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Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums

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

Kopumā no visiem aptaujas dalībniekiem ar dzīvi Smiltenes novadā apmierināti ir 68,4% iedzīvotāju.
Savukārt 31,6% iedzīvotāju norādījuši, ka dzīve Smiltenes novadā
viņus drīzāk neapmierina vai neapmierina pilnībā. Tiek sniegti arī
komentāri par to, kā varētu uzlabot
iedzīvotāju dzīves kvalitāti un pašvaldības darbu. Vairākkārt tiek pieminēta ceļu infrastruktūras uzlabošana, 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. Vairākās atbildēs tiek minēta kultūras
pasākumu kvalitāte, pašvaldības
darba caurspīdīgums – atklātas domes sēdes, publiski pieejama informācija. Vēl iedzīvotāji minējuši, ka
apmierina Smiltenes novada koptēls, kas izveidojies vairāku gadu
garumā. Būtiski atzīmēt, ka vairākās atbildēs minēts tas, ka 2021.
gada darbu nav iespējams vērtēt
objektīvi, jo ir notikusi administratīvi teritoriālā reforma, kuras vērtēšanai nepieciešams ilgāks laika
posms, tāpat kāds iedzīvotājs minējis, ka pārejas periods nevar būt
rādītājs pašvaldības darbam gada

griezumā, jo ATR ietekmējusi praktiski visus procesus pašvaldībā.
Kā būtiskākie temati, kas iedzīvotājiem interesē visvairāk un par
kuriem iedzīvotāji vēlas saņemt
informāciju, tika atzīmēti – pašvaldības aktuālie darbi un norises,
attīstības projekti, pieņemtie lēmumi. Tāpat iedzīvotāji vērtējuši
Pašvaldības policijas darbu, kas
kopumā novērtēts kā pozitīvs. Papildus minēti ieteikumi par vietām
Smiltenes novadā, kurās vajadzētu
pievērst pastiprinātu policijas uzmanību.
Jautājot iedzīvotājiem par to, kā
ATR ietekmējusi viņu dzīves kvalitā-
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ti, 60 (46,2%) respondenti norādījuši, ka dzīves kvalitāte drīzāk nav
uzlabojusies, 40 (30,8%) norādījuši,
ka dzīves kvalitāte drīzāk uzlabojusies, savukārt 26 (20%) norādījuši,
ka nav uzlabojusies, 4 (3,1%) – ir
uzlabojusies. Pie komentāriem lielākā 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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2022. gada 21. aprīlis

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
2022. gada 30. martā notika
kārtējā domes sēde, kurā tika
pieņemti šādi lēmumi:
1. Atļaut uzsākt lokālplānojuma izstrādi vēja parkam „Augstkalni”, veikt grozījumus teritorijas
plānojumos, lai noteiktu jaunu indeksētu apakšzonu funkcionālajā
zonā Meža teritorija (M), vai paredzētu citu, vēja parka būvniecībai
atbilstošu teritorijas funkcionālo
zonu saskaņā ar shematisko attēlu.
2. Pieņemt zināšanai SIA
„Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” (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 „Līvena aptieka” 2021. gada pārskatu
ar šādiem rādītājiem:
3.1. Bilances
kopsumma:
148022 euro;
3.2. Pārskata gada zaudējumi:
2876 euro.
Lēmumā norādītos Sabiedrības pārskata gada zaudējumus
segt no Sabiedrības iepriekšējo
gadu nesadalītās peļņas.
4. Pieņemt zināšanai Zosēnu 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 Sabiedrības darbības nodrošināšanai.
5. Par piekrišanu SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” pamatkapitāla samazināšanai.
6. Deleģēt pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Smiltenes
NKUP” pārvaldes uzdevumu, kas
iziet no likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām – organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību, tajā skaitā ielu,
ceļu un laukumu uzturēšanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu
un uzturēšanu, kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, izpildi Smiltenes
novada Smiltenes pilsētas administratīvajā teritorijā, un tieši:
6.1. Smiltenes pilsētas parku,
skvēru, ietvju, publiskā lietošanā
esošo teritoriju un zaļo zonu uzturēšanu 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 darbu veikšanu;
6.2. Smiltenes pilsētas kapsētu uzturēšanu;
6.3. sabiedrisko tualešu, tajā
skaitā – pārvietojamo biotualešu
publiskās vietās, uzturēšanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā;
6.4. Lietus ūdens inženierko-

munikāciju tīklu apsaimniekošanu
un uzturēšanu Smiltenes pilsētā,
tajā skaitā:
6.4.1. Tepera ventīļu mājas apkalpošana;
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, uzraudzība, atkalšana no ledus;
6.4.5. citu ar lietus ūdens inženierkomunikācijas tīklu apsaimniekošanu un uzturēšanu saistītu
darbu veikšana.
7. Par
metu
konkursa
„Viedrades kvartāls Pils ielā 9, Smiltenē, Smiltenes nov.” žūrijas komisiju.
8. Uzsākt
detālplānojuma
izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu,
Valmieras ielu, Daugavas ielu un
Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes novadā.
9. Par aizņēmumu no Valsts
kases pašvaldības prioritārā investīciju 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 atsavināšanu nekustamajā īpašumā „Ragu
purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 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 – augošos kokus (kailcirtē) ar kopējo
izcērtamo platību 1,95 ha 1. kvartāla 13. nogabalā ar aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu
294,49 m3, kas atrodas Smiltenes
novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā „Ragu purvs”,
Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9458
005 0032 (1. kvartāla 13. nogabals),
pārdodot to atkārtotā elektroniskā
izsolē ar augšupejošu soli.
12. Apstiprināt nekustamā
īpašuma „Lejas Apogi”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9448 002 0061, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9448 002
0061, platība 3,08 ha, uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar kadastra
apzīmējumu 9448 002 0061 001
un trīs saimniecības ēkas ar kadastra 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 „Grūbītes”, 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 izsoli uz Smiltenes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma zemes vienības daļu, kadastra
apzīmējums 9415 007 0055 daļu
ar kadastra apzīmējumu 9415 007

0055 8001 ar platību 3456 m², kas
atrodas Kaikas iela 6, Smiltenē,
Smiltenes novadā, atbilstoši apbūves tiesību izsoles noteikumiem
(pielikums Nr. 1).
15. Akceptēt bīstamo ēku,
kas atrodas nekustamajā īpašumā
„Kārkliņi”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads, (kadastra apzīmējuma 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 bīstamas un bojā ainavu.
16. Veikt
grozījumus
AS
„Latvijas valsts meži” 2013. gada
26. jūnijā izsniegtajā bieži sastopamo 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 iedalīt 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 iedalīt 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. „Pagastnams”, Trapenes pagasts,
Smiltenes novads, LV-4348.
20. Izveidot vietējas nozīmes
VPVKAC vienoto klientu apkalpošanas centru sniegšanas vietas Smiltenes novadā:
20.1. Grundzāles klientu apkalpošanas centra sniegšanas vieta; adrese: Tilta iela 5, Grundzāle,
Grundzāles pagasts;
20.2. Palsmanes klientu apkalpošanas centra sniegšanas vieta;
adrese: Pagasta nams, Palsmane,
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads;
20.3. Trapenes klientu apkalpošanas centra sniegšanas vieta;
adrese: „Pagastnams”, Trapene,
Trapenes pagasts.
21. Noteikt, ka no maksas par
paraksta apliecināšanu saistībā ar
parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu
projektu dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā,
kura veic notariālas darbības, novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja, uzrādot attiecīgu
statusu apliecinošu dokumentu,
atbrīvoti:
21.1. persona ar I vai II invaliditātes grupu;
21.2. persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
21.3. persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta
par trūcīgu;
21.4. bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības
sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam;
21.5. daudzbērnu ģimene, ja tai
un vismaz trim tās aprūpē esošiem
bērniem, tai skaitā audžuģimenē
ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā
dzīvesvieta vai papildu adrese.
22. Par pabalsta piešķiršanu
V.D.

23. Par pašvaldības mantas
nomas maksas samazinājumu ārkārtējās situācijas laikā Sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību „Salt and
Pepper”.
24. Par grāmatvedībā uzskaitītā „Pazemes aktīvi’’ grants – smilts
karjerā „Pāvuli” uzskaitītā apjoma
korekciju un vērtības noteikšana
koriģētam apjomam.
25. Apstiprināt Gaujienas pagasta pārvaldes pārvaldībā esošās
Gaujienas muižas pils maksas pakalpojumu izcenojumus.
26. Apstiprināt
grāmatas
„Raunas pils” pārdošanas cenu
par 1 eksemplāru 7,00 euro (septiņi euro 00 centi), t.sk. PVN 12% jeb
EUR 0,75 (00 euro 75 centi).
27. Atbalstīt Biedrības „Latvijas Volejbola federācija” iesniegumu, piešķirot 500,00 EUR finansējumu Latvijas jauniešu čempionāta
posma pludmales volejbolā organizēšanā Smiltenē.
28. Par naudas līdzekļu pārdali.
29. Atbalstīt Smiltenes novada Sporta pārvaldes iesniegumu,
pārdalot 1400,00 EUR finansējumu
no Sporta dotāciju budžeta (pamatbudžeta 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 pārvaldes amatu vienību sarakstā ar
2022. gada 1. aprīli.
32. Izdarīt grozījumus 2021.
gada 27. oktobra nolikumā Nr.
46/21 „Smiltenes novada pašvaldības iestādes „Smiltenes novada
Kultūras un tūrisma pārvalde” nolikums”.
33. Par grozījumiem Virešu
pagasta pārvaldes amata vienību
sarakstā.
34. Par izmaiņām Raunas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstā.
35. Par grozījumiem Smiltenes novada bāriņtiesas amata vienību sarakstā.
36. Grozīt 2021. gada 25. augusta nolikuma Nr. 23.3/21 „Smiltenes novada bāriņtiesas nolikums” 11. un 25.11. punktu.
37. Pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2022. gada
1. maijam un veikt grozījumus Līgumā SNP- SN-PL/KP/3-21 ar SIA
„S-Visual”.
38. Apstiprināt
Nolikumu
„Projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā”.
39. Izsludināt 2022. gada projektu līdzfinansēšanas konkursu
nevalstiskajām organizācijām Smiltenes 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, pagarinot līguma termiņu līdz 2031.
gada 1. janvārim, lai varētu īstenot
projektā plānoto tērpu sastāvdaļu
uzglabāšanu Atmodas ielā 2, Smiltenē.
41. Saskaņot projekta īstenošanās gaitā iegādātā inventāra novietošanu Smiltenes novada muzejā Mēru muižā, Jaunā iela 5, Mēri,
Bilskas pagasts līdz 2029. gada
31. decembrim, slēdzot ar Biedrību
patapinājuma līgumu.

42. Saskaņot projekta īstenošanās gaitā iegādātā inventāra novietošanu Smiltenes Mākslas skolas teritorijā, Vaļņu ielā 2, Smiltene
līdz 2029. gada 1. aprīlim, slēdzot ar
Biedrību patapinājuma līgumu.
43. Saskaņot projekta īstenošanās gaitā iegādātā inventāra novietošanu Smiltenes Mākslas skolā,
Vaļņu ielā 2, Smiltene līdz 2031.
gada 1. janvārim, slēdzot ar Biedrību patapinājuma līgumu.
44. Apstiprināt Smiltenes novada bibliotēkas lietošanas noteikumus.
45. Piedalīties
projekta
„Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” sagatavošanā un īstenošanā kā sadarbības
partnerim.
46. Apstiprināt atklāta projekta konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu (pielikumā).
47. Nepiemērot Ukrainas civiliedzīvotājiem vecāku līdzfinansējuma maksu par profesionālās
ievirzes izglītības programmu
apguvi Smiltenes Mākslas skolā,
Smiltenes Mūzikas skolā, Smiltenes
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā un Gaujienas mūzikas un
mākslas skolā 2021./2022. mācību
gadā.
48. Nepiemērot Ukrainas civiliedzīvotājiem vecāku līdzfinansējuma maksu par interešu izglītības programmu apguvi Smiltenes
Mākslas skolā, Smiltenes Mūzikas
skolā, Smiltenes pilsētas Bērnu un
jaunatnes sporta skolā, Gaujienas
mūzikas un mākslas skolā un Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu
izglītības centrā 2021./2022. mācību gadā.
49. Atzīt par spēku zaudējušu
instrukciju „Kārtība Valsts pārbaudes darbu organizēšanai, norisei
un vienotai vērtēšanai pamatizglītības posmā Smiltenes novadā”
(apstiprināta ar 2013. gada 28. februāra Smiltenes novada domes lēmumu Nr. 4, 10.§.).
50. Apstiprināt
nolikumu
„Smiltenes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas
nolikums”.
51. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu.
52. Apstiprināt
Nolikumu
„Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību
Smiltenes novadā”.
53. Apstiprināt saistošo noteikumu „Par Smiltenes novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai” projektu.
54. Apstiprināt saistošo noteikumu „Par Smiltenes novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai” projektu.
55. Apstiprināt saistošo noteikumu „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Smiltenes novadā” projektu.
56. Apstiprināt saistošo noteikumu „Par Smiltenes novada
pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai” projektu.
57. Apstiprināt
noteikumu
„Par Smiltenes novada pašvaldības

2022. gada 21. aprīlis
medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” projektu.
58. Par Medību koordinācijas
komisijas sastāva apstiprināšanu
59. Ievēlēt Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes
Alūksnes iecirkņa priekšniece Valdu Gibalu-Lesiņu.
60. Apstiprināt
nolikumu
„Grozījumi 27.06.2018. Smiltenes
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā Nr. 7/18”
(pielikumā).
61. Piešķirt Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Edgaram Avotiņam ikgadējo 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 civiliedzīvotāju nogādi uz Smiltenes
novadu un segt izdevumus, kas ir
saistīti ar šī punkta izpildi.
Apstiprināt nakšņošanas cenrādi bez PVN:
Dzirnavu iela 14, Ape,
Smiltenes novads telpās 6,51 EUR
par personu diennaktī;
Skolas iela 2, Drusti, Drustu pagasts, telpās 4,48 EUR par
personu diennaktī;
Balstoties uz
2022. gada
12. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 168 „Noteikumi par
izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem” 7. punktu,
neieturēt maksas no Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar 2. punktā
minētiem izmitināšanas cenrāžiem
par Ukrainas civiliedzīvotājiem
izmitināšanu Smiltenes novada
pašvaldības īpašumā un valdījumā
esošajās telpās.
Apstiprināt ēdināšanas cenrādi.
2. Apstiprināt Nolikumu „Pavasara tirgus Raunā nolikums”.
D. Kaupe,
Smiltenes novada pašvaldības
Kancelejas un personāla nodaļas
vadītāja
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Mainīsies Smiltenes novada pašvaldības dzīvojamo platību
īres maksas noteikšanas kārtība
Ar šā gada 1. jūliju spēkā stāsies
Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februārī apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr. 7/22
„Par Smiltenes novada pašvaldībai
piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas
kārtību”.
Informējam, ka noteikumos
lietotā Dzīvojamo telpu klasifikācija piemērota atbilstoši Smiltenes
novada pašvaldības domes 2021.
gada decembra 24. novembra Saistošajiem noteikumiem Nr. 18/21
„Kārtība, kādā Smiltenes novada
pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un
2021. gada 29. decembrī ar domes
lēmumu Nr. 383 (prot. Nr. 16, § 19)
apstiprinātajam pašvaldības valdījumā esošo dzīvokļu sarakstam atbilstoši lietojuma statusiem.
Noteikts, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai īrniekam jāveic
arī šādi obligātie maksājumi: mājas
pārvaldīšanas un/vai apsaimniekošanas maksa, nekustāmā īpašuma
un citi normatīvajos aktos noteikti
nodokļi, nomas maksa, ja dzīvojamās telpas atrodas uz citam īpaš-

niekam piederošas zemes, kā arī
jāsedz ar tām saistītās pakalpojumu 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 īrnieks maksā izīrētājam par dzīvojamās telpas lietošanu (euro mēnesī
par dzīvojamās telpas kopējās platības vienu kvadrātmetru). Šī vērtība saistošajos noteikumos noteikta atbilstoši dzīvokļu klasifikācijai,
katrā novada pagastā un pilsētā in-

dividuāla, ņemot vērā vidējo tirgus
vērtējumu;
Pl – dzīvojamās telpas platība –
dzīvojamās telpas kopējā platība
(noteikta kvadrātmetros), kas aprēķināta, 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 kvalificētam speciālistam (- 20%).
Laika posmā no 2022. gada
1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim tiek noteikts pārejas periods
nomas
maksas
piemērošanai
šobrīd spēkā esošajiem īres līgumiem. Dzīvojamās telpas īres līgumiem, 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 noslēdzamiem Dzīvojamās telpas īres
līgumiem Saistošajos noteikumos
noteiktā īres maksa tiek piemērota
pilnā apmērā, savukārt līgumiem,
kuri noslēgti līdz šo noteikumu
spēkā stāšanās brīdim, īres maksa 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

LUCAS 2022 apsekojums: Zemes lietojuma un zemes
seguma statistiskais apsekojums
Apsekojums notiks no 2022.
gada maija līdz oktobrim.
Apsekojumā Latvijā ir iekļauti
3385 punkti. Punkti var atrasties
visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos
utt.). Apsekotāji nosaka zemes seguma un lietojuma veidu, zālājus,
meliorācijas esamību un ainavas
struktūras elementus.
Vienlaikus 717 punktos tiek paņemts augsnes virskārtas paraugs.
Paraugs tiek analizēts laboratorijā 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 ietekmes faktors.
Trīsdesmit punktos tiek paņemts 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-

jumu un nebojājot augu segu, kas
atrodas punktā.
Ja nepieciešams, apsekotājs varēs uzrādīt ID karti un Eiropas Komisijas Statistikas dienesta EUROSTAT parakstītu akreditācijas vēstuli.
Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga
statistikas apkopošanai, un tā neatspoguļos nekādus personiska
rakstura datus vai datus par zemes
īpašumu. LUCAS 2022 apsekojuma
dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, un tie nav
piemēroti šādam mērķim.

Lai iegūtu papildu informāciju
par LUCAS, lūdzu, apmeklējiet atbilstošo nodaļu interneta vietnē
http://ec.europa.eu/eurostat/web/
lucas/overview.
Atvainojamies par iespējami
sagādātajām neērtībām un traucējumu!
SIA „Vides eksperti”
Ganību dambis 24D-25, Rīga,
LV-1005, Latvia
Reģ. Nr.: 40003820612
E-pasts: birojs@videseksperti.lv
www.videseksperti.lv

Saistošie
noteikumi

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

Ir stājušies spēkā Smiltenes
novada pašvaldības domes 2022.
gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 6/22 „Par kārtību, kādā
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto
dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Smiltenes novadā”.
Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā mazajām alkoholisko
dzērienu darītavām tiek izsniegta
atļauja vīna, raudzēto dzērienu,
starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā.
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu,
starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes
novada administratīvajā teritorijā
pieņem Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisija.

Ar šā gada 11. aprīli spēkā
stājas Smiltenes novada pašvaldības Rīkojums Nr. 3.19./78
„Par aizliegumu atrasties uz
Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes
publisko ūdeņu ledus”. Rīkojums
izdots, ņemot vērā Smiltenes
novada Pašvaldības policijas ierosinājumus, pavasarīgos laikapstākļus un pieaugošo cilvēku
pulcēšanās intensitāti, lai novērstu iespējamos riskus personu
dzīvībai un veselībai.
Rīkojums noteic aizliegumu atrasties uz šādu ūdenstilpju ledus:
• Apes pilsētā uz Druvas dīķa;
• Bilskas pagastā uz Mēru ūdenskrātuvēm un Bilskas ezera;
• Blomes pagastā uz Blomes
dzirnavu ezera, Asuāna un Steģu 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

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

•
•
•

•
•

dīķa, Zvārtavas ezera un Gaujas
upes Gaujienas ciema teritorijā;
Grundzāles pagastā uz Palsas
upes Grundzāles ciema teritorijā;
Launkalnes pagastā uz Lizdoles
ezera;
Palsmanes pagastā uz Palsas
un Rauzas upes Palsmanes ciema teritorijā, Kļavaisas uzstādījuma;
Raunas pagastā uz Skolas,
Lauktehnikas,
Galdniecības,
Dzirnavu dīķa un Lubūža ezera;
Smiltenes pagastā uz Krusta
dīķa;

• Smiltenes pilsētā uz Vidusezera, Tepera un Tiltleju ezera;
• Trapenes pagastā uz Vidusdīķa,
Pasta un Peldu dīķa;
• Variņu pagastā uz Palsas upes
uzstādījuma;
• Virešu pagastā uz Kalna Bužezera.
Likuma „Administratīvo sodu
likums par pārkāpumiem pārvaldes, 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 pārkāpuma procesu par šā likuma neievērošanu veic Valsts policija vai Smiltenes novada Pašvaldības policija.
Rīkojums izdots, pamatojoties 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 izpilddirektoram noteikt aizliegumu atrasties uz
Smiltenes novada administratīvajā
teritorijā esošo pašvaldības iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus”. Šis lēmums, kā arī Rīkojums Nr. 3.19./78
„Par aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko
ūdeņu ledus”, pieejams interneta
vietnē www.smiltenesnovads.lv.
Madara Mūrniece,
Zīmolvedības un mārketinga
speciāliste
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SIA „Smiltenes NKUP” rīko nomas tiesību izsoles
2022. gada 12.aprīlī uzsākta 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 platību 31,1 m2;
•
divistabu dzīvoklis Nr. 21
„B” korpusā, trešajā stāvā, ar platību 46,2 m2.
Reģistrēties izsolei var līdz
2022. gada 26. aprīļa plkst. 16.00
SIA „Smiltenes NKUP” telpās,

Pils ielā 3A, Smiltenē. Izsole notiks 2022. gada 29. aprīlī, plkst.
10.00 (8. dzīvoklim) un plkst. 11.00
(21. dzīvoklim), SIA „Smiltenes
NKUP” telpās, Pils ielā 3A, Smiltenē, Smiltenes novadā.
Par dzīvokļa apskates laiku var
vienoties, zvanot Jānim Liniņam uz
tālruni 28341495.
Informācija par īrei pieejamajiem dzīvokļiem, videomateriāliem, pieteikšanos īres tiesību
izsolei, tā noteikumiem un īres līguma paraugs pieejams SIA „Smiltenes NKUP” mājas lapā internetā:

Smiltenes novadā notiks militārās
mācības „Namejs 2022”
No 20. līdz 22. maijam Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes teritorijā, tostarp Smiltenes novadā,
notiks Nacionālo bruņoto spēku ikgadējās militārās mācības „Namejs
2022-1”, lai pārbaudītu brigādes
vienību, tostarp 22. kaujas nodrošinājuma bataljona, spēju veikt uzdevumus konvencionāla militāra
apdraudējuma gadījumā.
Militāro mācību laikā Smiltenes
novada Smiltenes, Bilskas, Grundzāles, Launkalnes un Gaujienas
pagastos zemessargi un karavīri
ierīkos slēpņus, patruļbāzes un novērošanas posteņus, kā arī uzstādīs šķēršļus un pildīs citus mācību
scenārijā noteiktos uzdevumus.
Uzdevumu izpildes laikā Smiltenes novadā pārvietosies Latvijas un
sabiedroto spēku militārā tehnika,
karavīri un zemessargi formas tērpos ar ieročiem. Karavīri un zemessargi izmantos tikai mācību munīciju 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 izmantotās teritorijas tiks sakoptas.
Militārās mācības noslēgsies ar
svinīgu ceremoniju 22. maijā Valkā.
Tajā piedalīsies Latvijas un sabiedroto spēku vienības.

Mācību norisei
atbalstu
sniegs gan valsts
un pašvaldību iestādes, gan darba devēji, dodot iespēju zemessargiem piedalīties mācībās trīs dienas pēc kārtas. Savukārt
privāto zemju īpašnieki sniegs būtisku atbalstu, piekrītot nodot savus īpašumus mācību vajadzībām.
Zemessargi un karavīri trenējas
pēc iespējas realitātei pietuvinātos
apstākļos, tādējādi nostiprinot savas prasmes aizsargāt savu atbildības teritoriju – savus novadus,
pilsētas, pagastus, ciemus.
Zemessardze aicina ar izpratni
izturēties pret iespējamiem pārvietošanās īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties mācību
laikā. Lūdzam iedzīvotājus neuztraukties, redzot militārās tehnikas,
karavīru un zemessargu pārvietošanos, kā arī tehnikas un cita veida
aprīkojuma izvēršanu un pozīciju
ieņemšanu.
Šogad Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības „Namejs
2022” notiks divās daļās. Maijā tās
notiks tikai Vidzemē, bet septembrī – visā Latvijā, tostarp arī Vidzemē.
Lelde Krancmane,
Zemessardzes 22. kaujas
nodrošinājuma bataljona
Civilmilitārās sadarbības
speciāliste

smiltenesnkup.lv, sadaļā „Izsoles”.
Dzīvokļu īrniekus noteiks atklātā, 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 fiziska persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, vai kurai
ir piešķirts nepilsoņa statuss;
•
pretendenta
deklarētā
dzīvesvieta ir Smiltenes novada
administratīvā teritorija, vai Pre-

tendents ir darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, kura juridiskā adrese vai tā struktūrvienības
darbības vieta ir Smiltenes novada
administratīvā teritorija;
•
pretendenta vai mājsaimniecības, kurā Pretendents dzīvo,
kopējie gada neto ienākumi nepārsniedz 34 000 euro.
Par izsoles pretendentu nevar
būt persona, kas kādā no izsoles
organizatora iepriekš organizētajām īres tiesību rezervācijas izsolēm ir atzītas par izsoles uzvarētāju vai persona, kas ir noslēgusi īres

līgumu ar SIA „Smiltenes NKUP”
par cita SIA „Smiltenes NKUP” piederoša Daugavas 7A, Smiltenē dzīvokļa īri vai pretendentam ir spēkā
esošs īres līgums par cita Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļa
īri vai kurai ar tiesas nolēmumu
ir pasludināts fiziskas personas
maksātnespējas process un tas
nav izbeigts likumā noteiktajā kārtībā.
Aicinām sekot līdzi informācijai SIA „Smiltenes NKUP” mājaslapā smiltenesnkup.lv.

Smiltenes novada pašvaldība izsludina
projektu līdzﬁnansēšanas konkursu
Smiltenes novada pašvaldība
izsludina 2022. gada projektu līdzfinansēšanas konkursu nevalstiskajām organizācijām Smiltenes
novadā.
Projekta konkursa mērķis ir ar
līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas izglītības,
kultūras, sporta, sociālās, jauniešu
iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.
Projektu līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties nevalstiskās
organizācijas (biedrības un nodibinājumi). Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 50% no projekta
atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka
piešķirtais līdzfinansējuma apjoms
nepārsniedz 2000,00 EUR. Kopējais konkursā pieejamais finansējums šajā kārtā – 21 000,00 EUR.
Projektu pieteikumi jāiesniedz
atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un
projekta vadītāja CV). Konkursa
nolikums, pieteikuma veidlapa un
cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā https://
smil te n e sn ov a d s . l v/a t t is t ib a /
pasvaldibas-atbalsts/projek tukonkursi/.
Papildus informācija
Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā pa
tālr. 27001449 vai sūtot jautājumus

Smiltenes novada pašvaldības
LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS
NVO PROJEKTU ĪSTENOŠANAI
Mērķis - ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības
attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas izglītības,
kultūras, sporta, sociālās, jauniešu iniciatīvas un
teritorijas labiekārtošanas jomās

Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas
(biedrības, nodibinājumi)
Pašvaldības līdzfinansējums
līdz 2000 EUR
Projektu pieteikumu iesniegšana līdz
2022.gada 29.aprīlim plkst. 16.00

Konkursa nolikums: www.smiltenesnovads.lv
uz e-pastu dome@smiltenesnovads.lv.
Projektu pieteikumi jāiesniedz
līdz 2022. gada 29. aprīlim plkst.
16.00, vienā no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotā

klientu apkalpošanas centriem:
Dārza ielā 3, Smiltenē vai Stacijas
ielā 2, Apē, vai Vidzemes ielā 2,
Raunā, vai arī projekta iesniegumus var sūtīt uz e-pastu dome@
smiltenesnovads.lv.

Sociālās aprūpes centrs
Aktivitātes
„Trapene” saņēmis ziedojumu SAC „Trapene”
Pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Šepters kopīgi
ar čaklajiem Trapenes sākumskolas skolniekiem un
aktīvajiem SAC „Trapene'' iedzīvotājiem risina putnu
„dzīvokļu jautājumu''.
SAC „Trapene”
kolektīvs.

Dzīves ceļu mēs staigājam tikai
vienreiz. Un tādēļ, ja mēs varam
izrādīt laipnību vai izdarīt pakalpojumu kādam līdzcilvēkam, mēs to
varam izdarīt tagad, nevis atlikt vai
atstāt neizdarītu, jo otrreiz pa šo
ceļu mēs vairs neiesim.
SAC „Trapene” klienti un darbinieki vēlas pateikties par uzdāvināto kvalitatīvo, moderno televi-

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 pašvaldības deputāti.
Dina Jāņekalne,
SAC „Trapene” vadītāja

Vadītājs J. Šepters kopā ar Trapenes sākumskolas skolēniem un darbiniekiem.
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Apstiprināti noteikumi medību tiesību nomas piešķiršanai Smiltenes novadā
No 2022. gada 1. aprīļa spēkā
stājušies jauni noteikumi kārtībai,
kādā notiek medību tiesību nomas
piešķiršana Smiltenes novada pašvaldībai piederošajās medību platībās.
2022. gada 30. martā Smiltenes
novada pašvaldības domes sēdē
apstiprinātie noteikumi izstrādāti
ar mērķi veidot vienotu praksi medību tiesību nomas piešķiršanas
kārtībai Smiltenes novada admi-

nistratīvajā teritorijā. Tie nosaka
fiksētas nomas maksas sākuma
cenu par pašvaldībai piederošo teritoriju platību izmantošanu medību vajadzībām, kā arī koordinējošu
atbildīgo – Nekustamo īpašumu lietu komisiju –, kas izskata pieteikumus un citus saistītos jautājumus,
piešķir nomas tiesības, piemēro
samaksu. Noteikumu izstrādē notikušas 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 norādīta noteikumu 7. punktā. Ja uz
medību tiesību nomu piesakās vairāki līdzvērtīgi pretendenti, starp
tiem tiek rīkota izsole. Ar personu
tiek slēgts rakstveida līgums uz termiņu, kas nav īsāks par vienu, bet
ne ilgāks par pieciem gadiem. Par

platību izmantošanu ir noteikta fiksēta nomas maksa 0,20 euro + PVN
gadā par vienu hektāru. Ja notikusi izsole, tiek piemērota augstākā
nosolītā nomas tiesību cena (ar sākumcenu 0,20 euro + PVN gadā par
vienu hektāru).
Noteikumi Nr. 2/22 „Par Smiltenes novada pašvaldības medību
tiesību nomas piešķiršanas kārtību”, līguma un iesnieguma paraugi pieejami interneta vietnē www.

smiltenesnovads.lv, sadaļā „Noteikumi/ Nolikumi”.
Ar Smiltenes novada pašvaldības lēmumu var iepazīties interneta vietnē www.smiltenesnovads.lv,
sadaļā „Domes sēdes”.
Madara Mūrniece,
Zīmolvedības un mārketinga
speciāliste

Aizvadīts Smiltenes novada jauniešu forums skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem
29. martā Blomes tautas namā
norisinājās Smiltenes novada jauniešu forums skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem. Foruma galvenais
mērķis bija domapmaiņa un jaunas
sadarbības veidošana. Forumu
organizēja un vadīja Smiltenes novada jaunatnes darbinieces Klinta
Bernarte, Justīne Buliņa un Ilze Zīriņa. Forums tika realizēts projekta
„Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba
ar jaunatni sistēmas izveide Smiltenes novada pašvaldībā” ietvaros,
kurš īstenots no Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2021. – 2023.
gadam valsts budžeta finansējuma.
Uz forumu tika aicināti visu
Smiltenes novada pamatskolu
skolēnu pašpārvalžu pārstāvji un
to apmeklēja jaunieši no Bilskas,
Blomes, Apes, Grundzāles, Palsmanes, Raunas, Variņiem, Drustiem, Gaujienas un Smiltenes.
Dienas pirmajā daļā jaunieši strādāja grupās, pēc pasaules kafejnīcu metodes, īsā laikā apkopojot
visu jauniešu viedokļus par četrām
dažādām tēmā: Es un mēs, sko-

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

kurā ar jauniešiem kopā bija arī izglītības 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 vispasaules izaicinājumiem un jāļaujas, lai pieagušie būtu viņu atbalsts
labvēlīgam lidojumam. Šī sadaļa

izgaismojas būtiskas lietas par to,
kā jaunieši jūtas gan skolā, gan pagastā, gan novadā, ar kādiem izaicinājumiem viņi sastopas ikdienā,
kā arī izgaismoja iespējas nākotnē.
Pēc pusdienu pārtraukuma, lai
gan varētu domāt, ka jau noguruši,
jaunieši ar daudz lielāku sasvstarpējo sadarbību metās otrājā dienas daļā, kur viņu uzdevums bija

radīt ideju un to attīstīt līdz pasākuma plānam. Šajā sadaļā jaunieši
darbojās ar viņiem vēl vienu jaunu
metodi, kā apkopot idejas un sadarbībā ar citiem tās attīstīt, vēlāk
katra grupa izvirzīja 3 idejas, no kurām balsošanas rezultātā tika izvēlēta viena tālākai attīstībai. Dienas
rezultātā tika iegūtas trīs attīstītas
idejas, trīs blokos: Izklaide un fiziskās aktivitātes; Radošās darbnīcas
un meistarklases; Saruna, diskusijas un pieredzes stāsti.
Projekta ietvaros jauniešiem
būs iespēja šīs idejas radīt par reālām, kuras apvienosies Smiltenes
novada jauniešu vasaras ieskaņas
festivālā jūnija sākumā.
Projekts „Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas
izveide Smiltenes novada pašvaldībā” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2021. – 2023.
gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.
Justīne Buliņa,
Smiltenes novada jaunatnes
darbiniece

Iedzīvotāju forums Gaujienā
2. aprīlī Gaujienā notika iedzīvotāju forums, kurā izskanēja priekšlikumi, kādu vēlas redzēt Gaujienu
tuvākajā nākotnē un vienojās, kā to
izdarīt pašu spēkiem.
Pirms foruma iedzīvotājiem bija
iespēja piedalīties aptaujā, tādejādi noskaidrojot, kas Gaujienā patīk
un nepatīk, kādus pasākumus un
aktivitātes apmeklē, kādās piedalās un līdzdarbojas, kādi darbi būtu
veicami prioritāri. Foruma dalībnieki tika iepazīstināti ar aptaujas
rezultātu apkopojumu. Trīs būtiskākie darbi, kas parādījās anketās,
ir nepieciešama mūsdienīgas publiskas tualetes būvēšana, pastaigu
taku sakopšana Gaujienas apkārtnē un atpūtas vietu labiekārtošana.

Foruma vadītājas Dzintras Zvejnieces rosināti, foruma dalībnieki
izteica idejas par to, ko vajadzētu Gaujienā izdarīt turpmāko trīs

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

rāmās aktivitātes, ko varētu veikt
paši foruma dalībnieki.
Piecas idejas, ko īstenos foruma dalībnieki:
1. Organizēs Ojāra Vācieša Gaujienas skolas absolventu salidojumu, 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 apzaļumošanas darbus Gaujienas centrā
(vad. Inese Muceniece);
5. Ceriņu stādīšana „Baznīckalnā” (vad. Klinta Bernarte).
Iedzīvotāji ir aicināti pievienoties darba grupās, ja jums kāda no

šīm idejām ir aktuāla un vēlaties
palīdzēt to realizēt. Sazinieties ar
darba grupu vadītājiem, lai uzzinātu par turpmāk darāmo!
Paldies par iedzīvotāju foruma
organizēšanu un vadīšanu Dzintrai
Zvejniecei un Indrai Levanei!
Paldies Gaujienas iedzīvotājiem
par piedalīšanos aptaujā, par dalību 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

LIAA Valmieras biznesa inkubatora atbalsta vienībā
Smiltenē jau pirmie dalībnieki
Šā gada 27. janvārī Smiltenē,
Dārza ielā 3 tika atklāta LIAA Valmieras biznesa inkubatora atbalsta
vienība, kurā iespējams saņemt
konsultācijas par pirmsinkubācijas
un inkubācijas programmām. Atbalsta vienība sniedz uzņēmējiem
pastāvīgu inkubatora pārstāvja
pieejamību pilsētā vai novadā,
konsultācijas par inkubatora sniegtajām atbalsta programmām un
pieteikšanās kārtību, kā arī atbalsta vienība izvērtē uzņēmējam nepieciešamo atbalstu un koordinē
inkubatora komandas konsultācijas, inkubatora mentoru tīkla vai
ekspertu piesaisti uzņēmuma attīstības izaicinājumu risināšanā.

Aprīlī ir noslēgusies jaunā dalībnieku uzņemšana biznesa inkubatoros. Kopumā LIAA Valmieras
biznesa inkubatorā ir uzņemti 29
PINK jeb pirmsinkubācijas dalībnieki, no kuriem 8 ir no Smiltenes
novada. PINK ir sešus mēnešus ilga
bezmaksas programma biznesa
ideju autoriem, lai soli pa solim attīstītu savas idejas līdz produktam
vai pakalpojumam. Šajā posmā
tiek pielāgots produkts vai pakalpojums atbilstoši tirgus pieprasījumam un aprēķināti nepieciešamie
resursi, kā tos iegūt, kā arī tiks notestēta biznesa idejas dzīvotspēja,
saņemot atbalstu no inkubatora
komandas un inkubatora kopie-

nas dalībniekiem. Vēlam veiksmi
biznesu ideju autoriem virzīties uz
sasniegumiem!
Nākamā dalībnieku uzņemšana biznesa inkubatoros būs rudens
pusē, kurā potenciālie uzņēmēji
varēs pieteikties pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās.
Šobrīd arī atbalsta vienībā Smiltenē, Dārza ielā 3, klātienē var saņemt konsultācijas ceturtdienās
un piektdienās, vai zvanot Zeldai
Žagariņai, vecākai projektu vadītājai- 28886051, e-pasts: zelda.zagarina@liaa.gov.lv.
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja
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2022. gada pavasara
Lielā talka Smiltenes novadā

Pirmie soļi Apes
industriālās teritorijas
attīstības plānošanā

Aicinām uz solo talkām un lielo
talkošanu visiem kopā!
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 Linda Karlsone
Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja
Bilskas ezera.
64707468, 29189126, 64707469
linda.karlsone@smiltenesnovads.lv

Gaujienas
pagasts

30. aprīlī plkst. 9.00
Putnu būrīšu tīrīšana un nomaiņa parkā un
dabas takā, ugunskura vietas labiekārtošana, pie Gaujienas kultūras
nama.
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.

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.

Virešu
pagasts

Plānojam sakopt skolas parka teritoriju un
sporta laukumu teritoriju.

30. aprīlī plkst. 10.00 pie Līga Ozoliņa
Vidagas skolas
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

Maisus solo talkām var
saņemt, sazinoties ar talku
organizatoriem.

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

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

Uz tikšanos talkās!
Smiltenes novada pašvaldība

1. aprīlī Apē notikusi tikšanās projekta izstrādei Apes
industriālās teritorijas attīstībai.
Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētājs Edgars
Avotiņš, Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju un Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš
Ulāns iepazīstināja uzņēmējus, kuri jau šobrīd darbojas topošajā 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 infrastruktūras attīstīšana, veicot teritorijas iekšējās organizācijas uzlabošanu un nepieciešamo inženierkomunikāciju
pieslēgumu pārskatīšana un jaunu ierīkošana. Kā arī ieguldījumi publiskajā infrastruktūrā saskaņā ar komersantu
pieprasījumu, nodrošinot atbilstošu vidi uzņēmējdarbības
attīstībai un jaunu darba vietu izveidei.
Tikšanās notika, lai noskaidrotu teritorijā jau strādājošo 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. Topošajā Apes industriālās teritorijā vēsturiski bijusi Apes
arodvidusskola un apmācībai paredzētās ēkas un angāri.
Šobrīd tajā strādājošie uzņēmēji pēc Apes arodvidusskolas 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 apkārtējās būves.
Sarunās vairākkārt izskanēja aicinājums, ja Apes industriālās 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 notiks 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 ilgtermiņā palīdzēs attīstīties esošajiem uzņēmumiem, piesaistīs jaunus uzņēmējus, palielinās darba vietu skaitu un veicinās apkārtējo teritoriju un visa Smiltenes novada izaugsmi.
Aija Kramiņa,
Smiltenes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste
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Izglītība

Spraigs pavasara pirmais mēnesis
Smiltenes tehnikumā pirmais
pavasara mēnesis pagājis spraigā
mācību darbā. Skolas jaunieši ar
labiem panākumiem pārstāvējuši
skolu starptautiskā mērogā. Tehnikumā notiek gatavošanās simtgades svinībām un jauno audzēkņu uzņemšanai. Izlaiduma kursu
jaunieši pakāpeniski atgriežas no
profesionālās kvalifikācijas prakses. Audzēkņi aktīvi piedalās dažādos konkursos, meistarklasēs
un sacensībās.
21. aprīlī skolā notiek Informācijas diena. Taču ar Smiltenes
tehnikuma izglītības piedāvājumiem, skolas mācību vidi – mazo
dzīvnieku veterināro klīniku, mācību 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 pārstāvēja Latviju starptautiskā konkursā
Francijā – „International Agricultural show”. Līga Ozoliņa 35 dalībnieku konkurencē ieguva 7., Martins Ruzaiķis – 9. vietu. Jauniešiem
konkursam sagatavoties palīdzēja
skolotāja Jolanta Duncīte. Kopā
ar viņiem uz konkursu devās un
jauniešus atbalstīja arī tehnikuma
jaunā starptautisko projektu vadītāja Zane Jugbārde.
Ikdienā nākamie lopkopības
tehniķi un veterinārārsta asistenti atkal dodas uz praktiskajām
nodarbībām fermās un saimnie-

cībās, kas būtiski praktisko iemaņu 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 piedalījās dezinfekcijas un citos ikdienas
darbos, kā arī veica klīnisko izmeklēšanu novietnes peļu junkuram.
Pārstāvēs Smiltenes novadu
valsts mērogā
Smiltenes tehnikuma 2. konditoru kursa audzēkne Anda Anete Briede ieguvusi pirmo vietu
latviešu valodas un literatūras
olimpiādes valsts 47. olimpiādes
novada kārtā 11. – 12. klašu grupā
un uzaicināta uz olimpiādes noslēdzošo posmu! Apsveicam un no
sirds lepojamies! Paldies Smiltenes tehnikuma latviešu valodas un
literatūras skolotājai Diānai Dankbārei, 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 Smiltenes tehnikuma 3.a veterinārmedicīnas kursa audzēkne Anna Rubene, bet 3. vietu novadā ieguva
Smiltenes tehnikuma 3. viesmīlības kursa audzēkne Laura Belousova. Annai un Laurai sagatavoties
olimpiādei palīdzēja skolotāja Ilvija Biržmane.
Tehnikumā būs Smiltenes
muzejs!
Smiltenes tehnikums skolas
simtgades svinību laikā plāno

atvērt muzeju ar pirmajām ekspozīciju telpām. Tās atradīsies
tehnikumam ļoti īpašā, vēsturiskā ēkā – Kalnamuižā 5, kas celta
1771. gadā pēc muižas īpašnieka
– Vidzemes ģenerālrsuperintendenta Brauna rīkojuma kā muižas
parādes zirgu stallis. 1901. gadā,
firsta Paula fon Līvena laikā, pārbūvēta par paraugpienotavu, bet
1957. gadā – pārveidota par ēdnīcu. 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 priecāsies par katru vēsturisko liecību
un tās stāstu! Varbūt jums mājās
saglabājies tehnikuma bundzinieču tērps, bungas, senie darba rīki,
sadzīves priekšmeti, rakstāmrīki,
leģendāro tehnikuma karnevāla
kostīmi un citas lietas, kuras, dāvinot skolas muzejam, tām piešķirsiet otru mūžu!
Pēc tehnikuma simtgades salidojuma tie, kuri vēlēsies, savas
relikvijas varēs paņemt atpakaļ.
Kontakttālrunis: 26149818 (Elīna)
Virtuālā meistarklase
15. martā Tūrisma nozares izglītības programmu jauniešiem
un pedagogiem bija unikāla iespēja piedalīties Andra Reizenberga organizētajā tiešsaistes
meistarklasē „Bezalkoholisko klasisko kokteiļu trends pasaulē” un
iepazīties ar klasisko bezalkoholisko kokteiļu gatavošanu un iepazīties ar klasisko bezalkoholisko
kokteiļu gatavošanu, izmantojot

trendu Lyre’s.
Lyre’s piedāvā pasaulē godalgotus 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 tehnikuma jauniešiem tikās Latvijas 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 ilgtspējīgu pārtiku ikdienā. Savukārt Lauris 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 jaunietēm un telpu futbolā, kā arī galda
tenisā.
Baiba Vahere

O. Vācieša Gaujienas pamatskolas komandas vizīte Itālijā
Erasmus+ projekta DACMU ietvaros
6 valstu komandas, 3 piepildītas dienas, neskaitāmas aktivitātes, starptautiska sadarbība, Itālijas vēsture, kultūra un tradīcijas,
draugi un prieks – tas viss raksturo Erasmus+ projekta DACMU
partnervalstu tikšanos Sicīlijas salā
Don Bosco skolā.
No Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas uz Sicīliju devās skolotājas Gunita Ķelpa un Līga Bukovska,
skolnieces Marta Kalniņa, Katrīna
Zariņa, Arta Korobova un Karīna
Zirdziņa.
Par to, kā mums tur gāja – iespaidos dalās mūsu meitenes:
Marta: „Laikā no 04.04. līdz
08.04. viesojāmies Sicīlijas pilsētiņas Kanicati Don Bosco skolā Erasmus+ 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 kultūru, kas tiešām ir atšķirīga no mūsu
kultūras, es ieraudzīju pasauli ar citām acīm. Vienu lietu es droši varu
teikt – itāļi ir skaļi, bet ļoti laipni cilvēki. Šī, manuprāt, bija satriecoša
iespēja iepazīt citas valsts kultūru
un cilvēkus, kā arī, šī bija iespēja
pielietot savas angļu valodas zināšanas un iespēja saprast, cik ļoti
spējīgs tu esi komunicēt ar citu valstu pārstāvjiem.”
Katrīna: „Projekta dienas tika
pavadītas aizraujoši. Iepazinām dažādas kultūras un to „knifiņus” un

īpašības kā uzticību, atbildību un
uzdrošināšanos doties pretim mērķim.”
Arta: „Mēs apmeklējām 5 pilsētas – Katāniju, Kanikati, Sirakūzas,
Agridžento un San Leone. Man atmiņā visvairāk noteikti paliks projekta skola Kanikatī un San Leone.
Kanikatī, jo radās „māju sajūta”, apmeklējot projekta skolu un darbojoties kopā ar itāļu, portugāļu, horvātu 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 draugus un pieredzi.”
Karīna: „Priecājos iepazīt Don
Bosco skolu un redzēt, kā itāļu skolēni apgūst zināšanas.
Saviļņojošs mirklis bija, kad
Don Bosco skolas pasākuma atklāšanas laikā skanēja visu valstu
himnas. Sirds ietrīsējās, kad atskaņoja, un mēs dziedājām līdzi Latvijas 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.”
īpatnības. Man ļoti garšoja itāļu virtuve ar tās īpatnējo garšu daudzveidību. 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

Gunita Ķelpa,
Projekta koordinatore
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Smiltenes
novada
Skatuves runas
konkurss
31. martā ZOOM tiešsaistē norisinājās Skatuves runas konkurss,
kurā piedalījās 31 dalībnieks no
Smiltenes novada skolām: Bilskas
pamatskolas, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas, Blomes pamatskolas, Variņu pamatskolas, Smiltenes 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, režisore Gita Skadiņa, Raunas kultūras
darba organizatore Linda Vecgaile.
Žūrija atzina, ka interesenti bija uzzināt, 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, skaidra dikcija, kontakts ar klausītāju,
repertuāra atbilstība un spilgtu
priekšstatu gleznu esamība.
Augstākās pakāpes diplomus
ieguva Amanda Tralla (1. klase,
Smiltenes vidusskola), Kristo Kaktiņš (4. klase, Dāvja Ozoliņa Apes
pamatskola), Ance Ābolkalne (6. klase, 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 vidusskola), Ance Pakalne (12. klase, Smiltenes vidusskola).
I pakāpes diplomus ieguva Kate
Gailīte (1. klase, Dāvja Ozoliņa Apes
pamatskola), Keita Seisuma (1. klase, Smiltenes vidusskola), Krišjānis
Zariņš (1. klase, Smiltenes vidusskola), Elīna Purakalne (2. klase, Dāvja
Ozoliņa Apes pamatskola), Annika
Jakovļeva (3. klase, Dāvja Ozoliņa
Apes pamatskola), Jekaterina Mičure (3. klase, Blomes pamatskola),
Annija Pelēce (3. klase, Smiltenes
vidusskola), Tomass Gustavs Celenbergs (5. klase, Dāvja Ozoliņa
Apes pamatskola), Estere Grandava
(7. klase, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola), Megija Ziemiņa (7. klase,
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola), Sanija Kaņipova (8. klase, Variņu
pamatskola), Amanda Kalve (9. klase, Variņu pamatskola), Alise Lūse
(9. klase, Ojāra Vācieša Gaujienas
pamatskola), Simona Sarkangalve
(9. klase, Smiltenes vidusskola).
II pakāpes diplomus ieguva Kristers Ozoliņš (1. klase, Smiltenes vidusskola), 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 Pundurs (7. klase, Blomes pamatskola),
Rodrigo Ķikulis (9. klase, Variņu pamatskola), Laura Vilka (9. klase, Blomes pamatskola), Mareks Tupmacis
(9. klase, Variņu pamatskola).
Konkursa 2. kārtai līdz 22. aprīlim jāiesūta video priekšnesumi.
2. kārtai iesūtītos video priekšnesumus līdz 2022. gada 12. maijam
vērtēs VISC izveidota vērtēšanas
komisija.
Liels paldies dalībniekiem, viņu
skolotājiem un žūrijai par ieguldīto
darbu!
Sarmīte Apine, skolotāja
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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 skolnieces Selīna Dorše (8. b klase) un
Jasmīna Pakalne (9. d klase) par izciliem panākumiem Valsts latviešu
valodas olimpiādes novada kārtā
tika uzaicinātas uz trešo – noslēdzošo kārtu, kur sacentās ar zinošākajiem jauniešiem no visas Latvijas. 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, interpunkcija un ortogrāfija, tas, kā
veidojas un attīstās valoda. Viņa
piekrīt tiem, kas saka, ka ieradumam ir liels spēks. „Ikvienam, kurš
sevi uzskata par savas dzimtās
valsts, Latvijas, patriotu, būtu jādomā, kā viņš runā ikdienā. Nepiesārņosim tik ļoti savu valodu, katrā
teikumā lietojot anglicismus! Leposimies ar savu valodu, jo tā ir reta,
ļoti skaista un skanīga!”
Par panākumiem olimpiādē
Jasmīna saka vislielāko paldies klases audzinātājai, latviešu valodas
un literatūras skolotājai Tatjanai
Voverei, kura vienmēr atbildējusi
uz katru viņas neskaidro jautājumu, allaž iedrošinājusi un informatīvi atbalstījusi.
2. pakāpes diplomi Latvijas
skolēnu ZPD konferencē
12.a klases skolniece Ance Pakalne Latvijas skolēnu ZPD konferencē ieguvusi otrās pakāpes
diplomu Humanitārās un mākslas
zinātnes nozarē, kā arī Kultūras ministrijas un Latvijas Kultūras akadēmijas speciālbalvu. 12.b klases
skolniekam Andrim Jansonam –
otrās pakāpes diploms Inženierzinātnes un tehnoloģijas nozarē, kā
arī Rīgas Tehniskās universitātes
speciālbalva.
Rīgas Tehniskās universitātes
pārstāvji atzina, ka Andra Jansona
pētījumā apliecinātās spožās zināšanas atbilst tam, lai viņam piešķirtu budžeta vietu augstskolā.
Latvijas Kultūras akadēmija labāko
ZPD darbu autoriem šādu iespēju
nepiedāvā, bet arī Ance Pakalne
par ieguldīto darbu un izvēlētā temata aktualitāti Latvijas skolēnu
ZPD konferencē dzirdēja ļoti daudz
labu atsauksmju.
„Andris vēlas studēt augstskolā
un šī mērķtiecība ik uz soļa bija jūtama arī ZPD darba izstrādes laikā,”
stāsta Smiltenes vidusskolas fizikas un programmēšanas skolotājs
Andrejs Miķis, Andra Jansona ZPD
vadītājs. „Darba temats ir specifisks – „Darrieus” H tipa vertikālās
vēja turbīnas lāpstiņu dizaina ietekme uz to rotācijas frekvenci.” Ieteicu, ka būtu vērtīgi par šiem jautājumiem konsultēties ar speciālistiem
no RTU, aizbraukt uz viņu laboratoriju. 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 tematu,” savu viedokli pauž Smiltenes 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 skolēnu ZPD konferencē pēc aizstāvēšanas, bija godam pelnīti. “
Arī Ance, tāpat kā Andris, ir ļoti
pateicīga savai ZPD vadītājai, skolotājai Dainai Zelmenei, kura vajadzīgajā brīdī vienmēr bija blakus,
iedrošināja, atbalstīja un dalījās
pieredzē.
Žetonu vakars Smiltenes
vidusskolā
26. martā Smiltenes vidusskolas 12. klašu skolēni, klātesot viņu
vistuvākajiem cilvēkiem un skolotājiem, atvēra kādu īpašu glabātuvi,
kurā smēlās spēku turpmākajam
ceļam. Nākamo absolventu Žetonu
vakara sveiciens bija reizē apliecinājums, 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 Imanta 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 emociju – 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 uzplaiksnījis Eiropā, skaidri redzams, kura
rīcību vada mīlestība un cilvēcība,
kura – vara un tronis. Šobrīd skaidrāk nekā jebkad agrāk redzam, kas
patiesībā ir izglītība. Tie nav ne diplomi, ne augsti amati. Viens neizglītots cilvēks var īsā laikā sagriezt
otrādi visu pasauli. Šodien ar mums
zālē ir draugi no Ukrainas, un vienīgais, ko varam – viņiem palīdzēt.
Tas, ko jūs, divpadsmitie, šodien 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 Brigadere, – Dievs, Daba, Darbs. Lai tie ir
ar jums un dod spēku tālākajā ceļā!
Paldies visiem skolotājiem, īpaši – divpadsmito klašu audzinātājai
Evitai Ozolai!”
Pasākuma svinīgā daļu noslēdzās ar divpadsmito klašu skolēnu
iestudētu reālistisko komēdiju „Trīs
siventiņi un neviens vilks”. Tiesa,
vilku, kurš bija visļaunākais, visrijīgākais un visskaistākais sliktais
„puisis”, neviens tā arī līdz stāsta
beigām neredzēja. Kāpēc? – Jo mūsos pašos un nevis Nevienā vilkā
ir sliktais, ļaunais un nenovīdīgais.
Izrādās, kamēr tika celts mūsu skolas 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 Smiltenes vidusskola.
Modernais Šekspīrs Andalūzijas
gaumē
2022. gada 20. – 27. februārī
Smiltenes vidusskolas projekta dalībnieku komanda Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) stratēģisko
skolu sadarbības partnerību projekta „Valoda vieno vai šķir” (United

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.
or Divided by Language) ietvaros
viesojās Alhaurina el Grande vidusskolā Spānijas dienvidos.
Nedēļas laikā skolēniem no
Latvijas, Spānijas Portugāles, Beļģijas, Itālijas un Dānijas bija jāmācās
kopā sadarboties un komunicēt,
lai izveidotu vienotu darbu – video
materiālu, kurā attēlotas kādas slavenas 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” apvienojumā ar seriālu „Keeping up with
Kardashians” seriālu utt. Dalībnieki
uzdevumu vērtē kā radošuma izpausmju, valodas pilnvērtīgas pielietošanas un sadarbības prasmju
pielietošanas uzdevumu, ko patika
un bija interesanti veikt. („Skatītājiem, skolotājām, arī patika…”)
Mūsu vidusskolēni izpelnījās
uzslavas par labām angļu valodas
zināšanām, aktīvu līdzdalību un lielu ieinteresētību projektā kopumā.
Nonākot citā vidē, skolēniem
viss šķita interesants: daba, arhitektūra, kultūra un paradumi. Interesantas šķita novērotās atšķirības,
piemēram, zaļu līdzenumu vietā
pavērās brīnišķīgas kalnu ainavas,
taču lielākais kontrasts bijis skola –
tā pārsteigusi un ieguvusi vērtējumu – restes. Skola un pagalms iežogots, 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 profesionālajās izglītības iestādēs, var

apgūt un strādāt pie mašīnas uzbūves 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 klausoties cilvēkos. (Lieki piebilst – tāds ir
arī projekta mērķis.)
Vidusskolā viesojas „Prātnieku
laboratorija”
1. aprīlī pēc ilgāka laika Smiltenes vidusskolā atkal viesojās LU
Starpnozaru izglītības inovāciju
centra projekta „Prātnieku laboratorija” pārstāves, kuras vadīja nodarbības 6. un 7. klašu skolēniem.
Bērniem tā bija iespēja pievērsties
dažādiem eksakto zinātņu uzdevumiem neierastā rakursā un pārliecināties, cik daudz un dažādos ceļos
var nonākt pie atrisinājuma.
Savukārt „Prātnieku laboratorijas” nodarbību vadītājai Līgai Zālītei
tā bija sirsnīga atkalsatikšanās ar
saviem skolotājiem un patīkamiem
pārsteigumiem piepildīta atgriešanās skolā, par kuras izaugsmi un
skolēniem piedāvātajām iespējām,
kā teica absolvente, var tikai priecāties.
Radošā meistardarbnīcā tiekas
ar skolas arhitekti
Marta nogalē Smiltenes vidusskolas 10. – 12. klašu skolēni piedalījās Latvijas Arhitektu savienības
apbūvētās vides izglītības projekta „Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks”
darbnīcā „Vai viegli būt ilgi?” To
vadīja arhitektes Ieva Skadiņa, Barbara Bula, Agnese Lāce, Ilva Cīrule

un Elīna Liepa. Ieva Skadiņa ir arī
arhitekte Smiltenes vidusskolas
mācību ēku kompleksa pārbūvei.
Paveiktais konkursā „Latvijas Būvniecības Gada balva 2021”, nominācijā „Sabiedriskā ēka – jaunbūve”
novērtēts ar Atzinību.
Ievai Skadiņai, redzot Smiltenes
vidusskolas savienojošo korpusu
apdzīvotu, ir gandarījums. „Strādājot 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 bijusi 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 nepieļautu. Skolas iekšpagalms veidots
kā liela, daudzfunkcionāla telpa, kur
vietu var atrast dažādas funkcionālās grupas.
Tāpat patiess prieks par Indriķa
Blakenburga 1937. gadā projektētās Smiltenes vidusskolas vēsturiskās ēkas atjaunošanu.”
Arhitekte Ieva Skadiņas saknes
nāk no Kurzemes, bet projekta īstenošanas laikā viņu ļoti iedvesmojusi
vidzemnieku, smilteniešu pozitīvā
attieksme pret dzīvi. „Kā projekta
sākumā teica Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis:
„Mums katru gadu piedzimst 100
bērni. Tās ir četras pirmās klases.
Mums vajag skolu!”
Ievas Skadiņas dzīves vadmotīvs: „Lietas, kas nenogalina, padara stiprāku. Nevajag baidīties!
Sākumā varbūt domā: būs „baigās”
ziepes, bet beigās saproti – tas bijis
izaicinājums, kas palīdzēja izaugt
arī pašai.”
Baiba Vahere, Aiga Sorokina
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Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Pasaulē ir lietas, kuras mēs
atbilstošā mirklī nosaucam, pieminam vai lietojam. Šīs lietas var
viena otru pēkšņi nomainīt, un tās
var atrasties tikai viena soļa attālumā. Mēs zinām, ka pēc dienas seko
nakts, bet nakts vietā nāk atkal jauna diena. Prieku var nomainīt negaidītas 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 mīlestības spēku, ciešanas var beigties.
Mūsu LATVIJAS vēsturē ir notikumi, kuri ir sagādājuši prieku, bet
ir arī tādas vēstures lappuses, par
kurām sāpīgi runāt. Ir pagājuši 73
gadi no laika, kad tūkstošiem nevainīgi cilvēki pēc iepriekš sastādītiem
sarakstiem bez tiesas sprieduma
veselām ģimenēm tika izvestas

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

Rosīgais darbošanās laiks
Marta mēnesi varētu nosaukt
par modināšanas un rosības mēnesi. Par to ar saviem darbiņiem
pārliecinājās Palsmanes pagasta
pirmsskolas iestādē. Iespīdot aizvien 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 garumā bērni veica dažādus pētījums
par izaudzētajiem zaļumiem, mācījās 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 piedalījāmies Venden zīmējumu konkurssā „Ūdens mūsu pasaulē”. Īpaši pavaeicās mūsu vismazākajiem „Eži”
grupiņai, sīvajā konkurencē viņi
tika pie veicināšans balvām par
savu grupas kopdarbu.
Iestādes zīmētāji ir aktīvi Smiltenes novada bibliotēkas organizēto konkursu atbalstītāji. Arī zīmējumu konkursā „Lieldienu rīts” katra
grupiņa saņēma pateicības rakstus un daži, žūrijas izvērtētie visradošākaie darbiņu autori, saņēma
arī balvas. Paldies Smiltenes novada bibliotēkai par interesantajiem

piedāvājumiem mūsu mazajiem.
Marta mēnesi noslēdzām ar
ciemošanās nedēļu, kurā kā īpašus
viesus gaidījām vecvecākus. Ikviens bija aicināts kopā ar mazbērnu 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. Paldies 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 pavasara saules stariņš, kas iedod enerģiju
un rosina uz pozitīvām emocijām.
Alise Rozniece,
Pirmsskolas skolotāja

ievestas čekistu vienības.
Šis vēstures skumjais laiks turpina dzīvot mūsu sirmgalvju atmiņās, kuri to reāli piedzīvoja toreiz
esot kā bērni vai jaunieši. Ar gaismu
un cerību pēc izciestiem gadiem

daudzi atgriezās dzimtenē, citi izvēlējās 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 mīlestību pret savu dzimteni veidos
skaistu un drošu Latvijas nākotni.
Pasākumā skanēja 5. – 8. klašu
kora izpildījumā dziesma „Lec, saulīte, rītā agri!”
Skatuves runas konkursa dalībniece Ance Ābolkālne runāja
fragmentu no Maijas Laukmanes
darba „Mīlestības mājas – sirds siltumiņā”, 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

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas
projektus mācību motivācijas palielināšanai
Smiltenes novada pašvaldība
aicina biedrības/nodibinājumus,
kas veic darbu ar jaunatni, no
2022. gada 1. aprīļa iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas
pārtraukšanas mazināšanai.
„PuMPuRS” projekti ir vērsti uz
izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši
nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un
pašu jauniešu aktīvas līdzdalības
veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un
īsteno paši jaunieši.
Vienam projektam pieejamais
finansējuma apmērs ir 4600 euro,
kas 100% tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī
konkrētā summa, ne vairāk un ne
mazāk.
Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti
konkrēti sadarbības partneri) un
projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).
Projekti
iesniedzami
līdz 2022. gada 6. maijam.

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@smiltenesnovads.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 „Viegli” gaita izglītībā, kas realizē I. Ziedoņa ideju:
„Latvijai būs nākotne, tikai tad,
ja mēs par spīti visiem nelabvēlīgajiem apstākļiem, pietiekami
daudz spēka, līdzekļu un uzmanības veltīsim izglītībai.”
Izbraukuma izlaušanās spēle
ir „escape room” principā veidota
spēle, kas ietērpta ērti pārvietojamā 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 komandās un katra grupiņa metās
iekšā savā izlaušanās piedzīvojumā!
Pateicoties programmai „Latvijas skolas soma”, lādes jau pagājušajā gadā aktīvi ceļoja pie sko-

lēniem visā Latvijā, bet 25. martā
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas
5., 6. un 7. klases skolēni aizrautīgi veica izlaušanās spēles uzdevumus, kas bija saistīti ne tikai ar
literatūru un latviešu valodu, bet
arī ar matemātiku, dabaszinībām,
sociālajām zinībām un vēsturi.
Interaktīvās nodarbības ievaddaļā skolēni papildināja un
nostiprināja zināšanas un kultūras izpratni par Imanta Ziedoņa
personību un daiļradi. Galvenā
nodarbības daļa bija veltīta padziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku
iepazīšanai no grāmatas „Blēņas
un pasakas”, veicinot lasītprasmi
un akcentējot rakstnieka vērtības.

Skolēniem bija jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kas attīsta caurviju
prasmes – lasītprasme, radošums, sadarbība
un līdzdalība.
Spēle noslēdzās ar kopīgu klases uzdevumu, izveidot vārdu, kas jāieraksta teikumā.
Jāpiebilst, ka spēle bija uz laiku, kas palīdzēja
uzturēt sacensības garu.
Pēc nodarbības skolēni atzina, ka interesanti 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 – visus kopā un atsevišķi, lai par mums saka: tie ir
labas klases.”
/I. Ziedonis/
Sarmīte Apine,
skolotāja
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Kultūra

SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKAS

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Smiltenes novada bibliotēka Bibliotēku darba laiks
Nr. Struktūrvienība
1.
Apes bibliotēka
2.1.

Bilskas bibliotēka

Smiltenes novada bibliotēka
Bibliotēku darba laiks
Telefona nr.
Pirmdiena
Otrdiena
10.00-18.00
10.00-17.00
64322271
29405936

2.2.

Loberģu nodaļa

25769049

2.3.

Birzuļu nodaļa

25650275

3.

Blomes bibliotēka

64772892

4.

Brantu bibliotēka

26957547

5.

Drustu bibliotēka

24502005

5.1.

Gatartas nodaļa

6.

Gaujienas bibliotēka

7.

Grundzāles bibliotēka

8.

Launkalnes bibliotēka

9.

Palsmanes bibliotēka

10.

Raunas bibliotēka

10.1.

Rozes nodaļa

25425155
64381603
25769055
25914174
64707466
64773879
64177360
26617582
26617582

Trapenes bibliotēka

12.

Variņu bibliotēka***

64324227
29392532
64722347

13.

Vidagas bibliotēka

68610677

Smiltenes bibliotēkas
bērnu apkalpošanas
14.2. nodaļa Gaujas ielā 1***

8.00-13.30

26449145
64773030

20047831

12.30-17.00

Ceturtdiena
10.00-17.00

Piektdiena
10.00-17.00

08.30-12.30

8.30-12.30
13.00-17.00
*8.00-12.00

8.30-12.30
13.00-17.00

8.30-12.30
13.00-17.00

12.30-16.30

7.00-11.30
12.00-15.30

8.00-12.00
13.00-18.00
8.00-12.30
13.00-16.30
8.00-12.00
13.00-17.00
8.00-12.00
13.00-17.00
9.00-18.00

8.00-12.00
13.00-17.00

8.00-12.00
13.00-17.00
8.00-12.00
13.00-17.00
9.00-18.00

8.00-12.00
12.30-16.30
8.00-12.00
12.30-17.00

8.00-12.00

8.00-12.00
13.00-17.00
**8.00-12.30
13.00-16.30
8.00-12.00
13.00-17.00
8.00-12.00
13.00-17.00
9.00-18.00

8.00-12.00
13.00-17.00
8.00-12.30
13.00-16.30
8.00-12.00
13.00-17.00
8.00-12.00
13.00-17.00
9.00-18.00

IZDEVUMU REZERVĒŠANA

IZSNIEGTO IZDEVUMU
LIETOŠANAS TERMIŅI

IZSNIEGŠANA LĪDZŅEMŠANAI

8.00-12.00
13.00-17.00
9.00-18.00

9.00-13.00

Vienlaikus izsniedz:

Periodikai 10 dienas
Jaunieguvumiem 14 dienas
Grāmatām un citiem
resursiem 21 diena

Ne vairāk kā 7 vienības
Ne vairāk kā 2 jaunieguvumus

8.30-12.30
13.00-16.00
8.30-12.30
13.00-17.00
8.30-12.30
13.00-16.00

8.30-12.30
13.00-16.00
8.30-12.30
13.00-17.00
8.30-12.30
13.00-16.00

8.30-12.30
13.00-16.00
8.30-12.30
13.00-17.00
8.30-12.30
13.00-16.00

10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

DATORU UN INTERNETA LIETOŠANA
9.00-15.00
Bezmaksas pakalpojums
Pieejami ikvienam apmeklētājam
Lietotāji tiek reģistrēti
Darba sesijas ilgums līdz
1 stundai
Iespēja rezervēt darba vietu pie datora

10.00-17.00

MAKSAS PAKALPOJUMI

21. maijs – Viduslaiku diena Raunā

tivitātes, amata prasmju darbnīcas, bruņinieku cīņas, aktivitātes
bērniem, izjādes ar zirgiem u.c.
Pēc tirgus apmeklētājiem būs iespēja doties īpašā ekskursijā vietējo gidu pavadībā pa Raunas pilsdrupām, lai izzinātu Raunas pils
vēsturi. Pēc tam aicināsim izbaudīt
Viduslaiku ķēķi Raunas centrā, kur
īpašu pārsteigumu būs sagatavojuši Raunas uzņēmēji. Savukārt
vakara noslēgumā pie sevis ielūgs
noslēpumainais Raunas parks, kur

Jaunākie periodiskie izdevumi
LNB starpbibliotēku abonementa
kārtā saņemtie izdevumi
Novadpētniecības materiāli
Īpaši iezīmēti resursi

REZERVĀCIJA SPĒKĀ 3 DIENAS

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.

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 pārvērtības, kļūstot par viduslaiku pilsētiņu – Ronnenburgu.
Šajā dienā rosība Raunas pils
mūros atdzīvosies un aizvedīs
mūs senā pagātnē, kad Raunas
pils piedzīvoja savus varenības
laikus. Visas dienas garumā Rauna ietērpsies Viduslaiku mētelī,
aicinot visus uz viduslaiku gadatirgu pilsdrupu pakājē, viduslaiku
aktivitātēm, bruņinieku cīņām,
gastronomiskiem un muzikāliem
piedzīvojumiem un daudz ko citu.
Jau no paša rīta Raunas pilsdrupu torņa pakājē atklāsim gadatirgu, kur varēs iegadāties Raunas
un tuvākās apkārtnes amatnieku,
zemnieku, mājražotāju un citu
meistaru produkciju, kā arī pavasarim tik aktuālos stādus. Tirgu
papildinās dažādas viduslaiku ak-

IZMANTOŠANA TIKAI LASĪTAVĀ

Ierodoties personīgi
Informējot telefoniski
Elektroniski e-pastā
Izmantojot autorizācijas datus

8.00-12.00
13.00-16.00

8.30-12.30
13.00-16.00
8.30-12.30
13.00-17.00
8.30-12.30
13.00-16.00

10.00-17.00

Uzrāda personu apliecinošu dokumentu –
(pasi, eID vai bērna dzimšanas apliecību)
Vecāks vai tam pielīdzināta persona aizpilda
reģistrācijas anketu - galvojumu

APKALPOŠANA

8.30-12.30

10.00-.17.00

LIETOTĀJS LĪDZ 14 g.v

Uzrāda personu apliecinošu dokumentu
(pasi, vai eID)
Aizpilda reģistrēšanās anketu

8.00-12.00
12.30-16.30
8.00-12.00
12.30-17.30

8.30-12.30
13.00-17.00
8.30-12.30
13.00-17.00
8.30-12.30
13.00-17.00

10.00-17.00

PIEAUGUŠAIS LIETOTĀJS

12.30-17.00

14.00-18.00

10.00-17.00

REĢISTRĒŠANA

Sestdiena

13.00-17.00

8.00-12.00

24502005

11.

Smiltenes bibliotēka
14.1. Baznīcas laukumā 13***

8.30-12.30
13.00-17.00

7.00-11.30
12.00-15.30
8.30-12.30
13.00-17.00
8.30-12.30
13.00-17.00
8.00-12.00

Trešdiena
10.00-17.00

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

Ginta Smukā, Aijas Andrejevas un
Jāņa Aišpura radītā mūzika aizvedīs mūs romantiskā ceļojumā, bet
parka koki izgaismosies vēl neredzētās nokrāsās.
Gaidīsim Tevi Raunā! Aicinām
sekot līdzi jaunumiem, jo jau pavisam drīz būs pieejama detalizēta
pasākuma programma.
Linda Vecgaile,
Raunas pagasta kultūras
darba organizatore

Izstāde Gaujienā
No 2. maija līdz 30. jūnijam
Gaujienas tautas nama mazajā
zālē gaujienietes Dzintras Zvejnieces piemiņas izstāde.
Dzintra Zvejniece dzimusi
1952. gada 24. aprīlī, Cēsu pusē.
Pēdējos gadus dzīvoja Gaujienā,
kuras dabas skaistums arī iedvesmoja mākslinieci radošajam darbam.
Viņa mācījās Rīgas Lietišķās
mākslas vidusskolā. Tur arī tapa
pirmās gleznas. Dzintra ilgus gadus darbojās kultūras biedrībā
„Harmonija”, viņas gleznas izstādīja Cēsu izstāžu namā, Dzērbe-

nē, Sedā, Gaujienā, viena no jubilejas izstādēm tika organizēta
kultūras biedrības „Harmonija”
izstāžu zālē.
Dzintrai tuva bija daba, tāpēc
gleznās cilvēkus iepriecina gleznotie ziedi, arī mākslas miniatūras liek cilvēkiem saskatīt neparasto, domāt citādi.
Izstāde apskatāma katru darba dienu un pasākumu laikā.

Laima Poševa,
Gaujienas tautas nama vadītāja

2m
distanci

2022. gada 21. aprīlis
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Par
Mājas kafejnīcu dienas
piedalīšanos
20. – 21. augustā
akcijā „Adījumi”

Marta beigās un aprīļa sākumā
Latvijas Pasts aicināja ziedot adījumus Ukrainas iedzīvotājiem. Arī
Drustu pagastā daudzi iedzīvotāji
atbalstīja šo akciju un ziedoja cimdus, zeķes cilvēkiem Ukrainā. Vēlos pateikties ikvienai, kas ziedoja
pašas darinātos adījumus, jo cilvēkiem pagrabos, bumbu patvertnēs un ierakumos bija un ir nepieciešams 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

Sports
Smiltenes novada pašvaldības īstenotā projekta „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšana” aktivitātes turpinās arī aprīlī un maijā. Tā ir lieliska iespēja bez maksas uzlabot
savu veselību, fizisko un garīgo
labsajūtu, gūt kustību prieku,
atpūsties no ikdienas rutīnas, kā
arī vienkārši socializēties un satikt līdzīgi domājošos.
Lai piedalītos kādā no projekta
ietvaros piedāvātajām aktivitātēm
nav nepieciešama iepriekšēja pieredze konkrētajā sporta veidā. Tās
pieejamas ikvienam novada iedzīvotājam, neatkarīgi no vecuma un
fiziskās sagatavotības.
Nodarbības notiek gan klātienē, gan tiešsaistes platformā
„Zoom”. Lai pieslēgtos un pilnvērtīgi iesaistītos attālinātajās nodarbībās, 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 iespēju veikt uzdotos vingrinājumus;
•
dators vai viedierīce, no
kuras veikta pieslēgšanās, jānovieto tā, lai pilnībā saskatītu un saklau-

Šogad, Smiltenes novadā, augusta izskaņā savas durvis vērs
vaļā māju kafejnīcas. Tas ir Latvijas mēroga pasākums, ko organizē
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra sadarbībā ar lauku tūrisma asociāciju Lauku Ceļotājs un
reģionālajiem koordinatoriem.
Šajās dienās savas durvis un
sētas ikvienam apmeklētājam
atvērs gan esoši ēdināšanas uzņēmumi, 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-

ciju vietas, kafejnīcas, krodziņi,
pavāru restorāni, piļu un muižu
restorāni, ēdiena gatavošanas
meistarklases ar pagatavotā ēdiena kopīgu baudīšanu, kā arī vietējo iedzīvotāju mājas un sētas ar
vietējiem ēdieniem. Akcentēsim
lauku ēdienu garšu un vērtības:
ģimenēs mantotās receptes, sezonalitāti, raksturīgās garšas un
smaržas, sātīgumu, pašaudzētos
un vietējos produktus.
Ja jūti aicinājumu piedalīties ar
savu Mājas kafejnīcu, droši reģistrējies šajā saitē: ej.uz/MKD_22_
Smiltenes_novads.
Reģistrācija
būs aktīva līdz 6. maijam.
Tiekamies Māju kafejnīcu dienās 2022!
Marta Vika,
Smiltenes novada Kultūras un
tūrisma pārvaldes
tūrisma jomas vadītāja

Baudi kustību prieku Smiltenes novadā arī aprīlī un maijā!
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, Smiltenes novadā
Tiešsaistes
platformā
„ZOOM” pirmdienās:
4., 11. un 25. aprīlī;
2., 9., 16., 23. un 30. maijā
18.00 – 19.30

Visas nodarbības tiek īstenotas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros, realizējot projektus:
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)”. Projekts
tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 01.09.2023. Kopējais finansējums 253592,00 EUR.
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos (9.2.4.2/16/I/057)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un
valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 31.08.2023. Kopējais finansējums 75 389.00 EUR.

sītu pasniedzēju;
•
video kameru vēlams atstāt ieslēgtu visu nodarbības laiku.
APRĪLĪ un MAIJĀ aicinām apmeklēt:
•
VINGROŠANAS nodarbības 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 ceturtdienās:
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

•
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 nodarbībai 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

8. maijā
11.00 – 12.00
Izbraukšana no Smiltenes Baznīcas laukuma stāvlaukuma
Pieteikšanās pa tālruni pa tālruni 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 Ingūnu Dovgāni
Tiešsaistes
platformā
„ZOOM” ceturtdienās:
14. un 28. aprīlī
18.30 – 19.30
Vairāk informācijas pa tālruni
26420761

•
JOGAS nodarbības ar jogas speciālisti Danu Langenfeldu
Klātienē otrdienās:

•
PELDĒŠANAS un PIRTS senioriem (no 54 gadu vecuma) Priekuļu peldbaseinā „Rifs”
3., 10., 13. un 24. aprīlī

Plašāka informācija par bezmaksas sporta aktivitātēm Smiltenes novadā pieejama interneta vietnē www.smiltenesnovads.lv, sadaļā
„Sabiedrība”, „Projekta „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai””.
Smiltenes novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļa
Madara Mūrniece,
Zīmolvedības un mārketinga
speciāliste

šanu.
Velobrauciens ir lieliska iespēja pavadīt dienu sportiskās aktivitātēs, tādēļ ir aicināts piedalīties

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

tances.
Sīkāka informācija par pasākumu tiks publicēta pašvaldības
sociālajos tīklos.

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

ritēs 4. maijā. Pasākuma mērķis ir
popularizēt velosportu kā aktīvu
atpūtas līdzekli, sekmēt un veicināt brīvā laika sportisku pavadī-
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Plānoto pasākumu kalendārs
Apes pilsēta un pagasts
Apes bibliotēkā, bērnu literatūras nodaļā.
19. – 29. aprīlī PII „Vāverīte” vecākās grupiņas 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 tikšanās „Pavasaris dārzā un sirdī’’.
4. maijā plkst. 17.00 Apes tautas namā Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltīts
koncerts ar Apes tautas nama amatiermākslas 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 čempionāts motokrosā Apes mototrasē.
15. maijā Pierobežas Pavasara Gadatirgus.
21. maijā plkst. 10.00 Apes tautas namā
muzikāla izrāde bērniem „Māja zem varavīksnes” 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 dienas koncerts Jeberlejas estrādē.

Drustu pagasts
No 4. līdz 29. aprīlim Drustu bibliotēkā apskatāma skolnieka Armanda Samohvalova
zīmējumu izstāde.
4. maijā plkst. 11.00 Drustu muzeja darbnīcā – 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 tautas 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 muižas parkā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena „Baltā galdauta svētki”.
6. maijā plkst. 16.00 Gaujienas tautas namā
Mātes dienas koncerts „Es mazā sirdī mīlestību nesu”.
7. maijā plkst. 20.00 Gaujienas tautas namā
Mātes dienai veltīts koncerts „Saules mirkli
dāvājot” .
14. maijā plkst. 21.00 filmu vakars terasēs 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 Grundzālē!” IV kārta.
5. maijā plkst. 19.00 Grundzāles kultūras
namā Grundzāles amatierteātra „Cik jaudas!» pirmizrāde – „Vēstule no pažobeles” un
„Šķīstības solījums” (viencēlieni). Ieejas maksa 2,00 EUR.
14. maijā plkst. 15.00 Grundzāles kultūras
namā Erudīcijas turnīra „Prāto Grundzālē!” V kārta.
19. maijā plkst. 19.00 Grundzāles kultūras 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 atklāšanas koncerts Grundzāles brīvdabas estrādē. 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 bibliotēkā.
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 ziedojumiem.
22. aprīlī plkst. 18.00 Raunas bibliotēkā grāmatas „Raunas pils” atvēršanas svētki un tikšanās ar grāmatas autoriem.
28. aprīlī plkst. 13.00 Nacionālo partizānu
piemiņas pasākums Raunas pagasta „Daiņkalnos” .
29. aprīlī plkst. 13.00 LIELĀ TALKA Raunā.
Kultūrvēsturiski nozīmīgu personu kapavietu
sakopšana Raunas kapsētā.
4. maijā Raunā Velobrauciens „Brauc Brīvi” – iebrauc savas sliedes Latvijas neatkarības 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”. Biļetes iepriekšpārdošanā bezrindas.lv un kultūras centra kasē 5 EUR, pasākuma dienā
kultūras centra kasē 7 EUR.
23. aprīlī plkst. 10.00 Smiltenes sporta hallē, Smiltenes novada čempionāts volejbolā 2.
kārta.
23. aprīlī plkst. 14.00 Smiltenes Tepera stadionā Futbola Pirmās līgas spēle FK SMILTENE/BJSS pret FK Salaspils.
3. maijā plkst. 18.00 Smiltenes kultūras centrā muzikāls uzvedums bērniem „Peles Karameles svētku diena”, Biļetes iepriekšpārdošanā bilesuparadize.lv 9 EUR un 12 EUR.
6. maijā Smiltenes kultūras centrā Smiltenes
novada un Valkas novada tautas deju kolektīvu metodiskais seminārs – repertuāra pārbaude. 1. daļa plkst. 19.00, 2. daļa plkst. 21.15.
8. maijā plkst. 13.00 Smiltenes Tepera stadionā Futbola Pirmās līgas spēle FK SMILTENE/BJSS pret VALMIERA FC-2 / VSS.
14. maijā (laiks tiks precizēts) Smiltenes kultūras centrā Smiltenes novada Vokālo ansambļu koncerts.
14. maijā Latvijas kauss autosprintā 2. posms
Tepera autotrasē.
21. maijā (laiks tiks precizēts) vasaras sezonas atklāšanas koncerts Jāņukalna estrādē.

2022. gada 21. aprīlis
des grāmatas „Uzzīmē baltu lietu” tapšanu.

Trapenes pagasts
No 7. aprīļa līdz 30. jūnijam Trapenes novadpētniecības centrā skatāma Daces Brūniņas darbu izstāde. Izstāde apskatāma
darba dienās iepriekš piesakoties pa tālruni
25413243.

30. aprīlī plkst. 19.00 Trapenes kultūras
namā Vokālie ansambļi aicina uz jautru koncertu „Pasmaidi”. Ieeja – 1,00 EUR.
4. maijā plkst. 15.00 skvērā pie Trapenes novadpētniecības centra „Baltā galdauta svētki”.
13. maijā plkst. 19.00 ģimenes dienai veltīts
pasākums.

Jauniešiem novadā
Aprīlis tiek aizvadīts jaunu sadarbību dibināšanā ar jauniešiem visā novadā, notika jauniešu forums, jauniešu tikšanās Smiltenē un turpinās izbraukumi pie pagastos dzīvojošajiem
jauniešiem. Kopā plānojām jauniešu festivālu „Lēciens”, kurš norisināsies jūnijā, tāpat turpinām izpēti par novada stiprajām un vājajām pusēm, organizējam radošās darbnīcas, iepazīstamies 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.smiltenesnovads.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

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 izstāde „...vēja plūsmā ziedošā, mana pelēkā
un košā».
No 7. maija līdz 30. jūnijam atzīmējot Eiropas 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 Eiropas dienu, bibliotēkas logos Smiltenes Mākslas 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-

Trapenes iedzīvotāji,
kuri talkos SOLO
talkā, aicināti saņemt
atkritumu maisus
Trapenes pagasta
pārvaldē.

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

