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Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums 24.02.2022.

Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca kļuvusi klientiem pieeja-
māka, izveidota mājaslapa www.
smiltenesslimnica.lv. 

Mājaslapā iespējams pieteik-
ties ārsta vizītēm elektroniski. Pie-
ejama informācija par vakcinēša-
nos, veselības aprūpes iespējām 
mājās, pieejams mediķu pieņem-
šanas laiku kalendārs, apkopota in-
formācija par sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas iespējām. 

Tāpat mājaslapā aplūkojama 
informācija par slimnīcas vēstu-
ri, pieejams cenrādis, diagnostiku 
apraksti, darba iespējas slimnīcā. 
Papildus informācija par aktualitā-
tēm atrodama sociālo mediju plat-
formas Facebook Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīcas profilā. 

Vanda Jurita Markova,
Digitālā mārketinga un 

komunikācijas speciāliste

Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcai izveidota 
mājaslapa 

Smiltenes novada pašvaldība 
paziņo, ka ar 2022. gada 26. jan-
vāra domes lēmumu Nr. 8 apstip-
rināta Smiltenes novada ilgtspējī-
gas attīstības stratēģija līdz 2035. 
gadam un Smiltenes novada at-
tīstības programma 2022. – 2028. 
gadam. Ar apstiprinātajiem doku-
mentiem var iepazīties:

• klātienē, Attīstības plānoša-
nas nodaļā, Dārza ielā 3, Smil-
tenē pašvaldības darba laikā;

• pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.smiltenesnovads.lv;

• valsts vienotā Ģeotelpiskās 

Apstiprināta Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam 
un Smiltenes novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam

informācijas portālā sadaļā 
Teritorijas attīstības plānoša-
na Attīstības programmas sai-
te: https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_22911, Ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas 
saite: https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_22909.

Smiltenes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā līdz 2035. ga-
dam noteikts Smiltenes novada 
ilgtermiņa attīstības redzējums 
– vīzija, stratēģiskie mērķi, priori-
tātes un telpiskās attīstības per-
spektīva. Stratēģija ir pašvaldības 

hierarhiski augstākais ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kas nosaka virzienus 
un vadlīnijas turpmākajai teritori-
jas attīstības plānošanai.

Smiltenes novada attīstības 
programma 2022. – 2028. gadam 
ir vidēja termiņa teritorijas attīstī-
bas plānošanas dokuments, kurā 
noteiktas vidēja termiņa prioritā-
tes un rīcības, kuras pašvaldība 
apņēmusies īstenot novada ilgt-
spējīgas, integrētas un koordinē-
tas attīstības nolūkos. Attīstības 
programmu veido vairākas sada-

ļas, t.sk. Stratēģiskā daļa, Rīcības 
plāns, Investīciju plāns, Īstenoša-
nas uzraudzības un novērtēšanas 
kārtība.

2020. gada 25. novembrī torei-
zējās Smiltenes, Apes un Raunas 
novada domes pieņēma lēmumus 
par kopīgu attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādi. 2021. gada 
martā tika organizētas iedzīvotāju 
un uzņēmēju aptaujas, piedaloties 
732 respondentiem. Maijā orga-
nizētas 7 tematisko darba grupu 
sanāksmes, pulcējot vairāk kā 227 
dalībniekus. Publiskā apspriešana 

tika organizēta 2021. gada nogalē, 
saņemts 31 priekšlikums.

Par informatīvu materiālu do-
kumentu izstrādē izmantots Paš-
reizējās situācijas raksturojums (ar 
pielikumu „Apvienotā Smiltenes 
novada iedzīvotāju un uzņēmēju 
aptaujas rezultāti (2021)”). Doku-
mentācija par izstrādes procesu 
apkopota atsevišķā sējumā – Pār-
skats par sabiedrības līdzdalības 
pasākumiem.

Smiltenes novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas 

nodaļa

No 2022. gada 1. marta 
Smiltenes novada pašvaldības 
noteiktas iestādes un pagastu 
pārvaldes strādās pēc vienota 
darba laika, kāds tas šobrīd ir 
Smiltenes novada Centrālajā 
administrācijā.

Vienotais darba laiks no 1. 
marta tiek noteikts šādās Smilte-
nes novada pašvaldības iestādēs 
un pagastu pārvaldēs: Centrālajā 
administrācijā, Sociālajā dienes-
tā, Bāriņtiesā, Pašvaldības poli-
cijā, Bērnu un ģimenes atbalsta 
centrā, Izglītības pārvaldē, Apes 
pilsētas un pagasta pārvaldē, 
Gaujienas pagasta pārvaldē, Tra-
penes pagasta pārvaldē, Brantu 
un Smiltenes pagasta pārvaldē, 
Virešu pagasta pārvaldē, Drustu 

pagasta pārvaldē, Grundzāles pa-
gasta pārvaldē, Blomes pagasta 
pārvaldē, Bilskas pagasta pārval-
dē, Launkalnes pagasta pārval-
dē, Palsmanes pagasta pārvaldē, 
Raunas pagasta pārvaldē, Variņu 
pagasta pārvaldē, Virešu pagasta 
pārvaldē.

Vienotais darba laiks:
•	 pirmdienās no 8.00 līdz 18.00;
•	 otrdienās, trešdienās, ceturt-

dienās no 8.00 līdz 17.00;
•	 piektdienās no 8.00 līdz 16.00;
•	 pārtraukums visās darba die-

nās – no 12.00 līdz 13.00.

Vanda Jurita Markova, 
Digitālā mārketinga un 

komunikācijas speciāliste

Smiltenes novada pašvaldība noteikusi 
vienotu darba laiku noteiktās iestādēs 
un pagastu pārvaldēs

Atklāta LIAA Valmieras biznesa inkubatora atbalsta vienība Smiltenē
Ar tiešsaistes un klātienes pa-

sākumu tika atklāta LIAA Valmieras 
biznesa inkubatora atbalsta vienī-
ba Smiltenē.

Atbalsta vienības atklāšanā 
piedalījās Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras direktors 
Kaspars Rožkalns, LIAA Valmieras 
biznesa inkubatora vadītājs Juris 
Čeičs, Smiltenes novada pašvaldī-
ba priekšsēdētājs Edgars Avotiņš 
un citi pašvaldības pārstāvji. Savā 
pieredze dalījās bijusī inkubācijas 
programmas dalībniece Inga Ērgle.

LIAA Valmieras biznesa inku-
batora atbalsta vienībā Smiltenē, 
Dārza ielā 3, klātienē varēs saņemt 
konsultācijas ceturtdienās un piekt-
dienās. Ārkārtas situācijas laikā gan 
tikšanās notiks tikai pēc iepriekšēja 
pieraksta. Vairāk par biznesa inku-
batora iespējām un tikšanos var 
uzzināt, zvanot uz Valmieras bizne-
sa inkubatoru  62401098  vai Zeldai 
Žagariņai, vecākai projektu vadītā-
jai – 28 886 051, e-pasts: zelda.zaga-
rina@liaa.gov.lv. 

Jaunajā atbalsta vienībā galve-
nais uzsvars tiks likts uz pirmsin-

kubācijas programmu. Tā ir sešus 
mēnešus ilga bezmaksas program-
ma biznesa ideju autoriem, kuras 
laikā tiek pielāgots produkts vai 
pakalpojums atbilstoši tirgus pie-
prasījumam, apstiprināta biznesa 

modeļa dzīvotspēja un aprēķināti 
nepieciešamie resursi un apzinā-
tas iespējas, kā tos iegūt. Savukārt 
inkubācijas programma paredzēta 
esošiem uzņēmumiem, lai tie ātrāk 
sasniegtu savus mērķus. Jaunie uz-

ņēmēji strādā pie sava uzņēmuma 
attīstības, padziļinot savas zināša-
nas par zīmolvedību, efektīvāka-
jiem pārdošanas rīkiem un ekspor-
ta uzsākšanu, apmainās ar pieredzi 
un dalās veiksmēs un neveiksmēs 

ar kopienu, kā arī ir iespēja saņemt 
līdzfinansēšanas atbalstu tehnolo-
ģiju un dizaina izstrādei, mārketin-
gam, juridiskiem pakalpojumiem, 
telpu īrei, iekārtu un izejmateriālu 
iegādei.

Biznesa inkubatora atbalsta vie-
nība sniegs uzņēmējiem pastāvīgu 
inkubatora pārstāvja pieejamību 
pilsētā vai novadā, konsultācijas 
par inkubatora sniegtajām atbalsta 
programmām un pieteikšanās kār-
tību. Tāpat Biznesa inkubatora at-
balsta vienība izvērtē uzņēmējam 
nepieciešamo atbalstu un koordi-
nē inkubatora komandas konsul-
tācijas, inkubatora mentoru tīkla 
vai ekspertu piesaisti uzņēmuma 
attīstības izaicinājumu risināšanā. 
Biznesa inkubatora atbalsta vienī-
ba īsteno informatīvos pasākumus 
par inkubatora sniegto atbalstu.

Jaunu dalībnieku uzņemšana 
biznesa inkubatoros norisināsies 
no 2022. gada 21. februāra līdz 21. 
martam.

Ieva Dille, 
Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja
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murs 9448 002 0061, kas sastāv 
no vienas  zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 9448 002 
0061, platība 3,08 ha,  uz kuras 
atrodas dzīvojamā māja ar kadas-
tra apzīmējumu 9448 002 0061 
001 un trīs saimniecības ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9448 002 
0061 002, 9448 002 0061 003, 
9448 002 0061 004, atsavināšanas 
procedūru.

7. Nodot iznomāšanai nedzī-
vojamo telpu Nr. 17  ar kopplatību 
17,5 m2, saskaņā ar būves tehnis-
kās inventarizācijas lietu, kas atro-
das nekustamajā īpašumā Valmie-
ras ielā 1, Raunā, Raunas pagastā, 
Smiltenes novadā, būves kadastra 
apzīmējums 4276 006 0168 018.

8. Atsavināt, pārdodot atklātā 
izsolē ar augšupejošu soli, Smilte-
nes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Grūbītes”, 
Apes pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 3625 007 0098, 
kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 3625 007 
0098 ar platību  2,8 ha, no tās 
mežu zeme 0,7 ha, un uz tā atro-
došām būvēm – ar kadastra ap-
zīmējumiem 3625 007 0098 001, 
3625 007 0098 002, 3625 007 0098 
003, 3625 007 0098 004  un 3625 
007 0098 005, kā arī mežaudze ar 
aprēķina koksnes krāju 110 ku-
bikmetri. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma „Grūbītes”, Apes pagasts, 
Smiltenes novads, pirmās izsoles 
sākuma cenu 11 400,00 euro (vien-
padsmit tūkstoši četri simti euro 
00 centi).

9. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma „Strautiņi”, Palsmanes pa-
gasts, Smiltenes novads, kadastra 
numurs 9474 004 0285, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 9474 004 0285 ar platī-
bu 1,69 ha, brīvo cenu – 4300 euro 
(četri tūkstoši trīs simti euro).

10. Atbalstīt Biedrības Latvijas 
Skijoringa federācijas iesniegumu, 
piešķirot 2000,00 EUR finansēju-
mu atbalstu Latvijas čempionāta 
skijoringa un ziemas motokrosa 
1. posma sacensību organizēšanai 
Apē.

11. Atbalstīt S.R. dalību starp-
tautiskā konkursā „Concours de 
Saxophone Parisian 2022” Parīzē, 
Francijā, 2022. gada 13. – 14. feb-
ruārī, piešķirot finansiālu atbalstu 
1000,00 EUR apmērā.

12. Atbalstīt sadarbības līguma 
slēgšanu ar Vidzemes plānoša-
nas reģionu par projekta darbību 
Smiltenes novada Raunas pagasta 
teritorijā, piešķirot līdzfinansēju-
mu 500,00 EUR.

13. Par mērķdotācijas sadali 
pašvaldības pamata un vispārējās 

2022. gada 26. janvārī notika 
kārtējā domes sēde, kurā tika 
pieņemti šādi lēmumi:

1. Apstiprināt izstrādāto doku-
mentu „Smiltenes novada Ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģija līdz 2035.
gadam” kā gala redakciju.

2. Sagatavot un iesniegt speci-
fiskā atbalsta mērķa pasākumam 
5.4.3.2 „Kompleksu apsaimnie-
košanas pasākumu īstenošana 
Natura 2000 teritorijās” projekta 
pieteikumu „Kompleksu apsaim-
niekošanas pasākumu īstenošana 
dabas liegumā Raunas Staburags”. 
Ja tiek apstiprināts projekts „Kom-
pleksu apsaimniekošanas pasā-
kumu īstenošana dabas liegumā 
Raunas Staburags” par kopējo 
summu 294 117,65 EUR, no kuras 
KF finansējuma apmērs ir 250 000 
EUR, valsts budžeta dotācija 
11  029,41 EUR, tad Smiltenes no-
vada pašvaldība garantē līdzfinan-
sējumu 33 088,24 EUR apmērā.

3. Sagatavot un iesniegt Biedrī-
bai „Cēsu rajona lauku partnerība” 
projektu „Krogus ezera peldvietas 
paplašināšana, labiekārtošana un 
vides pieejamības uzlabošana” 
projektu konkursam SVVA Stra-
tēģijā M2 „Pievilcīgas dzīves vides 
un sabiedriski aktīvas vietējo ko-
pienu attīstības veicināšana” ak-
tivitātē 2.1. „Vietējās teritorijas un 
objektu sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasnie-
dzamībai”. Nodrošināt projekta 
īstenošanai nepieciešamo līdzfi-
nansējumu 10 % apjomā  no attie-
cināmo izmaksu maksimāli pieeja-
mās summas – 2 000,00 EUR.

4. Rīkot rakstisku nomas tie-
sību izsoli par zemes vienības 
„Škobru lauks”, Gaujienas pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra apzī-
mējums 3648 005 0310, ar platību 
7,0 ha iznomāšanu lauksaimnie-
ciskai izmantošanai. Apstiprināt 
zemes vienības nomas tiesību 
izsoles sākumcenu 294,00 euro 
(divi simti deviņdesmit četri euro) 
par gadu bez pievienotās vērtības 
nodokļa.

5. Rīkot rakstisku nomas tie-
sību izsoli par zemes vienības 
„Gauja”, Virešu pagasts, Smiltenes 
novads, ar kadastra apzīmējumu 
3690 005 0064, daļas 0,29 ha platī-
bā, iznomāšanu tūrisma pakalpo-
jumu sniegšanai. Plānotā darbība 
saskaņojama ar Dabas aizsardzī-
bas pārvaldi. Apstiprināt zemes 
vienības nomas tiesību izsoles sā-
kuma cenu 65,00 EUR (sešdesmit 
pieci euro) par gadu bez pievieno-
tās vērtības nodokļa.

6. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Lejas Apogi”, Brantu pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra nu-

vidējās izglītības iestāžu, pašval-
dību speciālās izglītības iestāžu 
un pašvaldību profesionālās iz-
glītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām 
Smiltenes novadā.

14. Par mērķdotāciju sadali 
pašvaldības izglītības iestādēs 
bērnu no piecu gadu vecuma iz-
glītošanā nodarbināto pedago-
ģisko darbinieku darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Smiltenes 
novadā.

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

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

17. Atzīt par spēku zaudējušu 
Smiltenes novada pašvaldības 
domes 2021. gada 27. oktobra lē-
mumu Nr. 246 (protokols Nr. 12, 
9.§) „Par līdzfinansējuma maksu 
Smiltenes novada profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības ies-
tādēs valstī izsludinātās ārkārtē-
jās situācijas laikā”.

18. Neizmantot Ministru kabi-
neta 2009. gada 27. oktobra no-
teikumu Nr. 1250 “Noteikumi par 
valsts nodevu par īpašuma tiesību 
un ķīlas tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā” 10. punktā norā-
dītās pašvaldības tiesības noteikt 
citu, augstāku pienākumu vērtību 
valsts nodevas par īpašuma tiesī-
bu nostiprināšanu zemesgrāmatā 
uztura līguma gadījumā.

19. Pagarināt ar A.J. noslēgtā 
dzīvojamās telpas īres līguma ter-
miņu adresē „Dūjiņas”, dz. 3, Pals-
manes pagasts, Smiltenes novads, 
uz trīs gadiem ar tiesībām īres lī-
guma termiņu pagarināt uz nāka-
mo termiņu.

20. Pagarināt ar A.C. noslēg-
tā dzīvojamās telpas īres līguma 
termiņu adresē Skolas ielā 2 dz. 
3, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads, uz trīs gadiem ar tiesībām 
īres līguma termiņu pagarināt uz 
nākamo termiņu.

21. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības iestādes „Gatartas 
pansionāts” nolikumu.

22. Grozīt 2021. gada 25. au-
gusta nolikuma Nr. 23.2/21 „Smil-
tenes novada Sociālā dienesta no-
likums” 9. un 16. punktu.

23. Apstiprināt Nolikumu Nr. 

Attīstības un plānošanas noda-
ļas pārstāvi un Smiltenes novada 
Būvvaldes pārstāvi.

34. Apstiprināt saistošo notei-
kumu „Grozījums Smiltenes nova-
da pašvaldības domes 2021. gada 
27. oktobra saistošajos noteikums 
Nr. 14 „Par brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstiem Smiltenes novada paš-
valdībā” projektu.

35. Precizēt Smiltenes novada 
pašvaldības domes 2021. gada 24. 
novembra saistošos noteikumus 
Nr. 19/21 „Par kārtību, kādā Smil-
tenes novada pašvaldība sniedz 
palīdzību kvalificēta speciālista 
nodrošināšanai ar dzīvojamo tel-
pu”.

36. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 2/22 „Grozījums Smilte-
nes novada pašvaldības domes 
2021. gada 8. jūlija saistošos no-
teikumos Nr. 1 „Smiltenes novada 
pašvaldības nolikums” projektu.

37. Komandēt Smiltenes nova-
da pašvaldības domes priekšsē-
dētāju Edgaru Avotiņu piedalīties 
biedrības „Reģionālo attīstības 
centru apvienība” rīkotajā izbrau-
kuma seminārā, kas notiks laikā 
no 09.02.2022. līdz 11.02.2022. pil-
sētā Anykščiai, Lietuvā.

38. Piešķirt Smiltenes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētā-
ja vietniecei kultūras un sociālajos 
jautājumos Astrīdai Harju ikgadē-
jo atvaļinājumu 1 (vienu) kalendā-
ro nedēļu un 1 (vienu) darba die-
nu, no 2022. gada 27. janvāra līdz 
3. februārim.

2022. gada 4. februārī notika 
ārkārtas domes sēde, kurā tika 
pieņemti šādi lēmumi:

1. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 3/22 „Par Smiltenes no-
vada pašvaldības budžetu 2022. 
gadam” projektu.

2. Apstiprināt Smiltenes nova-
da autoceļu un ielu finansēšanai 
paredzētās mērķdotācijas vidējā 
termiņa izlietošanas programmu 
3 gadiem.

3. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības iestāžu amatu vie-
nību sarakstus.

4. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības Ētikas kodeksu.

5. Apstiprināt Nolikumu Nr. 
6/22 „Smiltenes novada pašvaldī-
bas Ētikas komisijas nolikums”.

6. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības Ētikas komisijas 
sastāvu.

D. Kaupe,
Smiltenes novada pašvaldības 

Kancelejas un personāla nodaļas 
vadītāja

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
3/22 „Grozījumi Smiltenes novada 
pašvaldības 2021. gada 2. septem-
bra nolikumā Nr. 36/21 „Smilte-
nes novada pašvaldības iestādes 
„Smiltenes novada Izglītības pār-
valde” nolikums”.

24. Apstiprināt Smiltenes no-
vada Izglītības pārvaldes amata 
vienību sarakstu ar 2022. gada 1. 
februāri.

25. Par izmaiņām Raunas pa-
matskolas amata vienību saraks-
tā.

26. Apstiprināt Nolikumu Nr. 
4/22 „Grozījums Smiltenes novada 
pašvaldības domes 2021. gada 12. 
augusta nolikumā Nr. 11/21 „Smil-
tenes novada pašvaldības Mantas 
novērtēšanas, atsavināšanas un 
izsoles komisijas nolikums”.

27. Par izmaiņām Smiltenes 
novada pašvaldības Mantas no-
vērtēšanas, atsavināšanas un iz-
soles komisijas sastāvā.

28. Izveidot Smiltenes novada 
pašvaldības Apstādījumu sagla-
bāšanas komisiju.  Apstiprināt 
Nolikuma Nr. 5/22 „Smiltenes no-
vada pašvaldības Apstādījumu 
saglabāšanas komisijas nolikums” 
projektu.

29. Ievēlēt Smiltenes novada 
pašvaldības Apstādījumu sagla-
bāšanas komisijā: Lieni Brolīti, 
Dinu Semjonovu, Baibu Cīruli, Sol-
vitu Auziņu, Agiju Kukaini, Iecelt 
par Smiltenes novada pašvaldības 
Apstādījumu saglabāšanas komi-
sijas priekšsēdētāju Agiju Kukaini.

30. Par izmaiņām Smiltenes 
novada pašvaldības Dzīvokļu ko-
misijas sastāvā un komisijas sek-
retāra apstiprināšanu.

31. Apstiprināt pašvaldības 
iestādes „Smiltenes novada Kul-
tūras un tūrisma pārvalde” amata 
vienību sarakstu.

32. Apstiprināt pašvaldības 
iestādes „Smiltenes novada Spor-
ta pārvalde” amata vienību sa-
rakstu.

33. Izveidot Smiltenes nova-
da pašvaldības Kultūrvēsturiskā 
mantojuma apzināšanas darba 
grupu. Ievēlēt Darba grupā: paš-
valdības domes deputātus – Ervi-
nu Labanovski, Otāru Putrāli, Jāni 
Āboliņu, Astrīdu Harju; pašvaldī-
bas darbiniekus – pašvaldības iz-
pilddirektora vietnieci teritorijas 
pārvaldības un sadarbības jautā-
jumos Eviju Zurģi, pašvaldības iz-
pilddirektora vietnieku attīstības 
jautājumos Mārtiņu Ulānu, Bilskas 
pagasta pārvaldes vadītāju Lindu 
Karlsoni, Smiltenes novada Kultū-
ras un tūrisma pārvaldes vadītāju 
Velgu Mālkalni, Smiltenes novada 
muzeja vadītāju Ievu Miķi, Rau-
nas muzeja vadītāju Ievu Plētienu, 

Saistošie noteikumi 
2022. gada 18. janvārī stājās 

spēkā Smiltenes novada pašval-
dības domes 2021. gada 24. no-
vembra saistošie noteikumi Nr. 18 
„Kārtība, kādā Smiltenes nova-
da pašvaldība sniedz palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” .

Saistošajos noteikumos pa-
redzēts, ka Palīdzību var saņemt 
Smiltenes novada pašvaldības 
attiecīgajā Palīdzības reģistrā re-
ģistrētās personas, kuras savu 
dzīvesvietu ir deklarējušas Pašval-
dības administratīvajā teritorijā, 
ievērojot likumā „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” pa-
redzētos izņēmumus.

Pašvaldība saistošajos notei-

kumos noteiktajā kārtībā Perso-
nām sniedz sekojošu Palīdzību:

• izīrē Pašvaldības īpašumā vai 
nomā esošās dzīvojamās tel-
pas;

• izīrē sociālos dzīvokļus;
• nodrošina ar pagaidu dzīvoja-

mo telpu;
• veic īrētās Pašvaldības dzīvoja-

mās telpas apmaiņu pret citu 
īrējamu Pašvaldības dzīvoja-
mo telpu.
Lēmumu par Pašvaldībai pie-

derošās dzīvojamās telpas izīrē-
šanu konkrētai Personai, lēmumu 
par Personas reģistrēšanu Palī-
dzības saņemšanai, izslēgšanai 
no Palīdzības reģistra, lēmumu 

par īrētās Pašvaldības dzīvojamās 
telpas apmaiņu pret citu īrējamu 
Pašvaldības dzīvojamo telpu, kā 
arī par Palīdzības sniegšanas se-
cību, ņemot vērā konkrētos aps-
tākļus, pieņem Smiltenes novada 
Dzīvokļu komisija.

2022. gada 18. janvārī stājās 
spēkā Smiltenes novada pašval-
dības domes 2021. gada 24. no-
vembra saistošie noteikumi Nr.20 
„Kārtība, kādā Smiltenes nova-
da pašvaldība piešķir vienrei-
zēju pabalstu personas īrētās 
vai īpašumā esošās dzīvojamās 
telpas vai dzīvojamās mājas re-
montam”.

Saistošie noteikumi paredz 

iespēju personai, kurai ir tiesības 
saņemt palīdzību un kurai tā ir 
nepieciešama, vērsties ar iesnie-
gumu un saistošajos noteikumos 
norādītajiem pievienotajiem do-
kumentiem Pašvaldībā.

2022. gada 1. janvārī stājās 
spēkā Smiltenes novada pašval-
dības domes 2021. gada 24. no-
vembra saistošie noteikumi Nr. 22 
„Par neapbūvēta, Smiltenes no-
vada pašvaldībai piederoša vai 
piekrītoša zemesgabala nomas 
maksu”.

Šie saistošie noteikumi tiek 
pieņemti, lai būtu noteikta vienota 
neapbūvētu zemesgabalu nomas 
maksa visā jaunveidotajā novadā, 

kā arī, lai novērstu pašvaldībai 
piederošo vai piekrītošo neapbū-
vētu zemesgabalu iznomāšanu 
par nesamērīgi zemu maksu.

Saistošie noteikumi liedz nom-
nieka tiesības neapbūvēto ze-
mesgabalu ar samazināto nomas 
maksu izmantot saimnieciskajai 
darbībai, tādējādi neveidosies ko-
mercdarbības atbalsta objekts.

2022. gada 11. februārī stājas 
spēkā Smiltenes novada pašvaldī-
bas domes 2021. gada 24. novem-
bra saistošie noteikumi Nr. 19 „Par 
kārtību, kādā Smiltenes nova-
da pašvaldība sniedz palīdzību 
kvalificēta speciālista nodroši-
nāšanai ar dzīvojamo telpu”.
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Pašvaldībā

Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā Smiltenes novada 
pašvaldība sniedz palīdzību kvali-
ficēta speciālista nodrošināšanai 
ar dzīvojamo telpu ar mērķi vei-
cināt jaunu kvalificētu speciālistu 
piesaisti darbam Pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā, tādējādi 
nodrošinot pašvaldības funkciju 
un uzdevumu veiksmīgu izpildi 

un Pašvaldības attīstību, kā arī 
speciālisti, kuri ir tiesīgi saņemt 
pašvaldības palīdzību nodrošinā-
šanai dzīvojamo telpu, saskaņā ar 
saistošo noteikumu 4. punktā no-
teikto.2.2. Lēmumu par tiesībām 
saņemt Palīdzību vai lēmumu par 
atteikumu pieņem Smiltenes no-
vada Dzīvokļu komisija.

Š.g. februāra beigās stāsies 

spēkā Smiltenes novada pašvaldī-
bas domes 2021. gada 29. decem-
bra saistošie noteikumi Nr. 25/21 
„Par koku ciršanu ārpus meža 
Smiltenes novadā”.  

Saistošie noteikumi nosaka ār-
pus meža augošu koku ciršanas un 
koku vainagošanas izvērtēšanas 
kārtību; zaudējumu atlīdzības par 
dabas daudzveidības samazināša-

nu aprēķināšanas un atlīdzināša-
nas kārtību; sabiedrībai nozīmī-
gus gadījumus, kad rīko publisko 
apspriešanu par koku ciršanu ār-
pus meža Smiltenes novada ad-
ministratīvajā teritorijā; publiskās 
apspriešanas procedūras kārtī-
bu par koku ciršanu ārpus meža 
publiski pieejamos objektos un 
sabiedrībai nozīmīgos gadījumos 

Smiltenes novada administratīva-
jā teritorijā, noteikts pašvaldības 
koeficients zaudējumu atlīdzības 
aprēķināšanai par dabas daudz-
veidības samazināšanu Smiltenes 
novada administratīvajā teritorijā.

D. Kaupe,
Smiltenes novada pašvaldības 

Kancelejas un personāla nodaļas 
vadītāja

Smiltenes novada Sociālais die-
nests ir saņēmis vienreizlietojāmās 
maskas. Tās paredzēts izdalīt bez 
maksas trūcīgām un maznodroši-
nātam personām, kuras nonāku-
šas krīzes situācijā. Maskas netiks 
izsniegtas personām, kas jaunākas 
par 12 gadiem, jo bērni vecumā 
no 7 līdz 12 gadiem   arī turpmāk 
varēs  lietot  nemedicīnisku (audu-
ma) masku.  Katrai personai tiks iz-
sniegta viena kaste (50 gb) medicī-
niskās ķirurģiskās maskas. Maskas 
Smiltenē izsniegs biedrība “ Latvijas 
Sarkanais Krusts” Dārza ielā 3, bet 

Smiltenes novada Sociālais 
dienests bez maksas 
dalīs maskas trūcīgām 
un maznodrošinātam 
personām, kuras nonākušas 
krīzes situācijā

pagastos Smiltenes novada sociālā 
dienesta darbinieki. 

Nonākot dažādās ar Covid-19 iz-
platību saistītās krīzes situācijās, lai 
atrastu vislabāko risinājumu, aici-
nām zvanīt uz tālruni 26362282 vai 
rakstīt uz e-pastu:  soc.dienests@
smiltenesnovads.lv. 

Ārkārtas situācijā aicinām zva-
nīt Smiltenes novada pašvaldības 
policijai uz tālruni 28659933 vai 110.

Aija Kramiņa, 
Smiltenes novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību un 
komunikācijas speciāliste

Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi daudzas jomas un reizēm ir nepieciešams atbalsts, lai tiktu galā ar šīs pandē-
mijas radītajām finansiālajām, emocionālajām, fiziskajām sekām. 

Aicinām, nonākot dažādās ar Covid-19 izplatību saistītās krīzes situācijās, sazināties ar tuvāko sociālā dienesta 
darbinieku, kā arī zvanīt Smiltenes novada sociālajam dienestam pa tālruni 26362282 vai rakstīt uz e-pastu: soc.
dienests@smiltenesnovads.lv. 
Inta Siliņa Sociālā dienesta vadītāja Smiltenē inta.silina@smiltenesnovads.lv
Anita Šteinberga Sociālā darbiniece Smiltenē anita.steinberga@smiltenesnovads.lv
Iveta Vērzemniece Sociālā darbiniece Smiltenē iveta.verzemniece@smiltenesnovads.lv
Valda Cimermane Sociālā darbiniece Smiltenē valda.cimermane@smiltenesnovads.lv
Dace Pašuta Sociālā darbiniece Smiltenē dace.pasuta@smiltenesnovads.lv
Sandra Dukāte Sociālā darbiniece Smiltenes pagastā sandra.dukate@smiltenesnovads.lv
Ineta Strauja Sociālā darbiniece Brantu pagastā ineta.strauja@smiltenesnovads.lv
Ilze Mize Sociālā darbiniece Palsmanes pagastā ilze.mize@smiltenesnovads.lv
Maruta Bubene Sociālā darbiniece Blomes pagastā maruta.bubene@smiltenesnovads.lv
Vija Ābele Sociālā darbiniece Variņu pagastā vija.abele@smiltenesnovads.lv
Līga Vītola Sociālā darbiniece Bilskas pagastā liga.vitola@smiltenesnovads.lv
Mudīte Tauriņa Sociālā darbiniece Launkalnes pagastā mudite.taurina@smiltenesnovads.lv
Maija Eglīte Sociālā darbiniece Grundzāles pagastā maija.eglite@smiltenesnovads.lv
Sintija Štrausa Ģimenes asistente Smiltenē sintija.strausa@smiltenesnovads.lv
Ieva Ozola Sociālā dienesta vadītāja Raunā ieva.ozola@smiltenesnovads.lv
Sandra Fišmeistere Sociālā darbiniece Raunā sandra.fismeistare@smiltenesnovads.lv
Inna Masule Sociālā darbiniece Raunā inna.masule@smiltenesnovads.lv
Valda Zvaigznīte Sociālā darbiniece Drustu pagastā valda.zvaigznīte@smiltenesnovads.lv
Laila Saleniece Sociālā aprūpētāja Raunā laila.saleniece@smiltenesnovads.lv
Linda Kostova Sociālā aprūpētāja Raunā linda.kostova@smiltenesnovads.lv
Dace Plotkāne Psihologs Raunā dace.plotkane@smiltenesnovads.lv
Maija Kārkliņa Sociālā dienesta vadītāja Apē maija.karklina@smiltenesnovads.lv
Laila Cekule Sociālā darbiniece Apē laila.cekule@smiltenesnovads.lv
Dace Kārkliņa Sociālā darbiniece Apē dace.karklina@smiltenesnovads.lv
Aija Drīle Sociālā darbiniece Apē aija.drile@smiltenesnovads.lv
Inta Zučika Sociālā darbiniece Gaujienas pagastā, 

Virešu pagastā
inta.zucika@smiltenesnovads.lv

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

Atbalsts ar Covid-19 izplatību saistītās krīzes 
situācijās

Ar 17. februāri noslēdzies 
ģerboņa ideju konkurss “Par 
Smiltenes novada ģerboņa izvei-
di”. Līdz noteiktajam termiņam 
iesniegtas 31 ideja no 7 ideju au-
toriem.

Šobrīd sāksies darbs pie ie-
sniegto darbu izvērtēšanas. Idejas 
vērtēs ar pašvaldības lēmumu iz-
veidota Konkursa izvērtēšanas un 
uzraudzības komisija, kurā darbo-
jas Linda Beitika, Smiltenes novada 
pašvaldības sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja, Aisma Valtere, 
pedagoģe Smiltenes Mākslas sko-
lā, Raivis Vizulis, Smiltenes novada 
pašvaldības deputāts un Edgars 
Plētiens, vēsturnieks, pedagogs. 
Pirms darbu izskatīšanas, komisija 
pārliecināsies par iesniegto darbu 
atbilstību konkursa nolikumam.

Novada ģerboņa idejas tiks iz-
vērtētas vairākiem kritērijiem:

•	 Vai ideja un apraksts at-
bilst novada identitātei;

•	 Vai ideja ir viegli uztvera-
ma, ietverti atpazīstami elementi 
un kopskats ir kompakts;

•	 Ģerboņa idejas izmanto-
jamības daudzpusību;

•	 Vai idejā ir ieviesta kāda 

Smiltenes novada 
pašvaldības policija aici-
na iedzīvotājus būt līdz-
atbildīgiem, neriskēt ar 
savu veselību un dzīvību, 
kā arī nepaiet vienaldzī-
gi garām, ja redzat, ka 
bērni vai pusaudži rosās 
ūdenstilpņu tuvumā vai 
pat slidinās pa nedrošo 
ledu – brīdiniet viņus par 
bīstamību!

Tuvojoties atkusnim un 
svārstoties gaisa tempera-
tūrai izmainās arī uz ūdenstilpēm 
esošais ledus. Atgādinām – uz 
aizsalušām ūdenstilpēm pavasa-
rī kāpt ir nedroši un atrasties uz 
ledus ir dzīvībai bīstami!

Vizuāli novērtēts ledus biezums 
ne vienmēr ir noteicošais faktors 
drošībai uz ledus, jo biežākas laika 
apstākļu maiņas, jo ledus izturība ir 
zemāka. Jāņem vērā, ka ledus sega 
uz ūdenstilpēm neveidojas vienmē-
rīgi, tā ir biezāka pie krastiem, bet 
ūdenstilpes vidū tā var būt plāna 

Iesniegta 31 ideja Smiltenes novada 
pašvaldības ģerbonim

specifiska iezīme, kas ļauj to perso-
nificēt un atšķirt no citiem;

•	 Vai tas neatkārto kādu ap-
stiprinātu un spēkā esošu ģerboni;

•	 Vai idejā ietverts atbils-
tošs Heraldiskajam krāsu un metā-
lu lietojums;

•	 U.c.
Pēc vērtējuma, komisija izvirzīs 

ne vairāk kā trīs idejas, ko nodos 
vērtēšanai Heraldikas komisijā. Ar 
komisijas apstiprinājumu, ka šīs 
idejas ir atbalstāmas heraldiskas 

kompozīcijas veidošanai, tās tiks 
nodotas publiskai balsošanai un 
sabiedrības viedokļa noskaidroša-
nai par tīkamāko ideju.

Pateicamies ikvienam, kurš at-
saucās pašvaldības aicinājumam 
un iesniedza savu priekšlikumu, 
novada jaunajam ģerbonim!

 

Vanda Jurita Markova
Digitālā mārketinga un 

komunikācijas speciālists

Pavasarī uz ledus atrasties 
nav droši!

un bīstama. Ledus būs plānāks arī 
vietās, kur ir straume, zemūdens 
avoti, pietekas, niedres un pie tiltu 
pārvadiem.

Ja pamanāt, ka cilvēki ir uz-
kāpuši uz ledus, ir aizgājuši pā-
rāk tālu no krasta un var rasties 
problēmas atgriezties atpakaļ, kā 
arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, neka-
vējoties zvaniet 112.

 
Smiltenes novada 

pašvaldības policija
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Šā gada 4. februārī, Smiltenes 
novada pašvaldības domes depu-
tāti, atklāti balsojot, pieņēma 
2022. gada pašvaldības budže-
tu. Pašvaldības budžeta ieņēmu-
mi 2022. gadam plānoti – 30 567 
366 EUR apmērā. Kopējie izde-
vumi – 35 617 170 EUR apmērā. 
Finansēšanai paredzēti līdzekļi   
5 059 804 EUR apmērā, kas sevī 
ietver   naudas līdzekļu atlikumu 
norēķinu kontos un aizņēmu-
mus.

Smiltenes novada pašvaldības 
2022. gada budžets balstīts uz ilgt-
spējīgas attīstības stratēģiju līdz 
2035. gadam, kurā ietverti pašvaldī-
bas stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa 
prioritātes, par pamatu izvirzot trīs 
galvenās vērtības –  iedzīvotājus, 
uzņēmējdarbību un novada vidi. 
Pašvaldība šogad turpinās infra-
struktūras sakārtošanu, to veicot 
gan par pašvaldības budžeta, gan 
ES struktūrfondu līdzekļiem, veici-
not uzņēmējdarbības vides sakārto-
šanu un jaunu darba vietu radīšanu.

Smiltenes novada pašvaldī-
bas priekšsēdētājs Edgars Avo-
tiņš:  „Noslēdzies vairāku mēnešu ilgs 
darbs pašvaldības 2022. gada budže-
ta sagatavošanā. Jāteic, šis ir bijis viens 
no izaicinošākajiem un sarežģītāka-
jiem pieņemtajiem budžetiem. Šogad 
turpināsim pašvaldības struktūras 
pilnveidošanu atbilstoši jaunajai si-
tuācijai pēc administratīvi teritoriālās 
reformas, arī turpināsim infrastruktū-
ras sakārtošanu, iesākto projektu rea-
lizēšanu, tai skaitā ir paredzēti līdzekļi 
vairāku vērienīgu investīciju projektu 
projektēšanas uzsākšanai. Vienlaikus 
pašvaldība centīsies īstenot pasāku-
mus, lai nodrošinātu arvien labāku 
dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas 
Smiltenes novada iedzīvotājiem, ģi-
menes vērtību stiprināšanai, iedzīvo-
tāju sociālajai un fi ziskajai drošībai, 
pilsētvides attīstībai, sociālo pakalpo-
jumu attīstībai, tiks uzsākta iniciatīva 
par līdzdalības budžetu. Kā galvenās 
prioritātes budžetā noteiktas – iesākto 
investīciju projektu fi nansēšana, jau-
nu investīciju projektu fi nansēšana, ja 
projektiem tiek piesaistīts publiskais 
(ES, Valsts) fi nansējums, un atalgoju-
ma palielināšana darbiniekiem atbil-
stoši budžeta līdzekļiem.”

Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti  30 

567 366  EUR apmērā  (t.sk. Smilte-
nes novada pašvaldības ieņēmu-
mi  30 024 986  EUR; Gatartas pan-
sionāta ieņēmumi  542 380  EUR), 
kopsummā lielāko daļu veido trans-
ferti (mērķdotācijas, kas tiek saņem-
tas no atsevišķām ministrijām un 
pašvaldībām un paredzētas galve-
nokārt pedagogu darba samaksai, 
kā arī ES fondu fi nansēto projektu 
īstenošanai un pašvaldību maksāju-
miem par izglītības pakalpojumiem) 
– 16 389 871 EUR jeb 55%, tad seko 
nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis, nekustamo 
īpašuma nodoklis, nodokļi par pa-
kalpojumiem un precēm)  – 11 169 
419 EUR jeb 37 %,  nenodokļu ieņē-
mumi (no uzņēmējdarbības, node-
vām, sodiem un sankcijām, pārējie 
nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldī-
bas īpašuma iznomāšanas, pārdo-
šanas)) – 1 035 531 EUR jeb 3 %, kā 
arī ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi – 1 400 165 EUR jeb 5%. 

Izdevumi
Smiltenes novada pašvaldības 

2022. gada pamatbudžeta kopējie 
izdevumi plānoti 35 617 170 EUR (t.
sk. Smiltenes novada pašvaldības 
izdevumi 35 060 171 EUR; Gatartas 
pansionāta izdevumi 566 999 EUR), 

Apstiprināts 2022. gada Smiltenes novada pašvaldības budžets
(neieskaitot Valsts kases aizņēmu-
mu pamatsummas atmaksas) un 
pēc savas ekonomiskās būtības 
iedalīti deviņās funkcionālajās ka-
tegorijās, kur būtiskāko daļu veido 
izglītība 44,1% jeb 15 477 148 EUR, 
ekonomiskā darbība 12,8% jeb 
4 482 632 EUR, sociālā aizsardzība 
11,3% jeb 3 948 329 EUR, atpūta, 
kultūra un reliģija 11,1% jeb 3 907 
838 EUR, teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošana 8,6% jeb 3 004 951 
EUR, vispārējie valdības dienesti 
8,3% jeb 2 902 800 EUR, vides aiz-
sardzība 2,4% jeb 855 161 EUR, 
sabiedriskā kārtība un drošība 1% 
jeb 341 252 EUR, veselība 140 060 
EUR jeb 0,4% no plānotajiem izde-
vumiem.

Finansēšanas daļa 
Finansēšana 5059 804 EUR  

apmērā ietver – Smiltenes novada 
pašvaldības daļu 5 035 185 EUR  un 
Gatartas pansionāta naudas līdzek-
ļu atlikumu gada sākumā – 24 619 
EUR. 

Pašvaldības fi nansēšanas daļu 
5 035 185 EUR veido naudas līdzek-
ļu atlikums gada sākumā, naudas 
līdzekļu atlikums pārskata perioda 
beigās, aizņēmumi un aizņēmumu 
atmaksa un līdzdalība radniecīgā 
komersanta SIA „Smiltenes NKUP” 
pašu kapitālā. 

Saistību apjoms pret ieņēmu-
miem (bez mērķdotācijām) 2022.
gadā pašvaldībai būs 7,66%.

Pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu struktūrā (izdalot pro-
jektiem paredzēto fi nansējumu) 
20,2% jeb 7 070 889 EUR ir plānots 
34 projektu īstenošanai, zemāk 
uzskaitīti plānotie projekti pēc 
iedalījuma funkcionālajās kate-
gorijās:  

Ekonomiskā darbība 
• Uzņēmējdarbības veicinā-

šana Smiltenes pilsētā III kārta 750 
000 EUR, t.sk. valsts fi nansējums 
637 500 EUR;

• Smiltenes autoostas pro-
jektēšana, izbūve 685 000 EUR, t.sk. 
Valsts kases aizdevums 620 000 
EUR;

• Uzņēmējdarbības veicinā-
šana Smiltenes pilsētā II kārta (Baz-
nīcas laukums) 484 284 EUR, t.sk. 
valsts fi nansējums  260 894 EUR;

• Ūdensvads uz sadzīves 
kanalizācija Avotu ielā, Smiltenē I 
kārta 374 726 EUR, t.sk. Valsts kases 
aizdevums 25 700 EUR;

• Smiltenes Viedrades kvar-
tāla attīstība 250 000 EUR, t.sk. 
Valsts kases aizdevums 212 500 
EUR;

• Skolas un Loka ielu segu-
ma atjaunošana un apgaismojuma 
izbūve Apes pilsētā 121 825 EUR, 
t.sk. Valsts kases aizdevums 88 490 
EUR;

• Tranzītielu seguma at-
jaunošana Smiltenē (Gaujas ielas 
posms, Audēju ielas posms) 112 
725 EUR, t.sk. valsts fi nansējums 78 
908 EUR;

• Pašvaldības autoceļu un 
ielu seguma atjaunošana un apgais-
mojuma izbūve Raunas un Drustu 
pagastos 102 440 EUR, t.sk. Valsts 
kases aizdevums 85 761 EUR;

• Pārējie projekti 156 901 
EUR, t.sk. valsts un Eiropas Savienī-
bas fi nansējums 94 313 EUR.

Vides aizsardzība
•	 Kompleksa apsaimnieko-

šanas pasākumu īstenošana dabas 
liegumā Raunas Staburags 147 000 
EUR, t.sk. valsts fi nansējums 
125 000 EUR.

Atpūta, kultūra un reliģija
•	 Vides pārvaldības uzlabo-

šana, izmantojot kopīgas darbības 
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VID informē

RU – LV pārrobežu reģionos (Green 
Palette) (LAT- RUS) 10 214 EUR;

•	 Sintētiskā futbola lauku-
ma labiekārtošana Smiltenes spor-
ta kompleksā „Teperis” 314  150 
EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 
181 500 EUR;

•	 Mēru muižas kultūrvēs-
turiskā mantojuma saglabāšana 
“Mēru muižas durvju nomaiņa” 5 
000 EUR, t.sk. Eiropas savienības fi -
nansējums 4 500 EUR;

•	 Dabas gars, LV – RU pārro-
bežu sadarbības programma (Ape) 
134  661 EUR, t.sk. Eiropas Savienī-
bas fi nansējums 59 138 EUR;

•	 Vēstures un amatniecības 
centra izveide Skolas ielā 4, Apē 
300  000 EUR, t.sk. valsts fi nansē-
jums 255 000 EUR;

•	 Ainava kā resurss: atbalsts 
jauniem pakalpojumiem un tūris-
mam Rundālē, Raunā, Ropšā, LV – 
RU pārrobežu sadarbības program-
ma 64 538 EUR;

•	 Kultūrvides pilnveidoša-
na Gaujienas muižas parkā 19 800 
EUR, t.sk. Eiropas Savienības fi nan-
sējums 17 820 EUR;

•	 Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai Smilte-
nes novadā 54 715 EUR, t.sk. Eiro-
pas Savienības fi nansējums 51 437 
EUR;

•	 Bērensa kapličas rekons-
trukcija 66 146 EUR;

•	 Siera namiņa (Sierūža) re-
konstrukcija 22 000 EUR, t.sk. Eiro-
pas Savienības fi nansējums 20 000 
EUR; 

•	 Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai Apes 
pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes 
un Virešu pagastos 17 189 EUR, t.sk. 
Eiropas Savienības fi nansējums 
11 556 EUR;

•	 Vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšanas pasākumi Raunas 
un Drustu pagastos 24 096 EUR, 

sējums 42 070 EUR;
•	 Palsmanes pamatskolas 

ventilācijas sistēmas uzlabošana 
37 179 EUR, t.sk. Eiropas Savienības 
fi nansējums 30 932 EUR;

•	 Latvijas simtgades prog-
ramma –  Latvijas skolas soma 25 
634 EUR, t.sk. valsts fi nansējums 
25 634 EUR;

•	 Erasmus projekti skolām 
80 672 EUR, t.sk. Eiropas Savienības 
fi nansējums  12 384 EUR, partneru 
fi nansējums ārvalstu projektiem 
1150 EUR;

•	 Pārējie projekti 31  433 
EUR, t.sk Eiropas Savienības fi nan-
sējums 20 195 EUR, partneru fi nan-
sējums ārvalstu projektiem 1 921 
EUR.

Sociālā  aizsardzība
•	 Vidzeme iekļauj 301 836 

EUR, t.sk. Vidzemes plānošanas 
reģiona fi nansējums 251 642 EUR, 
Eiropas Savienības fi nansējums 
19 740 EUR;

•	 Sociālo pakalpojumu in-
frastruktūras attīstība Smiltenes 
novadā – Deinstitucionalizācija 
1 115 862 EUR, t.sk. valsts fi nansē-
jums 1 000 000 EUR;

•	 Profesionāla sociāla darba 
attīstība pašvaldībās 18 923 EUR, 
t.sk. valsts fi nansējums 13 247 EUR;

•	 Atveseļošanas un notu-
rības mehānisma plāna ietvaros 
mājokļa pielāgošana personām ar 
invaliditāti 26  000 EUR, t.sk. valsts 
fi nansējums 24 000 EUR.

Detalizētāka informācija par 
Smiltenes novada pašvaldības 2022.
gada budžetu ir pieejama pašvaldības 
tīmekļvietnes  www.smiltenesnovads.
lv, sadaļā „Pašvaldība  – Budžets”.

 
Linda Beitika,

Smiltenes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja

t.sk. Eiropas Savienības fi nansē-
jums 16802 EUR.

Izglītība
•	 Energoefektivitātes pasā-

kumu īstenošana Raunas pamat-
skolā 393 960 EUR, t.sk. Valsts kases 
aizdevums 98 519 EUR, valsts fi nan-

sējums 272 441 EUR;
•	 Palsmanes pamatskolas 

internāta ēkas energoefektivitātes 
uzlabošana 658 956 EUR t.sk. Valsts 
kases aizdevums 572 165 EUR, Eiro-
pas Savienības fi nansējums 2  400 
EUR;

•	 Atbalsts priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas samazināšanai 
74 358 EUR, t.sk. Eiropas Savienības 
fi nansējums  74 358 EUR;

•	 Atbalsts izglītojamo indivi-
duālo kompetenču attīstībai  42 070 
EUR, t.sk. Eiropas savienības fi nan-

No 1. marta gada ienākumu 
deklarācija ir jāiesniedz elektro-
niski –  izmantojot VID  Elektronis-
kās deklarēšanas sistēmu  (EDS), 
kam nav vēl iespēja iesniegt elek-
troniski var pieteikties uz klātienes 
konsultāciju pie VID speciālista 
Smiltenē vai griezties pēc palīdzī-
bas kādā no Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas cen-
trā (turpmāk VPVKAC).

Ikviens iedzīvotājs var iesniegt 
gada ienākumu deklarāciju, lai 
atgūtu no valsts pārmaksāto ie-
dzīvotāju ienākuma nodokli par 
attaisnotajiem izdevumiem, taču 
daudziem gada ienākumu dekla-
rācija jāsniedz obligāti.

Visiem iedzīvotājiem, kuru ie-
nākumiem tiek piemērots iedzīvo-
tāju ienākuma nodoklis, ir jāseko 
līdzi tam, vai gada laikā piemēro-
tie nodokļu atvieglojumi un VID 
prognozētais neapliekamais mini-
mums atbilst viņu kopējiem gada 
ieņēmumiem. No tā ir atkarīgs, 
vai, iesniedzot gada ienākumu 
deklarāciju, valsts nodokli atmak-
sās vai arī tas būs jāpiemaksā.

Nodokļa piemaksa tiks fi ksēta 
arī tad, ja deklarācija nebūs ie-
sniegta, savukārt, lai atgūtu gada 
laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli par attaisnotajiem 
izdevumiem (izglītību, medicīnu, 
zobārstniecību, iemaksām pensi-
ju fondos u.c.), deklarāciju ir jāie-
sniedz.

Gada ienākumu deklarāciju var 
iesniegt par trim iepriekšējiem ga-
diem, kā arī var  precizēt par trim 
iepriekšējiem gadiem iesniegtās 

gada ienākumu deklarācijas, pievienojot tām papildu čekus.
Šī gada laikā iesniegt gada ienākumu deklarāciju var  ne tikai par 2021. gadu, bet arī par 2020.gadu, 2019.

gadu un līdz 2022. gada 16.  jūnijam par 2018. gadu.
Pašnodarbinātajiem – saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, individuālo komer-

santu,  zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, un 
visiem iedzīvotājiem, kuriem jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksa – gada ienākumu deklarācija ir 
jāiesniedz obligāti.

Aicinājums!
Ikviens nodokļu maksātājs deklarāciju iesniegt var:
1. elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS),  tas ir daudz ātrāk un 
vienkāršāk;
2. pieteikties uz klātienes konsultāciju pie VID speciālista Smiltenē vai kādā novada VPVKAC centrā;
3. Lai autorizētos www.eds.vid.gov.lv sistēmā, nepieciešams izmantot drošas piekļuves līdzekļus:
	 VID EDS lietotāja paroli to var saņemt rakstot iesniegumu par „Pieteikšanās Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmai (EDS)”;
	 internetbankas piekļuves datiem’;
	 elektronisko parakstu vai elektronisko identifi kācijas karti (eID)
	 mobilā lietotne eParaksts mobile.

Svarīgi !
Valsts ieņēmumu dienesta speciālists Smiltenē apmeklētājus pieņem klātienē pēc iepriekšējā 
pieraksta: kontakttālrunis pierakstam: 64707588, 67120098.

Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā „Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību 
gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai arī uzdot savu jautājumu rakstiski 
VID EDS sadaļā „Sarakste ar VID”. Atgādinām, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt 
arī personifi cētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.
Smiltenes novada  VPVKAC aicina saņemt attālinātu telefonisku palīdzību jautājumos par Gada ienākumu 
deklarācijas  iesniegšanas kārtību  un citos valsts pakalpojumu pieteikšanu, zvanot uz tālruņiem: 
Smiltenes VPVKAC: 64707588 vai 20022348;
Raunas VPVKAC:  66954836, 64107343 vai 29468871;
Apes VPVKAC:   64307220 vai 26180350;
Gaujienas VPVKAC:  64381603; 25425155;
Variņu VPVKAC: 64722368 vai 2946257;0
Drustu VPVKAC:  64129776 vai  26690882.
Pēc iepriekšējā pieraksta klātienē var saņemt palīdzību pakalpojuma pieteikšanā, kā arī gada ienākumu 
deklarācijas VEIDLAPAS un citu pakalpojum veidlapas ir pieejamas novada VPVKAC uz vietas.

SMILTENES 
NOVADA 

PAŠVALDĪBA 
aicina darbā: 

•	 Tehnisko projektu va-
dītāju – pieteikšanās līdz 
03.03.2022.

•	 Sekretāru – pieteikšanās 
līdz 11.03.2022. 

•	 Klientu apkalpošanas 
speciālistu – pieteikšanās 
līdz 11.03.2022. 
Pieteikuma dokumentus: 

CV (dzīves aprakstu), motivā-
cijas vēstuli un izglītības doku-
mentu kopijas  iesniegt elek-
troniski e-pastā: personals@
smiltenesnovads.lv; Tel. infor-
mācijai 64707584, 64707586.

SMILTENES 
NOVADA 

BŪVVALDE 
aicina darbā: 

•	 Būvinspektoru – pieteik-
šanās līdz 2022.gada 11. 
martam. 
CV ar norādēm par at-

sauksmēm, motivācijas vēstu-
li, izglītību un kvalifi kāciju ap-
liecinošu dokumentu kopijas 
aicinām iesniegt elektroniski 
pa e-pastu: buvvalde@smil-
tenesnovads.lv  vai pa pas-
tu Dārza ielā 11, Smiltenē; 
Tel. informācijai 64707889, 
20032189.
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28. janvārī pabeigta saimniecī-
bas ēkas pārbūve un rekonstruk-
cija Gatartas pansionāta teritorijā. 
Rekonstruēts vecais pagrabs, uz 
tā uzceļot jaunas telpas nolikta-
vām un brīnišķīgu verandu  ar at-
veramām durvju konstrukcijām. 
Šīs telpas „Gatartas pansionāta” 
iemītnieki varēs izmantot, lai dro-
ši tiktos ar viesiem ievērojot Co-
vid-19 ierobežošanas pasākumus.

Grupu mājas „Kārkli” – un „Ga-
tartas pansionāta” vadītājs Aivars 

Gatartas pansionāta iemītnieki droši var tikties ar saviem mīļajiem āra 
socializācijas telpās

28. janvārī pēc pārbūves at-
klātas noliktavu un sociālizācijas 
telpas  Gatartas pansionāta terito-
rijā, kurās „Gatartas pansionāta” 
iemītnieki turpmāk varēs droši tik-
ties ar viesiem, ievērojot Covid-19 
ierobežošanas pasākumus.   

Šajā dienā atklāšanas pasā-
kums notika arī  pansionāta jau-
najai katlu mājai. Siltumenerģijas 
piegādes uzņēmums SIA „EcoHe-
atPro” Gatartas pansionātā uzstā-
dījis SIA „STEEL PRO” ražoto kon-
teinera tipa šķeldas katlu māju ar 
jaudu 250 kw. Šis notikums ir prie-
cīgs ne tikai tādēļ, ka atnesīs siltu-
mu Gatartas pansionāta un Grupu 
mājas „Kārkli“ iedzīvotājiem, bet 
arī tādēļ, ka tas ir mazs solis pre-
tī tam, lai samazinātu emisijas un 
nesildītu zemeslodi. 

Gatartā uzstādītā katlu māja ir 
gandrīz pilnībā ražota Latvijā, tā-

ves sistēmu. Katlu māja ir pilnībā 
automatizēta, tās darbība tiek 
kontrolēta attālināti un cilvēka 
klātbūtne ikdienas darbā nav ne-
pieciešama. Šāda projekta realizā-
cija ir izdevīga gan siltumenerģijas 
ražotājam, gan tā lietotājam – Ga-
tartas pansionātam, jo modernās 
siltumenerģijas ražošanas iekār-
tas ļauj iegūt stabilu siltumener-
ģijas piegādi par fiksētu un stabilu 
cenu, turklāt, izmantojot vietējo 
energoresursu (koksnes šķeldu).”

Smiltenes novada pašvaldības 
priekšsēdētājs Edgars Avotiņš: 
„Liels prieks, ka esam atraduši 
šādu sadarbības partneri, kurš 
ir gatavs nodrošināt pašvaldības 
iestādes ar siltumu, izmantojot 
jaunākās tehnoloģijas, kas ražo-
tas Latvijā.  Jaunajai iekārtai ir  
salīdzinoši mazas ekspluatēšanās 
izmaksas, kas ir nozīmīgi šobrīd, 

Gatartas pansionāta jaunā katlumāja sildīs iedzīvotājus nevis zemeslodi

dējādi samazinot izmešu daudzu-
mu to transportējot. Siltums tiek 
radīts, izmantojot Latvijā ražotu 
šķeldu. Sistēma ir pilnībā automa-
tizēta, un siltuma padeve tiek no-
drošināta balstoties uz āra tempe-
ratūru, telpu izmēru un daudziem 
citiem apstākļiem. 

SIA „STEEL PRO” vadītājs San-
dis Gromovs, stāstot viesiem par 
jauno katlu māju, min daudz pozi-
tīvā: „Konteinera tipa šķeldas kat-
lu māja „T3-250 Ultra compact” ir 
pilnībā jauns produkts, kurš vienā 
modulī apvieno katla iekārtu, šķel-
das noliktavu un kurināmā pade-

kad energoresursu cenu kāpums 
būtiski palielina iedzīvotāju un 
pašvaldības izdevumus. Svarīgi ir 
arī tas, ka apkures veids, šķelda, 
ir pieejams tepat Latvijā.  Esam 
pārliecināti, ka šīs tehnoloģijas ilg-
termiņā pozitīvi ietekmēs apkures 
tarifu un dos ietaupījumu pašval-
dībai. Ar lielu nepacietību gaidām 
šāda paša tipa apkures katlu uz-
stādīšanu Gaujienā un Palsmanē. “

Lai Gatartas pansionāta un 
grupu mājas „Kārkli” iemītniekiem 
siltums istabā no jaunās katlu mā-
jas un siltums sirdī, tiekoties jau-
najās āra socializācijas telpās ar 
saviem mīļajiem. 

Aija Kramiņa,
Smiltenes novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību un ko-
munikācijas speciāliste

Foto: Aija Kramiņa

Damroze pasniedza būvniecībā 
iesaistītajām pusēm simbolisku 
piemiņas velti, kas pagatavota tur-
pat kaimiņos grupu mājas „Kār-
kli” darbnīcā. Katras simboliskās 
„Naglas” apakšā ir ieraksts: „Šķiet, 
ka neiespējamais ir iespējams”.   
Un šis ieraksts raksturoja visu 
būvniecības procesu, ko būtiski ie-
tekmēja cenu kāpums celtniecībā 
un citi faktori. 

Paldies SIA „RG Meistars“, 
būvuzraugam SIA „Cinis”   par ie-

guldīto darbu.  Evijai Zurģei un Lin-
dai Zūdiņai par iniciatīvu un ide-
jām. Un protams pašam Aivaram 
Damrozem par   brīnišķīgo vietu, 
kur Gatartas pansionāta iemītnie-
ki droši var tikties ar saviem mīļa-
jiem un tuvajiem, un socializēties 
arī Covid- 19 ierobežojumu laikā. 

Aija Kramiņa, 
Smiltenes novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: Aija Kramiņa

SIA „Smiltenes NKUP” dibināts 
1992. gada 30. janvārī, un nodarbo-
jas ar dzīvojamo māju apsaimnie-
košanu (apsaimniekojam apmēram 
40 mājas), pilsētas kopšanu, kapsē-
tu uzturēšanu Smiltenes pilsētā un 
centralizēto ūdensapgādi un kana-
lizāciju visā Smiltenes novadā.

Ar 2022. gada 1. janvāri bijušo 
Apes un Raunas novadu komunālo 
saimniecību ūdensapgādes un ka-
nalizācijas apsaimniekošanas funk-
cijas nodotas pašvaldības kapitāl-
sabiedrībai SIA “Smiltenes NKUP”. 
Tas nozīmē, ka mūsu uzņēmumam 
vienlaicīgi pievienojas vairāki simti 
klientu, kuriem vēlamies sniegt at-
bildes uz visvairāk interesējušiem 
jautājumiem.

Skaitītāju rādījumu nodošana
Visiem SIA „Smiltenes NKUP” 

klientiem jāuzņem ūdens skaitītāju 
rādījumi katru mēnesi! Daudzdzī-
vokļu mājās vēlams to veikt katra 

mēneša pēdējā darba dienā! 
Paziņot uzņemtos skaitītā-
ja rādījumus SIA „Smiltenes 
NKUP” var no 27. datuma līdz 
nākošā mēneša 2. datumam: 
• elektroniski klientu portālā htt-

ps://kabinets.smiltenesnkup.lv/; 
• izmantojot klientu portāla Web-

Nams aplikāciju;
• ierakstot rādījumus rēķinā atda-

lāmajā pasaknītī (vai, ja rēķins 
vēl nav bijis, uz baltas lapas, kurā 
noteikti jānorāda adrese un vē-
lams arī telefona numurs) un 
iemetot pastkastītē, kas atrodas 
Pils ielā 3A, Smiltenē, vai pagastu 
pārvaldēs izvietotajās SIA „Smil-
tenes NKUP” pastkastītēs.

Ielogošanās webkabinetā
Uz jūsu e-pastu tika izsūtīta 

vēstule, kurā norādīts kā reģistrē-
ties jaunajā WEB Kabinetā. Lūdzu, 
sekojiet norādēm šajā vēstulē. Vēs-

Vadlīnijas, kā rīkoties „Smiltenes NKUP” jaunajiem klientiem dažādās situācijās

tulē norādītā parole ir tikai vien-
reizēja. Tikko jūs ielogosieties WEB 
kabinetā, jums tiks piedāvāts no-
mainīt paroli. Šī jaunā parole būs 
pastāvīgai lietošanai.

Tiem, kuri nav saņēmuši e-pas-
tus par ielogošanas jaunajā WEB 
kabinetā, ir jārīkojas šādi – ejiet 
šeit  – https://smiltenesnkup.lv/ un 
tur, kur var nodot ūdensskaitītā-
ja rādījumu, tur spiežat  aizmirsi 
paroli?. Ievadot savu e-pastu, kas 
reģistrēts „Smiltenes NKUP”, Jums 
uz e-pastu tiks nosūtīta „saitīte” un 
ielogojoties savā e-pastā nospiežot 
uz šīs saitītes ievadīsiet savu jauno 
paroli.

Ja, tomēr, neizdodas, zvaniet 
27843971 vai 26182972.

Līgumu parakstīšana
Līgumi par ūdenssaim-

niecības pakalpojumiem fizis-
kām personām ir sagatavoti 
(ar dažiem izņēmumiem) un 

lielākoties ir nogādāti pagastu pār-
valdēs, kur tos iespējams parakstīt. 
Pēc iepriekšēja pieteikuma līgumu 
var parakstīt arī elektroniski. Līgu-
mu parakstīšanas termiņš ir 28. 
februāris.

Rēķinu saņemšana 
Klientam ir iespēja arī izvēlēties 

rēķina saņemšanas veidu:
• elektroniski savā e-pastā bez 

maksas;
• papīra formātā savā pasta kas-

tītē ar Latvijas pasta starpnie-
cību, kas šobrīd izmaksā  1,50 
EUR  (1,24 EUR+PVN) par katru 
rēķinu. 
Lai mainītu esošo rēķina sa-

ņemšanas veidu, klientam jāsa-
zinās ar SIA „Smiltenes NKUP” 

rakstot uz e-pastu:  info@smilte-
nesnkup.lv  vai zvanot uz tālruņu 
numuriem:  27843971,  26182972. 
Rēķinu saņemšana elektroniski no-
drošina ne vien ērtu un operatīvu 
savstarpējo sadarbību, bet arī videi 
draudzīgu pieeju.

Rēķinu apmaksa
Rēķinus par saņemtajiem pa-

kalpojumiem iespējams apmaksāt:
- internetbankā veicot pārskaitī 

jumu uz rēķinā norādītajiem ban-
kas kontiem (atbilstoši katras ban-
kas cenrādim);

- veikalu Maxima kasēs (pakal-
pojuma maksa 0,50 EUR);

- Latvijas pasta nodaļās (pakal-
pojuma maksa 0,50 EUR).

Vairāk variet uzzināt mūsu mā-
jas lapā smiltenesnkup.lv un nepie-
ciešamības gadījumā sazinieties ar 
mums zvanot 26182972, vai arī at-
tiecīgajam speciālistam, kura kon-
taktus var atrast mājaslapā.

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija 2022. gada janvāra  mēnesī 
reaģēja uz 105 notikumiem, no ku-
riem 62 gadījumos ziņas saņemtas 
no iedzīvotājiem, 15 pārkāpumi tika 
fiksēti patruļas laikā, 26 gadījumos 
informācija saņemta no Valsts po-
licijas Operatīvās vadības nodaļas.

Apkalpojot notikumus, konsta-
tēts, ka 27 gadījumos notikumā ie-
saistītās personas atrodas alkohola 
reibumā, no tām sešas personas 
nogādātas dzīves vietā, piecas – at-
skurbtuvē.

 Pret 17 personām uzsākta ad-
ministratīvo pārkāpumu lietvedība, 
no kurām 9 gadījumos pieņemts 
lēmums, bet 8 lietas nosūtītas kom-
petentām iestādēm lēmuma pie-

Pašvaldības policijas informācija
ņemšanai.

	 5 par alkoholisko dzērienu 
vai citu apreibinošo vielu lietošanu 
publiskā vietā vai atrašanos publis-
kā vietā reibuma stāvoklī; 

	 3  par dzīvnieku labturības 
prasību pārkāpumiem;

	 1 par pārvietošanos uz 
brauktuves vai nomales bez apģēr-
ba ar labi redzamiem gaismas at-
starojošiem elementiem diennakts 
tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami 
un vienmērīgi apgaismots;

	 2 par smēķēšanu neatļau-
tās vietās;

	 1 par dzīvošanu bez dekla-
rētas dzīvesvietas;

	 1 par atkritumu apsaim-
niekošanas pārkāpumiem;

	 4 pa alkoholisko dzērienu 
vai citu apreibinošo vielu lietošanu 
vai atrašanos alkoholisko dzērienu 
vai citu apreibinošo vielu ietekmē, 
ja to izdarījis nepilngadīgais.

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

Šī brīža sabiedriskās kārtī-
bas aktualitāte ir bez saimnie-
ka klīstoši suņi, kas apdraud 
iedzīvotāju drošību un biedē uz 
ielām esošus bērnus un seni-
orus. Aicinām suņu saimniekus 
informēt pašvaldības policiju, ja 
Jums ir aizklīdis suns, sazināties 
ar Smiltenes novada pašvaldības 

policiju ir iespējams pa tālruni 
28659933.

Šī brīža tendence rāda, ka iedzī-
votāji labprātāk publicē ziņojumus 
sociālajos tīklos, dalās ar informā-
ciju savā starpā, kamēr policijas in-
spektoriem ir apgrūtināta iespēja 
noteikt suņa saimniekus, kas nav in-
formējuši par dzīvnieka pazušanu, 
vai suņa atrašanas gadījumā tiek 
konstatēts, ka suņa īpašnieks, vai 
tā turētājs nav veicis čipēšanu un 
pirmreizējo reģistrāciju datubāzē. 
Mājdzīvnieks tiek nogādāts patvers-
mē, kā rezultātā rodas ne tikai pa-
pildus izdevumi, bet arī apgrūtināta 
iespēja nokļūt pēc sava mīluļa. 

Pašvaldības policija vērtē katru 
suņa klaiņošanas gadījumu atseviš-

ķi. Drošības dienestu mērķis nav 
sodīt īpašnieku, bet panākt, lai suns 
neklaiņo. Ja saimnieks ir atsaucīgs, 
ziņo policijai un risina situāciju, po-
licija var lemt par aizrādījuma izteik-
šanu.

Iedzīvotāji aicināti ziņot, ja 
ievērojuši bīstamas jumta malas 
ar sniegu.

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

 
Ziņojiet nekavējoties!

28659933 vai 110

  Smiltenes novada 
Pašvaldības policija
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APTAUJAS ANKETA SMILTENES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
Aicinām iedzīvotājus līdz  2022. gada 10. martam piedalīties ikgadējā aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot 
iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 
2021.-2027.gadam īstenošanā, Smiltenes novada pašvaldības sniegto pakalpojumu un to kvalitātes uzlabošanai.
Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

1.Vai Jūs esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā? (Atzīmējiet ar „X” un pamatojiet atbildi)
Pilnīgi apmierina Drīzāk neapmierina Pilnīgi neapmierina Vieta komentāriem:

Drīzāk apmierina Neapmierina Nav viedokļa 

2. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE un PIEEJAMĪBA Jūsu pilsētā/pagastā? 
(Atzīmējiet ar „X” un pamatojiet atbildi)

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN 
PAKALPOJUMI

Pilnīgi
apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Pilnīgi
neapmierina

Nav 
viedokļa

Sabiedriskās apspriešanas organizēšana 
Publiskā infrastruktūra (āra trenažieri; rotaļu laukumi, brīvdabas 
estrādes u.c.)
Sporta infrastruktūra (Stadions; treniņu trases un laukumi u.c.)
Satiksmes infrastruktūra (gājējiem domātā infrastruktūra, 
veloceļi, satiksmes drošība u.c.)
Ielu/ceļu infrastruktūra pilsētās
Ielu/ceļu infrastruktūra pagastos
Ielu apgaismojums
Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko punkti, eko laukums)
Publisko teritoriju labiekārtojums (parki, apstādījumi, dabas 
aizsargājamās teritorijas un to infrastruktūra)
Ilgstošās un īslaicīgās aprūpes pakalpojuma nodrošinājums 
Vides pieejamība
Publisko ūdeņu izmantošana/pieejamība
Centrālā siltumapgāde 
Kanalizācija un ūdensapgāde 
Kapsētu saimniecība 
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”)
Komentāri/ piemēri:

IEDZĪVOTĀJU DZĪVES VIDE
Pilnīgi

apmierina
Drīzāk

apmierina
Drīzāk

neapmierina
Pilnīgi

neapmierina
Nav 

viedokļa

Pirmsskolas izglītība 
Pamatizglītība un vidējā izglītība
Profesionālā izglītība
Profesionālās ievirzes izglītība (Mūzikas, Mākslas un Sporta skola)
Interešu izglītība (pulciņi, deju kolektīvi u.c.)
Mūžizglītība (Pieaugušo tālākizglītība)
Medicīnas darbinieku, ārstu un speciālistu pieejamība
Sociālā palīdzība (pabalsti, dzīvokļa jaut. risināšana, u.c.)
Nekustamo īpašumu jautājumu risināšana
Būvvaldes sniegtie pakalpojumi 
Veselības aprūpe (Sociālā aprūpe, poliklīnika, feldšeru punkti)
Bērnu tiesību aizsardzība
Kultūras nozares un pasākumu organizēšana
Bibliotēku sniegtie pakalpojumi un pieejamība
Sporta nozares un pasākumu organizēšana
Aktīvās atpūtas iespējas un pasākumu organizēšana
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija)
Sabiedriskais transports (Skolēnu pārvadājumi)
Civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšana
Atbalsts uzņēmējdarbībai
Nodarbinātības veicināšana
Vides stāvokļa (ūdens, gruntsūdens, troksnis, gaiss, u.c.) 
novērtējums
Komentāri/ piemēri:

PAŠVALDĪBAS DARBĪBA
3. Kā Jūs vērtējat Smiltenes novada pašvaldības darbu 
pēdējā gada laikā? (Atzīmējiet ar “X” atbilžu variantu)

4. Kas Jūs apmierina/ neapmierina pašvaldības darbā?

Ļoti pozitīvi Apmierinoši Ļoti negatīvi

Pozitīvi Negatīvi Nav viedokļa

5. Kā Jūs vērtējat šādus pašvaldības darba aspektus? (Atzīmējiet ar „X”)
Pilnīgi

apmierina
Drīzāk

apmierina
Drīzāk

neapmierina
Pilnīgi

neapmierina
Pašvaldības darbinieku zināšanas, kompetence

Pašvaldības darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem
Termiņi, kādos iespējams nokārtot lietas pašvaldībā

E-pakalpojumu piedāvājums 
Sadarbība ar iedzīvotājiem 

Vieta komentāriem: 

6.Vai Jūs esat informēts par pašvaldības darbu un 
aktualitātēm? (Atzīmējiet ar “X” atbilžu variantu)

7. No kāda informācijas avota Jūs visvairāk uzzināt par 
pašvaldības darbu? (Atzīmējiet ar “X” trīs galvenos informācijas 
avotus, sarindojot tos prioritārā secībā ar cipariem 1,2,3)

Pilnībā pietiekami Informatīvais izdevums „Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis”
Pietiekami Novada mājas lapa www.smiltenesnovads.lv
Nepietiekami Sociālie mediji (Twitter, Facebook, Instagram)
Nav viedokļa Pagastu mājas lapas (www.palsmane.lv. www.blome.lv )

Linkedin profils
Radio ziņas

8. Kādu informācija, Jūsuprāt, Pašvaldībai jāsniedz 
iedzīvotājiem vairāk ? (Atzīmējiet ar “X” trīs galvenās tēmas, 
sarindojot tās prioritārā secībā ar cipariem 1,2,3)

Laikraksts “Alūksnes un Malienas ziņas”
Laikraksts “Druva”
Laikraksts „Ziemeļlatvija”
Portāls www.aluksniesiem.lv
Portāls www.ziemellatvija.lv
Portāls www.edruva.lv

Par attīstības projektiem Citi reģionālie un nacionālie mediji
Par pieņemtajiem lēmumiem Informācija pilsētvidē uz informatīvajiem stendiem
Par izglītības jautājumiem Ģimenes, draugiem, kolēģiem, paziņām.
Par kultūras un sporta pasākumiem Zvanot vai apmeklējot pašvaldību vai pašvaldības iestādes
Par veselības aprūpes pakalpojumiem 9. Kādos pasākumos/sanāksmēs/akcijās/konkursos Jūs 

visvairāk vēlētos piedalīties? (Sarindojiet prioritārā secībā no 1-12)Par komunālajiem pakalpojumiem
Par sociālajiem pakalpojumiem Sabiedriskās apspriešanas
Par jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu Speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem 
Par jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību Deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem
Par atbalsta iespējām un konkursiem Meistarklases ar nozares speciālistiem
Par līdzdalības iespējām un iesaisti sabiedriskajā darbā Izglītojoši semināri, konferences, forumi
Par jauniešiem saistošām iniciatīvām, projektiem Nozaru pasākumi (t.sk. uzņēmējiem, NVO, jauniešiem)
Informācija remigrantiem Zaļumballes, svētku balles, groziņu vakari 
Par pašvaldības aktuālajiem darbiem un norisēm Amatiermākslas kolektīvu izrādes, koncerti 
Par sabiedriskās kārtības aktualitātēm Populāru mākslinieku koncerti, izrādes 
Par notikumiem citos novados un Latvijā Akcijas, konkursi (t.sk. sakoptākais īpašums, Ziemassvētku akcija)
Cits variants ________________________________                                  Tūrisma pārgājieni, ekskursijas

Sporta sacensības
Sporta pasākumi, nodarbības, sacensības iedzīvotājiem/amatieriem 
Jūsu varianti____________________________________________

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBĪBA
10. Vai pēdējo 2 gadu laikā Jums bijusi personīga saskarsme ar Pašvaldības policiju? (Atzīmējiet ar “X” atbilžu variantu)

Jā Nē
11. Cik lielā mērā Jūs piekrītat sekojošiem 
apgalvojumiem? (Atzīmējiet ar „X”, pamatojiet atbildi)

Piekrītu Nepiekrītu Nav viedokļa

Smiltenes novada pašvaldības 
Saimnieciskās darbības nodaļa in-
formē, ka tiks izgrieztas mizgrau-
žu bojātās, nokaltušās egles pie 
Tepera ezera.

Astoņzobu mizgrauža radīti 
bojājumi ir konstatēti arī citviet 
pašvaldības parkos un privātīpa-
šumos. Bojāti koki arī Jaunā parka 
teritorijā un citviet pašvaldībā.

„Egļu astoņzobu mizgrauzis šo-
brīd nodara vislielāko postu egļu 
audzēm Latvijā. Ja iepriekšējā ru-
dens, ziemas periodā bijušas vēja 
gāztas, lauztas un liektas egles, 
līdz mizgraužu lidošanas sezonas 
sākumam nepieciešams veikt šo 
bojāto egļu izstrādi, jo egļu astoņ-
zobu mizgrauzis vispirms attīstās 
novājinātās eglēs.

Liela uzmanība jāpievērš egļu 
audzēm, kas vecākas par 50 ga-
diem. Ja mizgrauzis ir ieperinājies 
audzē, tā vairs nebūs glābjama. 
Ar tās savlaicīgu nociršanu var 
glābt blakus esošās vēl nebojātās 
audzes.” skaidro LVM Meža aizsar-

Smiltenes novada pašvaldība 
aicina rūpīgi izvērtēt egļu 
stādījumus piemājas 
saimniecībās  un meža audzēs

dzības un ugunsdzēsības vadītājs 
Edijs Leišavnieks.

Smiltenes novada pašvaldība 
aicina iepazīties ar Latvijas Valsts 
Mežu sagatavoto informāciju un 
rūpīgi izvērtēt stādījumus piemā-
jas saimniecībās  un meža audzēs.

Vairāk informācijas par šo kai-
tēkli un veidiem, kā pasargāt egļu 
piemājas stādījumus un audzes 
Latvijas Valsts mežu mājas lapā, 
kurā ievietota AS „Latvijas valsts 
meži” (LVM) un Latvijas Valsts 
mežzinātnes institūts (LVMI) „Sila-
va” izglītojošā filma mežu īpašnie-
kiem, kurā pieredzējuši eksperti 
dalās padomos par to, kā atpazīt 
mizgrauža invadētos kokus, kad 
un kā rīkoties, lai mazinātu egļu 
kaitnieka tālāko izplatību un kā 
minimizēt riskus meža audzēšanā. 

 

Aija Kramiņa,
Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un 
komunikācijas speciāliste

Labklājības ministrija Atvese-
ļošanas un noturības mehānisma 
plāna  ietvaros ievieš Atbalsta 
pasākumu cilvēkiem ar invaliditā-
ti mājokļu vides pieejamības no-
drošināšanai visā Latvijas terito-
rijā. Smiltenes novada pašvaldībai 
pasākuma īstenošanai piešķirtas 
divas kvotas, t.i.  personu ar inva-
liditāti skaits, kurām pašvaldībā 
Atveseļošanas fonda pasākuma 
ietvaros sniegs atbalstu mājokļa 
vides pielāgošanai, lai šīs perso-
nas varētu veiksmīgi uzsākt darba 
gaitas.

Informējam, ka pasākuma 
ietvaros plānots sniegt atbalstu 
personām ar invaliditāti, kurām 
ir kustību traucējumi (bērni no 15 
līdz17 (ieskaitot) gadu vecumam 
un pilngadīgās personas ar I un II 
invaliditātes grupu darbspējas ve-
cumā ar kustību traucējumiem). 

Pasākuma ietvaros ir paredzē-
ta individuālo mājokļu vides pie-

Pasākuma ietvaros ir 
paredzēta individuālo 
mājokļu vides piekļūstamības 
nodrošināšana

kļūstamības nodrošināšana (t.sk. 
dzīvojamo un koplietojamo telpu 
pielāgošana, pacēlāju, uzbrauk-
tuvju ierīkošana un automatizētu 
durvju ierīkošana, kā arī citu pie-
lāgojumu veikšana). Individuālo 
mājokļu vides piekļūstamības uz-
labošana sekmēs personu ar inva-
liditāti dzīves kvalitāti, kā arī sek-
mēs to iespēju dzīvot neatkarīgi 
un pilnvērtīgi (t.sk. sekmēs iespēju 
piekļūt veselības, izglītības un so-
ciālajiem pakalpojumiem), kā arī 
veicinās iekļaušanos sabiedrībā 
un darba tirgū.

Aicinām personas ar invalidi-
tāti, kurām nepieciešams atbalsts 
mājokļa vides pielāgošanai, lai ie-
kļautos darba tirgū, sazināties ar 
tuvāko sociālā dienesta darbinie-
ku vai Smiltenes novada sociālo 
dienestu 26362282, lai uzzinātu 
vairāk par atbalsta iespējām. 

Smiltenes novada 
Sociālais dienests
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Izglītība

Savā dzīves vietā regulāri redzu Pašvaldības policijas 
darbiniekus, kas pilda savus pienākumus
Manā dzīves vietā Pašvaldības policija risina sabiedriskās 
kārtības un drošības problēmas
Pašvaldības policija ir viegli pieejama un sasniedzama
Esmu pietiekami informēts par Pašvaldības policijas darbu un 
drošības problēmām novadā
Es jūtos drošāk, ja ikdienā redzu Pašvaldības policiju 
patrulējam
Ja vien iespējams, es izvairos vērsties Pašvaldības policijā
Ikvienam iedzīvotājam pašam aktīvi jāiesaistās savas dzīves 
vietas drošības problēmu risināšanā
Man ir pieejama Pašvaldības policijas kontaktinformācija 
Pašvaldības policijas darbinieki ir zinoši un atsaucīgi 
Uzticos Pašvaldības policijai, jo risina sabiedriskās kārtības un 
drošības problēmas
Komentāri/ piemēri:

12. Norādiet sabiedriskās kārtības problēmu 
aktualitāti? (Atzīmējiet ar “X”, pamatojiet atbildi)

Problēmu 
nav

Reti 
gadījumi

Aktuāla 
problēma

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi
Automašīnu novietošana neatļautās vietās
Ātruma ierobežojumu neievērošana
Transportlīdzekļa vadīšana reibumā 
Agresīva braukšana
Narkotisko vielu lietošana un tirdzniecība
Nelegāla alkohola ražošana un tirdzniecība
Klaiņojoši dzīvnieki
Huligānisms un vandālisms 
Personas alkohola vai narkotisko vielu reibumā 
Zādzības 
Pusaudžu un jauniešu izraisītas problēmas 
Nekopta teritorija 
Smēķēšana neatļautās vietās 
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumi
Citi pārkāpumi
Komentāri/ piemēri:

13.Vai uzskatāt, ka novada teritorijā ir kāda vieta, kur nepieciešama biežāka Pašvaldības policijas patrulēšana?

14. Jūsu IETEIKUMI sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanai Smiltenes novadā: 

ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀ REFORMA - ATR
15. Kā, Jūsuprāt, ATR ietekmējusi novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti? 

Uzlabojusies Drīzāk uzlabojusies Drīzāk nav 
uzlabojusies

Nav uzlabojusies

16. Kādus uzlabojumus Jūs saskatāt pašvaldības darbībā pēc ATR?

PALDIES JUMS PAR ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!
Anketas lūdzam līdz 10. martam ievietot pastkastītēs pie Smiltenes novada pagastu pārvaldēm, klientu apkalpošanas centriem vai 
Smiltenes novada pašvaldības ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē, LV-4729. Aptaujas rezultātu apkopojums būs pieejams Smiltenes novada mājas 
lapas www.smiltenesnovads.lv sadaļā SABIEDRĪBA

17. Kādus trūkumus Jūs saskatāt pašvaldības darbībā pēc ATR?

18. Jūsu citi IETEIKUMI pašvaldības darba un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai novadā:

19. Dati par respondentu ((Iespējama tikai 1 atbilde, katrā kolonnā)

Jūsu dzimums: Jūsu izglītība Jūsu nodarbošanās Jūsu dzīvesvieta atrodas
Sieviete Mācos skolā Uzņēmējs Smiltenes pilsētā
Vīrietis Pamata Privāta uzņēmuma darbinieks Bilskas pag.
Jūsu vecums: Studēju Valsts, pašv. iestādes darbinieks Blomes pag.
līdz 18 Vidējā Pašnodarbināta persona Brantu pag.
18 – 25 Vidējā speciālā Bezdarbnieks Grundzāles pag.
26 – 35 Augstākā Mājsaimniece Launkalnes pag.
36 – 45 Pensionārs Palsmanes pag,
46 – 55 Skolēns Variņu pag.
56 - 65 Students Smiltenes pag.
66 un vairāk Cits variants________ Apes pilsēta, Apes pagasts

Gaujienas pagasts
Virešu pagasts
Trapenes pagasts
Raunas pagasts
Drustu pagasts
Citur______________

Komentāri/ piemēri:

PAŠVALDĪBAS DARBĪBA
3. Kā Jūs vērtējat Smiltenes novada pašvaldības darbu 
pēdējā gada laikā? (Atzīmējiet ar “X” atbilžu variantu)

4. Kas Jūs apmierina/ neapmierina pašvaldības darbā?

Ļoti pozitīvi Apmierinoši Ļoti negatīvi

Pozitīvi Negatīvi Nav viedokļa

5. Kā Jūs vērtējat šādus pašvaldības darba aspektus? (Atzīmējiet ar „X”)
Pilnīgi

apmierina
Drīzāk

apmierina
Drīzāk

neapmierina
Pilnīgi

neapmierina
Pašvaldības darbinieku zināšanas, kompetence

Pašvaldības darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem
Termiņi, kādos iespējams nokārtot lietas pašvaldībā

E-pakalpojumu piedāvājums 
Sadarbība ar iedzīvotājiem 

Vieta komentāriem: 

6.Vai Jūs esat informēts par pašvaldības darbu un 
aktualitātēm? (Atzīmējiet ar “X” atbilžu variantu)

7. No kāda informācijas avota Jūs visvairāk uzzināt par 
pašvaldības darbu? (Atzīmējiet ar “X” trīs galvenos informācijas 
avotus, sarindojot tos prioritārā secībā ar cipariem 1,2,3)

Pilnībā pietiekami Informatīvais izdevums „Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis”
Pietiekami Novada mājas lapa www.smiltenesnovads.lv
Nepietiekami Sociālie mediji (Twitter, Facebook, Instagram)
Nav viedokļa Pagastu mājas lapas (www.palsmane.lv. www.blome.lv )

Linkedin profils
Radio ziņas

8. Kādu informācija, Jūsuprāt, Pašvaldībai jāsniedz 
iedzīvotājiem vairāk ? (Atzīmējiet ar “X” trīs galvenās tēmas, 
sarindojot tās prioritārā secībā ar cipariem 1,2,3)

Laikraksts “Alūksnes un Malienas ziņas”
Laikraksts “Druva”
Laikraksts „Ziemeļlatvija”
Portāls www.aluksniesiem.lv
Portāls www.ziemellatvija.lv
Portāls www.edruva.lv

Par attīstības projektiem Citi reģionālie un nacionālie mediji
Par pieņemtajiem lēmumiem Informācija pilsētvidē uz informatīvajiem stendiem
Par izglītības jautājumiem Ģimenes, draugiem, kolēģiem, paziņām.
Par kultūras un sporta pasākumiem Zvanot vai apmeklējot pašvaldību vai pašvaldības iestādes
Par veselības aprūpes pakalpojumiem 9. Kādos pasākumos/sanāksmēs/akcijās/konkursos Jūs 

visvairāk vēlētos piedalīties? (Sarindojiet prioritārā secībā no 1-12)Par komunālajiem pakalpojumiem
Par sociālajiem pakalpojumiem Sabiedriskās apspriešanas
Par jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu Speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem 
Par jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību Deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem
Par atbalsta iespējām un konkursiem Meistarklases ar nozares speciālistiem
Par līdzdalības iespējām un iesaisti sabiedriskajā darbā Izglītojoši semināri, konferences, forumi
Par jauniešiem saistošām iniciatīvām, projektiem Nozaru pasākumi (t.sk. uzņēmējiem, NVO, jauniešiem)
Informācija remigrantiem Zaļumballes, svētku balles, groziņu vakari 
Par pašvaldības aktuālajiem darbiem un norisēm Amatiermākslas kolektīvu izrādes, koncerti 
Par sabiedriskās kārtības aktualitātēm Populāru mākslinieku koncerti, izrādes 
Par notikumiem citos novados un Latvijā Akcijas, konkursi (t.sk. sakoptākais īpašums, Ziemassvētku akcija)
Cits variants ________________________________                                  Tūrisma pārgājieni, ekskursijas

Sporta sacensības
Sporta pasākumi, nodarbības, sacensības iedzīvotājiem/amatieriem 
Jūsu varianti____________________________________________

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBĪBA
10. Vai pēdējo 2 gadu laikā Jums bijusi personīga saskarsme ar Pašvaldības policiju? (Atzīmējiet ar “X” atbilžu variantu)

Jā Nē
11. Cik lielā mērā Jūs piekrītat sekojošiem 
apgalvojumiem? (Atzīmējiet ar „X”, pamatojiet atbildi)

Piekrītu Nepiekrītu Nav viedokļa

Ar baltu un biezu sniega kārtu 
mūs šogad pārsteidz ziema. Bēr-
niem tas sagādā prieku, dodoties uz 
kalniņu, braukt ar ragaviņām, kā arī 
ceļot sniega kalnus un sniegavīrus 
rotaļu laukumā. Šajā mēnesī 3 – 4 
g. bērnu grupa „Kodoliņi” piedalās 
žurnāla „Pūcīte” konkursā „Pūcītes 
olimpiāde”, kur bērnudārzu grupi-
ņas tiek aicinātas veidot savu sapņu 
sniegavīru. Visu mēnesi grupā tika 
pētīti dabas ritmi, runāts par to, kā 
nakts nomaina dienu. Sadarbībā 
ar ģimenēm un viņu iesūtītajiem 
video, bērniem tika dota iespēja iz-
zināt  katras ģimenes gulēt iešanas 
rituālus. Mēs esam pateicīgi, ka bēr-
nu vecāki aktīvi mūs atbalsta uzdoto 
“mājas darbu” izpildē. Tas iedrošina 
izdomāt arvien jaunas aktivitātes.

Mazās grupas „Riekstiņi” un 
„Čiekuriņi”  bērni mācījās pirmās 
dārzkopja prasmes, iestādot grupas 
mazdārziņā pirmos sīpolus, lai drī-
zumā varētu paši baudīt pirmos vi-
tamīnus – lociņus uz sviestmaizēm.

Vienmēr mēs cenšamies pieda-
līties valstij nozīmīgu svētku svinē-
šanā mūsu pilsētā. Mums patīk būt 
daļai no mazās Apes lielās kopienas, 
kur katra iedzīvotāja līdzdarboša-
nās nes pienesumu pilsētas dzīvei. 
Kā katru gadu, arī šogad piedalījā-
mies „Barikāžu atceres piemiņas 
dienas” norisēs pilsētas centrā, kad 
bērni savās ragaviņās velkot mal-
kas pagales uz norādīto ugunskura 
vietu, bija līdzdalībnieki piemiņas 
ugunskura liesmas noturēšanai 
pilsētā. Vieniem iespaidīgi likās sa-
braukušie traktori, citiem maizītes 
pie ugunskura un siltā tēja, kas bija 
šo Barikāžu dienu neatņemamas 
sastāvdaļas. 

Iestādē norit arī savi ikdienas 

Darbošanās Apes pirmsskolas 
izglītības iestādē „Vāverīte”

darbi, kad skolotāji un bērni mācās, 
lai uzzinātu ko jaunu. 5 – 6 g. grupas 
„Vāverēni” bērni devās virtuālā ce-
ļojumā apkārt pasaulei.  Bērni gan 
klausījās, gan paši meklēja informā-
ciju par daudzām  valstīm, gatavoja 
afrikāņu maskas, bumerangus, gan 
klausījās un  mācījās šo valstu dejas, 
kā arī mācījās aizpildīt „Ceļošanas 
pases” atgriežoties mājās. 

Februāris ir Olimpiādes mēne-
sis. Arī mūsu iestādē notiek Meža 
olimpiāde, kurā sportiskas ziemas 
aktivitātes un rotaļas izbaudīja visu 
grupu bērni, dzenot projām ziemu 
un saucot sauli. 

Šajā mācību gadā viens no prio-
ritārajiem gada uzdevumiem ir piln-
veidot skolotāju digitālās prasmes. 
Janvārī, sadarbojoties ar Alūksnes 
novada pirmsskolas izglītības iestā-
di „Sprīdītis”, esam organizējuši 
divas Labākās pieredzes skolas 
digitālās pratības jomā, kurās kat-
ras iestādes skolotāji dalījās savā 
pieredzē, kā digitālās tehnoloģijas 
ieviestas dzīvē gan mācību proce-
sa dažādošanai, gan sadarbībā ar 
vecākiem. Savukārt februārī, sadar-
bojoties ar Smiltenes pirmsskolas 
izglītības iestādi „Pīlādzītis” un Skola 
2030 eksperti Lieni Rolandu iepazīs-
tināsim kolēģus, kā darboties e-vidē 
Skolo.lv.

Tāpat kā citus gadus, mēs ai-
cinām Apes pilsētas un pagasta 
iedzīvotājus vākt, krāt savās mājās 
makulatūru un, ja iespējams, nogā-
dāt to mūsu iestādē, lai atbalstītu 
mūs ZAAO akcijā „Darīt dabai labu”. 
Paldies tiem, kas to dara regulāri – 
Guntas Ļuļes ģimenei!

Iluta Apine,
Apes pirmsskolas izglītības iestādes 

„Vāverīte” vadītāja 
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Smiltenes tehnikuma jauniešu pašpārvaldes prezidente – 3. pavāru 
kursa audzēkne Līga Receba – Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības 
konkursa „SkillsLatvia 2022” pusfināla prasmju konkursā „Ēdienu gatavoša-
na” izcīnījusi iespēju būt vienai no sešiem Latvijas profesionāli izglītojošo 
skolu nākamajiem pavāriem, kuri piedalīsies konkursa finālā. Līgai konkur-
sam sagatavoties palīdzēja Tūrisma nozares mācību programmu vadītāja 
Ira Gaile un skolotāja Inese Veidemane.

Teksts: Baiba Vahere
Foto: VIAA

Smiltenes tehnikuma audzēkne 
Līga Receba dosies uz SkillsLatvia 
2022” finālu!

Smiltenes vidusskolā
11. februārī Smiltenes vidus-

skolas direktore, Smiltenes novada 
pašvaldības deputāte Ilze Vergina 
un Zaporožjes liceja „Elint” (Ukraina) 
direktore Jeļena Zaikovska, kā arī 
Latvijas Republikas Goda konsuls 
Zaporožjē Jurijs Podgornijs, sazino-
ties tiešsaistē, parakstīja vienoša-
nos par divu mācību iestāžu sadar-
bību. 

„Mums ir liels gods parakstīt 
vienošanos par sadarbību,” jauna-
jiem sadarbības partneriem teica 
Smiltenes vidusskolas direktore Ilze 
Vergina. „Izglītība jebkurā valstī un 
laikā ir iedzīvotāju lielākā vērtība. 
Lai mūsu sadarbība pāraug ciešā 
draudzībā!” Līguma parakstīšanas 
brīdī kopā ar Ilzi Verginu bija arī 
Smiltenes novada domes izpilddi-
rektors Andris Lapiņš.

„Mums ir liels prieks jūs sveikt 
no mūsu skolas skolotājiem, skolē-
niem un bērnu vecākiem,” parakstot 
vienošanos, atzina Zaporožjes liceja 
„Elint” direktore Jeļena Zaikovska. 

vijas vēstniecības Ukrainā darbinie-
ki sniedza lielu palīdzību sadarbības 
vienošanās sagatavošanā, kā arī or-
ganizatoriskajos pasākumos.”

„Šodien tika parakstīta sadar-
bības vienošanās starp Latvijas un 
Ukrainas skolām. Esmu pateicīgs 
Smiltenes novada pašvaldības de-
putātam, Latvijas ekonomikas ata-
šejam Ukrainā Aināram Mežulim,” 
klātesošos uzrunāja Latvijas Repub-
likas Goda konsuls Zaporožjē Jurijs 
Podgornijs. „Ļoti ceru uz ciešu abu 
skolu sadarbību!”

Zaporožjes pilsētas mēra viet-
nieka izpildvaras jautājumos Anato-
lijs Vasjuks atzīmēja, ka sadarbības 
vienošanās parakstīšanās ir noti-
kums ne tikai Zaporožjes skolai, bet 
arī visai pilsētai. „Mēs allaž esam 
meklējuši labu pieredzi izglītības 
jomā. Ne tikai mūsu skolās, bet arī 
labākajās Eiropas Savienības valstu 
izglītības iestādēs. Priecājos, ka ko-
pīgiem spēkiem izdevies operatīvi 
nonākt līdz vienošanās parakstīša-

Erasmus+ projekta „Vienoti 
kultūru dažādībā” ietvaros laikā no 
8.  līdz 12. februārim Ojāra Vācie-
ša Gaujienas pamatskolas projekta 
komanda kopā ar partneriem no 
Horvātijas, Sicīlijas, Kipras un Spā-
nijas virtuāli viesojās Portugālē, 
Abel Salazar pamatskolā. 

Projekta atklāšanas dienā 
klausījāmies skolas direktores uz-
runu, ar video palīdzību iepazinām 
Guimarães reģionu un partner-
skolu, kas mūs īpaši pārsteidza ar 
plašo sporta zāli. Tālāk sekoja no-
darbība, kuras laikā mēs uzzinā-
jām Portugāles karoga veidošanās 
stāstu, krāsu un simbolu nozīmi. 
Pēc tam katrs dalībnieks gatavoja 
savu karogu. Vēl mums tika dots 

„Mūsu skolām ir daudz kopīga. Un 
arī mērķi ir līdzīgi. Varēsim apmainī-
ties ar skolēnu pašpārvaldes darba 
pieredzi. Pateicos visiem, kas mums 
palīdzēja nodibināt kontaktus – Lat-
vijas Republikas Goda konsulam 
Zaporožjē Jurijam Podgornijam un 
mūsu skolēnu vecākiem. Ceram uz 

ražīgu sadarbību!
Lielais notikums kļuva iespē-

jams, pateicoties draudzīgai sadar-
bībai ar Latvijas Republikas vēst-
niecību Ukrainā, kā arī Ukrainas 
vēstniecībai Latvijas Republikā. 
Esam ieguvuši uzticamu sadarbības 
partneri – Smiltenes vidusskolu. Lat-

Konkursa „SkillsLatvia 2022” 
pusfināls notika sešas stundas, 
kuru laikā pretendentiem vaja-
dzēja pagatavot siltās uzkodas, 

pamatēdienu un desertu.

nai. Ceram, ka šīs vienošanās pa-
rakstīšana radīs jaunu pavērsienu 
abu skolu dzīvē un dos ļoti pozitīvus 
rezultātus gan vienai, gan otrai izglī-
tības iestādei.”

Vienošanās stājusies spēkā no 
parakstīšanas brīža un abas skolas 
jau ieplānojušas kopīgus pasāku-
mus martā.

„No sirds priecājos par pirmo 
Ukrainas skolu, ar kuru parakstīts 
šis līgums,” atzina Smiltenes nova-
da pašvaldības deputāts, Latvijas 
ekonomikas atašejs Ukrainā Ainārs 
Mežulis. „Uzaicinu mūsu sadarbī-
bas partnerus uz savu dzimto pil-
sētu un skolu, kur esmu 12 gadus 
mācījies un pēc tam arī strādājis. 
Uz tikšanos klātienē! Šobrīd atro-
dos Kijevā, kas man kļuvusi par 
otru dzimteni. Abām skolām ir 
daudz ideju, tagad tikai jāķeras pie 
to īstenošanas dzīvē.”

Baiba Vahere
Foto: Jānis Ūdris

Neierūsē, neatliec! – Ar šādu 
vadmotīvu atklāta pieteikšanās ESF 
projekta „Nodarbināto personu pro-
fesionālās kompetences pilnveide” 
7. kārtai. 

Ar katru projekta kārtu Smil-
tenes tehnikuma pieaugušo izglītī-
bas iespējas izmanto aizvien vairāk 
pretendentu. Līdz šim vislielākais 
pieprasījums bijis uz moduli „Trak-
tortehnikas vadīšana” (TR2 traktor-
tehnikas vadītāja sagatavošana), 
taču, mainoties sociālekonomiskajai 
situācijai, pieaugot neziņai par nā-
kotni, cilvēki vēl vairāk apzinās, ka 
laba izglītība un profesionālās iema-
ņas ir pamats, lai veiksmīgi izdzīvotu 
un pārvarētu jebkuru krīzi.

Vietu skaits, diemžēl, ierobe-
žots, tāpēc – kurš pirmais brauks 
(lasi – pieteiksies), tas pirmais tiks. 

Teorētiskās nodarbības lielāko-
ties notiks attālināti, tas paver lielā-
kas iespējas skolas izglītības piedā-
vājumus izmantot interesentiem arī 
no tālākām vietām. 

Izvērstāka informācija par pro-
jekta 7. kārtu un Smiltenes tehniku-
ma piedāvājumiem – www.smilte-
nestehnikums.lv.

Pieteikšanās līdz 24. februārim. 
Kontaktinformācija: Mūžizglītī-

bas programmu vadītāja Solvita Bā-
liņa, tel. 26112312.

Smiltenes tehnikumā sākusies uzņemšana 
pieaugušo izglītības programmās

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola piedalās Erasmus+ projekta 
„Vienoti kultūru dažādībā” virtuālajā mobilitātē Portugālē

uzdevums ar norādēm, kas lika 
mums noskaidrot dažādus jautāju-
mus par Portugāli un partnersko-
lu. Turpmākajās dienās mēs kopā 
mācījāmies portugāļu valodu, kas 
izrādījās kārtīgs izaicinājums. Mēs 
apguvām tradicionālo portugāļu 
bērnu dziesmu par kaķi un spēlē-
jām spēli „Kaķis un pele”. Vēl vietnē 
Edpuzzle.com skatījāmies video ar 
uzdevumiem par Portugāles vēs-
turi un sacentāmies ar citu valstu 
skolēniem, spēlējot Kahoot! viktorī-
nu par Portugāli. Prieks par mūsu 
Katrīnu Zariņu, kura ierindojās 
1. vietā. Neizpalika arī Portugāles 
tradicionālo simbolu – gaiļa, sar-
dīnes, kaijas un Vianas sirds – ie-
pazīšana un krāsošana, un tipiska 

saldā ēdiena – Brulē krēma – gata-
vošana. Skolotāji iepazinās arī ar 
Portugāles izglītības sistēmu. 

Visas dienas mēs tikāmies 
Zoom platformā, lai pārrunātu un  
prezentētu paveikto. Es, kā projek-
ta koordinatore, esmu gandarīta 
par savu komandu – Artu, Karīnu Z., 
Martu, Katrīnu Z., Noru, Katrīnu O., 
Samantu, Terēziju, Gabrielu, kas lie-
liski darbojās gan klātienē, gan mā-
jās un, lasot nedēļas izvērtējumus, 
varu droši apgalvot, ka ir iegūtas 
jaunas zināšanas, paplašināts re-
dzesloks, uzlabotas svešvalodu un 
IT prasmes. 

Gunita Ķelpa,
Projekta koordinatore 

Sacensties ar labākajiem no 
labākajiem nav joka lieta, taču 
Smiltenes tehnikuma audzēkne 
izcili apliecināja savu varēšanu, 

izcīnot iespēju tikt konkursa 
finālā.
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Kultūra

Jau ceturto gadu pēc 
kārtas februāra pirmajā 
sestdienā Rauna iemirdzē-
jās sveču gaismās. Par tra-
dīciju un iedzīvotāju gaidītu 
notikumu kļuvusi Sveču 
pastaiga, kas īpaša ar to, ka 
katru gadu tā norisinās citā 
vietā, ļaujot iepazīt Raunas 
dabas krāšņumu un daudz-
veidību. Ciemos ir aicinājis 
Staburags, Dzirnavgarava, 
Raunas parks, Lodziņu ģi-
menes kolekcijas dārzs. 

Šogad iepazinām Mī-
lestības priedes un meža 
taku, kas savieno Jaunatnes 
un Valmieras ielas. Takas 
sākums bija Mīlestības prie-
dēs jeb kā raunēnieši dēvē 
- ,,Mīlenēs”, kas bija īpaši 
izceltas ar gaismām, mūziku 
un stāstu. Pastaiga turpinā-
jās gar mežmalu, kas iemir-
dzējās neskaitāmās sveču 
liesmās un bija papildināta 
ar raunēniešu iesūtītajām 
dažādu paaudžu kāzu foto-
grāfijām. No takas pavērās skats uz 
izgaismotiem, kalna virsotnē eso-
šiem kokiem, bet takas noslēgumā 
apmeklētājus sagaidīja ,,Baižkalna 
staļļu” zirgi.

Sadarbībā ar Variņu pamatsko-
las audzēkņiem, skolotājiem noslē-
dzām projekta „’Kopā mēs varam’’ 
izpildi. Janvāra mēnesī skolēni iepa-
zina aktiermākslu, tās daudzveidību 
un radošās izpausmes.

Variņu pamatskolā viesojās 
aktieris, aktiermākslas pasniedzējs 
Normunds Bērzs. Viņš skolēnus ie-
pazīstināja ar savu pieredzi aktiera 
karjerā, kā arī dalījās stāstos ar si-
tuācijām, kurās aktieri asociē sevi 
atveidojot personāžu. Viņš atbildēja 
uz visiem audzēkņu jautājumiem 
un stāstīja par savu pašreizējo no-
darbošanos. Bērni novērtēja Nor-
munda vienkāršību un  uzmanību 
pret klausītājiem.

Skolā viesojās arī Gulbenes 
improvizācijas teātra dalībnieks. 
Skolēni piedalījās treniņā, kurā tika 
mācīts, kā radoši strādāt ar sevi, 

Jaunatnes iniciatīvas projekts 
„Kopā mēs varam”

Vakara pastaiga sveču gaismā Raunā

Sveču pastaigas tapšanā iesais-
tījās Jaunatnes un Valmieras ielas 
iedzīvotāji kopīgas atmosfēras ra-
dīšanā, novietojot sveces, lukturus 
māju logos, pagalmos, ceļmalās. 

Takā tika iedegtas 269 sveču 
liesmas un 70 lāpugunis, kas ar 
savu gaismu priecēja vairāk nekā 
1500 apmeklētājus.

Lielu paldies sakām koman-

dai – Raunas muzejam, Raunas 
TIC,  Raunas saimnieciskā dienesta 
vīriem un labiekārtošanas strād-
niekiem, ikgadējiem sveču gaismas 
nesējām – Lindai Zūdiņai, Ievai Plē-

tienai, Rēzijai Kutilai, 
Dignai Soboļevai, Evijai 
Zurģei, Justīnei Buliņai. 
Īpašs paldies Raunas 
PII darbiniekam Zintim 
Volosovam par ieguldī-
to darbu un atbalstu! 
Paldies Raunas PII sko-
lotājām un bērniem par 
lukturu darināšanu, kā 
arī bērnu vecākiem par 
atbalstu papildinot luk-
turu krājumus! Paldies 
Valmieras un Jaunat-
nes ielu iedzīvotājiem 
kopīgi radītajā noskaņā 
ielu garumā!  Paldies Jā-
nim Sarkanim, „Baižka-
na staļļiem”, kafejnīcai 
„Jaunā Rauna” un And-
rim Abrāmovam par 
atbalstu!

Paldies raunēnie-
šiem un ciemiņiem, ka 
atnācāt, atbraucāt un 
nenobijāties no laik-
apstākļiem, kas taku 
padarīja vēl slidenāku 

un grūtāk izejamu! Uz tikšanos nā-
kamgad!

Linda Vecgaile, Ieva Plētiena
Foto: Jānis Lārmanis

lai palīdzētu pārvarēt kautrību un 
sniegtu iespēju iepazīt katra paša 
iekšējo pasauli. Tā bija lieliska iespē-
ja pilnveidot komunikācijas pras-
mes un iepazīt skatuves mākslu, kas 
pieprasa domāt ātri un radoši.

„Variņu pamatskolas atbalsta 
un attīstības biedrības” valdes lo-
cekle, projekta vadītāja 

Arita Brikmane

Projekta „Kopā mēs varam!” 
realizācija janvāra mēnesī norisinā-
jās klātienē – ievērojot valstī noteik-
tos ierobežojumus! 

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

Informācija amatniekiem, māksliniekiem un rokdarbniekiem
Latvijas nacionālais kultūras centrs informē par izstādēm, apmācībām un pasākumiem ko organizē LNKC un 

Tautas lietišķās mākslas studijas Latvijā. Piedalītie šajos pasākumos aicināts katrs iedzīvotājs vai nu kā dalībnieks 
vai apmeklētājs. 

Gaidāmie pasākumi, izstādes un semināri Latvijā tautas lietišķās mākslas jomā

Datums Darbības 
veids Pasākums Vieta Dalībnieki

08.04.2022. – 
10.04.2022.

Pasākums „Satiec savu meistaru!” 
– nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanas un 
tālāknodošanas projekts

Latvijas pilsētas un novadi Fiziskas un juridiskas 
personas

05.05.2022. – 
07.05.2022.

Seminārs Knipelēšanas prasmju 
saglabāšana

Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs, Pils laukums 4, Rīga

Tautas lietišķās mākslas 
studiju dalībnieki, 
interesenti

06.05.2022. – 
07.05.2022.

Izstāde „Jetes diena Dzērbenē” Dzērbenes tautas nams Tautas lietišķās mākslas 
studijas, dalībnieki, 
interesenti

08.05.2022. – 
08.05.2022.

Izstāde Lakatu festivāls Limbažos Limbažu parks Visi, kas lieto vai rada 
lielos austos lakatus

04.07.2022. – 
31.07.2022.

Izstāde Latviešu tautas tērpu izstāde 
– konkurss Vecpiebalgā

Vecpiebalgas kultūras nams, 
Gaismas iela  1, Vecpiebalga

Tautas lietišķās mākslas 
studiju dalībnieki, 
interesenti

22.07.2022. – 
23.07.2022.

Izstāde Zeķu adīšanas seminārs un 
konkurss

Vecpiebalgas kultūras nams, 
Gaismas iela  1, Vecpiebalga

Tautas lietišķās mākslas 
studiju dalībnieki, 
interesenti

04.07.2022. – 
31.07.2022.

Izstāde Starptautiskā tautas lietišķās 
mākslas izstāde „Puzuri”

Jelgavas pilsētas 
pašvaldības iestāde 
„Kultūra”, Barona iela 6, 
Jelgava

Tautas lietišķās mākslas 
studiju dalībnieki, 
interesenti

06.07.2022.–
10.07.2022.

Festivāls Starptautiskais folkloras 
festivāls „Baltica”

Rīga, Talsi, Ventspils, 
Sigulda, Tukums

 

15.07.2022. – 
14.08.2022.

Izstāde Dubultcimdu izstāde Mazsalacas novada Kultūras 
centrs, Rūjienas iela 1, 
Mazsalaca

Tautas lietišķās mākslas 
studiju dalībnieki, 
interesenti

15.07.2022. – 
16.07.2022.

Seminārs Praktiskais seminārs 
dubultcimdu adīšanā

Mazsalacas novada Kultūras 
centrs, Rūjienas iela 1, 
Mazsalaca

Tautas lietišķās mākslas 
studiju dalībnieki, 
interesenti

11.08.2022. – 
14.08.2022.

Seminārs Latgales izšūto segu 
darināšana. Izšūšanas 
tehnikas latviešu tautas 
lietišķajā mākslā

Baltinava, Baltinavas 
vidusskola

 

13.08.2022. – 
13.08.2022.

Pasākums Tamborēšanas konkurss 
Sarkaņos

 

20.08.2022. – 
14.10.2022.

Izstāde Tautas lietišķās mākslas un 
amatniecības izstāde „Ūdens”

Smiltenes novada muzejs, 
Mēru muiža, Birzuļu 
pagasts, Smiltenes novads.

Mākslinieki, amatnieki, 
rokdarbnieki, 
daiļamatnieki. 

09.09.2022. – 
23.10.2022.

Izstāde Tautas lietišķās mākslas 
izstāde „Lakati austi, adīti, 
tamborēti”

Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzejs, Skolas 
iela 12, Madona, Madonas 
novads

Tautas lietišķās mākslas 
studiju dalībnieki, 
interesenti

19.09.2022. – 
25.11.2022.

Skate Tautas lietišķās mākslas 
kolektīvu skates Latvijas 
novados

Tiks precizēts Tautas lietišķās mākslas 
studijas, pulciņi, kopas

25.11.2022. – 
26.11.2022.

Skate Pašdarināto tērpu skate 
„Radošais nemiers”

Rīgas Centrālā bibliotēka, 
Brīvības iela 49/53, Rīga

Tautas lietišķās mākslas 
studijas, individuāli 
meistari

Liene Strazdiņa, Tautas lietišķās mākslas studijas „Smiltene” vadītāja
Sekojiet mums sociālos tīklu platformā FB https://www.facebook.com/Smiltenetlms
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Smiltenē veltīs koncertu dzejnieces Marikas Svīķes piemiņai

Ar trešo lielāko komandu Latvijas čempionātā Alūksnē piedalās 
Azimuts OK-Sm BJSS sportisti

Sports

22. un 23. janvārī Alūksne uz-
ņēma 2022. gada Latvijas ziemas 
orientēšanās čempionātu sprintā 
un garajā distancē. Sacensības 
norisinājās slēpošanas bāzē „Me-
žinieki”.

Sniega sega Alūksnē bija ļoti 
bieza jau kopš decembra sākuma 
un arī siltie laikapstākļi nespēja to 
nokausēt līdz čempionātam.

Abas sacensību dienas bija 
gana izaicinošas. Špūru tīkls bija 
pietiekami biezs. Sprints bija ātrs 
un vidēji tehniski sarežģīts.   Tajā 
tika vairāk izmantota trases centrā-
lā daļa. Trase bija diezgan kalnaina 
ar stāviem nobraucieniem. Da-
lībniekiem bija jābūt   labai slēpo-
šanas tehnikai, citādāk bija labāk 
šīs stāvās vietas apbraukt. Garajā 
distancē netrūka izaicinošu garo 
etapu. Dažām grupām tādi bija pat 
vairāki. Distances veda arī pa atklā-

21. janvārī Smiltenes vidus-
skolas jaunajā zālē tika aizvadīta 
11. svinīgā apbalvošanas cere-
monija „Smiltenes novada Gada 
balva sportā”. 

„Gada labākais sportists 2021” 
titulu ieguva Tokijas Olimpisko 
spēļu dalībnieces – vieglatlēte Līna 
Mūze un BMX riteņbraucēja Vine-
ta Pētersone. 

Balvas „Par starptautiskiem 
sasniegumiem sportā” tika pa-
sniegtas orientieristiem – Artūram 
Pauliņam, Austrim Kalniņam un 
Agnesei Jaunmuktānei, vieglatlē-
tiem – Latvijas U20 vecuma grupas 
rekordistei 100 metru barjerskrē-
jienā Martai Marksai un Ginte-
ram Ķelpam, kā arī BMX riteņbrau-
cējai, Eiropas čempionei Veronikai 
Monikai Stūriškai.

Balvu „Gada treneris” – Martas 
Marksas un Gintera Ķelpa trene-
ris Guntars Markss, Vineta Pē-

Apbalvoti „Smiltenes novada Gada balva sportā” laureāti
šanā Andrejs Priede.

Balva par lielo sacensību orga-
nizēšanu   – „Vivus.lv MTB mara-
tona” Apes posma, Latvijas BMX 
kausa Smiltenes posma, „Stirnu 
buka” Smiltenes posma, Smilte-
nes triatlona, orientēšanās sacen-
sību „Mazā balva” un „Smiltenes 
kausa” riteņbraukšanā rīkotā-
jiem.

Apsveicam „Smiltenes novada 
Gada balva sportā”   balvu saņē-
mējus un lepojamies, ka Smiltenes 
novadā ir tik apņēmīgi sportisti, 
kas, par spīti  Covid- 19 pandēmijai, 
atrada iespējas, trenēties, piedalī-
ties sacensībās un ieguva augstus 
sasniegumus.

Aija Kramiņa,
Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un 
komunikācijas speciāliste

Foto: Agnis Melderis

tersones un Veronikas Monikas 
Stūriškas treneris Ģirts Kātiņš, 
Artūra Pauliņa treneris Māris 
Stabiņš, Līnas Mūzes treneris Zi-

gismunds Sirmais, kā arī Austra 
Kalniņa un Agneses Jaunmuktā-
nes trenere Liene Brūvele.

Balvu „Par mūža ieguldījumu 

Smiltenes novada sportā” saņēma 
ilggadējais Smiltenes vidusskolas 
sporta skolotājs un neatņemama 
sastāvdaļa sporta pasākumu rīko-

tām teritorijām un, tā kā bija labs 
laiks, varēja izbaudīt arī skaisto ap-
kārtni.

Ar trešo lielāko komandu Lat-
vijas čempionātā piedalījās arī Azi-
muts OK-Sm BJSS sportisti.

Vienlaicīgi ar Latvijas čempio-
nātu notika arī Lietuvas čempio-
nāts. Sacensībās piedalījās arī 
sportisti no Igaunijas.

Sprinta distancē pie pirmajām 
2022. gada Latvijas čempionātu 
medaļām tika: 1. vieta V-20 Austris 
Kalniņš, 2. vieta V-35 Māris Stabiņš, 
2. vieta V-70 Aldis Lapiņš.  

Labāko sešiniekā LČ vērtējumā 
sprintā ierindojās: 4. vieta Kitija 
Abula S-14 ,  5. vieta  Zanda Stabiņa 
S-21E , Anete Anna Strazdiņa S-20, 
Renārs Kļaviņš V-20, Artis Harkins 
V-12 un Marta Morīte S-14, 6. vieta 
Ilgvars Caune V-21E un Gustavs So-
lovjovs V-12.

Pie bronzas godalgas   grupā 
V-40 vēl tika gaujienietis Raivis Kal-
niņš (OK Alūksne).

Garajā distancē medaļu raža 
tika palielināta par sešām meda-
ļām.  Zelta godalga V-35 grupā pie-
nācās Mārim Stabiņam, sudrabs 
V-20 grupā Austrim Kalniņam,  S-14 
grupā Kitijai Abulai, savukārt bron-
zas godalgas  V-12 grupā Artim Har-
kinam, V-45 grupā Otāram Putrā-
lim un V-70 grupā Aldim Lapiņam.

Pie sudraba godalgas   grupā 
V-40 vēl tika gaujienietis Raivis Kal-
niņš (OK Alūksne). 

Labāko sešiniekā LČ vērtējumā 
garajā distancē vēl ierindojās: 4. 
vieta Renārs Kļaviņš V-20,   5. vie-
ta   Zanda Stabiņa S-21E un Anete 
Anna Strazdiņa S-20, 6. vieta Ilg-
vars Caune V-21E.

Māris Stabiņš 

Laiks rimti uz priekšu rit, svecei 
par savu laiku arī tālāk netikt, tikai 
izdegt…
Un vīrakā palikt…
Un dziesmai, kas izskan, melodijā 
palikt – 
Kā debesīs, kā putnā, kā vīrakā… un 
turpināties… 
 /M. Svīķe, 30.11.2020./

3. martā pulksten 19.00 Smil-
tenes kultūras centra lielajā zālē 
skanēs izcilās un ļoti mīlētās Ma-
rikas Svīķes piemiņai veltīts kon-
certs „Seko tauriņiem!”. Jaunradītas 
un jau popularitāti iemantojušas 
dziesmas ar dzejnieces vārdiem iz-
dziedās vietējie mūziķi un viesi. Līdz 
koncertam un tā dienā Smiltenes 
KC būs iespējams ziedot M. Svīķes 
piemiņas un kultūras vietas izveidei 
Smiltenes Vecajā parkā.

Tā būs vēstule. Vēstule dzejnie-
cei, ko kopā ar komponisti, skolo-
tāju un dzejniecei tuvu cilvēku Daci 
Purvlīci, rakstīs mūziķi, novadnieki, 
domubiedri un viņas dzejas cienī-
tāji. 

Koncertā piedalīsies:
Dace Purvlīce, Signe Baltere, 

Inga Lazdiņa, Alise un Klāvs Gulbji, 
Jānis Krūmiņš (grupa „Ceļojums”) un 
Madara Vīksniņa, Kristīne Ivane un 

Jānis Žagariņš, Viktors Tilčiks, Kārlis 
Sīmanis, Vilmārs Miglavs, Salvis Sko-
pāns un grupa „Zeļļi”.

Koncerta idejas autors ir mū-
ziķis Jānis Krūmiņš no grupas „Ap-
vedceļš”. Scenārija autore – Dace 
Purvlīce. 

Līdz pasākumam un tā dienā, 
Smiltenes KC būs iespējams ziedot 
biedrības „Smiltenei un Latvijai” 
iniciatīvai dzejnieces M. Svīķes pie-
miņas un kultūras vietas izveidei. 
Atsaucoties uz Smiltenes iedzīvotā-
ju aicinājumu, pilsētā izveidot vietu, 
kur pieminēt un atcerēties tautā 
tik mīlēto dzejnieci, kā arī veidot 
pasākumus un dažādas kultūras 
norises, biedrība „Smiltenei un Lat-
vijai” uzsāka ziedojumu vākšanu un 
ideju un ierosinājumu apzināšanu. 
Dzejniecei veltīto kultūrvietu veidos 
Smiltenes Vecajā parkā, netālu no 
„Klusās takas”. Tas ir laukums klusā, 
teiksmainā, koku un pļavu ieskautā 
vietā, kur piestāt, padomāt, baudīt.

Pasākuma dienā par ziedo-
jumiem būs iespējams iegādāties 
arī kādu no M. Svīķes dzejas krā-
jumiem – „Mēs esam viens otram” 
(2012. g.) un „Viss turpinās” (2016. 
g.). Ar ziedojumu ikvienam ir iespēja 
dot savu artavu dzejnieces piemi-
ņas vietas izveidē. 

Dzejniece ir dzimusi 1968. gada 
7. maijā Palsmanes pagasta „Pakal-
nēs”. Viņas debija dzejā bija kopkrā-
jumā „Nenoticiet savām acīm”. Tam 
sekoja vairāki M. Svīķes autorizde-
vumi: „Dvēselei trīsot” (1995. gads), 
„Mirkļus tverot” (2002.), “Ar zvaig-
žņu putekļiem saujās” (2004.), „Tikai 
šodien” (2008.), „Mēs esam viens ot-
ram” (2012.), „Viss turpinās” (2016.). 
Viņas skaistos dzejoļus savās dzies-
mās izdziedājušas grupas „Kaimiņi”, 
„Sestā jūdze”, „Zeļļi”, „Kantoris 04” 
un vēl daudzi citi mūziķi. Šie skaņ-
darbi iekarojuši dziesmu aptauju 
virsotnes un klausītāju sirdis visā 
Latvijā. Bezgala talantīga, sirsnīga, 
sirdsgudra, tik ļoti mīlēta un cienīta 
– tāda bija, ir un būs Marika Svīķe, 
kura allaž dzīvos līdzcilvēku atmiņās 
un viņas skaistajās dziesmās. 

Ieeja pasākumā, iepriekš izņe-
mot bezmaksas ielūgumus Smilte-
nes KC kasē. Ielūgumi būs pieejami 
no 21. februāra. Maksimālais ielū-
gumu skaits, ko viena persona var 
izņemt – 5 gb. Vietu skaits ierobe-
žots. 

Madara Mūrniece,
Smiltenes kultūras centra 

mākslinieciskā vadītāja
kulturascentrs@smiltenenovads.lv

28688101
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Plānoto pasākumu kalendārs
Apes pilsēta un pagasts

No 11. februāra līdz 14.maijam Apes tau-
tas namā skatāma apenieša Anatolija Zābe-
ļa darbu izstāde „Mani raksti manā zemē”. 
Izstāde veltīta Apes 94. dzimšanas dienai. 
Izstāde skatāma  Apes tautas nama un bib-
liotēkas logos, tautas nama foajē un biblio-
tēkas 2. stāva gaitenī.
Līdz 1. martam Apes tautas nama mazajā 
zālē skatāma TLMS „Kalme” 55. gadu jubile-
jas izstāde „Ceļš krāsainos dzīparos ievijies”.
30. martā plkst. 17.00  Apes tautas namā 
muzicēs Inita Āboliņa un Normunds Ķietis. 
Koncertā skanēs „Lauku muzikantu” dzies-
mu akustiskās versijas un instrumentālā 
mūzika akordeonam, arī no jaunā albuma 
„Noktirnes”. Ieejas maksa 7,00 EUR. Iepriek-
šēja pieteikšanās. Rezervēt vietas līdz 15. 
martam pa tālr. 29222180 (ILVA). Vietu skaits 
ierobežots.

Bilskas pagasts 
Līdz 31. martam Smiltenes novada muzejā, 
Mēru muižā apskatāmas trīs izstādes – „100 
notikumi Smiltenes vēsturē”, „Smiltenes fo-
togrāfs A.O. Pirro”, kā arī Cēsu vēstures un 
mākslas muzeja izstāde „Jānis Doreds. Iz-
cilais foto un kino reportieris 20. gadsimta 
pasaulē”.
Līdz 30. jūnijam apskatāma Valmieras mu-
zeja izstāde „Tautasdziesmas stāsts”.

Brantu pagasts 
No 21. marta līdz 20. aprīlim  Brantu bib-
liotēkā Edītes Laures darbu izstāde „Laikam 
ejot...”

Drustu pagasts
No 17. februāra līdz 18. martam Drustu 
bibliotēkā apskatāma jaunpiebaldzietes Mā-
rītes Kārkliņas darināto tautisko lellīšu izstā-
de. Izstāde ir apskatāma bibliotēkas darba 
laikā. 
25. februārī plkst. 11.00 Drustu muzejs ai-
cina uz darbošanos Seno amatu darbnīcā. 
Kopā ar Daigu darināsim Mājas gariņu, kas 
ienesīs jūsu mājās prieku! Tālrunis informā-
cijai: 22047515 (Drustu novadpētniecības 
muzejs).
Martā Drustu bibliotēkā tiek piedāvāta ie-
spēja  individuāli (ar bibliotekāra konsultāci-
ju) apgūt datora,  interneta lietošanas iema-
ņas. Pieteikties pa tālruni 24502005 (Aija).
25. martā plkst. 13.00, Komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas dienā ikviens ir aicināts 
uz atceres pasākumu Drustos: piemiņas brī-
dis un ziedu nolikšana pie Piemiņas akmens 
Drustu centrā.
25. martā 13.40 atmiņu stāsti un izstāde 
„Lai atmiņas neizgaist’’ Drustu tautas namā. 
Tālrunis informācijai: 22047515 (Drustu no-
vadpētniecības muzejs).

Gaujienas pagasts 
6. martā plkst. 19.00 Gaujienas tautas 
namā sieviešu dienai veltīts  koncerts   „Sie-
viete kā zieds vīna glāzē”  viesis Normunds 
Jakušonoks ieeja 5,00 EUR.
8. martā plkst. 19.00 Gaujienas tautas 
namā „Lai saturas vīrieši!” Gaujienas tautas 
nama amatierteātris „Kaķu nams’’ izspēlēs 
skeču „ZĪLNIECE”, izrādīs muzikālo uzvedu-
mu „UZ SOLIŅA” un parunāsim par „DAR-
BU DALĪŠANU”. Ieejas maksa sievietēm – 
smaids, vīriešiem – 2,00 EUR. 
20. martā plkst. 15.00   Gaujienas tautas 
namā animācijas  filma visai ģimenei  „Spār-
notā sardze”. Stāsta galvenais varonis ir 
enerģiskais svīru jaunulis Manū, kuru uzau-
dzinājušas kaijas. Biļetes cena bērniem  2, 00 
EUR , ja 3 bērni no vienas ģimenes, tad mak-
sa, 4,00 EUR. 
25. martā plkst. 14.00 Komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas diena Gaujienas kapos 
pie piemiņas akmens.
1. aprīlī plkst. 20.00 Gaujienas tautas 
namā. Anekdošu šovs piedāvā SKEČU ŠOVU 
izklaides programmu „Atļausiet jūs pakuti-
nāt?”.

Grundzāles pagasts
19. februārī plkst. 15.00 erudīcijas turnīra 
„Prāto Grundzālē!” 2. kārta.
6. martā plkst. 13.00 Grundzāles amatier-
teātra „Cik jaudas!» pirmizrāde pieauguša-
jiem - A. Grīniece „Vēstules no pažobeles”. 
Pēc izrādes Grundzāles kultūras nama rado-
šās apvienības „Vienkārši prieks!” dziesmoti 
pavasarīgs sveiciens pirms Starptautiskās 
sieviešu dienas. Ieejas maksa 2,00 EUR.
23. februāra līdz 26. martam izstāde 
„Grundzālietes Vaidas Namnieces jaunākie 
darbi”. 
26. martā plkst. 15.00 erudīcijas turnīra 
„Prāto Grundzālē!” 3. kārta.

Raunas pagasts
Martā Raunas bibliotēkā un tās nodaļā Ro-
zēs tiks piedāvāta iespēja individuāli apgūt 
datora,  interneta lietošanas iemaņas. Pie-
teikties pa tālruni 26617582 (Digna).
Martā Raunas bibliotēkā Facebook akcija 
„Atmini meža zvēru pēdas”. Sekojiet līdzi in-
formācijai bibliotēkas sociālajos tīklos.
No 21. līdz 25. martam Raunas bibliotēkā 
Digitālā nedēļa 2022.
25. martā plkst. 13.00 Komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas pasākums Raunas ka-
pos pie pieminekļa Sarkanā terora upuriem.

Palsmanes pagasts
Līdz 5. martam Palsmanes Kultūras namā 
Ivetas Tilzītes gleznu izstāde „Ceļš”.
No 17. februāra līdz 19. martam Palsma-
nes Kultūras namā foto izstāde „Tautudēls 
un Tautumeita”.
19. martā Palsmanes Kultūras namā  koncerts 
„Ar teciņiem un palēcieniem viegliem”, veltīts 
deju kolektīva „Cīrulis” 25. gadu jubilejai.

Trapenes pagasts 
12. martā plkst. 19.00 Trapenes kultūras 
namā pasākums „Viss par un ap sievietēm”.
25. martā plkst. 16.00 represēto piemiņas 
pasākums.

Smiltene 
No 4. līdz 28. februārim Smiltenes kultūras 
centra logos foto izstāde „Smiltenes novada 
kultūras iestādes” ziemas noskaņās no put-
na lidojuma. Foto autors – Ainars Gaidis. 
3. martā 19.00 Smiltenes kultūras centra lie-
lajā zālē Smiltenes dzejnieces Marikas Svīķes 
piemiņai veltīts koncerts „Seko tauriņiem”. 
Piedalās – Inga Lazdiņa, Signe Baltere, Dace 
Purvlīce, Jānis Žagariņš un Kristīne Ivane, 
Klāvs un Alise Gulbji, Jānis Krūmiņš (grupa 
„Ceļojums”) un Madara Vīksniņa, Viktors 
Tilčiks, Kārlis Sīmanis, Salvis Skopāns, Vilmārs 
Miglavs un grupa „Zeļļi”. Ieeja pasākumā, ie-
priekš izņemot bezmaksas ielūgumus Smilte-
nes KC kasē (maksimums 5 gb. vienai perso-
nai). Līdz pasākumam un tā dienā, Smiltenes 
KC būs iespējams ziedot biedrības „Smiltenei 
un Latvijai” iniciatīvai dzejnieces M. Svīķes 
piemiņas un kultūras vietas izveidei.
No 5. marta līdz 13. martam Smiltenes kul-
tūras centrā Starptautiskajai sieviešu dienai 
veltīts vides objekts.
12. martā no plkst. 10.00 līdz 13.00 Smil-
tenes kultūras centrā Kroņu darbnīca. Dalī-
bas maksa 25 EUR. Pieteikšanās pa tālruni 
25455507. (Vietu skaits ierobežots).
12. martā no 20.00 Smiltenes kultūras 
centra lielajā zālē muzikāla vakara tējnīca 
kopā ar grupu „Lauku muzikanti”. Obligāta 
iepriekšēja pieteikšanās un galdiņa rezer-
vācija līdz 9. martam (ieskaitot) pa tālruni 
28688101 vai kultūras centra kasē. Ieejas 
maksa no vienas personas  5,00 EUR. Vietu 
skaits ierobežots. Darbosies kafejnīca. 
17. martā 19.00 Smiltenes kultūras centra 
lielajā zālē apvienības „Teātris un ES” jaut-
ra izrāde bērniem „Māja zem varavīksnes”. 
Biļetes iepriekšpārdošanā bezrindas.lv un 
KC kasē – 5,00 EUR. Pasākuma dienā stundu 
pirms izrādes KC kasē – 7,00 EUR. 
24. martā 19.00 Valmieras drāmas teāt-

ra viesizrāde „Nākošpavasar”. Lomās: 
Anna Nele Āboliņa, Eduards Johansons, 
Ingus Kniploks, Klinta Reinholde, Mār-
tiņš Meiers, Ilze Pukinska, Inese Ramu-
te. Režisors – Toms Treimanis. Biļetes 
„Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās: 
14,00 EUR, 16,00 EUR un 18,00 EUR. 
25. martā Smiltenē, pie pieminekļa 
„Sašķeltā ģimene”, komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas pasākums.

Smiltenes bibliotēkā 
24. februārī plkst. 16.00 tikšanās ar 
novadnieci Laimu Klāvu.
16. martā plkst. 17.00 Ilzes Džonsas 
radošā darbnīca „Sirdsraksti manda-
lās” – mandalu veidošana pēc intuīcijas 
aplikācijas tehnikā.
No 21. līdz 25. martam Eiropas Digitā-
lā nedēļa, kuras laikā iedzīvotāji aicināti 
pieteikties individuālajām konsultāci-
jām digitālo prasmju uzlabošanai.  
21. martā bezmaksas seminārs „ePa-
raksta lietošana un priekšrocības”.
23. martā plkst. 13.30 – 15.00 bez-
maksas tiešsaistes seminārs „Finanšu 
drošība digitālajā vidē” sadarbībā ar 
„Swedbank”.
30. martā plkst.16.00 tikšanās ar no-
vadnieci Gunitu Krilovu .
No 1. marta līdz 9. aprīlim Laimas 
Āboltiņas rokdarbu izstāde „Savam 
priekam” 
No 1. marta līdz 9. aprīlim Ineses Be-
diķes gleznu izstāde „Mūžu dzīvo, mūžu 
mācies!”

Smiltenes bibliotēkas 
Bērnu apkalpošanas nodaļā

No 14. līdz 18. martam „Virtuālais brīvlaiks” – 
uzdevumi bibliotēkas Facebook lapā.
No 14. līdz 31. martam zīmējumu konkurss 
„Lieldienu rīts”.

Variņu pagasts
5. martā plkst. 19.00 Variņu tautas namā mīles-
tības pilns koncerts  „Sieviete…” ar grupu „Džent-
lmeņu špagats” Ieejas maksa 3,00 EUR. Lūgums 
iepriekš rezervēt vietu pa tālruni 26495596.
26. martā plkst. 18.00 Variņu tautas namā 
Baltinavas teātra ,,Palādas» izrāde   „On-
tans i sābri» 8. daļa. (Anna aizbrauc uz sa-
natoriju, lai uzlabotu savu veselību. On-
tans uz divām nedēļām paliek bērnu un 
kaimiņu uzraudzībā. Vientulība un vēlēšanās, lai 
kāds ar viņu parunā, pagriež visus no-
tikumus pavisam necerētā virzienā.) 
Ieejas maksa 3,00 EUR. Lūgums iepriekš rezer-
vēt vietu  pa tālr. 26495596.

Virešu pagasts
11.  martā plkst.  19.00 Virešu  kultū-
ras namā. Sieviešu dienas koncerts. Informācija 
par pasākumu tiks precizēta Smiltenes novada 
mājas lapā un afišās. 
25. februārī plkst. 18.00 iedvesmas va-
kars „Tango ar dzīvi” Virešu kultūras namā. 
Pasākumā satikšanās ar grāmatas „Sestā sieva” 
autori Ingu Grencbergu. Sarunas par dzīvi un 
drosmi rakstīt un būt. Tango dejas priekšnesu-
mi  no Argentīnas Tango studijas „El Abrazo”, kā 
arī stāsts par to, kā deja atspoguļo savstarpējās 
attiecības. Ieejas maksa 5 EUR.

28. februāris
6. jūnijs
31. augusts
21. novembris

no plkst. 09.30 līdz 13.00

„Smiltenes 
pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta 
skolas” telpās, 
Gaujas ielā 2. 


