu virsvadītājam R. 
Rešetinam, arī mūsu novada deju 
skolotāji ik nedēļu pulcējas profe-

sionālās pašpilnveides nodarbībām, 
daloties gan savā pieredzē, gan ie-
saistot citus deju speciālistus. Tā ir 
lieliska iespēja uzturēt savu fi zisko 
formu un papildināt mēģinājumos 
izmantojamu metodisko materiālu.

Īpašs prieks, ka skolotāji prot 
motivēt savus audzēkņus un viņu 
vecākus iesaistīties radošās aktivi-
tātēs, lai veidotu skaistas un palie-
košas atmiņas arī no šīs neierastās 
situācijas. Lepojos ar Smiltenes, 
Valkas un Strenču novadu dejotāju 
apvienoto video „Ceļā uz Dziesmu 
svētkiem”, kam materiālu sagata-
voja paši deju kolektīvu dalībnieki. 

Zinot, cik daudz radoši un jautri vi-
deo mirkļi tapuši, vadītāji atraduši 
iespējas veidot video kolāžas arī 
katram kolektīvam atsevisķi.

Mainās laiks un mums jāmai-
nās tam līdz. Zinu, ka mūsu tautas 
kultūras tradīcijas balstās uz rūpīgu 
darba mīlestību, izturību un arvien 
jaunu radošumu. Ja protam strādāt, 
tad arī prieks un Svētki neizpaliks!

Inga Sīmane,
Smiltenes novada DZSV 

koordinatore

Nedēļa no 8. līdz 12. febru-
ārim Smiltenes vidusskolas 5. līdz 
12. klašu skolēniem bija piepildīta 
ar dažādām izaugsmei veltītām 
aktivitātēm. To mērķis – pilnvei-
dot skolēnu personību, attīstīt 
viņu pašvadības un digitālās pras-
mes, kā arī sociālo kompetenci. 
Virtuālajā vidē notika tikšanās ar 
izaugsmes treneriem, uzņēmējiem, 
dažādu profesiju pārstāvjiem, cil-
vēkiem, kas uzdrošinājušies iziet 
ārpus ierastās komforta zonas, lai 
būtiski paplašinātu redzesloku un 
gūtu līdz šim nebijušu pieredzi. 
Bija arī tikšanās ar skolas absol-
ventiem, kuri izvirzījuši augstus 
mērķus un tos piepildījuši.

„Vēlējāmies, lai skolēni Izaug-
smes nedēļā paskatās mazliet tālāk 
par Covid 19 un tiem tematiem, 
kurus šobrīd apgūst katrā mācību 
priekšmetā. Dzīve turpinās, nerau-
goties uz grūtībām, un mums jādo-
mā, kā konkrētajos apstākļos izdarīt 
iespējami vairāk,” atzīst šīs nedēļas 
organizatore, skolas projektu vadītā-
ja Inga Deigele. 

Ar jauniešiem pēc īpaši viņiem 
izstrādātas programmas „TurnOn” 
daudz strādāja izaugsmes treneri 
Ieva Garjāne (Latvija) un Henriks 
Johansons (Zviedija/Norvēģija).

Virtuālā nodarbībā „Nekad 
nesarunājies ar svešiniekiem!” ar 
vidusskolēniem tikās Latvijas Na-
cionālā teātra aktieri  Dita Lūriņa-
Egliena un Mārtiņš Egliens. Pazīs-
tamie aktieri dalījās pieredzē par to, 
kā plānot pasākumus un rakstīt tiem 
scenārijus. Kāpēc nevajag sarunāties 
ar svešiniekiem? – Tāpēc, kad tad, ja 
tevi pieņem par savējo, vienmēr ir 
vieglāk, patiesāk un sirsnīgāk!

Smiltenes Centra vidusskolas 
(tagad – Smiltenes vidusskola) ab-
solvente, Latvijas Kultūras akadē-
mijas studente Gerda Ance Rieksta 
sarunājās ar jauniešiem par personī-
go izaugsmi, motivāciju un tās lomu 
ceļā uz panākumiem. 

Smiltenes vidusskolā virtuāli 
ciemojās un savā pieredzē dalījās: 
grupas „Auļi” mūziķis, skaņu inže-
nieris un studijas „Lauska” vadītājs 
Kaspars Bārbals, ainavu arhitekts, 
velosipēda – amfībijas izgudrotājs, 
dizainers un veloceļotājs Aigars 
Lauzis. 

Tikpat nozīmīga un informatīvi 
piepildīta skolēniem bija arī tikšanās 
ar Ditu Kantori par sabiedriskajām 
attiecībām un mārketingu. 

Ar vidusskolēniem tikās uzti-
camais skolas sadarbības partneris 
– Vidzemes Augstskolas Tūrisma 

un atpūtas nozares vadītājs Ilgvars 
Ābols, kurš jauniešus informēja par 
sadarbības iespējām ar Vidzemes 
Augstskolu, iepazīstināja ar izglītī-
bas piedāvājumiem Vidzemes augst-
skolā, kā arī pastāstīja par tūrisma 
organizāciju un vadību pandēmijas 
laikā.

Smiltenes novada domes karje-
ras izglītības speciāliste Laura Pope 
ar 12. klašu skolēniem pārrunāja, ko 
ikviens no viņiem var savas nākot-
nes labā darīt jau šodien. Ar Lauru 
Popi iespējams sazināties un saņemt 
individuālas konsultācijas karjeras 
izvēlē arī šobrīd.

Izaugsmes nedēļa
Daudz radošām idejām bagāta 

un rosinoša bija tikšanās ar skolas 
absolventu Reini Verginu, kurš Lat-
vijas Universitātē, maģistrantūrā 
studē psiholoģiju. 

Smiltenes vidusskolas absolven-
te, Biznesa augstskolas „Turība” stu-
dente Elīza Bunga skolēniem stāstīja 
par laiku, ko viņa pavadījusi Ķīnā kā 
angļu valodas skolotāja un auklīte 
kādā ķīniešu ģimenē.

Smiltenietis Klāvs Karlsons pa-
stāstīja skolēniem par zobu tehniķa 
profesiju un jaunākajām tehnoloģi-
jām tajā.

Kā sākt savu biznesu?
Kā sākt savu biznesu un gūt tajā 

panākumus? Kur meklēt atbalstu? 
Kā izvērtēt, vai iesāktais projekts 
būs rentabls? – Atbildes uz šiem un 
citiem būtiskiem, ar uzņēmējdarbību 
saistītiem jautājumiem skolēni mek-
lēja un atrada, virtuāli tiekoties ar 
Smiltenes vidusskolas skolotāju un 
uzņēmēju Mārtiņu Bērziņu, ilgga-
dējo a/s „Smiltenes Piens” vadītāju 
Gitu Mūrnieci un Smiltenes novada 
domes speciālisti Litu Kalniņu. Uz-
ņēmēji stāstīja par savu darba ikdie-
nu, lielākajiem izaicinājumiem un 
grūtībām. Dalījās pieredzē, kur viņi 
smeļas jaunas idejas, kā tās var mek-
lēt jaunie uzņēmēji, iepazīstināja ar 
būtiskākajiem darbiem, kas jāpaveic 
ceļā no ieceres līdz pelnošam pro-
duktam. 

Smiltenes vidusskolas absol-
vents Edgars Kalniņš iepazīstināja 
ar darbu inženierzinātnēs, kā arī 
būvniecības nozares specifi ku. Tas 
vienlaikus bija arī stāsts par jauna, 
enerģiska cilvēka pirmajiem soļiem 
uzņēmējdarbībā, pieredzi sava uzņē-
muma vadīšanā.

Skolas absolvente Dace Aivare 
dalījās pieredzē, ko guvusi, izvei-
dojot savu skaistumkopšanas salonu 
Liepājā, un pārrunāja ar jauniešiem 
par skaistumkopšanas nozares iespē-
jām un izaicinājumiem.

Mumifi cē, meklē zinātnes un 
mākslas krustpunktus, un ne ti-
kai…

Elpu aizraujošas aktivitātes bija 
sagatavojusi arī Smiltenes vidussko-
las skolotāju komanda. Smiltenes vi-
dusskolas angļu, vācu, bioloģijas un 
ķīmijas skolotāju darba grupa Izaug-
smes nedēļā 8. klašu skolēnus aizve-
da virtuālā ceļojumā uz seno Ēģipti, 
kur jaunieši iepazinās ar mumifi -
cēšanas mākslu. Kopā ar skolotāju 
Aigu Sorokinu skolēni aktīvi darbo-
jās arī literatūras projektā. Izlasījuši 

Zigmunda Skujiņa slaveno romānu 
„Jauna cilvēka memuāri”, 8. klašu 
skolēni „WhatsApp” sarakstījās ar tā 
galveno varoni Kalvi par vērtībām. 
11. februārī skolēni skolotājiem 
Andreja Miķa un Andas Mežinskas 
prezentēja savus darbus inženierzi-
nātnēs – modelīšus, kas darbojas ar 
uzvilktu gumiju.

Bibliotēkas vadītāja Inguna 
Kudlāne 5. – 8. klašu skolēnus in-
formēja par medijpratību – svarīgu 
prasmi ikvienam tehnoloģiju lieto-
tājam.

5. un 6. klašu skolēni laborato-
rium.lv nodarbībā meklēja zinātnes 
un mākslas krustpunktus, uzzināja, 
kā ar zinātnes palīdzību var radīt 
kino efektus.

Pusaudžiem ne vienmēr ir viegli 
runāt par attiecībām. Tāpēc aicinā-
jām ciemos „Papardes zieds” pār-
stāvjus. Virtuāli tiekoties ar devīto 
klašu skolēniem, viņi pārrunāja, kā 
izmantot emocijas savā labā un tikt 
galā ar stresu.

Patiess prieks, ka izaugsmes ne-
dēļā aktīvi iesaistījušies arī skolēnu 
vecāki! Piemēram, 7.a klases skol-
nieces Elizabetes Liniņas mamma 
Jolanta Liniņa konsultēja skolēnus 
par sejas ādas kopšanu.

Citāda atvērto durvju diena
Divas dienas Izaugsmes nedē-

ļas aktivitātēs piedalījās arī 9. klašu 
skolēni no citām skolām. Viņi kopā 
ar izaugsmes treneriem Ievu Elvī-
ru Garjāni un Henriku Johansonu 
modelēja nākotni, virtuāli apskatīja 
skolu, runāja par vērtībām un plāno-
ja jauniešu izglītībai svarīgus jautā-
jumus.

Ar nākamajiem vidusskolēniem 
tikās Smiltenes vidusskolas prog-
rammēšanas skolotājs Andrejs Mi-
ķis, kurš pastāstīja tuvāk par to, kas 
jāapgūst skolēniem, kuri izvēlējušies 
padziļināti apgūt programmēšanu. 
Savukārt teātra mākslas skolotājs, 
Valmieras Drāmas teātra aktieris Ai-
gars Apīnis iepazīstināja ar kultūras 
un komunikācijas virzieniem.

Informācija par Smiltenes vi-
dusskolas izglītības virzieniem, pa-
dziļinātajiem kursiem un brīvā laika 
pavadīšanas iespējām ikvienam pie-
ejama skolas mājas lapā – svs.edu.
lv. Līdz jauno audzēkņu uzņemšanai 
noteikti būs vēl kāds pasākums, kurā 
devīto klašu absolventi varēs iepazī-
ties tuvāk ar Smiltenes vidusskolu 
un tās daudzveidīgajiem izglītības 
piedāvājumiem.

Baiba Vahere

Izaugsmes nedēļā skolā virtuāli ciemojās un pieredzē dalījās grupas „Auļi” 
mūziķis, skaņu inženieris un studijas „Lauska” vadītājs Kaspars Bārbals. 

foto: Gatis Indrēvics

Ar jauniešiem pēc īpaši viņiem izstrādātas programmas „TurnOn” strādāja 
izaugsmes treneri Ieva Garjāne (Latvija) un Henriks Johansons 

(Zviedrija/Norvēģija).
Foto no personiskā arhīva
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Kultūra
Bibliotēkas pateicas dāvinātājiem akcijā „Draudzīgais aicinājums” 

„...dots devējam atdodas des-
mitkārtīgi....", tā teikusi Māra Zālīte 
un Smiltenes novada bibliotēku dar-
binieces piekrīt šim apgalvojumam. 
Arī iepriekšējos gados bibliotēkas ir 
pieņēmušas dāvinājumus, taču šo-
gad tas šķiet desmit reizes īpašāk, 
jo dalība akcijā „Draudzīgais aici-
nājums” publiski izsludināta pirmo 
reizi. 

Šīs akcijas laikā esam saņēmuši 

pārdomātus un noderīgus dāvināju-
mus. Daļa no tiem tiks uzņemti bib-
liotēku krājumos, daļa tiks izmanto-
ti krājumā esošo vērtīgu, bet fi ziski 
nolietotu grāmatu nomaiņai pret 
tādiem pašiem izdevumiem labā fi -
ziskā stāvoklī. Bibliotēku krājums 
kļūs gan bagātāks, gan estētiskāks. 
Pavisam Smiltenes novada bibliotē-
kas no 20 dāvinātājiem saņēma 112 
grāmatas, trīs galda spēles, 74 fi lmu 

DVD, 11 spēļu DVD. 
Ar patiesu un neviltotu prieku, 

ar cieņu un mīlestību pateicamies 
ikvienam atbalstītājam par dāvinā-
jumiem „Draudzīgā aicinājuma” 
akcijas ietvaros.

„Draudzīgo aicinājumu” 1935.
gadā uzsāka toreizējais Valsts pre-
zidents Kārlis Ulmanis, kurš savā 
vārda dienā uzdāvinājis bērnības 
skolai grāmatas un lūdzis, lai arī citi 

atceras savas skolas. Tāds bija viņa 
iedibinātās „Draudzīgā aicināju-
ma” dienu sākums, ar vēlmi atjau-
not pilsētās dzīvojošo un strādājošo 
cilvēku bieži vien zaudēto saikni 
ar dzimto pagastu, veicināt garīgās 
intereses, izglītību un sakoptas kul-
tūrvides veidošanu arī visattālākajos 
Latvijas nostūros. Pēc neatkarības 
atjaunošanas 1994. gadā šo tradīci-
ju atjaunoja Draudzīgā aicinājuma 

fonds. Smiltenes novada bibliotēka 
aicināja atbalstīt „Draudzīgā aicinā-
juma” ideju un no 28. janvāra līdz 
28. februārim dāvināt grāmatas, gal-
da spēles un audiovizuālos resursus 
gan bibliotēkai Smiltenē, gan biblio-
tēkām novada pagastos.

Zane Indriksone,
Smiltenes bibliotēkas vecākā 

bibliotekāre

Ar teātri par draudzību!

Februāris bērnudārzā  „Pīlādzītis”
Gada īsākais mēnesis ir febru-

āris jeb sveču mēnesis. Bērnudārzā 
„Pīlādzītis” šogad tas ir citāds, jo 
jāievēro valstī noteiktie epidemio-
loģiskie drošības pasākumi Covid – 
19 infekcijas izplatības ierobežoju-
mi un saskaņā ar Smiltenes novada 
domi pirmsskolas vecuma bērniem 
ir pieļaujams brīvais apmeklējums. 
To, kas notiek grupiņā, vecāki var 
uzzināt ELIIS sistēmā vai savas 
grupiņas WhatsApp, vai tieši viņam 
nosūtītajā sms ziņā. Audzinātājas 
ļoti novērtē vecāku sniegto atgrieze-
nisko saiti, kas ir redzama atsūtītajos 
video un foto mirkļos. Grupiņās bēr-
ni turpina apgūt jaunas zināšanas un 
mācīties, balstoties uz kompetenču 
pieeju izglītībā.  

Tomēr nevar iztikt arī bez jaut-
rajiem brīžiem. Tā kā februārī ir Me-
teņdiena vai Vastlāvis, kura iezīmē 
ziemas beigu tuvošanos, tad katra 
grupiņa to atzīmēja atsevišķi un „Pī-
lādzīša” saimes kopīgā jautrošanās 
izpalika. 

11. februārī visā Latvijā atzīmē-
ja 112 dienu. To darīja arī „Ezīšu” 
grupas bērni. Viņi zināja, kad šis 
numurs ir jāizmanto un prata pa-
stāstīt kāpēc tas ir tik ļoti vajadzīgs 
un nepieciešams. (11. februārī, visā 
Eiropas Savienībā (ES) atzīmēs vie-

notā ārkārtas palīdzības izsaukumu 
numura 112 dienu.)

Mūsu dārziņā katru gadu tiek at-

zīmēts 14. februāris – Sirsniņdiena, 
Mīļumdiena. Šogad katra grupiņa 
izgatavoja savu sirsniņu, kura bija 

meklējama un atrodama Mīlestības 
takā.  Šī taka bija īpaša un neparasta, 
jo tika izmantoti bērnudārza gaiteņi. 

Ejot pa šo taku, jābūt ļoti uzmanī-
giem, jo sirsniņas mēdza būt dažā-
dās vietās. „Ezīši” bija ļoti vērīgi un 
visas ieraudzīja, protams, atpazīstot 
arī savējās. 

23. februārī sešas „Pīlādzīša” 
grupas: „Ezīši”, „Vāverītes”, „Lap-
siņas”, „Zilonīši”, „Mārītes”, „Bitī-
tes” darbojās Vides izglītojošā ak-
tivitātē kopā ar skudru Urdu. Šī ak-
tivitāte notika Zoom. Tā bija jauna 
pieredze ne tikai bērniem, bet arī au-
dzinātājām. Skudra Urda pastāstīja 
cik ļoti vajadzīga un nepieciešama ir 
atkrituma šķirošana. „Ezīši” noska-
tījās multfi lmiņu un paši varēja ķer-
ties klāt atkritumu šķirošanai. Gru-
piņā jau laicīgi sākām tos krāt. Kopā 
ar skudru Urdu pārbaudījām vai ir 
pareizi sašķirots. Un tad arī radošais 
darbiņš, kur jāatpazīst un jāsašķiro 
uzzīmētie atkritumi, lai pārliecinā-
tos, ka viss ir saprasts.  „Ezīši” gru-
piņā regulāri šķiro atkritumus, papī-
rus izmetot atsevišķā kastē. 

Pēdējā februāra nedēļa gan ma-
zus, gan lielus iepriecināja ar ļoti 
siltu laiku. Tātad pavasaris ir tepat 
līdzās. 

Veselību un saulainu pavasari 
vēlot,

Vēsma Bērziņa,
Smiltenes PII „Pīlādzītis” skolotāja

Vides izglītojošā aktivitātē kopā ar skudru Urdu

Muzikālās audzināšanas proce-
sā liela loma ir emocionālās atsau-
cības veidošanai, rosinot interesi 
par mūzikas pasauli caur daudzvei-
dīgu muzikālo darbību. Tāpēc ļoti 
vērtīgi tematisko pasākumu ietva-
ros pirmsskolā   bērniem piedāvāt 
muzikālo teātri, kas attīsta uztveri, 
rosina iztēli un pilnveido intelektu-
ālās vērtības. 

Februāra mēnesī Palsmanes 
pirmsskolas izglītības iestādē tika 
aktivizēta aktuāla tēma par drau-
dzību un saticību. Mūzikas skolo-
tājas iestudētais muzikālais leļļu 
teātris „Draudzība” iepazīstināja 
bērnus ar lielīgo pīli, kas negribēja 
ne ar vienu draudzēties, bet vēlāk 
saprata, ka dēļ savas lielības ir pa-
zaudējusi draugus. Ko darīt? At-
bildes sniedza paši teātra skatītāji.
Teātra muzikālais fons veiksmīgi 
pastiprināja katra tēla būtību, rosi-
nāja bērnus paust savas emocijas 
un piedalīties problēmu risināša-
nā. Pēc teātra bērni tika aicināti 
piedalīties rotaļās, kuru mērķi bija 
vairot draudzību un saticību. 

Ņemot vērā šī brīža situāciju, 
pasākums tika rīkots, ievērojot 
visus epidemioloģiskos nosacīju-
mus. 

Izrādes laikā mūzikas skolotāja  A. Ķestere un grupa „Bitītes”. 
Foto: A. Rozniece

Grupa „Bitītes” ar nopelnītām sirsniņām  par uzmanīgu klausīšanos un 
līdzdarbošanos. Foto: A. Rozniece

Aiga Ķestere,
Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes  mūzikas skolotāja 

Jau pagājis 
gandrīz gads, 
kopš Latvijā 
izsludināta Co-
vid pandēmija. 
Domāju, ka 
vairāku Smil-
tenes vidus-
skolas skolēnu 
ģimenes atce-
ras 12. marta 
vakaru pirms 
gada, kad 
s a t r a u k u m ā 
gaidījām, vai 
varēsim doties 
uz Rīgas 28. vidusskolā notieko-
šajām Latvijas sacensībām „Rēķini 
galvā”. Toreiz klātienes sacensības 
tika atceltas.

Lai kā gribētos izbaudīt klā-
tienes satraukumu un adrenalīna 
pieplūdumu sacensību laikā, arī 
šogad rēķinātājiem gada galvenais 
notikums notiks attālināti – katram 
savās mājās.

12. martā Smiltenes novada un 
Smiltenes vidusskolas labo mate-
mātiķu slavu aizstāvēs pieredzējuši 

„Covid” gadadienu 
atzīmēsim ar rēķināšanu

un uz uzvarām savās vecuma gru-
pās pretendējoši skolēni: Mārcis 
Kuprišs, Estere Stūre, Krista Dan-
ce, Kristīne Būce. Pirmo reizi tas 
būs jādara arī 3.a klases skolēnam 
Hugo Pakalnam.

Vēlēsim izturību treniņos un 
labus rezultātus sacensībās!

Vita Leite, 
Smiltenes novada projekta 

„Miksike” koordinatore
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Straujiem soļiem ir pienācis 
marts, dienas kļuvušas garākas, 
kā arī tuvojas pulksteņa griešana. 
Tikmēr, lai kultūras dzīve nezau-
dētu mundrumu un „nestāvētu uz 
vietas”, aktīvi tiek plānotas dažā-
das pavasara aktivitātes, tostarp 
Lieldienas. 

Mēneša sākumā Smiltenē tika 
atzīmēta starptautiskā sieviešu die-
na. 8. martā, Smiltenes novada 
Kultūras centra pagalmā tika uzstā-
dīts īpašs ziedu pārsteigums – ziedu 
arka kā dāvana ikvienai sievietei 
Smiltenes novadā, kā arī apkārtnē 8. 
marta svētkos. 

25. martā, Komunistiskā ge-
nocīda upuru piemiņas dienā, pie 
pieminekļa „Sašķeltā ģimene” indi-
viduāli noliksim ziedus un svecītes, 
pieminot 1941. gada represijās cie-
tušos. (Ziedus un svecītes aicinām 
nolikt, ievērojot valstī noteiktos – 
veselībai drošos ierobežojumus). 

Savukārt, sagaidot mazliet siltā-
ku laiku, 4. aprīlī Smiltenē atzīmē-
sim Lieldienas. Smiltenes novada 

Gaidīsim pavasari Smiltenē!

Sieviešu dienas ziedu pārsteigums. Foto: Inese Priedīte, 2021

majām Lieldienu aktivitātēm Smil-
tenē un novada pagastos tiks pub-
licēta mājaslapā www.smiltene.lv. 
Lieldienu aktivitātes tiks organizē-
tas, vadoties pēc Valstī noteiktajiem 
drošības nosacījumiem. 

Par jaunākajam aktualitātēm 
aicinām sekot līdzi  Smiltenes nova-

da mājaslapā www.smiltene.lv. Sa-
ziņai – Smiltenes novada Kultūras 
centra mākslinieciskā vadītāja kul-
turascentrs@smiltene.lv, mob. tālr. 
+37128688101. 

Alise Seile,
Smiltenes novada KC 

mākslinieciskā vadītāja

Kultūras centrs sadarbībā ar Smilte-
nes bibliotēku 4. un 5. aprīlī piedā-
vās Lieldienu svētkiem raksturīgus 
uzdevumus. Plašāka informācija 
gaidāma drīzumā!

Tikmēr pagastos 
Lieldienu noskaņa un aktivitā-

tes atnāks arī Smiltenes novada pa-
gastos. 

Plašāka informācija par gaidā- Lieldienas Smiltenē. Foto: Agita Ļeļeva, 2018

Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa ai-
cina bērnus piedalīties radošo darbu konkursā „Sapnis par 
bibliotēku”. Bērni aicināti vizualizēt savu redzējumu par to, 
kādai vajadzētu būt modernai, iedvesmojošai un mūsdie-
nīgai bibliotēkai. Konkurss norisināsies no 2021. gada 15. 
marta līdz 15. aprīlim.

Šī nav pirmā reize, kad bibliotēka vēlas noskaidrot bēr-
nu viedokli bibliotēkas darba uzlabošanai. 2017. gada aprīlī 
Bibliotēku nedēļas ietvaros uzdevām bērniem jautājumus: 
„Kādu tu vēlētos nākotnes bibliotēku? Kas tev bibliotēkā 
visvairāk pietrūkst? Kas tev bibliotēkā patīk?” Šī aktivitāte 
tika rīkota ar mērķi uzzināt, kādu bērni vēlas redzēt bibliotē-
ku un kādas izmaiņas tajā nepieciešams veikt.

Toreiz bērnu atbildēs visbiežāk minētās izmaiņas bija 
šādas: vēlētos bibliotēkā televizoru, pufus, jaunās tehno-
loģijas, plašākas telpas, atsevišķu atpūtas telpu, dīvānus, 
divstāvīgu bibliotēku, bumbu baseinu, zivju akvāriju, košas 
krāsas, vairāk spēļu un fi lmu vakarus. Vairākas no bērnu 
vēlmēm ir īstenotas, piemēram, bibliotēkā ir iegādāti dīvāni, 
tiek organizēti multfi lmu seansi rudens skolēnu brīvdienās, 
ik gadu tiek iegādātas jaunas galda spēles. Tomēr visas vēl-
mes īstenot nav bijis iespējams, sevišķi tās, kas skar biblio-
tēkas telpas.

Ir pagājuši 4 gadi un ir pienācis laiks šos jautājumus 
uzdot atkal. Šoreiz aicinām bērniem savu redzējumu uzzī-
mēt, uzgleznot, aplicēt, veidot kā maketu vai kā citādi radoši 
izpausties, attēlojot savu sapni par bibliotēku – gan to, kuru 
apmeklē bērni, gan to, kuru apmeklē lielie brāļi un māsas, 
vecāki un vecvecāki. Radošajā darbā var attēlot gan biblio-
tēkas iekštelpas, gan ārtelpu.  Vēlams, lai radošie darbi at-
bilst tēmām „Darīt neticamo!” un „Domāt neiedomājamo” 
–  tātad idejas ir nevis tradicionālas, ierastas un jau piedzī-
votas, bet tādas, kas ir pārsteigums mums un jums, kas līdz 
šim uzskatīts par neiespējamu vai līdz šim nesaistās ar bib-
liotēku. Mēs ticam, ka Jūsu izdomai nav robežu!

Tikai mainoties un sabiedrībai iesaistoties, bibliotēka 
var veidoties par vietējās kultūras un sociālās dzīves centru 
ar daudzfunkcionālu pakalpojumu piedāvājumu.

Darbi tiks vērtēti pa vecuma grupām: līdz 6 gadi, 7  – 11 
gadi un 12 – 16 gadi. Uz darba jānorāda autora vārds, uz-
vārds, vecums un kontaktinformācija. Labāko un interesan-
tāko darbu autori saņems balviņas par piedalīšanos. Balvi-
ņas tiks pasniegtas Bibliotēku nedēļā, kas šogad norisināsies 
no 19. līdz 25. aprīlim, un tās tēma būs „Darīt neticamo!”

Sanita Lārmane,
Smiltenes bibliotēkas 

vecākā bibliotekāre

Aicinām bērnus 
piedalīties konkursā 

„Sapnis par 
bibliotēku”
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2021. gada 5. jūnijā, 
pašvaldību vēlēšanās pir-
mo reizi vēlēšanu iecir-
kņos tiks izmantots tieš-
saistes vēlētāju reģistrs un 
dota iespēja balsot vēlētā-
jiem no ārzemēm. Jauna-
jā Smiltenes novada paš-
valdībā ievēlamo deputā-
tu skaits – 15 deputāti. 

Šogad iedzīvotāji nesa-
ņems uzaicinājumu pieda-
līties vēlēšanās, jo vēlētājs 
savā vēlēšanu apgabalā 
vairs nav piesaistīts kon-
krētam vēlēšanu iecirknim. 
Tādēļ atgādinām, ka paš-
valdību vēlēšanās tiesības 
piedalīties ir visiem balss-
tiesīgajiem Latvijas pilso-
ņiem, kas reģistrēti Vēlētā-
ju reģistrā, un citu Eiropas 
Savienības dalībvalstu 
pilsoņiem, kas sasnieguši 
18 gadu vecumu. Eiropas 
Savienības pilsoņiem, lai piedalī-
tos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 
90 dienas pirms vēlēšanām ir jābūt 
reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju re-
ģistrā. Vēlētājiem ir tiesības balsot 
tajā pašvaldībā, kur 90 dienas pirms 
vēlēšanu dienas ir viņu reģistrētā 
dzīvesvieta vai pašvaldībā, kur vi-
ņiem pieder likumā noteiktā kārtībā 
reģistrēts nekustamais īpašums.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju 
uzskaitei pirmo reizi tiks izmantots 
tiešsaistes vēlētāju reģistrs vēlēšanu 
iecirkņos. Tas nozīmē, ka viss vē-
lēšanu apgabals būs jaunā Smil-
tenes novada teritorija un balsot 
varēs jebkurā iecirknī novada 
teritorijā.

Savukārt savu vēlēšanu apga-
balu vēlētāji varēs noskaidrot, sā-
kot no 27. marta tikai Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) 
e-pakalpojumā internetā vai arī pa 

Pašvaldību vēlēšanās būs iespēja balsot jebkurā Smiltenes novada 
vēlēšanu iecirknī

uzziņu tālruni. 
Vēlēšanu iecirkņi jaunajā 

Smiltenes novadā:
Nr. 297. Apes tautas nams, Sko-

las iela 4, Ape;
Nr. 301. Gaujienas tautas nams, 

„Pilskalni”, Gaujiena, Gaujienas pa-
gasts, Apes novads;

Nr. 313. Trapenes kultūras 
nams, „Bormaņi”, Trapene, Trape-
nes pagasts, Apes novads;

Nr. 315. Virešu saieta nams, 
„Mākonīši”, Vireši, Virešu pagasts, 
Apes novads;

Nr. 370. Drustu Tautas nams, 
Palsas iela 11, Drusti, Drustu pa-
gasts, Raunas novads;

Nr. 382. Raunas vidusskola, 
Skolas iela 1, Rauna, Raunas pa-
gasts, Raunas novads;

Nr. 887. Smiltenes pilsētas kul-
tūras centrs, Gaujas iela 1, Smiltene, 
Smiltenes novads;

Nr. 888. Smiltenes sporta skola, 
Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes 
novads;

Nr. 890. Pašvaldības māja, Bils-
kas pagasts, Smiltenes novads;

Nr. 891. Birzuļu tautas nams, 
Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads;

Nr. 892. Blomes pamatskola, 
Cēsu iela 13, Blomes pagasts Smil-
tenes novads;

Nr. 893. SIA „Vidzemīte” admi-
nistratīvā ēka, Rīgas iela 71, Brantu 
pagasts Smiltenes novads;

Nr. 896. Pagasta kultūras nams 
Tilta iela 5, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads;

Nr. 900. Pagasta tautas nams, 
Pilskalni, Launkalne pagasts, Smil-
tenes novads;

Nr. 901. Pagasta kultūras nams, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes no-
vads;

Nr. 904. Smiltenes tehnikuma 
Sporta zāle, Kalnamuiža 8, Smilte-
nes pagasts,  Smiltenes novads; 

Nr. 907. Variņu tautas nams, 
Oktobra iela 13, Variņu pagasts, 
Smiltenes novads.

Sākot no 27. marta līdz 27. mai-
jam vēlētāji nepieciešamības gadī-
jumā varēs mainīt savu vēlēšanu 
apgabalu, ja būs izvēlējušies balsot 
vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pie-
der nekustamais īpašums.

Šogad pirmo reizi vēlētāji, 
kuriem ir balsstiesības pašvaldību 
vēlēšanās un kuri vēlēšanu laikā 
uzturas ārvalstīs, varēs pieteikties 
balsošanai  pa pastu no ārvalstīm. 
Pasta balsošanai būs jāpiesakās ie-
priekš – no 27. marta līdz 24. ap-
rīlim. Pieteikties varēs:  valsts pār-
valdes pakalpojumu portālā www.
latvija.lv, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes e-pakalpojumā, Lat-

vijas Republikas vēstniecībās 
vai pārstāvniecībās, Centrā-
lajā vēlēšanu komisijā vai iz-
mantojot ofi ciālo elektronisko 
adresi.

Deputātu kandidātu sa-
rakstus pašvaldību domes 
vēlēšanām pieņem un reģistrē 
republikas un novadu vēlē-
šanu komisijās no 17. marta 
līdz 6. aprīlim. Ar kandidātu 
sarakstu vārdisko sastāvu un 
priekšvēlēšanu programmām 
iepazīties varēs sākot no šī 
gada 6.aprīļa. 

Visa aktuālā informācija 
pieejama Centrālās vēlēšanu 
komisijas  mājaslapā www.
cvk.lv  un Smiltenes novada 
mājaslapā www.smiltene.lv 
sadaļā „Pašvaldību velēšanas, 
kur tiek apkopota aktuālā in-
formācija, kas saistoša Smil-
tenes novada iedzīvotājiem. 

2021. gada 18. februārī Smil-
tenes novada pašvaldība interneta 
vidē prezentēja Smiltenes simtga-
des jubilejai veidotu unikālu māks-
las darbu –  fotogrāmatu „100 stipri 
stāsti”, kas stāsta par 100 šodienas 
smilteniešiem un novadniekiem – 
stipriem ļaudīm un par vērtībām, ko 
atzīst un kuras īsteno ikdienā.

Ja vēlies šo unikālo vēstures 
liecību saglabāt savā grāmatu krāju-
mā, to ir iespējams iegādāties Smil-
tenes novada Tūrisma informācijas 
centrā. A4 formāta fotogrāmatas (ar 
vairāk kā 200 lapaspusēm) cena ir 
9,68 EUR. 

Simts stipri stāsti izvēlēti, bals-
toties uz pašu Smiltenes novada 
iedzīvotāju aptaujas datiem, vēl-
mēm un ieteikumiem, kas aptaujas 
rezultātā tika iegūti 2020. gada pa-
vasarī. Katrs no 100 stāstiem, lai tas 
būtu interesants un oriģināls, gan 

Tūrisma centrā  vēl ir iespēja iegādāties Smiltenei 100 fotogrāmatu 
„100 stipri stāsti” un citus suvenīrus

pārstāv kādu no cilvēkam svarīgām tēmām, piemēram, ģimene, 
patriotisms, mīlestība, darbs, talanti, bērni, nauda, svētki, veselī-
ba, Smiltenes vārda nesēji. Simts izvēlētie cilvēki pārstāv plašu 
Smiltenes un arī novada demogrāfi sko spektru – bērni, jaunieši, 
cilvēki spēka gados, seniori, dažādu profesiju pārstāvji, uzņēmēji, 
sabiedrībā zināmi cilvēki. 

Fotogrāmata nav stāsts par cil-
vēku sasniegumiem, bet par cilvēku 
personību un viņu vērtībām – „100 
stipri stāsti” ir dziļi personisks, ļoti 
patiess vēstījums, tie parāda emo-
cijas, stāsta par lietām, kas mums 
katram ir svarīgas. Smiltenes stipro 
cilvēku stāsti ir nebeidzami, tie ir 
mums visapkārt, tāpēc šis ir stāsts 
par stipriem cilvēkiem, stiprā pilsē-
tā, novadā un Latvijā!  

Fotogrāmatu ir  iespējams iegā-
dāties, aizpildot pasūtījumu veidla-
pu https://visit.smiltene.lv/suveniri/  
vai sazinoties ar Tūrisma centra 
darbiniekiem par iespējamo iegādes 
veidu un saņemšanas laiku, tālr. sa-
ziņai:  29395200, e-pasts: tic@smil-
tene.lv. Apmaksu iespējams veikt ar 
pārskaitījumu vai ar bankas karti pie 
pasūtījuma saņemšanas.  


