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Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums 21.04.2022.

2021. gada darbs Smiltenes 
novada pašvaldībā bijis izaicinošs, 
fokusējoties uz administratīvi te-
ritoriālo reformu, kuras rezultātā 
tika izveidots jauns apvienotais 
novads –  teritorijā šobrīd ir ne 
tikai Smiltenes pilsēta un pagasti, 
Apes pilsēta un pagasti, kā arī Rau-
nas pagasts un tā teritoija. Šogad 
aptaujas anketu aizpildījuši 130 
respondenti. Lai arī šis ir šķietami 
mazs respondentu skaits, aptau-
jas anketas rezultātos, neatkarīgi 
no tā respondentu skaita varēja 
novērot būtiskākās tendences un 
iedzīvotāju viedokli par pašvaldī-
bas darbu un pakalpojumiem.

Kopumā no visiem aptaujas da-
lībniekiem ar dzīvi Smiltenes nova-
dā apmierināti ir 68,4% iedzīvotāju. 
Savukārt 31,6% iedzīvotāju norā-
dījuši, ka dzīve Smiltenes novadā 
viņus drīzāk neapmierina vai ne-
apmierina pilnībā. Tiek sniegti arī 
komentāri par to, kā varētu uzlabot 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti un paš-
valdības darbu. Vairākkārt tiek pie-
minēta ceļu infrastruktūras uzla-
bošana, pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana tuvāk dzīvesvietai, 
regulāra pašvaldības pārstāvju un 
iedzīvotāju tikšanās pagastos. 

Iedzīvotāji snieguši atbildes arī 
par to, kas pašvaldības darbā 2021.

gadā apmierinājis visvairāk. Vairā-
kās atbildēs tiek minēta kultūras 
pasākumu kvalitāte, pašvaldības 
darba caurspīdīgums – atklātas do-
mes sēdes, publiski pieejama infor-
mācija. Vēl iedzīvotāji minējuši, ka 
apmierina Smiltenes novada kop-
tēls, kas izveidojies vairāku gadu 
garumā. Būtiski atzīmēt, ka vairā-
kās atbildēs minēts tas, ka 2021. 
gada darbu nav iespējams vērtēt 
objektīvi, jo ir notikusi administra-
tīvi teritoriālā reforma, kuras vēr-
tēšanai nepieciešams ilgāks laika 
posms, tāpat kāds iedzīvotājs mi-
nējis, ka pārejas periods nevar būt 
rādītājs pašvaldības darbam gada 

griezumā, jo ATR ietekmējusi prak-
tiski visus procesus pašvaldībā. 

Kā būtiskākie temati, kas iedzī-
votājiem interesē visvairāk un par 
kuriem iedzīvotāji vēlas saņemt 
informāciju, tika atzīmēti – pašval-
dības aktuālie darbi un norises, 
attīstības projekti, pieņemtie lē-
mumi. Tāpat iedzīvotāji vērtējuši 
Pašvaldības policijas darbu, kas 
kopumā novērtēts kā pozitīvs. Pa-
pildus minēti ieteikumi par vietām 
Smiltenes novadā, kurās vajadzētu 
pievērst pastiprinātu policijas uz-
manību.

Jautājot iedzīvotājiem par to, kā 
ATR ietekmējusi viņu dzīves kvalitā-

ti, 60 (46,2%) respondenti norādī-
juši, ka dzīves kvalitāte drīzāk nav 
uzlabojusies, 40 (30,8%) norādījuši, 
ka dzīves kvalitāte drīzāk uzlaboju-
sies, savukārt 26 (20%) norādījuši, 
ka nav uzlabojusies, 4 (3,1%) – ir 
uzlabojusies. Pie komentāriem lie-
lākā daļa respondentu atzīmējuši, 
ka nav pagājis pietiekami ilgs laiks, 
lai redzētu uzlabojumus, novērtētu 
pašvaldības darbu jaunā apvienotā 
novada teritorijā. 

Vanda Jurita Markova,
Digitālā mārketinga un 

komunikācijas speciālists
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munikāciju tīklu apsaimniekošanu 
un uzturēšanu Smiltenes pilsētā, 
tajā skaitā: 

6.4.1. Tepera ventīļu mājas ap-
kalpošana;

6.4.2. lietus ūdens savācējaku 
tīrīšana un remonts;

6.4.3. caurteku tīrīšana;
6.4.4. Tepera brīvslūžu, Vidus 

ezera, Tiltlejas ezera, Brutuļu ezera 
slūžu ūdens līmeņa regulācija, uz-
raudzība, atkalšana no ledus;

6.4.5. citu ar lietus ūdens inže-
nierkomunikācijas tīklu apsaim-
niekošanu un uzturēšanu saistītu 
darbu veikšana.

7. Par metu konkursa 
„Viedrades kvartāls Pils ielā 9, Smil-
tenē, Smiltenes nov.” žūrijas komi-
siju.

8. Uzsākt detālplānojuma 
izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, 
Valmieras ielu, Daugavas ielu un 
Smiltenes pilsētas robežu, Smilte-
nē, Smiltenes novadā.

9. Par aizņēmumu no Valsts 
kases pašvaldības prioritārā inves-
tīciju projekta „Pilsētas stadiona 
labiekārtošana”  īstenošanai.

10. Atzīt par nenotikušu ar 
Smiltenes novada pašvaldības 
domes 2021. gada 29. decembra 
lēmumu Nr. 370 (protokols Nr. 16, 
6.§.) „Par augošu koku atsavināša-
nu nekustamajā īpašumā „Ragu 
purvs”, Grundzāles pagastā, Smil-
tenes novadā, kadastra apzīmē-
jums 9458 005 0032,” apstiprināto 
izsoli. Augošu koku pārdodamais 
apjoms 1. kvartāla 13. nogabalā 
ar platību 1,95 ha ir 294.49 m3, kas 
pēc tirgus cenas ir 12479,12 EUR 
(divpadsmit tūkstoši četri simti 
septiņdesmit deviņi euro 12 centi) 
vērtībā. 

11. Nodot atsavināšanai  
otrajā izsolē, saglabājot pirmās 
izsoles nosacījumus un izsoles 
noteikumus, Smiltenes novada 
pašvaldības kustamo mantu – au-
gošos kokus (kailcirtē) ar kopējo 
izcērtamo platību 1,95 ha  1. kvar-
tāla 13. nogabalā ar  aprēķināto ko-
pējo pārdodamās koksnes apjomu 
294,49 m3, kas atrodas Smiltenes 
novada pašvaldības īpašumā eso-
šajā zemes vienībā „Ragu purvs”, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes no-
vadā, kadastra apzīmējums 9458 
005 0032 (1. kvartāla 13. nogabals), 
pārdodot to atkārtotā elektroniskā 
izsolē ar augšupejošu soli.

12. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma „Lejas Apogi”, Brantu pa-
gastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9448 002 0061, kas sa-
stāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9448 002 
0061, platība 3,08 ha,  uz kuras at-
rodas dzīvojamā māja ar kadastra 
apzīmējumu 9448 002 0061 001 
un trīs saimniecības ēkas ar ka-
dastra apzīmējumu 9448 002 0061 
002, 9448 002 0061 003, 9448 002 
0061 004, brīvo cenu 6300,00 EUR 
(seši tūkstoši trīs simti euro un 00 
centi).

13. Atzīt par nenotikušu izsoli 
nekustamajam īpašumam „Grū-
bītes”, Apes pagasts, Smiltenes 
novads, kadastra numurs 3625 
007 0098, sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
3625 007 0098, zemes kopplatība 
2,8 ha, no tās mežu zeme 0,7 ha, un 
uz tās atrodošas apbūves. 

14. Rīkot  apbūves tiesību iz-
soli  uz Smiltenes novada pašval-
dībai piederoša nekustamā īpašu-
ma zemes vienības daļu, kadastra 
apzīmējums 9415 007 0055 daļu 
ar kadastra apzīmējumu 9415 007 

2022. gada 30. martā notika 
kārtējā domes sēde, kurā tika 
pieņemti šādi lēmumi:

1. Atļaut uzsākt lokālplāno-
juma izstrādi vēja parkam „Augst-
kalni”, veikt grozījumus teritorijas 
plānojumos, lai noteiktu jaunu in-
deksētu apakšzonu funkcionālajā 
zonā Meža teritorija (M), vai pare-
dzētu citu, vēja parka būvniecībai 
atbilstošu teritorijas funkcionālo 
zonu saskaņā ar shematisko attēlu.

2. Pieņemt zināšanai SIA 
„Sarkanā Krusta Smiltenes slim-
nīca” (vienotās reģistrācijas Nr. 
40003189328) 2021. gada pārskatu 
ar šādiem rādītājiem:

2.1. Bilances kopsumma –   
1 228 208 euro;

2.2. Pārskata gada peļņa –  
10953  euro.

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” 2021. gada peļņu pilnā 
apjomā atstāt Sabiedrības rīcībā 
un izlietot ar mērķi – Sabiedrības 
nekustamo īpašumu attīstībai – 
telpu infrastruktūras uzlabošanai.

3. Pieņemt zināšanai SIA „Lī-
vena aptieka” 2021. gada pārskatu 
ar šādiem rādītājiem:

3.1. Bilances kopsumma: 
148022 euro;

3.2. Pārskata gada zaudējumi: 
2876 euro.

Lēmumā norādītos Sabied-
rības pārskata gada zaudējumus 
segt no Sabiedrības iepriekšējo 
gadu nesadalītās peļņas.

4. Pieņemt zināšanai Zosē-
nu kooperatīvās krājaizdevumu 
sabiedrības 2021. gada pārskatu ar 
šādiem rādītājiem:

4.1. Bilances kopsumma: 
1060874 euro;

4.2. Pārskata gada peļņa: 
45265 euro.

Lēmumā norādītā Sabiedrības 
pārskata gada peļņa atstājama Sa-
biedrības darbības nodrošināša-
nai.

5. Par piekrišanu SIA „Sarka-
nā Krusta Smiltenes slimnīca” pa-
matkapitāla samazināšanai.

6. Deleģēt pašvaldības ka-
pitālsabiedrībai SIA „Smiltenes 
NKUP” pārvaldes uzdevumu, kas 
iziet no likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 1. un 2. pun-
ktā noteiktajām pašvaldības auto-
nomajām funkcijām – organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpo-
jumus un gādāt par savas adminis-
tratīvās teritorijas labiekārtošanu 
un sanitāro tīrību, tajā skaitā ielu, 
ceļu un laukumu uzturēšanu, par-
ku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu 
un uzturēšanu, kapsētu izveidoša-
nu un uzturēšanu, izpildi Smiltenes 
novada Smiltenes pilsētas adminis-
tratīvajā teritorijā, un tieši:

6.1. Smiltenes pilsētas parku, 
skvēru, ietvju, publiskā lietošanā 
esošo teritoriju un zaļo zonu uztu-
rēšanu un sakopšanu, tajā skaitā:

6.1.1. koku un krūmu stādīšanu 
un uzturēšanu,

6.1.2. puķu stādīšanu, puķu 
dobju kopšanu un uzturēšanu,

6.1.3. parku, skvēru, zaļo zonu 
un citu publiskā lietošanā esošo 
teritoriju uzturēšanu, tajā skaitā, 
pļaušanu,

6.1.4. citu publiskā lietošanā 
esošās teritorijas uzkopšanas dar-
bu veikšanu;

6.2. Smiltenes pilsētas kapsē-
tu uzturēšanu;

6.3. sabiedrisko tualešu, tajā 
skaitā – pārvietojamo biotualešu 
publiskās vietās, uzturēšanu Paš-
valdības administratīvajā teritorijā;

6.4. Lietus ūdens inženierko-

0055 8001 ar platību 3456 m², kas 
atrodas Kaikas iela 6, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, atbilstoši ap-
būves tiesību izsoles noteikumiem 
(pielikums Nr. 1).

15. Akceptēt bīstamo ēku, 
kas atrodas nekustamajā īpašumā 
„Kārkliņi”, Trapenes pagasts, Smil-
tenes novads, (kadastra apzīmēju-
ma numurs: 3684 003 0234)  – ēka 
ar kadastra apzīmējumu Nr. 3684 
003 0234 003 un ēka bez kadastra 
apzīmējuma, nojaukšanu, jo būves 
ir daļēji sagruvušas un nonākušas 
tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīsta-
mas un bojā ainavu.

16. Veikt grozījumus AS 
„Latvijas valsts meži” 2013. gada          
26. jūnijā izsniegtajā bieži sasto-
pamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļaujā Nr. 23/2013 smilts – grants 
un smilts atradnē „Lankaskalns”, 
kas atrodas Palsmanes pagastā, 
nekustamos īpašumos „Valsts 
mežs 94740070069” un „Valsts 
mežs 94740010096”, pagarinot tās 
derīguma termiņu līdz 2046. gada       
28. decembrim.

17. Nodot nomā rūpnieciskās 
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai 
„Lubūža” ezerā 2022. gadā un ie-
dalīt zvejas limitu – vienu zivju tīklu 
30,00 (trīsdesmit) metru garuma – 
V.G.

18. Nodot nomā rūpnieciskās 
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai 
„Lubūža” ezerā 2022. gadā un ie-
dalīt zvejas limitu – vienu zivju tīklu 
30,00 (trīsdesmit) metru garuma – 
A.L.

19. Par grozījumiem 
29.09.2020. nekustamā īpašuma 
nomas līgumā Nr. 149/20.  „Pa-
gastnams”, Trapenes pagasts, 
Smiltenes novads, LV-4348.

20. Izveidot vietējas nozīmes 
VPVKAC vienoto klientu apkalpoša-
nas centru sniegšanas vietas  Smil-
tenes novadā:

20.1. Grundzāles klientu ap-
kalpošanas centra sniegšanas vie-
ta; adrese: Tilta iela 5, Grundzāle, 
Grundzāles pagasts;

20.2. Palsmanes klientu apkal-
pošanas centra sniegšanas vieta; 
adrese: Pagasta nams, Palsmane, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes no-
vads;

20.3. Trapenes klientu apkal-
pošanas centra sniegšanas vieta; 
adrese: „Pagastnams”, Trapene, 
Trapenes pagasts.

21. Noteikt, ka no maksas par 
paraksta apliecināšanu saistībā ar 
parakstu vākšanu par likumpro-
jektu vai Satversmes grozījumu 
projektu dzīvesvietas deklarēša-
nas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, 
kura veic notariālas darbības, no-
vadā pie pagasta vai pilsētas pār-
valdes vadītāja, uzrādot attiecīgu 
statusu apliecinošu dokumentu, 
atbrīvoti:

21.1. persona ar I vai II invalidi-
tātes grupu;

21.2. persona, kura atrodas pil-
nā valsts vai pašvaldības apgādībā;

21.3. persona, kura normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā atzīta 
par trūcīgu;

21.4. bārenis vai bez vecāku gā-
dības palicis bērns pēc pilngadības 
sasniegšanas līdz 24 gadu vecu-
mam;

21.5. daudzbērnu ģimene, ja tai 
un vismaz trim tās aprūpē esošiem 
bērniem, tai skaitā audžuģimenē 
ievietotiem un aizbildnībā eso-
šiem, ir noteikta viena deklarētā 
dzīvesvieta vai papildu adrese.

22. Par pabalsta piešķiršanu 
V.D.

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
23. Par pašvaldības mantas 

nomas maksas samazinājumu ār-
kārtējās situācijas laikā Sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību „Salt and 
Pepper”.

24. Par grāmatvedībā uzskaitī-
tā „Pazemes aktīvi’’  grants –  smilts  
karjerā „Pāvuli” uzskaitītā apjoma 
korekciju un vērtības noteikšana 
koriģētam apjomam.

25. Apstiprināt Gaujienas  pa-
gasta pārvaldes pārvaldībā esošās 
Gaujienas muižas pils  maksas pa-
kalpojumu izcenojumus.

26. Apstiprināt grāmatas 
„Raunas pils” pārdošanas cenu 
par 1 eksemplāru 7,00 euro (septi-
ņi euro 00 centi), t.sk. PVN 12% jeb 
EUR 0,75 (00 euro 75 centi).

27. Atbalstīt Biedrības „Latvi-
jas Volejbola federācija” iesniegu-
mu, piešķirot 500,00 EUR finansē-
jumu Latvijas jauniešu čempionāta 
posma pludmales volejbolā organi-
zēšanā Smiltenē.

28. Par naudas līdzekļu pār-
dali.

29. Atbalstīt Smiltenes nova-
da Sporta pārvaldes iesniegumu, 
pārdalot 1400,00 EUR finansējumu 
no Sporta dotāciju budžeta (pa-
matbudžeta uzskaites dimensija 
08.100.01.02). 

30. Veikt izmaiņas Smiltenes 
novada Sporta pārvaldes amatu 
vienību sarakstā ar 2022. gada 
1. aprīli.

31. Veikt izmaiņas Smiltenes 
novada Kultūras un tūrisma pār-
valdes amatu vienību sarakstā ar 
2022. gada 1. aprīli.

32. Izdarīt grozījumus 2021. 
gada 27. oktobra nolikumā Nr. 
46/21 „Smiltenes novada pašval-
dības iestādes „Smiltenes novada 
Kultūras un tūrisma pārvalde” no-
likums”.

33. Par grozījumiem Virešu 
pagasta pārvaldes amata vienību 
sarakstā.

34. Par izmaiņām Raunas pa-
gasta pārvaldes amata vienību sa-
rakstā.

35. Par grozījumiem Smilte-
nes novada bāriņtiesas amata vie-
nību sarakstā.

36. Grozīt 2021. gada 25. au-
gusta nolikuma Nr. 23.3/21 „Smil-
tenes novada bāriņtiesas noli-
kums” 11. un 25.11. punktu.

37. Pagarināt projekta īste-
nošanas termiņu līdz 2022. gada 
1. maijam un veikt grozījumus Lī-
gumā SNP- SN-PL/KP/3-21 ar SIA 
„S-Visual”.

38. Apstiprināt Nolikumu 
„Projektu līdzfinansēšanas konkur-
sa nolikums nevalstiskajām organi-
zācijām Smiltenes novadā”.

39. Izsludināt 2022. gada pro-
jektu līdzfinansēšanas konkursu 
nevalstiskajām organizācijām Smil-
tenes novadā, un noteikt projektu 
pieteikumu iesniegumu termiņu 
līdz 2022. gada 29. aprīlim, plkst. 
16.00.

40. Grozīt 2019. gada 15. aprīļa 
ar Biedrību noslēgto patapinājuma 
līgumu Nr. SND-S-PAT/NI/1-19, pa-
garinot līguma termiņu līdz 2031. 
gada 1. janvārim, lai varētu īstenot 
projektā plānoto tērpu sastāvdaļu 
uzglabāšanu  Atmodas ielā 2, Smil-
tenē.

41. Saskaņot projekta īsteno-
šanās gaitā iegādātā inventāra no-
vietošanu Smiltenes novada muze-
jā Mēru muižā, Jaunā iela 5, Mēri, 
Bilskas pagasts līdz 2029. gada 
31. decembrim, slēdzot ar Biedrību 
patapinājuma līgumu.

42. Saskaņot projekta īsteno-
šanās gaitā iegādātā inventāra no-
vietošanu Smiltenes Mākslas sko-
las teritorijā, Vaļņu ielā 2, Smiltene 
līdz 2029. gada 1. aprīlim, slēdzot ar 
Biedrību patapinājuma līgumu.

43. Saskaņot projekta īsteno-
šanās gaitā iegādātā inventāra no-
vietošanu Smiltenes Mākslas skolā, 
Vaļņu ielā 2, Smiltene līdz 2031.
gada 1. janvārim, slēdzot ar Biedrī-
bu patapinājuma līgumu.

44. Apstiprināt Smiltenes no-
vada bibliotēkas lietošanas notei-
kumus.

45. Piedalīties projekta 
„Priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas riska jauniešu iesaiste jaunat-
nes iniciatīvu projektos” sagatavo-
šanā un īstenošanā kā sadarbības 
partnerim.

46. Apstiprināt atklāta pro-
jekta konkursa „Priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu pro-
jektos” nolikumu (pielikumā).

47. Nepiemērot Ukrainas ci-
viliedzīvotājiem vecāku līdzfinan-
sējuma maksu par profesionālās 
ievirzes izglītības programmu 
apguvi Smiltenes Mākslas skolā, 
Smiltenes Mūzikas skolā, Smiltenes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes spor-
ta skolā un Gaujienas mūzikas un 
mākslas skolā 2021./2022. mācību 
gadā.

48. Nepiemērot Ukrainas ci-
viliedzīvotājiem vecāku līdzfinan-
sējuma maksu par interešu izglītī-
bas programmu apguvi Smiltenes 
Mākslas skolā, Smiltenes Mūzikas 
skolā, Smiltenes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolā, Gaujienas 
mūzikas un mākslas skolā un Smil-
tenes Bērnu un jauniešu interešu 
izglītības centrā 2021./2022. mācī-
bu gadā.

49. Atzīt par spēku zaudējušu 
instrukciju „Kārtība Valsts pārbau-
des darbu organizēšanai, norisei 
un vienotai vērtēšanai pamatiz-
glītības posmā Smiltenes novadā” 
(apstiprināta ar 2013. gada 28. feb-
ruāra Smiltenes novada domes lē-
mumu Nr. 4, 10.§.).

50. Apstiprināt nolikumu 
„Smiltenes novada pašvaldības pe-
dagoģiski medicīniskās komisijas 
nolikums”.

51. Apstiprināt Smiltenes no-
vada pašvaldības Pedagoģiski me-
dicīniskās komisijas sastāvu.

52. Apstiprināt Nolikumu 
„Par jauniešu brīvprātīgā darba or-
ganizēšanas un uzskaites kārtību 
Smiltenes novadā”.

53. Apstiprināt saistošo no-
teikumu „Par Smiltenes novada 
pašvaldības līdzfinansējuma apjo-
mu un tā piešķiršanas kārtību dzī-
vojamo māju energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai” projektu.

54. Apstiprināt saistošo no-
teikumu „Par Smiltenes novada 
pašvaldības līdzfinansējuma ap-
jomu un tā piešķiršanas kārtību 
dzīvojamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai” pro-
jektu.

55. Apstiprināt saistošo no-
teikumu „Par decentralizēto kanali-
zācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Smiltenes nova-
dā” projektu.

56. Apstiprināt saistošo no-
teikumu „Par Smiltenes novada 
pašvaldības līdzfinansējumu ne-
kustamā īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai” projektu.

57. Apstiprināt noteikumu 
„Par Smiltenes novada pašvaldības 
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medību tiesību nomas piešķirša-
nas kārtību” projektu.

58. Par Medību koordinācijas 
komisijas sastāva apstiprināšanu

59. Ievēlēt Smiltenes sadar-
bības teritorijas Civilās aizsardzī-
bas komisijas sastāvā Valsts poli-
cijas Vidzemes reģiona pārvaldes 
Alūksnes iecirkņa priekšniece Val-
du Gibalu-Lesiņu.

60. Apstiprināt nolikumu 
„Grozījumi 27.06.2018. Smiltenes 
sadarbības teritorijas civilās aizsar-
dzības komisijas nolikumā Nr. 7/18” 
(pielikumā).

61. Piešķirt Smiltenes nova-
da pašvaldības domes priekšsē-
dētājam Edgaram Avotiņam ikga-
dējo atvaļinājumu no 2022. gada 
4. līdz 14. aprīlim, par nostrādāto 
laika periodu no 28.11.2019. līdz 
27.11.2020.

2022. gada 12. aprīlī notika 
ārkārtas domes sēde, kurā tika 
pieņemti šādi lēmumi:

1. Organizēt Ukrainas civil-
iedzīvotāju nogādi uz Smiltenes 
novadu un segt izdevumus, kas ir 
saistīti ar šī punkta izpildi.

Apstiprināt nakšņošanas cen-
rādi bez PVN:

- Dzirnavu iela 14, Ape, 
Smiltenes novads  telpās 6,51 EUR 
par personu diennaktī;

- Skolas iela 2, Drusti, Drus-
tu pagasts, telpās 4,48  EUR par 
personu diennaktī;

Balstoties uz  2022. gada      
12. marta Ministru kabineta  no-
teikumiem Nr. 168 „Noteikumi par 
izmitināšanas un ēdināšanas pa-
kalpojuma nodrošināšanu Ukrai-
nas civiliedzīvotājiem” 7. punktu, 
neieturēt maksas no Ukrainas civil-
iedzīvotājiem saskaņā ar 2. punktā 
minētiem izmitināšanas cenrāžiem 
par Ukrainas civiliedzīvotājiem 
izmitināšanu Smiltenes novada 
pašvaldības īpašumā un valdījumā 
esošajās telpās.

Apstiprināt ēdināšanas  cenrā-
di.

2. Apstiprināt Nolikumu „Pava-
sara tirgus Raunā nolikums”.

D. Kaupe,
Smiltenes novada pašvaldības 

Kancelejas un personāla nodaļas 
vadītāja

Ir stājušies spēkā Smiltenes 
novada pašvaldības domes 2022. 
gada 23. februāra saistošie notei-
kumi Nr.  6/22 „Par kārtību, kādā 
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 
dzērienu, starpproduktu vai pārē-
jo alkoholisko dzērienu ražošanai 
Smiltenes novadā”.

Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā mazajām alkoholisko 
dzērienu darītavām tiek izsniegta 
atļauja vīna, raudzēto dzērienu, 
starpproduktu, kuru sastāvā eso-
šais spirts ir tikai raudzētas izcel-
smes, vai pārējo alkoholisko dzē-
rienu ražošanai Smiltenes novadā.

Lēmumu par atļaujas izsnieg-
šanu vīna, raudzēto dzērienu, 
starpproduktu vai pārējo alkoho-
lisko dzērienu ražošanai Smiltenes 
novada administratīvajā teritorijā 
pieņem Smiltenes novada pašval-
dības Licencēšanas komisija.

D. Kaupe,
Smiltenes novada pašvaldības 

Kancelejas un personāla nodaļas 
vadītāja

Saistošie 
noteikumi 

Ar šā gada 1. jūliju spēkā stāsies 
Smiltenes novada pašvaldības do-
mes 2022. gada 23. februārī apstip-
rinātie Saistošie noteikumi Nr. 7/22 
„Par Smiltenes novada pašvaldībai 
piederošo un tās nomāto dzīvoja-
mo telpu īres maksas noteikšanas 
kārtību”.

Informējam, ka noteikumos 
lietotā Dzīvojamo telpu klasifikāci-
ja piemērota atbilstoši Smiltenes 
novada pašvaldības domes 2021. 
gada decembra 24. novembra Sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 18/21 
„Kārtība, kādā Smiltenes novada 
pašvaldības sniedz palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā” un 
2021. gada 29. decembrī ar domes 
lēmumu Nr.  383 (prot. Nr. 16, § 19) 
apstiprinātajam pašvaldības valdī-
jumā esošo dzīvokļu sarakstam at-
bilstoši lietojuma statusiem.

Noteikts, ka papildus īres mak-
sai proporcionāli izīrētās dzīvoja-
mās telpas platībai īrniekam jāveic 
arī šādi obligātie maksājumi: mājas 
pārvaldīšanas un/vai apsaimnieko-
šanas maksa, nekustāmā īpašuma 
un citi normatīvajos aktos noteikti 
nodokļi, nomas maksa, ja dzīvoja-
mās telpas atrodas uz citam īpaš-

Pašvaldībā

niekam piederošas zemes, kā arī 
jāsedz ar tām saistītās pakalpoju-
mu izmaksas.

Īres maksa tiek aprēķināta pēc 
formulas ĪM = Liet x Pl, kur: 

ĪM – Dzīvojamās telpas īres 
maksas apmērs (euro mēnesī par 
dzīvojamās telpas kopējo platību);

Liet – īres maksas vērtība, ko īr-
nieks maksā izīrētājam par dzīvoja-
mās telpas lietošanu (euro mēnesī 
par dzīvojamās telpas kopējās pla-
tības vienu kvadrātmetru). Šī vērtī-
ba saistošajos noteikumos noteik-
ta atbilstoši dzīvokļu klasifikācijai, 
katrā novada pagastā un pilsētā in-

Mainīsies Smiltenes novada pašvaldības dzīvojamo platību 
īres maksas noteikšanas kārtība

dividuāla, ņemot vērā vidējo tirgus 
vērtējumu;

Pl – dzīvojamās telpas platība – 
dzīvojamās telpas kopējā platība 
(noteikta kvadrātmetros), kas aprē-
ķināta, ņemot vērā lodžiju platībai 
piemērojamo koeficientu 0,5 un 
balkonu un segto terašu platībai – 
koeficientu 0,3. 

Noteikumi paredz īres maksas 
samazināšanu:

•  ja dzīvojamās telpas piešķirtas 
kā sociālais dzīvoklis (- 50%),

•  ja tās piešķirtas kā palīdzība 
dzīvokļu jautājuma risināšanā 
(- 40%),

•  ja tās piešķirtas izīrēšanai kva-
lificētam speciālistam (- 20%). 
Laika posmā no 2022. gada     

1. jūlija līdz 2022. gada 31. decem-
brim tiek noteikts pārejas periods 
nomas maksas piemērošanai 
šobrīd spēkā esošajiem īres līgu-
miem. Dzīvojamās telpas īres līgu-
miem, kuri un noslēgti līdz 2022. 
gada 1. jūlijam un turpinās pēc šī 
datuma, tiek piemērots esošās īres 
maksas pieaugums 50% apmērā 
no palielinājuma starpības, kura 
radusies starp spēkā esošo īres 
maksas apjomu un to, kas noteikts 
jaunajos Saistošajos noteikumos. 
Pēc 2022. gada 1. jūlija no jauna no-
slēdzamiem Dzīvojamās telpas īres 
līgumiem Saistošajos noteikumos 
noteiktā īres maksa tiek piemērota 
pilnā apmērā, savukārt līgumiem, 
kuri noslēgti līdz šo noteikumu 
spēkā stāšanās brīdim, īres mak-
sa pilnā apmērā tiek piemērota ar 
2023. gada 1. janvāri.

Ar saistošajiem noteikumiem 
var iepazīties pagastu pārvaldēs 
un interneta vietnē www.likumi.lv.

Madara Mūrniece, 
Zīmolvedības un mārketinga 

speciāliste 

Apsekojums notiks no 2022. 
gada maija līdz oktobrim. 

Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 
3385 punkti. Punkti var atrasties 
visos zemes seguma veidos (aram-
zemē, zālājos, meža zemēs, apbū-
vētās teritorijās, transporta tīklos 
utt.). Apsekotāji nosaka zemes se-
guma un lietojuma veidu, zālājus, 
meliorācijas esamību un ainavas 
struktūras elementus.

Vienlaikus 717 punktos tiek pa-
ņemts augsnes virskārtas paraugs. 
Paraugs tiek analizēts laboratori-
jā un izmantots ar vides faktoru 

novērtēšanu saistītiem mērķiem, 
piemēram, Eiropas augšņu karšu 
atjaunināšanai, augsnes modeļu 
validācijai un organiskas izcelsmes 
oglekļa satura noteikšanai augsnē, 
kas ir būtisks klimata pārmaiņu ie-
tekmes faktors.

Trīsdesmit punktos tiek pa-
ņemts augsnes papildu paraugs, 
lai analizētu augsnes bioloģisko 
daudzveidību.

Apsekotājs darbojas saskaņā ar 
precīzām instrukcijām, lai kartētu 
un nofotografētu izvēlēto punktu, 
radot pēc iespējas mazāk traucē-

LUCAS 2022 apsekojums: Zemes lietojuma un zemes 
seguma statistiskais apsekojums

jumu un nebojājot augu segu, kas 
atrodas punktā.

Ja nepieciešams, apsekotājs va-
rēs uzrādīt ID karti un Eiropas Ko-
misijas Statistikas dienesta EUROS-
TAT parakstītu akreditācijas vēstuli. 

Apkopotā informācija tiks iz-
mantota tikai Eiropas mēroga 
statistikas apkopošanai, un tā ne-
atspoguļos nekādus personiska 
rakstura datus vai datus par zemes 
īpašumu. LUCAS 2022 apsekojuma 
dati netiks izmantoti lauksaimniecī-
bas subsīdiju kontrolei, un tie nav 
piemēroti šādam mērķim. 

Lai iegūtu papildu informāciju 
par LUCAS, lūdzu, apmeklējiet at-
bilstošo nodaļu interneta vietnē 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/
lucas/overview.

Atvainojamies par iespējami 
sagādātajām neērtībām un traucē-
jumu!

SIA „Vides eksperti”
Ganību dambis 24D-25, Rīga, 

LV-1005, Latvia
Reģ. Nr.: 40003820612

E-pasts: birojs@videseksperti.lv
www.videseksperti.lv

Ar šā gada 11. aprīli spēkā 
stājas Smiltenes novada paš-
valdības Rīkojums Nr. 3.19./78 
„Par aizliegumu atrasties uz 
Smiltenes novada administratī-
vajā teritorijā esošo iekšzemes 
publisko ūdeņu ledus”. Rīkojums 
izdots, ņemot vērā Smiltenes 
novada Pašvaldības policijas ie-
rosinājumus, pavasarīgos laik-
apstākļus un pieaugošo cilvēku 
pulcēšanās intensitāti, lai novēr-
stu iespējamos riskus personu 
dzīvībai un veselībai. 

Rīkojums noteic aizliegumu at-
rasties uz šādu ūdenstilpju ledus:

• Apes pilsētā uz Druvas dīķa;
• Bilskas pagastā uz Mēru ūdens-

krātuvēm un Bilskas ezera;
• Blomes pagastā uz Blomes 

dzirnavu ezera, Asuāna un Ste-
ģu gravas;

• Brantu pagastā uz Brantu un 
Strantes ezera;

• Drustu pagastā uz Seisuma, 
Skolas, Dūķu, Krogus, Brengūža 
ezera un dīķa estrādes parkā;

• Gaujienas pagastā uz Anniņu 

Izdots Rīkojums par aizliegumu atrasties uz publisko ūdeņu 
ledus Smiltenes novada administratīvajā teritorijā

dīķa, Zvārtavas ezera un Gaujas 
upes Gaujienas ciema teritorijā;

• Grundzāles pagastā uz Palsas 
upes Grundzāles ciema terito-
rijā;

• Launkalnes pagastā uz Lizdoles 
ezera;

• Palsmanes pagastā uz Palsas 
un Rauzas upes Palsmanes cie-
ma teritorijā, Kļavaisas uzstādī-
juma;

• Raunas pagastā uz Skolas, 
Lauktehnikas, Galdniecības, 
Dzirnavu dīķa un Lubūža ezera;

• Smiltenes pagastā uz Krusta 
dīķa;

• Smiltenes pilsētā uz Viduseze-
ra, Tepera un Tiltleju ezera;

• Trapenes pagastā uz Vidusdīķa, 
Pasta un Peldu dīķa;

• Variņu pagastā uz Palsas upes 
uzstādījuma;

• Virešu pagastā uz Kalna Buže-
zera.
Likuma „Administratīvo sodu 

likums par pārkāpumiem pārval-
des, sabiedriskās kārtības un valsts 
valodas lietošanas jomā” 9. pants 
paredz, ka par aizlieguma atrasties 
uz iekšzemes publiskās ūdenstilpes 
vai jūras piekrastes ledus, ja tas ir 
aizliegts normatīvajos aktos noteik-

tajā kārtībā, piemēro brīdinājumu 
vai naudas sodu līdz divdesmit soda 
vienībām. Administratīvā pārkāpu-
ma procesu par šā likuma neievēro-
šanu veic Valsts policija vai Smilte-
nes novada Pašvaldības policija.

Rīkojums izdots, pamatojo-
ties uz Zemes pārvaldības likuma      
15. panta astoto daļu un Smiltenes 
novada pašvaldības domes 2021. 
gada 29. decembra lēmumu Nr. 
436 „Par pilnvarojumu Smiltenes 
novada pašvaldības izpilddirekto-
ram noteikt aizliegumu atrasties uz 
Smiltenes novada administratīvajā 
teritorijā esošo pašvaldības iekšze-
mes publisko ūdeņu un citu tās val-
dījumā esošo ūdeņu ledus”. Šis lē-
mums, kā arī Rīkojums Nr. 3.19./78 
„Par aizliegumu atrasties uz Smil-
tenes novada administratīvajā te-
ritorijā esošo iekšzemes publisko 
ūdeņu ledus”, pieejams interneta 
vietnē www.smiltenesnovads.lv.

Madara Mūrniece,
Zīmolvedības un mārketinga 

speciāliste 
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Dzīves ceļu mēs staigājam tikai 
vienreiz. Un tādēļ, ja mēs varam 
izrādīt laipnību vai izdarīt pakalpo-
jumu kādam līdzcilvēkam, mēs to 
varam izdarīt tagad, nevis atlikt vai 
atstāt neizdarītu, jo otrreiz pa šo 
ceļu mēs vairs neiesim.

SAC „Trapene” klienti un darbi-
nieki vēlas pateikties par uzdāvi-
nāto kvalitatīvo,  moderno televi-

Sociālās aprūpes centrs 
„Trapene” saņēmis ziedojumu

Pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Šepters kopīgi 
ar čaklajiem Trapenes sākumskolas skolniekiem un 
aktīvajiem SAC „Trapene'' iedzīvotājiem risina putnu 
„dzīvokļu jautājumu''.

Vadītājs J. Šepters kopā ar Trapenes sākumskolas skolēniem un darbiniekiem.

SAC „Trapene” 
kolektīvs.

Aktivitātes 
SAC „Trapene” 

zoru, kas  tika pielikts un uzstādīts 
atpūtas telpā, kurš piedāvā vairāk 
iespēju, funkciju.

Par šo mūsdienīgo televizoru 
lielu paldies sakām uzņēmējiem, 
kas ir Smiltenes novada pašvaldī-
bas deputāti.

Dina Jāņekalne,
SAC „Trapene” vadītāja 

2022. gada 12.aprīlī uzsāk-
ta pieteikšanās daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Daugavas 
ielā 7A, Smiltenē, dzīvokļu Nr.  8 
un Nr. 21 īres tiesību izsolei.

Tiks izsolīti divi brīvie dzīvokļi:
•	 vienistabas dzīvoklis 8 

„A” korpusā, trešajā stāvā, ar pla-
tību 31,1 m2;

•	 divistabu dzīvoklis Nr. 21 
„B” korpusā, trešajā stāvā, ar pla-
tību 46,2 m2.

Reģistrēties izsolei var līdz 
2022. gada 26. aprīļa plkst. 16.00 
SIA „Smiltenes NKUP” telpās, 

Pils ielā 3A, Smiltenē. Izsole no-
tiks 2022. gada 29. aprīlī, plkst. 
10.00 (8. dzīvoklim) un plkst. 11.00         
(21. dzīvoklim), SIA „Smiltenes 
NKUP” telpās, Pils ielā 3A, Smilte-
nē, Smiltenes novadā.

Par dzīvokļa apskates laiku var 
vienoties, zvanot Jānim Liniņam uz 
tālruni 28341495.

Informācija par īrei pieeja-
majiem dzīvokļiem, videomate-
riāliem, pieteikšanos īres tiesību 
izsolei, tā noteikumiem un īres lī-
guma paraugs pieejams SIA „Smil-
tenes NKUP” mājas lapā internetā: 

SIA „Smiltenes NKUP” rīko nomas tiesību izsoles
smiltenesnkup.lv, sadaļā „Izsoles”.

Dzīvokļu īrniekus noteiks at-
klātā, nediskriminējošā dzīvokļu 
īres rezervācijas tiesību izsolē, 
atbilstoši 2019. gada 27. februāra 
pieņemtajam Smiltenes novada 
Domes lēmumam Nr. 190 (Sēdes 
protokols Nr. 2., 25. §.):

•	 par izsoles pretendentu 
var būt fi ziska persona, kura ir Lat-
vijas Republikas pilsonis, vai kurai 
ir piešķirts nepilsoņa statuss;

•	 pretendenta deklarētā 
dzīvesvieta ir Smiltenes novada 
administratīvā teritorija, vai Pre-

tendents ir darba tiesiskajās attie-
cībās ar darba devēju, kura juridis-
kā adrese vai tā struktūrvienības 
darbības vieta ir Smiltenes novada 
administratīvā teritorija;

•	 pretendenta vai mājsaim-
niecības, kurā Pretendents dzīvo, 
kopējie gada neto ienākumi ne-
pārsniedz 34 000 euro.

Par izsoles pretendentu nevar 
būt persona, kas kādā no izsoles 
organizatora iepriekš organizēta-
jām īres tiesību rezervācijas izso-
lēm ir atzītas par izsoles uzvarētā-
ju vai persona, kas ir noslēgusi īres 

līgumu ar SIA „Smiltenes NKUP” 
par cita SIA „Smiltenes NKUP” pie-
deroša Daugavas 7A, Smiltenē dzī-
vokļa īri vai pretendentam ir spēkā 
esošs īres līgums par cita Smilte-
nes novada pašvaldības dzīvokļa 
īri vai kurai ar tiesas nolēmumu 
ir pasludināts fi ziskas personas 
maksātnespējas process un tas 
nav izbeigts likumā noteiktajā kār-
tībā.

Aicinām sekot līdzi informāci-
jai SIA „Smiltenes NKUP” mājasla-
pā smiltenesnkup.lv.

Smiltenes novada pašvaldība 
izsludina 2022. gada projektu līdz-
fi nansēšanas konkursu nevalstis-
kajām organizācijām Smiltenes 
novadā.

Projekta konkursa mērķis ir ar 
līdzfi nansējumu atbalstīt pašval-
dības attīstības stratēģijai atbils-
tošas projektu idejas izglītības, 
kultūras, sporta, sociālās, jauniešu 
iniciatīvas un teritorijas labiekārto-
šanas jomās.

Projektu līdzfi nansēšanas kon-
kursā var piedalīties nevalstiskās 
organizācijas (biedrības un nodi-
binājumi). Pašvaldība līdzfi nansē-
jumu piešķir līdz 50% no projekta 
atbilstošo izmaksu kopējās bu-
džeta summas, ar nosacījumu, ka 
piešķirtais līdzfi nansējuma apjoms 
nepārsniedz 2000,00 EUR. Kopē-
jais konkursā pieejamais fi nansē-
jums šajā kārtā –  21 000,00 EUR.

Projektu pieteikumi jāiesniedz 
atbilstoši konkursa nolikumā no-
teiktām prasībām (jāiesniedz aiz-
pildīta pieteikuma veidlapa un 
projekta vadītāja CV). Konkursa 
nolikums, pieteikuma veidlapa un 
cita informācija pieejama Smilte-
nes novada mājas lapā https://
smil tenesnovads. lv/at t is t iba/
pasvaldibas-atbalsts/projektu-
konkursi/.  Papildus informācija 
Smiltenes novada pašvaldības At-
tīstības un plānošanas nodaļā pa 
tālr. 27001449 vai sūtot jautājumus 

Pašvaldības līdzfinansējums
līdz 2000 EUR

Konkursa nolikums: www.smiltenesnovads.lv

Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas
(biedrības, nodibinājumi)

Mērķis - ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības 
attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas izglītības, 

kultūras, sporta, sociālās, jauniešu iniciatīvas un 
teritorijas labiekārtošanas jomās

LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS
NVO PROJEKTU ĪSTENOŠANAI

Smiltenes novada pašvaldības

Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 
2022.gada 29.aprīlim plkst. 16.00

Smiltenes novada pašvaldība izsludina 
projektu līdzfi nansēšanas konkursu

No 20. līdz 22. maijam Zemes-
sardzes 2. Vidzemes brigādes te-
ritorijā, tostarp Smiltenes novadā, 
notiks Nacionālo bruņoto spēku ik-
gadējās militārās mācības „Namejs 
2022-1”, lai pārbaudītu brigādes 
vienību, tostarp 22. kaujas nodro-
šinājuma bataljona, spēju veikt uz-
devumus konvencionāla militāra 
apdraudējuma gadījumā. 

Militāro mācību laikā Smiltenes 
novada Smiltenes, Bilskas, Grun-
dzāles, Launkalnes un Gaujienas 
pagastos zemessargi un karavīri 
ierīkos slēpņus, patruļbāzes un no-
vērošanas posteņus, kā arī uzstā-
dīs šķēršļus un pildīs citus mācību 
scenārijā noteiktos uzdevumus.

Uzdevumu izpildes laikā Smilte-
nes novadā pārvietosies Latvijas un 
sabiedroto spēku militārā tehnika, 
karavīri un zemessargi formas tēr-
pos ar ieročiem. Karavīri un zemes-
sargi izmantos tikai mācību munī-
ciju un kaujas imitācijas līdzekļus, 
kas rada troksni, bet neapdraud 
cilvēku veselību un dzīvību. Tomēr, 
atrodot mācību vietās nezināmus 
priekšmetus, tos aizliegts aiztikt vai 
pārvietot. Militāro mācību laikā tiks 
ievērotas ugunsdrošības un dabas 
aizsardzības prasības, un izmanto-
tās teritorijas tiks sakoptas.

Militārās mācības noslēgsies ar 
svinīgu ceremoniju 22. maijā Valkā. 
Tajā piedalīsies Latvijas un sabied-
roto spēku vienības. 

Mācību no-
risei atbalstu 
sniegs gan valsts 
un pašvaldību iestā-
des, gan darba devēji, dodot iespē-
ju zemessargiem piedalīties mācī-
bās trīs dienas pēc kārtas. Savukārt 
privāto zemju īpašnieki sniegs bū-
tisku atbalstu, piekrītot nodot sa-
vus īpašumus mācību vajadzībām.

Zemessargi un karavīri trenējas 
pēc iespējas realitātei pietuvinātos 
apstākļos, tādējādi nostiprinot sa-
vas prasmes aizsargāt savu atbil-
dības teritoriju – savus novadus, 
pilsētas, pagastus, ciemus.

Zemessardze aicina ar izpratni 
izturēties pret iespējamiem pār-
vietošanās īslaicīgiem apgrūtinā-
jumiem, kas var rasties mācību 
laikā. Lūdzam iedzīvotājus neuz-
traukties, redzot militārās tehnikas, 
karavīru un zemessargu pārvieto-
šanos, kā arī tehnikas un cita veida 
aprīkojuma izvēršanu un pozīciju 
ieņemšanu.

Šogad Nacionālo bruņoto spē-
ku militārās mācības „Namejs 
2022” notiks divās daļās. Maijā tās 
notiks tikai Vidzemē, bet septem-
brī – visā Latvijā, tostarp arī Vidze-
mē. 

Lelde Krancmane, 
Zemessardzes 22. kaujas 
nodrošinājuma bataljona
Civilmilitārās sadarbības 

speciāliste

Smiltenes novadā notiks militārās 
mācības „Namejs 2022”

uz e-pastu dome@smiltenesno-
vads.lv.

Projektu pieteikumi jāiesniedz 
līdz 2022. gada 29. aprīlim plkst. 
16.00, vienā no Smiltenes nova-
da Valsts un pašvaldības vienotā 

klientu apkalpošanas centriem: 
Dārza ielā 3, Smiltenē vai Stacijas 
ielā 2, Apē, vai Vidzemes ielā 2, 
Raunā, vai arī projekta iesniegu-
mus var sūtīt uz e-pastu dome@
smiltenesnovads.lv.
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No 2022. gada 1. aprīļa spēkā 
stājušies jauni noteikumi kārtībai, 
kādā notiek medību tiesību nomas 
piešķiršana Smiltenes novada paš-
valdībai piederošajās medību pla-
tībās. 

2022. gada 30. martā Smiltenes 
novada pašvaldības domes sēdē 
apstiprinātie noteikumi izstrādāti 
ar mērķi veidot vienotu praksi me-
dību tiesību nomas piešķiršanas 
kārtībai Smiltenes novada admi-

Apstiprināti noteikumi medību tiesību nomas piešķiršanai Smiltenes novadā
nistratīvajā teritorijā. Tie nosaka 
fiksētas nomas maksas sākuma 
cenu par pašvaldībai piederošo te-
ritoriju platību izmantošanu medī-
bu vajadzībām, kā arī koordinējošu 
atbildīgo – Nekustamo īpašumu lie-
tu komisiju –, kas izskata pieteiku-
mus un citus saistītos jautājumus, 
piešķir nomas tiesības, piemēro 
samaksu. Noteikumu izstrādē no-
tikušas vairākas konsultācijas ar 
Valsts meža dienestu un Medību 

koordinācijas komisiju. 
Uz tiesībām medīt pašvaldības 

teritorijās var pieteikties fiziskas 
vai juridiskas personas. Līgumu 
slēgšanas prioritārā secība ir no-
rādīta noteikumu 7. punktā. Ja uz 
medību tiesību nomu piesakās vai-
rāki līdzvērtīgi pretendenti, starp 
tiem tiek rīkota izsole. Ar personu 
tiek slēgts rakstveida līgums uz ter-
miņu, kas nav īsāks par vienu, bet 
ne ilgāks par pieciem gadiem. Par 

platību izmantošanu ir noteikta fik-
sēta nomas maksa 0,20 euro + PVN 
gadā par vienu hektāru. Ja notiku-
si izsole, tiek piemērota augstākā 
nosolītā nomas tiesību cena (ar sā-
kumcenu 0,20 euro + PVN gadā par 
vienu hektāru). 

Noteikumi Nr. 2/22 „Par Smil-
tenes novada pašvaldības medību 
tiesību nomas piešķiršanas kārtī-
bu”, līguma un iesnieguma parau-
gi pieejami interneta vietnē www.

smiltenesnovads.lv, sadaļā „Notei-
kumi/ Nolikumi”.

Ar Smiltenes novada pašvaldī-
bas lēmumu var iepazīties interne-
ta vietnē www.smiltenesnovads.lv, 
sadaļā „Domes sēdes”. 

 

Madara Mūrniece, 
Zīmolvedības un mārketinga 

speciāliste 

29. martā Blomes tautas namā 
norisinājās Smiltenes novada jau-
niešu forums skolēnu pašpārval-
žu pārstāvjiem. Foruma galvenais 
mērķis bija domapmaiņa un jaunas 
sadarbības veidošana. Forumu 
organizēja un vadīja Smiltenes no-
vada jaunatnes darbinieces Klinta 
Bernarte, Justīne Buliņa un Ilze Zī-
riņa. Forums tika realizēts  projekta 
„Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba 
ar jaunatni sistēmas izveide Smil-
tenes novada pašvaldībā” ietvaros, 
kurš īstenots no Izglītības un zināt-
nes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2021. – 2023.
gadam valsts budžeta finansēju-
ma.

Uz forumu tika aicināti visu 
Smiltenes novada pamatskolu 
skolēnu pašpārvalžu pārstāvji un 
to apmeklēja jaunieši no Bilskas, 
Blomes, Apes, Grundzāles, Pals-
manes, Raunas, Variņiem, Drus-
tiem, Gaujienas un Smiltenes. 
Dienas pirmajā daļā jaunieši strā-
dāja grupās, pēc pasaules kafej-
nīcu metodes, īsā laikā apkopojot 
visu jauniešu viedokļus par četrām 
dažādām tēmā: Es un mēs, sko-

Aizvadīts Smiltenes novada jauniešu forums skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem

lēnu pašpārvaldē; Jaunieši mūsu 
pagastā un novadā; Izaicinājumi; 
Nākotnes iespējas (varēšu, gribē-
šu, darīšu). Darba grupas vadīja, 
jaunatnes darbinieces un Izglītī-
bas pārvaldes vadītāja vietniece 
projektu un mūžizglītības darbā 
Gunta Grigore un fiksēja jauniešu 
viedokļus. Vēlāk katra grupa vei-
doja apkopojošu prezentāciju par 
savu tēmu un notika arī diskusijas, 

kurā ar  jauniešiem kopā bija arī iz-
glītības pārvaldes vadītājs Edgars 
Roslovs. Edgars uzteica jauniešu 
aktivitāti un spēju tik īsā laikā izcelt 
gaismā vairākas būtiskas lietas un 
mudināja jauniešus atcerēties, ka 
viņi ir tie, kas ir vēl pēdu virs zemes 
un viņiem ir jāprot dzīvot pāri vis-
pasaules izaicinājumiem un jāļau-
jas, lai pieagušie būtu viņu atbalsts 
labvēlīgam lidojumam. Šī sadaļa 

izgaismojas būtiskas lietas par to, 
kā jaunieši jūtas gan skolā, gan pa-
gastā, gan novadā, ar kādiem izai-
cinājumiem viņi sastopas ikdienā, 
kā arī izgaismoja iespējas nākotnē. 

Pēc pusdienu pārtraukuma, lai 
gan varētu domāt, ka jau noguruši, 
jaunieši ar daudz lielāku sasvstar-
pējo sadarbību metās otrājā die-
nas daļā, kur viņu uzdevums bija 

radīt ideju un to attīstīt līdz pasā-
kuma plānam. Šajā sadaļā jaunieši 
darbojās ar viņiem vēl vienu jaunu 
metodi, kā apkopot idejas un sa-
darbībā ar citiem tās attīstīt, vēlāk 
katra grupa izvirzīja 3 idejas, no ku-
rām balsošanas rezultātā tika izvē-
lēta viena tālākai attīstībai. Dienas 
rezultātā tika iegūtas trīs attīstītas 
idejas, trīs blokos: Izklaide un fizis-
kās aktivitātes;  Radošās darbnīcas 
un meistarklases; Saruna, diskusi-
jas un pieredzes stāsti. 

Projekta ietvaros jauniešiem 
būs iespēja šīs idejas radīt par reā-
lām, kuras apvienosies Smiltenes 
novada jauniešu vasaras ieskaņas 
festivālā jūnija sākumā. 

Projekts „Kvalitatīvas un ilgt-
spējīgas darba ar jaunatni sistēmas 
izveide Smiltenes novada pašval-
dībā” īstenots Izglītības un zināt-
nes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2021. – 2023. 
gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.

Justīne Buliņa, 
Smiltenes novada jaunatnes 

darbiniece

2. aprīlī Gaujienā notika iedzīvo-
tāju forums, kurā izskanēja priekš-
likumi, kādu vēlas redzēt Gaujienu 
tuvākajā nākotnē un vienojās, kā to 
izdarīt pašu spēkiem.

Pirms foruma iedzīvotājiem bija 
iespēja piedalīties aptaujā, tādejā-
di noskaidrojot, kas Gaujienā patīk 
un nepatīk, kādus pasākumus un 
aktivitātes apmeklē, kādās pieda-
lās un līdzdarbojas, kādi darbi būtu 
veicami prioritāri. Foruma dalīb-
nieki tika iepazīstināti ar aptaujas 
rezultātu apkopojumu. Trīs būtis-
kākie darbi, kas parādījās anketās, 
ir nepieciešama mūsdienīgas pub-
liskas tualetes būvēšana, pastaigu 
taku sakopšana Gaujienas apkār-
tnē un atpūtas vietu labiekārtoša-
na.

Iedzīvotāju forums Gaujienā
rāmās aktivitātes, ko varētu veikt 
paši foruma dalībnieki.

Piecas idejas, ko īstenos foru-
ma dalībnieki:

1. Organizēs Ojāra Vācieša Gau-
jienas skolas absolventu salidoju-
mu, atzīmējot skolas simtgadi (vad. 
Ieva Zariņa);

2. Atjaunos „Rosāmkambara” 
tirdziņa darbību (vad. Elga Rācene);

3. Labiekārtos peldvietu pie 
Gaujas aiz Gaujienas muižas (vad. 
Inguna Avote);

4. Organizēs un vadīs apzaļu-
mošanas darbus Gaujienas centrā 
(vad. Inese Muceniece);

5. Ceriņu stādīšana „Baznīckal-
nā” (vad. Klinta Bernarte).

Iedzīvotāji ir aicināti pievieno-
ties darba grupās, ja jums kāda no 

šīm idejām ir aktuāla un vēlaties 
palīdzēt to realizēt. Sazinieties ar 
darba grupu vadītājiem, lai uzzinā-
tu par turpmāk darāmo!

Paldies par iedzīvotāju foruma 
organizēšanu un vadīšanu Dzintrai 
Zvejniecei un Indrai Levanei!

Paldies Gaujienas iedzīvotājiem 
par piedalīšanos aptaujā, par da-
lību un aktivitāti forumā, paldies 
par jūsu idejām, ierosinājumiem 
un priekšlikumiem! Lai kopā mums 
izdodas paveikt iecerēto!

Pasākumu finansiāli atbalstīja 
Sabiedrības integrācijas fonds no 
Kultūras ministrijas piešķirtajiem 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Sanita Sproģe,
Biedrības „Ravels” locekle

Foto Sanita Sproģe

Foruma vadītājas Dzintras Zvej-
nieces rosināti, foruma dalībnieki 
izteica idejas par to, ko vajadzē-
tu Gaujienā izdarīt turpmāko trīs 

gadu laikā. Tālāk sekoja jau konkrē-
tas idejas izvirzīšana, kuras varētu 
realizēt šajā vasarā. Balsošanas 
rezultātā, noskaidrojās piecas da-

Šā gada 27. janvārī Smiltenē, 
Dārza ielā 3 tika atklāta LIAA Val-
mieras biznesa inkubatora atbalsta 
vienība, kurā iespējams saņemt 
konsultācijas par pirmsinkubācijas 
un inkubācijas programmām.  At-
balsta vienība sniedz uzņēmējiem 
pastāvīgu inkubatora pārstāvja 
pieejamību pilsētā vai novadā, 
konsultācijas par inkubatora snieg-
tajām atbalsta programmām un 
pieteikšanās kārtību, kā arī atbal-
sta vienība izvērtē uzņēmējam ne-
pieciešamo atbalstu un koordinē 
inkubatora komandas konsultāci-
jas, inkubatora mentoru tīkla vai 
ekspertu piesaisti uzņēmuma attīs-
tības izaicinājumu risināšanā. 

LIAA Valmieras biznesa inkubatora atbalsta vienībā 
Smiltenē jau pirmie dalībnieki

Aprīlī ir noslēgusies jaunā da-
lībnieku uzņemšana biznesa inku-
batoros. Kopumā LIAA Valmieras 
biznesa inkubatorā ir uzņemti 29 
PINK jeb pirmsinkubācijas dalīb-
nieki, no kuriem 8 ir no Smiltenes 
novada. PINK ir sešus mēnešus ilga 
bezmaksas programma biznesa 
ideju autoriem, lai soli pa solim at-
tīstītu savas idejas līdz produktam 
vai pakalpojumam. Šajā posmā 
tiek pielāgots produkts vai pakal-
pojums atbilstoši tirgus pieprasīju-
mam un aprēķināti nepieciešamie 
resursi, kā tos iegūt, kā  arī tiks no-
testēta biznesa idejas dzīvotspēja, 
saņemot atbalstu no inkubatora 
komandas un inkubatora kopie-

nas dalībniekiem. Vēlam veiksmi 
biznesu ideju autoriem virzīties uz 
sasniegumiem!

Nākamā dalībnieku uzņemša-
na biznesa inkubatoros būs rudens 
pusē, kurā potenciālie uzņēmēji  
varēs pieteikties pirmsinkubāci-
jas un inkubācijas programmās. 
Šobrīd arī atbalsta vienībā Smil-
tenē, Dārza ielā 3, klātienē var sa-
ņemt konsultācijas ceturtdienās 
un piektdienās, vai zvanot Zeldai 
Žagariņai, vecākai projektu vadītā-
jai- 28886051, e-pasts: zelda.zaga-
rina@liaa.gov.lv. 

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja
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Vieta Plānotie darbi Talcinieku pulcēšanās 
laiks un vieta Talkas organizators

Smiltene Vēsturiski nozīmīgu personu pieminekļu 
un kapa vietu sakopšana Smiltenes pilsētas 
kapsētā Vaļņu ielā 11.

30. aprīlī plkst. 9.00 
pie Smiltenes pilsētas 
kapsētas kapličas Vaļņu 
ielā 11, Smiltenē 

Agija Kukaine
Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste
26395999
agija.kukaine@smiltenesnovads.lv

Trapenes 
pagasts

Trapenes parkā, absolventu birztalā pie 
Pelddīķa, Saieta namā „Mikuži’’ teritorijā, 
teritorijā ap Upurliepu un Tinābeli un Somu 
kapu teritorijā tiks grābtas lapas un lasīti 
zari. „Kārkliņu’’ māju teritorijā, ja šķūnīši jau 
būs nojaukti, tad tiks sakopta šī teritorija, 
novācot lapas, zarus, atlikušos dēļu galus.

30. aprīlī plkst. 9.00. 
Trapenes estrādē

Jānis Šepters
Trapenes pagasta pārvaldes vadītājs
26177770
janis.septers@smiltenesnovads.lv

Blomes 
pagasts 

Talka notiks estrādē Jeberleja un ap ūdens 
tilpni „Pīļu dīķis”. Sakārtosim teritoriju, 
zāģesim kokus un krūmus un sāksim veidot 
jaunas atpūtas vietas. Līdzi ņemt zāģus, 
lāpstas, grābekļus un darba cimdus. 

30. aprīlī plkst. 10.00. 
Jeberlejas estrādē

Gaidis Bogdanovs
Blomes pagasta pārvaldes vadītājs 
26420044
gaidis.bogdanovs@smiltenesnovads.lv

Apes 
pilsētas un 
pagasts

Dāvja Ozoliņa parka, piemiņas vietu un 
piemiņas akmeņu sakopšana Apē. 

Informācija tiks 
precizēta.

Liene Ābolkalne
Apes pilsēta un pagasta pārvaldes 
vadītāja
64307220, 26547110
liene.abolkalne@smiltenesnovads.lv

Palsmanes 
pagasts

Sakopsim atdusas vietu mācītāja Kārļa 
Brandta dzimtai, aptiekas dibinātājam Max 
Adolphi, Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem 
Kārlim Brītiņam, Jūlijam un Rihardam Zīlēm. 

30. aprīlī plkst. 9.00. pie 
Palsmanes kapsētas 
kapličas.

Tigna Podniece
Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja
29474697
tigna.podniece@smiltenesnovads.lv

Grundzāles 
pagasts

Pieminekļa laukuma un citu publisko 
teritoriju sakopšana. 

30. aprīlī plkst. 9.00 pie 
Grundzāles kultūras 
nama. 

Alda Zvejniece
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja
64728584, 29449680
alda.zvejniece@smiltenesnovads.lv

Variņu 
pagasts

Atkritumu lasīšana gar ceļmalām un parka 
teritorijas sakopšana. 

30. aprīlī plkst. 9.00 pie 
Variņu tautas nama. 

Uldis Birkenšteins
Variņu pagasta pārvaldes vadītājs
64722368
uldis.birkensteins@smiltenesnovads.lv

Bilskas 
pagasts

Labiekārtošanas darbi pie Bilskas ezera un 
pie sporta laukuma Mēros, lai sāktu darbus 
pie Pam-trak trases. 

30. aprīlī plkst. 10.00 pie  
Bilskas ezera.

Linda Karlsone
Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja
64707468, 29189126, 64707469
linda.karlsone@smiltenesnovads.lv

Gaujienas 
pagasts

Putnu būrīšu tīrīšana un nomaiņa parkā un 
dabas takā, ugunskura vietas labiekārtošana, 
lapu grābšana un zaru savākšana – pretim 
kultūras namam. Dabas takā tiltiņu remonts 
un sakopšanas darbi, kā arī Baznīckalna 
sakopšana. 
Kapu teritorijas sakopšana, kur aicināti 
ikviens, kam Gaujienas kapos dus piederīgie. 

30. aprīlī plkst. 9.00 
pie Gaujienas kultūras 
nama.

Inguna Avota
Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja
64381158, 27805625
gaujiena@smiltenesnovads.lv

Kontaktinformācija par talku pie kapiem – 
25885849 (Klintai) 
29388032 (Gunta) 

Launkalnes 
pagasts

Launkalnē aicinām katram talkā sakopt savu 
sētu un kopā Ezera ielas garumā savāksim 
ceļmalu un ielu atkritumus, nolīdzināsim 
ceļmalu rakumus un citus darbiņus, 
ko atstājusi ziema. Talkā būs maisi un 
talciniekus pacienāsim ar zupu. Līdzi jāņem 
grābeklis, lāpsta un darba prieks.

30. aprīlī plkst. 10.00 
pie Launkalnes kultūras 
nama.

Mārīte Treijere
Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
26384555
marite.treijere@smiltenesnovads.lv

Drusti Talkā Drustu kapos sakopsim ievērojamu 
Drustu pagasta cilvēku atdusas vietas Drustu 
novadpētniecības muzeja vadītājas Ievas 
Lejmalnieces vadībā. Nepieciešamie darba 
rīki ir cimdi un grābekļi. 
Talkā Krogus ezera peldvietā sagatavosim 
peldvietu vasaras sezonai. Nepieciešamie 
darba rīki ir cimdi un grābekļi. 

29. aprīlī plkst. 10.00 
Drustu kapos un 
plkst. 11.00 pie Krogus 
ezera peldvietas.

Elīna Judina
Drustu pagasta pārvaldes vadītāja
22334927
elina.judina@smiltenesnovads.lv

Smiltenes 
pagasts 
un Brantu 
pagasts

Brantu un Smiltenes pagastos šogad aicināti 
talkot katrs savās mājās.
Plānots salasīt atkritumus, kuri sakrājušies 
pa ziemu, katra pagasta centrā.

Mārīte Treijere
Brantu un Smiltenes pagastu apvienības 
pārvaldes vadītāja
26384555
marite.treijere@smiltenesnovads.lv

Virešu 
pagasts

Plānojam sakopt skolas parka teritoriju un 
sporta laukumu teritoriju.

30. aprīlī plkst. 10.00 pie 
Vidagas skolas

Līga Ozoliņa
Virešu pagasta pārvaldes vadītāja
29489660
liga.ozolina@smiltenesnovads.lv

Raunas 
pagasts

Talkas ietvaros esam plānojuši sakopt 
kultūrvēsturiski nozīmīgu personu kapu 
vietas. 

30. aprīlī plkst. 10.00 
Raunas kapos

Linda Zūdiņa
Raunas pagasta pārvaldes vadītāja
28397062
linda.zudina@smiltenesnovads.lv

Uz tikšanos talkās! 
Smiltenes novada pašvaldība

2022. gada pavasara 
Lielā talka Smiltenes novadā

Aicinām uz solo talkām un lielo 
talkošanu visiem kopā! 

Maisus solo talkām var 
saņemt, sazinoties ar talku 
organizatoriem.

1. aprīlī Apē notikusi tikšanās projekta izstrādei Apes 
industriālās teritorijas attīstībai. 

Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētājs Edgars 
Avotiņš, Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdē-
tāja vietniece Astrīda Harju un Smiltenes novada pašvaldī-
bas izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš 
Ulāns iepazīstināja uzņēmējus, kuri jau šobrīd darbojas to-
pošajā Apes industriālajā teritorijā, ar projekta mērķiem. 
Kā arī pārstāvji no Latvijas investīciju attīstības aģentūras 
prezentēja dažādas atbalsta iespējas nākotnes darbības 
uzlabošanai un paplašināšanai. 

Apes industriālās teritorijas projektā paredzēta infra-
struktūras attīstīšana, veicot teritorijas iekšējās organizā-
cijas uzlabošanu un nepieciešamo inženierkomunikāciju 
pieslēgumu pārskatīšana un jaunu ierīkošana. Kā arī iegul-
dījumi publiskajā infrastruktūrā saskaņā ar komersantu 
pieprasījumu, nodrošinot atbilstošu vidi uzņēmējdarbības 
attīstībai un jaunu darba vietu izveidei. 

Tikšanās notika, lai noskaidrotu teritorijā jau strādā-
jošo uzņēmēju intereses un attīstības plānus, izprastu 
problēmas, ar kurām jau šobrīd saskarās šie uzņēmumi 
un atrastu veidus, kā Smiltenes novada pašvaldība caur 
šo projektu varētu mazināt ierobežojumus, kas apgrūtina 
viņu izaugsmi un attīstību nākotnē. 

Apes industriālās teritorijas projekts uzsākts jau Apes 
novada laikā un šobrīd norit darbs pie tā attīštīšanas. To-
pošajā Apes industriālās teritorijā vēsturiski bijusi Apes 
arodvidusskola un apmācībai paredzētās ēkas un angāri. 
Šobrīd tajā strādājošie uzņēmēji pēc Apes arodvidussko-
las pievienošanas Alsviķu profesionālajai skolai saskatīja 
iespēju to piemērot savai darbībai. 

Aktīvie uzņēmēji atzīst, ka ir savas pilsētas patrioti. Viņi 
cenšas pielāgot jau esošās ēkas, taču ir skumji noskatīties, 
kā postā aiziet bijusī skolas ēka, kopmītnes un citas apkār-
tējās būves.

Sarunās vairākkārt izskanēja aicinājums, ja Apes indus-
triālās teritorijas projekta izstrādes procesā ir iespēja šīm 
telpām dod otro dzīvi, tas būtu liels ieguvums Apes pilsētai 
un novadam. 

Darbs pie Apes industriālās teritorijas plānošanas no-
tiks ilglaicīgi un šī noteikti nebūs pēdējā tikšanās. 

Smiltenes novada pašvaldība pateicas visiem tikšanās 
dalībniekiem. 

Industriālo teritoriju attīstības plānošana 2022. gadā 
paredzēta ne tikai Apē, bet arī Raunā. Šīs teritorijas ilgter-
miņā palīdzēs attīstīties esošajiem uzņēmumiem, piesais-
tīs jaunus uzņēmējus, palielinās darba vietu skaitu un veici-
nās apkārtējo teritoriju un visa Smiltenes novada izaugsmi. 

Aija Kramiņa,
Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste

Pirmie soļi Apes 
industriālās teritorijas 
attīstības plānošanā
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O. Vācieša Gaujienas pamatskolas komandas vizīte Itālijā 
Erasmus+ projekta DACMU ietvaros

6 valstu komandas, 3 piepildī-
tas dienas, neskaitāmas aktivitā-
tes, starptautiska sadarbība, Itā-
lijas vēsture, kultūra un tradīcijas, 
draugi un prieks  – tas viss  rak-
sturo Erasmus+ projekta DACMU 
partnervalstu tikšanos Sicīlijas salā 
Don Bosco skolā. 

No Ojāra Vācieša Gaujienas pa-
matskolas uz Sicīliju devās skolotā-
jas Gunita Ķelpa un Līga Bukovska, 
skolnieces Marta Kalniņa, Katrīna 
Zariņa, Arta Korobova un Karīna 
Zirdziņa.

Par to, kā mums tur gāja – ie-
spaidos dalās mūsu meitenes:

Marta: „Laikā no 04.04. līdz 
08.04. viesojāmies Sicīlijas pilsēti-
ņas Kanicati Don Bosco skolā Eras-
mus+ projekta DACMU ietvaros. Šo 
dienu laikā pabijām piecās pilsētās 
un iepazinām šo vietu vēsturi un 
kultūru. Es no šī brauciena ieguvu 
pieredzi, es izbaudīju Itālijas kultū-
ru, kas tiešām ir atšķirīga no mūsu 
kultūras, es ieraudzīju pasauli ar ci-
tām acīm. Vienu lietu es droši varu 
teikt – itāļi ir skaļi, bet ļoti laipni cil-
vēki. Šī, manuprāt, bija satriecoša 
iespēja iepazīt citas valsts kultūru 
un cilvēkus, kā arī, šī bija iespēja 
pielietot savas angļu valodas zinā-
šanas un iespēja saprast, cik ļoti 
spējīgs tu esi komunicēt ar citu val-
stu pārstāvjiem.”

Katrīna: „Projekta dienas tika 
pavadītas aizraujoši. Iepazinām da-
žādas kultūras un to „knifi ņus” un 

īpatnības. Man ļoti garšoja itāļu vir-
tuve ar tās īpatnējo garšu daudz-
veidību. Mēs sadraudzējāmies ar 
citiem projekta dalībniekiem un 
organizatoriem, ar kuriem kopā 
bija jautri  – mēs stāstījām viens ot-

ram par savām valstīm. Manuprāt, 
katram jaunietim būtu jāpiedalās 
šādos projektos, jo tas dod iespēju 
ne tikai  uzzināt citu valstu vēsturi, 
kultūru un tradīcijas, bet arī iegūt 
jaunus draugus, pilnveidot tādas 

īpašības kā uzticību, atbildību un 
uzdrošināšanos doties pretim mēr-
ķim.”

Arta: „Mēs apmeklējām 5 pilsē-
tas – Katāniju, Kanikati, Sirakūzas, 
Agridžento un San Leone. Man at-
miņā visvairāk noteikti paliks pro-
jekta skola Kanikatī un San Leone. 
Kanikatī, jo radās „māju sajūta”, ap-
meklējot projekta skolu un darbo-
joties kopā ar itāļu, portugāļu, hor-
vātu un spāņu skolēniem, un San 
Leone, jo varējām pabūt pie  Jonijas 
jūras. Atmiņā visvairāk paliks itāļu 
siltā uzņemšana un ģimeniskums. 
No šī projekta guvu jaunus drau-
gus un pieredzi.”

Karīna: „Priecājos iepazīt Don 
Bosco skolu un redzēt, kā itāļu sko-
lēni apgūst zināšanas. 

Saviļņojošs mirklis bija, kad 
Don  Bosco skolas pasākuma at-
klāšanas laikā skanēja visu valstu 
himnas. Sirds ietrīsējās, kad atska-
ņoja, un mēs dziedājām līdzi Lat-
vijas himnu „Dievs, svētī Latviju!” 
Mani pārsteidza itāļu nepārtrauktā 
runāšana un viņu laika izjūta. Es 
ieguvu jaunu pieredzi un iespēju 
izmantot un uzlabot savas angļu 
valodas prasmes.”

Gunita Ķelpa,
Projekta koordinatore

Smiltenes 
novada 
Skatuves runas 
konkurss

31. martā ZOOM tiešsaistē no-
risinājās Skatuves runas konkurss, 
kurā piedalījās 31 dalībnieks no 
Smiltenes novada skolām: Bilskas 
pamatskolas, Ojāra Vācieša Gaujie-
nas pamatskolas, Blomes pamat-
skolas, Variņu pamatskolas, Smilte-
nes vidusskolas, Dāvja Ozoliņa Apes 
pamatskolas, Dāvja Ozoliņa Apes 
pamatskolas izglītības programmu 
realizēšanas vietas Vidagā. 

Žūrijas sastāvā bija Strautiņu 
pamatskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotāja Tija Āboliņa, 
Blomes tautas nama vadītāja, reži-
sore Gita Skadiņa, Raunas kultūras 
darba organizatore Linda Vecgaile. 
Žūrija atzina, ka interesenti bija uz-
zināt, kādus daiļdarbus skolēni lasa, 
kas viņus interesē. Tika minēts, ka 
lielākajai daļai skolēnu ir ļoti labas 
dikcijas prasmes. 

Žūrijā dalībniekus vērtēja pēc 5 
kritērijiem: domas atklāsme, skaid-
ra dikcija, kontakts ar klausītāju, 
repertuāra atbilstība un spilgtu 
priekšstatu gleznu esamība. 

Augstākās pakāpes diplomus 
ieguva Amanda Tralla (1. klase, 
Smiltenes vidusskola), Kristo Kak-
tiņš   (4. klase, Dāvja Ozoliņa Apes 
pamatskola), Ance Ābolkalne (6. kla-
se, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola), 
Emīlija Ēvele (8. klase, Dāvja Ozoliņa 
Apes pamatskola), Rauls Pakalns 
(8. klase, Ojāra Vācieša Gaujienas 
pamatskola), Kristians Vilkasts (8. 
klase, Smiltenes vidusskola), Sabīne 
Lapiņa (9. klase, Smiltenes vidus-
skola), Ance Pakalne (12. klase, Smil-
tenes vidusskola). 

I pakāpes diplomus ieguva Kate 
Gailīte (1. klase, Dāvja Ozoliņa Apes 
pamatskola), Keita Seisuma (1. kla-
se, Smiltenes vidusskola), Krišjānis 
Zariņš (1. klase, Smiltenes vidussko-
la), Elīna Purakalne (2. klase, Dāvja 
Ozoliņa Apes pamatskola), Annika 
Jakovļeva (3. klase, Dāvja Ozoliņa 
Apes pamatskola), Jekaterina Miču-
re (3. klase, Blomes pamatskola), 
Annija Pelēce (3. klase, Smiltenes 
vidusskola), Tomass Gustavs Ce-
lenbergs (5. klase, Dāvja Ozoliņa 
Apes pamatskola), Estere Grandava          
(7. klase, Dāvja Ozoliņa Apes pa-
matskola), Megija Ziemiņa (7. klase, 
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatsko-
la), Sanija Kaņipova (8. klase, Variņu 
pamatskola), Amanda Kalve (9. kla-
se, Variņu pamatskola), Alise Lūse        
(9. klase, Ojāra Vācieša Gaujienas 
pamatskola), Simona Sarkangalve 
(9. klase, Smiltenes vidusskola). 

II pakāpes diplomus ieguva Kris-
ters Ozoliņš (1. klase, Smiltenes vi-
dusskola), Markuss Avotiņš (2. klase, 
Bilskas pamatskola), Anna Cīrule (3. 
klase, Smiltenes vidusskola), Marta 
Karlīna Vipule (3. klase, Smiltenes 
vidusskola), Gustavs Bondars (5. 
klase, Vidagas skola), Eduards Pun-
durs (7. klase, Blomes pamatskola), 
Rodrigo Ķikulis (9. klase, Variņu pa-
matskola), Laura Vilka (9. klase, Blo-
mes pamatskola), Mareks Tupmacis 
(9. klase, Variņu pamatskola). 

Konkursa 2. kārtai līdz 22. ap-
rīlim jāiesūta video priekšnesumi. 
2. kārtai iesūtītos video priekšne-
sumus līdz 2022. gada 12. maijam 
vērtēs VISC izveidota vērtēšanas 
komisija.

Liels p aldies dalībniekiem, viņu 
skolotājiem un žūrijai par ieguldīto 
darbu!

Sarmīte Apine, skolotāja

Smiltenes tehnikumā pirmais 
pavasara mēnesis pagājis spraigā 
mācību darbā. Skolas jaunieši ar 
labiem panākumiem pārstāvējuši 
skolu starptautiskā mērogā. Teh-
nikumā notiek gatavošanās simt-
gades svinībām un jauno audzēk-
ņu uzņemšanai. Izlaiduma kursu 
jaunieši pakāpeniski atgriežas no 
profesionālās kvalifi kācijas prak-
ses. Audzēkņi aktīvi piedalās da-
žādos konkursos, meistarklasēs 
un sacensībās.

21. aprīlī skolā notiek Infor-
mācijas diena. Taču ar Smiltenes 
tehnikuma izglītības piedāvāju-
miem, skolas mācību vidi – mazo 
dzīvnieku veterināro klīniku, mā-
cību restorānu, Latvijā vienīgo 
traktortehnikas  simulatoru klasi, 
būvniecības manēžu un nesen 
renovētajām dienesta viesnīcām – 
var iepazīties arī citā laikā, iepriekš 
sazinoties pa tālr.: 28473293.

Pārstāv Latviju starptautiskā 
konkursā Parīzē

2. lopkopības kursa audzēkņi 
Līga   Ozoliņa un Martins Ruzaiķis 
ar labiem panākumiem pārstāvē-
ja Latviju starptautiskā konkursā 
Francijā – „International Agricul-
tural show”. Līga Ozoliņa 35 dalīb-
nieku konkurencē ieguva 7., Mar-
tins Ruzaiķis – 9. vietu. Jauniešiem 
konkursam sagatavoties palīdzēja 
skolotāja Jolanta Duncīte. Kopā 
ar viņiem uz konkursu devās un 
jauniešus atbalstīja arī tehnikuma 
jaunā starptautisko projektu vadī-
tāja Zane Jugbārde. 

Ikdienā nākamie lopkopības 
tehniķi un veterinārārsta asis-
tenti atkal dodas uz praktiskajām 
nodarbībām fermās un saimnie-

cībās, kas būtiski praktisko iema-
ņu pilnveidošanai un teorētisko 
zināšanu nostiprināšanai praksē. 
3.a un 3.b veterinārmedicīnas 
kursa audzēkņiem marta beigās 
praktiskās nodarbības notika 
SIA „Vidzemīte” liellopu novietnē 
„Ozolkalns”. Jaunieši aktīvi piedalī-
jās dezinfekcijas un citos ikdienas 
darbos, kā arī veica klīnisko izmek-
lēšanu novietnes peļu junkuram.

Pārstāvēs Smiltenes novadu 
valsts mērogā

Smiltenes tehnikuma 2. kon-
ditoru kursa audzēkne Anda Ane-
te Briede ieguvusi pirmo vietu  
latviešu valodas un literatūras 
olimpiādes valsts 47. olimpiādes 
novada kārtā 11. – 12. klašu grupā 
un uzaicināta uz olimpiādes noslē-
dzošo posmu! Apsveicam un no 
sirds lepojamies! Paldies Smilte-
nes tehnikuma latviešu valodas un 
literatūras skolotājai Diānai Dank-
bārei, kura Annai Anetei palīdzēja 
sagatavoties olimpiādei!

Latviešu valodas un literatūras 
olimpiādes valsts 47. olimpiādes 
novada kārtā 12. klašu grupā ar 
vislabākajiem rezultātiem novadā, 
iegūstot 1. vietu, startēja Smilte-
nes tehnikuma 3.a veterinārme-
dicīnas kursa audzēkne Anna Ru-
bene, bet 3. vietu novadā ieguva 
Smiltenes tehnikuma 3. viesmīlī-
bas kursa audzēkne Laura Belou-
sova. Annai un Laurai sagatavoties 
olimpiādei palīdzēja skolotāja Ilvi-
ja Biržmane. 

Tehnikumā būs Smiltenes 
muzejs!

Smiltenes tehnikums skolas 
simtgades svinību laikā plāno 

atvērt muzeju ar pirmajām eks-
pozīciju telpām. Tās atradīsies 
tehnikumam ļoti īpašā, vēsturis-
kā ēkā – Kalnamuižā 5, kas celta 
1771. gadā pēc muižas īpašnieka 
– Vidzemes ģenerālrsuperinten-
denta Brauna rīkojuma kā muižas 
parādes zirgu stallis. 1901. gadā, 
fi rsta Paula fon Līvena laikā, pār-
būvēta par paraugpienotavu, bet 
1957. gadā – pārveidota par ēdnī-
cu. Ēkas 2. stāvā savulaik bijis gan 
internāts, gan mājturības nodaļas 
un kantora telpas, gan bibliotēka 
ar skaistu izstāžu telpu. 

Smiltenes tehnikums aicina 
muzeja un pirmās ekspozīcijas 
tapšanā piedalīties ikvienu, kuram 
šī vieta mīļa un dārga! Skola prie-
cāsies par katru vēsturisko liecību 
un tās stāstu! Varbūt jums mājās 
saglabājies tehnikuma bundzinie-
ču tērps, bungas, senie darba rīki, 
sadzīves priekšmeti, rakstāmrīki, 
leģendāro tehnikuma karnevāla 
kostīmi un citas lietas, kuras, dāvi-
not skolas muzejam, tām piešķir-
siet otru mūžu!

Pēc tehnikuma simtgades sa-
lidojuma tie, kuri vēlēsies, savas 
relikvijas varēs paņemt atpakaļ. 
Kontakttālrunis: 26149818 (Elīna)

Virtuālā meistarklase
15. martā Tūrisma nozares iz-

glītības programmu jauniešiem 
un pedagogiem bija unikāla ie-
spēja piedalīties Andra Reizen-
berga organizētajā tiešsaistes 
meistarklasē „Bezalkoholisko kla-
sisko kokteiļu trends pasaulē” un 
iepazīties ar klasisko bezalkoho-
lisko kokteiļu gatavošanu un iepa-
zīties ar klasisko bezalkoholisko 
kokteiļu gatavošanu, izmantojot 

Izglītība
Spraigs pavasara pirmais mēnesis

trendu Lyre’s.
Lyre’s piedāvā pasaulē godal-

gotus un augsti novērtētus stipros 
bezalkoholiskos dzērienus. Tie ir 
unikāli dzērieni no augļiem, augu 
piedevām, garšvielām, sēklām un 
citām dabiskajām piedevām,   ar 
zemāku kaloriju daudzumu. Šie 
dzērieni piemēroti baudīšanai, kā 
arī jaukšanai kokteiļos.

Sadarbība ar biedrību „Jauno 
zemnieku klubs”

23. martā ar Smiltenes teh-
nikuma jauniešiem tikās Latvi-
jas Jauno zemnieku kluba ( JZK) 
valdes priekšsēdētāja, Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības 
centra (LLKC) lauku attīstības 
projekta vadītāja Sandra Eimane 
un JZK biedrs, konkursa „Sējējs 
2021” laureāts nominācijā „Jaunais 
veiksmīgais zemnieks”, Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžas Barkavas 
struktūrvienības skolotājs Lauris 
Ikaunieks.

Sandra Eihmane ar otrā, trešā 
un ceturtā kursa pavāriem dalījās 
pieredzē un diskutēja par ilgtspē-
jīgu pārtiku ikdienā. Savukārt Lau-
ris Ikaunieks nākamos lopkopības 
tehniķus informēja par slaukšanas 
aparātu plusiem un mīnusiem, kā 
arī stāstīja par paskābinātā piena 
izēdināšanu teļiem.  

Skolā atkal intensīva sporta 
dzīve

Līdz ar stingro ierobežojumu 
atcelšanu, tehnikumā atsākusies 
intensīva sporta dzīve. Notikušas 
sacensības tautasbumbā jaunie-
tēm un telpu futbolā, kā arī galda 
tenisā. 

 Baiba Vahere
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Jaunumi Smiltenes vidusskolā
Smiltenes vidusskolas skolēni ar 
spožām zināšanām pārstāvējuši 
skolu valsts mērogā. Skolēni 
aktīvi iesaistās dažādu projektu 
aktivitātēs. Aizvadīts 12. klašu 
žetonu vakars.

Smiltenes vidusskolas skol-
nieces Selīna Dorše (8. b klase) un 
Jasmīna Pakalne (9. d klase) par iz-
ciliem panākumiem Valsts latviešu 
valodas olimpiādes novada kārtā 
tika uzaicinātas uz trešo – noslē-
dzošo kārtu, kur sacentās ar zino-
šākajiem jauniešiem no visas Lat-
vijas. Jasmīna mājās atgriezās ar        
2. pakāpes diplomu.

Abas jaunietes ir lielas patriotes 
un uzskata, ka mums, latviešiem, 
sava valoda ir jākopj, jāsaudzē un 
jāsargā.

Jasmīnu interesē gramatika, in-
terpunkcija un ortogrāfija, tas, kā 
veidojas un attīstās valoda. Viņa 
piekrīt tiem, kas saka, ka ieradu-
mam ir liels spēks. „Ikvienam, kurš 
sevi uzskata par savas dzimtās 
valsts, Latvijas, patriotu, būtu jā-
domā, kā viņš runā ikdienā. Nepie-
sārņosim tik ļoti savu valodu, katrā 
teikumā lietojot anglicismus! Lepo-
simies ar savu valodu, jo tā ir reta, 
ļoti skaista un skanīga!”

Par panākumiem olimpiādē 
Jasmīna saka vislielāko paldies kla-
ses audzinātājai, latviešu valodas 
un literatūras skolotājai Tatjanai 
Voverei, kura vienmēr atbildējusi 
uz katru viņas neskaidro jautāju-
mu, allaž iedrošinājusi un informa-
tīvi atbalstījusi.

2. pakāpes diplomi Latvijas 
skolēnu ZPD konferencē

12.a klases skolniece Ance Pa-
kalne Latvijas skolēnu ZPD kon-
ferencē ieguvusi otrās pakāpes 
diplomu Humanitārās un mākslas 
zinātnes nozarē, kā arī Kultūras mi-
nistrijas un Latvijas Kultūras aka-
dēmijas speciālbalvu. 12.b klases 
skolniekam Andrim Jansonam – 
otrās pakāpes diploms Inženierzi-
nātnes un tehnoloģijas nozarē, kā 
arī Rīgas Tehniskās universitātes 
speciālbalva.

Rīgas Tehniskās universitātes 
pārstāvji atzina, ka Andra Jansona 
pētījumā apliecinātās spožās zi-
nāšanas atbilst tam, lai viņam pie-
šķirtu budžeta vietu augstskolā. 
Latvijas Kultūras akadēmija labāko 
ZPD darbu autoriem šādu iespēju 
nepiedāvā, bet arī Ance Pakalne 
par ieguldīto darbu un izvēlētā te-
mata aktualitāti Latvijas skolēnu 
ZPD konferencē dzirdēja ļoti daudz 
labu atsauksmju.

„Andris vēlas studēt augstskolā 
un šī mērķtiecība ik uz soļa bija jū-
tama arī ZPD darba izstrādes laikā,” 
stāsta Smiltenes vidusskolas fizi-
kas un programmēšanas skolotājs 
Andrejs Miķis, Andra  Jansona ZPD 
vadītājs. „Darba temats ir speci-
fisks – „Darrieus” H tipa vertikālās 
vēja turbīnas lāpstiņu dizaina ietek-
me uz to rotācijas frekvenci.” Ietei-
cu, ka būtu vērtīgi par šiem jautāju-
miem konsultēties ar speciālistiem 
no RTU, aizbraukt uz viņu laborato-
riju. Andris uzreiz bija ar mieru.”

Ances Pakalnes ZPD temats – 
„Smiltenes vidusskolas jauniešu 
līdzdalība kultūras dzīvē Covid – 19 
ierobežojumu laikā.”

„Izstrādājot ZPD, ļoti būtiski, 
lai tas būtu par jaunietim tuvu te-
matu,”   savu viedokli pauž Smilte-
nes vidusskolas vēstures skolotāja 
Daina Zelmene, Ances Pakalnes 
ZPD vadītāja. „Ance pati ir kultūras 
cilvēks, izvēlētais temats viņai bija 
ļoti tuvs un pētījumā tika ieguldīts 

patiešām daudz darba.   Atzinīgais 
vērtējums un labie vārdi, ko žūrijas 
pārstāvji Ancei teica Latvijas skolē-
nu ZPD konferencē pēc aizstāvēša-
nas, bija godam pelnīti. “

Arī Ance, tāpat kā Andris, ir ļoti 
pateicīga savai ZPD vadītājai, sko-
lotājai Dainai Zelmenei, kura vaja-
dzīgajā brīdī vienmēr bija blakus, 
iedrošināja, atbalstīja un dalījās 
pieredzē.

Žetonu vakars Smiltenes 
vidusskolā

26. martā Smiltenes vidussko-
las 12. klašu skolēni, klātesot viņu 
vistuvākajiem cilvēkiem un skolotā-
jiem, atvēra kādu īpašu glabātuvi, 
kurā smēlās spēku turpmākajam 
ceļam. Nākamo absolventu Žetonu 
vakara sveiciens bija reizē aplieci-
nājums, ka Pasaciņai zemes virsū ir 
daudz māju – tai ir vieta katrā namā, 
kur dzīvo bērni un viņu vecāki, kur 
kāda sirds mīl, gaida un ilgojas. 
Jaunieši, iedvesmu smeļoties Iman-
ta Ziedoņa   Dzintarainajā pasakā, 
kopā ar režisorēm Ivetu Krūmiņu 
un Gitu Skadiņu bija radījuši savu 
īpašo pasaku skolotājiem, kuri, k 
teica paši skolēni, „noslīpēti, spīdīgi 
un mirdzoši dzintari viņus lolojuši 
visus skolas gadus, lai jau pavisam 
drīz palaistu plašajā pasaulē.

„Šovakar ir ļoti, ļoti daudz emo-
ciju – prieks par atkalsatikšanos 
un arī zināms satraukums, jo šis 
atšķirtības laiks visādā ziņā bijis 
liels pārbaudījums,” jauniešus, viņu 
vecākus un skolotājus uzrunāja 
Smiltenes vidusskolas direktore 
Ilze Vergina. „Pasaulē tik daudz kas 
mainījies. Nekas vairs nebūs kā 
agrāk. Pēc tā, kas tagad uzplaiks-
nījis Eiropā, skaidri redzams, kura 
rīcību vada mīlestība un cilvēcība, 
kura – vara un tronis. Šobrīd skaid-
rāk nekā jebkad agrāk redzam, kas 
patiesībā ir izglītība. Tie nav ne dip-
lomi, ne augsti amati. Viens neiz-
glītots cilvēks var īsā laikā sagriezt 
otrādi visu pasauli. Šodien ar mums 
zālē ir draugi no Ukrainas, un vienī-
gais, ko varam – viņiem palīdzēt.

Tas, ko jūs, divpadsmitie, šo-
dien teicāt par dzintaru, lai tas viss 
atstarojas arī jūsu dzīvē! Lai tas 
stiprums, ko jūs šeit guvāt, dzīvē 
palīdz! Bet pāri visam – tie trīs, ko 
visskaistāk aprakstījusi Anna Briga-
dere, – Dievs, Daba, Darbs. Lai tie ir 
ar jums un dod spēku tālākajā ceļā!

Paldies visiem skolotājiem, īpa-
ši – divpadsmito klašu audzinātājai 
Evitai Ozolai!”

Pasākuma svinīgā daļu noslē-
dzās ar divpadsmito klašu skolēnu 
iestudētu reālistisko komēdiju „Trīs 
siventiņi un neviens vilks”. Tiesa, 
vilku, kurš bija visļaunākais, visri-
jīgākais un visskaistākais sliktais 
„puisis”, neviens   tā arī līdz stāsta 
beigām neredzēja. Kāpēc?  – Jo mū-
sos pašos un nevis Nevienā vilkā 
ir sliktais, ļaunais un nenovīdīgais. 
Izrādās, kamēr tika celts mūsu sko-
las jaunais korpuss, nav snauduši 
arī siventiņi. Un pārliecinājušies, ka 
salmu būdiņa nav dzīves pamats. 
Mūsu divpadsmitie ir gatavi celt 
savu dzīves māju uz pamatīgiem 
pamatiem, ko viņiem devusi Smilte-
nes vidusskola.

Modernais Šekspīrs Andalūzijas 
gaumē

2022. gada 20. – 27. februārī 
Smiltenes vidusskolas projekta da-
lībnieku komanda Eiropas Savienī-
bas Erasmus+ programmas Pamat-
darbības Nr. 2 (KA 2) stratēģisko 
skolu sadarbības partnerību  pro-
jekta „Valoda vieno vai šķir” (United 

or Divided by Language) ietvaros 
viesojās Alhaurina el Grande vidus-
skolā Spānijas dienvidos.

Nedēļas laikā skolēniem no 
Latvijas, Spānijas Portugāles, Beļģi-
jas, Itālijas un Dānijas bija jāmācās 
kopā sadarboties un komunicēt, 
lai izveidotu vienotu darbu – video 
materiālu, kurā attēlotas kādas sla-
venas lugas sižets kopā ar kādu TV 
raidījumu. Skolēni veiksmīgi tika ar 
šo uzdevumu galā. Prezentācijās 
varējām vērot, piemēram, „Romeo 
un Džuljeta” apvienojumā ar TV 
seriālu „Narcos”, „Makbets” apvie-
nojumā ar seriālu „Keeping up with 
Kardashians” seriālu utt. Dalībnieki 
uzdevumu vērtē kā radošuma iz-
pausmju, valodas pilnvērtīgas pie-
lietošanas un sadarbības prasmju 
pielietošanas uzdevumu, ko patika 
un bija interesanti veikt. („Skatītā-
jiem, skolotājām, arī patika…”)

Mūsu vidusskolēni izpelnījās 
uzslavas par labām angļu valodas 
zināšanām, aktīvu līdzdalību un lie-
lu ieinteresētību projektā kopumā.

Nonākot citā vidē, skolēniem 
viss šķita interesants: daba, arhi-
tektūra, kultūra un paradumi. Inte-
resantas šķita novērotās atšķirības, 
piemēram, zaļu līdzenumu vietā 
pavērās brīnišķīgas kalnu ainavas, 
taču lielākais kontrasts bijis skola – 
tā pārsteigusi un ieguvusi vērtēju-
mu – restes. Skola un pagalms iežo-
gots, sēta un vārti tiek atvērti tikai 
no rīta 8.30 un pēcpusdienā 15.00, 
vai arī īpašos gadījumos kad tiek 
saņemta atļauja no vecākiem. Arī 
mācību process atšķirīgs no mums 
ierastā – skolēni ļoti daudz darbojas 
praktiski, piemēram, ir siltumnīcas 
tiem, kuri izvēlas turpmāk strādāt 
bioloģijas nozarē vai arī īpaša klase 
mehāniķiem, kurā, līdzīgi kā profe-
sionālajās izglītības iestādēs, var 

apgūt un strādāt pie mašīnas uz-
būves un remonta. Mācību stunda 
ilgst 60 minūtes, viss notiek mierīgi, 
nesteidzīgi.

Secinājums, kam piekrīt visi 
brauciena dalībnieki – Spānija ir ļoti 
skaista valsts ar ļoti izteiktu kultūru 
un valodu. Lai arī angļu valoda nav 
īpaši populāra Spānijā, lielu daļu 
viņu valodas var iemācīties klauso-
ties cilvēkos. (Lieki piebilst – tāds ir 
arī projekta mērķis.)

Vidusskolā viesojas „Prātnieku 
laboratorija” 

1. aprīlī pēc ilgāka laika Smil-
tenes vidusskolā atkal viesojās LU 
Starpnozaru izglītības inovāciju 
centra projekta „Prātnieku labora-
torija” pārstāves, kuras vadīja no-
darbības 6. un 7. klašu skolēniem. 
Bērniem tā bija iespēja pievērsties 
dažādiem eksakto zinātņu uzdevu-
miem neierastā rakursā un pārlieci-
nāties, cik daudz un dažādos ceļos 
var nonākt pie atrisinājuma.

Savukārt „Prātnieku laboratori-
jas” nodarbību vadītājai Līgai Zālītei 
tā bija sirsnīga atkalsatikšanās ar 
saviem skolotājiem un patīkamiem 
pārsteigumiem piepildīta atgrieša-
nās skolā, par kuras izaugsmi un 
skolēniem piedāvātajām iespējām, 
kā teica absolvente, var tikai prie-
cāties. 

Radošā meistardarbnīcā tiekas 
ar skolas arhitekti

Marta nogalē Smiltenes vidus-
skolas 10. – 12. klašu skolēni pieda-
lījās Latvijas Arhitektu savienības 
apbūvētās vides izglītības projek-
ta „Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks” 
darbnīcā „Vai viegli būt ilgi?” To 
vadīja arhitektes Ieva Skadiņa, Bar-
bara Bula, Agnese Lāce, Ilva Cīrule 

un Elīna Liepa. Ieva Skadiņa ir arī 
arhitekte Smiltenes vidusskolas 
mācību ēku kompleksa pārbūvei. 
Paveiktais konkursā „Latvijas Būv-
niecības Gada balva 2021”, nomi-
nācijā „Sabiedriskā ēka – jaunbūve”  
novērtēts ar Atzinību.

Ievai Skadiņai, redzot Smiltenes 
vidusskolas savienojošo korpusu 
apdzīvotu, ir gandarījums. „Strā-
dājot pie šā projekta, gribēju, lai te 
izskatās atvērti un lakoniski, tā, lai 
bērniem gribētos nākt uz skolu,” 
stāsta Ieva Skadiņa. „Daudz domāju 
par akustisko komfortu. Esmu bi-
jusi daudzās skolās. Problēmas, ar 
kurām nācās sastapties visbiežāk, – 
ventilācija, tas, ka ik pēc 20 minūtēm 
jāver vaļā logi, un tas, ka skolotājam, 
lai viņu sadzirdētu, jārunā ļoti skaļi. 
Darīju visu iespējamo, lai šeit to ne-
pieļautu. Skolas iekšpagalms veidots 
kā liela, daudzfunkcionāla telpa, kur 
vietu var atrast dažādas funkcionā-
lās grupas.

Tāpat patiess prieks par Indriķa 
Blakenburga 1937. gadā projektē-
tās Smiltenes vidusskolas vēsturis-
kās ēkas atjaunošanu.”

Arhitekte Ieva Skadiņas saknes 
nāk no Kurzemes, bet projekta īste-
nošanas laikā viņu ļoti iedvesmojusi 
vidzemnieku, smilteniešu pozitīvā 
attieksme pret dzīvi. „Kā projekta 
sākumā teica Smiltenes novada do-
mes priekšsēdētājs Gints Kukainis: 
„Mums katru gadu piedzimst 100   
bērni. Tās ir četras pirmās klases. 
Mums vajag skolu!”

Ievas Skadiņas dzīves vadmo-
tīvs: „Lietas, kas nenogalina, pa-
dara stiprāku. Nevajag baidīties! 
Sākumā varbūt domā: būs „baigās” 
ziepes, bet beigās saproti – tas bijis 
izaicinājums, kas palīdzēja izaugt 
arī pašai.”

Baiba Vahere, Aiga Sorokina

12. klašu žetonu vakarā.

9.d. klases skolniece 
Jasmīna Pakalne.

Ance Pakalne un Andris Jansons no 
Latvijas skolēnu ZPD mājās atgriezās 

ar 2. pakāpes diplomiem.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju 
centra projekta „Prātnieku laboratorija” 

nodarbības 6. un 7. klašu skolēniem.

Jauniešu pašpārvaldes projekta „Līdzdalības karuselis”  dalībnieki.
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Marta mēnesi varētu nosaukt 
par modināšanas un rosības mē-
nesi. Par to ar saviem darbiņiem 
pārliecinājās Palsmanes pagasta 
pirmsskolas iestādē. Iespīdot aiz-
vien spožāk saules stariem logos, 
mazie pirkstiņi ķērās pie darba un 
audzēja dažādus zaļumus. Pētīja, 
kur labāk aug – uz palodzes vai āra 
mājā un kāpēc? Visa mēneša garu-
mā bērni veica dažādus pētījums 
par izaudzētajiem zaļumiem, mā-
cījās praktiski salīdzināt un izteikt 
spriedumus par novēroto. Neiztika 
arī bez degustācijas, jo izaudzētie 
labumi ir arī jāpagaršo, jo tajos ir 
daudz vitamīnu.

Aktīvi iesaistījāmies dažādos 
konkursos. Tā kā iestādē lietojam 
Venden avota ūdeni un 22. marts ir 
Pasaules ūdens diena, tad  piedalī-
jāmies  Venden zīmējumu konkurs-
sā „Ūdens mūsu pasaulē”. Īpaši pa-
vaeicās mūsu vismazākajiem „Eži” 
grupiņai, sīvajā konkurencē viņi 
tika pie veicināšans  balvām par 
savu grupas kopdarbu. 

Iestādes zīmētāji ir aktīvi Smil-
tenes novada bibliotēkas organizē-
to konkursu atbalstītāji. Arī zīmēju-
mu konkursā „Lieldienu rīts” katra 
grupiņa saņēma  pateicības raks-
tus un daži, žūrijas izvērtētie visra-
došākaie darbiņu autori, saņēma 
arī balvas. Paldies Smiltenes nova-
da bibliotēkai par interesantajiem 

piedāvājumiem mūsu mazajiem. 
Marta mēnesi noslēdzām ar 

ciemošanās nedēļu, kurā kā īpašus 
viesus gaidījām vecvecākus. Ik-
viens bija aicināts kopā ar mazbēr-
nu doties uz āra māju un izvēlēties 
kopīgu aktivitāti – ko paši bērni bija 
izvēlējušies. Kāds vēlējās ar omi 
uzspēlēt galda spēli, kāds darināt 
kroni, vai ar opi savērt krelles. Pal-
dies vecvecākiem par atsaucību, 
kopīgo darbošanos  un pozitīvām 
emocijām abām pusēm. Prieks bija 
vērot, cik lepni un priecīgi jutās gan 
ciemiņi, gan mājinieki.

Lai ik vienam sirdī iespīd pavasa-
ra saules stariņš, kas iedod enerģiju 
un rosina uz pozitīvām emocijām.

Alise Rozniece,
Pirmsskolas skolotāja

Smiltenes novada pašvaldība 
aicina biedrības/nodibinājumus, 
kas veic darbu ar jaunatni, no 
2022. gada 1. aprīļa iesniegt jau-
natnes iniciatīvu projektu pie-
teikumus mācību priekšlaicīgas 
pārtraukšanas mazināšanai. 

„PuMPuRS” projekti ir vērsti uz 
izglītojamo motivācijas palielināša-
nu, lai riska grupā esošie jaunieši 
nepārtrauktu mācības priekšlaicī-
gi, kā arī izglītības turpināšanu un 
pašu jauniešu aktīvas līdzdalības 
veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunat-
nes iniciatīvas ierosina, izplāno un 
īsteno paši jaunieši. 

Vienam projektam pieejamais 
fi nansējuma apmērs ir 4600 euro, 
kas 100% tiek nodrošināts no pro-
jekta „PuMPuRS” līdzekļiem. Kat-
ram projektam tiek piešķirta šī 
konkrētā summa, ne vairāk un ne 
mazāk.

Svarīgi!  Vēršam jūsu uzmanī-
bu, ka projekta iesniegumam ob-
ligāti jāpievieno sadarbības part-
nera apliecinājums (ja ir paredzēti 
konkrēti sadarbības partneri) un 
projekta administrēšanā un īste-
nošanā iesaistīto personu CV (ja ie-
sniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami 
līdz 2022. gada 6. maijam.                                   

Pasaulē ir lietas, kuras mēs 
atbilstošā mirklī nosaucam, pie-
minam vai  lietojam. Šīs lietas var 
viena otru pēkšņi nomainīt,  un tās 
var  atrasties tikai viena soļa attālu-
mā. Mēs  zinām, ka pēc dienas seko 
nakts, bet nakts vietā nāk atkal jau-
na diena.  Prieku var nomainīt ne-
gaidītas skumjas, bet skumjas var 
uzvarēt prieks.

Baltu  var pārvērst par akli 
melnu, bet, ja ir apņemšanās, tad 
melno var atkal pārvērst par baltu. 
Trausla ir mīlestība, kas dažkārt 
pāriet ciešanās. Bet zinot mīlestī-
bas spēku, ciešanas var beigties. 

Mūsu LATVIJAS vēsturē ir noti-
kumi, kuri ir sagādājuši prieku, bet 
ir arī tādas vēstures lappuses, par 
kurām sāpīgi runāt. Ir pagājuši 73 
gadi no laika, kad tūkstošiem nevai-
nīgi cilvēki pēc iepriekš sastādītiem 
sarakstiem bez tiesas sprieduma 
veselām ģimenēm tika izvestas 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

svešumā, aukstumā, neziņā uz 
Urāliem, Tālajiem Austrumiem, Zie-
meļsibīriju, Kazahiju. Tā bija 1949. 
gada 25. marta visplašākā Baltijas 
iedzīvotāju izsūtīšanas akcija, kurā 
piedalījās no Padomju Savienības 

ievestas čekistu vienības. 
Šis vēstures skumjais laiks tur-

pina dzīvot mūsu sirmgalvju atmi-
ņās, kuri to reāli piedzīvoja toreiz 
esot kā bērni vai jaunieši. Ar gaismu 
un cerību pēc izciestiem gadiem 

daudzi atgriezās dzimtenē, citi iz-
vēlējās tur palikt, bet ļoti daudzi 
tika guldīti svešumā, jo aukstums, 
bads, sāpes pievarēja šos cilvēkus. 

 Ar gaismu un cerību mums 
jādzīvo šodien par paaudzi, kura 

veido nākotni. Mūsu bērni Latvijas 
nākotne, kuri ar savu darbu, ar mī-
lestību pret savu dzimteni veidos 
skaistu un  drošu Latvijas nākotni. 

Pasākumā skanēja 5. – 8. klašu 
kora izpildījumā dziesma „Lec, sau-
līte, rītā agri!” 

Skatuves runas konkursa da-
lībniece Ance Ābolkālne runāja 
fragmentu no Maijas Laukmanes 
darba „Mīlestības mājas – sirds sil-
tumiņā”, bet Kristo Kaktiņš runāja 
Kārļa Skalbes darbu „Māras koks”.

Lai mierīgas debesis virs mūsu 
Latvijas! Lai cilvēki dzīvo laimīgi 
ar cerību gaismu sirdī! Dievs svētī 
Latviju! 

Tu daudz ko vari. Strādā, kusties 
un neslinko! Cerība, lai kāda tā būtu, 
rozā, zila vai balta, lai piepildās!

Alda Liepiņa,
Dāvja Ozoliņa Apes 

pamatskolas direktores vietn. 
audz. jomā

Rosīgais darbošanās laiks Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas 
projektus mācību motivācijas palielināšanai

Projektus var iesniegt:
•	 personīgi: Dārza ielā 3, Smiltenē;
•	 pasta sūtījumā, adresējot Smiltenes novada pašvaldībai, Dārza 

ielā 3, Smiltenē, LV-4729;
•	 elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: dome@smil-

tenesnovads.lv.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.                      
Tālrunis: 25441976
E-pasts:  gunta.grigore@smiltenesnovads.lv.                 

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolēni piedalās 
„Ziedoņa klases” izbraukuma izlaušanās spēlē

„Ziedoņa klase” ir fonda „Vieg-
li” gaita izglītībā, kas realizē I. Zie-
doņa ideju:

„Latvijai būs nākotne, tikai tad, 
ja mēs par spīti visiem nelabvē-
līgajiem apstākļiem, pietiekami 
daudz spēka, līdzekļu un uzmanī-
bas veltīsim izglītībai.”

Izbraukuma izlaušanās spēle 
ir „escape room” principā veidota 
spēle, kas ietērpta ērti pārvietoja-
mā lādē. Jūs jautāsiet – kā tad tas 
vispār iespējams? Ir! Radītas trīs 
dažādas ceļojošās lādes, tātad trīs 
iespējas izlauzties no pasakas. Kas 
nozīmē, ka klase sadalās trīs ko-
mandās un katra grupiņa metās 
iekšā savā izlaušanās piedzīvoju-
mā!

Pateicoties programmai „Lat-
vijas skolas soma”, lādes jau pa-
gājušajā gadā aktīvi ceļoja pie sko-

lēniem visā Latvijā, bet 25. martā 
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas 
5., 6. un 7. klases skolēni aizrau-
tīgi veica izlaušanās spēles uzde-
vumus, kas bija saistīti ne tikai ar 
literatūru un latviešu valodu, bet 
arī ar matemātiku, dabaszinībām, 
sociālajām zinībām un vēsturi.

Interaktīvās nodarbības ie-
vaddaļā skolēni papildināja un 
nostiprināja zināšanas un kultū-
ras izpratni par Imanta Ziedoņa 
personību un daiļradi. Galvenā 
nodarbības daļa bija veltīta pa-
dziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku 
iepazīšanai no grāmatas „Blēņas 
un pasakas”, veicinot lasītprasmi 
un akcentējot rakstnieka vērtības. 

Skolēniem bija jāveic dažādi savstarpēji saistī-
tu uzdevumu virknējumi, kas attīsta caurviju 
prasmes – lasītprasme, radošums, sadarbība 
un līdzdalība.

Spēle noslēdzās ar kopīgu klases uzdevu-
mu, izveidot vārdu, kas jāieraksta teikumā. 
Jāpiebilst, ka spēle bija uz laiku, kas palīdzēja 
uzturēt sacensības garu. 

Pēc nodarbības skolēni atzina, ka intere-
santi un aizraujoši pavadījuši laiku. Skolēni 
secināja, ka, lai veiksmīgāk un ātrāk atrisinātu 
uzdevumus, nepieciešamas labas sadarbības 
prasmes, kā arī jābūt ļoti vērīgiem. Bija skolēni, 
kuri teica, ka uzdevumi bijuši diezgan sarežģīti, 
jo viss ir bijis kā viena liela mīkla. 

„Klase jau arī ir tas, ko mums jāiedibina – vi-
sus kopā un atsevišķi, lai par mums saka: tie ir 
labas klases.”

 /I. Ziedonis/

Sarmīte Apine,
skolotāja
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Kultūra
Smiltenes novada bibliotēka Bibliotēku darba laiks
1. 64322271 10.00-18.00 10.00-17.00

2.1. 29405936

2.2. 25769049 7.00-11.30

12.00-15.30

2.3. 25650275 8.30-12.30 8.30-12.30

13.00-17.00 13.00-17.00

3. 64772892 8.30-12.30

13.00-17.00

4. 26957547 8.00-12.00

5. 24502005 8.00-13.30 12.30-17.00

5.1. 24502005 8.00-12.00

6. 25425155 8.00-12.00 8.00-12.00

64381603 13.00-18.00 13.00-17.00

7. 25769055 8.00-12.30

13.00-16.30

8. 25914174 8.00-12.00 8.00-12.00

64707466 13.00-17.00 13.00-17.00

9. 64773879 8.00-12.00 8.00-12.00

13.00-17.00 13.00-17.00

10. 64177360 9.00-18.00 9.00-18.00

26617582

10.1. 26617582 14.00-18.00

11. 64324227 8.30-12.30 8.30-12.30

29392532 13.00-17.00 13.00-16.00

12. 64722347 8.30-12.30 8.30-12.30

13.00-17.00 13.00-17.00

13. 68610677 8.30-12.30 8.30-12.30

13.00-17.00 13.00-16.00

14.1. 10.00-18.00 10.00-18.00

14.2. 20047831 10.00-17.00 10.00-17.00

Smiltenes novada bibliotēka

Bibliotēku darba laiks

Nr. Struktūrvienība Telefona nr. Pirmdiena Otrdiena

Apes bibliotēka

Bilskas bibliotēka

Loberģu nodaļa

Birzuļu nodaļa

Blomes bibliotēka

Brantu bibliotēka

Drustu bibliotēka

Gatartas nodaļa

Gaujienas bibliotēka

Grundzāles bibliotēka

Launkalnes bibliotēka

Palsmanes bibliotēka

Raunas bibliotēka

Rozes nodaļa

Trapenes bibliotēka

Variņu bibliotēka***

Vidagas bibliotēka

Smiltenes bibliotēka 
Baznīcas laukumā 13***

26449145      
64773030

Smiltenes bibliotēkas 
bērnu apkalpošanas 
nodaļa Gaujas ielā 1***

10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

08.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30

13.00-17.00 13.00-17.00

7.00-11.30 *8.00-12.00

12.00-15.30

13.00-17.00

8.30-12.30 12.30-16.30

13.00-17.00

8.00-12.00 8.00-12.00

12.30-16.30 12.30-16.30

8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00

12.30-17.00 12.30-17.30

12.30-17.00

8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00

13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-16.00

**8.00-12.30 8.00-12.30

13.00-16.30 13.00-16.30

8.00-12.00 8.00-12.00

13.00-17.00 13.00-17.00

8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00

13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00

9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-13.00

8.30-12.30

8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30

13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00

8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30

13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00

8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30

13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00

10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 9.00-15.00

10.00-.17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena

No 1. jūnija līdz 31. augustam sestdienās, Smiltenes un Raunas bibliotēkas slēgtas.     
No 1. jūnija līdz 31. augustam Bērnu apkalpošanas nodaļas darba laiks 10.00 – 16.00.
* Apkalpošana ārpus bibliotēkas no plkst. 10.00 līdz 12.00.        
** Katru otro trešdienu izbrauc uz Aumeistariem no plkst. 12.30 līdz 14.00.     
*** Katra mēneša pēdējā pirmdiena – spodrības diena, apmeklētājiem slēgts.    

Izstāde Gaujienā
No 2. maija līdz 30. jūnijam 

Gaujienas tautas nama mazajā 
zālē gaujienietes Dzintras Zvej-
nieces piemiņas izstāde.

Dzintra Zvejniece dzimusi 
1952. gada 24. aprīlī, Cēsu pusē. 
Pēdējos gadus dzīvoja Gaujienā, 
kuras dabas skaistums arī iedves-
moja mākslinieci radošajam dar-
bam.

Viņa mācījās Rīgas Lietišķās 
mākslas vidusskolā. Tur arī tapa 
pirmās gleznas. Dzintra ilgus ga-
dus darbojās kultūras biedrībā 
„Harmonija”, viņas gleznas izstā-
dīja Cēsu izstāžu namā, Dzērbe-

nē, Sedā, Gaujienā, viena no ju-
bilejas izstādēm tika organizēta 
kultūras biedrības „Harmonija” 
izstāžu zālē.

Dzintrai tuva bija daba, tāpēc 
gleznās cilvēkus iepriecina glez-
notie ziedi, arī  mākslas miniatū-
ras liek cilvēkiem saskatīt nepa-
rasto, domāt citādi. 

Izstāde apskatāma katru dar-
ba dienu un pasākumu laikā.

Laima Poševa,
Gaujienas tautas nama vadītāja

2m 
distanci 

 

LIETOŠANAS NOTEIKUMI
SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKAS

REĢISTRĒŠANA 
PIEAUGUŠAIS LIETOTĀJS LIETOTĀJS LĪDZ 14 g.v

Uzrāda personu apliecinošu dokumentu
(pasi, vai eID)

Aizpilda reģistrēšanās anketu

Uzrāda personu apliecinošu dokumentu –  
(pasi, eID vai bērna dzimšanas apliecību)

 Vecāks vai tam pielīdzināta persona aizpilda  
reģistrācijas anketu - galvojumu

APKALPOŠANA 

IZDEVUMU REZERVĒŠANA IZMANTOŠANA TIKAI LASĪTAVĀ

Ierodoties personīgi
Informējot telefoniski
Elektroniski e-pastā
Izmantojot autorizācijas datus

 
REZERVĀCIJA SPĒKĀ 3 DIENAS

 

Jaunākie periodiskie izdevumi
LNB starpbibliotēku abonementa

Novadpētniecības materiāli
Īpaši iezīmēti resursi

kārtā saņemtie izdevumi

 
 
 
 IZSNIEGŠANA LĪDZŅEMŠANAI

IZSNIEGTO IZDEVUMU 
LIETOŠANAS TERMIŅI

Vienlaikus izsniedz:
 

Ne vairāk kā 7 vienības
Ne vairāk kā 2 jaunieguvumus

 
 

Periodikai 10 dienas
Jaunieguvumiem 14 dienas

Grāmatām un citiem  
resursiem 21 diena

 

DATORU UN INTERNETA LIETOŠANA

Bezmaksas pakalpojums
Pieejami ikvienam apmeklētājam
Lietotāji tiek reģistrēti
Darba sesijas ilgums līdz 1 stundai
Iespēja rezervēt darba vietu pie datora

MAKSAS PAKALPOJUMI

Melnbalta kopija, izdruka
Krāsaina kopija, izdruka
Skenēšana
Laminēšana
Iesiešana ar spirāli
Atkārtota lasītāju kartes izsniegšana
Plastikāta kartes druka

Ik gadu maija trešā sestdiena 
Raunā aizrit viduslaiku zīmē, kad 
visi kopā svinam Viduslaiku dienu 
Ronnenburgā. Šā gada pasākums 
notiks 21. maijā, un visas dienas 
garumā Rauna piedzīvos pārvērtī-
bas, kļūstot par viduslaiku pilsēti-
ņu – Ronnenburgu.

Šajā dienā rosība Raunas pils 
mūros atdzīvosies un aizvedīs 
mūs senā pagātnē, kad Raunas 
pils piedzīvoja savus varenības 
laikus. Visas dienas garumā Rau-
na ietērpsies Viduslaiku mētelī, 
aicinot visus uz viduslaiku gada-
tirgu pilsdrupu pakājē, viduslaiku 
aktivitātēm, bruņinieku cīņām, 
gastronomiskiem un muzikāliem 
piedzīvojumiem un daudz ko citu.

Jau no paša rīta Raunas pils-
drupu torņa pakājē atklāsim gada-
tirgu, kur varēs iegadāties Raunas 
un tuvākās apkārtnes amatnieku, 
zemnieku, mājražotāju un citu 
meistaru produkciju, kā arī pava-
sarim tik aktuālos stādus. Tirgu 
papildinās dažādas viduslaiku ak-

21. maijs – Viduslaiku diena Raunā

tivitātes, amata prasmju darbnī-
cas, bruņinieku cīņas, aktivitātes 
bērniem, izjādes ar zirgiem u.c. 
Pēc tirgus apmeklētājiem būs ie-
spēja doties īpašā ekskursijā vie-
tējo gidu pavadībā pa Raunas pils-
drupām, lai izzinātu Raunas pils 
vēsturi. Pēc tam aicināsim izbaudīt 
Viduslaiku ķēķi Raunas centrā, kur 
īpašu pārsteigumu būs sagatavo-
juši Raunas uzņēmēji. Savukārt 
vakara noslēgumā pie sevis ielūgs 
noslēpumainais Raunas parks, kur 

Ginta Smukā, Aijas Andrejevas  un 
Jāņa Aišpura radītā mūzika aizve-
dīs mūs romantiskā ceļojumā, bet 
parka koki izgaismosies vēl nere-
dzētās nokrāsās.

Gaidīsim Tevi Raunā! Aicinām 
sekot līdzi jaunumiem, jo jau pavi-
sam drīz būs pieejama detalizēta 
pasākuma programma.

Linda Vecgaile,
Raunas pagasta kultūras 

darba organizatore



11Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis2022. gada 21. aprīlis

Sports Baudi kustību prieku Smiltenes novadā arī aprīlī un maijā!
Smiltenes novada pašvaldī-

bas īstenotā projekta „Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības 
veicināšana” aktivitātes turpi-
nās arī aprīlī un maijā. Tā ir lie-
liska iespēja bez maksas uzlabot 
savu veselību, fizisko un garīgo 
labsajūtu, gūt kustību prieku, 
atpūsties no ikdienas rutīnas, kā 
arī vienkārši socializēties un sa-
tikt līdzīgi domājošos.

Lai piedalītos kādā no projekta 
ietvaros piedāvātajām aktivitātēm 
nav nepieciešama iepriekšēja pie-
redze konkrētajā sporta veidā. Tās 
pieejamas ikvienam novada iedzī-
votājam, neatkarīgi no vecuma un 
fiziskās sagatavotības.

Nodarbības notiek gan klā-
tienē, gan tiešsaistes platformā 
„Zoom”. Lai pieslēgtos un pilnvērtī-
gi iesaistītos attālinātajās nodarbī-
bās, jāņem vērā:

•	 pieslēgšanās iespējama 
no datora vai citas viedierīces īsu 
brīdi pirms nodarbības sākuma;

•	 pieslēdzoties jānorāda 
vārds un uzvārds;

•	 pirms nodarbības vai tās 
laikā vēlams reģistrēties sadaļā 
„Čats”;

•	 ieteicams izvēlēties ērtas 
un plašas telpas, kas neierobežo ie-
spēju veikt uzdotos vingrinājumus;

•	 dators vai viedierīce, no 
kuras veikta pieslēgšanās, jānovie-
to tā, lai pilnībā saskatītu un saklau-

Visas nodarbības tiek īstenotas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā 
atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši 
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietē-
jās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros, realizējot projektus:

„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)”. Projekts 
tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 01.09.2023. Kopē-
jais finansējums 253592,00 EUR.

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gau-
jienas, Trapenes un Virešu pagastos (9.2.4.2/16/I/057)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un 
valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 31.08.2023. Kopējais finansējums 75 389.00 EUR.

sītu pasniedzēju;
•	 video kameru vēlams at-

stāt ieslēgtu visu nodarbības laiku. 

APRĪLĪ un MAIJĀ aicinām ap-
meklēt:

•	 VINGROŠANAS nodarbī-
bas ar fizioterapeiti Baibu Gutāni

Klātienē svētdienās: 
23., 10. un 24. aprīlī 
28., 15., 22., 29. maijā 
17.00 – 18.00 
Palsmanes kultūras namā, Pals-

manes pagastā, Smiltenes novadā
Tiešsaistes platformā 

„ZOOM” otrdienās un ceturtdie-
nās:

25., 7., 12., 14., 19., 21., 26. un 
28. aprīlī 

3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26. un 
31. maijā

18.00 – 19.00

•	 JOGAS nodarbības ar jo-
gas speciālisti Danu Langenfeldu

Klātienē otrdienās: 

5., 12., 19. un 26. aprīlī;
2 3., 10., 17., 24. un 31. maijā 
18.00 – 19.30
Grundzāles kultūras nama zālē, 

Tilta ielā 5, Grundzāles pagastā, Smil-
tenes novadā

Tiešsaistes platformā 
„ZOOM” pirmdienās: 

4., 11. un 25. aprīlī; 
2., 9., 16., 23. un 30. maijā 
18.00 – 19.30

•	 CROSSFIT nodarbības ar 
treneri Daci Dzilnu

Klātienē sestdienās:
2., 9., 23. un 30. aprīlī; 
7., 14., 21. un 28. maijā 
10.00 – 11.00
Smiltenes sporta skolā, Gaujas 

ielā 2, Smiltenē 
Pieteikšanās klātienes nodar-

bībai pa tālruni 22028156

•	 NŪJOŠANAS nodarbības 
ar nūjošanas instruktori Vinetu 
Veismani

Klātienē otrdienās:
17., 24. un 31. maijā 19.00
Satikšanās pie „Pilskalna sarga 

„Drandu ielas galā,  Smiltenē 
Pieteikšanās pa tālruni 

26525276

•	 PELDĒŠANAS un PIRTS se-
nioriem (no 54 gadu vecuma) Prie-
kuļu peldbaseinā „Rifs” 

3., 10., 13. un 24. aprīlī 

8. maijā 
11.00 – 12.00
Izbraukšana no Smiltenes Baznī-

cas laukuma stāvlaukuma
Pieteikšanās pa tālruni pa tālru-

ni 28680831

•	 AEROBIKAS nodarbības 
ar pasniedzēju Ingūnu Dovgāni

Tiešsaistes platformā 
„ZOOM” ceturtdienās: 

7. un 21. aprīlī 
18.30 – 19.30
Vairāk informācijas pa tālruni 

26420761

•	 PILATES ar pasniedzēju Ingū-
nu Dovgāni

Tiešsaistes platformā 
„ZOOM” ceturtdienās: 

14. un 28. aprīlī
18.30 – 19.30
Vairāk informācijas pa tālruni 

26420761

Plašāka informācija par bez-
maksas sporta aktivitātēm Smilte-
nes novadā pieejama interneta viet-
nē www.smiltenesnovads.lv, sadaļā 
„Sabiedrība”, „Projekta „Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veici-
nāšanai””. 

Smiltenes novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļa

Madara Mūrniece, 
Zīmolvedības un mārketinga 

speciāliste 

Pēc vairāku gadu pārtraukuma 
Raunas iedzīvotājiem atkal būs 
iespēja piedalīties velobraucienā 
„Brauc brīvi”, kurš, kā ierasts, no-

Velobrauciens „Brauc Brīvi”
ritēs 4. maijā. Pasākuma mērķis ir 
popularizēt velosportu kā aktīvu 
atpūtas līdzekli, sekmēt un veici-
nāt brīvā laika sportisku pavadī-

šanu.
Velobrauciens  ir lieliska iespē-

ja pavadīt dienu sportiskās aktivi-
tātēs, tādēļ ir  aicināts piedalīties 

ikviens velo entuziasts, lai pār-
baudītu savus spēkus un prasmes 
velo sacensībās, kurās būs katra 
vecuma un spējām atbilstošas dis-

tances. 
Sīkāka informācija par pasā-

kumu tiks publicēta pašvaldības 
sociālajos tīklos. 

Šogad, Smiltenes novadā, au-
gusta izskaņā savas durvis vērs 
vaļā māju kafejnīcas. Tas ir Latvi-
jas mēroga pasākums, ko organizē 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra sadarbībā ar lauku tū-
risma asociāciju Lauku Ceļotājs un 
reģionālajiem koordinatoriem.

Šajās dienās savas durvis un 
sētas ikvienam apmeklētājam 
atvērs gan esoši ēdināšanas uz-
ņēmumi, gan saimniecības un 
uzņēmumi, kas ikdienā nesniedz 
ēdināšanas pakalpojumus, kā arī 
vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā 
nenodarbojas ar ēdināšanu vai 
viesu uzņemšanu, bet šajā dienā 
pārvēršas par kafejnīcām – atver 
savas mājas un sētas, lai cienātu 
viesus ar sava novada vai ģimenes 
īpašajiem ēdieniem.

Pasākumā tiks izcelta lauku 
ēdinātāju daudzveidība – mājas 
virtuves, mājražojumu degustā-

Mājas kafejnīcu dienas 
20. – 21. augustā

Marta beigās un aprīļa sākumā 
Latvijas Pasts aicināja ziedot adī-
jumus Ukrainas iedzīvotājiem. Arī  
Drustu pagastā daudzi iedzīvotāji 
atbalstīja šo akciju un ziedoja cim-
dus, zeķes cilvēkiem Ukrainā. Vē-
los pateikties ikvienai, kas ziedoja 
pašas darinātos adījumus, jo cilvē-
kiem pagrabos, bumbu patvert-
nēs un ierakumos bija un ir nepie-
ciešams siltums. Paldies par jūsu 
sirdssiltumu un atbalstu Ukrainai 
tik grūtā un smagā laikā! Paldies 
pasta darbiniecei Ingai Pisukovai 
par mūsu sūtījumu nogādāšanu 
uz Taurenes pasta nodaļu!

Ieva Lejmalniece,
Drustu novadpētniecības 

muzeja vadītāja

Par 
piedalīšanos 
akcijā „Adījumi”

ciju vietas, kafejnīcas, krodziņi, 
pavāru restorāni, piļu un muižu 
restorāni, ēdiena gatavošanas 
meistarklases ar pagatavotā ēdie-
na kopīgu baudīšanu, kā arī vie-
tējo iedzīvotāju mājas un sētas ar 
vietējiem ēdieniem. Akcentēsim 
lauku ēdienu garšu un vērtības: 
ģimenēs mantotās receptes, se-
zonalitāti, raksturīgās garšas un 
smaržas, sātīgumu, pašaudzētos 
un vietējos produktus.

Ja jūti aicinājumu piedalīties ar 
savu Mājas kafejnīcu, droši reģis-
trējies šajā saitē: ej.uz/MKD_22_
Smiltenes_novads. Reģistrācija 
būs aktīva līdz 6. maijam.

Tiekamies Māju kafejnīcu die-
nās 2022!

Marta Vika,
Smiltenes novada Kultūras un 

tūrisma pārvaldes
tūrisma jomas vadītāja
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Plānoto pasākumu kalendārs
Apes pilsēta un pagasts

Apes bibliotēkā, bērnu literatūras nodaļā.
19. – 29. aprīlī PII „Vāverīte” vecākās grupi-
ņas zīmēju izstāde „Mana mīļākā grāmata”.
26. aprīlī plkst. 10.00 informācijas stunda    
7. klasei.
6. maijā plkst. 12.00 radošā darbnīca par 
godu Māmiņdienai „No sirds uz sirdi!”.
18. maijā plkst. 10.00 rītausmas stunda        
1. klasei „Putnu dziesmas pavasarim”.
13. maijā plkst. 14.00  lasītāju klubiņa tikša-
nās „Pavasaris dārzā un sirdī’’.
4. maijā plkst. 17.00 Apes tautas namā Lat-
vijas neatkarības atjaunošanas dienai veltīts 
koncerts ar Apes tautas nama amatiermāk-
slas kolektīvu piedalīšanos.
7. maijā plkst. 23.00 Apes tautas namā moto 
Disco balle ar grupu „Putukvass”. Ieeja 5,00 
EUR.
8. maijā 49. Vaidavas kauss un Latvijas čem-
pionāts motokrosā Apes mototrasē.
15. maijā Pierobežas Pavasara Gadatirgus.
21. maijā plkst. 10.00 Apes tautas namā 
muzikāla izrāde bērniem „Māja zem varavīks-
nes” Ieeja 4,00 EUR.

Blomes pagasts
23. aprīlī plkst. 19.00 Gaujienas tautas 
nama amatierteātris „Kaķu nams” Blomes 
tautas namā.
8. maijā Pavasara gadatirgus un Mātes die-
nas koncerts Jeberlejas estrādē.

Drustu pagasts
No 4. līdz 29. aprīlim Drustu bibliotēkā ap-
skatāma skolnieka Armanda Samohvalova 
zīmējumu izstāde.
4. maijā plkst. 11.00 Drustu muzeja darbnī-
cā – Drustu kulinārais mantojums – radošā 
darbnīca „Lai top kūka svētkos!”. 
Fotoizstāde „Drustu skolas jubileju gaidot...” 
Drustu muzeja darbnīcas pagalmā.

Gaujienas pagasts
No 2. maija līdz 30. maijam Gaujienas tau-
tas nama mazajā zālē gaujienietes Dzintras 
Zvejnieces gleznoto darbu izstāde. Izstāde 
apskatāma katru darba dienu un pasākumu 
laikā.
4. maijā plkst. 12.00 – 15.00  Gaujienas mui-
žas parkā Latvijas Republikas neatkarības at-
jaunošanas diena „Baltā galdauta svētki”. 
6. maijā plkst. 16.00  Gaujienas tautas namā 
Mātes dienas koncerts „Es mazā sirdī mīles-
tību nesu”. 
7. maijā plkst. 20.00   Gaujienas tautas namā 
Mātes dienai veltīts koncerts „Saules mirkli 
dāvājot” .
14. maijā plkst. 21.00 filmu vakars  tera-
sēs pie  „Anniņām’’ starptautiskās MUZEJU 
NAKTS ietvaros. Dokumentālā spēle „Mana 
pasaule. Parīze, Londona, Berlīne, Roma” un 
dokumentālā filma „Jāzeps Vītols’’.

Grundzāles pagasts
23. aprīlī   plkst. 15.00 Grundzāles kultūras 
namā Erudīcijas  turnīra  „Prāto  Grundzā-
lē!” IV kārta.
5. maijā plkst. 19.00 Grundzāles kultūras 
namā Grundzāles amatierteātra „Cik jau-
das!» pirmizrāde – „Vēstule no pažobeles” un 
„Šķīstības solījums” (viencēlieni). Ieejas mak-
sa 2,00 EUR.
14. maijā plkst. 15.00 Grundzāles kultūras 
namā  Erudīcijas  turnīra  „Prāto  Grundzā-
lē!” V kārta.
19. maijā plkst. 19.00 Grundzāles kultū-
ras namā koncerts Marikas Svīķes piemiņai 
„Seko tauriņiem!”. Ieejas maksa – ziedojums 
M. Svīķes piemiņas vietas izveidei Smiltenes 
Vecajā parkā.
27. maijā plkst. 18.00 vasaras sezonas at-
klāšanas koncerts Grundzāles brīvdabas es-
trādē. Ieeja bez maksas. Zaļumballe ar grupu 
„Zeļļi”. Ieejas maksa 5,00 EUR.

Raunas pagasts
No 17. aprīļa līdz 21. maijam fotogrāfes un 
mākslinieces Santas Sudrabas fotogrāfiju un 

gleznu personālizstāde „Gaisma” Raunas bib-
liotēkā.
22. aprīlī plkst. 18.00 Raunas bibliotēkā, 
gramatas atklāšanas svētki „Raunas pils”.
24. aprīlī plkst. 12.00 Raunas ev. lut.baznīcā 
Baltās svētdienas koncerts. Piedalās Nauris 
Indzeris un Inga Rācene. Ieeja par ziedoju-
miem.
22. aprīlī plkst. 18.00 Raunas bibliotēkā grā-
matas „Raunas pils” atvēršanas svētki un tik-
šanās ar grāmatas autoriem. 
28. aprīlī plkst. 13.00 Nacionālo partizānu 
piemiņas pasākums Raunas pagasta „Daiņ-
kalnos” .
29. aprīlī plkst. 13.00 LIELĀ TALKA Raunā. 
Kultūrvēsturiski nozīmīgu personu kapavietu 
sakopšana Raunas kapsētā.
4. maijā Raunā Velobrauciens „Brauc Brī-
vi” – iebrauc savas sliedes Latvijas neatka-
rības gados.
21. maijā Viduslaiku diena Ronennburgā.

Palsmanes pagasts
23. aprīlī plkst. 21.00 Palsmanes kultūras 
namā muzikāls vakars „Atmosties Pavasarim” 
kopā ar Ingu Lazdiņu un Jāni Krūmiņu.

Smiltenes pilsēta un pagasts 
Smiltenes kultūras centrs

22. aprīlī plkst. 19.00 Smiltenes kultūras 
centrā izrāde „Ne viss ir tā, kā izskatās”. Bi-
ļetes iepriekšpārdošanā bezrindas.lv un kul-
tūras centra kasē  5 EUR, pasākuma dienā 
kultūras centra kasē 7 EUR.
23. aprīlī plkst. 10.00 Smiltenes sporta hal-
lē, Smiltenes novada čempionāts volejbolā 2. 
kārta.
23. aprīlī plkst. 14.00 Smiltenes Tepera sta-
dionā Futbola Pirmās līgas spēle FK SMILTE-
NE/BJSS pret FK Salaspils.
3. maijā plkst. 18.00 Smiltenes kultūras cen-
trā muzikāls uzvedums bērniem „Peles Kara-
meles svētku diena”, Biļetes iepriekšpārdoša-
nā bilesuparadize.lv 9 EUR un 12 EUR.
6. maijā Smiltenes kultūras centrā Smiltenes 
novada un Valkas novada tautas deju kolek-
tīvu metodiskais seminārs – repertuāra pār-
baude. 1. daļa plkst. 19.00, 2. daļa plkst. 21.15.
8. maijā plkst. 13.00 Smiltenes Tepera sta-
dionā Futbola Pirmās līgas spēle FK SMILTE-
NE/BJSS pret VALMIERA FC-2 / VSS.
14. maijā (laiks tiks precizēts) Smiltenes kul-
tūras centrā Smiltenes novada Vokālo an-
sambļu koncerts.
14. maijā Latvijas kauss autosprintā 2. posms 
Tepera autotrasē. 
21. maijā (laiks tiks precizēts) vasaras sezo-
nas atklāšanas koncerts Jāņukalna estrādē.

Smiltenes bibliotēkā
Līdz 5. maijam Eināra Stepīša darbu izstāde 
„Mans burvju zīmulis”.
Līdz 5. maijam Smiltenes Mākslas skolas 
2021. gada absolventu tekstildarbu izstāde 
„Mana pasaule – sapņi un īstenība».
Līdz 13. maijam TLMS „Smiltene” darbu iz-
stāde „...vēja plūsmā ziedošā, mana pelēkā 
un košā».
No 7. maija līdz 30. jūnijam atzīmējot Eiro-
pas dienu, Gabrieles Meškelytes (Lietuva) 
darbu izstāde „Iekšējā un ārējā pasaule”.
9. maijā atzīmējot Eiropas dienu, Ukrainas 
atbalstam veltīta akcija „Ukrainas simbols – 
saulespuķes mūsu dārzos”.
No 9. maija līdz 31. maijam atzīmējot Eiro-
pas dienu, bibliotēkas logos Smiltenes Māks-
las skolas audzēkņu darbu izstāde „Sirdī un 
domās kopā ar Ukrainu”.

Smiltenes bibliotēkas 
Bērnu apkalpošanas nodaļā

22. aprīlī plkst. 9.00 tikšanās ar rakstnieci 
Agnesi Vanagu.
28. aprīlī plkst. 10.00 Skanīgais bērnu rīts.
5. maijā plkst. 14.00 Mātes dienas radošā 
darbnīca.
Līdz 24. aprīlim ģimeņu foto orientēšanās 
spēle „Pa Smiltenes dzejas takām”.
Līdz 11. maijam izstāde par Andras Manfel-

des grāmatas „Uzzīmē baltu lietu” tapšanu.

Trapenes pagasts
No 7. aprīļa līdz  30. jūnijam Trapenes no-
vadpētniecības centrā skatāma Daces Brū-
niņas darbu izstāde. Izstāde apskatāma 
darba dienās iepriekš piesakoties pa tālruni 
25413243.

30. aprīlī plkst. 19.00 Trapenes kultūras 
namā Vokālie ansambļi aicina uz jautru kon-
certu „Pasmaidi”. Ieeja – 1,00 EUR.
4. maijā plkst. 15.00 skvērā pie Trapenes no-
vadpētniecības centra „Baltā galdauta svēt-
ki”.
13. maijā plkst. 19.00 ģimenes dienai veltīts 
pasākums.

Trapenes iedzīvotāji, 
kuri talkos SOLO 

talkā, aicināti saņemt 
atkritumu maisus 
Trapenes pagasta 

pārvaldē.

Jauniešiem novadā
Aprīlis tiek aizvadīts jaunu sadarbību dibināšanā ar jauniešiem visā novadā, notika jau-

niešu forums, jauniešu tikšanās Smiltenē un turpinās izbraukumi pie pagastos dzīvojošajiem 
jauniešiem. Kopā plānojām  jauniešu festivālu „Lēciens”, kurš norisināsies jūnijā, tāpat turpi-
nām izpēti par novada stiprajām un vājajām pusēm, organizējam radošās darbnīcas, iepazīs-
tamies ar brīvprātīgā darba iespējām un metamies kopīgos piedzīvojumos. Aicinām iepazīties 
ar jauniešu aktivitāšu plānu maijam un atgādinam, ka precīzu un sīkāku informāciju par katru 
pasākumu un ikdienas aktivitātēm var iegūt, sekojot līdzi mājaslapai sadaļā: izglitiba.smilte-
nesnovads.lv/jauniesiem un facebook.com/novadajauniesi.

02.05. plkst. 16.00 Jauniešu vasaras fesivāla darba grupas tikšanās online

02.05. Trapenē
03.05. Vidagā
04.05.  Apē
05.05. Grundzālē
06.05. Gaujienā

Pop up izbraukumu Radošās darbnīcas Mātes dienas tematikā. Par 
laikiem sekot līdzi uz afišu dēļiem.

09.05. Izbraukuma POP-up Jauniešu centrs Launkalnē
10.05. Aktīvs sarunu piedzīvojums „Es savā Latvijā!”, Raunas jauniešu centrā
14.05. Izbraukuma Pop-up Jauniešu centrs Variņos
16.05. Jauniešu festivāla darba tikšanās Smiltenē
31.05. Izbraukuma Pop-up Jauniešu centrs Drustos. Orientēšanās ar 

piedzīvojuma elementiem.
Tiks precizēts Laikmetīgās dejas izrāde Spoku stāsts Raunas Kultūras centrā
Visu mēnesi Mana diena. Mājās un skolā.
Maijā Projekta īstenošanas aktivitētes – labās prakses apmaiņas 2 pasākumi;

Mobilā darba ar jaunatni plānošana vasaras mēnešos!
Smiltenes novada jaunatnes darbiniece Justīne Buliņa


