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Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums 15.12.2022.

2022. gada 5. decembrī oficiāli pieņemts 
Smiltenes novada ģerbonis. Pamatojoties uz 
Ģerboņu likuma 6. panta trešo daļu, Kultūras 
ministrija paziņojusi par Smiltenes novada 
jaunā ģerboņa reģistrēšanu: „Dalīts ar paze-
minātu ševrona griezumu: zils un zelts. Augšē-
jā laukā sudraba lilija un tāds pats liliju krusts, 
apakšējā laukā rudzupuķes zieds dabiskās 
krāsās”. Reģistrēts 2022. gada 30. novembrī. 

Lai jaunais simbols viegli iedzīvojas, vieno 
iedzīvotājus, veido piederības un lepnuma sa-
jūtu novadam!  

 
Linda Beitika,

Sabiedrisko attiecību  nodaļas vadītāja

Smiltenes novadam 
izsludināts ģerbonis
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nas procedūru.
12. Uzsākt nekustamā īpašu-

ma „Vārkaļu lauks”, Trapenes pa-
gasts, kadastra numurs 3684 002 
0178, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3684 002 
0176 3,27 ha platībā, atsavināša-
nas procedūru.

13. Uzsākt nekustamā īpašu-
ma „Jaungravas”, Virešu pagasts, 
Smiltenes novads, atsavināšanas 
procedūru.

14. Uzsākt nekustamā īpa-
šuma „Cīrulīši”, Virešu pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra nu-
murs 3690 004 0140, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3690 004 0140, platī-
ba 0,8158 ha un uz tām esošajām 
ēkām ar kadastra apzīmējumu 
3690 004 0140 001 (administratīvā 
ēka) un 3690 004 0140 002 (saim-
niecības ēka), atsavināšanas pro-
cedūru.

15. Uzsākt nekustamā īpašu-
ma Cēsu iela 4, Raunas pagasts, ka-
dastra numurs 4276 006 0524, sa-
stāv zemes no vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4276 006 0524, 0,323 
ha platībā uz tās esošajām būvēm 
ar kadastra apzīmējumu 4276 006 
0524 001 (aptieka) un 4276 006 
0524 002 (saimniecības ēka), atsa-
vināšanas procedūru.

16. Atļaut atsavināt Smilte-
nes novada pašvaldības domes 
īpašumā un uzskaitē esošo kus-
tamo mantu – automašīnu MB 
Sprinter 413, valsts reģistrācijas 
numuru zīme DZ 9249, pirmā elek-
troniskā izsolē ar augšupejošu 
soli. Apstiprināt transportlīdzekļa 
izsoles nosacīto cenu 2600,00 EUR 
(divi tūkstoši seši simti euro un 00 
centi), ieskaitot pievienotās vērtī-
bas nodokli.

17. Piešķirt Smiltenes novada 
Bilskas pagasta Bilskas ciemā šā-
dus ielu nosaukumus:

17.1. Pašvaldības ceļam „Tau-
tas nams – Ziediņi” piešķirt nosau-
kumu Liepu iela;

17.2. Pašvaldības ceļa „Silnieki 
– Upmaļi” Bilskas ciemā atrodošai 
daļai piešķirt nosaukumu Pumpu-
ru iela, izveidojot jaunu ielu;

17.3. Pašvaldības ceļam „Ziedi-
ņi – Ezermala” piešķirt nosaukumu 
Ezera iela;

17.4. Pašvaldības ceļam „Krejo-
tava – Liepas” piešķirt nosaukumu 
Vītolu iela.

18. Piešķirt Smiltenes novada 
Bilskas pagasta Mēru ciemā šādus 
ielu nosaukumus:

18.1. Pašvaldības ceļa „Dru-
vas – Avoti” Mēru ciemā atrodošai 
daļai piešķirt nosaukumu Ābeļu 
iela, izveidojot jaunu ielu;

18.2. Pašvaldības ceļa „Tautas 
Nams – Kalējiņi” Mēru ciemā at-
rodošai daļai piešķirt nosaukumu 
Lapegļu iela, izveidojot jaunu ielu.

19. Izslēgt no pašvaldības ielu 
saraksta Ozolu ielu Mēru ciemā.

20. Pašvaldības ceļa „Pumpu-
ri – Abriņas” posmu Bilskas ciema 
robežās pievienot Pumpuru ielai.

21. Pārdēvēt šādu pašvaldī-
bas autoceļu nosaukumus:

21.1. Pašvaldības ceļu „Tautas 
Nams – Kalējiņi” pārdēvēt par ceļu 
„Celmiņi – Kalējiņi”;

21.2. Pašvaldības ceļu „Dru-
vas – Avoti” pārdēvēt par ceļu 
„Druvas – Dambīši”;

21.3. Pašvaldības ceļa „Silnie-
ki – Upmaļi” daļu ārpus Bilskas 
ciema robežām pārdēvēt par „Up-
maļu ceļu”.

22. Piešķirt Smiltenes nova-
da Blomes pagasta Blomes ciemā 
pašvaldības ceļam „Zeltiņi – Vec-

2022. gada 30. novembrī no-
tika kārtējā domes sēde, kurā 
tika pieņemti šādi lēmumi:

1. Iecelt Lieni Gūtmani paš-
valdības iestādes „Smiltenes nova-
da Brantu un Launkalnes pagastu 
apvienības pārvalde” vadītājas 
amatā ar 2023. gada 1. janvāri.

2. Iecelt Gaidi Bogdanovu 
Smiltenes novada Blomes un Smil-
tenes pagastu apvienības pārval-
des vadītāja amatā ar 2023. gada 
1. janvāri.

3. Nodot publiskajai ap-
spriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai detālplānojumu teri-
torijai starp Gaujas ielu, Valmieras 
ielu, Daugavas ielu un Smiltenes 
pilsētas robežu, Smiltenē, Smilte-
nes novadā (turpmāk – Detālplāno-
jums), nosakot publiskās apsprie-
šanas termiņu četras nedēļas.

4. Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas noteik-
šanu Smiltenes novada adminis-
tratīvajā teritorijā.

5. Uzsākt nekustamā īpa-
šuma Smilšu ielā 4 - 2, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, atsavināšanas 
procedūru.

6. Nodot atsavināšanai Smil-
tenes novada pašvaldībai piedero-
šo nekustamo īpašumu Rīgas iela 
53, Smiltene, Smiltenes novads, ka-
dastra numurs 9415 006 0709, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 9415 006 0709, ar 
platību 1148 m².

7. Uzsākt nekustamā īpa-
šuma „Smēdes”, Drustu pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra nu-
murs 4248 006 0063, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4248 006 0063, platī-
ba 36,06 ha, atsavināšanas proce-
dūru.

8. Nodot atsavināšanai Smil-
tenes novada pašvaldībai piedero-
šo nekustamo īpašumu „Palienes”, 
Apes pagasts, kadastra numurs 
3625 005 0177, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
3625 005 0147, ar platību 2,32 ha.

9. Nodot atsavināšanai 
nekustamo īpašumu „Lāčplēši” 
– 3, Raunas pagasts, Smiltenes 
novads, kadastra numurs 4276 
900 0370, kas sastāv no dzīvokļa 
ar platību 52,3 m² un kopīpašu-
ma domājamās daļas no būvēm 
523/4527 (būvju kadastra apzīmē-
jumi: 4276 006 0318 001; 4276 006 
0318 002; 4276 006 0318 003; 4276 
006 0318 004), kā arī kopīpašuma 
domājamās daļas 523/4527 no 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 4276 006 0620 un apstip-
rināt tā brīvo cenu 3600,00 EUR 
(trīs tūkstoši seši simti euro un 00 
centi);

10. Nodot atsavināšanai ne-
kustamo īpašumu „Lāčplēši” – 7, 
Raunas pagasts, Smiltenes novads, 
kadastra numurs 4276 900 0371, 
kas sastāv no dzīvokļa ar platību 
70,1 m² un kopīpašuma domā-
jamās daļas no būvēm 701/4527 
(būvju kadastra apzīmējumi: 4276 
006 0318 001; 4276 006 0318 002; 
4276 006 0318 003; 4276 006 0318 
004), kā arī kopīpašuma domā-
jamās daļas 701/4527 no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
4276 006 0620 un apstiprināt tā 
brīvo cenu 4300,00 EUR (četri tūk-
stoši trīs simti euro un 00 centi);

11. Uzsākt nekustamā īpašu-
ma „Krūmalas”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra nu-
murs 9444 007 0222, kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 9444 007 
0222, platība 5,2 ha, atsavināša-

pagastmāja”  nosaukumu Zeltiņu  
iela.

23. Sadalīt pašvaldības auto-
ceļu „Rimšas – Robežnieki” divās 
daļās, izveidojot jaunus ceļus „Nī-
gales ceļš” un „Dobumu ceļš”.

24. Sadalīt pašvaldības auto-
ceļu pašvaldības autoceļu „Irbītes 
– Silavas – Vārpas” divās daļās, iz-
veidojot jaunus ceļus „Irbītes – Lī-
dumnieki” un „Vārpas – Dinalejas”.

25. Pārdēvēt šādu pašvaldī-
bas autoceļu nosaukumus:

25.1. Ceļu „A/C „Valmiera – 
Smiltene” – Tīles” pārdēvēt par ceļu 
“Tīles ceļš”;

25.2. Ceļu „A/C Blome – Jauns-
miltene – Jaunvindas” pārdēvēt par 
ceļu „Jaunvindu ceļš”;

25.3. Ceļu „Ceļš A/C „Valmiera – 
Smiltene”- Ļuļas” pārdēvēt par ceļu 
„Krastu ceļš”;

25.4. Ceļu „Ceļš A/C „Zariņi – 
Kubliņi – Smiltenes pag.” pārdēvēt 
par ceļu „Zariņi – Stariņi”.

26. Piešķirt Smiltenes nova-
da Palsmanes pagasta Palsmanes 
ciemā atrodošai pašvaldības ceļa 
„Rūpnieki – Palejas” daļai nosauku-
mu Rūpnieku  iela un pievienot to 
Rūpnieku ielai.

27. Piešķirt Smiltenes nova-
da Palsmanes pagasta Palsmanes 
ciemā atrodošai pašvaldības ceļa 
„Dārzniecība – Vecpūķi” daļai no-
saukumu Dārzniecības iela, izvei-
dojot jaunu ielu.

28. Piešķirt Smiltenes novada 
Grundzāles pagasta Grundzāles 
ciemā atrodošai ceļa „Svari – Kalē-
jiņi” daļai nosaukumu Sporta  iela, 
izveidojot jaunu ielu.

29. Piešķirt Smiltenes novada 
Grundzāles pagasta Grundzāles cie-
mā atrodošām pašvaldībai piede-
rošām inženierbūvēm ar kadastra 
apzīmējumiem 94580080090006 
un  94580080108007 nosaukumu 
Mazā Tilta  iela, izveidojot jaunu 
ielu.

30. Pašvaldības autoceļus 
„Priežkalni – Bierņi” un „Bierņi – 
Mežvidi” apvienot vienā ceļā un 
piešķirt nosaukumu „Priežkalni – 
Bierņi – Mežvidi”.

31. Piešķirt Smiltenes novada 
Raunas pagasta Raunas ciemā šā-
dus ielu nosaukumus:

31.1. Pašvaldības ceļam „Cēsu 
iela – Alejas iela” piešķirt nosauku-
mu Alejas iela, un pievienot Alejas 
ielai;

31.2. Pašvaldības ceļam „Vin-
nesti – Tūteri” Raunas ciemā  pie-
šķirt nosaukumu Baižkalna iela;

31.3. Pašvaldības ceļam „Kalna 
iela – Bērnudārzs” piešķirt nosau-
kumu Kalna iela un pievienot Kalna 
ielai;

31.4. Pašvaldības ceļam „Bēr-
ziņi – Avotkalni” un ceļam „Ģipšļi – 
Bērziņi” piešķirt vienotu nosauku-
mu Ziedu iela.

32. Piešķirt Smiltenes novada 
Raunas pagasta Rozes ciemā šādus 
ielu nosaukumus:

32.1. Pašvaldības ceļa  „Priedes 
– Lejas Rozes” Rozes ciemā atrodo-
šai daļai piešķirt nosaukumu Sau-
les iela un pievienot Saules ielai;

32.2. Pašvaldības ceļa „Roze – 
Jāņaskola” Rozes ciemā atrodošai 
daļai piešķirt nosaukumu Saules 
iela un pievienot Saules ielai;

32.3. Pašvaldības ceļa „Krievi-
ņi – Zeltiņi” Rozes ciemā atrodošai 
daļai piešķirt nosaukumu Avotu 
iela un pievienot Avotu ielai.

33. Pārdēvēt šādu pašvaldī-
bas autoceļu nosaukumus:

33.1. Pašvaldības ceļu „Ceļa 
„Priedes – Lejas Rozes” pārdēvēt 
par ceļu „Uz Rozēm”;
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33.2. Pašvaldības ceļu „Karēļi 

– Pāvuli” pārdēvēt par ceļu „Uz Kur-
mjiem”;

33.3. Pašvaldības ceļus „Lāč-
plēši – Ennēni” un „Grāveļi – Ennē-
ni” apvienot vienā ceļā un pārdēvēt 
par ceļu „Lācplēši – Grāveļi”.

34. Piešķirt Smiltenes novada 
Variņu pagasta Variņu ciemā ceļam 
„Oktobra iela – Sējumi – Saujas”  
nosaukumu Sējumu  iela.

35. Dzēst nekustamā īpašu-
ma nodokļa parādu par kopējo 
summu 72,06 EUR (septiņdesmi 
divi euro, 06 centi), t.sk. pamatpa-
rāds 54,72 EUR un kavējuma nau-
da 17,34 EUR un izslēgt no debitoru 
saraksta.

36. Atļaut SIA „ZEE Techno-
logy”, reģ. Nr. 40203323142, juridis-
kā adrese: „Gatves” – 20, Trapene, 
Trapenes pag., Smiltenes novads, 
LV-4348, veikt atkritumu (nolietoti 
transportlīdzekļi (atkritumu klase 
160104) savākšanu, šķirošanu, sa-
gatavošanu pārstrādei un atļaut 
uzglabāt atkritumus uzglabāšanas 
vietā: „Annurijas”, Trapenes pa-
gasts, Smiltenes novads zemes vie-
nībā ar kadastra apzīmējumu 3684 
003 0048, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 70900060101.

37. Apstiprināt aktualizēto 
Smiltenes novada attīstības prog-
rammas 2022. – 2028. gada Inves-
tīciju plānu.

38. Apstiprināt 2022. gada 
projektu līdzfi nansēšanas konkur-
sa nevalstiskajām organizācijām 
Smiltenes   novadā 2. kārtas rezul-
tātus un slēgt vienošanās par līdz-
fi nansējuma piešķiršanu ar sekojo-
šiem pieteikumu iesniedzējiem:

38.1. Projektam „BMX ātri uz-
stādāma nojume/telts iegāde”, 
iesniedzējs biedrība „BMX klubs 
Silvas Ziķeri”, piešķirt līdzfi nansēju-
mu 1195,25 EUR apmērā;

38.2. Projektam „Gaujienas 
kalendārs”, iesniedzējs biedrība 
„Vītolēni”, piešķirt līdzfi nansējumu 
925,00 EUR apmērā;

38.3. Projektam „Mākslas dār-
za” pagalma vides labiekārtošana”, 
iesniedzējs biedrība „Sabiedrība 
un attīstība”,  piešķirt līdzfi nansē-
jumu 799,91 EUR apmērā;

38.4. Projektam „Arheoloģis-
kie ziemas tērpi Smiltenes folkloras 
kopai „Rudzupuķe””, iesniedzējs 
biedrība „Smiltenei un Latvijai”, 
piešķirt līdzfi nansējumu 500,00 
EUR apmērā;

38.5. Projektam „Zaļās klases 
izveide Blomes pamatskolā”, ie-
sniedzējs biedrība „GaisMa tunelī”, 
piešķirt līdzfi nansējumu 2000,00 
EUR apmērā;

38.6. Projektam „Vienoti tērpi 
Dziesmusvētkos TLMS „Smiltene” 
dalībniekiem”, iesniedzējs biedrība 
„Sabiedrība un attīstība”, piešķirt 
līdzfi nansējumu 333,57 EUR apmē-
rā.

39. Slēgt līgumu ar biedrību 
„Sabiedriskās politikas centrs PRO-
VIDUS” par dalību Baltijas Jūras 
valstu padomes fi nansētā projektā 
„Consulting citizens for municipal 
green policies”.

40. Sagatavot un iesniegt 
projekta pieteikumu „Apes mo-
tosporta tradīciju godināšana un 
Apes mototrases labiekārtošana” 
biedrības „Alūksnes lauku partne-
rība” izsludinātajā atklātā projektu 
konkursā Lauku attīstības prog-
rammas 2014. – 2020. gadam 19.2. 
apakšpasākuma „Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības  stratēģiju”, 
stratēģiskais mērķis SM 2 „Sabied-
rībai nozīmīga dzīves vide”, Rīcība 

2.4. „Apes motosporta tradīciju 
godināšana un Apes mototrases 
labiekārtošana”.

41. Sagatavot un iesniegt pro-
jekta pieteikumu „Vaidavas dabas 
takas labiekārtošana” biedrības 
„Alūksnes lauku partnerība” izslu-
dinātajā atklātā projektu konkursā 
Lauku attīstības programmas 2014. 
– 2020. gadam 19.2. apakšpasāku-
ma „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības  stratēģiju”, stratēģiskais 
mērķis SM 2 „Sabiedrībai nozīmīga 
dzīves vide”, Rīcība 2.3. „Vaidavas 
dabas takas labiekārtošana”.

42. Piekrist Grundzāles pa-
matskolas dalībai Eiropas Savie-
nības Erasmus+ programmas 
Pamatdarbības Nr. 2 sadarbības 
partnerību (KA220-SCH) skolu pro-
jektā, projekta Nr. 2022-1-PL01-
KA220-SCH-000088981, „Using 
farms as an ecological and pedago-
gical education environment – Ga-
mifi ed – STEAM based learning ap-
proach Model” (Lauku saimniecību 
kā ekoloģiskas un pedagoģiskas 
vides izmantošana – spēlē balstīta 
STEM priekšmetu mācīšanās pie-
eja), kura kopējais Grundzāles pa-
matskolai pieejamais fi nansējums 
ir 32 130,00  EUR.

43. Apstiprināt grozījumus 
Smiltenes novada kultūras, sabied-
riski nozīmīgu vai izglītojošu aktivi-
tāšu projektu konkursa nolikumā.

44. Par grozījumiem Smilte-
nes novada pašvaldības domes 
29.06.2022. lēmumā Nr. 285 „Par 
maksas  pakalpojumu apstiprinā-
šanu Smiltenes novada Kultūras 
un  tūrisma pārvaldes struktūrvie-
nībās”.

45. Apstiprināt siltumapgā-
des tarifu apkurei apkures sezonā 
Gaujienas pagasta „Robežnieki” 
katlu mājas teritorijā.

46. Apstiprināt sociālās aprū-
pes centra „Trapene” ēdināšanas 
pakalpojuma izmaksas.

47. Apstiprināt Sociālās aprū-
pes centra „Trapene” ilgstošas so-
ciālās aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas pakalpojuma maksu vienam 
klientam mēnesī 960,00 EUR (devi-
ņi simti sešdesmit euro, 00 centi).

48. Apstiprināt Sociālās aprū-
pes centra „Trapene” ilgstošas so-
ciālās aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas pakalpojuma maksu vienam 
klientam dienā 31,57 EUR (trīsdes-
mit viens euro, 57 centi).

49. Apstiprināt klientam ēdi-
nāšanas pakalpojuma dienas mak-
sas samazinājumu 6,36 EUR (seši 
euro, 36 centi) klienta attaisnotas 
īslaicīgas prombūtnes laikā līdz vie-
nam mēnesim.

50. Apstiprināt „Gatartas 
pansionāts” ilgstošas sociālās ap-
rūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma maksu vienam klien-
tam mēnesī 820,00  EUR (astoņi 
simti divdesmit euro, 00 centi).

51. Apstiprināt „Gatartas 
pansionāts” ilgstošas sociālās ap-
rūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma maksu vienam klien-
tam dienā 26,97 EUR (divdesmit 
seši euro, 97 centi).

52. Par Ukrainas civiliedzīvo-
tāju izmitināšanas izmaksu apstip-
rināšanu „Pašvaldības māja”, Bils-
ka, Bilskas pagasts.

53. Par Ukrainas civiliedzī-
votāju izmitināšanas izmaksu ap-
stiprināšanu Oktobra iela 3A - 2 un 
Oktobra iela 3A – 4, Variņi, Variņu 
pagasts.

54. Par grozījumiem Smilte-
nes novada pašvaldības domes 
2022. gada 26. oktobra lēmu-

Pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas sešu projektu īstenošanai

mā Nr. 508 „Par aizņēmumu no 
Valsts kases ERAF projekta (Nr. 
9.3.1.1/19/I/049)  Sociālo pakalpoju-
mu infrastruktūras attīstība Smil-
tenes novadā īstenošanai”. 

55. Grozīt Smiltenes novada 
pašvaldības domes 2021. gada 29. 
decembra lēmumu Nr. 436 (sēdes 
protokols Nr. 16., 72. §.) „Par piln-
varojumu Smiltenes novada paš-
valdības izpilddirektoram noteikt 
aizliegumu atrasties uz Smiltenes 
novada administratīvajā teritorijā 
esošo pašvaldības iekšzemes pub-
lisko ūdeņu un citu tās valdījumā 
esošo ūdeņu ledus”, papildinot to 
ar 11. punktu šādā redakcijā:

„11. Lēmuma 1. punktā no-
teiktajā kārtībā pašvaldības iz-
pilddirektora izdotajā rīkojumā 
nosakāms izņēmums no pilnīga 
vai daļēja aizliegumu atrasties 
uz ūdenstilpes ledus kārtas vei-
došanās laikā, kā arī iestājoties 
mainīgiem vai pavasarīgiem laika 
apstākļiem, makšķerniekiem, kas 
aprīkoti vismaz ar šādiem drošības 
līdzekļiem:

− sertifi cētu drošības kom-
binezonu, kas paredzēt zemledus 
makšķerēšanai,

− apavu radzēm,
− glābšanās pīķiem (na-

giem, radzēm),
− vergu (ledus biezuma un 

izturības noteikšanai),
− glābšanas auklu (virvi, 

līni).
56. Apstiprināt noteikumus 

„Noteikumi par skaidras naudas 
operācijām Smiltenes novada paš-
valdībā”.

57. Apstiprināt Smiltenes no-
vada pašvaldības Kultūrvēsturis-
kā mantojuma apzināšanas darba 
grupas 2022. gada 26. janvāra dar-
ba uzdevuma izpildi un gala ziņoju-
mu „Smiltenes novada kultūrvēs-
turiskā mantojuma apkopojums”.

58. Apstiprināt Smiltenes no-
vada pašvaldības dibināto ama-
tiermākslas kolektīvu darbības un 
fi nansēšanas noteikumus. 

59. Apstiprināt noteikumus 
„Par Apes novada domes 2019. 
gada 24. oktobra noteikumu „Par 
kārtību, kādā Apes novada pašval-
dība sedz transporta izdevumus 
pašvaldības izglītības iestāžu iz-
glītojamajiem” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem”.

60. Apstiprināt nolikumu 
„Grozījumi Smiltenes novada paš-
valdības 2022. gada 30. marta noli-
kumā Nr. 13/22 „Smiltenes novada 
pašvaldības pedagoģiski medicī-
niskās komisijas nolikums”.

61. Apstiprināt konkursa no-
likumu „Par Smiltenes novada vis-
pārizglītojošo mācību iestāžu 12. 

klašu absolventu mācību darba 
rezultātiem”.

62. Apstiprināt Smiltenes no-
vada pašvaldības dibināto izglītī-
bas iestāžu vadītāju mēneša darba 
algas noteikšanas kritērijus saska-
ņā ar pielikumu.

63. Apstiprināt „Smiltenes 
novada jaunatnes politikas at-
tīstības plānošanas dokumentu 
2023. – 2028. gadam”.

64. Apstiprināt Smiltenes no-
vada karogu – dzeltens karogs ar 
horizontālu, balta dalījuma joslu 
vidū, ar karoga vidū novietotu no-
vada ģerboni ar zeltu un sudrabu, 
nosakot to kā Smiltenes novada 
pašvaldības simboliku.

65. Apstiprināt saistošo notei-
kumu „Grozījumi Smiltenes novada 
pašvaldības domes 2021. gada 27. 
oktobra saistošajos noteikums Nr. 
14 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pa-
balstiem Smiltenes novada pašval-
dībā”  projektu.

66. Apstiprināt Smiltenes no-
vada pašvaldības saistošo notei-
kumu „Par atbalstu pasākumiem 
mājokļa vides pielāgošanai perso-
nām ar funkcionēšanas ierobežoju-
miem Smiltenes novadā” projektu.

67. Apstiprināt iekšējo notei-
kumu „Kārtība par atbalstu biedrī-
bām un nodibinājumiem sabiedris-
ki nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai 

sociālajā jomā Smiltenes novada 
pašvaldībā” projektu.

68. Apstiprināt saistošo no-
teikumu „Par Smiltenes novada 
domes 2010. gada 26. augusta sais-
tošo noteikumu Nr. 10/10 „Pašval-
dības nodeva par dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu” 
atzīšanu par spēku zaudējušiem”  
projektu.

69. Apstiprināt saistošo no-
teikumu „Par Apes novada domes 
2015. gada 24. septembra saistošo 
noteikumu Nr. 18/2015 „Par paš-
valdības nodevām Apes novadā” 
projektu.

70. Apstiprināt saistošo notei-
kumu „Par Raunas novada domes 
2009. gada 18. februāra saistošo 
noteikumu Nr. 4 „Par pašvaldības 
nodevām Raunas novadā” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem” projektu.

71. Apstiprināt Smiltenes no-
vada pašvaldības saistošo notei-
kumu „Dzīvokļu izīrēšanas kārtība 
zemas īres maksas mājokļos Smil-
tenes novadā” projektu.

72. Apstiprināt iekšējo notei-
kumu „Par Smiltenes novada paš-
valdības dzīvojamā fondā īrnieku 
veikto ieguldījumu kompensēša-
nu” projektu.

73. Apstiprināt iekšējo notei-
kumu „Smiltenes novada pašvaldī-
bas valdījumā un apsaimniekošanā 

esošo ūdenstilpju pārvaldības no-
teikumi”  projektu .

74. Iesnieguma par Smiltenes 
novada pašvaldības Dzīvokļu komi-
sijas 2022. gada 4.oktobra Lēmu-
ma Nr. 176 atcelšanu, izskatīšana.

75. Par grozījumiem Drustu 
pagasta pārvaldes amata vienību 
sarakstā.

76. Par grozījumiem Grun-
dzāles pagasta pārvaldes amata 
vienību sarakstā.

8. novembrī notika Smilte-
nes novada pašvaldības domes 
ārkārtas sēde, kurā tika pieņem-
ti  šādi lēmumi:

1. Apstiprināt aktualizēto 
Smiltenes novada attīstības prog-
rammas 2022. – 2028. gada Inves-
tīciju plānu.

2. Par grozījumiem Smilte-
nes novada pašvaldības domes 
2022. gada 26. oktobra lēmumā Nr. 
499 „Par aizņēmumu no Valsts ka-
ses pašvaldības investīciju projek-
ta „Trīs konteinertipa šķeldas katlu 
māju iegāde” īstenošanai” (sēdes 
protokols Nr. 17, 25.§.).

3. Par grozījumiem A/S „Lat-
vijas valsts meži” izsniegtajās derī-
go izrakteņu atļaujās.

Dina Kaupe
Kancelejas un personāla nodaļas 

vadītāja 

Šā gada 30. novembrī Smilte-
nes novada pašvaldības domes 
kārtējā sēdē deputāti apstipri-
nāja projektu līdzfi nansēšanas 
konkursa nevalstiskajām orga-
nizācijām 2. kārtas rezultātus. 
Pašvaldības atbalstu saņems 
nevalstiskās organizācijas sešu 
dažādu projektu īstenošanai.

Projektu līdzfi nansēšanas 
2022. gada konkursa pieteikumu 
iesniegšanas termiņš bija līdz šā 
gada 31. oktobrim. Norādītajā ter-

miņā  saņemti seši projektu līdzfi -
nansēšanas pieteikumi. Smiltenes 
novada pašvaldības izveidotā un 
apstiprinātā konkursa komisija 
veica iesniegto projektu līdzfi nan-
sēšanas pieteikumu izvērtēšanu. 
Atbalstu saņēma šādi projektu 
līdzfi nansēšanas pieteikumi:

• Projekts „BMX ātri uz-
stādāma nojume/telts iegāde”, 
iesniedzējs biedrība „BMX klubs 
Silvas Ziķeri”, piešķirts līdzfi nansē-
jums 1195,25 EUR apmērā;

• Projekts „Gaujienas ka-
lendārs”, iesniedzējs biedrība ® 
Vītolēni”, piešķirts līdzfi nansē-
jums 925,00 EUR apmērā;

• Projekts „„Mākslas dār-
za” pagalma vides labiekārtošana” 
iesniedzējs biedrība „Smiltenes 
pagasta attīstībai”,  piešķirts līdz-
fi nansējums 799,91 EUR apmērā;

• Projekts „Arheoloģiskie 
ziemas tērpi Smiltenes folkloras 
kopai „Rudzupuķe””, iesniedzējs 
biedrība „Smiltenei un Latvijai”, 

piešķirts līdzfi nansējums 500,00 
EUR apmērā;

• Projekts „Zaļās klases iz-
veide Blomes pamatskolā”, iesnie-
dzējs biedrība „GaisMa tunelī”, 
piešķirts līdzfi nansējums 2000,00 
EUR apmērā;

• Projekts „Vienoti tērpi 
Dziesmusvētkos TLMS „Smiltene” 
dalībniekiem”, iesniedzējs biedrī-
ba „Sabiedrība un attīstība”, pie-
šķirts līdzfi nansējums 333,56 EUR 
apmērā.

Nākamo projektu līdzfi nan-
sēšanas konkursu nevalstiskajām 
organizācijām plānots izsludināt 
2023. gada pavasara pusē. Pro-
jektu konkursa mērķis ir ar līdzfi -
nansējumu atbalstīt pašvaldības 
attīstības stratēģijai atbilstošas 
projektu idejas izglītības, kultūras, 
sporta, sociālo, jauniešu iniciatī-
vas un teritorijas labiekārtošanas 
jomās.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Smiltenes novada pašvaldība īs-
tenojusi projektu „Laukuma daudz-
pusīgai brīvā laika pavadīšanai ierī-
košana” (projekta Nr. 22-09-AL10-
A019.2201-000002) ar mērķi izvei-
dot laukumu Bilskā un radīt pie-
mērotu vidi daudzpusīgas aktīvās 
atpūtas nodrošināšanai ģimenēm ar 
bērniem. Laukumā būs iespēja jau-
nākā vecuma bērniem nodarboties 
ar sportu, spēlēt futbolu, basketbo-
lu, kā arī iedzīvotāji varēs veikt dažā-
das fi ziskās aktivitātes, piemēram, 
mobilitātes un iesildīšanās treniņus 
pēc spēka un kardio treniņiem u.c.

Projekta ietvaros tika izveidots 

Noslēdzies projekts „Laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

gumijas laukums Bilskas pamat-
skolas teritorijā.  Vietā, kur projekts 
īstenots, jau līdz šim atradās bērnu 
rotaļu laukums un trenažieru lau-
kums, līdz ar to tika izveidota vide,  
kur aktīvi varēs atpūsties skolēni, 
pirmskolas izglītības grupas apmek-
lētāji, vietējie iedzīvotāji un pagasta 
viesi. 

Projekta kopējais fi nansējums 
ir 8390,96 EUR, no tā Lauku atbal-
sta dienesta fi nansējums –  7200,00 
EUR un Smiltenes novada pašvaldī-
bas līdzfi nansējums 1190,96 EUR.

Projekta pieteikums sagata-
vots un guvis atbalstu vietējās rīcī-

bas grupas biedrības „Abulas lauku 
partnerība” sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģijas 2015. – 
2020. gadam izsludinātajā projektu 
pieteikumu iesniegšanas 11. kārtā. 
Projekts īstenots Latvijas Lauku at-
tīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam pasākumā „Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” ar 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai fi nansējumu. Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanu administrē Lauku atbalsta 
dienests.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Smiltenes novada jaunatnes 
politikas attīstības plānošanas do-
kuments ir vidējā termiņa plānoša-
nas dokuments 2023. – 2028. ga-
dam, kas nosaka darba ar jaunatni 
attīstības prioritātes, rīcības virzie-
nus, mērķus, uzdevumus un to īste-
notājus. 

Smiltenes novada Izglītības 
pārvalde un jaunatnes darbinieces 
vairāk nekā gadu strādāja pie šī do-
kumenta izstrādes. Dokuments tika 
izstrādāts projekta «Kvalitatīvas un 
ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistē-
mas izveide Smiltenes novada paš-
valdībā» īstenošanas ietvaros, un 
tas īstenots Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2011 - 2023 gadam ie-
tvaros.    

Projekta laikā notika vairākas ak-

Apstiprināta Jaunatnes politikas stratēģija pieciem gadiem
tivitātes jauniešiem, kā, piemēram, 
skolēnu pašpārvalžu forums, mobilā 
darba aktivitātes pagastos. Vidus-
skolas jaunieši devās pieredzes ap-
maiņā uz citām pašvaldībām – Cēsu 
pilsētas vidusskolu, Alūksnes nova-
da vidusskola, Valmieras Viestura 
vidusskola un Gulbenes novada vi-
dusskola. Kā arī tika veikta jauniešu 
anketēšana, kurā piedalījās 270 jau-
nieši no visa Smiltenes novada. Šo 
visu rīcību rezultātā, sadarbojoties 
ar Smiltenes novada jauniešiem, tika 
izstrādāta stratēģija, kura ne vien ir 
kā reglamentējošs dokuments, bet 
reāli rīcības soļi, lai sasniegtu izvir-
zītos mērķus, kuri balstīti jauniešu 
vēlmēs un vajadzībās. 

Jaunatnes politika ir mērķtie-
cīgu darbību kopums, kas veicina 
jauniešu kā sabiedrības locekļu 

pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un 
iekļaušanos sabiedrībā. Jaunatnes 
politikas īstenošanu ietekmē daudzi 
aspekti, jo jauniešu dzīve ir saistīta ar 
lielāko daļu valsts politikas jomām, 
tāpēc tā ir izteikta starpnozaru poli-
tika. Investējot bērnu un jaunatnes 
personības attīstībā pēc iespējas 
agrīnā vecumā, ilgtermiņā palielinās 
jauniešu potenciāls un konkurētspē-
ja, kā arī, samazinās nepieciešamība 
izmantot resursus sociālo seku un 
negāciju likvidēšanai.

Mūsu vīzija ir, ka Smiltenes no-
vads ir draudzīga vieta, kas veicina 
jauniešus būt par atbildīgiem, so-
ciāli nodrošinātiem un savstarpēji 
saliedētiem, patriotiskiem, uzņē-
mīgiem un izglītotiem sabiedrības 
locekļiem. Novadā ir nodrošināta 
atbilstoša infrastruktūra, lai attīstī-

tu uzņēmējdarbību, radītu jaunas, 
labi atalgotas darba vietas. Novadā 
ir labvēlīga vide, ģimenes dibināša-
nai, jauniešiem ir iespējas lietderīgi 
pavadītu savu brīvo laiku, jaunieši ar 
ierobežotām iespējām iesaistās sa-
biedriskajos procesos un lēmumu 
pieņemšanas procesā.

Stratēģijas tapšanas laikā tika 
izvirzītas galvenās prioritātes, kuras 
attīstot tiks uzlabota jauniešu dzīves 
kvalitāte Smiltenes novadā.

Izvirzītās prioritātes: 
• Darba ar jaunatni īstenošanas 

sistēmas un koordinācijas plāna 
izstrāde; 

• Darba ar jaunatni redzamības 
nodrošināšana ar komunikācijas 
sistēmas izveides palīdzību;

• Jauniešu mentālā un fi ziskā vese-
lība un veselīgs dzīvesveids;

• Jauniešu iniciatīvas un līdzdalība 
sabiedriskajā dzīvē;

• Jauniešu neformālās un formālās 
izglītības mijiedarbība;

• Jauniešu sociālā iekļaušana, iz-
mantojot mobilo darbu ar jaunat-
ni;

• Jauniešu pieredzes paplašināša-
na, īstenojot brīvprātīgo darbu un 
Starptautisko sadarbību.

Dokuments izstrādāts projekta 
„Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba 
ar jaunatni sistēmas izveide Smilte-
nes novada pašvaldībā” īstenošanas 
ietvaros, un tas īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2011. – 
2023. gadam ietvaros.

Justīne Buliņa
Smiltenes novada jaunatnes 

darbiniece
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Smiltenes novada pašvaldības 
dome 2022. gada 30. novembra 
sēdē apstiprinājusi iekšējos Notei-
kumus Nr. 16/22 „Par Smiltenes no-
vada pašvaldības dzīvojamā fondā 
īrnieku veikto ieguldījumu kompen-
sēšanu”, lai attiecībā uz visu pašval-
dības valdījumā esošo dzīvojamo 
fondu, kas izīrēts, noslēdzot īres 

Īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšana Smiltenes novada pašvaldības 
dzīvojamā fondā 

līgumus, ieviestu vienotu kārtību at-
tiecībā uz situācijām, kad īrnieks vē-
las veikt lielākus kapitālieguldījumus 
īrētajā dzīvojamā telpā un saņemt 
par to īres maksas samazinājumu.

Saskaņā ar šiem noteikumiem, 
darbi, par kuriem var prasīt minēto 
samazinājumu ir:
• logu, ārdurvju, balkona vai lodži-

jas durvju nomaiņa, logu ārējo un 
iekšējo palodžu nomaiņa, ar logu 
un durvju aiļu apdari;

• apkures iekārtu (krāsns, plīts, sil-
tummūris, dūmenis u.tml., ja tas 
neietilpst kopīpašuma domāja-
mās daļās) nomaiņa vai atjauno-
šana;

• grīdas pamatnes (izņemot grīdas 

seguma) nomaiņa vai atjaunošana;
• santehnikas darbi (ūdensvada un 

kanalizācijas vada izbūve, nomai-
ņa vai atjaunošana).

Remontdarbi veicami atbilstoši 
tehniskajām prasībām,  ja tie veikti 
īrnieka pašu spēkiem, īrniekam to 
izmaksas nekompensē.

Kompensācijas veids ir 50% īres 

maksas samazinājums līdz veikto 
ieguldījumu (tiek ņemti vērā 70% no 
ieguldījumu vērtības) dzēšanai, bet 
ne ilgāk kā līdz īres līguma termiņa 
beigām.

Ja persona vēlas saņemt šo at-
balstu, tai vispirms jāvēršas ar atbil-
stošu iesniegumu Smiltenes novada 
pašvaldībā – jebkurā pagasta pārval-

15. novembra vakarā Raunas 
kultūras centrā sanāca ap 20 Rau-
nas pagasta iedzīvotāji, lai tiktos ar 
Smiltenes novada pašvaldības pār-
stāvjiem. Iedzīvotājus par aktualitā-
tēm novadā un Raunas pagastā in-
formēja un uz jautājumiem atbildēja 
Smiltenes novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, 
viņa vietniece kultūras un sociālajos 
jautājumos Astrīda Harju, izpilddi-
rektora vietniece teritorijas pārvaldī-
bas un sadarbības jautājumos Evija 
Zurģe, Sociālā dienesta vadītāja Inta 
Siliņa, Sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu nodaļas vadītāja Ilze 
Mize, Izglītības pārvaldes vadītājs 
Edgars Roslovs un vairāki domes 
deputāti. 

Tikšanās laikā pašvaldības pār-
stāvji informēja iedzīvotājus par 
kultūras jomas aktualitātēm, atzinī-
gi novērtējot vietējos jomas darbi-
niekus, par plānotajiem projektiem 
Raunas pamatskolas mācību vides 

Raunēnieši tiekas ar pašvaldības pārstāvjiem

uzlabošanai, izglītības stratēģijas 
tapšanas procesu, atbalsta pasāku-
miem Ukrainas iedzīvotājiem, jau-
no Pašvaldību likumu, kas stāsies 
spēkā ar nākamā gada 1. janvāri un 
noteikts intensīvāku sabiedrības ie-
saisti pašvaldības darbā un citiem 
jautājumiem. Tika pārrunātas tā-
das šī brīža aktualitātes, kā atbalsts 
energoresursu cenu pieauguma 

daļējai segšanai, ielu apgaismojuma 
samazināšana pagastā un ceļa infra-
struktūras stāvoklis, par ko klāteso-
šajiem būtisku iebildumu nebija. 

Kā viens no galvenajiem prob-
lēmjautājumiem tika aktualizēta 
pagasta iekļaušanās jaunizveido-
tajā novadā. Daži iedzīvotāji pauda 
neapmierinātību ar informācijas 
apriti, izteica vēlmi turpināt akcijas 

“RaSmA pin nākotnes bizi” uzsāktās 
aktivitātes, kā arī atzina, ka cerējuši 
uz straujāku pagasta izaugsmi, pie-
vienojoties jaunajam novadam. Kā 
skaidroja E. Avotiņš, ir par agru ana-
lizēt apvienošanās ieguvumus un 
zaudējumus, jo kopā aizvadīts vien 
gads. Kā pozitīvus ieguvumus jau šo-
brīd var minēt sociālo pakalpojumu 
pieejamību, pašvaldības atbalsta 
instrumentu pieejamību u.c. Attie-
cībā uz informācijas apriti E. Zurģe 
aicināja nebaidīties veidot kopienas, 
pašiem aktīvi iesaistīties to ikdienas 
darbā un atbalstīt vienam otru. 

Vairāki iedzīvotāji pauda bažas 
par Raunas pamatskolas Drustu 
struktūrvienības nākotni, kas ne 
tikai nodrošina izglītību vietējām 
ģimenēm, bet arī ir viens no priekš-
noteikumiem sociālās un kultūras 
dzīves kvalitātei pagastā. Kā skaid-
roja E. Roslovs un deputāte I. Ērgle, 
lēmums par to, vai saglabāt šo iz-
glītības iestādi, izrietēs no tapšanas 

procesā esošās izglītības stratēģijas 
un nenoliedzami tas, iespējams, būs 
smags lēmums, kas pretstatīs emo-
cionālus un racionālus apsvērumus. 

Tikšanās noslēgumā diskutēja 
par ieejas maksu kultūras pasāku-
mos. Pašvaldības pārstāvji skaid-
roja, ka katrā novada teritoriālajā 
vienībā ir kāds viens „centrālais” 
notikums (pilsētas svētki vai tml.), 
kas pamatā ir bezmaksas un piee-
jams plašai auditorijai. Ņemot vērā 
augstās mākslinieciskā un tehniskā 
nodrošinājuma cenas, lai piedāvā-
tu kvalitatīvus kultūras pasākumus, 
visbiežāk nepieciešams apmeklētā-
ju līdzmaksājums, kas sedz vismaz 
daļu izmaksu. 

Paldies ikvienam, kurš veltīja 
savu laiku un dalījās viedoklī!

Madara Mūrniece 
Zīmolvedības un mārketinga 

speciāliste 

2022. gada 29. novembra vaka-
rā Trapenes kultūras namā pulcējās 
vairāk nekā 30 iedzīvotāji, lai tiktos 
ar pašvaldības pārstāvjiem, uzzinā-
tu par aktuālo novadā, uzdotu sev 
interesējošus jautājumus un izteiktu 
viedokli. Ar iedzīvotājiem tikās Smil-
tenes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietniece kultūras un 
sociālajos jautājumos Astrīda Harju, 
izpilddirektora vietniece teritorijas 
pārvaldības un sadarbības jautāju-
mos Evija Zurģe un Sociālā dienesta 
vadītāja Inta Siliņa, klātesot arī do-
mes deputātiem Ingai Ērglei un Jā-
nim Āboliņam un pagasta pārvaldes 
vadītājam. 

Aktuālie jautājumi bija par ie-
spēju uzlabot vietējo ceļu stāvokli, 
Valsts un pašvaldības vienotā klien-
tu apkalpošanas centra izveidi un 

Pašvaldības pārstāvji tiekas ar Trapenes pagasta iedzīvotājiem

tā nodrošinātajiem pakalpojumiem 
Trapenē, veselības veicināšanas 
aktivitāšu pieejamību pagastā u. 
c.    I. Siliņa klātesošajiem pastās-
tīja par atbalstu energoresursu 

cenu pieauguma daļējai segšanai, 
sociālās jomas attīstības stratēģijas 
tapšanu, kā arī aicināja aizpildīt an-
ketu par pakalpojumu pieejamību 
novadā. A. Harju informēja par Tra-

penes kultūrvēsturisko mantojumu 
un pasākumu pieejamību, savukārt 
E. Zurģe pastāstīja par novada stra-
tēģiskās attīstības plānu. Iedzīvotāji 
tikšanās laikā pauda, viņuprāt, Tra-

penes pagasta attīstības prioritātes: 
estrādes atjaunošana, hokeja lau-
kuma asfaltbetona segums un ceļu 
infrastruktūras uzlabošana. 

Pateicamies ikvienam, kas rada 
iespēju tikties klātienē, dalījās vie-
doklī un ierosinājumos!

Nākamā, kas šogad arī pēdējā, 
pašvaldības pārstāvju tikšanās ar 
iedzīvotājiem plānota 13. decembrī 
plkst. 18.00 Grundzāles pagastā, 
Grundzāles kultūras namā. 

Informē 
Laura Vāciete

Trapenes pagasta pārvaldes 
lietvede

Informāciju publicēšanai sagatavoja
Madara Mūrniece 

Zīmolvedības un mārketinga 
speciāliste 

Norisinās būvniecības darbi 
pie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes paaugstināša-
nas pasākumu īstenošanas Audēju 
ielā 2, Daugavas ielā 2, Abulas ielā 8 
un Dakteru ielā 24, Smiltenē. 

2022. gada maija un jūnija 
mēnešos tika noslēgti būvdarbu, 
būvuzraudzības, autoruzraudzības 
līgumi, kur darbu izpildes termiņš 
ir atbilstoši katras mājas darbu iz-
pildes grafi kiem, kas ir noteikts 52 
nedēļas. 

Visraitāk norisinās būvniecī-
bas darbi pie Audēju ielas 2 mājas, 
kur būvuzņēmējs ir SIA „KRAFTER”. 
Uz doto brīdi gandrīz ir pabeigti fa-
sādes siltināšanas darbi. Nomainīti 
projektā paredzētie logi un daļēji 
pabeigti darbi pie jumta izbūves. 
Turpinās darbi pie apkures sistē-
mas, ūdensvadu un kanalizācijas 
sistēmu izbūves, kāpņu telpu re-
monti, kā arī visi saistītie būvnie-
cības procesa darbi. Kopsummā 

Būvniecības darbi pie māju siltināšanas projektiem
patreiz ir izpildīti 58% no kopējiem 
būvdarbiem.  

Abulas ielas 8, Daugavas ielas 
2 un Dakteru ielas 24 mājām būv-
uzņēmējs ir SIA „NCC Baltic”. Šobrīd 
visām mājām ir uzsākti fasādes 
siltināšanas darbi. Daugavas ielas 
2 mājai papildus tiek mainīti pro-
jektā paredzētie logi, kā arī uzsāk-
ti apkures sistēmas izbūves darbi. 
Dakteru ielas 24 mājai uzsākti dar-
bi pie apkures sistēmas izbūves un 
kāpņu telpu remontiem. Savukārt 
Abulas ielas 8 mājai nomainīti kāp-
ņu telpu logi, kā arī uzsākti jumta 
nomaiņas darbi. 

Paralēli visās mājās notiek sa-
gatavošanas darbi pie citām būv-
niecības pozīcijām, lai veiksmīgi 
norisinātos būvniecības process 
un projekti tiktu pabeigti noteikta-
jos termiņos. 

SIA Smiltenes NKUPAudēju iela 2.

Abulas iela 8. Dakteru iela 24.

Daugavas iela 2.

Stājas spēkā aizliegums atrasties uz iekšzemes publisko ūdeņu ledus
2022. gada 30. no-

vembrī izdots Smil-
tenes novada paš-
valdības rīkojums 
par aizliegumu 
atrasties uz Smil-
tenes novada 
administratīvajā 
teritorijā esošo 
iekšzemes pub-
lisko ūdeņu ledus. 
Šāds lēmums pie-
ņemts, ņemot vērā Smil-
tenes novada Pašvaldības policijas 
ierosinājumu, mainīgos laika aps-
tākļus, kā arī cilvēku pulcēšanās 
intensitāti. Šogad pieņemts izņē-
mums aizliegumu neattiecināt uz 
zemledus makšķerniekiem, kuri 
aprīkoti ar noteiktiem drošības lī-
dzekļiem.

Smiltenes novada pašvaldība 
īstenojusi projektu „Disku golfa par-
ka „Palsa” paplašināšana” (projekta 
Nr. 22-09-AL10-A019.2203-000002) 
ar mērķi palielināt diska golfa par-
ka “Palsa” laukumu par 6 spēles 
celiņiem, kas dos iespēju ne tikai 
uzlabot sporta un aktīvās atpūtas 
objektu Smiltenes novadā, bet arī 
rīkot augstākā līmeņa sacensības. 

Disku golfa laukums „Palsa” ir 
vienīgais šāda veida atpūtas lau-
kums Smiltenes novada teritorijā. 
Līdz šim tajā bija 13 spēles celiņi, 
kas būtiski ierobežoja lielāku pasā-
kumu un sacensību rīkošanu tieši 
dalībnieku skaita dēļ. Papildinot 
„Palsa” laukumu, būs iespēja rīkot 
ne tikai zemāka līmeņa, bet arī Lat-
vijas un Baltijas mēroga disku golfa 
sacensības. Šāda veida sacensību 
rīkošana veicinās Smiltenes nova-
da atpazīstamību Latvijas mērogā. 
Paplašinot sporta un aktīvās atpū-
tas objektu Smiltenes novadā, tiek 
popularizēts sporta veids ārpus 
telpām, kurš ir piemērots visa ve-
cuma un jebkuras fi ziskās sagata-
votības cilvēkiem. 

Projekta ietvaros tika iegādāti 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Aizliegumu atrasties 
uz Smiltenes novada 

administratīvajā te-
ritorijā esošo paš-
valdības iekšzemes 
publisko ūdeņu un 
citu tās valdījumā 
esošo ūdeņu ledus 
attiecināms uz šā-

dām ūdenstilpēm:
1.1. A p e s 

pilsētā uz Vaidavas upes 
pie hokeja laukuma un Dru-

vas dīķa;
1.2. Bilskas pagastā uz Bilskas 

ezera un Mēru ūdenskrātuvēm;
1.3. Blomes pagastā uz Blo-

mes dzirnavezera, Asuāna ezera, 
Steģu gravas ūdenskrātuves;

1.4. Brantu pagastā uz Brantu 
ezera un Strantes ezera;

1.5. Drustu pagastā uz Kro-
gus, Seisuma, Dūķu, Brengūža, un 
Draudzesskolas ezeriem un Skolas 
dīķa;

1.6. Gaujienas pagastā uz An-
niņu dīķa, Zvārtavas ezera un Gau-
jas upes Gaujienas ciema teritorijā;

1.7. Grundzāles pagastā  uz 
Palsas upes Grundzāles ciema teri-
torijā;

1.8. Palsmanes pagastā uz 
Palsas un Rauzas upes Palsmanes 
ciema teritorijā, Kļavaisas uzstādi-
nājuma;

1.9. Raunas pagastā uz Skolas, 
Lauktehnikas, Galdniecības, Dzir-
navu dīķiem un Lubūža ezera;

1.10.  Smiltenes pagastā uz 
Krusta dīķa;

1.11. Smiltenes pilsētā uz Tepe-
ra ezera, Vidusezera, Tiltleju ezera;

1.12. Trapenes pagastā uz Vi-
dusdīķa, Pasta un Peldu dīķiem, 
Luksta, Sētas, Garā un Ķīšu eze-
riem;

1.13. Variņu pagastā uz Palsas 
upes uzstādinājuma.

Aizliegums neattiecās uz zem-
ledus makšķerniekiem, kuri ir aprī-
koti ar sekojošiem drošības līdzek-
ļiem:

• sertifi cētu drošības kombi-
nezonu paredzētu zemledus mak-
šķerēšanai;

• apavu radzēm;
• glābšanās pīķiem (nagiem, 

radzēm);
• vergu (ledus biezuma un iz-

turības noteikšanai);
• glābšanas auklu (virvi, līni).

Rīkojums izdots pamatojo-
ties uz Zemes pārvaldības likuma 
15.panta astoto daļu un Smiltenes 
novada domes 2021.gada 29.de-
cembra lēmumu Nr. 436 „Par piln-
varojumu Smiltenes novada paš-
valdības izpilddirektoram noteikt 
aizliegumu atrasties uz Smiltenes 
novada administratīvajā teritorijā 
esošo pašvaldības iekšzemes pub-
lisko ūdeņu un citu tās valdījumā 
esošo ūdeņu ledus”.

Aicinām ikvienu būt atbildī-
giem un iespējama pārkāpuma ga-
dījumā informēt Smiltenes novada 
Pašvaldības policiju!

Vanda Jurita Markova
Digitālā mārketinga un 

komunikācijas speciāliste

Noslēdzies projekts „Disku golfa parka 
„Palsa” paplašināšana”

vots un guvis atbalstu vietējās 
rīcības grupas biedrības „Abulas 
lauku partnerība” sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģijas 
2015. – 2020. gadam izsludinātajā 
projektu pieteikumu iesniegšanas 
11. kārtā. Projekts īstenots Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 
2014. - 2020. gadam pasākumā 
„Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” ar Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstī-
bai fi nansējumu. Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanu 
administrē Lauku atbalsta die-
nests. 

Vairāk informācijas par Ei-
ropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA) pieejams 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: 
ec.europa.eu/agriculture/rural-de-
velopment-2014-2020_lv.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Atsaucoties pasažieru 
ierosinājumam, lai skolē-
niem varētu nodrošināt 
laicīgāku nokļūšanu 
uz mācību iestādēm 
Valmierā, tiek veik-
tas izmaiņas rīta rei-
sa izpildē reģionālo 
autobusu maršrutā 
Gulbene – Valmiera.

No šā gada 14. no-
vembra autobuss reģionā-
lā maršruta nr. 7634 Gulbene 
– Valmiera rīta reisā no Gulbenes 

Autobusu maršrutā Gulbene – Valmiera rīta reiss 
pielāgots stundu sākumam Valmieras skolās

autoostas darba dienās iz-
brauks par desmit mi-

nūtēm ātrāk – plkst. 
6.20 (iepriekš iz-
brauca plkst. 6.30). 
Tādējādi skolē-
niem, kuru stun-
das sākas plkst. 
8.20, būs vairāk par 

līdzšinējām piecām 
minūtēm, lai no auto-

busa maršruta galapun-
kta Valmieras autoostā tiktu 

līdz skolai un paspētu kvalitatīvi sa-

gatavoties mācību procesam. 
Reģionālā sabiedriskā transpor-

ta pakalpojumus minētajos marš-
rutos nodrošina SIA „Norma – A”. 
Izmaiņas Autotransporta direkcija 
saskaņojusi ar Vidzemes plānošanas 
reģionu.

Sanita Heinsberga
VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67356129

E-pasts: sanita.heinsberga@atd.lv 

Mēs mīlam Latviju caur to, 
ko mēs darām. Smiltenes Vecais 
parks bija īpaši skaists 18. novem-
brī, mūsu Latvijas dzimšanas 104. 
gadadienā. Sveču gaisma, kopā bū-
šana un saliedētība izgaismoja un 
sasildīja šo vakaru. Svētku sajūta 
rodas, darot kopā, un pašvaldī-
bas rīkotajā gaismas akcijā „Mana 
spēka zīme” piedalījās SIA „Firma 
Madara 89”, SIA „8 CBR”, SIA „ASE”, 
kafejnīcas „Trīs pipari un kūkas”, 
AS „Smiltenes piens”, biedrības 

Mūsu spēka zīmes Smiltenes 
Vecajā parkā

18. novembra vakarā Smiltenes Vecajā parkā iemirdzējās vietējo uzņēmumu 
un citu organizāciju veidotās spēka zīmes. No sirds pateicamies ikvienam, 

kurš iesaistījās!

„Smiltenei un Latvijai”, DUS „Virši”, 
Smiltenes pensionāru apvienības”, 
Smiltenes vidusskolas un pašvaldī-
bas darbinieku kolektīvi. Tika izvei-
dotas spēka zīmes, kas kopā radīja 
brīnumainu svētku sajūta! Paldies 
ikvienam, kas atsaucās un pieda-
lījās šajā akcijā! Mēs esam Latvija! 
Saules mūžu Latvijai!

Agija Kukaine
Teritorijas apsaimniekošanas 

speciāliste

dē vai klientu apkalpošanas centrā. 
Pēc iesnieguma saņemšanas, Ap-
saimniekotājs, kas saskaņā ar no-
teikumiem ir SIA „Smiltenes NKUP” 
Smiltenes pilsētā un attiecīgā pagas-
ta pārvalde – pārējā teritorijā, vieno-

jas ar īrnieku par telpu apsekošanu 
un plānoto darbu saskaņošanu. Pēc 
šī saskaņojuma saņemšanas, Īrnieks 
ir tiesīgs veikt plānotos remontdar-
bus, savukārt pēc remontdarbu pa-
beigšanas Īrnieks par to atkal infor-

mē Apsaimniekotāju, iesniedzot arī 
līgumu, maksājumu apliecinošo do-
kumentu un nodošanas dokumentu 
kopijas. Apsaimniekotājs atkal apse-
ko dzīvokli dod savu atzinumu par 
veiktajiem darbiem, pēc kā pašvaldī-

bas Dzīvokļu komisija pieņem lēmu-
mu par īres maksas samazinājuma 
apmēru un termiņu.

Ar pilnu noteikumu tekstu ie-
spējams iepazīties www.smiltene-
snovads.lv/pasvaldiba/dokumenti/

noteikumi-nolikumi. 
Evija Zurģe

Smiltenes novada pašvaldības 
izpilddirektora vietniece

Teritorijas pārvaldības un 
sadarbības jautājumos

un uzstādīti 6 disku golfa grozi, 6 
celiņu norādes un 1 laukuma norā-
de ar apdruku.

Projekta kopējais fi nansējums 
ir 3214,22 EUR, no tā Lauku atbal-
sta dienesta fi nansējums ir 2892,80  
un Smiltenes novada pašvaldības 
līdzfi nansējums – 321,42 EUR.

Projekta pieteikums sagata-

Smiltenes novada uzņēmumi 
un biznesa ideju autori ir aicinā-
ti saņemt Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) atbal-
stu.

Kopš šā gada janvāra Smiltenē 

LIAA atbalsta vienība Smiltenē

Ja Tevi interesē informācija par uzņēmējdarbī-
bas atbalsta pasākumiem, projektu iespējām, node-
rīgiem semināriem, pasākumiem vai aktualitātēm, 
pieraksties uzņēmējdarbības jaunumu saņemšanai 
savā e-pastā. Noskenē kvadrātkodu, norādi savu e-
pastu un turpmāk pāris reizes mēnesī saņem e-pas-
tā noderīgus jaunumus un informāciju. 

Savukārt, ja rodas kādi citi jautājumi saistībā ar 
uzņēmējdarbību, sadarbību ar pašvaldību, atbalsta instrumentiem, iespē-
jām vai ir jauna biznesa ideja, vērsies Smiltenes novada pašvaldības Attīs-
tības un plānošanas nodaļā pie vadītājas vietnieka uzņēmējdarbības jautā-
jumos Modra Apsīša, rakstot modris.apsitis@smiltenesnovads.lv vai zvanot 
64707571, 27001449. 

ieej.lv/eC3nw

Piesakies uzņēmējdarbības 
jaunumu saņemšanai!

darbojas LIAA biznesa inkubatora 
atbalsta vienība, kurā uzņēmumi 
un biznesa ideju autori var saņemt 
konsultāciju par aktuālajām LIAA 
atbalsta programmām un citu in-
formāciju, kas saistīta ar uzņēmēj-

darbības attīstību. Iepazīties ar 
LIAA aktuālo atbalsta programmu 
sarakstu var vietnē labsofl atvia.
com/atbalsts.

Atbalsta vienības pieņemšanas 
laiks ir ceturtdienās un piektdienās 

no plkst. 9.00 līdz 16.00, Dārza ielā 
3, Smiltenē.

Pieteikties individuālai kon-
sultācijai varat, zvanot pa tālruni 
62401098 vai rakstot uz e-pastu 
zelda.zagarina@liaa.gov.lv.

Zelda Žagariņa
Vecākā projektu vadītāja

Valmieras biznesa inkubators
Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūra
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Biedrība „Alūksnes lauku part-
nerība” izsludina atklāta projektu 
iesniegumu konkursa 10. kārtuar 
kopējo fi nansējumu 60 000,00 EUR.

Alūksnes lauku partnerība ar 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu 
turpina „Alūksnes lauku partnerī-
bas teritorijas attīstības stratēģijas 
2015. – 2020. gadam” (turpmāk 
tekstā ALP Stratēģija 2015. – 2020. 
gadam) īstenošanu Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 
19.2 apakšpasākuma „Darbību īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrības 

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” izsludina atklāta projektu 
iesniegumu konkursa 10. kārtu

virzītas vietējās attīstības (SVVA) 
stratēģiju” ietvaros un uzsāk projek-
tu iesniegumu pieņemšanu stratē-
ģiskā mērķa sasniegšanai SM1 – „Uz 
vietējām vērtībām balstīta kultūra, 
sports un cits brīvais laiks”, izsludi-
not sekojošu rīcību:

R1.4. „Sabiedrībai nozīmīgas 
aktivitāšu organizēšanas infrastruk-
tūras un pakalpojumu attīstīšana”.

Rīcības atbalsta apmērs:  
60 000,00 EUR.

Maksimālā attiecināmo iz-
maksu summa vienam projektam: 
20 000,00 EUR.

Maksimālā atbalsta intensitāte: 
90%.

Projektu iesniegumu pieņem-
šana: no 2022. gada 30. decembra 
līdz 2023. gada 30. janvārim.

Projektu sagatavošanai nepie-
ciešamo informāciju var meklēt:
• Alūksnes lauku partnerības mājas 

lapā www.aluksnespartneriba.lv
• Lauku atbalsta dienesta mājas 

lapā www.lad.gov.lv/lv

Ar ALP Stratēģiju 2015. – 2020. 
gadam var iepazīties (iepriekš sazi-
noties un vienojoties par tikšanos): 
biedrībā „Alūksnes lauku partnerī-
ba” Brūža ielā 1, 2.stāvā, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301. Katru 
darba dienu no plkst. 9.00 – 17.00 
(Klientu konsultācijas notiek attāli-

nāti vai klātienē, iepriekš vienojo-
ties). (ALP Stratēģijas 2015. – 2020. 
gadam elektroniskā versija pieeja-
ma www.aluksnespartneriba.lv, sa-
daļā Darbības stratēģija vai www.
lad.gov.lv, sadaļā LEADER.)

Projekta iesniegumu iesniegša-
na TIKAI elektroniski Lauku atbalsta 
dienesta Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Kontaktpersona
Santa Harjo-Ozoliņa

LEADER Administratīvā vadītāja
Tālrunis: 26330477

anta.harjoozolina@gmail.com

Biedrība „Alūksnes lauku 
partnerība” IZSLUDINA ATKLĀTA 
PROJEKTU IESNIEGUMU KONKUR-
SA 9. KĀRTU ar kopējo fi nansēju-
mu 253 856,95 EUR.

Alūksnes lauku partnerība ar 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu 
turpina „Alūksnes lauku partnerī-
bas teritorijas attīstības stratēģijas 
2015.-2020.gadam” (turpmāk tek-
stā ALP Stratēģija 2015. – 2020. ga-
dam) īstenošanu Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 
19.2 apakšpasākuma „Darbību īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības (SVVA) 
stratēģiju” ietvaros un uzsāk pro-
jektu iesniegumu pieņemšanu divu 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” izsludina atklāta projektu 
iesniegumu konkursa 9. kārtu

stratēģisko mērķu sasniegšanai 
SM3 „Uz vietējiem resursiem un 
konkurētspējīgām priekšrocībām 
balstīta ekonomika” un SM2 „Sa-
biedrībai nozīmīga dzīves vide”.

SM3 „Uz vietējiem resursiem 
un konkurētspējīgām priekšro-
cībām balstīta ekonomika” ie-
tvaros tiek izsludināta sekojoša 
rīcība:

R3.6. „Uz vietējiem resursiem 
un pieprasījumu balstītas ražo-
šanas  vai pakalpojumu attīstīša-
na”. Rīcības atbalsta apmērs:  203 

856,95 EUR. Maksimālā attiecinā-
mo izmaksu summa vienam pro-
jektam: 100 000,00 EUR. Maksimā-
lā atbalsta intensitāte: 70%, kop-
projektiem 80%.

SM2 „Sabiedrībai nozīmīga 
dzīves vide” sekojošās Rīcībās:

R2.3. „Vaidavas dabas takas 
labiekārtošana”. Rīcības atbalsta 
apmērs:  15000,00 EUR. Maksimā-
lā attiecināmo izmaksu summa 
vienam projektam: 16 667,00 EUR. 
Maksimālā atbalsta intensitāte: 
90%.

R2.4. „Apes motosporta tradīci-
ju godināšana un Apes mototrases 
labiekārtošana”. Rīcības atbalsta ap-
mērs:  35000,00 EUR. Maksimālā at-
tiecināmo izmaksu summa vienam 
projektam: 38888,00 EUR. Maksi-
mālā atbalsta intensitāte: 90%.

Projektu iesniegumu pieņem-
šana: no 2022. gada 20. novembra 
līdz 2022. gada 20. decembrim.

Projektu sagatavošanai nepie-
ciešamo informāciju var meklēt: 
• Alūksnes lauku partnerības mājas 

lapā www.aluksnespartneriba.lv    
• Lauku atbalsta dienesta mājas 

lapā www.lad.gov.lv
Ar ALP Stratēģiju 2015. – 2020. 

gadam var iepazīties (iepriekš sazi-
noties un vienojoties par tikšanos): 

biedrībā „Alūksnes lauku partnerī-
ba” Brūža ielā 1, 2. stāvā, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301. Katru 
darba dienu no plkst. 9.00 – 17.00  
(ALP Stratēģijas 2015. – 2020. ga-
dam elektroniskā versija pieejama 
www.aluksnespartneriba.lv, sadaļā 
Darbības stratēģija vai www.lad.
gov.lv, sadaļā LEADER.).

Projekta iesniegumu iesniegša-
na TIKAI elektroniski Lauku atbalsta 
dienesta Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā eps.lad.gov.lv/login.

Kontaktpersona
Santa Harjo-Ozoliņa

LEADER Administratīvā vadītāja: 
Tālrunis: 26330477

santa.harjoozolina@gmail.com

Smiltenes novada Sociālais 
dienests šogad aicina saņemt Zie-
massvētku saldumu paciņas visus 
novadā deklarētos seniorus no 80 
gadu vecuma. 

Smiltenes pilsētā deklarētās 
personas  saldumu paciņas var sa-
ņemt Smiltenes Sociālajā dienestā, 
Dārza ielā 11, pie sociālajiem darbi-
niekiem. Savukārt pagastos dekla-
rētie pensionāri – saldumu paciņas 
aicināti saņemt pagastu pārvaldēs 
vai pie pagasta sociālā darbinieka.

Jautājumu gadījumos, lūdzam  
sazināties telefoniski ar Sociālā 
dienesta darbiniekiem, vai zvanīt 
uz Sociālo dienestu pa tālruņiem: 
64707573, 64707865, 26362282, 
28631993.

Visiem novada iedzīvotājiem 
novēlām, lai Ziemassvētku mir-
dzums ienes mieru Jūsu sirdīs un 
mājās, dāvājot gaišas domas un 
ticību labajam 2023. gadā!

Smiltenes novada 
Sociālais dienests

Sociālais dienests 
aicina saņemt 
pašvaldības 
sarūpētās 
Ziemassvētku 
saldumu paciņas

Klāt jau decembris! Bet liekas, 
ka tā īsti neesam izbaudījuši ne 
septembri, ne oktobri! Tāpēc, lai 
atsauktu atpakaļ nedaudz rudens 
sākumu, atskatāmies uz foršajām 
paveiktajām aktivitātēm projektā 
„Veselā miesā vesels gars!”, kuras 
tika īstenotas sadarbībā ar Dāvja 
Ozoliņa Apes pamatskolu. 

Septembra sākumā notika 
viena no „Gatavo pats!” meistar-
klasēm, kuru vadīja musli pro-
duktu “InGo” idejas un projekta 
autore Inga Ērgle. Dalībniekiem 
bija iespēja pagaršot un pagatavot 
veselīgus musli batoniņus, kurus 
pēc tam gaumīgi iesaiņoja, bet 
pirms ķerties pie praktiskā darba, 
tika noskaidrotas, kādas higiēnas 
prasības jāievēro, lai darbotos ar 
pārtiku, kā arī, cik katra produkta 
sastāvdaļa ir veselīga un nozīmīga 
cilvēka organismā. 

Amanda par šo meistarkla-
si saka, ka bija ļoti interesanti, jo 
līdz šim neko tādu vēl nebija ga-
tavojusi, nebiju pat iedomājusies, 
ka vajadzīgs arī medus, tā ka bija 
ļoti interesanti uzzināt, kā top šie 
musli batoniņi. Liela daļa vienbal-
sīgi sauca, ka bija interesanti, gar-
šīgi un veselīgi, prieks par iespēju 
iepriecināt arī citus ar savu veiku-
mu.

Nākamajās „Gatavo pats” 
meistarklasēs bija iespēja izcept 
savu maizi. Izklausās jau gluži 
vienkārši, bet tas siltais maizes 
klaips, aromāts, kas piepildīja tel-
pu, radīja fantastisku noskaņu, 
labestība un pateicība, kas staroja 
no katra bērna, ir vislielākā bal-
va un gandarījums meistarklases 
vadītājai. Šajā pacilātajā noskaņā 
tika uzzināts nedaudz par maizes 
vēsturi, par pavāra profesiju, bija 
arī iespēja ielūkoties virtuvē, kādā 

Jaunatnes iniciatīvu projekta „Veselā miesā vesels gars” aktivitātes

strādā un gatavo ēdienus dažā-
diem svētkiem un banketiem. Tika 
izcepta burkānu, ķirbju un sīpolu 
maizīte gan degustācijai, gan aiz-
vesta mājās, pārsteidzot savus ģi-
menes locekļus. Kamēr vieni cepa 
maizi, kādi citi darbojās kopā ar 
Sandri Janušu, klausoties stāstos, 
kā jāstrādā pavāram izbraukumos, 
ko gatavo motobraucējiem, kāds 
aprīkojums vajadzīgs, lai veiksmī-
gi varētu darboties un kas jāzina 
arī pašam ēdiena gatavotājam, 
kā aprēķināt vajadzīgos produktu 
daudzumus. Sarunājoties un iepa-
zīstot vēl kādu jaunu nozari, meis-
tarklases dalībnieki pagatavo sev 
fantastisku lazanju un pīrādziņus.  

prast, cik daudz ir atkarīgs no kat-
ra paša cilvēka, viņa vēlmēm un 
gribasspēka, novērtēt savu tuvāko 
un sabiedrības lomu dzīvē. Kas ir 
ļoti svarīgi, ka šo sarunu laikā tiek 
rosināts ticēt saviem spēkiem, ti-
cēt, ka katrā cilvēkā mīt kāds ta-
lants, tikai vajag to atrast, attīstīt 
un droši rādīt pasaulei. Dalībnieku 
viedoklis par šīm dienām – noteik-
ti vajag atkārtot, jo tik daudz tika 
iegūts sevis attīstīšanai, iedves-
mai, un pats pārsteidzošākais, ko 
novērtēja paši dalībnieki – iepazīt 
vienam otru. Šo dienu laikā ir iegū-
ta ļoti vērtīga atziņa, ka vari būt, 
kas vien vēlies, ja vien pietiekami 
mērķtiecīgi virzīsies uz sava sapņa 
piepildījumu. 

Pateicoties jaunatnes iniciatī-
vu projektam „Veselā miesā vesels 
gars”, bija iespējams īstenot visas 
ieceres, kas deva jauniešiem ie-
spēju tik ļoti vispusīgi paraudzīties 
apkārt, pašiem uz sevi, izglītoties 
ārpus skolas sola. Gan paši  jau-
nieši, gan visi projektā iesaistītie ir 
gandarīti par paveikto, redzēto un 
iegūto.

Šo jaunatnes iniciatīvas 
projektu pilnībā fi nansē Eiro-
pas Sociālā fonda projekts Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas sa-
mazināšanai” (PuMPuRS) un atbal-
sta Smiltenes novada pašvaldība.

Informācija par projek-
tu: www.pumpurs.lv.

Vineta Meistere
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas 

direktora vietniece izglītības jomā 

 Kopā ar produktu „InGo” radītāju I. Ērgli bērni iepazīst veselīgo musli 
batoniņu gatavošanu. Foto – V. Meistare.

Šķiet, ka šis ir tikai sākums gata-
vošanas azartam, jo visi kā viens 
jautā, kad būs vēl šādas iespējas 
kaut ko jaunu uzzināt, iemācīties 
un līdzdarboties. Tiek nosaukti jau 
konkrēti ēdieni, ko vēlas gatavot, 
vēlas uzzināt dažādus pavāru tri-
kus un knifi ņus. Interese ir radīta, 
tātad mērķis sasniegts.

Skolēnu rudens brīvdienās, 
kad skolēni varētu atpūsties katrs 
savā nodabā, skolā divas dienas 
skanēja jautra čalošana, patīkams 
satraukums un dziļas sarunas, jo 
ar skolēniem ir atbraukusi tikties 
Ieva Jūhansone, kas vada personī-
bas pilnveides pasākumu. Viņiem 
bija iespējas ieklausīties sevī, sa-

Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūras (LIAA) biznesa inku-
batori ar kampaņu „Kas slēpjas aiz 
svētkiem?” aicina svētkos ne tikai 
atbalstīt jauno uzņēmēju radītos 
produktus, bet arī pamanīt cilvēkus, 
kuri uzbur svētku sajūtas. Kampa-
ņas mērķis ir iepazīstināt sabiedrību 
ar unikāliem un inovatīviem vietējo 
ražotāju produktiem, kuri savas 

 LIAA biznesa inkubatori ar kampaņu aicina izvēlēties  vietējo ražotāju 
dāvanas svētkiem

biznesa idejas attīsta kādā no LIAA 
biznesa inkubatoriem. Kampaņa 
norisināsies no 1. decembra  līdz 
23. decembrim visos 12 LIAA bizne-
sa inkubatoru sociālo tīklu kontos. 

LIAA biznesa inkubatori, jautā-
jot „Kas slēpjas aiz svētkiem?”, aicina 
pamanīt, ka aiz katra bagātīgi klātā 
galda, dāvanām lieliem un maziem, 
mājas rotāšanas, piedzīvojumu 

radīšanas un mājas mīluļu ieprie-
cināšanas slēpjas cilvēki – dažādo 
produktu un pakalpojumu radītāji, 
dāvinātāji un saņēmēji. Turpinot 
pagājušā gada tradīcijas, ir sagata-
voti pieci svētku katalogi – „Viņai un 
Viņam”, „Bērniem”, „Mājai un mājas 
mīluļiem”, „Atpūtai un piedzīvoju-
miem” un „Svētku galdam”, kuros ir 
apvienoti 12 inkubatoru dalībnieku 

radītie produkti un piedāvātie pa-
kalpojumi. Katalogi būs kā palīgs ik-
vienam, kurš svētkos vēlas dāvināt 
ko īpašu un Latvijā radītu, vai meklē 
unikālus produktus savam svētku 
galdam. 

Katalogus būs iespēja apska-
tīt visos LIAA biznesa inkubatoru 
sociālo tīklu platformas Facebook 
kontos no 5. decembra līdz 23. de-

cembrim.  
Lai burvīgi svētki lieliem un ma-

ziem, radītājiem, dāvinātājiem un 
iepriecinātajiem!

Zelda Žagariņa
Vecākā projektu vadītāja

Valmieras biznesa inkubators 
Smiltenē

Paziņojums
Par paredzētās darbības „De-

rīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve 
nekustamā īpašuma „Birztalas” (ka-
dastra Nr. 94580090036) zemes vie-
nībā ar kadastra apz. 94580090036,  
nekustamā īpašuma „Purgaiļi” (ka-
dastra Nr. 94580090010) zemes vie-
nībās ar kadastra apz. 94580090009 
un 94580090010, nekustamā īpašu-
ma „Jaunpurgaiļi” zemes vienībā ar 
kadastra apz. 94580090058, Grun-
dzāles pagastā, Smiltenes novadā 
sākotnējās sabiedriskās apsprieša-
nas pagarināšanu.

Paredzētā darbība: Derīgo iz-
rakteņu (dolomīta) ieguve.  

Paredzētās darbības ierosinā-
tāja: SIA „MENERGO MEŽS”, reģ. Nr. 
40103867037, juridiskā adrese At-
modas iela 9 - 8, Inčukalns, Siguldas 
nov., tālrunis 22330885, e-pasts me-
nergomezs@inbox.lv.

Paredzētā darbības vieta: ne-
kustamā īpašuma „Birztalas” (kadas-
tra Nr. 94580090036) zemes vienībā 
ar kadastra apz. 94580090036, ne-
kustamā īpašuma „Purgaiļi” (kadas-
tra Nr. 94580090010) zemes vienī-
bās ar kadastra apz. 94580090009 
un 94580090010, nekustamā īpašu-
ma „Jaunpurgaiļi” zemes vienībā ar 
kadastra apz. 94580090058, Grun-

dzāles pagastā, Smiltenes novadā”.
Vides pārraudzības valsts birojs 

2022. gada 26. aprīlī pieņēma lēmu-
mu Nr. 5-02-1/14/2022 „Par ietek-
mes uz vidi novērtējuma procedūras 
piemērošanu un apvienošanu”. 

Sākotnējā sabiedriskā apsprie-
šana notiek laika posmā no 2022. 
gada 11. novembra līdz 2022. gada 
11. decembrim. Sākotnējā sabiedris-
kā apspriešanas termiņš tiek  paga-
rināts līdz 2022. gada 10. janvārim.

Ar informatīvo materiālu par 
paredzēto darbību var iepazīties sā-
kotnējās sabiedriskās apspriešanas 
laikā:

1) tīmekļa vietnē www.purgaili.lv;
2) Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles 
pagasts, LV-4713, iepriekš piesako-
ties pa tālruni 64728516;
3) Smiltenes pašvaldības interneta 
vietnē www.smiltenesnovads.lv.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likuma 20. 
pantu sākotnējās sabiedriskās ap-
spriešana sanāksme notiks neklātie-
nes formā (attālināti) no 2022. gada 
19. decembra līdz 23. decembrim. 
Tiešsaistes videokonference notiks 
2022. gada 21. decembrī plkst. 17.00 
(pieejas saite tiks publicēta tīmekļa 
vietnē www.purgaili.lv no 15. de-

cembra).
Tīmekļvietnē www.purgaili.lv 

ir publicēta prezentācija par pare-
dzēto darbību un interesenti laika 
posmā no 19. – 23. decembrim var 
uzdot jautājumus un saņemt atbil-
des  rakstot uz  e-pasta adresi inga.
gavena@gmail.com. 

Rakstiskus priekšlikumus par 
paredzēto darbību var iesniegt Vides 
pārraudzības valsts birojā (Rūpniecī-
bas ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 
67321173, fakss 67321049, e-pasts  
vpvb@vpvb.gov.lv, interneta vietne 
www.vpvb.gov.lv) sabiedriskās ap-
spriešanas laikā.   

VAS „Latvijas Loto” organizē-
tās interaktīvās momentloterijas 
„Sporto visi” galvenais laimests 
pagājušajā nedēļas nogalē izkrita 
Bilskas pagastā, Smiltenes nova-
dā, tāpēc, saskaņā ar loterijas no-
teikumiem, pie fi nansējuma 5000 
eiro apmērā tikusi arī laimestam 

5000 eiro fi nansējumu saņem Smiltenes vidusskola 
ģeogrāfi ski tuvākā vispārizglīto-
jošā skola, Latvijas Olimpiskās 
komitejas (LOK) projekta „Sporto 
visa klase” dalībniece. Šoreiz tā ir 
Smiltenes vidusskola, kļūstot par 
piekto skolu, kura projekta ietvaros 
2022./2023. mācību gadā tiek pie 
fi nansējuma sporta dzīves uzlabo-

šanai.
Interaktīvā izloze „Sporto visi” 

ir daļa no VAS „Latvijas Loto” un 
Latvijas Olimpiskās komitejas ko-
pīgi īstenotās aktīva dzīvesveida at-
balsta iniciatīvas „Kustība, kas vie-
no”. Šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt 
veselīgu dzīvesveidu un sportiskās 

aktivitātes visās vecuma grupās, 
vienlaikus ar loterijas palīdzību pie-
saistot līdzekļus atbalstam jaunie-
šu sportam. Finansējumu iniciatī-
vai nodrošina ieņēmumi no divām 
nacionālā līmeņa sabiedriskā labu-
ma mērķa loterijām – „Sporto visi” 
un „Sporta loterija”. 

Šajā mācību gadā projektā 
„Sporto visa klase” pieteikušās 97 
skolas, tāpēc katru nedēļu kāda no 
97 Latvijas skolām saņems 5000 
eiro sporta dzīves pilnveidošanai.

L. Konovalova 
„Latvijas Loto” pārstāve

Smiltenes novada dome 
30.11.2022. pieņēma lēmumu Nr. 
527 (sēdes protokols Nr. 19, 5.§.) 
„Par detālplānojuma teritorijai starp 
Gaujas ielu, Valmieras ielu, Dauga-
vas ielu un Smiltenes pilsētas robe-
žu, Smiltenē, Smiltenes novadā, no-
došanu publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas periods 
noteikts no 2022. gada 14. decem-
bra līdz 2023. gada 16. janvārim. 
Publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks Zoom platformā 2023. gada 
5. janvārī plkst. 17.00. Saite uz sa-
nāksmi – ej.uz/publ-apspr-smiltene. 

Detālplānojuma izstrādes mēr-
ķis: Smiltenes novada pašvaldības 
īpašumā esošo rūpnieciskās ap-
būves, jauktā centra apbūves un 
dzīvojamās apbūves zonu attīstībai 
paredzētā nekustamā īpašuma sa-
dale, veidojot atsevišķus nekusta-

Paziņojums par detālplānojuma „Teritorijai starp  Gaujas ielu, Valmieras ielu, 
Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes novadā” 
publisko apspriešanu

mos īpašumus, kas paredzēti per-
spektīvas apbūves uzturēšanai un 
apsaimniekošanai, kā arī teritorijas 
inženiertehnisko komunikāciju nod-
rošināšana, Smiltenes pilsētas Lim-
bažu ielas transporta organizācijas 
noteikšana, iekškvartāla ielu plāno-
šana un piekļuves nodrošināšana 
esošajiem un plānotajiem nekusta-
majiem īpašumiem. 

Detālplānojuma risinājumi: 
Sadalīt nekustamā īpašuma terito-
riju un veidot adresāciju. Norādīt 
inženierkomunikāciju izvietojuma 
shēmu, esošo inženierkomunikā-
ciju pārkārtošanas un optimizēša-
nas risinājumu, apbūves iespējamo 
izvietojumu, transporta un gājēju 
kustības organizāciju, t.sk. iekškvar-
tāla ielu izveidi un janveidojamo ielu 
pieslēgumu pie esošajām ielām, ja 
nepieciešams, pārskatot ielu sarka-
no līniju risinājumus un nekustamā 

īpašuma piekļuves nodrošināšanu 
no jaunveidojamā Limbažu ielas tur-
pinājuma, Vidzemes ielas, Daugavas 
ielas un jaunveidojamām iekškvar-
tāla ielām. Precizēt detālplānojuma 
teritorijai Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus. Vienlaikus 
ar detālplānojumu izstrādājams 
būvprojekts atbilstoši Smiltenes no-
vada teritorijas plānojuma prasībām 
un detālplānojuma risinājumiem

Publiskās apspriešanas laikā 
ar detālplānojumu iespējams ie-
pazīties:
1. izdrukas veidā Smiltenes novada 

pašvaldības administrācijas ēkā 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, pašvaldības darba laikā, 
Klientu apkalpošanas centrā;

2. elektroniskā veidā pašvaldības 
tīmekļa vietnē – https://smilte-
nesnovads.lv/attistiba/planosa-
nas-dokumenti/detalplanojumi/  

3. elektroniskā veidā portālā geo-
latvija.lv – https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_23482

4. kopsavilkums ar informāciju 
par detālplānojuma projektu 
un publisko apspriešanu ir pie-
ejams Dārza iela 3 informācijas 
stendā, Baznīcas laukuma infor-
mācijas stendā. 
Priekšlikumus iespējams ie-

sniegt rakstveidā līdz 2023. gada 
16. janvārim:
1. nosūtot pa pastu Smiltenes 

novada pašvaldībai, Dārza iela 
3, Smiltene, Smiltenes novads, 
LV-4729;

2. pastkastē pie pašvaldības ad-
ministrācijas ēkām: Dārza ielā 
3, Pils ielā 2, Smiltenē, Smilte-
nes novadā;

3. elektroniski parakstītu ie-
sniegumu nosūtot uz e-pastu 
dome@smiltenesnovads.lv; 

4. vietnē geolatvija.lv publiskās 
apspriešanas sadaļā saitē  „Ie-
sniegt priekšlikumu”.
Informāciju par detālplāno-

juma risinājumiem, konsultāciju 
iespējām klātienē un publiskās 
apspriešanas pasākumiem iespē-
jams saņemt:
1. sazinoties ar detālplānojuma 

izstrādes vadītāju: Smiltenes 
novada pašvaldības Attīstības 
un plānošanas nodaļas teritori-
jas plānotāju Sarmīti Daudzieti 
(tālrunis 64707866, 27062522, 
e-pasts: sarmite.daudziete@
smiltenesnovads.lv);

2. sazinoties ar detālplānojuma iz-
strādātāju: SIA „Livland group” 
pārstāvi Veldzi Liepu (e-pasts 
veldze.liepa@livland.lv).

Attīstības un plānošanas nodaļa

Smiltenes novada pašvaldības 
dome 2022. gada 30. novembra 
sēdē apstiprinājusi iekšējos Notei-
kumus Nr. 17/22 „Smiltenes nova-
da pašvaldības valdījumā un ap-
saimniekošanā esošo ūdenstilpju 
pārvaldības noteikumi”. Noteikumi 
nosaka, ka  Smiltenes novada paš-
valdības pārvaldībā esošo ūdens-
tilpju pārvaldīšanu novada pagastos 
un Apes pilsētā nodrošina attiecīgā 
pagasta/apvienības pārvalde, Smil-
tenes pilsētā – pašvaldības Saimnie-

Pieņemti pašvaldības ūdenstilpju pārvaldības noteikumi
ciskās darbības nodaļa.

Ūdenstilpju apsaimniekoša-
na veicama saskaņā ar ūdenstilpju 
apsaimniekošanas plāniem, tām 
ūdenstilpnēm, kurām šādu plānu 
nav tie izstrādājami atbilstoši fi nan-
šu pieejamībai un tam, kāds saturs 
noteikts šajos noteikumos.

Tāpat noteikumi nosaka pašval-
dības rīcību, lai nodrošinātu iedzīvo-
tājiem piekļuvi šīm ūdenstilpnēm, 
kur šādas piekļuves nav. Šādas vie-
tas ir salīdzinoši daudz un jāuzsāk 

mērķtiecīgs darbs pie šī jautājuma 
risināšanas.

Tāpat ar noteikumiem tiek 
noteikta kārtība, kādā pašvaldība 
piešķir nomas tiesības pašpatēriņa 
zvejai, kā arī komerciāliem mērķiem.

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka 
ar 2023. gadu iesniegumi par rūp-
niecisko zveju pašpatēriņa zvejai, 
jāiesniedz savlaicīgi – līdz kalendārā 
gada 31. martam. Attiecīgi lēmumi 
par nomas līgumu slēgšanu tiks pie-
ņemti pēc 31. marta un, ja iesniegu-

mu būs vairāk nekā pieejamie limiti 
konkrētajās ūdenstilpnēs, zvejas tie-
sības tiks piešķirtas uz nomas tiesī-
bu izsoles pamata.

Iznomāšana apsaimniekošanai 
un komerciāliem mērķiem notiks ti-
kai izsoles veidā.

Vienlaikus, balstoties uz šiem 
noteikumiem, pašvaldības mājasla-
pā tiks veidota karte ar pieejamām 
pašvaldības atpūtas vietām pie paš-
valdības ūdenstilpnēm un to aprīko-
jumu, kā arī visām šīm pašvaldības 

atpūtas vietām tiks veidota vienota 
vizuālā informācija.

Ar pilnu noteikumu tekstu ie-
spējams iepazīties www.smiltene-
snovads.lv/pasvaldiba/dokumenti/
noteikumi-nolikumi. 

Evija Zurģe
Smiltenes novada pašvaldības 

izpilddirektora vietniece
Teritorijas pārvaldības un 

sadarbības jautājumos
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Novembris Smiltenes novadā – 
uzņēmējdarbības mēnesis

„Sanākšana kopā ir panākumu 
sākums. Turēšanās kopā ir progress. 
Darbošanās kopā –  panākumu 
atslēga”
 (H. Fords)

4. novembra pēcpusdienā vai-
rāk nekā 100 Smiltenes novada 
esošie un bijušie uzņēmēji, kā arī 
citi interesenti sanāca Smiltenes vi-
dusskolā, lai uzzinātu par atbalsta 
instrumentiem uzņēmējdarbības 
attīstībai, iedvesmotos no citu no-
vada komersantu pieredzes stās-
tiem, satiktos un iepazītos. 

Pasākumu atklāja Smiltenes 
novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Edgars Avotiņš: „Šī pēcpus-
diena ar jums, uzņēmēji, ir ne tikai, 
lai mēs pateiktu paldies un norādītu 
uz jūsu nozīmību. Mums ir svarīgi 
saprast Jūsu nepieciešamības, ku-
rām mums – pašvaldībai –  būtu 
jāpievērš uzmanība, lai jūs varētu 
strādāt pēc iespējas veiksmīgāk. (..) 
Es gribu jums pateikt lielu paldies, 
ka Jūs esat uzdrošinājušies, ka esat 
riskējuši, jo uzņēmējdarbības vide 
nav medus maize – tajā ir daudz 
izaicinājumu un grūtību.” Domes 
priekšsēdētājs arī pastāstīja par uz-
ņēmējdarbības vidi novadā, kā arī 
informēja par paveikto un plānoto 

12. novembra vakarā Smilte-
nes kultūras centrā sanāca nova-
da lielāko uzņēmumu pārstāvji, lai 
noskaidrotu pašvaldības konkursa 
„Gada balva uzņēmējdarbībā 2022” 
laureātus. Tā mērķis ir apzināt un 
godināt Smiltenes novada uzņē-
mējus, kuri veiksmīgi un godprātī-
gi darbojas savā nozarē, sekmējot 
uzņēmējdarbības vides attīstību 
novadā. 

Uz svinīgo pasākumu tika ai-
cināti uzņēmēji, kuru darbības ap-
grozījums par 2021. gadu ir lielāks 
par 160  000 eiro vai kuru ieturē-
tā iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
summa pārsniedz 3000 eiro, kā arī 
pašvaldības sadarbības partneri. 
Konkursa uzvarētājus noteica vēr-
tēšanas komisija septiņu locekļu 
sastāvā, kurā bija gan pašvaldības, 
gan ALTUM un LIAA pārstāvji, gan 
pieaicinātie speciālisti.

Pasākumu atklāja Smiltenes 
novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Edgars Avotiņš. Viņš infor-
mēja par uzņēmējdarbības vidi un 
rādītājiem novadā, kā arī pašvaldī-
bas paveikto un plānoto komerc-
darbības attīstībai. Par eksporta ra-
dītājiem Vidzemes reģionā un eko-
nomikas tendencēm Latvijā vēstīja 
AS „Luminor Bank” galvenais eko-
nomists Pēteris Strautiņš. Par mu-
zikālu baudījumu gādāja dziedātāja 
Aija Vītoliņa un „Tango Sin Quinto”, 
un Kārlis Būmeisters ar grupu. 

Konkursā „Gada balva uzņē-
mējdarbībā 2022” pasniedza 14 
balvas 10 nominācijās. 

Pēdējo gadu ekonomiskie sa-
tricinājumi – pandēmija, energo-
resursu krīze un straujā infl ācija 
– smagi skāruši uzņēmējus, liekot 
tiem izvērtēt prioritātes un domāt, 
no kā atteikties, lai nodrošinātu 
darbību. Šādos laikos īpaši izceļa-
mas ir rūpes par darbiniekiem un 
atbalsts apkārtējai sabiedrībai un 

Smiltenes novada uzņēmēji sanāk uz „Iedvesmas pēcpusdienu”

komercdarbības attīstītības veici-
nāšanai. 

Pirmajā daļā uzņēmēji varēja 
uzzināt par dažādām iespējām at-
tīstīt savu darbību. Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecība kameras 
valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš 
stāstīja par aktuālajiem izaicināju-
miem un iespējām uzņēmējdarbī-
bā, savukārt Valmieras biznesa in-
kubatora vadītājs Jānis Čeičs – par 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras piedāvātajām atbalsta 
formām komersantiem. Par Attīs-
tības fi nanšu institūcijas ALTUM 

iespējām informēja tā Vidzemes 
reģiona vadītāja Olita Untāla. 

Otrajā daļā ar iedvesmojošiem 
pieredzes stāstiem dalījās Smiltenes 
novada uzņēmēji. SIA „Fabrika Rau-
na” īpašnieks Armands Cinis dalījās 
pieredzē, cik viegli vai grūti ir būt uz-
ņēmējam reģionā, norādot, ka atra-
šanās vietai nav būtiskas nozīmes. 
Sajūtu nama „Donas” īpašniece Ilze 
Kalniņa-Dauga sniedza ieskatu īpa-
šuma pārvērtībās, izceļot blomēnie-
šu viesmīlību un sniedzot atbildi uz 
jautājumu „Kādēļ ir vērts investēt 
Blomē?”. Savukārt jaunā uzņēmējā 

Elīna Seleviča no SIA „Lāča oga” ar 
smaidu atskatījās uz padomiem, ko 
labāk nebūtu saņēmusi. Noslēgumā 
mentore Ieva Zeile no „TEELPA” dalī-
jās stāstā, ko mainīt pārmaiņu laikā, 
un mudināja palūkoties uz izaicinā-
jumiem no jaunas perspektīvas.

Papildu informatīvajām un ie-
dvesmojošām prezentācijām, klāt-
esošie varēja apskatīt vairāku vie-
tējo uzņēmēju radītās produkcijas 
paraugus, kā arī digitālās vizītkar-
tes. Pasākumā piedalījās arī atpa-
zīstamais karikatūrists Gatis Šļūka, 
kurš savos humoristiskajos darbos 
iemūžināja lektoru uzstāšanos. Par 
muzikālo baudījumu rūpējās vietē-
jais mūziķis, saksofona virtuozs Jā-
nis Silakalns. 

Dienas izskaņā interesentiem 
Smiltenes vidusskolas direktores 
Ilzes Verginas vadībā bija iespē-
ja izstaigāt un iepazīt pārbūvētās 
skolas telpas. Dalībnieki atzinīgi 
novērtēja ievērojamās pārmaiņas, 
skaisto un moderno vidi Smiltenes 
vidusskolā. 

Šāds pasākums Smiltenes 
novadā notika pirmo reizi, un tā 
mērķis bija pulcināt vietējos uzņē-
mējus, sākot no lielākajiem, līdz 
katram individuālajam komersan-
tam. Pašvaldība cer, ka šī kļūs par 

skaistu un vērtīgu mūsu novada 
tradīciju, jo, citējot domes priekš-
sēdētāja vietnieci sadarbībai ar uz-
ņēmējiem Gitu Mūrnieci: „Neviens 
uzņēmējdarbībā nav maziņš. Tas, 
ka jūs šodien esat šeit, tas ir jūsu 
nopelns. Sākot no lielā uzņēmu-
ma „Madara 89”, līdz katram paš-
nodarbinātajam, mēs katrs esam 
mazas pērlītes, kas dod pienesumu 
mūsu novadam – mūsu kopējam 
foršam novadam.”

Paldies ikvienam, kurš iesaistī-
jās pasākuma norisē!

Par pašvaldības organizētājām 
aktivitātēm un atbalstu uzņēmē-
jiem var uzzināt interneta vietnē 
www.smiltenesnovads.lv, Face-
book lapā „Uzņēmēji Smiltenes 
novadā”, pie Attīstības un plānoša-
nas nodaļas vadītājas vietnieka uz-
ņēmējdarbības jautājumos Modra 
Apsīša (modris.apsitis@smiltenes-
novads.lv, 64707571; 27001449). 

Modris Apsītis
Attīstības un plānošanas nodaļas

Vadītājas vietnieks 
uzņēmējdarbības jautājumos

Madara Mūrniece
Zīmolvedības un mārketinga 

speciāliste

Pasākumā satikās gan mazu, gan lielu uzņēmumu pārstāvji, lai uzzinātu par 
atbalsta instrumentiem savas darbības attīstībai, klausītos iedvesmas stāstu 

un iepazītos. 

Svinīgā pasākumā sumināti konkursa 
„Gada balva uzņēmējdarbībā 2022” laureāti 

gasta uzņēmums, kas specializējies 
augstas kvalitātes saliekamo koka 
paneļu māju ražošanā, kā arī koka 
un koka-alumīnija logu un durvju 
izgatavošanā. Tam attīstoties, pro-
dukti arvien vairāk tiek eksportēti 
uz Eiropu un Skandināviju. Uzņē-
mums ir vērsts uz attīstību un ražo-
šanai piesaistījis investīcijas vairāk 
nekā 160 000 eiro apmērā.

SIA „BeTRITON” – dizaina un 
prototipēšanas studija Bilskas pa-
gasta „Zeltiņos”, kas nodarbojas ar 
produktu dizainu, urbāno dizainu 
un lielformāta 3D druku. Uzņēmu-
ma galvenais fokuss ir e-kemperu-
amfībiju attīstīšana ar vēlmi mainīt 
cilvēku ceļošanas paradumus un 
pieredzi. Uzņēmums vērsts uz at-
tīstību, jauna prototipa izstrādi un 
2021. gadā dažādos fi nanšu atbal-
sta instrumentos piesaistījis fi nan-
sējumu vairāk nekā 121 000 eiro 
apmērā.

Nominācijā „Ieguldījums 
Smiltenes novada tēla populari-
zēšanā” balvu saņēma SIA „Kalna 
Tomēni”. Šā gada jūnijā Smiltenes 
vārds pāršalca Latviju, jo uzņēmums 
bija cītīgi strādājis pavasarī, lai vasa-
ras saulgriežos cilvēkus iepriecinātu 
ar krāšņu rudzupuķu lauku pie vie-
tējās „Stounhendžas”. Tas neatstāja 
vienaldzīgu nevienu garāmbraucē-
ju, vēl pat šodien skaistā ainava ir 
palikusi spilgti atmiņā. 

Nominācijā „Smiltenes no-
vada jaunais uzņēmējs”  apbal-
voja uzņēmumu SIA „RVR Soluti-
ons”, ko vada Roberts Voropajevs 
– viens no tiem jauniešiem, kurš 
ir palicis savā dzimtajā pilsētā Apē 
un nodarbojas ar tehnisko rasē-
jumu, produktu vizualizāciju, 3D 
skenēšanas, uzmērīšanas un tā-
mēšanas pakalpojumu sniegšanu. 
Uzņēmums ieguva LEADER fi nan-
sējumu tehnisko iekārtu iegādei 
un iekārtoja biroju Apes Industriālā 
parka teritorijā, kur šobrīd arī veic 
komercdarbību. 

ZS „Kalējiņi 1” saņēma balvu 
nominācijā „Smiltenes novada la-
bākais darba devējs”. Šeit ar lauk-
saimniecību nodarbojas jau 5 pa-
audzēs, specializējoties piena lop-
kopībā, kombinētās spēkbarības 
ražošanā, tirdzniecībā, kā arī snie-
dzot konsultācijas. Bilskas pagas-
ta zemnieku saimniecība zināma 

novada iedzīvotājiem. Tieši tāpēc 
šogad tika izraudzīta konkursa gal-
venā nominācija – „Sociāli atbildīgs 
uzņēmums” –, kur balvu saņēma 
SIA „LĪVS AM”. Tas ir Apes pagasta 
uzņēmums, kas sniedz kravu pār-
vadājumu pakalpojumus Baltijas 
valstu un starptautiskā mērogā. Tā 
vadītājs Aivo Līvs dod citiem, nedo-
mājot, ko saņems pretī. Viņš ir ne 
tikai godprātīgs darba devējs, kas 
rūpējas par savā uzņēmumā strā-
dājošo darba apstākļiem un soci-
ālajām garantijām, bet papildus 
tam arī atbalsta dažādas iniciatī-
vas, kas ir ļoti svarīgi, lai stiprinātu 
vietējo kopienu, veicinātu tās lab-
klājību un izaugsmi. Uzņēmums at-
balsta dažādas labdarības akcijas, 
pasākumus un palīdz līdzcilvēkiem 
jau daudzu gadu garumā. 

Nominācijā „Lielākais no-
dokļu maksātājs Smiltenes no-
vada pašvaldības budžetā 2021. 
gadā” balvas saņēma SIA „8 
CBR”, SIA „Firma Madara 89” un 
AS „Stora Enso Latvija”. 

SIA „8 CBR” – uzņēmums ar 
lielu pieredzi ceļu un tiltu būvnie-
cībā un rekonstrukcijā, kas nemi-
tīgi pilnveidojas. Tas ir AS „A.C.B” 
grupas dalībnieks, kas nodarbina 
vairāk nekā 470 darbiniekus, no 
kuriem 207 ir Smiltenes novadā re-
ģistrētie iedzīvotāji. Pateicoties uz-
ņēmuma darbinieku lielajai piere-
dzei un modernajām tehnoloģijām, 
SIA „8 CBR” piedāvātie pakalpojumi 
tirgū vienmēr ir izcēlušies ar augstu 
ilgtermiņa kvalitāti, drošību un es-
tētisku iekļaušanos apkārtējā vidē.

SIA „Firma Madara 89” – 
viens no lielākajiem pārtikas un ne-
pārtikas preču vairumtirdzniecības 
un mazumtirdzniecības uzņēmu-
miem Latvijā. Tas turpina strauji 
attīstīties, palielinot realizācijas 
apjomus, un pagājušā gadā apgro-
zījums sasniedzis jau gandrīz 172 

miljonus eiro. Arī darbinieku skaits 
katru gadu pieaug. 2021. gada jan-
vārī uzņēmums nodarbināja vairāk 
nekā 2796 darbiniekus, no kuriem 
513 ir Smiltenes novadā reģistrētie 
iedzīvotāji. 

AS „Stora Enso Latvija” – 
galvenā darbība ir zāģmateriālu 
ražošana un tirdzniecība, kā arī 
apaļkoku, šķeldas un citu koksnes 
produktu sagāde un pārdošana 
gan vietējā, gan eksporta tirgū. Uz-
ņēmuma apgrozījums  2021. gadā 
ievērojami palielinājies salīdzināju-
mā ar iepriekšējo gadu un sasniedz 
jau 104 miljonus eiro. 2021. gada 
janvārī tajā strādāja 258 darbinieki, 
no kuriem Smiltenes novadā dekla-
rēti 158. 

Kategorijā „Lielākās ražoša-
nai piesaistītās investīcijas” bal-
vu saņēma SIA „Vudlande”, SIA 
„Pavasars” un SIA „BeTriton”. 

SIA „Vudlande” – kokapstrā-
des uzņēmums, kas nodarbojas 
ar kaltētu, ēvelētu zāģmateriālu 
ražošanu Launkalnes pagastā. Tā 
stiprā puse ir piemērošanās pircē-

ju vajadzībām, specifi sku zāģmate-
riālu sagatavošana, to dažādība un 
augstā kvalitāte. SIA „Vudlande” 
strauji attīstās, kā arī uzņēmums 
ražošanā ir ieguldījis 4 miljonus 

Šā gada galveno balvu nominācijā 
„Sociāli atbildīgs uzņēmums” SIA 
„Līvs AM” valdes priekšsēdētājam 
Aivo Līvam pasniedza Smiltenes 

novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Edgars Avotiņš.

Nominācijā „Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības 
budžetā” balvu saņēma SIA „8CBR” valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis, 

SIA „Firma Madara 89” mazumtirdzniecības direktors Sandis Muižarājs un 
AS „Stora Enso”  Launkalnes rūpnīcas vadītājs Kaspars Ezernieks.

Balvu nominācijā „Lielākās ražošanai piesaistītās  investīcijas” saņēma 
SIA „Vudlande” valdes loceklis Māris Zālītis, uzņēmumu grupas „Pavasars” 

īpašnieks un vadītājs Inguss Pavasars un SIA „BeTriton” dibinātājs, 
īpašnieks un vadītājs Aigars Lauzis. Balvas pasniedza pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietniece sadarbībai ar uzņēmējiem Gita Mūrniece.

eiro, no kuriem piesaistītas inves-
tīcijas 1 miljona  eiro apmērā ener-
goefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumu īstenošanai. 

SIA „Pavasars” – Raunas pa-

Latvijas Tirdzniecības un rūpnīcas 
kameras valdes priekšsēdētājs 

Jānis Endziņš uzņēmuma SIA „RVR 
Solutions” īpašniekam un vadītājam 

Robertam Voropajevam pasniedz 
balvu „Smiltenes novada jaunais 

uzņēmējs”.

ZS „Kalējiņi 1” saimnieks Kaspars 
Putrālis no Latvijas Darba devēju 
konfederācijas ģenerāldirektores 
Līgas Meņģelsones rokām saņem 

balvu nominācijā „Smiltenes novada 
labākais darba devējs”.

„Luminor” bankas galvenais 
ekonomists Pēteris Strautiņš apbalvo 

AS „Smiltenes piens” padomes 
priekšsēdētāju Armandu Kovaldinu 

nominācijā „Inovācijas”.

Balvu nominācijā „Gada ķēriens” 
saņēma SIA „Wenden Robotics” 
valdes loceklis Andris Baltiņš. 

Balvu pasniedza Valmieras biznesa 
inkubatora vadītājs Juris Čeičs.

„ALTUM” Vidzemes reģiona vadītāja 
Olita Untāla pasniedz balvu ZS 

„Veczilkši” saimniekam Ivo Rukam 
nominācijā „Uzņēmējdarbības 

būve”.

kā darbavieta ar konkurētspējīgu 
atalgojumu, izstrādātu, motivējošu  
atbalsta sistēmu un darbinieku sa-
liedēšanas pasākumu  īstenošanu.

Nominācijā „Inovācijas” bal-
vu saņēma AS „Smiltenes Piens” 
- viens no lielākajiem piena produk-
tu ražotājiem un eksportētājiem 
reģionā. Uzņēmums izceļas ar ino-
vatīviem, garšīgiem un augstas kva-
litātes produktiem, kas tiek atzinīgi 
novērtēti arī  starptautiskās izstā-
dēs. 2021. gadā izstādē „Riga Food 
2021” zelta medaļa piešķirta AS 
„Smiltenes piena” ražotajam „BIO 
Holandes siers”, bet 2022. gadā 
zelta medaļa  sūkalu olbaltumvie-
lu koncentrātam „Piena spēks, bez 

laktozes, ar D3 vitamīnu” un  sie-
ram „Straciatella”. AS „Smiltenes 
piens” liela uzmanība tiek veltīta 
produktu pilnveidošanai un kvali-
tātes uzlabošanai, kā arī jaunu, ino-
vatīvu produktu izstrādei.

Šogad tika pasniegta bal-
va jaunā, negaidītā nominācijā 
„Gada ķēriens”, un to saņēma 
SIA „Wenden Robotics”, kas no-
darbojas ar robotizētu sistēmu ra-
žošanu. Robotizēta pieeja palešu 
izgatavošanā vairs nav nākotnes 
zinātne. Palešu naglošana ar robo-
tiem tik tiešām notiek. Šo inovatī-
vo ideju uzņēmums realizē jau no 
2015. gada, bet no blakus novada 
uz Raunas pagastu tas pārcelies 

pavisam nesen. Uzskatām, ka SIA 
„Wenden Robotics” ir Smiltenes 
novada „gada ķēriens”. 

Nominācijā „Uzņēmējdarbī-
bas būve” balva tika pasniegta 
uzņēmumam ZS „Veczilakši” no 
Grundzāles pagasta, kas ir ģimenes 
saimniecība. Tā darbojas un veik-
smīgi attīstās cūkkopības un lauk-
kopības nozarē. Saimniecībā tiek 
realizētas inovatīvas idejas, lai ra-
dītu pievienoto vērtību abu nozaru 
saražotai produkcijai. Uzņēmums 
ir vērsts uz attīstību un ir veicis bū-
tiskas investīcijas lauksaimniecības 
būvēs, 2021. gadā pārbūvējot cūku 
fermu un tādējādi ieguldot līdzekļus 
ilgtspējīgā, cūkkopības vajadzībām 
piemērotā būvē. Saimniecība arī 
uzstāda saules paneļus un plāno 
uzsākt lopbarības ražotnes izbūvi – 
infrastruktūru, kas nesīs ekonomis-
ku pienesumu arī nākotnē. 

Šogad balva tika pasniegta 
arī nebijušā nominācijā „Palī-
dzība Ukrainas iedzīvotājiem”, 
un to saņēma SIA „Saukas kūd-
ra”. Uzņēmums veic kūdras ieguvi 
Saukas un Geidas kūdras purvos. 
Tas veiksmīgi un aktīvi darbojas ar 
augstiem fi nanšu rādītājiem. Kopš 
sākās karadarbības Ukrainā, SIA 
„Saukas kūdra” vairākkārt ir veikusi 
ziedojumus „Palīdzēsim Ukrainas 
tautai” medikamentu, medicīnas 
iekārtu, slimnīcas aprīkojuma ie-
gādei u.c.,  kā arī ir sniegusi mērķa 
ziedojumu ātrās palīdzības mašī-
nas un tās medicīniskā aprīkojuma 
iegādei Černihivas apgabala bērnu 

Nominācijā „Palīdzība Ukrainas 
iedzīvotājiem” balvu saņēma SIA 
„Saukas kūdra”, ko pārstāvēja 
Ilmārs Kauliņš, bet pasniedza – 

pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietniece kultūras un sociālajos 

jautājumos Astrīda Harju.

slimnīcai. SIA „Saukas kūdra” īpaš-
niekus Daini Aļeksējevu un Denisu 
Cepeļevu var raksturot ne tikai kā 
veiksmīgus biznesa veicējus, bet 
arī kā Ukrainas tautas nesavtīgus 
atbalstītājus viņu cīņā par brīvību.

Paldies ikvienam uzņēmējam, 
gan lielam, gan mazam, kas ar savu 
neatlaidīgo, radošo un rezultatīvo 
darbu veicina mūsu novada izaugs-
mi! Lai mums kopā sanāk!

Par pašvaldības organizētājām 
aktivitātēm un atbalstu uzņēmē-
jiem var uzzināt interneta vietnē 
www.smiltenesnovads.lv, Face-
book lapā „Uzņēmēji Smiltenes 
novadā”, pie Attīstības un plānoša-
nas nodaļas vadītājas vietnieka uz-
ņēmējdarbības jautājumos Modra 
Apsīša (modris.apsitis@smiltenes-
novads.lv, 64707571; 27001449). 

Informācijai:
„Gada balva uzņēmējdarbībā” 

ir turpinājums 2015. gadā aizsākta-
jam konkursam „Smiltenes novada 
uzņēmējs”. Pandēmijas laikā no-
teikto ierobežojumu dēļ konkurss 
šādā formātā nebija norisinājies 
2 gadus, turklāt šoreiz tajā pulcē-
jās uzņēmēji no visa jaunizveidotā 
Smiltenes novada. 

Modris Apsītis
Attīstības un plānošanas nodaļas

Vadītājas vietnieks 
uzņēmējdarbības jautājumos

Madara Mūrniece
Zīmolvedības un mārketinga 

speciāliste

SIA „Smiltenes NKUP” ūdens-
saimniecības pakalpojumu tarifu 
pārskatīšana balstīta uz iekļauja-
mo izmaksu izmaiņām, kuras ir 
ietekmējusi ūdenssaimniecības in-
frastruktūras paplašināšana. Kopš 
pēdējām tarifa izmaiņām 2014. 
gadā  ir veiktas izmaiņas nodokļu 
likumdošanā – pieaugusi sociālā 
nodokļa, dabas resursu nodokļa, 
akcīzes nodokļa, transportlīdzekļu 
ekspluatācijas nodokļa likme u.c.  
Pārskatot tarifus, ir ņemts vērā tas, 
ka pieaugušas darbaspēka, deg-
vielas, materiālu izmaksas, elek-
troenerģijas iegādes cena un elek-
troenerģijas sadales pakalpojumu 
izmaksas, kā arī ir veiktas izmaiņas 
obligātā iepirkuma un jaudas kom-
ponentēs. 

Tarifus plānots piemērot Apē, 
Smiltenē; Bilskas ciemā un Mēru 
ciemā, Bilskas pagastā; Blomes cie-
mā, Blomes pagastā; Vidzemes cie-
mā, Brantu pagastā; Drustu ciemā, 
Drustu pagastā; Gaujienas ciemā, 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 
apstiprinājusi jaunos SIA „Smiltenes NKUP” ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifus

Gaujienas pagastā; Grundzāles cie-
mā, Grundzāles pagastā; Launkal-
nes ciemā un Silvas ciemā, Laun-
kalnes pagastā; Palsmanes ciemā, 
Palsmanes pagastā; Raunas ciemā 
un Rozes ciemā, Raunas pagastā; 
Brutuļu ciemā un Kalnamuižas cie-
mā, Smiltenes pagastā; Trapenes 
ciemā, Trapenes pagastā; Variņu 
ciemā, Variņu pagastā, Smiltenes 
novadā. Šobrīd SIA „Smiltenes 
NKUP” ūdenssaimniecības pakal-
pojumiem piemēro SPRK 2014. 
gadā apstiprināto ūdensapgādes 
pakalpojumu tarifu 1,08 EUR/m3 
(bez PVN) un kanalizācijas pakalpo-
jumu tarifu 1,25 EUR/m3 (bez PVN)

SIA „Smiltenes NKUP”, ņemot 
vērā Energoresursu cenu ārkārtē-
ja pieauguma samazinājuma pa-
sākuma likumu, elektroenerģijas 

Rēķinu 
saņemšanas 
maksas izmaiņas

Atgādinām, ka SIA „Smiltenes 
NKUP”  klientiem ir iespēja izvēlē-
ties sev ērtāko rēķina saņemšanas 
veidu:

• elektroniski savā e-pastā 
bez maksas;

• papīra formātā savā pas-
ta kastītē ar Latvijas pasta starp-
niecību.

SIA „Smiltenes NKUP” informē, 
ka klientiem, kuri līdz šim ir izvēlē-
jušies rēķinu saņemšanas veidu ar 
Latvijas pasta starpniecību papīra 
formātā, sākot ar 2023. gada 1. 
janvāri katra rēķina saņemšana 
izmaksās  2,25 EUR  (1,86 EUR + 
PVN).

Lai nomainītu esošo rēķina 
saņemšanas veidu, lūdzam sazi-
nāties ar SIA „Smiltenes NKUP”, 
rakstot uz e-pastu: info@smiltene-
snkup.lv, vai zvanot uz tālruņa nu-
muriem: 27843971, 26182972. 

Rēķinu saņemšana elektronis-
ki nodrošina ne vien videi draudzī-
gu pieeju, bet arī ērtu un operatīvu 
savstarpējo informācijas apriti.

SIA „Smiltenes NKUP”

galalietotājiem, kuri ir juridiskās 
personas, piemēro elektroenerģi-
jas sistēmas pakalpojuma maksas 
samazinājumu, ieskaitot pievieno-
tās vērtības nodokli, pilnā apmērā 
no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. 
gada 30. aprīlim. Elektroenerģijas 
galalietotājiem laikposmā no 2022. 
gada 1. septembra līdz 2022. gada 
31. decembrim piemēro obligātā 
iepirkuma un jaudas komponentes 
maksas samazinājumu, ieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli.

No 2023. gada 1. janvāra  
• ūdensapgādes pakalpojumu ta-

rifs būs 1,42 EUR/m3 (bez PVN); 
• kanalizācijas pakalpojumu ta-

rifs būs 1,62 EUR/m3 (bez PVN); 
• šie tarifi  būs spēkā no 2023. 

gada 1. janvāra līdz 2023. gada 
30. aprīlim.

Savukārt no 2023. gada 1. maija
• ūdensapgādes pakalpojumu ta-

rifs būs 1,50 EUR/m3  (bez PVN);

• kanalizācijas pakalpojumu ta-
rifs būs 1,76 EUR/m3 (bez PVN). 

Salīdzinot ar pašlaik spēkā 
esošajiem SIA „Smiltenes NKUP” 
tarifi em, ūdensapgādes pakalpo-
jumu tarifs no 1. janvāra pieaugs 
par 31,5% jeb 0,34 eiro, bet kana-
lizācijas pakalpojumu tarifs – par 
29,6% jeb 0,37 eiro. Sadārdzinā-
jums naudas izteiksmē (ar PVN) 
ir 0,86 EUR/ m3 un maksas sadār-
dzinājums mājsaimniecībām ir at-
karīgs no katra ūdens lietotāja pa-
radumiem. Vidēji 1 cilvēks mēnesī 
izlieto apmēram 2 m3 ūdens, tātad 
sadārdzinājums būs apmēram 1,72 
EUR mēnesī uz cilvēku. 

SPRK, izvērtējot tarifu projektu 
un to veidojošo izmaksu atbilstību, 
secināja, ka jaunie tarifi  ir pama-
toti un aprēķināti tādā apmērā, lai 
segtu SIA „Smiltenes NKUP” ūdens-
saimniecības pakalpojumu izmak-
sas.

SIA „Smiltenes NKUP”
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Raunas viduslaiku pils saņems augstu apbalvojumu

Visas nodarbības tiek īstenotas darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeja-
mību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem ie-
dzīvotājiem” 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 pa-
gastos (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.

„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas un Drustu pagastos (9.2.4.2/16/I/043)”. Projekts tiek finan-
sēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 09.12.2022. Kopējais finansējums 69 490.00 EUR.

Attīstības un plānošanas nodaļa

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

Izglītība

Kultūra

Sports Sacensības „Rudens kauss 
2022” ar Smiltenes novada domes 
atbalstu organizēja Smiltenes no-
vada sporta pārvalde. Jāatzīmē ka 
šajā dienā Smiltenes novadā notika 
divi sieviešu volejbola turnīri.  Apē 
ar ierobežotu komandu skaitu spē-
lēja piecas komandas un Smiltenē 
sešas komandas. 

Smiltenē visas sešas koman-
das demonstrēja augstas raudzes 
volejbolu, un pirms turnīra bija 
grūti prognozēt, kura komanda 
uzvarēs. Uzvarētāja komanda no-
skaidrojās spēlē starp „Smiltenes 
BJSS” un „Blice” komandām,  kur 
abos setos pārākas 25:11 un 25:20 
bija „Smiltenes BJSS” sportistes. 

Turnīra pēdējā spēlē cīņā par 
3. vietu  trīs setu cīņā 25:17, 21:25 
un 15:6  starp komandu  „Lēdijas” 
un  komandu „Grundzāle”  pārākas 
izrādījās komanda „Lēdijas”, kas iz-
šķirošo pārsvaru pēdējā setā guva 

Rudens kauss volejbolā 2022 ar māņu sitieniem. Turnīrā bija vēl 
viena trīs setu spēle  kur ar 22:25, 
25:18 un 15:11 cīņā starp „Grundzā-
le” un „Valmieras SS” uzvaru svinēja 
jaunās „Grundzāles” volejbolistes. 

5. vietas liktenis izšķīrās spēlē 
starp „Valmieras SS” un „Rozā fe-
rari”,  kur divos setos 25:12 un 25:8 
uzvarēja valmierietes.

Komandā „Smiltenes BJSS” 
spēlēja Rūta Zandere, Katrīna Ro-
zīte, Megija Dzene, Sanija Strauja, 
Laine Osma, Justīne Kalniņa.

Komandā „Blice” spēlēja Zanda 
Beitika, Una Kalnīte, Kristīne Miezī-
te, Liene Krūmiņa, Evija Cirša, Ieva 
Štrāle.

Komandā „Lēdijas” spēlēja 
Līga Osma, Sintija Ģēģere, Karīna 
Vārna, Annija Ozola,  Guntra Cera, 
Ieva Palma.

Māris Stabiņš

Lai arī aiz loga jau 
manāma ziema, un ka-
lendārā jau tuvojas Zie-
massvētki, tomēr sporta 
dzīve ar to neapstājas. 
Varētu teikt, ka sportot 
gribētājiem piedāvājums 
sportiskām aktivitātēm ir 
vienkārši nomainījies. Klasiskos 
āra vasaras sporta veidus lēnām 
sāk aizstāt ziemas sporta veidi – 
slēpošana, slidošana, hokejs u.c. 

Vairākās novada vietās tiek 
gatavota infrastruktūra ziemas 
sporta veidu pieejamībai novada 
iedzīvotājiem un visiem citiem 
sportot gribētājiem. Ja dažviet jau 
slēpot gribētāji var iemēģināt sa-
gatavotās trases, tad ar slidošanu 
nedaudz vēl jāpaciešas, jo gaisa 
temperatūra nav optimāla ledus 
liešanas procesu nodrošināšanai. 
Līdz ko „māte daba” ļaus pilnvēr-
tīgi veikt šo procesu, slidot varēs 
gan slidotavās Smiltenes un Apes 
pilsētās, gan arī slidotavās vairā-
kos pagastos. 

Taču ziemas sporta veidi ne-
būt nav vienīgie, ar ko nodarboties 

Arī sportā norit pārejas 
periods no vasaras uz ziemas 
sezonu

šajā gada periodā. 
Šobrīd sporta zā-
lēs aktīvi noris da-
žādu sporta veidu 
treniņi un sacen-

sības. Ir aizvadīti 
jau vairāki volejbola 

turnīri, bet daudz vēl 
tikai tiek organizēti un 

gaida savu kārtu. Tāpat arī basket-
bols un zāles futbols sāk uzņemt 
apgriezienus. Smiltenē gan šobrīd 
futbola spēlēšanas iespējamība 
ir nodrošināta praktiski visa gada 
griezumā, jo stadionā ir uzstādīts 
moderns āra apgaismojums. Tā-
pat nevar aizmirst par novusa, 
galda tenisa, šautriņu mešanas un 
citiem sporta veidiem, kuri noris 
Smiltenes novada teritorijā. 

Tāpēc atrodi sev piemērotāko 
aktivitāšu veidu, neslinko, kusties 
un labi pavadi laiku, jo Smiltenes 
novadam ir, ko Tev piedāvāt! 

Matīss Mežulis 
Smiltenes novada pašvaldības 

sporta pārvaldes vadītājs

27. novembrī atpūtas kom-
pleksā „Kalnarušķi” notika orien-
tēšanās kluba „Alūksne” organi-
zētā sacensību seriāla „Horizonts” 
2022. gada sezonas noslēguma 
pasākums, kurā tika sveikti gan 
seriāla laureāti, gan kluba labā-
kie gada sportisti un atbalstītāji.  
Vakara gaitā klātesošie atskatī-
jās uz paveikto un sasniegto šajā 
orientēšanās sezonā kluba sacen-
sībās, kā arī Latvijas kausa sacen-
sībās un čempionātos. Labākos 
mirkļus un uzvaras prieku vēlreiz 
atsaucot atmiņā ar foto un video 
filmu skatīšanos. Omulībai un jau-
kam noskaņojumam dalībnieki ik 
pa laikam iesaistījās kādā rotaļā, 
spēlē un loterijā.

Orientēšanās seriālam „Hori-
zonts” 2022. gada sezonā bija 19. 
kārtas, kurās aktīvi piedalījās un 
krāja pieredzi Latvijas kausa sacen-
sībām  Gaujienas un Smiltenes no-
vada pārstāvji. Seriāla  kopvērtēju-
mā uzrādīti labi rezultāti un iegūtas  

Orientēšanās sacensību 
„Horizonts” noslēguma 
pasākums

godalgotas vietas savās ieskaites 
grupās:
VA: Uvis Sproģis - 2. vieta;
V35: Raivis Kalniņš – 1. vieta;
Māris Vabulnieks – 2. vieta;
V45: Māris Stabiņš – 1. vieta;
V55: Viesturs Dandens – 2. vieta;
V12: Artis Harkins – 1. vieta;
SH: Guntra Kalniņa – 1. vieta;
S55: Ilze Dāve – 1. vieta;
Ineta Riepniece – 2. vieta;
S16: Marta Kalniņa – 1. vieta.

Visās 19 kārtas vienīgais šajā 
sezonā bija piedalījies Māris Sta-
biņš no „OK Azimuts”, viņš saņē-
ma specbalvu no organizatoriem. 
2023. gadā „OK Alūksne”, „OK Azi-
muts” un  „OK Voru” kopkārta no-
risināsies Gaujienā, atjaunotajā 
„Mežciema” kartē. Paldies Smilte-
nes novada pašvaldībai un Sporta 
pārvaldei par atbalstu un  Vilnim 
Veļķarim par ieguldīto darbu kar-
tes atjaunošanā.

Sanita Sproģe

Kad aktīvais darba mūžs ir aiz 
muguras, ir pienācis laiks nestei-
dzīgai dzīves skolai – Senioru aka-
dēmijai. Tas nozīmē mācīties dzī-
vot lēnāk, izbaudot un izjūtot dzī-
ves krāsainību un vienreizību sev 
tīkamās nodarbēs, patīkami kopā 
pavadot laiku ar sev līdzīgi domā-
jošiem, daloties ar gadu gaitā uz-
krāto pieredzi un gūstot personīgu 
gandarījumu par pašu procesu un 

Smiltenes senioru aktivitātes 2022. gadā
Smiltenes novada pensionā-

ru apvienība aizvadījusi dažā-
diem notikumiem un skaistiem 
piedzīvojumiem bagātu gadu:

- pavasarī: apvienības da-
lībnieku sapulce; tikšanās ar Smil-
tenes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu.

- vasarā: tikšanās ar Smil-
tenes novada pašvaldības Sociālā 
dienesta vadītāju Intu Siliņu; eks-
kursija uz Latgali (z/s „Kurmīši”, 
„Leļļu karaļvalsts” Preiļos, Krāsla-
vas amatniecības centrs un pils 
dārzs, Aglonas Bazilika un Kristus 
Karaļa kalns); brauciens uz Kalsna-
vas arborētumu, kallu dārzu saim-
niecībā „Rakuķi”, Cesvaines pili un 

Vecpiebalgas ūdensrožu apskate; 
divu dienu ceļojums, apskatot Ķe-
meru vēsturisko parku, Saldus pil-
sētu, Solveigas Dzenes daiļdārzu, 
Liepāju un piedaloties 4. Vislatvijas 
senioru vokālo ansambļu sadzie-
dāšanās svētkos koncertdārzā 
„Pūt, vējiņi!”.

- rudenī: iepazīstam Sē-
liju! – Skrīveru mājas saldējuma 
ražotnes apskate un degustācija, 
Ērberģes muiža, iepazīšanās ar zī-
molu „Kafeja Alīda”, „Mazā bānīša 
parks” Viesītes pagastā; iepazīstam 
Valmieras novadu! – Valtera Hirtes 
koka skulptūru kolekcija, ceļojums 
pa pilsētu, Skaņaiskalns, Zilais-
kalns, Strenči; atkārtota tikšanās ar 

Intu Siliņu; viesošanās Jāņa Lūsēna 
mūzikas namā „Ozolu skola”, tik-
šanās ar komponistu, uzņēmuma 
„Very Berry” un LVM stādaudzēta-
vas darbinieku darināto Adventes 
vainagu apskate Mēru muižā; ko-
pīga dalība Valsts svētku svinībās 
Smiltenē, tostarp gaismas akcijā; 
brauciens uz z/s „Zutiņi”, Bīriņu pili 
un Ropažu baznīcas apskate. 

Turpināsim aktīvi darboties arī 
2023. gadā, un aicinām pievienoties 
jaunus dalībniekus! Informācija, 
zvanot apvienības vadītājai Ritai 
Bormanei pa tālruni 26514012. 

Rita Bormane 
Smiltenes pensionāru 

apvienības vadītāja

14. novembrī Smiltenes pilsē-
ta un arī novads sagaidīja viesus 
no Latvijas Radio 1 programmas 
raidījuma „Kultūras Rondo”. Diena, 
apciemojot un izzinot Smiltenes 
novada notikumus un personības 
laikmetā, kuru dēvējam arī par ap-
gaismības laiku Latvijā, bija veltīta 
„Kultūras Rondo” veidotam raidīju-
mu ciklam par Latvijas  grāmatnie-
cības vēsturi. Tas, savukārt, saistīts 
ar notikumu ciklu „Latviešu grāma-
tai 500”.  

Kas ir Jakobs Lange un kādēļ šī 
18. gadsimta personība ir pētījumu 
uzmanības centrā? Smiltenes mā-
cītāja un valodnieka Jakoba Langes 
ieguldījums leksikogrāfijā, latviešu 
kultūras izpētē un dokumentēšanā 
ir skatāms kā daļa no Latvijai ļoti 
nozīmīgiem procesiem, kuri reiz 
iekustināja latviešu rakstītā un ie-
spiestā vārda izplatību. Savukārt, 
raidījumu uzņēma tieši Smiltenes 
novada muzejs Mēru muižā, jo šeit 

Smiltenes novada 18. gadsimts, Jakobs Lange, grāmatas, muzejs un 
Mēru muiža – Latvijas Radio kultūras raidījuma redzeslokā.

2020. gadā dzima ideja 
par izstādes „Smiltene 
18. gadsimtā un Jakobs 
Lange” veidošanu. Idejas 
autore Smiltenes nova-
da muzeja vadītāja Ieva 
Miķe uzsver, ka ir nepie-
ciešams pētīt un apko-
pot Smiltenes novada 
vēsturi sava laika sociāl-
ekonomisko un politisko 
procesu kontekstā, ir 
svarīgi, ka Smiltenes un 
Smiltenes novada iedzī-
votāji zina savu vēsturi 
un lepojas ar to. Jo bez 
pagātnes notikumiem 
nav tagadnes un nākot-
nes notikumu. Jebkuru laiku veido 
cilvēki, viņu uzskati un darbība, tā-
dēļ izstādes centrā – Smiltenes mā-
cītāja un valodnieka Jakoba Langes 
dzīve un devums. Tikpat svarīgi, cik 
izzināt novada pagātni, ir parādīt 
šī darba augļus pēc iespējas vairāk 

un plašāk, tādēļ izstādes formāts 
ir „ceļojošs”. 23. septembrī izstāde 
tika atklāta Smiltenes Kultūras cen-
trā, jau pabijusi Smiltenes vidus-
skolā, tā līdz decembra beigām ap-
skatāma Smiltenes novada muzejā 
Mēru muižā, bet janvārī jau ceļos 

tālāk uz novada skolām un 
bibliotēkām. 

Spraigajai un aizrautīga-
jai sarunai par 18. gadsimta 
norisēm Smiltenes novadā 
ar pētnieces kompetenci 
pievienojās LU Literatūras, 
folkloras un mākslas insti-
tūta  pētniece Ginta Pērle – 
Sīle. Gintas līdzdalība izstā-
des „Smiltene 18. gadsimtā 
un Jakobs Lange” tapšanā ir 
ļoti nozīmīga, viņas pētniecī-
bas darbs ietver Palsmanes 
draudzes novada vēsturi un 
18. gadsimta izcilākos inte-
liģences pārstāvjus, kuri ar 
savu personisko ieguldījumu 

veicinājuši apgaismības laika idejas 
Vidzemē.

Muzeja vadītāja Ieva Miķe ir 
apņēmības pilna strādāt pie šīs iz-
stādes loģiska turpinājuma – hern-
hūtes kustības Vidzemē un Smilte-
nē, ko daudzi pētnieki uzskata par 

mūsu Dziesmu svētku tradīcijas 
iedīgli.

“Smiltene 18. gadsimtā un Ja-
kobs Lange” dizaina autors ir Krišs 
Salmanis. Baltais raksts uz spilgti 
zilās krāsas pievērš sev skatītāja 
un lasītāja uzmanību kā spilgts 
gaismas stars, liekot skatienam 
sekot līdzi 18. gadsimta Smiltenes 
gravīrām un mēģinot izburtot senu 
rokrakstu vai Jakoba Langes tulko-
tu medicīnas recepti – pilnu ar sen 
aizmirstiem latviešu valodas vec-
vārdiem.

Ieraksts no tikšanās un saru-
nas izskanēja raidījumā “Kultūras 
Rondo” Latvijas Radio 1. program-
mā 4. decembrī pulksten 16.25, to 
var noklausīties jebkurā laikā www.
lsm.lv LR1 arhīvā.

 Vita Blate
Smiltenes novada muzeja 

Izglītojošā darba  un darba ar 
apmeklētājiem vadītāja 

Latvijas Radio 1 „Kultūras Rondo” žurnāliste Laima Slava 
un Smiltenes novada muzeja vadītāja Ieva Miķe.

Kad dienas gaisma un 
garums samazinās un sau-
lainās dienas ir rets viesis, 
tad Smiltenes novada lab-
jūtes pakalpojuma snie-
dzēji aicina izbaudīt piedā-
vājumu, kura laikā var sasildīt 
ķermeni, atpūtināt prātu un izbau-
dīt relaksējošas procedūras. 

Smiltenes tūrisma informā-
cijas centrs ir apkopojis bagātīgu 
piedāvājumu novadā, kurā ietilpst 
pirts procedūras, burbuļojošu kub-
lu piedāvājums, masāžas, aukstie 

baseini un ziemas pel-
des vietas. Jebkurš 
varēs piemeklēt sa-
vai gaumei un aktua-
litātei nepieciešamo 

atpūtas veidu.
Ar sagatavoto pie-

dāvājumu var iepazīties, 
apmeklējot mājaslapu www.visit.
smiltenesnovads.lv. 

Marta Vika
Smiltenes novada Kultūras un 

tūrisma pārvaldes
tūrisma jomas vadītāja

Smiltenes vidusskolai Zie-
massvētku gaidīšanas laiks 
atnācis gan ar labiem panāku-
miem mācību darbā, gan sav-
starpēji saliedējošiem, emocio-
nāli bagātiem un patriotismu 
stiprinošiem pasākumiem. 

30. novembrī 16 devīto, vien-
padsmito un divpadsmito klašu 
skolēni tiešsaistē piedalījās starp-
tautiskajā olimpiādē „The Best in 
English”. Šogad vislabākais rezul-
tāts no mūsu skolas bija 12. klases 
skolniecei Alisei Čukurei, kura ie-
guva 94 no 118 iespējamiem punk-
tiem.

Pirmā vieta Vidzemē presti-
žajā Kultūras kanona konkursā

Smiltenes vidusskolas 12. kla-
ses skolnieces Monta Štorha, Alise 
Čukure un Marta Jakoviča Kultūras 
Kanona konkursā skolēniem re-
ģionālajā – Vidzemes kārtā – par 

Ar spožām zināšanām un patriotismu sirdī
pētījumu „Ar mākslu pret 
karu” ieguva pirmo vietu. 
Viņu konsultante – Smilte-
nes vidusskolas kultūras 
un mākslas skolotāja Ilva 
Dūmiņa.

Līga Zālīte – viena no 
labākajām matemātikas 
skolotājām valstī

Smiltenes matemāti-
kas skolotāja Līga Zālīte 
Latvijas mērogā novērtēta 
kā ekselenta sava aroda 
meistare. Izglītības eksper-
ti un uzņēmēji, kuru radīta 
iniciatīva ir arī „Ekselences 
balva”, atzīst, ka Līgas Zālī-
tes darbs var kalpot par mērauklu 
izcilam pedagoga darbam 21. gad-
simtā. 

Sadarbība ar Latvijas Uni-
versitāti

Rūpējoties par jauniešu iz-

augsmi, Smiltenes vidusskolai ir 
radoša, pirms vairākiem gadiem 
ar līgumu apstiprināta sadarbība 
ar Latvijas Universitāti (LU). Augst-
skolas mācībspēki vidusskolēniem 

sniedz konsultācijas zināt-
niski pētniecisko darbu 
izstrādē, jaunieši pētnie-
cisko darbu izstrādes laikā 
izmanto LU zinātnisko la-
boratoriju, skolēnu grupas 
ikdienas mācību procesā 
apmeklē nodarbības LU. 
Šoruden notika LU vadī-
bas un Smiltenes vidus-
skolas pārstāvju tikšanās, 
lai spriestu par sadarbības 
pilnveidošanu saistībā ar 
augstākā līmeņa mācību 
priekšmetu mācīšanu vi-
dusskolā. Tika izvērtēts 
paveiktais un runāts par 

turpmāko sadarbību STEM jomā.
Skolas padome
Novembrī Smiltenes vidussko-

lā pulcējas skolas padomes dalīb-
nieki, lai lemtu par skolai aktuāliem 
jautājumiem. 

Smiltenes matemātikas skolotāja Līga Zālīte Latvijas 
mērogā novērtēta kā ekselenta sava aroda meistare, 

atzīstot, ka viņas darbs var kalpot par mērauklu izcilam 
pedagoga darbam 21. gadsimtā.

Valsts svētku zīmē, atbalstot 
ukraiņu brīvības cīnītājus

Novembris skolā pagāja valsts 
svētku zīmē. Domājot par ukraiņu 
brīvības cīnītājiem, kuri šobrīd cī-
nās arī par mums un mūsu Latviju, 
pēc direktores Ilzes Verginas inicia-
tīvas vidusskolā notika ierakumu 
sveču liešanas meistardarbnīca. 
Tajā piedalījās arī novada iedzīvo-
tāji. Paldies visām atsaucīgajām 
ģimenēm, kuras piedalījās akcijā, 
dāvājot savu laiku, darbu un mī-
lestību! Uz Ukrainu tika nosūtīti 
arī adījumi. Domās un sirdī būsim 
kopā ar ukraiņiem līdz uzvarai. Ik-
viens Smiltenes novada iedzīvotājs 
arī turpmāk var atnest un ielikt īpa-
ši šim nolūkam sagatavotās kastēs 
pie visu Smiltenes vidusskolas ēku 
dežurantēm tukšās skārda bun-
džas (līdz 400 ml) un adījumus.

Baiba Vahere

Aizvadīta „Senioru akadēmijas” pirmā nodarbība
jauniegūtām zināšanām.

29. novembrī notika Senioru 
akadēmijas  pirmā nodarbība. No-
darbības tēma: Cilvēka gara mo-
žums. Tā saglabāšanas un uzturē-
šanas iespējas.

Nodarbībā uzstājās ārste, 
pneimologs Evija Livčāne  un ār-
ste, naturopāts Lilita Kivleniece. 
Pēc katras lekcijas seniori uzdeva 
daudz jautājumu, jo veselības jau-

tājumi viņiem ir ļoti svarīgi un sais-
toši. Pēc lekcijas mediķi uzkavējās, 
lai individuāli atbildētu uz katru 
seniora jautājumu.

Nodarbības notika Smiltenes 
vidusskolā un pēc senioru lūguma 
skolas direktore Ilze Vergina „Se-
nioru akadēmijas” dalībniekus iepa-
zīstināja ar skolu un izrādīja skolas 
telpas. Seniori  tikās ar Smiltenes 
vidusskolas pašpārvaldes jaunie-

šiem un iepazinās ar pašpārvaldes 
darbu. Viņiem par jauniešu darbu 
skolā bija daudz jautājumu un katrs 
seniors saņēma detalizētu atbildi 
uz katru uzdoto jautājumu. Seniori 
bija priecīgi, ka skolā mācās tik aktī-
vi un zinoši jaunieši, kas tik aizrautī-
gi prot stāstīt par savu skolu! 

Pirmā „Senioru akadēmija” no-
darbība bija emocionāla un katrs 
dalībnieks bija ļoti priecīgs par ie-

spēju apmeklēt Smiltenes novada 
Izglītības pārvaldes nodarbību cik-
lu.

Lai Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks mierpilns un pozitīvām emo-
cijām piepildīts!

Uz tikšanos nākamajā Senioru 
akadēmijas nodarbībā 24. janvārī!

Gunta Grigore 
Izglītības pārvaldes vadītāja 

vietniece
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Plānoto pasākumu kalendārs
Apes pilsēta un pagasts

15. decembrī  plkst. 18.00 Smiltenes mūzikas 
skolas Apes mācību punkta audzēkņu Zie-
massvētku koncerts.
18. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku ie-
skaņas koncerts „Ziemas pastkartes”. Iepriek-
šēja pieteikšanās pa tālruni 27823322 (Ilva) 
līdz 12. decembrim. Ieeja 5,00 EUR.
23. decembrī plkst. 18.00 Apes Kopienas Zie-
massvētku svinības  „Ziemassvētku ielejā”. 
23. decembrī plkst. 20.00 Apes sporta kom-
pleksā Apes pilsētas atklātais „Nakts volejbols 
2022” un „Šautriņu mešanas nakts maratons”.
25. decembrī plkst. 18.00 erudīcijas spēle 
„Prāta laboratorija”.
31. decembrī  svētku balle –  Lai Laimīgs Jau-
nais gads kopā ar grupu „Ceļojums”. Ieeja 7,00 
EUR.

Apes bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa

15. decembrī bibliotekārā stunda 4. klasei 
„Balti, gaiši Ziemassvētki!”.
19. – 23. decembrī radošā darbnīca „Katram 
savu svētku pārsteigumu…”.
28. decembrī tikšanās ar PII „Vāverīte” nodar-
bībā „Lai laimīgs Jaunais gads!”.
27. – 30. decembrī Laimīgu Jauno gadu! Lai-
mītes liešana!

Bilskas pagasts
18. decembrī plkst. 16.00 pie Bilskas pagasta 
pārvaldes ēkas Birzuļu tautas nama amatier-
teātra iestudējums „Večiņas Cimdiņš, egles 
iedegšana”.
28. decembrī plkst. 14.00 Birzuļu tautas 
namā Bērnu pēcpusdienas nodarbība „Uzbur 
svētkus!”.
Līdz 31. decembrim Smiltenes novada mu-
zejā Mēru muižā LU Akadēmiskās bibliotēkas 
ceļojošā izstāde „Johana Kristofa Broces (1742 
– 1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Li-
vonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija LU 
Akadēmiskajā bibliotēkā”.
Līdz 31. decembrim Smiltenes novada mu-
zejā Mēru muižā Aldim Štelcam veltīta izstāde 
„Dzeju es gribu uzgleznot”.
Līdz 31. decembrim Smiltenes novada muze-
jā Mēru muižā izstāde „Smiltene 18. gadsimtā 
un Jakobs Lange”.

Birzuļu bibliotēka
21. un 28. decembrī no plkst. 15.30 līdz 17.00 
„Bērnu pēcpusdiena”.
28. decembrī plkst. 14.00 nodarbība bērniem 
„Uzbur svētkus!”.

Brantu bibliotēkā
Līdz 30. decembrim rokdarbu izstāde „Gara-
jos ziemas vakaros...”.

Lobērģu bibliotēka
Līdz 29. decembrim Edītes Raiskumas radīto 
rokdarbu izstāde.
20. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku pasā-
kums ar piparkūkām un karstu tēju.

Blomes pagasts
18. decembrī plkst. 13.00 Blomes Tautas 
namā Adventes koru koncerts „Mīlestība – Tu 
mūsu sirdīs nāc’’. Piedalās jauktais koris „Rau-
na’’, Ropažu jauktais koris „Ropaži’’, Blomes 
sieviešu vokālais ansamblis „Ieklausies’’. Bez-
maksas ieeja.

Drustu pagasts
16. decembrī 17.00 Tautas nama lielajā zālē 
Ziemassvētku galda dekoru meistarklase.
17. decembrī plkst. 16.00 Ziemas tirdziņš un 
Ziemassvētku egles iedegšana. 
17. decembrī plkst. 19.00 spēle „Apslēptās zi-
nāšanas” un balle. Ieejas maksa 5,00 EUR.
1. janvārī plkst. 00.30 Drustu tautas namā 
Jaunā gada balle ar grupu „Bruģis”. Ieejas 
maksa 5,00 EUR. Līdzi ņemam groziņus! Galdi-
ņu rezervācija pa tālruni 22309168.
20. janvārī plkst. 16.00 Drustu centrā 1991. 
gada barikāžu aizstāvju atceres diena. Pie 
ugunskura atmiņu stāsti, skanēs tautai mīļas 
dziesmas. Tālrunis informācijai: 22047515 
(Drustu novadpētniecības muzejs).

Drustu bibliotēka
Līdz 30. decembrim Ģirta Vernera gleznu 

izstāde.
Līdz 30. decembrim Megijas Dijpas tamborē-
to ziedu un rotaļlietu izstāde.

    Gaujienas pagasts
Līdz  29. decembrim Gaujienas tautas namā  
Tautas lietišķās mākslas studija „Smiltene”   iz-
stāde  „Putni krāsā un kompozīcijā” (apskatā-
ma katru darba dienu un pasākumu laikā).
17. decembrī plkst. 19.00 Gaujienas tautas 
namā koncerts  „Brīnumainais ziemas stāsts”. 
Piedalās:  bērnu  tautas deju kolektīvi „Kasta-
nītis”, sieviešu un vīru vokālie ansambļi, se-
nioru deju kolektīvs „Sinda”, līnijdeju kolektīvs 
„Stand up”, amatierteātris „Kaķu nams”.                                                         
17. decembrī no plkst. 22.00 līdz 02.00 Gaujie-
nas tautas namā „Ziemas balle”, spēlē grupa 
„Vēja muzikanti” no  Valmieras.  Galdiņu re-
zervācija pa tālr. 26179320. Ieejas  maksa 5,00 
EUR.
18. decembrī  no plkst. 11.00 līdz 13.00 Gaujie-
nas pilī  „Ziemassvētku andele”.
26. decembrī plkst. 11.00 Gaujienas tautas 
namā  koncertuzvedums visai ģimenei, lieliem 
un maziem, „Tava zvaigzne”. Ieeja bez maksas.
29. decembrī plkst. 13.00 Gaujienas tautas 
namā vecākās paaudze pasākums „Svētku 
prieks”. Lūgums pieteikties pie Gaujienas se-
nioru vadītājas Venerandas Kustovas (tālr. 
28330886).
31. decembrī plkst.12.00 Gaujienā Rūķu skrē-
jiens.
15. janvārī  Gaujienas  tautas  namā  Lietu-
vas CIRKS. 
19. janvārī plkst. 19.00 Gaujienas tautas namā 
Viestura Kairiša jaunā spēlfilma „Janvāris”.
20. janvārī plkst. 14.00 Gaujienas tautas namā 
Barikāžu atceres pasākums „Atmiņu stāsti, 
dziesmas” un  Ineses Bebres foto izstādes „Ar 
zvaigžņu putekļiem saujās” atklāšana. Muzikā-
lās kompozīcijas  Raitis Lapacinskis.
No 20. janvāra līdz 25. februārim Gaujienas 
tautas namā  Ineses Bebres foto izstādes “Ar 
zvaigžņu putekļiem saujās” (apskatāma katru 
darba dienu un pasākumu laikā).

Grundzāles pagasts
18. decembrī plkst. 12.00 Grundzāles Kultūras 
nama mazajā zālē Ziemassvētku pasākums 
Grundzāles pagasta senioriem.
22. decembrī plkst. 18.00 Grundzāles kultūras 
nama lielajā zālē Ziemassvētku vakara pasaka 
„Vecīša cimdiņš” Grundzāles pagasta pirms-
skolas vecuma bērniem.
7. janvārī plkst. 17.00 Grundzāles kultūras 
nama lielajā zālē Blomes amatierteātra izrā-
de „Jūlijs” pēc Oto Jūlija Ciemiņa darba motī-
viem. O. J. Ciemiņa atmiņu stāsts par bērnībā 
piedzīvoto pirmās Latvijas laikā. Ieejas maksa 
2,00 EUR.
28. janvārī plkst. 15.00 erudīcijas turnīrs „Prā-
to Grundzālē”.

Grundzāles bibliotēkā
16. un 17. decembrī radošās darbnīcas „Zie-
massvētku zvaigzne”.
22. decembrī pasākums „Vecīša cimdiņš” sa-
darbībā ar Grundzāles kultūras namu.

Launkalnes pagasts
17. decembrī plkst. 15.00 Launkalnes tautas 
namā Muzikāla ziemas pēcpusdiena kopā ar 
Lauru un Klāvu. Ieeja bez maksas.

Raunas pagasts
16. decembrī plkst. 18.00 Raunas kultūras 
centrā, Dīķa iela 6, atpūtas pasākums senio-
riem „Ziemassvētku miers”. Koncertā priecēs 
Inga Lazdiņa-Ruka. Balli spēlēs Harijs Joniškāns 
no grupas „Kantoris 04”, Jānis Vībants un Ilze 
Vībante no grupas ,,Vēja runa”. Ieejas maksa 
7,00 EUR.
19. decembrī plkst. 10.00 Raunas kultūras 
centrā  konference „Kultūrvēsturiskais manto-
jums: iespējas un izaicinājumi”.
25. decembrī  plkst. 22.00 Raunas pagasta 
Rozes ciema klubā Ziemassvētku balle kopā ar 
grupu ,,Džentelmeņu špagats”. Ieejas maksa 
7,00 EUR.

Raunas bibliotēka
Līdz 23. decembrim Raunēnietes Ainas Smilts 
Ziemassvētku tamborējumu izstāde – tirdziņš. 

Līdz 31. janvārim Raunēnietes Aivas Pa-
randjukas gleznu izstāde.

Palsmanes pagasts
17. decembrī plkst. 21.00 Palsmanes kultūras 
namā atpūtas vakars „Ziemassvētku noska-
ņai”. Deju mūziku spēlēs grupa „Propelleris”.  
Dalības maksa 5,00 EUR.

Palsmanes bibliotēka
Līdz 22. decembrim Montas Zauskas adven-
tes vainagu un Ziemassvētku dekoru izstāde.

Smiltenes pilsēta un pagasts 
16. decembrī plkst. 19.00 Smiltenes Kultūras 
centra Lielajā zālē kantrī un šlāgermūzikas 
svētki „Mārim Slokam 60” kopā ar grupu „Klai-
donis” un draugiem. Ieeja 12,00 – 18,00 EUR 
iepriekšpārdošanā www.bilesuparadize.lv.
19. – 23. decembrī no plkst. 16.00 „Latvijas 
valsts meži” Smiltenes kokaudzētavā – Zie-
massvētku tirdziņš, radošās darbnīcas, muzi-
kāli pārsteigumi. 
23. decembrī plkst. 19.00 Smiltenes evaņģē-
liski luteriskā baznīcā grupas „Sestā jūdze” 
akustiski dvēselisks svētku koncerts „Vakars, 
kad visi būs mājās”. Biļetes iepriekšpārdošanā 
www.bilesuparadize.lv.
27. decembrī plkst. 14.00 Smiltenes Kultūras 
centra Lielajā zālē Smiltenes senioru groziņu 
vakars ar balli. Ieeja bez maksas. (Galdiņu re-
zervācija, personu skaita pieteikšana līdz 21. 
decembrim, zvanot pa tālruni 28688101, vai 
rakstot uz e-pastu loreta.sperlina@smilte-
nesnovads.lv. Ierašanās ar līdzi paņemtiem 
groziņiem.)
6. janvārī plkst. 19.00 Smiltenes Kultūras cen-
tra Mazajā zālē Latvju danču vakars ar folklo-
ras kopu „Rudzupuķe”. Ieeja par ziedojumiem. 
6. janvārī plkst. 20.00 Smiltenes sporta hallē 
Reģionālās basketbola līgas spēle: BK „Smilte-
ne/BJSS” – Salaspils Sporta skola.
14. janvārī Smiltenes Kultūras centrā apbal-
vošanas ceremonija  „Smiltenes novada Gada 
balva sportā”.

Smiltenes bibliotēkā
Līdz 30. decembrim foto izstāde „Mūsu ielas 
foto stāsts”.
Līdz 7. janvārim Ingunas Ūdres radošo darbu 
izstāde „Enģeļa pieskāriens”.
Līdz 31. janvārim Smiltenes mākslas skolas 
audzēkņu tekstildarbi vaska batikas tehnikā 
izstādē „Dzīvnieku pasaule”.
Līdz 30. decembrim Aleksandra Luhaera 
gleznu izstāde „Dvēseles mūzikai”.

Bērnu apkalpošanas nodaļā
21. un 28. decembrī plkst. 10.00 „Skanīgais 

bērnu rīts”.
Līdz 18. decembrim radošo darbu konkurss 
bērniem „Piparkūku vīriņš ciemos nāk”.
No 19. decembra līdz 27. janvārim radošo 
darbu izstāde „Piparkūku vīriņš ciemos nāk”.
Līdz 24. decembrim Adventes kalendārs bib-
liotēkas Facebook kontā.
No 27. decembra līdz 27. janvārim anekdo-
tes „Sāc Zaķa gadu ar smaidu!”.

Variņu pagasts
21. decembrī plkst. 16.00 Variņu tautas namā 
Ziemassvētku egles pasākums pirmsskolas ve-
cuma bērniem. 
22. decembrī plkst. 18.00 Variņu tautas namā 
Variņu pamatskolas Ziemassvētku egles pasā-
kums.
26. decembrī plkst. 17.00 Variņu tautas namā 
Ziemassvētku koncerts ,,Ar gaismu un mīles-
tību”. Piedalās Smiltenes KC jauktais koris 
„Vidzemīte”, diriģente Baiba Žēbina, koncert-
meistare Inga Strazdiņa un  dziedātājs, ģitā-
rists, trombonists Vitālijs Bogdanovičs.

Variņu bibliotēkā
23. decembrī plkst. 18.00 Skrubju gatavoša-
nas radošā darbnīca.
Līdz 31. decembrim ikgadējā izstāde „Baltā-
kos svētkus gaidot”.

Virešu pagasts
17.  decembrī  plkst.  16.00  muzikāla  izrā-
de  ģimenēm „Iedomīgā  eglīte”. Ieejas  mak-
sa 3,00 EUR (ar ielūgumiem, bez maksas).
22.  decembrī  plkst.  19.00 Virešu  kultū-
ras namā Ziemassvētku stāsts „Eņģeļu pieskā-
riens dvēselei”. Ieeja maksa 3,00 EUR. 

Trapenes pagasts
16. decembrī plkst. 13.00 Trapenes Kultūras 
namā aģentūra „Olee” piedāvā muzikālu Zie-
massvētku izrādi ģimenēm „Iedomīgā eglīte”. 
Ieeja bez maksas. 
23. decembrī plkst. 19.00 Trapenes Kultūras 
namā Ziemassvētku ieskaņas koncerts  „Eglī-
tes dziesma”. Ieeja bez maksas. 
30. decembrī plkst. 19.00   amatierteātris 
„Kurmis” aicina uz izrādi pēc Ritas Misūnes 
darba  „Mūzas lidojums”  motīviem. Ieeja bez 
maksas. Plkst. 22.00 – Vecgada balle kopā ar 
Zigmāru, Edgaru un Sandi Krūmiņiem. Ieeja 
5,00 EUR. Galdiņu rezervācija līdz 28. decem-
brim pa tālruni 25413243 vai Trapenes kultū-
ras namā.
6. janvārī, Zvaigznes dienā, plkst. 19.00  Tra-
penes Kultūras namā caur dzeju un dziesmām 
atraīsim spārnus un noticēsim brīnumam! Ie-
eja – ziedojumi Marikas Svīķes piemiņas kul-
tūrvietas izveidei. 

16.12. plkst. 19.00; 18.12. plkst. 18.00 Viņa 
teica. 2h 9min drāma 16+. Režisore: Maria 
Schrader. Lomās: Carey Mulligan, Zoe Ka-
zan, Patricia Clarkson, Andre Braugher, Jen-
nifer Ehle, Samantha Morton, Ashley Judd. 
Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu un 
krievu valodā.
19. un 20.12. plkst. 18.00 Mia un es: Sen-
topijas varonis. 1h 25min, piedzīvojumu 
animācijas filma. Filma dublēta latviešu va-
lodā.
21. un 22.12. plkst. 18.00. Lāčuka Tedija 
Ziemassvētki. 1h 18min, piedzīvojumu, ģi-
menes filma. Lomās: Marte Klerck-Nilssen, 
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Mariann Hole, Medina Iqbal. 
Filma dublēta latviešu valodā.
27., 28. un 29.12. plkst. 16.00. Runcis zāba-
kos: Pēdējā vēlēšanās. 1h 41min, animāci-
jas filma. 
Filma dublēta latviešu valodā.
27., 28. un 29.12. plkst. 19.00. Avatars: 
Ūdens ceļš. 3h 12min, piedzīvojumu, zināt-
niskā fantastika 12+. Režisors: James Ca-
meron. Lomās: Zoe Saldana, Sam Worthing-
ton, Kate Winslet. 
Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu un 
krievu valodā.

              11. un 12. janvārī „Veselības centra 4”  mobilais mamogrāfs 
Smiltenē, pie Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas, Dakteru ielā.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta! 
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts 

skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS (uzaicinājuma vēstule ir derī-
ga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). 

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo 
veselības dienestu – maksas.

Pieraksts, zvanot uz tālruni 27 86 66 55 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).
 


