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Smiltenes novada pašvaldība paplašina Valsts un pašvaldības vienoto klientu
apkalpošanas centru tīklu
Smiltenes novada pašvaldības
Variņu, Drustu un Gaujienas pagastos 1. martā darbu uzsācis Valsts
un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs (VPVKAC).
Iedzīvotāji turpmāk varēs vienkopus pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts un pašvaldības pakalpojumus, kā arī saņemt konsultācijas par
e-pakalpojumiem, ko sniedz Valsts
ieņēmumu dienests, Nacionālais
veselības dienests, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra, Valsts zemes dienests, Nodarbinātības valsts
aģentūra, Uzņēmumu reģistrs,
Valsts darba inspekcija, Lauku atbalsta dienests u.c.
Apmeklētāju pieņemšanas
laiki jaunajos Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros:
P. 8.00 – 18.00;
O., T., C. 8.00 – 17.00;
P. 8.00 – 16.00;
ar pusdienas laika pārtraukumu no 12.00 līdz 13.00.
Gaujienas VPVKAC atrodas
Gaujienas Bibliotēkas telpās, „Pilskalni”, Gaujienas pagastā. Tel.:
64381603; 25425155, e-pasts:
gaujienasbiblioteka@smiltenesnovads.lv, valsts pakalpojumiem: gaujiena@pakalpojumucentri.lv.
Variņu VPVKAC atrodas Variņu pagasta pārvaldē.
Tel.:
64722368 vai 29462570, e-pasts:
varini@smiltenesnovads.lv, valsts
pakalpojumiem: varini@pakalpojumucentri.lv.

Drustu VPVKAC atrodas Drustu pagasta pārvaldes telpās. Tel.:
64129776 vai 26690882, e-pasts:
drusti@smiltenesnovads.lv, valsts
pakalpojumiem: drusti@pakalpojumucentri.lv.
Lēmumu izveidot VPVKAC Gaujienas, Variņu un Drustu pagastos
Smiltenes novada pašvaldības
dome pieņēma 2021. gada 29.
decembrī, atsaucoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas vēstulei „Par pieteikumu valsts un pašvaldības vienotā

klientu apkalpošanas centra izveidi”, kurā pašvaldība tika aicināta
izskatīt iespēju pašvaldībā izveidot
novada nozīmes vai vietējās nozīmes Valsts un pašvaldības vienoto
klientu apkalpošanas centru kā vienotu pakalpojumu sniegšanas kontaktpunktu, lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju vienkopus iegūt
informāciju un praktisku palīdzību
valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā. Šo centru izveidošanai
Smiltenes novada pašvaldībai tika
piešķirta valsts budžeta dotācija.

Dodoties uz VPVKAC, iedzīvotājam jāņem līdzi derīgs personu
apliecinošs dokuments.
Smiltenes novada pašvaldība,
izveidojot Klientu apkalpošanas
centrus (VPVKAC) tālākās apzdīvotās vietās novadā, nodrošina iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību
tuvāk savai dzīvesvietai – šobrīd
tas ir Drustos, Gaujienā un Variņos.
Klientu apkalpošanas centros
iespējams arī izdrukāt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai
pārslimošanas sertifikātu, uzraks-

tīt iesniegumu slimības pabalstam
vai pensijas pārrēķinam un pieteikt
citu pakalpojumu Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrai, iesniegt
gada ienākumu deklarāciju Valsts
ieņēmumu dienestam, kā arī izmantot tehniski aprīkotu darba vietu, ja tas nepieciešams valsts pārvaldes pakalpojumu saņemšanai.
Linda Beitika,
Smiltenes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Uz vairākiem Smiltenes novada autoceļiem
uzstādītas masas ierobežojuma ceļa zīmes
Smiltenes novadā uz vairākiem
autoceļiem ir uzstādītas masas ierobežojuma ceļa zīmes (10 tonnas).
Ierobežojumu mērķis ir pasargāt
autoceļu segumu, kur, pavasara atkušņa un mainīgo laika apstākļu ietekmē, smagsvara transportlīdzekļi ievērojami pasliktina to tehnisko
stāvokli.

Atgādinām, ka „Masas ierobežojums” aizliedz braukt transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuru kopējā faktiskā masa
pārsniedz zīmē norādīto. Aicinām,
kravas automobiļu vadītājus ievērot noteiktos ierobežojumus uz
attiecīgajiem ceļa posmiem un jautājumu gadījumā vērsties pie attie-

cīgās pagasta pārvaldes.
Aicinām iedzīvotājus, redzot
iespējamos pārkāpumus, ziņot
Valsts policijai pa tālruni 110.
Aija Kramiņa,
Smiltenes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un
komunikācijas speciāliste

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vairāki
uzlabojumi
Smiltenes novada pašvaldība aicina darbā:

Smiltenes novada Būvvalde aicina darbā
būvinspektoru –
pieteikšanās līdz 25.03.2022.

Māksliniecisko vadītāju –
pieteikšanās līdz 18.03.2022.

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

Ar 2022. gada 10. martu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Valkas nodaļa uzsāk klientu pieņemšanu Smiltenes filiālē divas reizes nedēļā.
PMLP Valkas nodaļas Smiltenes
filiāles pieņemšanas laiks ir otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00
līdz 16.00 pēcpusdienā, Dārza ielā
11, Smiltenē. Pārvalde aicina klientus laikus pārbaudīt savu personu
apliecinošo dokumentu – pases un
eID kartes – derīguma termiņu un,
tam tuvojoties, noformēt doku-

mentus savlaicīgi. Nepieciešamības
gadījumā iespēja sazināties, rakstot valka@pmlp.gov.lv vai zvanot
+371 64707576.
Lai atvieglotu klientiem pieteikšanos pakalpojuma saņemšanai,
veikti uzlabojumi iepriekšējā pieraksta sistēmā. Turpmāk sistēma
automātiski atlasīs ātrāko nodaļā
pieejamo pieraksta laiku, tā ļaujot
klientiem ātri un ērti pārbaudīt,
kurā Pārvaldes nodaļā iespējams
drīzākais pieraksts.
Klientiem jāņem vērā, ka priori-

tāri tiks apkalpoti klienti, kuri veikuši pierakstu, un tikai pēc tam klienti,
kuri būs ieradušies saņemt pakalpojumu rindas kārtībā.
Saņemot pakalpojumus klātienē, lūdzam iedzīvotājus lietot sejas
aizsargmaskas, ievērot distanci un
dezinficēt rokas.
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes
Personāla vadības
un sabiedrisko attiecību
departaments
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2022. gada 17. marts

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
2022. gada 23. februārī notika kārtējā domes sēde, kurā tika
pieņemti šādi lēmumi:
1. Konceptuāli atbalstīt paredzētās darbības – vēja parka
„Augstkalni” attīstības ieceres īstenošanu ar nosacījumu, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
tiek veiktas ietekmes uz vidi novērtējuma, teritorijas plānošanas un
citas nepieciešamās procedūra
2. Atzīt par nenotikušām šādas
Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembrī ar
lēmumu Nr. 371 „Par augošu koku
atsavināšanu nekustamajā īpašumā „Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā”, kadastra apzīmējums 9444 001 0151, apstiprinātās
izsoles. Nodot atsavināšanai otrajā
izsolē, saglabājot pirmās izsoles
nosacījumus un izsoles noteikumus, Smiltenes novada pašvaldības kustamo mantu – augošos kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo
platību 0,50 ha 1. kvartāla 1. nogabalā ar aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 182,90 m3,
kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes
vienībā „Birzuļi”, Bilskas pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9444 001 0151 (1. kvartāla
1. nogabals), pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
3. Atzīt par nenotikušām šādas
ar Smiltenes novada pašvaldības
domes 2021. gada 29. decembra
lēmumu Nr. 370 „Par augošu koku
atsavināšanu nekustamajā īpašumā „Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
apzīmējums 9458 005 0032,” apstiprinātās izsoles. Nodot atsavināšanai otrajā izsolē, saglabājot
pirmās izsoles nosacījumus un
izsoles noteikumus, Smiltenes novada pašvaldības kustamo mantu
– augošos kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 1,95 ha 1.
kvartāla 1. un 5. nogabalā ar aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 280,32 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības
īpašumā esošajā zemes vienībā
„Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9458 005 0032 (1. kvartāla 1. un 5. nogabals), pārdodot
to atkārtotā elektroniskā izsolē ar
augšupejošu soli.
4. Atzīt par nenotikušu Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembrī ar lēmumu Nr. 291 (protokols Nr. 14, 7.§.)
„Par Smiltenes novada pašvaldības
domes kustamās mantas – automašīnas OPEL ASTRA atsavināšanu”, valsts reģistrācijas numura
zīme FU 3070, apstiprināto izsoli.
Rīkot atkārtotu transportlīdzekļa
OPEL ASTRA, valsts reģistrācijas
numura zīme FU 3070, izsoli ar
augšupejošu soli, samazinot sākuma cenu par 20% un to noteikt
200,00 EUR (divi simti euro un 00
centi).
5. Atzīt par nenotikušu Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra lēmumu Nr.287 (protokols Nr. 14, 3.§.)
„Par nekustamā īpašuma “Lejas
Purenes”, Launkalnes pagastā,
Smiltenes novadā atsavināšanu”
apstiprināto izsoli nekustamajam
īpašumam „Lejas Purenes”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9470 010 0276,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0276
0,2330 ha platībā, izsoles sākuma
cena 4800.00 EUR (četri tūkstoši

astoņi simti euro 00 centi). Rīkot atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam „Lejas Purenes”, Launkalnes
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0276, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9470 010 0276 0,2330
ha platībā, samazinot sākumcenu
par 20% un to noteikt 3840,00 EUR
(trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro un 00 centi).
6. Atzīt par nenotikušu ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra lēmumu
Nr. 289 (protokols Nr. 14, 5.§.) „Par
nekustamā īpašuma Meža ielā 4,
Apē, Smiltenes novadā, atsavināšanu” apstiprināto izsoli nekustamajam īpašumam Meža ielā 4,
Apē, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 93605 005 1026, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3605 005 1026 ar
platību 0,2894 ha, izsoles sākuma
cena 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro 00 centi). Rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma Meža ielā
4, Apē, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 93605 005 1026, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3605 005 1026 ar platību 0,2894 ha, izsoli, samazinot
sākuma cenu par 20% un to noteikt
2720,00 EUR (divi tūkstoši septiņi
simti divdesmit euro un 00 centi).
7. Veikt grozījumus Apes novada domes 2009. gada 23. decembrī
pieņemtajā lēmumā „PAR APES
NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠĀM ZEMĒM”, (sēdes protokols
Nr.12; 2.§), grozot zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3684 007
0069 piekritības tiesisko pamatojumu, no „Likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punkts,
likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3. panta ceturtā daļa” uz „Likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkts, likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 2. punkts”.
8. Konceptuāli piekrist nodot
bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā nekustamā īpašumā „Ceļš” V411- Bišusili”,
kadastra numurs 3690 004 0279,
ietilpstošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3690 004 0308 ar
platību 4,7008 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690
004 0279 daļu ar platību 0,378 ha,
zemes vienību uz tām atrodošās
inženierbūves. Slēgt vienošanos ar
AS „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr. 40003466281, par nododamo zemes vienību un inženierbūvju
kadastrālās uzmērīšanas, un citu
darbu, kas saistīti ar ceļa nodošanas dokumentācijas sagatavošanu,
finansēšanu. Noteikt pienākumu
nodrošināt nekustamo īpašumu
īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, kuriem piekļuve saviem īpašumiem iespējama tikai pa nododamo ceļa posmu, piekļuvi un iespēju
pārvietoties pa minēto ceļa „Ceļš
“V411- Bišusili” posmu, paturot atpakaļ pārņemšanas tiesības, ja šī
punkta nosacījumi netiek pildīti.
9. Izsniegt SIA „KAMINVEST”,
44103106193, Valmiermuižas iela
1, Valmiermuiža, Valmieras pag.,
Valmieras nov., LV-4219, bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju
smilts – grants un smilts atradnei
„Pāvulkalni 2020”, kas atrodas nekustamos īpašumos „Pāvulkalni”
un „Pāvulkalni 1”, Raunas pagasts,

Smiltenes novads, kadastra Nr. 42760030008, 42760030228, 42760030227.
10. Nodot V.S. nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lubūža ezerā 2022. gadā un iedalīt zvejas
limitu – vienu zivju tīklu 30 (trīsdesmit) metru.
11. Nodot K.I. nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lizdoles ezerā 2022. gadā un iedalīt zvejas
limitu 2022. gadam – vienu zivju murdu, kas atbilst 30 (trīsdesmit) metru tīklu garumam.
12. Apstiprināt sekojošus Smiltenes novada pašvaldības pagastu pārvalžu pakļautībā esošo feldšerpunktu
maksas pakalpojumu izcenojumus:
Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums
Ambulatorā pieņemšana
pieaugušajiem līdz 65. gadiem
Ambulatorā pieņemšana
pieaugušajiem no 65. gadiem

1.
2.

Pakalpojuma
cena EUR
2,00
1,00

Pakalpojuma pieejamība
Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināto
feldšeru punktā pieejamo pakalpojumu klāstu
Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināto
feldšeru punktā pieejamo pakalpojumu klāstu

0,32 EUR/
Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināto
km, minimālā
feldšeru punktā pieejamo pakalpojumu klāstu
maksa 3,00 EUR
Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināto
1,00
feldšeru punktā pieejamo pakalpojumu klāstu

3.

Mājas vizīte

4.

Cukura līmeņa noteikšana

5.

Holesterīna līmeņa noteikšana

2,00

Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināto
feldšeru punktā pieejamo pakalpojumu klāstu

6.

Triglicirīda līmeņa noteikšana

2,00

Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināto
feldšeru punktā pieejamo pakalpojumu klāstu

7.

Intramuskulārā injekcija

1,00

8.

Intravenozā injekcija

2,00

9.

Intravenozā infūzija

5,00

10.

Asins parauga noņemšana

1,50

14.

Pārsiešana bez pacienta
materiāliem

2,00

15.

EKG

2,00

Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināto
feldšeru punktā pieejamo pakalpojumu klāstu

17.

Fizioprocedūras

2,00

Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināto
feldšeru punktā pieejamo pakalpojumu klāstu

18.

1 elkoņu kruķa noma

2,00 EUR mēnesī
Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināto
(t.sk. PVN),
minimālā maksa feldšeru punktā pieejamo pakalpojumu klāstu
2,00 EUR)

Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināto
feldšeru punktā pieejamo pakalpojumu klāstu
Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināto
feldšeru punktā pieejamo pakalpojumu klāstu
Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināto
feldšeru punktā pieejamo pakalpojumu klāstu
Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināto
feldšeru punktā pieejamo pakalpojumu klāstu
Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināto
feldšeru punktā pieejamo pakalpojumu klāstu

13. Apstiprināt sekojošus Raunas pagasta pārvaldes pārvaldībā esošās sabiedriskās tualetes Rīgas ielā 1C,
Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā, maksas pakalpojumu izcenojumus:
Nr.
p.k.
1.
1.1.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez
PVN, EUR
PVN, EUR

Cena ar
PVN, EUR

Tualetes apmeklējums (faktiskās izmaksas 7,02 EUR bez PVN par vienu apmeklējumu)
Pirmskolas vecuma bērniem, skolēniem un
personām ar invaliditāti

1 reize

-

-

-

1.2.

Pensionāriem

1 reize

0.12

0.03

0.15

1.3.

Pārējiem iedzīvotājiem

1 reize

0.25

0.05

0.30

2.

Dušas izmantošana (faktiskās izmaksas 6,98 EUR bez PVN par vienu apmeklējumu)

2.1.

Trūcīgām, maznodrošinātām personām, personām
ar invaliditāti, vientuļajiem pensionāriem

1 reize

1,65

0,35

2,00

2.2.

Pārējiem iedzīvotājiem

1 reize

6,98

1,46

8,44

3.

Veļas mazgāšanas pakalpojums (faktiskās izmaksas 6,50 EUR bez PVN par vienu apmeklējumu)

3.1.

Trūcīgām, maznodrošinātām personām, personām
ar invaliditāti, vientuļajiem pensionāriem

1 reize

1,65

0,35

2,00

3.2.

Pārējiem iedzīvotājiem

1 reize

6,50

1,36

7,86

14. Apstiprināt sekojošus pārējo Smiltenes novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus:
Nr.
p.k.
1.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez
PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar
PVN, EUR

Dušas izmantošana (faktiskās vidējās izmaksas 3,97 EUR bez PVN par vienu apmeklējumu)

1.1.

Trūcīgām, maznodrošinātām personām, personām
ar invaliditāti, vientuļajiem pensionāriem

1 reize

1,65

0,35

2,00

1.2.

Pārējiem iedzīvotājiem

1 reize

3,97

0,83

4,80

2.

Veļas mazgāšanas pakalpojums (faktiskās vidējās izmaksas 3,83 EUR bez PVN par vienu apmeklējumu)

2.1.

Trūcīgām, maznodrošinātām personām, personām
ar invaliditāti, vientuļajiem pensionāriem

1 reize

1,65

0,35

2,00

2.2.

Pārējiem iedzīvotājiem

1 reize

3,83

0,80

4,63

15. Apstiprināt siltā ūdens sagatavošanas (uzsildīšanas) tarifu apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā
saskaņā ar tabulā norādīto šādā redakcijā:
Siltā ūdens sagatavošanas (uzsildīšanas) tarifs apkures sezonā Gaujienas
pagasta teritorijā no Gaujienas centrālās katlu mājas „Robežnieki”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, Smiltenes novads
1.1.

Siltā ūdens sagatavošana (uzsildīšana)

1.1.1.
1.1.2.

ar ūdens skaitītāju
vienam iedzīvotājam bez ūdens skaitītāja

Mērvienība

Maksa
EUR
bez
PVN

Maksa
EUR ar
PVN

EUR / 1 m3
EUR/mēnesī

9,21
18,42

11,14
22,29
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16. Apstiprināt siltumapgādes tarifu apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā saskaņā ar tabulā norādīto šādā redakcijā:
Siltumapgādes tarifs
apkurei apkures
sezonā Gaujienas pagasta
teritorijā no Gaujienas
centrālās katlu mājas
„Robežnieki”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts,
Smiltenes novads
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Apkure
Fiziskai personai
Juridiskai personai

Mērvienība

Maksa
EUR
bez
PVN

Maksa EUR
ar PVN
*Fiziskai personai
PVN 12 %;
*Juridiskai
personai PVN 21%

EUR/1 m2
EUR/1 m2

1,234
1,234

1,382
1,493

17. Apstiprināt maksu par Raunas pamatskolas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu no 2022. gada 1. marta:
N.
Nosaukums
p.k.
1.
Raunas
pamatskola
2.

3.

4.

Raunas
pamatskolas
pirmsskolas
grupas

Mērvienība
Diena
Diena

Diena
Raunas
pamatskolas
Drustu
struktūrvienība

Raunas
pamatskolas
Drustu
pirmsskolas
grupas

Diena

Ar 2022. gada 1. martu saglabāt brīvpusdienas (no valsts
budžeta noteiktajā apmērā un
no pašvaldības budžeta) Raunas
pamatskolā un Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienībā 1.
– 9. klašu izglītojamajiem, Raunas
pamatskolas pirmsskolas un Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienības pirmsskolas 5 – 6 gadīgo
bērnu apmācības grupās, sedzot
gan porcijas sagatavošanas izmaksas, gan produktu izmaksas.
18. Noteikt šādas izmaksas
par vienu izglītojamo mēnesī Smiltenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs:
Smiltenes vidusskolā – 65,38
euro;
Bilskas pamatskolā – 254,20
euro;
Blomes pamatskolā – 123,69
euro;
Grundzāles
pamatskolā
–
81,58 euro;
Launkalnes
sākumskolā
–
334,53 euro;
Palsmanes pamatskolā – 75,13
euro;
Variņu pamatskolā – 213,38
euro;
Raunas pamatskola – 99,49
euro.
Noteikt šādas izmaksas par
vienu izglītojamo mēnesī Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs:
Smiltenes vidusskolas pirmsskolā – 150,16 euro;
Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” –
199,59 euro;
Bilskas pamatskolas pirmsskolā – 148,76 euro;
Blomes pamatskolas pirmsskolā – 137,53 euro;
Grundzāles
pamatskolas
pirmsskolā – 124,35 euro;
Launkalnes
sākumskolas
pirmsskolā – 192,22 euro;
Palsmanes pirmsskolas izglītī-

Pusdienas 1. – 4. klasei
Pusdienas 5. – 9. klasei
Pusdienas darbiniekiem
Brokastis 1 – 2 gadīgie bērni
Pusdienas 1 – 2 gadīgie bērni
Launags 1 – 2 gadīgie bērni

Maksa,
euro
1,05
1,08
2,70
0,42
0,83
0,44

Brokastis 3 – 6 gadīgie bērni
Pusdienas 3– 6 gadīgie bērni
Launags 3 – 6 gadīgie bērni
Pusdienas darbiniekiem
Brokastis 1. – 4. klasei
Pusdienas 1. – 4. klasei

0,50
1,01
0,54
1,30
0,54
0,90

Brokastis 5. – 9. klasei
Pusdienas 5. – 9. klasei

0,55
1,02

Pusdienas darbiniekiem
Brokastis 1 – 2 gadīgie bērni
Pusdienas 1 – 2 gadīgie bērni
Launags 1 – 2 gadīgie bērni

2,20
0,39
0,52
0,32

Brokastis 3 – 6 gadīgie bērni
Pusdienas 3 – 6 gadīgie bērni
Launags 3 – 6 gadīgie bērni

0,49
0,69
0,35

Ēdienreize

bas iestādē – 195,20 euro;
Variņu pamatskolas pirmsskolā – 317,17 euro;
Raunas pamatskolas PI –
208,18 euro;
Apes pirmsskolas izglītības iestādē „Vāverīte” – 150,10 euro.
Noteikt šādas izmaksas par
vienu izglītojamo mēnesī Smiltenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolā:
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola un PI – 167,20 euro;
Trapenes sākumskola un PI –
177,34 euro;
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola un PI – 139,12 euro;
Raunas pamatskolas struktūrvienība Drustos un PII – 169,00
euro;
19. Noteikt Smiltenes novada
Bērnu un ģimenes atbalsta centra
izmaksas 578,00 euro par vienu
personu mēnesī.
20. Par izmaiņām Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas amatu
vienību sarakstā.
21. Par izmaiņām Gaujienas
mūzikas un mākslas skolas amatu
vienību sarakstā.
22. Par pašvaldības mantas
nomas maksas samazinājumu
ārkārtējās situācijas laikā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Salt
and Pepper”.
23. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Abulas lauku partnerība”
projektu „Multi fitnesa stacijas un
atpūtas sola iegāde Palsmanes pamatskolai brīvā laika aktivitāšu dažādošanai” projektu konkursam
pasākuma 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
rīcībā 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana iedzīvotājiem par kopējo summu 7990,01 EUR (septiņi
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
eiro 01 centi).
24. Sagatavot un iesniegt bied-

rībai „Abulas lauku partnerība”
projektu „Diska golfa parka „Palsa” paplašināšana” projektu konkursam pasākuma 19.2 „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” rīcībā 2.3. Sabiedrisko
aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem par kopējo summu 3621,61
EUR (trīs tūkstoši seši simti divdesmit viens euro 61 centi).
25. Sagatavot un iesniegt
Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestam projektu „Zivju
resursu pavairošana Smiltenes
novada ezeros 2022. gadā” pasākumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā” par kopējo
summu 3036,00 EUR (trīs tūkstoši
trīsdesmit seši eiro, 00 centi).
26. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Abulas lauku partnerība”
projektu „Variņu teritorijas labiekārtošana” projektu konkursam
pasākuma 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
rīcībā 2.1. Vietējās teritorijas sakārtošana pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai par kopējo
summu 22 542,44 EUR (divdesmit
divi tūkstoši pieci simti četrdesmit
divi eiro un 44 centi).
27. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Abulas lauku partnerība”
projektu „Teritorijas labiekārtošana īpašumā „Jeberlejas”” projektu
konkursam pasākuma 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” rīcībā 2.1. Vietējās
teritorijas sakārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
par kopējo summu 16 310,68 EUR
(sešpadsmit tūkstoši trīs simti
desmit eiro un 68 centi).
28. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Abulas lauku partnerība”
projektu „Līgo kalna skatu laukuma izveide” projektu konkursam
pasākuma 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
rīcībā 2.1. Vietējās teritorijas sakārtošana pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai par kopējo
summu 15 079,02 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņdesmit deviņi
eiro un 02 centi).
29. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Abulas lauku partnerība”
projektu „Laukuma daudzpusīgai
brīvā laika pavadīšanai ierīkošana” projektu konkursam pasākuma 19.2 „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” rīcībā 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana iedzīvotājiem par kopējo summu 8082,80 EUR (astoņi
tūkstoši astoņdesmit divi eiro un
80 centi).
30. Sniegt saskaņojumu biedrībai „SMILTENEI UN LATVIJAI”
dzejnieces M. Svīķes daiļradei veltītās vietas izveidei Vecajā parkā,
Smiltenē.
31. Noteikt sekojošas parakstu
vākšanas vietas likuma „Grozījumi
Likumā par ostām” ierosināšanai
Smiltenes novadā:
1. Smiltenes novada pašvaldība, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads , LV 4729;
2. Raunas pagasta pārvalde,
Vidzemes iela 2, Rauna, Smiltenes
novads;
3. Apes pilsētas un pagasta
pārvalde, Stacijas iela 2, Ape, Smiltenes novads.
32. Ievēlēt par Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās

komisijas locekli Elīnu Judinu.
33. Ievēlēt par Smiltenes novada Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas komisijas locekli Lieni Ābolkalni.
34. Slēgt līgumu ar biedrību
„Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija
„SUSTENTO”” par vides pieejamības novērtēšanu pašvaldībai
piederošajās būvēs un teritorijās,
konsultēt, sniegt atzinumus un
saskaņojumus par vides pieejamības risinājumiem pašvaldībā ar
līguma termiņu līdz 2022. gada 31.
decembrim.
35. Slēgt sadarbības līgumu ar
Jaunsardzes centru par Smiltenes
novada pašvaldības atbalstu jaunsargu interešu izglītības un valsts
aizsardzības mācības īstenošanā.
36. Atļaut Jaunsardzes centram sadarbības līguma ietvaros
izmantot bez atlīdzības sadarbības līgumā noradītās telpas un
infrastruktūru jaunsargu interešu
izglītības un valsts aizsardzības
mācības priekšmeta īstenošanai
nepieciešamo mācībām, pēc pušu
saskaņota telpu izmantošanas
grafika un nodrošināt telpu materiāltehnisko līdzekļu glabāšanai.
37. Izveidot Smiltenes novada
pašvaldības Bērnu uzņemšanas
Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās
komisiju 5 (piecu) locekļu sastāvā.
38. Ievēlēt Smiltenes novada
pašvaldības Bērnu uzņemšanas
Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās
komisijas sastāvā Santu Rudzīti,
Ilzi Verginu, Inesi Raiskumu, Edgaru Roslovu, Līgu Ici.
39. Apstiprināt Nolikuma Nr.
7/22 „Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas komisijas grupās
nolikums” projektu.
40. Atzīt par spēku zaudējušu nolikumu, kas apstiprināts ar
2010. gada 25. marta lēmumu
(sēdes protokols Nr. 3, 8.§.) „Nolikums par izglītojamo atbrīvošanu
no valsts noteikto pārbaudījumu
kārtošanas”. Ar šī lēmuma spēkā
stāšanās brīdi izbeigt Smiltenes
novada domes komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas Smiltenes novadā darbību.
41. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtību Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu
pirmsskolas grupās”.
42. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/22 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
kārtību Smiltenes novadā”.
43. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/22 „Par kārtību, kādā
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Smiltenes novadā”.
44. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 7/22 „Par Smiltenes novada pašvaldībai piederošo un tās
nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” projektu.
45. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 8/22 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība
Smiltenes novadā” projektu.
46. Precizēt Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada 29.
decembra saistošos noteikumus
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Nr. 25/21 „Par koku ciršanu ārpus
meža Smiltenes novadā” (turpmāk
– saistošie noteikumi) un saistošo
noteikumu 8. punkta pirmajā teikumā aiz vārda „koks” svītrot vārdus „daļēji vai”.
47. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 9/22 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 8. jūlija saistošos noteikumos Nr. 1 „Smiltenes novada
pašvaldības nolikums” projektu.
48. Apstiprināt Nolikumu Nr.
8/22 „Grozījumi Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada 15.
jūlija nolikumā Nr. 4/21 „Smiltenes
novada Apes pilsētas un pagasta
pārvaldes nolikums”.
49. Apstiprināt Nolikumu Nr.
9/22„Grozījumi Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada
24. novembra nolikumā Nr. 55/21
„Smiltenes novada Brantu un
Smiltenes pagasta pārvaldes nolikums”.
50. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē balsot
par SIA „Smiltenes NKUP“ (vienotās reģistrācijas Nr. 43903000435)
vidējas darbības stratēģijas 2022. –
2024. gadam apstiprināšanu.
51. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē balsot
par SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca“ (vienotās reģistrācijas
Nr. 40003189328) Vidējas darbības termiņa stratēģijas 2022. –
2024. gadam apstiprināšanu.
52. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē balsot
par SIA „Līvena aptieka “(vienotās
reģ. Nr. 44103018609) Vidēja darbības termiņa stratēģijas 2022. –
2024. gadam apstiprināšanu.
53. Palielināt SIA „Smiltenes
NKUP” (vienotās reģistrācijas numurs 43903000435) pamatkapitālu, izdodot jaunas kapitāla daļas,
pamatojoties uz vienīgā dalībnieka – Smiltenes novada pašvaldības, ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā kopumā ieguldot:
- pašvaldības mantu - ūdenssaimniecības infrastruktūru –
ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu daļu (cauruļu un
skataku) Smiltenes novada Smiltenē, Baznīcas laukumā, ar kopējo
ieguldāmās mantas vērtību atbilstoši sertificēta vērtētāja novērtējumam – 13 400 EUR (trīspadsmit
tūkstoši četri simti eiro) apmērā;
- naudu – 143850 euro (viens
simts četrdesmit trīs tūkstoši
astoņi simti piecdesmit eiro) ar
mērķi lietotas asenizācijas/ hidrodinamiskā automašīnas iegādei,
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
darbības attālināta monitoringa
aprīkojuma iegādei un datu pārraides nodrošināšanai;
palielinot pamatkapitālu par
157250,00 eiro (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti
piecdesmit eiro nulle centi).
54. Iecelt Matīsu Mežuli Smiltenes novada pašvaldības iestādes
„Smiltenes novada Sporta pārvalde” vadītāja amatā.
55. Piešķirt pašvaldības finansējumu sporta atbalstam 2022.
gadā:
Biedrībai „Orientēšanās klubs
„Azimuts”” 5603,00 EUR (pieci tūkstoši seši simti un trīs eiro 00 centi)
apmērā;
Biedrībai „Smiltenes vanagi”
2000,00 EUR (divi tūkstoši euro, 00
centi) apmērā;
Biedrībai „Launkalnes pagasta
Hokeja klubs „Skorpions”” 1500,00
EUR (viens tūkstotis pieci simti
eiro, 00 centi) apmērā;
Biedrībai „BMX klubs „Silvas Ziķeri”” 5426,00 EUR (pieci tūkstoši
turpinājums 4. lpp.
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turpinājums no 3. lpp.
četri simti divdesmit seši eiro, 00
centi) apmērā;
Biedrībai „Sporta klubs „VeloLifestyle”” 800,00 EUR (astoņi simti eiro, 00 centi) apmērā;
Biedrībai „Tehniskais Sporta
klubs „Smiltene”” 4000,00 EUR
(četri tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā;
Biedrībai „Hafnijs” 640,00 EUR
(seši simti četrdesmit eiro, 00 centi) apmērā;
Biedrībai „Vidzemes Sporta
asociācija” 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā;
Biedrībai „Valmieras sporta klubs „Burkānciems & Co””
3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro, 00

centi) apmērā;
Biedrībai „Sporta draugu klubs
„Palsa”” 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts eiro, 00 centi)
apmērā;
Biedrībai „Motoklubs „Ape””
5000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro,
00 centi) apmērā;
J.J. 500,00 EUR (pieci simti eiro,
00 centi) apmērā;
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Igo Japiņa sporta aģentūra”
4000,00 EUR (četri tūkstoši eiro, 00
centi) apmērā;
Biedrībai „Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs”
4000,00 EUR (četri tūkstoši eiro, 00
centi) apmērā;
S.K. 300,00 EUR (trīs simti eiro,

nu pirms termiņa.

2022. gada 25. februārī notika ārkārtas domes sēde, kurā
tika pieņemti šādi lēmumi:
Piešķirt pašvaldības finansējumu sporta atbalstam 2022. gadā:
Biedrībai „Smiltenes sporta
centrs” 15785,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņ-

desmit pieci euro, 00 centi) apmērā;
Biedrībai „Futbola klubs „Smiltene”” 24710,00 EUR (divdesmit
četri tūkstoši septiņi simti desmit
euro, 00 centi) apmērā;
Biedrībai „Basketbola klubs
Smiltene”’ 4702,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti un divi eiro, 00
centi).
Pilnvarot Smiltenes novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu noslēgt vienošanos ar Sabiedrību ar ierobežotu
atbildību „ARČERS”, vienotais reģistrācijas numurs 40003051954,
juridiskā adrese: Katlakalna iela
11, Rīga, LV-1073, par līguma Nr.
SND – S – BU/ERAF/3-21 izbeigša-

stāšanās brīdi spēku zaudē Smiltenes novada domes 2014. gada
26. marta saistošie noteikumi Nr.
4/14 „Par koku ciršanu ārpus meža
Smiltenes novada administratīvajā
teritorijā” un Apes novada domes
2013. gada 28. februāra saistošie
noteikumi Nr. 15/2012 „Par koku
ciršanu ārpus meža Apes novadā”.
Ir stājušies spēkā Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 9/22 „Grozījumi 2021. gada 8. jūlija Smiltenes

novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 1 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums””.
Saistošie noteikumi izstrādāti
ar mērķi atbilstoši iepriekš pieņemtajiem domes lēmumiem veikt
atbilstošus grozījumus nolikumā.
Ar saistošo noteikumu izdošanu
par grozījumu Pašvaldības nolikumā tiek svītroti nolikuma 8.18. un
8.19. apakšpunkti (izslēgtas iestādes „Raunas novada domes Saimnieciskais dienests” un „Komunālā

saimniecība”), savukārt 8.4. un 8.7.
apakšpunkti izteikti jaunā redakcijā
(mainīti iestāžu nosaukumi uz Smiltenes novada Apes apvienības pārvalde un Smiltenes novada Brantu
un Smiltenes pagastu apvienības
pārvalde) atbilstoši tam grozīts
nolikuma pielikums – Pašvaldības
pārvaldes struktūra (shēma).

00 centi) apmērā;
Pasākumam „Dīķa hokejs”
1415,00 EUR (viens tūkstotis četri
simti piecpadsmit eiro, 00 centi)
apmērā;
Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu neparedzētiem gadījumiem sporta atbalstam 2022.
gadā 1000,00 EUR (viens tūkstotis
eiro, 00 centi) apmērā.

2022. gada 3. martā notika
ārkārtas domes sēde, kurā tika
pieņemti šādi lēmumi:
Par kārtību, kādā Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek sniegti primārie atbalsta pakalpojumi.
Pārtraukt
starptautiskās
partnerības līgumu ar Porhovas
(Порхов) pilsētu Krievijā.
Pārtraukt starptautiskās sadarbības līgumu ar Novopolockas
(Новополоцк) pilsētu Baltkrievijā.
D. Kaupe,
Smiltenes novada pašvaldības
Kancelejas un personāla nodaļas
vadītāja

Saistošie noteikumi
Ir stājušies spēkā Smiltenes
novada pašvaldības domes 2021.
gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 25/21 „Par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novadā”.
Saistošie noteikumi nosaka ārpus meža augošu koku ciršanas un
koku vainagošanas izvērtēšanas
kārtību; zaudējumu atlīdzības par
dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību; sabiedrībai nozīmīgus
gadījumus, kad rīko publisko ap-

spriešanu par koku ciršanu ārpus
meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā; publiskās apspriešanas procedūras kārtību par
koku ciršanu ārpus meža publiski
pieejamos objektos un sabiedrībai
nozīmīgos gadījumos Smiltenes
novada administratīvajā teritorijā,
noteikts pašvaldības koeficients
zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai par dabas daudzveidības
samazināšanu Smiltenes novada
administratīvajā teritorijā.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā

D. Kaupe,
Smiltenes novada pašvaldības
Kancelejas un personāla nodaļas
vadītāja

Pašvaldībā

Ceļu posmos ar novecojušu asfalta segumu jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem un ilgāku laiku ceļā
Asfaltbetona seguma posmos,
kur sen nav veikti remontdarbi un
segums ir sliktā vai ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, mainīgo laika apstākļu
un lietus ietekmē pastiprināti veidojas bedres.
Aicinām autobraucējus informēt par satiksmes drošībai bīstamām bedrēm, zvanot uz VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) diennakts
bezmaksas informatīvo tālruni
80005555. Šī informācija operatīvi
tiek nodota ceļu uzturētājiem. Autovadītājiem jāņem vērā, ka šajos
posmos ir ieviesti arī ātruma ierobežojumi, līdz ar to jārēķinās ar ilgāku laiku ceļā.
Šobrīd valsts autoceļu tīklā bedres pastiprināti veidojas kopumā uz
700 km dažādu nozīmju ceļiem.
Tos iedzīvotājus, kuri ikdienā
dodas uz Gulbeni, LVC informē, ka
īpaši sarežģīti braukšanas apstāk-

ļi ir autoceļa Gulbene – Smiltene
(P27) būvdarbu posmā no Taurēm
līdz Gulbenei (34,87 – 61,22 km), kur
ceļa lietotājiem līdz jauna seguma
ieklāšanai ir jārēķinās ar diskomfortu un lēnu satiksmi. Būvnieks par
saviem līdzekļiem labo satiksmei
bīstamās bedres būvdarbu posmā,
taču atsevišķos P27 posmos segumu vairs nav iespējams uzturēt
satiksmei drošā stāvoklī, tāpēc ir
samazināts atļautais braukšanas
ātrums. Tiklīdz iestāsies piemēroti
laika apstākļi, posmā atsāksies pārbūves darbi.
Arī uz valsts reģionālā autoceļa
P24 Smiltene – Valka posmā 0,98 –
6,10 km asfalta segums ir novecojis, melnā sega ir ļoti sliktā tehniskā
stāvoklī. Mainīgo laika apstākļu ietekmē pastiprināti veidojas bedres
un arī šajā ceļa posmā ir ieviesti
ātruma ierobežojumi, kā arī uzstā-

dītas brīdinājuma zīmes.
Šo ceļa posmu ir iespējams
apbraukt, izmantojot pašvaldības ceļu Kaupi – Sēnaļi, kuram ir
pievienojums valsts reģionālajam
autoceļam P24 Smiltene – Valka
4,090 km un valsts vietējā autoceļa V244 Smiltene – Mēri – Lobērģi
posmu 0 – 1,44 km.
Ziemā atkušņa laikā un starpsezonā uz valsts autoceļiem tiek
labotas tikai satiksmei bīstamās un
avārijas bedres. Gaisa temperatūrai svārstoties virs un zem nulles,
šim nolūkam izmanto aukstā asfalta tehnoloģiju.
Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana ar auksto asfaltu, tomēr,
nenodrošina ilglaicīgu rezultātu un
ir uzskatāms kā īslaicīgs risinājums.
Valsts reģionālajam autoceļam
P24 Smiltene – Valka ir noteikta B
uzturēšanas klase un uz šī ceļa sa-

tiksmei bīstamās bedres jāsalabo
5 diennakšu laikā. Par satiksmei
bīstamām bedrēm tiek uzskatītas tādas bedres asfalta segumos,
kuru laukums ir lielāks par 0,1 m2.
Autoceļa posms tiek regulāri apsekots un ceļu uzturētāji veic avārijas
bedru remontu.
Iestājoties atbilstošiem laika
apstākļiem, kad diennakts vidējā
gaisa temperatūra būs virs +5oC,
tiks uzsākts masveida bedrīšu remonts ar šķembiņām un bitumena
emulsiju.
LVC Smiltenes nodaļa informē, ka valsts reģionālā autoceļa
P24 Smiltene – Valka posmā 0,98
– 6,10 km melnā sega ir ļoti sliktā
tehniskā stāvoklī un šobrīd tiek izstrādāts pārbūves būvprojekts, tā
apstiprināšana plānota 2023. gada
sākumā. Pēc būvprojekta apstiprināšanas, atbilstoši pieejamam

finansējumam, sekos būvdarbu iepirkums.
Autoceļu melnajos segumos
radušās bedres A uzturēšanas klases autoceļos jāsaremontē līdz 1.
jūnijam, B uzturēšanas klases autoceļos līdz 15. jūnijam, bet C un D
uzturēšanas klases ceļos – līdz 1. jūlijam. No jauna radušās bedres tiek
labotas visa gada garumā.
Par apgrūtinātiem braukšanas
apstākļiem vai citiem ar satiksmi un
ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot pa diennakts
bezmaksas informatīvo tālruni
80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos Twitter un Facebook.
Aija Kramiņa,
Smiltenes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību un
komunikācijas specialiste

nes novada pašvaldības izveidota
pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir
nodrošināt sabiedrisko kārtību un
drošību Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

dus, kā arī veikt sodu piedziņu;
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību
personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to
tiesību aizsardzībā un saskaņā
ar likumu noteikto pienākumu
izpildē, tai skaitā tūlītējā draudu novēršana, ja persona, kas
atrodas mājoklī vai tā tuvumā,
var nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai,
brīvībai vai veselībai, līdz tiesa
izskata jautājumu par pagaidu
aizsardzību pret vardarbību.
Pašvaldības policijai nav tiesības izmeklēt noziedzīgus nodarījumus vai likumpārkāpumus, par
kuriem atbildība ir paredzēta Krimināllikumā. Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana ir Valsts policijas
un citu izmeklēšanas iestāžu kompetencē. Tāpat arī ne visi administratīvie pārkāpumi ir Pašvaldības

policijas kompetencē. Saņemot telefonisku informāciju par šāda vaida notikumu policijas darbinieks izvērtējot situāciju var lūgt personu
par notikumu ziņot Valsts policijai.
Savukārt, ja saņems informāciju par aktīvu notikumu – reaģēs,
par pārkāpumu nekavējoties ziņojot Valsts Policijai, jo Pašvaldības
policistam ir tiesības noteikt likumpārkāpumu un aizturēt aizdomās
turēto.

Pašvaldības policija informē
Smiltenes novada Pašvaldības
policija 2022. gada februāra mēnesī reaģēja uz 94 notikumiem, no
kuriem 43 gadījumos ziņas saņemtas no iedzīvotājiem, 13 pārkāpumi
tika fiksēti patruļas laikā, 17 gadījumos informācija saņemta no
Valsts policijas Operatīvās vadības
nodaļas 1 gadījumā no videonovērošanas sistēmas. Tika veikti 20
plānotie reidi un norīkojumi.
Apkalpojot notikumus konstatēts, ka 19 gadījumos notikumā
iesaistītās personas atrodas alkohola reibumā, no tām 10 personas
nogādātas dzīves vietā, 6 atskurbtuvē.
Pret 14 personām uzsākta
administratīvo pārkāpumu lietvedība, no kurām 9 gadījumos
pieņemts lēmums, bet 5 lietas nosūtītas kompetentām iestādēm lēmuma pieņemšanai.
• 7 par alkoholisko dzērienu vai

citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā vai atrašanos
publiskā vietā reibuma stāvoklī;
• 4 par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem;
• 1 par smēķēšanu neatļautās
vietās;
• 1 par dzīvošanu bez deklarētas
dzīvesvietas;
• 1 par alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo
vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais.
11 gadījumos personas, pamatojoties uz „Administratīvas atbildības likuma” 10. pantu, atbrīvotas
no administratīvās atbildības, izsakot aizrādījumu.
Smiltenes novada Pašvaldības policija informē!
Pašvaldības policija ir Smilte-

Pašvaldības policijas pamatuzdevumi
• nodrošināt personu un sabiedrības drošību;
• novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus, kā arī likumpārkāpumu
profilakse (pasākumi, kurus
veic, lai novērstu vai aizkavētu
likumpārkāpumus);
• atklāt administratīvos pārkāpumus, meklēt personas, kuras izdarījušas administratīvos
pārkāpumus, tai skaitā kontrolēt pašvaldību apstiprināto noteikumu izpildi;
• atbilstoši savai kompetencei
piemērot administratīvos so-

•

Smiltenes novada Pašvaldības
policijas darbinieki augstu novērtē
iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, ziņojot par pārkāpumiem
NEKAVĒJOTIES!
Pašvaldības policijas dežūrtālrunis 28659933;
Valsts policija 110.
Smiltenes novada
Pašvaldības policija

2022. gada 17. marts
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Atbalsts Ukrainas tautai
Smiltenes novada pašvaldība kopš 25. februāra centralizēti
organizē informācijas apmaiņu
starp palīdzības meklētājiem un
palīdzības sniedzējiem, īstenojot
valsts plānu uzņemt bēgļus no
kara plosītās Ukrainas.
Pašvaldība izveidojusi darba grupu, kas organizē atbalsta
sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem. Novadā šobrīd ir apkopotas
mītnes vietas (pašvaldības, uzņēmumu, privātpersonu) cilvēku
operatīvai izmitināšanai, kā arī
apzinātas to izveides iespējas, ja
Valstī plānoto bēgļu uzņemšana
pieaugs.
Pašvaldība ir apzinājusies
transportēšanas iespējas patvēruma meklētāju atvešanai un
nogādāšanai uz mītnes vietām,
kā arī plāno nodrošināt pirmo
nepieciešamo palīdzību – ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu,
medikamentu nodrošināšanu,
pabalstu piešķiršanu un pirmo
nepieciešamības preču nodrošināšanu, kā arī iespējas nodrošināt izglītību, aizbildņu nepieciešamību un aprūpi ukraiņu
bērniem.
Mēs nezinām, cik ilgstoša būs
Ukrainas ģimeņu uzturēšanās
novadā, taču zinām, ka papildus
atbalsts pašvaldībai būs nepieciešams vēl ilgstoši.
Pašvaldības mājaslapā ir izveidota īpaša informācijas sadaļa
„ATBALSTS UKRAINAI”, kur publicējam aktuālāko informāciju no
valsts iestādēm un pašvaldības,
lai mūsu sabiedrībai skaidrotu
norises bēgļu uzņemšanai, kā arī
spētu iesaistīt brīvprātīgos, kas
varētu atbalstīt pašvaldības darbiniekus ar savām ukraiņu valodas prasmēm, organizatoriskiem
darbiem ziedojumu vākšanas
punktos, vai atbalsta sniegšanai
ģimenēm, kas ieradušās novadā
un kurām ir nepieciešams atbalsts sadzīvisku jautājumu risināšanā.
Ja rodas kādi jautājumi, kas
saistīti ar norisēm pašvaldībā
saistībā ar Ukrainas ģimeņu uzņemšanu, aicinām sazināties
ar Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļu, zvanot uz tālruņa nr. + 371
29613117 vai rakstot uz e-pasta
adresi atbalstsukrainai@smiltenesnovads.lv, nepieciešamības
gadījumā jūsu jautājums tiks
pārvirzīts kādam darba grupas
dalībniekam, lai pēc iespējas
operatīvāk varētu rast risinājumu saistītās situācijās.
Darba grupas dalībnieki:
Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētājs – Edgars
Avotiņš, Civilās aizsardzības komisijas vadītājs. Sadarbība ar
krīzes vadības padomi, Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās
aizsardzības komisijas locekļiem,
Smiltenes novada pašvaldības
domes deputātiem.
Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos

– Astrīda Harju Sadarbība ar kultūras iestādēm, sabiedriskajām
organizācijām.
Smiltenes novada
priekšsēdētāja
vietniece sadarbībai ar
uzņēmējiem – Gita
Mūrniece Sadarbība
ar Smiltenes novada
uzņēmējiem (ražotājiem,
pakalpojumu
sniedzējiem, u.c.).
Smiltenes novada domes deputāts - Ainārs Mežulis Sadarbība ar Latvijas Republikas ārlietu
ministriju, Latvijas vēstniecību
Ukrainā, sadarbības partneriem
Ukrainā.
Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors – Andris Lapiņš. Sadarbība ar pašvaldības
administrācijas
darbiniekiem,
pašvaldības iestādēm. Transporta jautājumu koordinēšana. Sadarbība ar Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcu un sociālo centru.
Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
– Evija Zurģe. Sadarbība ar teritoriju pārvaldēm un kapitālsabiedrību SIA „Smiltenes NKUP”.
Smiltenes novada sociālā dienesta vadītāja – Inta Siliņa. Sociālās palīdzības nodrošināšanas
koordinācija ar pašvaldības sociālās aprūpes iestādēm, sociālā
atbalsta informatīvā tālruņa darbības nodrošināšana.
Smiltenes novada izglītības pārvaldes vadītājs – Edgars
Roslovs Darbību koordinācija un
sadarbība ar pašvaldības izglītības iestādē.
Smiltenes novada Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
– Linda Beitika. Komunikācija ar
pašvaldības iedzīvotājiem, masu
saziņas līdzekļiem, informatīvo
materiālu sagatavošana.
Smiltenes novada Civilās aizsardzības komisijas sekretārs Gatis Bormanis Mītnes vietu un
bēgļu reģistru uzturēšana, datu
apmaiņa ar VUGD, sadarbību ar
NVO saistībā ar humanitārās palīdzības vākšanu un nogādāšanu,
lielo ziedojumu pieņemšana.
Bērnu un ģimenes atbalsta
centra vadītāja – Aurika Zīvere.
Sadarbība ar vietējo ukraiņu kopienu, Ukrainas bērnunamu bērnu uzņemšana.
Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšniece – Egija
Cekula Sadarbība ar valsts drošības iestādēm, bēgļu mītņu sabiedriskās kārtības uzraudzība.
Smiltenes novada sabiedrisko attiecību un komunikācijas
speciāliste – Aija Kramiņa Informatīvais tālrunis par pašvaldības atbalstu Ukrainai; e-pasts
atbalstsukrainai@smiltenesnovads.lv. Brīvprātīgo koordinēšana. Saziņa ar pārējiem darba grupas dalībniekiem.
Informējam – ja Jūsu ģimenē
ir kāds tuvinieks no Ukrainas,
kuru drīzumā gaidiet ierodamies
Smiltenes novadā, aicinām pie-

reģistrēt atbraucējus pie Smiltenes novada Civilās aizsardzības
komisijas sekretāra Gata Bormaņa, +371 26396436, novada
klientu apkalpošanas centros
vai pagastu pārvaldēs aizpildot
reģistrācijas anketu par personām, kas ieradušās novadā.
Prioritāri svarīgi katram atbraucējam ir reģistrēties pie Latvijas
robežsardzes (diennakts tālrunis +37167075616), lai legalizētu
uzturēšanos un būtu iespējams
cilvēkiem pretendēt uz Latvijas
valsts sociālajiem pabalstiem.
Jebkāda veida atbalsts un
skaidrojumi saņemami zvanot
uz diennakts informatīvo tālruni +371 27380380 – informatīvais
tālrunis strādās visu diennakti
bez brīvdienām, atbildes varēs
saņemt latviešu, krievu, ukraiņu
un angļu valodās.
Par praktisku palīdzību
Ikviens Latvijas iedzīvotājs,
kas ir gatavs sniegt palīdzību ukraiņiem, aicināts reģistrēties palidziukrainai.lv mājaslapā.
Pašvaldība ir uzsākusi ziedojumu vākšanu Ukrainas sadarbības pilsētām, lai atbalstītu ar
pirmās nepieciešamības precēm
kara apstākļos, kā arī ziedojumi
tiek vākti patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kuri jau ir ieradušies vai tuvākajā laikā plāno
ierasties Smiltenes novadā.
Ar
finansiālu
ziedojumu
„Alūksnes un Apes fonda” nodibinājumā, varam operatīvi iegādāties medikamentus, medicīnas
preces, pārtiku, degvielu un citus
atbalsta veidus, tos centralizēti
nogādājot Ukrainā.
Ar humāno palīdzību varam
karavīriem dot iespēju nodrošināt sevi ar siltu apģērbu, nepieciešamo tehniku u.c. izdzīvošanai
nepieciešamas lietas. Pašvaldībā
izveidotas 4 ziedojumu organizēšanas vietas Smiltenē, Raunā,
Apē un Palsmanē. Lūdzam ziedot lietas, kas ir tīras, nesaplēstas un nebojātas, mazlietotas
un jaunas, lai varam garantēt,
ka tās ir darbspējīgas un tiešām
noderīgas, aicinām sekot līdzi
ziedojamo lietu sarakstam, kas
pieejams pie ziedojumu vākšanas punktiem, novada mājaslapā
un pagastu pārvaldēs, jo situācija
mainās ik dienas.
Pateicamies ikvienam par iespēju atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus un pašvaldību!
Linda Beitika,
Smiltenes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Gaujienas pagasta iedzīvotāju forums
Gaujienas pagasta pārvalde
sadarbībā ar biedrību „Alūksnes
NVO atbalsta centrs” organizē
Gaujienas pagasta iedzīvotāju
forumu, lai dotu iespēju ikvienam piedalīties vietējās attīstības plānošanā, vērtēt dzīves
kvalitāti un piedalīties lēmumu
pieņemšanā par pārmaiņām, ko

vēlamies piepildīt!
Ikviens aicināts piedalīties
forumā, kas norisināsies 2022.
gada 2.aprīlī no 11.00 līdz 14.00,
Gaujienas Tautas namā.
Foruma mērķis – noteikt vietējo iedzīvotāju galvenās prioritātes, attīstīt sadarbību starp
dažādām sabiedrības grupām,

pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un
veicināt līdzdalības tradīcijas,
balstoties uz pašu iedzīvotāju
interesi un iniciatīvu.
Inguna Avota,
Gaujienas pagasta pārvaldes
vadītāja
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Informācijas atsaukums!!!
Smiltenes novada pašvaldības februāra izdevumā tika publicēta kļūdaina
informācija ar Sociālā dienesta darbinieku vārdiem un kontaktinformāciju, kas
iepriekš tika gatavota novadiem apvienojoties. Tehnisku iemeslu dēļ aktuālais
darbinieku saraksts netika publicēts, kas radīja sašutumu gan vairākiem iedzīvotājiem, gan bijušajiem sociālā dienesta darbiniekiem.
Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti atvainojas
visiem tiem iedzīvotājiem, kuriem radās grūtības sasniegt attiecīgo speciālistu, kā arī atvainojamies darbiniekiem, kuri vairs nav darba attiecībās Smiltenes novada sociālajā dienestā, par radītajām neērtībām.
Aicinām iedzīvotājus sazināties ar tuvāko sociālā dienesta darbinieku
vai zvanot Smiltenes novada sociālajam dienestam pa tālruni 26362282,
e-pasts: soc.dienests@smiltenesnovads.lv.
Smiltenes novada Sociālā dienesta darbinieku kontakti:
Nr.
p.k.

vārds,
uzvārds

amats

e-pasts

1.

Inta Siliņa

Sociālā dienesta
vadītāja Smiltenē

2.

Anita
Šteinberga

Sociālā darbiniece anita.steinberga@smiltenesnovads.lv,
Smiltenē
64707573

3.

Sociālā darbiniece
iveta.verzemniece@smiltenesnovads.
Iveta
Smiltenē (aprūpe,
lv, 25669434
Vērzemniece
asistenti)

4.

Valda
Cimermane

Sociālā darbiniece valda.cimermane@smiltenesnovads.lv,
Smiltenē (pabalsti) 64707573

Dace Pašuta

Sociālā darbiniece
dace.pasuta@smiltenesnovads.lv,
darbam ar
25611758
ģimenēm ar
bērniem Smiltenē

6.

Sandra
Dukāte

Sociālā darbiniece
darbam ar
sandra.dukate@smiltenesnovads.lv,
pilngadīgām
64772670, 22022776
personām
Smiltenes pagastā

7.

Sociālā darbiniece
ineta.strauja@smiltenesnovads.lv,
Ineta Strauja (pabalsti) Brantu,
26362095
Blomes pagastā

8.

Ilze Mize

Sociālā darbiniece
ilze.mize@smiltenesnovads.lv,
Palsmanes
64773398, 28631993
pagastā

Maruta
Bubene

Sociālās
darba nodaļas
vadītāja (darbs
ar ģimenēm ar
bērniem)

Vija Ābele

Sociālā darbiniece vija.abele@smiltenesnovads.lv,
Variņu pagastā
25462830

Līga Vītola

Sociālā darbiniece
darbam ar
liga.vitola@smiltenesnovads.lv,
ģimenēm ar
64707474, 25615699
bērniem Bilskas
pagasts

Mudīte
Tauriņa

Sociālā darbiniece
darbam ar
mudite.taurina@smiltenesnovads.lv,
ģimenēm ar
bērniem Blomes, 25424009
Launkalnes
pagastā

13.

Maija Eglīte

Sociālā darbiniece
maija.eglite@smiltenesnovads.lv,
Grundzāles
25676779
pagastā

14.

Sintija
Štrausa

Ģimenes asistente sintija.strausa@smiltenesnovads.lv,
Smiltenē
20018613

15.

Svetlana
Volkova

Psihologs Apē

svetlana.volkova@smiltenesnovads.lv,
27807320

16.

Dace
Plotkāne

Psihologs Raunā

dace.plotkane@smiltenesnovads.lv,
26035737

17.

Inna Masule

Sociālā darbiniece
inna.masule@smiltenesnovads.lv,
darbam ar
24501375
ģimenēm ar
bērniem Raunā

18.

Linda
Kostova

Sociālā darbiniece linda.kostova@smiltenesnovads.lv
Raunā
26631432

19.

Valda
Zvaigznīte

Sociālā darbiniece valda.zvaigznīte@smiltenesnovads.lv,
Drustu pagastā
27840367

5.

9.

10.

11.

12.

inta.silina@smiltenesnovads.lv,
26362282; 64707865

maruta.bubene@smiltenesnovads.lv,
20203327

20. Laila Cekule

Sociālā darbiniece laila.cekule@smiltenesnovads.lv,
Apē
26698603

21.

Sociālā darbiniece
aija.drile@smiltenesnovads.lv,
darbam ar
26480441
ģimenēm ar
bērniem Apē

Aija Drīle

Anita
22.
Bušmane
23.
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Undīne
Uskliņģe

Sociālā darbiniece
anita.busmane@smiltenesnovads.lv,
Gaujienas
26692938
pagastā, Virešu
pagastā
Sociālā darbiniece undine.usklinge@smiltenesnovads.lv,
Trapenes pagastā 27815494

Noslēgusies aptauja par sabiedriskā
transporta maršruta izveidi
Drusti – Smiltenes AO – Drusti
Pēc administratīvi teritoriālās
reformas izveidotajā Smiltenes
novadā ietilpst teritorijas, kam
vēsturiski nav izveidojies satiksmes tīkls ar Smiltenes pilsētu,
kas šobrīd ir Smiltenes novada
pakalpojumu un administratīvais
centrs.
Drustu pagasta iedzīvotāji ir
vērsušies pie Smiltenes novada
pašvaldības ar lūgumu izvērtēt
jauna maršruta izveidi no Drustiem uz Smiltenes AO, jo bez personīgā transporta ir gandrīz neiespējami nokļūt administratīvajā
centrā.

Smiltenes novada pašvaldība, reaģējot uz iedzīvotāju iniciatīvu, par grūtībām nokļūt novada centrā no Drustu pagasta,
2022. gada sākumā veica Drustu
pagasta iedzīvotāju aptauju ar
mērķi noskaidrot sabiedriskā
transporta nepieciešamības aktualitāti.
Aptauja noslēdzās 2022.
gada februārī, tajā piedalījās 164
iedzīvotāji un tās apkopojums
pārliecinoši parādīja sabiedriskā
transporta nepieciešamību.
Ņemot vērā aptaujas rezultātu apkopojumu, Smiltenes nova-

da pašvaldība ir lūgusi VSIA „Autotransporta direkcijas” Vidzemes
nodaļai izskatīt sabiedriskā transporta maršruta izveides iespēju
„Gatarta – Drusti – Launkalne –
Smiltene” abos virzienos, ar izpildes laiku darba dienās, plkst. 8.00
no Drustiem un plkst. 15.00 no
Smiltenes pilsētas AO, vispirms
atklājot eksperimentālo pārvadājuma maršrutu .
Evija Zurģe,
Smiltenes novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece
teritorijas pārvaldības un
sadarbības jautājumos

Uzņēmējdarbības un lauksaimniecības
konsultācijas Smiltenes novadā
Smiltenes novada pašvaldībā
darbojas uzņēmējdarbības un
lauksaimniecības konsultantes.
Iedzīvotājiem ir iespējas saņemt
konsultācijas gan par uzņēmējdarbības jautājumiem (uzņēmējdarbības atbalsta mehānismi,
nodokļu politika u.c.), gan par
lauksaimniecības
jautājumiem
(par Valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, par LEADER veida
pasākumiem, par Valsts lauku tīkla aktualitātēm un pasākumiem,
dažādu fondu un citu atbalsta veidu piesaistes iespējām u.c.).
Atbilstoši savai kompetencei,
uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultantes sniedz arī

konsultācijas par platībmaksājumu iesniegšanu Lauku atbalsta
dienestā, veic Lauksaimniecības
datu centrā dzīvnieku reģistrēšanu, sniedz informāciju un palīdz aizpildīt VID gada ienākumu
deklarāciju u.c. Visbiežāk lauksaimnieki, lauku uzņēmēji un citi
interesenti vēlas saņemt konsultācijas saistībā ar Lauku atbalsta
dienestu, zemes apsaimniekošanu, Valsts ieņēmuma dienestu,
agrovidi un bioloģisko lauksaimniecību.
Aicinām iedzīvotājus sazināties ar attiecīgo uzņēmējdarbības
un lauksaimniecības speciālistu,
lai noskaidrotu savu interesējošo
jautājumu, vai arī sarunātu tikša-

nos pagastu pārvaldēs:
• Dzintra Medne – sniedz konsultācijas Grundzāles, Palsmanes, Trapenes, Variņu un Apes
pagastā un Apē, tel. 29268576;
• Gunta Mangale – sniedz konsultācijas Blomes un Launkalnes pagastos, tel. 26445482;
• Laima Āboltiņa – sniedz konsultācijas Bilskas, Gaujienas,
Virešu un Brantu pagastos, tel
26402963;
• Inita Dzenīte – sniedz konsultācijas Raunas, Drustu, Smiltenes pagastos un Smiltenē, tel.
20113942.
Attīstības un plānošanas
nodaļa

31. martā plkst. 18.00 Drustu tautas namā
Iedzīvotāju tikšanās ar Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētāju E. Avotiņu, domes deputātu
J. Āboliņu un Drustu pagasta pārvaldes vadītāju E. Judinu
Aicinājums interesējošos jautājumus pirms tikšanās iesūtīt elektroniski uz e-pastu: elina.judina@smiltenesnovads.lv vai rakstiski, ievietojot pastkastē pie Drustu pārvaldes Palsas ielā 20 līdz š.g.
28. martam.

Izglītība

Smiltenes vidusskolas skolēni:
„Brīvību Ukrainai un mieru visai pasaulei!”
Latvija un tās iedzīvotāji var būt pateicīgi
par to, ka tā šodien atrodas brīvās pasaules
pusē. Tāpēc šodien varam ar staltu stāju un
atvērtu sirdi sadoties rokās, lai atbalstītu ukraiņu tautu. Mēs zinām, ka ar gara spēku var
uzvarēt karaspēku, un ticam, ka arī mūsu ukraiņu draugi to spēs!
2. martā, paužot atbalstu Ukrainai, pie
Smiltenes vidusskolas ēkām Dārza un Dakteru
ielā, blakus Latvijas karogam mastā tika uzvilkts Ukrainas valsts karogs. Tos ar skolotājas
Līgas Kaupes atbalstu šuva skolas vecāko klašu skolēni.
Pēdējās nedēļas laikā skolotājiem bijis
daudz sarunu ar visu klašu skolēniem par
situāciju pasaulē, viņi ir informēti par to, kā
rīkoties krīzes situācijās. Skolēniem tika arī
dota iespēja paust savas izjūtas un domas vizuālās mākslas darbos.
Dakteru ielā 27 āra teritorijas labiekārtošanas darbu dēļ otra karoga masta vēl nav,
bet tur ēkas lielajos logos izlikti skolēnu zīmējumi – viņu vēstījums mieram, drošībai un brīvībai. Tos var aplūkot ikviens. Skolēnu darbi
izvietoti arī pārējās skolas ēkās.
Teksts: Baiba Vahere
Foto: Ilze Vergina, Jānis Ūdris
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Jaunumi darbā ar jaunatni
un POP-UP izbraukumi pie
jauniešiem

Apes pamatskolā
No 13. līdz 19. februārim Dāvja
Ozoliņa Apes pamatskolas septiņi pārstāvji – 8. klases skolnieces
Emīlija Ēvele, Enija Muceniece,
Laima Priedīte, Līva Lote Gabranova, Evelīna Uva Strēlniece un
pedagogi Vineta un Dina Meisteres devās uz Antālijas reģiona
Gundogmus Anadolu liceju Turcijā,
lai piedalītos Erasmus + programmas 2. pamatdarbības starpskolu
stratēģiskās partnerības projekta
„E.QUA.L.I.T.Y.-Europe for QUAlitative Learning and the Inclusion of
diversiTY” mobilitātē. Šoreiz četru
valstu – Rumānijas, Latvijas, Portugāles un Turcijas jaunieši diskutēja
un dalījās pieredzē par līdztiesībām sabiedrībā, strādāja jauktās
komandās, veidoja filmiņas un
plakātus par aktuālām tēmām. Jaunieši atzina, ka runājuši par problēmām, kuras viņiem, dzīvojot savā
vidē, nav tik aktuālas. Arī mūsu sabiedrībā var novērot dalīšanu pēc
sociālā statusa, finansiālā stāvokļa,
ārējā izskata, dzimuma, bet, salīdzinot ar citām valstīm, tās nav tik
globālas.
Paralēli darbam, bija iespēja iepazīt apkārtējo pilsētu vēsturiskos
pieminekļus, vecpilsētu, izgaršot
tradicionālos ēdienus, klausīties
smeldzīgās turku dziesmas, izbaudīt vietējā tirgus šarmu.
Bet vakarā, pateicoties tam, ka
drošības nolūkos projekta dalībniekus vairs neizmitina ģimenēs,
bet visi dzīvo viesnīcās, jauniešiem bija iespēja tuvāk iepazīt vienam otru, mācīties dejas, dziedāt
populāras dziesmas, muzicēt un
vienkārši runāt. Pedagogiem bija

DOApes pamatskolas projekta dalībnieki pie Gundogmus Anadolu liceja.
iespēja dalīties par izglītības sistēmu atšķirībām, profesijas prestižu
un atmaksu.
Projekta noslēgumā jaunieši
atzina, ka tās ir neaprakstāmas
sajūtas, izkāpjot no savas drošības
un komforta zonas, (dažiem tas
bija pirmais lidojums ārpus Latvijas robežām), mēs pārvaram sevi,

jo bieži vien kautrējamies par savu
izskatu, par nepilnīgām valodas zināšanām, par uzskatiem. Redzot,
ka pasaulē ir daudz nozīmīgākas
problēmas, par kurām interesējas
jaunieši citās valstīs, liek aizdomāties par nozīmīgāko pašu dzīvē.
Informāciju sagatavoja
Dina Meistare

Skatuves runas konkurss Dāvja Ozoliņa
Apes pamatskolā
4. martā Dāvja Ozoliņa Apes
pamatskolā notika Skatuves runas
konkurss, kurā piedalījās skolēni
no 1. līdz 8. klasei.
Skolēni konkursā runāja vienu
dzejas darbu un vienu prozas darba fragmentu. Konkursā skolēnus
vērtēja žūrija. Žūrijas sastāvā bija
pirmsskolas izglītības iestādes
„Vāverīte” vadītāja Iluta Apine, Trapenes kultūras nama un Trapenes
novadpētniecības centra vadītāja
Svetlana Spalviņa, Dāvja Ozoliņa
Apes pamatskolas mūzikas skolotāja Sandra Oto. Žūrijai darbiņš
nebija viegls, jo visi skolēni biji ļoti
rūpīgi gatavojušies konkursam.
Augstāko pakāpi konkursā
saņēma Kate Gailīte (1. kl.), Elīna
Purakalne (2. kl.), Annika Jakovļeva (3. kl.), Kristo Kaktiņš (4. klase),
Tomass Gustavs Celenbergs (5. kl.)
Ance Ābolkalne (6. kl.), Estere Grandava (7. kl.), Emīlija Ēvele (8. kl.).
Pirmo pakāpi konkursā saņēma Elza Zariņa (1. kl.), Estere Zariņa
(1. kl.), Katrīna Brante (2. kl.), Kārlis Bremze (2. kl.), Jasmīna Kazaka
(3. kl.), Keita Lācupe (3. kl.), Elvis
Jakovļevs (4. kl.), Jānis Kozuliņš (5.
kl.), Jānis Gustavs Brūvelis (6.kl.)
Annija Strauta (6. kl.), Keita Kamberkalne (8. kl.).
Skolēni, kuri ieguvuši augstāko
pakāpi, piedalīsies Smiltenes novada Skatuves runas konkursā 31.
martā ZOOM tiešsaistē.
Paldies skolotājām: Rūtai Rateniecei, Līvijai Karro, Aivai Zaķei,
Aldai Liepiņai, Ilzei Celenbergai,
Sarmītei Apinei!
Skolotāja Sarmīte Apine
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Būsiet pamanījuši, ka jaunatnes darbs novadā IR – līdz šim to
īstenoja Raunas bērnu un jauniešu
centra „Pagrabiņš” trīs jaunatnes
lietu speciālistes, kā arī Gaujienas
jaunatnes lietu speciāliste. Pavisam
nesen šo funkciju pārņēma Smiltenes novada Izglītības pārvalde,
kuras paspārnē darbu ar jaunatni
Smiltenes novadā šobrīd īsteno trīs
jaunatnes darbinieces: Justīne Buliņa, Ilze Zīriņa un Klinta Bernarte.
Kā galveno mērķi šim gadam visi
kopā esam izvirzījuši savstarpējo
sadarbību, sistēmas izveidošanu
un visa novada jauniešu aptveršanu, iepazīšanu un organizēšanu.
Kā pirmais kopīgais solis ir sadaļas JAUNIEŠIEM ieviešana Smiltenes novada izglītības sadaļas
mājas lapā, kur varat iepazīties
ar ikmēneša aktuālajiem pasākumiem, regulārajiem jaunumiem,
īstenojamajiem projektiem un
brīvprātīgā darba sistēmu. To meklē šeit: www.izglitiba.smiltenesnovads.lv/jauniesiem/.

Šajā mēnesī jaunatnes darbinieces uzsāks pavisam kaut ko
jaunu, mobilo darbu ar jauniešiem,
veidojot POP-UP izbraukumus pie
jauniešiem uz novadu pagastiem,
kur ikdienā nav pieejams jaunatnes
darbinieks. Šo izbraukumu mērķis
ir ne vien iepazīties ar jauniešiem,
bet arī pagastus stiprināt kā iespēju jauniešu aktīvismam un ideju
realizācijai. Vairāk informācijas par
izbraukumiem meklējiet pievienotajā vizuālajā materiālā. Šobrīd izbraukumi ir iepazīšanās fāzē un tos
plānots īstenot arī citos pagastos
un ar laiku iepazīstināsim ar patstāvīgo izbraukumu grafiku.
Aicinām pagastu pārvaldes
vadītājus, kultūras darbiniekus,
skolas darbiniekus un citus iedzīvotājus uzrunāt vietējos jauniešus
un informēt tos par POP-UP izbraukumiem Jūsu pagastā.
Justīne Buliņa,
Smiltenes novada jaunatnes
darbiniece

Sākusies bērnu reģistrācija
uzņemšanai Smiltenes
vidusskolas 1. klasē
2022./2023. m.g.
No š.g. 1. marta uzsākam bērnu reģistrāciju
uzņemšanai Smiltenes vidusskolas 1. klasē
2022./2023. m.g.

Vecāku pieteikumi tiek pieņemti:

• elektroniski (iesniegums skolas mājas lapā svs.edu.lv), iesūtot
skolas e-pastā svs@smiltenesnovads.lv;
• iesniedzot klātienē lietvedei Dakteru ielā 27 no plkst. 9.00 līdz
16.00 (t. 20371306).
Ja pieteikums iesniegts elektroniski, tad līdz 2022. gada 31. augustam klātienē jāiesniedz izziņa par obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguvi un bērna medicīniskā karte (026/u un 063/y
veidlapas).
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Februāra gaišie un siltie notikumi
Neskatoties uz to, ka februāris
atnāca ar slimošanas rekordiem
gan lielo, gan mazo vidū, Palsmanes
pagasta pirmsskolā izdevās izpildīt
visus šim mēnesim ieplānotos darbiņus. Latviešu kalendārā februāris
izsenis tiek atzīmēts kā sveču mēnesis ar savu īpašo sveču dienu. Tāpēc šai dienai par godu tika rūpīgi
skatītas sveces, izpētīts un iepazīts
sveces tapšanas process. Radītā
interese bija jāpārvērš praktiski,
radošā darbiņā iesaistot savas
ģimenes locekļus. Kopīgas sadarbības rezultātā , iestādē āra mājā
tika ierīkota Sveču izstāde un tā
bija pieejama visiem interesentiem.
Īpaši skaisti un romantiski āra māja
iemirdzējās vakarpusē, kad sāka
krēslot un tika iedegtas sveces. Par
atsaucību un dalību sveču izstādē
katrs dalībnieks saņēma atzinības
grāmatzīmi un simbolisku dāvaniņu – blociņu jaunām sveču idejām.
Ar tik pat gaišam domām turpinājās nākamās aktivitātes, atzīmējot sirsniņdienu kā lielo draudzības dienu. „Mārītes” un „Eži”
grupas bērni šo dienu atzīmēja ar

Meteņdiena mežiņā.
draudzīgām stafetēm, kur tikai sadarbojoties varēja izpildīt dažādus
skolotāju izdomātus uzdevumus.
„Bitītes” un „Saulītes” grupas bērni
draudzības dienu atzīmēja ar rotaļām, saldumiem un dāvanu gatavošanu saviem viss labākajiem un
mīļākajiem draugiem – vecākiem.
Februāra izskaņā Meteņdiena tika svinēta ārā ar sporta ak-

tivitātēm un jautrām nodarbēm
no latviešu tautas ticējumu pūra.
Viena no tām, ja vēlas drīzāku ziemas aiziešanu un ātrāku pavasara
atnākšanu, tad jādzied ļoti, ļoti skaļi. Mežiņš skanēja no mūsu dziedāšanas, tik tas pavasaris tāds lēnais
nācējs. Bērni, meklējot pavasari,
pārbaudīja savus sportiskos spēkus uz līdzsvara baļķa, kur uzde-

Smiltenes vidusskolas skolēni augstu
novērtēti Zinātniski Pētniecisko Darbu
konferencē
Lepojamies ar skolēniem, kas
godam piedalījušies reģionālajā
zinātniski pētniecisko darbu (ZPD)
konferencē.
4. martā Smiltenes vidusskolas
skolēni Ance Pakalne, Andris Jansons, Santa Vintere, Kārlis Sīmanis un Eleonora Puseva piedalījās
reģionālajā ZPD konferencē. Uz
konferenci aizstāvēšanai bija izvirzīti četri darbi. Trīs darbi saņēma
īpaši augstu novērtējumu un tika
izvirzīti uz valsts ZPD konferenci
25. martā:
Ance Pakalne – Humanitārās
un mākslas zinātnes. Darba vadītāja skolotāja Daina Zelmene. Andris
Jansons – Inženierzinātnes un tehnoloģijas. Darba vadītājs skolotājs
Andrejs Miķis. Konsultants RTU

Kultūra

asociētais profesors Jānis Zaķis.
Santa Vintere un Kārlis Sīmanis –
Dabaszinātnes. Darba vadītājs skolotājs Andrejs Miķis.

Apsveicam, lepojamies un vēlam tikpat labus panākumus arī
valsts mērogā!

vums bija visaugstākajā pakāpienā
ar acīm sameklēt saulīti un uzsmaidīt tai. Vēl viens darbiņš, kurš sagādāja prieku bija atbrīvot no sniega
mazos zāles pudurīšus un atlikušo
sniegu iekrāsot pavasara krāsās.
Pēc aktīvās darbošanās visi kopīgi
cienājāmies ar pavārītes sarūpētajām pankūciņām un silto tēju. Tēju
malkojot, radās pašiem savs ticē-

jums, ja gaisā sajuti pavasara smaržu, tad pavasaris ir tepat, tik jābūt
vērīgiem un katru dienu jāievēro,
kas mainījies. Ja, neticiet aizejiet uz
mežu un pasmaržojiet!
Lai katram izdodas sajust pavasari un lai mierīgas debesis virs
mums visos gadalaikos!
Teksts un foto – Alise Rozniece,
Pirmsskolas skolotāja

„Par Gauju domājot…”
Noslēdzoties ikgadējam Ādažu Mākslas un mūzikas skolas organizētajam vizuālās mākslas konkursam „Gaujas mozaīka Ādažos”,
saņēmām iepriecinošas ziņas arī par mūsu – Smiltenes Mākslas
skolas audzēkņu darbu novērtējumu.
Šī gada konkursa tēma – „Dzīvais ūdens” rosināja ielūkoties
Gaujas upes dziļumos, atklājot tās dzīļu noslēpumus un dažādās
dzīvotnes.
Konkursa mērķis ir izveidot profesionāli kvalitatīvu darbu izstādi, aicinot piedalīties tajā Vidzemes un Gaujas krastos esošo novadu Latvijas mākslas un vispārizglītojošo skolu audzēkņus.
Šogad konkursā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits, kas tika
dalīti 3 lielās grupās un četrās vecuma apakšgrupās. Žūrijas komisijai, kuras sastāvā bija arī mākslinieks Rolands Krišjānis, nācās izvērtēt 655 darbus no 85 Latvijas skolām.
Smiltenes Mākslas skola konkursā piedalījās ar 16 audzēkņu
darbiem trīs vecuma grupās.
Esam patiesi priecīgi un lepojamies par Beatrises Znotas iegūto
3. vietu (vec. gr. 6 – 8 g.) par darbu „Gaujas dzīve” un Roberta Stricka
iegūto 3. vietu (vec. gr. 9 – 11 g.) par darbu „Ūdra lielais loms” .
Paldies audzēkņu vecākiem un pedagogiem par atbalstu jauno
talantu atklāšanā!
Astrīda Ķemere,
Direktora vietniece mācību darbā

Bibliotēka aicina zīmēt Lieldienas

Ar lieliem soļiem tuvojas Lieldienas, kuras
gaida gan lieli, gan mazi. Lieldienas katrā ģimenē ir citādākas, katrai savas tradīcijas un
paražas. Kur gan zaķis būs olas paslēpis? Kuram būs stiprākā ola?
Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa aicina bērnus līdz 16 gadu vecumam piedalīties zīmējumu konkursā “Lieldienu rīts”.
Bērni aicināti zīmējumos attēlot savas
Lieldienu svinēšanas tradīcijas un parādīt,
kāds ir Lieldienu rīts jūsu ģimenē. Tā kā Lieldienas ir košas un raibas, tad aicinām arī zīmējumus radīt košus un krāsainus. Konkurss
norisināsies no 14. marta līdz 31. martam.
No visiem konkursa dalībniekiem tiks izlozēti 10, kuri saņems balviņas par piedalīšanos.
Konkursa darbi var būt veidoti dažādās
tehnikās – zīmēti, gleznoti, aplicēti. Tiem jābūt A4 formātā. Zīmējuma otrā pusē jānorāda savs vārds, uzvārds un kontaktinformācija, lai izlozes gadījumā varētu sazināties un
vienoties par balviņas saņemšanu.
Darbi jāatnes uz bibliotēku vai jāievieto
bibliotēkas pastkastītē Gaujas ielā 1. Visi konkursam iesniegtie zīmējumi tiks izlikti izstādē
Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas
nodaļas telpās.
Zane Indriksone,
Smiltenes bibliotēkas vecākā bibliotekāre
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Dzejnieces Marikas Svīķes piemiņas kultūrvietas izveidei saziedoti 2497 eiro
3. martā pulksten 19.00 Smiltenes kultūras centrā skanēja izcilās
un ļoti mīlētās dzejnieces Marikas
Svīķes piemiņai veltīts koncerts
„Seko tauriņiem!”. Jaunradītas un
jau popularitāti iemantojušas dziesmas ar dzejnieces vārdiem izdziedāja vietējie mūziķi un viesi. Līdz
koncertam un tā dienā Smiltenes
KC bija iespējams ziedot M. Svīķes
piemiņas un kultūras vietas izveidei
Smiltenes Vecajā parkā.
Sakām lielu paldies koncerta idejas autoram un galvenajam
dzinējspēkam Jānim Krūmiņam
no grupas „Apvedceļš”! Paldies
Dacei Purvlīcei par emocijām un
sirsnības piesātināto scenāriju un
pasākuma vadīšanu! Paldies koncerta dalībniekiem – Signei Balterei, Ingai Lazdiņai, Alisei un Klāvam
Gulbjiem, Jānim Krūmiņam (grupa
„Ceļojums”) un Madarai Vīksniņai, Kristīnei Ivanei un Jānim Žagariņam, Viktoram Tilčikam, Vilmāram Miglavam, Salvim Skopānam,
Agrim Gedrovičam un grupai „Zeļļi” – par nesavtīgu iesaistīšanos un
lielisko muzikālo sniegumu.
Koncerta dalībnieki un klausītāji domās rakstīja vēstuli. Vēstuli
Marikai – par kopīgām atmiņām,
par dzeju, par mūziku, par dzīvi. Tā
bija dzejas un mūzikas, un bezgala
lielas sirsnības caurvīta kopā būšana, kas aizkustināja ikkatru klausītāju.
„Mēs gaidām pavasari un ziemas atkāpšanos, bet jau nedēļu
mūsu sirdis ir sasalušas. Sasalušas
no asinis stindzinošajiem notiku-

miem Ukrainā un kara,” ar šādiem
vārdiem, paužot solidaritāti un atbalstu drosmīgajai ukraiņu tautai,
koncertu iesāka D. Purvlīce. Paldies
organizatoriem un dalībniekiem
par šo koncertu, kas kaut uz brīdi
atkausēja baiļu un šausmu sastindzinātās sirdis un deva cerību un
spēku pašreizējā neparedzamajā
un draudīgajā laikā.

Šobrīd mums visiem ir jāmeklē
spēks. To var rast lūgšanās, darbā,
ģimenē, draugos un var rast arī Marikas dzejā. Un koncerta apmeklētājiem šāda iespēja būs, jo Marikas
ģimene apmeklētājiem dāvināja
dzejas krājumus – „Mēs esam viens
otram” un „Viss turpinās”.
Līdz koncertam un tā dienā
Smiltenes kultūras centrā tika vāk-

Celies, posies, iesaisties –
Lielā Talka šogad 30. aprīlī!
Aicinot sabiedrību rūpēties par
vides sakopšanu, atveseļošanu un
labiekārtošanu, šā gada 30. aprīlī
jau 15. reizi pēc kārtas Latvijā norisināsies Lielā Talka. Tās ietvaros
ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts
veikt sakopšanas un labiekārtošanas darbus gan savas mājas, gan
pašvaldības teritorijā. Savukārt par
Lielās Talkas 2022 vadmotīvu šogad
izvēlēts skolēnu konkursa laureātu
sauklis „Celies, posies, iesaisties!”
Šogad, 30. aprīlī, Lielā Talka
norisināsies jau 15. gadu. Tās laikā
ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties vides sakopšanas
un labiekārtošanas darbos, lai kopīgiem spēkiem tuvotos mērķim
– Latvija kā tīrākā un sakoptākā
vieta pasaulē. Līdzīgi kā pagājušajā
gadā, arī šogad tiks saglabāts SOLO
(tai skaitā DUO un Ģimenes) talkas
formāts, kā arī tradicionālās daudzskaitlīgās talkas, ievērojot tā brīža
valstī noteiktos pulcēšanās noteikumus. Savukārt tuvojoties talkai,
tiks atvērtas Lielās Talkas kartes,
kurās būs iespējams atzīmēt savu
atkritumu savākšanas, labiekārtošanas un SOLO talku.
Lielās Talkas organizatore Vita
Jaunzeme: „Šis ir īpašs gads, jo Lielā Talka Latvijā norisināsies jau 15.
gadu pēc kārtas! Esmu patiesi gandarīta, ka šī kustība saliedē sabiedrību un aktivitātēs iesaistās dažādu
paaudžu Latvijas iedzīvotāji un arī
mūsu diaspora ārvalstīs. Tādā veidā
esam spējīgi paveikt nozīmīgu darbu – izglītot sabiedrību un padarīt
Latviju tīrāku, skaistāku un sakoptāku. Lai gan Lielās Talkas pirmsākumos galvenais uzsvars tika likts
uz atkritumu savākšanu, pēdējo
gadu laikā arvien vairāk uzsveram
arī ciešo saikni starp vides un cilvēka veselību, un to, kā ikdienas iera-

dumu var atstāt labvēlīgu ietekmi
uz apkārtējo vidi. Ir patiess prieks,
ka šie jautājumi kļūst aktuālāki arvien plašākā cilvēku lokā, jo tikai
visi kopā varam sasniegt augstus
mērķus. Tāpēc arī šogad, atzīmējot
Lielās Talkas 15. gadu, vienosimies
kopīgās aktivitātēs, lai ar labiem
darbiem un gaišām domām padarītu savu apkārtni zaļāku!”
Lai aktualizētu nepieciešamību
rūpēties par vidi un saglabāt to tīru
nākamajām paaudzēm no 2020.
gada 17. decembra līdz 2021. gada
1. decembrim norisinājās skolēnu
konkurss „Tīra vide – neatņemama
mana un manu vienaudžu Latvijas
sastāvdaļa.” Par konkursa uzvarētājiem kļuva Ata Kronvalda Durbes
pamatskolas skolnieču Samantas

ti ziedojumi M. Svīķes piemiņas un
kultūras vietas izveidei Vecajā parkā. Ziedojumu vākšanu organizēja
biedrība „Smiltenei un Latvijai”.
No piemiņas vietas izveidei nepieciešamajiem 22 500 eiro, šajā laikā
tika savākti 2 497 eiro. Esam no
sirds pateicīgi ikvienam ziedotājam
par dāsnumu un sirds siltumu! Ziedojumu vākšana vēl turpināsies,

un ceram ka jau pavisam drīz Vecajā parkā tiks izveidota vieta, kur
satikties, radīt, rādīt un pieminēt
mūsu mīļo, talantīgo dzejnieci Mariku Svīķi.
Madara Mūrniece,
Smiltenes KC mākslinieciskā
vadītāja
Foto: Agnis Melderis

Sākusies pieteikšanās valsts mēroga mākslas un amatniecības
izstādei Mēru muižā „Latvijas ūdeņi laika plūdumā”
Straujiem soļiem tuvojas vasara, kā arī Smiltenes lietišķās mākslas
nozarē nozīmīgākais pasākums valsts mēroga mākslas un amatniecības
izstāde Mēru muižā „Latvijas ūdeņi laika plūdumā”. Izstāde Mēru muižā
norit jau ceturto gadu un kā līdz šim, aicinām tajā piedalīties visus Latvijas māksliniekus, amatniekus un daiļamatniekus. Šā gada tēma ir Latvijas
ūdeņi laika plūdumā.
Vairāk informācijas:
Liene Strazdiņa
Tautas lietišķās mākslas studijas „Smiltene” vadītāja
mob. tel.: 25455507
facebook: https://www.facebook.com/Smiltenetlms

Pabērzes un Madaras Gaules iesniegtais darbs. Konkursa laureātu
aicinājums „Celies, posies, iesaisties” kļuva par šī gada Lielās Talkas
2022 saukli un galveno vadmotīvu!
Lielās Talkas konkursa organizatori
izsaka pateicību visiem skolēniem,
kuri piedalījās konkursā un dalījās
idejās par to, kā saglabāt vidi tīru
nākamajām paaudzēm..
Par saviem zaļajiem darbiem
rakstiet arī mums talkas@talkas.lv
un projects@talkas.lv vai dalieties
ar tiem sociālajos tīklos, izmantojot
tēmturus: #LielāTalka2022 #Espiederunakotnei #parzaluLatviju.
Uz tikšanos Lielajā Talkā 30. aprīlī visā Latvijā!
Ritvars Stankēvičš
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Sports

Latvijas ziemas orientēšanās čempionātā vidējā distancē un stafetē labi
rezultāti Smiltenes BJSS audzēkņiem
12. un 13. februārī, Daugavpils
pusē, Stropu aktīvās atpūtas un
sporta trases apkārtnē norisinājās
Latvijas ziemas orientēšanās čempionāts vidējā distancē un stafetē,
pulcējot teju 300 dalībniekus no visām Baltijas valstīm. LČ vērtējumā
tika vērtēti tikai Latvijas ODB datu
bāzē reģistrētie sportisti.
Lai gan Daugavpils nesaistās ar
sniegotāko Latvijas daļu, sniega rezerves bija pietiekamas un arī siltie
laika apstākļi neizjauca organizatoru ieceri sagatavot sarežģītas distances abās sacensību dienās.
Uz sacensībām devās arī septiņi Smiltenes BJSS audzēkņi un treneris Māris Stabiņš.
„Paldies sacensību organizatoriem par sagatavotajām trasēm un
interesanto distanču plānojumu!
Diemžēl, vai kādam par laimi, laika apstākļi bija ieviesuši savas ko-

rekcijas, izveidojot sērsnas kārtu,
kas orientēšanos padarīja līdzīgu
vasarai, ar iespēju pārvietoties pa
taisno.

Smiltenes novada
čempionāts volejbolā
sievietēm 6:6

čempionāta vērtējumā un bronzas
medaļa Kitijai Abulai. V-12 grupā labākais sniegums no sporta skolas
audzēkņiem Artim Harkinam izcīnot 6. vietu.
Daudzskaitlīgajā S-17 grupā ar
38 dalībniecēm, kuru vidū bija 15
Lietuvas sportistes, Martai Kalniņai
10. vieta un Anetei Stabiņai 13. vieta. Latvijas čempionāta vērtējumā
mūsu meitenēm attiecīgi 8. vieta
un 10. vieta.
„Ziemas OS stafetes Latvijā nebija notikušas ļoti sen, un trenerim
Mārim ar audzēkņiem likās goda
lieta sastādīt komandas. S-17 grupā, neskatoties uz to, ka bijām viena
no jaunākajām komandām, izdevās
izcīnīt 2. vietu Latvijas čempionāta
vērtējumā. Komandā etapu secībā
startēja Marta Kalniņa, Anete Stabiņa un Kitija Abula. Meitenes piekāpās tikai Daugavpils sportistēm

Vidējā distancē pie sudraba
godalgas V-35 grupā tika Māris Stabiņš.
S-14 grupā 3. vieta Latvijas

Smiltenes novada čempionāts
volejbolā – 2022
Sievietes KOMANDU CĪŅAS TABULA 2022. g. 26. marts. Smiltene.

Nr. Komanda

1.

1.

Smiltene

2.

3.

3
25:12
25:11

2
15:25
25:20
15:7
1
13:25
25:22
13:15

0
Smiltenes
12:25
2.
BJSS
11:25

5. martā Smiltenes sporta hallē notika Smiltenes novada čempionāta
volejbolā sievietēm 6:6 ceturtā kārta.
Sacensībās piedalījās sešas komandas. Šoreiz izloze lēma, ka abas favorītkomandas Ape un Smiltene tikās jau pirmajā spēlē. Spēles sākums
veiksmīgāks Smiltenietēm. Pie rezultāta 24:21 par labu Smiltenei Apes
komanda paņēma minūtes pārtraukumu un pirmā seta galotni viņām izdevās vērst par labu sev uzvarot 28:26. Uzvara Apei arī spēles otrajā setā
25:18. Vissīvākās cīņas šoreiz bija ar komandas Lēdijas piedalīšanos, jo trijās no piecām spēlēm Lēdijām nācās spēlēt trešos setus. No šīm trijām
triju setu spēlēm Lēdijas uzvarēja divās. Tas viņām izdevās spēlē ar M.I.X.
21:25, 25:8 un 15:12 un spēlē ar Smiltenes BJSS 25:13, 22:25 un 15:13. Savukārt piekāpties Lēdijām nācās spēlē ar Smilteni 25:15, 20:25, un 7:15.
Ir jāatzīmē, ka turnīra gaitā komandu līmenis ir izlīdzinājies un pirms
spēles nemaz nav tik vienkārši prognozēt tās uzvarētāju. Par to liecina
kaut vai tas, ka Grundzāles jaunās spēlētājas spēlē ar Api pirmajā setā
spēja izvirzīties vadībā 8:7. Tālākajā spēles gaitā gan pieredzējušās Apes
spēlētājas salika visu pa plauktiņiem.

un divām Lietuvas komandām no
Šauļiem un Paņevežas aiz sevis atstājot Jelgavas, Klaipēda, Siguldas,
Valmieras un Ogres sportistes.
V-12 grupas puiši bija atbraukuši pēc pieredzes un prieks, ka tika
izpildīts galvenais trenera dotais
uzdevums – atrast visus KP pareizā secībā. Tas vainagojās ar panākumu izcīnot bronzas godalgas.
Komandā startēja Artis Harkins,
Roberts Zirdziņš un Artūrs Kalniņš.
Sacensībās startēja arī bijušais
Alda Lapiņa audzēknis rauzēnietis
Toms Veits, kurš vīru Elites grupā
LČ vērtējumā izcīnīja pirmo vietu,
piekāpjoties tikai vienam Lietuvas
sportistam. Stafetē Tomam kopā
ar komandas biedriem no OK Kāpa
2. vieta LČ vērtējumā.
Informāciju sagatavoja
Māris Stabiņš
Foto: Sergey Sokolov

3. Lēdijas

1
25:15
20:25
7:15

4. M.I.X.

0
17:25
12:25

0
Grundzāle 13:25
14:25

5.

6. Ape

2
25:13
22:25
15:13

5.

6.

3
25:17
25:12

3
25:13
25:14

0
26:28
16:25

3
25:16
25:18

3
25:9
25:16

2
21:25
25:8
15:12
1
25:21
8:25
12:15

0
16:25
18:25

0
9:25
16:25

3
28:26
25:18

4.

3
25:17
25:22

0
18:25
17:25

3
25:12
25:16

3
25:10
25:15

Vieta

11

2

7

4

0
17:25
22:25

3
25:13
25:19

3
25:18
25:17

0
13:25
19:25

Punkti

0
12:25
16:25

8

3

0
10:25
15:25

4

5

0

6

15

1

0
12:25
10:25

3
25:12
25:10

Galvenais tiesnesis: Māris Stabiņš
Vietu secība Ape, Smiltene, Lēdijas, Smiltenes BJSS, M.I.X., Grundzāle.
Turnīra pēdējā kārta un apbalvošana notiks Smiltenē 26. martā.
Turnīra kopvērtējums pēc četrām kārtām. (ieskaitē 3 labākās kārtas).
Pirmā
kārta

Otrā
kārta

Trešā
kārta

Ceturtā kārta

Punkti
kopā

Vieta

Ape

1

1

1

1

3

1

Smiltene

2

2

2

2

6

2

Lēdijas

3

3

nepiedalījās

3

9

3

M.I.X.

4

4

3

5

11

4

Smiltenes BJSS

5

5

nepiedalījās

4

14

5

Grundzāle

nepiedalījās

6

4

6

16

6

Smiltenes vidusskola
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2022. gada 17. marts

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

Atsākas
bezmaksas
peldēšanas
un pirts
nodarbības
senioriem
Pasākums ir bez maksas, to organizē
Smiltenes novada pašvaldība projekta „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Smiltenes novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/052 ietvaros.
Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda
un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz
01.09.2023. Kopējais finansējums 253592,00 EUR.

Ar 23.03.2022. tiek atsāktas
bezmaksas peldēšanas un pirts
apmeklēšanas nodarbības senioriem Priekuļu peldbaseinā „Rifs”.
Nodarbībām var pieteikties Smiltenes novada iedzīvotāji no 54 gadu
vecuma.
Vecāki cilvēki, apmeklējot peldēšanas nodarbības un pirts procedūras, var izkustināt savu ķermeni, izstiepties un saglabāt lokanību,
izveicību un dzīvesprieku. Abi pasākumi mazina noguruma pazīmes, uzlabo dzīves kvalitāti, kā arī
fiziskās aktivitātes veicina vispārējo veselības uzlabošanos (it sevišķi
sirds un asinsvadu veselību), pagarina mūža ilgumu.
Vietu skaits ir ierobežots, iepriekšējs pieraksts obligāts. Pieteikšanās pie sociālā dienesta
darbinieces Anitas Šteinbergas pa
tālruni 28680831.
Plānotie datumi peldēšanas un
pirts apmeklēšanas nodarbībām
senioriem:
Datums

diena

laiks

23. marts
27. marts
3. aprīlis
10. aprīlis
13. aprīlis
24. aprīlis
8. maijs

Trešdiena
Svētdiena
Svētdiena
Svētdiena
Trešdiena
Svētdiena
Svētdiena

11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00

Nodarbības ilgums – 1 stunda
Pulcēšanās un
izbraukšana
ar autobusu uz Priekuļiem plkst.
10.00 no Smiltenes Baznīcas laukuma stāvlaukuma.
Lai piedalītos pasākumā, nepieciešams:
uzrādīt derīgu COVID19 digitālu vai izdrukātu vakcinācijas sertifikātu, kas apliecina, ka personai ir
noslēgts vakcinācijas cikls vai, ka
persona ir pārslimojusi Covid-19
infekciju;
peldbaseina apmeklētājiem jālieto sejas maskas līdz ģērbtuvēm
un jāievēro 2 m distance.

Meditatīvas pastaigas mežā „IEEJA”
Interaktīva spēle Travitous platformā „Tur, kur Rauna...";
Izmēģini Noķer.lv brīvdabas lokāciju meklēšanas spēli;
Dodies ekskursijā „Iepazīsti Drustus!”;
Aptuveni trīs stundu ilgs piedzīvojums Tevi sagaida Gaujienas dabas takā!
Plašāka informācija par
Tūrisma galamērķiem novadā pieejama mājaslapā –
www.visit.smiltenesnovads.lv
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Plānoto pasākumu kalendārs
Apes pilsēta un pagasts
20. martā plkst. 17.00 Apes tautas namā
aicinām uz muzikālu tikšanos ar Initu Āboliņu un Normundu Ķieti. Baudīsim grupas
„Lauku Muzikanti” skaistāko dziesmu akustiskās versijas un instrumentālus skaņdarbus akordeonam no albuma „Noktirnes”.
Ieeja: 7,00 EUR. Nepieciešama iepriekšēja
pieteikšanās pa tālruni 292221820 (Ilva). Vietu skaits ierobežots.
Līdz 14. maijam Apes tautas nama un bibliotēkas logos, foajē skatāma apenieša Anatolija Zābeļa darbu izstāde.
10. aprīlī plkst. 17.00 Cēsu tautas teātra izrāde „Kompanjoni”.
17. aprīlī – priecīgas Lieldienas jāsvin Apē!
Lieldienu lustīgi izzinošā pastaiga pa Apes
vēsturisko Pasta ielu – ciemošanās pie pārvaldes vadītājas Lienes, dziesmu dziedāšana
pie tautas nama vadītājas Ilvas, dejošana pie
sociālās darbinieces Lailas...

Blomes pagasts
18. martā plkst. 19.00 Stand – up komiķis
Maksims Trivaškevičs Blomes tautas nama
viesus iepriecinās ar soloprogrammu „Latviešu komiķis”, kura 2019. gada novembrī
piedzīvoja pirmizrādi, un tās ietvaros autors
stundas garumā stāstīs savus jaunākos jokus. Ieejas maksa 2,00 EUR
8. un 9. aprīlī „Satiec savu meistaru’’ Blomes tautas namā Aušanas pulciņa un rokdarbu kopas darbu izstāde „Pavasari gaidot’’
Blomes tautas namā no 8. aprīļa plkst. 11.00
līdz 9. aprīļa plkst. 14.00.
8. aprīlī no plkst. 11.00 apmeklētājiem
atvērta aušanas klase – dažādi darbi
stellēs,aušana, nītīšana, šķietošana. 8. aprīlī
plkst. 14.00 – „Konservēšana kā māksla’’ –
lekcija, degustēšana, recepšu apmaiņa. Pieteikšanās pa telefonu 26667196
9. aprīlī Ciemos Inga Krūmiņa no Limbažiem
– šķeterēsim dzijas un efektdzijas, aprīkojums, padomi un piemēri. Pieteikšanās pa
tālruni.26667196.
9. aprīlis no plkst. 09.00 līdz 12.00 – Jānis
Keiselis – kalšanas meistarklase. Iepriekš
pieteikšanās pa tālruni 2927420. Dalībnieku
skaits ierobežots.

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

Drustu pagasts
Līdz 31. martam Drustu bibliotēkā individuālas nodarbības datora, viedtālruņa, interneta apgūšanā un Mārītes Kārkliņas darināto tautisko lellīšu izstāde.

Gaujienas pagasts
No 1. aprīļa līdz 30. aprīlim Gaujienas tautas namā izstāde „15 gadus veidojam viens
otru…’’. Izstādē Jūs varat skatīt un iepazīt
Alūksnes un Apes novada fonda draugus –
ziedotājus, ziedojuma saņēmējus, ideju īstenotājus, iedvesmotājus un partnerus, ar
kuriem Fonds ir strādājis, mācījies, audzis,
sniedzis un saņēmis atbalstu.
1. aprīlī plkst. 20.00 Gaujienas tautas
namā. Anekdošu šovs piedāvā SKEČU ŠOVU
izklaides programmu „Atļausiet jūs pakutināt?” Ieeja 5,00 EUR.
2. aprīlī no 11.00 līdz 14.00 Gaujienas Tautas namā. Gaujienas pagasta pārvalde sadarbībā ar biedrību „Alūksnes NVO atbalsta
centrs” organizē Gaujienas pagasta iedzīvotāju forumu, lai dotu iespēju ikvienam piedalīties vietējās attīstības plānošanā, vērtēt
dzīves kvalitāti un piedalīties lēmumu pieņemšanā par pārmaiņām, ko vēlamies piepildīt!
16. aprīlī plkst. 14.00 mazo vokālistu sadziedāšanās „Gaujienas CĀLĒNI – 2022’’, ieeja 2,00 EUR.
17. aprīlī plkst. 11.00 Lieldienas Gaujienas
muižas parkā.
17. aprīlī plkst. 13.00 „Pūķīša Kokosiņa
piedzīvojumi džungļos’’, bezmaksas ieeja

Mazais pūķītis Kokosiņš pirmo reizi dodas
uz vasaras nometni kopā ar saviem draugiem Oskaru un Matildi. Viņi ir priecīgi un satraukti, jo tās ir pirmās brīvdienas, kuras viņi
pavadīs kopā. Bet kuģis, ar kuru viņi dodas
ceļā, pazaudē kursu, un piedzīvojumi sākas
daudz agrāk, nekā draugi bija domājuši!

Grundzāles pagasts
17. martā plkst. 19.00 koncerts „Seko tauriņiem!”. Ieeja – ziedojums. Ziedojumi tiks novirzīti Marikas Svīķes piemiņas un kultūras
vietas izveidei Smiltenes Vecajā parkā.
26. martā plkst. 15.00 erudīcijas turnīrs „Prāto Grundzālē!”.

Launkalnes pagasts
Līdz 31. martā Laimoņa Cepurīša keramikas
darbu izstāde, Launkalnes bibliotēkā.
15. aprīlī plkst. 11.00 Launkalnes nojumē
ciemos aicina Lieldienu zaķis! Koncertēs
bērnu vokālais ansamblis „Blēņas” vadītaja
Signe Baltere, olu skaistumkonkurss, ološanās, šūpošanās ... Ieeja krāsota ola.

Raunas pagasts

2022. gada 17. marts
saistes seminārs „Finanšu drošība digitālajā
vidē”.
30. martā plkst. 16.00 tikšanās ar novadnieci Gunitu Krilovu.
Līdz 9. aprīlim Laimas Āboltiņas rokdarbu
izstāde „Savam priekam” .
Līdz 9. aprīlim Ineses Bediķes gleznu izstāde „Mūžu dzīvo, mūžu mācies!”
21. aprīlī plkst. 10.00 Medijpratības seminārs.

Smiltenes bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļā

Trapenes pagasts
25. martā plkst. 16.00 piemiņas pasākums
represētajiem pie Trapenes novadpētniecības centra.
No 11. aprīļa līdz 21. aprīlim foto orientēšanās Trapenes pagastā „Atrodi burtus”.
Dalībniekiem jāatrod burti, jānofotogrāfē
un jāsaliek pareizs vārds. Iesūtam rezultātus
(pareizais vārds un ceļā pavadītais laiks) uz
e-pastu kulturatrapene@smiltenesnovads.
lv vai WhatsApp 22451160.
16. aprīlī plkst. 19.00 Lieldienu izrāde.

Līdz 31. martam zīmējumu konkurss „Lieldienu rīts”.
13. aprīlis – 11. maijs Neonillas Medvedevas
ilustrāciju izstāde Andras Manfeldes grāmatai „Uzzīmē baltu lietu”.
15. – 24. aprīlis ģimeņu foto orientēšanās
spēle „Pa Smiltenes dzejas takām”.
19. aprīlī radošā darbnīca „Uzzied pavasaris
manos matos”.

Virešu pagasts
18. martā plkst. 15.00 – 22.00 kino diena Virešu kultūras namā. Ieeja par ziedojumiem.
10. aprīlī plkst. 12.00 Pūpolsvētdiena Vizlas
dabas takā. Ieeja bez maksas.

30. aprīlī plkst. 19.00 Trapenes kultūras
namā vokālo ansambļu koncerts „Pasmaidi”.

Variņu pagasts
Līdz 31. martam bibliotēkā Marata Dzjubenko gleznu izstāde.
26. martā plkst. 18.00 Variņu tautas namā
Baltinavas teātra „Palādas» izrāde „Ontans
i sābri” 8. daļa. (Anna aizbrauc uz sanatoriju, lai uzlabotu savu veselību. Ontans uz
divām nedēļām paliek bērnu un kaimiņu
uzraudzībā. Vientulība un vēlēšanās, lai
kāds ar viņu parunā, pagriež visus notikumus
pavisam
necerētā
virzienā.)
Ieeja 3,00 EUR. Lūgums iepriekš rezervēt vietu pa tālr. 26495596.

Līdz 31. martam Raunas bibliotēkā individuālas konsultācijas datora un interneta apgūšanā, Facebook akcija „Atmini meža zvēru
pēdas”. Līdz 14.04. Jāņa Krūmiņa fotogrāfiju
izstāde „Smiltenes leģendas”.
18. martā plkst. 19.00 Raunas kultūras
centrā (Dīka iela 6). Regīnas Devītes mono-izrāde „Visa dzīve priekšā” pēc Romēna Garī romāna motīviem. Izrādes režisore – Inese Mičule. Ieejas maksa 5 EUR.
25. martā Genocīdu upuru piemiņas diena Raunas kapos.
8. aprīlī plkst. 18.00 Raunas bibliotēkā tikšanās ar dzejnieku, komponistu un mūziķi
Guntaru Raču. Ieeja bez maksas!
17. aprīlī plkst. 13.00 Lieldienas pagasta
centrā. Amatierkolektīvu koncerts, aktivitātes bērniem
24. aprīlī plkst. 12.00 Raunas ev. lut. Baznīcā Baltās svētdienas koncerts. Piedalās Nauris Indzieris (baritons), Inga Rācene (ērģeles).
Ieeja par ziedojumiem.

Palsmanes pagasts
19. martā plkst. 19.00 Palsmanes kultūras
namā notiks koncerts „Ar teciņiem un palēcieniem viegliem”...jau 25. gadus. Ieejas
maksa pasākumā 3,00 EUR.

Smiltenes pilsēta un pagasts
Smiltenes kultūras centrs
24. martā plkst. 19.00 Valmieras drāmas
teātra viesizrāde „Nākošpavasar”. Biļetes
nopērkamas bilesuparadize.lv un kultūras
centra kasē – 18,00; 16,00; 14,00 EUR.
25. martā plkst. 12.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas brīdis pie pieminekļa „Sašķeltā ģimene”
9. aprīlī plkst. 18.00 Smiltenes novada tautisko deju kolektīvu sadancošanās koncerts.
Ieeja bez maksas.
10. aprīlī plkst. 15.00 muzikāla izrāde bērniem „Pārsteidzoša tikšanās ar džungļu
draugiem”. Biļetes nopērkamas bilesuparadize.lv 12,00; 10,00; 9,00 EUR.
17. aprīlī plkst. 11.00 Lieldienu pasākums
sadarbībā ar Smiltenes bibliotēku un Tautas
lietišķās mākslas studiju „Smiltene”. Precīza
informācija par pasākuma norises vietām
būs pieejama Smiltenes novada pašvaldības
un kultūras centra plašsaziņas līdzekļos.
22. aprīlī plkst. 19.00 viesizrāde „Ne viss ir
tā, kā izskatās”. Biļetes iepriekšpārdošanā
bezrindas.lv un kultūras centra kasē – 5 EUR,
pasākuma dienā kultūras centra kasē – 7 EUR.

Smiltenes bibliotēka
21. – 25. marts Eiropas digitālā nedēļa. Individuālas konsultācijas digitālo prasmju uzlabošanai
21. marts. plkst. 13.30 bezmaksas tiešsaistes seminārs „E-pakalpojumu lietošana”.
23. marts plkst. 13.30 bezmaksas tieš-

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

