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Pašvaldību vēlēšanās 
Smiltenes novadā ievēlēti 
15 deputāti no 5 partijām

5. jūnijā noritēja pašvaldību 
vēlēšanas, kurās saskaņā ar ad-
ministratīvi teritoriālo reformu 
iekļausies Smiltenes,  Apes un 
Raunas novadi. Smiltenes novadā 
kandidēja 6 saraksti, no kuriem 
pašvaldības domē tika ievēlētas 5 
partijas. 

Kopumā no 15 219 balsstiesī-
gajiem Smiltenes novada vēlēšanās  
piedalījās 5 451 balsstiesīgo jeb 
35,82%. 2021. gada pašvaldību vē-
lēšanas ieies vēsturē ar viszemāko 
iedzīvotāju aktivitāti, kur visā Lat-
vijā balsot devās vien 34,01% balss-
tiesīgo. 

Pēc Centrālās vēlēšanu komi-
sijas rezultātiem Smiltenes novada 
domē tika ievēlēti deputāti no pie-
cām partijām: 

Nacionālā apvienība „Visu •	
Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”, ar balsu skaitu 1 750 jeb 
32,12% no kopējā balsojuma; 

„Latvijas attīstībai”•	  ar 
1 421 balsīm un 26,08%;

„PROGRESĪVIE”,•	  kas sa-
ņēma 683 vēlētāju balsis un 12,53%;

Jaunā VIENOTĪBA•	  ar 682 
balsīm un 12,52%;

Zaļo un Zemnieku savie-•	
nība, Politiskā partija „Latvijas 
Reģionu Apvienība” ar 625 balsīm 
un 11,47%; 

Jaunā konservatīvā partija ar 
kopējo balsu skaitu – 233 šajās vēlē-
šanās neiekļuva domes sastāvā. 

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu 
komisijas datiem, Smiltenes novadā 
par jaunveidojamā novada teritorijas 
attīstību un iedzīvotāju labklājību 
turpmākos četrus gadus rūpēsies 15 
deputāti:  

Edgars Avotiņš, 1. Nacionālā 
apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” – (776 plusi; 120 
svītrojumi);

Andris Abrāmovs, 2. Na-
cionālā apvienība „Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 
(340 plusi; 146 svītrojumi);

Inga Ērgle, 3. Nacionālā ap-
vienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” – (227 plusi; 178 

svītrojumi);
Mārtiņš Vīgants, 4. Nacionālā 

apvienība “Visu Latvijai!”-„Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” – (180 plusi; 147 
svītrojumi);

Jānis Āboliņš, 5. Nacionālā 
apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” – (200 plusi; 169 
svītrojumi);

Gita Mūrniece, 6. „Latvijas 
attīstībai” – (800 plusi; 97 svītrojumi);

Raivis Vizulis, 7. „Latvijas at-
tīstībai” – (356 plusi; 152 svītrojumi);

Māris Zālītis, 8. „Latvijas at-
tīstībai” – (319 plusi; 190 svītrojumi);

Dainis Aļeksējevs, 9. „Latvi-
jas attīstībai” – (236 plusi; 140 svītro-
jumi);

Ervins Labanovskis, 10. 
„PROGRESĪVIE” – (244 plusi; 44 
svītrojumi);

Otārs Putrālis, 11. „PROGRE-
SĪVIE” – (239 plusi; 55 svītrojumi);

Astrīda Harju, 12. Jaunā VIE-
NOTĪBA – (280 plusi; 69 svītroju-
mi);

Ilze Vergina, 13. Jaunā VIENO-
TĪBA – (254 plusi; 86 svītrojumi);

Toms Markss, 14. Zaļo un 
Zemnieku savienība, Politiskā partija 
„Latvijas Reģionu Apvienība” – (173 
plusi; 85 svītrojumi);

Ainārs Mežulis15. , Zaļo un 
Zemnieku savienība, Politiskā partija 
„Latvijas Reģionu Apvienība” – (151 
plusi; 88 svītrojumi)

Pamatojoties uz  Pašvaldības 
domes vēlēšanu likuma 44. pan-
ta pirmo daļu, Smiltenes novada 
pašvaldības vēlēšanu komisija 
2021. gada 7. jūnijā  nolēma ap-
stiprināt Smiltenes novada  do-
mes 2021. gada  5. jūnija vēlēšanu 
rezultātus.

Smiltenes novada pašvaldības 
vēlēšanu komisijas lēmumu par 
Smiltenes novada  domes 2021. 
gada  5. jūnija vēlēšanu rezultā-
tu apstiprināšanu sakaņā ar Paš-
valdības domes vēlēšanu likuma 
45.1 pantu var apstrīdēt Centrālajā 
vēlēšanu komisijā triju darbdienu 
laikā no attiecīgā lēmuma pieņem-
šanas dienas.

Šogad Smiltenes novada izglītības iestādes absolvē 651 audzēknis, kuriem atmiņās paliks izaicinājumiem 
pilns mācību process, ne tikai vispārizglītojošā, bet arī profesionālās ievirzes un interešu izglītībā.

Kādam šis mācību gads sniedzis iespēju apgūt jaunas prasmes, kādam tas nostiprinājis patstāvību un apziņu 
par izglītības nozīmi sevis izaugsmei.

Šis mācību gads prasīja no katra skolēna, katras ģimenes, katra pedagoga daudz vairāk darba, pacietības, sa-
pratnes un iejūtības nekā parasti. Ilgstošais attālināto mācību laiks atklāja to, ka mūsu dzīvē īpaša vieta ir saskars-
mei, komunikācijai – skolotāja tiešais atbalsts, klasesbiedru klātbūtne, kam citkārt netika pievērsta uzmanība.

Šis gads ļāva saprast, cik nozīmīga ir draudzība, attiecības un atbalsts rokas stiepiena attālumā. 
Lai ikvienam Smiltenes novada absolventam izdodas īstenot savus sapņus!

Ar 2021. gada 1. jūliju tiek iz-
veidota Smiltenes novada pašvaldī-
ba, apvienojot līdzšinējās Apes no-
vada, Raunas novada un Smiltenes 
novada pašvaldību administratīvās 
teritorijas. Apvienojot pašvaldības, 
līdzšinējās Smiltenes novada ies-
tādēs un pagasta pārvaldēs varēs 
saņemt visus pakalpojumus ieras-

Pēc 1. jūlija Smiltenes novada iestādēs un pagasta pārvaldēs varēs saņemt 
visus pakalpojumus ierastajās pakalpojumu sniegšanas vietās un kārtībā

tajā kārtībā.
Pēc Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma Pārejas notei-
kumu 6. punkts nosaka, ka ar 2021. 
gada pašvaldību vēlēšanās jaunievē-
lētās pašvaldības domes sēdi, kas gai-
dāma 1. jūlijā, izbeidzas visu bijušo 
pašvaldību domju pilnvaras un 
darbu uzsāks jaunievēlētā dome. 

Jau pirmajā Domes sēdē, jau-
no Smiltenes novada pašvaldības 
domes sasaukumu gaida nozīmīgi 
lēmumi, kas ietekmēs un noteiks 
turpmākos novada procesus. Par vi-
sām izmaiņām, ko lems jaunā Smil-
tenes novada pašvaldības dome, ie-
dzīvotāji tiks informēti savlaicīgi, 
tikmēr līdzšinējie pakalpojumi tiek 

nodrošināti ierastajā kārtībā. 
Atbilstoši Smiltenes novada 

pašvaldības domes 2021. gada 26. 
maijā saskaņotajam „Jaunizveido-
jamā Smiltenes novada pašvaldības 
administratīvās struktūras projek-
tam”, ar 1. jūliju uzsāktais reorga-
nizācijas process turpināsies līdz 
2021. gada 31. decembrim. Šajā 

pārejas posmā plānota esošo Apes, 
Raunas un Smiltenes novadu iestā-
žu un struktūrvienību apvienošana, 
izveidojot jaunu pašvaldības iestādi 
vai struktūru, iestāžu apvienošanas 
process norisināsies secīgi atbilstoši 
jaunievēlētās Domes lēmumiem. 

Linda Beitika
Sabiedrisko attiecību speciālite
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Domes lēmumi
2021. gada 26. maijā notika 

kārtējā domes sēde, kurā tika pie-
ņemti 62 lēmumi:

Apstiprināt Projektu līdzfi-1. 
nansēšanas konkursa nevalstiskajām 
organizācijām Smiltenes novadā 
2021. gada konkursa rezultātus un 
slēgt vienošanās par līdzfinansēju-
ma piešķiršanu ar sekojošiem pietei-
kumu iesniedzējiem:

Projektam 1.1. „Mākslīgā in-
telekta video reģistratora „Veo” ie-
gāde”, iesniedzējs biedrība „Futbola 
klubs „Smiltene”, piešķirt līdzfinan-
sējumu 1000,00 EUR apmērā;

Projektam 1.2. „Palsmanes 
evaņģēliski luteriskās baznīcas tor-
ņa logu restaurācija”, iesniedzējs 
Palsmanes Evaņģēliski Luteriskā 
Draudze, piešķirt līdzfinansējumu 
276,65 EUR apmērā;

Projektam 1.3. „Zaļā klase 
Grundzāles skolai”, iesniedzējs 
biedrība „Grundzāles skolai”, pie-
šķirt daļēju līdzfinansējumu 776,68 
EUR apmērā;

Projektam 1.4. „Būsim pa smu-
ko!”, iesniedzējs biedrība „Basket-
bola klubs Smiltene”, piešķirt līdzfi-
nansējumu 875,00 EUR apmērā;

Projektam 1.5. „BMX sporta 
kreklu un treniņa krekla iegāde”, ie-
sniedzējs biedrība „BMX klubs Sil-
vas ziķeri”, piešķirt līdzfinansējumu 
800,00 EUR apmērā;

Projektam 1.6. „Kopā būt 
2021”, iesniedzējs nodibinājums 
„Fonds Saules kalns”, piešķirt līdz-
finansējumu 1000,00 EUR apmērā;

Projektam 1.7. „Blomes pa-
matskolas apzaļumošanas un lab-
iekārtošanas projekts”, iesniedzējs 
biedrība „GaisMa tunelī”, piešķirt 
daļēju līdzfinansējumu 771,67 EUR 
apmērā;

Projektam 1.8. „Disku golfa 
parka PALSA paplašināšana”, ie-
sniedzējs Biedrība „Sporta draugu 
klubs PALSA”, piešķirt līdzfinansē-
jumu 500,00 EUR apmērā.

Par investīciju projek-2. 
tu „Ventilācijas sistēmas izbūve 
Palsmanes pamatskolas internāta 
ēkā”.

Sagatavot projekta pietei-3. 
kumu „Pasākumi energoefektivitā-
tes uzlabošanai Smiltenes Sarkanā 
krusta slimnīcas ēkai” un iesniegt 
EUCF izsludinātajā projektu kon-
kursā „Grants pašvaldībām jaunu 
investīciju projektu attīstībai”.

Ja Nacionālā Kultūras 4. 
mantojuma pārvalde apstiprinās ie-
sniegto projektu „Bērensa kapličas 
atjaunošana” par kopējo summu 31 
714,80  EUR (trīsdesmit viens tūk-
stotis septiņi simti četrpadsmit eiro 
un 80 centi) un piešķirt projektam 
20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši 
eiro un 00 centi) finansējumu, tad 
trūkstošās līdzfinansējuma daļas 
piešķiršanu virzīt uz budžeta grozī-
jumiem.

Sagatavot projekta pietei-5. 
kumu „Jakoba Langes kapu piemi-
nekļa restaurācija” un iesniegt Valsts 
Kultūrkapitāla izsludinātajā projektu 
konkursā „Kultūras mantojums”.

Līdz 2021. gada 10. jūni-6. 
jam sagatavot un iesniegt Izglītības 
un zinātnes ministrijai investīcijas 
projektu „Blomes pamatskolas vir-
tuves rekonstrukcija” aizņēmumu 
saņemšanai 198 201 euro (viens 

apzīmējums 9458 008 0288 0,1822 
ha platībā, „Ūdenstornis”, kadastra 
apzīmējums 9458 008 0277 0,0722 
ha platībā būves uzturēšanai, no-
sakot nomas līguma termiņu līdz 
2030. gada 31. decembrim.

Iznomāt dzīvokļu īpašnie-25. 
ku biedrībai „Gaujas 8, Smiltene” 
nekustamā īpašuma Vaļņu iela 2, 
Smiltenē, zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 9415 008 0813 
daļu  461 m2  platībā, mājas „Gau-
jas iela 8” uzturēšanai.

Apstiprināt zemes ierīcī-26. 
bas projektu „Krastkalni”, Smil-
tenes pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94800030001.

Apstiprināt zemes ierī-27. 
cības projektu „Brūkšu kalte un 
Smiltesele”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads, zemes vienī-
bu kadastra apzīmējumi 9480 005 
0197 un 9480 005 0515.

Apstiprināt zemes ierī-28. 
cības projektu Dakteru iela 14, 
Smiltene, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94150011311.

Grozīt sabiedrībai ar iero-29. 
bežotu atbildību „8CBR”, reģistrā-
cijas Nr. 43903002559, izsniegtās 
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļaujas Nr. 9.1./31 1. pie-
likuma „Zemes dzīļu izmantošanas 
nosacījumi” 12. punktu un izteikt 
šādā redakcijā: 

„Veikt vides aizsardzības pa-
sākumus smilts – grants un smilts 
atradnē „Brutuļi” atbilstoši Valsts 
vides dienesta Vidzemes reģionā-
lās vides pārvaldes tehnisko notei-
kumu Nr.VI21TN0210 prasībām, 
tai skaitā karjera izstrādes procesā 
nepieļaut pazemes ūdeņu piesārņo-
šanu, kā arī nepieļaut nesankcionē-
tu atkritumu izgāztuvju veidošanos 
izstrādātajos iecirkņos”.

Pieņemti četri lēmumi par 30. 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem. 

Par izmaiņām Smiltenes 31. 
pilsētas pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Pīlādzītis” amatu vienību 
sarakstā.

Par izmaiņām Palsmanes 32. 
pagasta pirmsskolas izglītības ies-
tādes amatu vienību sarakstā.

Par izmaiņām Bilskas pa-33. 
matskolas no pašvaldības budžeta 
finansējamo  amatu vienību saraks-
tā.

Par izmaiņām Smiltenes 34. 
vidusskolas no pašvaldības budžeta 
finansējamo amatu vienību saraks-
tā.

Konceptuāli atbalstīt sa-35. 
darbību ar Cēsu novada pašvaldību 
konkursā „Eiropas kultūras galvas-
pilsēta 2027.gadā”.

Konceptuāli atbalstīt sa-36. 
darbību ar Valmieras pilsētas paš-
valdību konkursā „Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2027. gadā”.

Pagarināt dzīvojamās 37. 
telpas īres līguma termiņu adresē 
Skolas iela 2 dz.1, Grundzāles pa-
gasts, Smiltenes novads, ar M.O. uz 
1 (vienu) gadu ar tiesībām īres līgu-
mu pagarināt uz nākamo termiņu.

Pagarināt dzīvojamās 38. 
telpas īres līguma termiņu adresē 
Skolas iela 6 dz.2, Grundzāles pa-
gasts, Smiltenes novads, ar G.N. uz 

1 (vienu) gadu ar tiesībām īres līgu-
mu pagarināt uz nākamo termiņu. 

Pagarināt dzīvojamās 39. 
telpas īres līguma termiņu adresē 
Daugavas iela 2 dz.9, Smiltene, 
Smiltenes novads, ar A.K. uz 1 
(vienu) gadu ar tiesībām īres līgu-
mu pagarināt uz nākamo termiņu.

Pagarināt dzīvojamās tel-40. 
pas īres līguma termiņu adresē Au-
dēju iela 1-11, Smiltene,  Smiltenes 
novads, ar E.J. uz 1 (vienu) gadu ar 
tiesībām īres līgumu pagarināt uz  
nākamo termiņu.

Pagarināt dzīvojamās 41. 
telpas īres līguma termiņu adresē 
Limbažu iela 10 dz.17, Smiltene, 
Smiltenes novads, ar R.D. uz 1 
(vienu) gadu ar tiesībām īres līgu-
mu pagarināt uz nākamo termiņu 
kā pašvaldības autonomo funkciju 
nodrošināšanai nepieciešamo no-
zaru speciālistam uz darba tiesisko 
attiecību laiku.

Pagarināt ar I.G. 2019.42. 
gada 1. jūnijā noslēgtā īres līguma 
termiņu dzīvojamās telpās ar adresi 
„Dūjiņas” dzīv. 5, Palsmanes pa-
gastā, Smiltenes novadā, uz 1 (vie-
nu) gadu ar tiesībām īres līgumu 
pagarināt uz nākamo termiņu.

Par A.L. iekļaušanu dzī-43. 
vojamās telpas izīrēšanas reģistrā.

Par J.S. iekļaušanu dzīvo-44. 
jamās telpas izīrēšanas reģistrā.

Apstiprināt saistošo notei-45. 
kumu „Grozījumi Smiltenes novada 
pašvaldības 2017. gada 25. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 14/17 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Smiltenes novadā”” projektu.

Apstiprināt saistošo notei-46. 
kumu „Grozījumi Smiltenes novada 
domes 2019. gada 30. oktobra sais-
tošajos noteikumos Nr. 15/19 „Par 
palīdzību bārenim un bez vecāku 
gādības palikušam bērnam pēc piln-
gadības sasniegšanas Smiltenes no-
vadā””” projektu.

Apstiprināt saistošo notei-47. 
kumu „Smiltenes novada teritorijas 
kopšanas un būvju uzturēšanas sais-
tošie noteikumi” projektu.

Atcelt 2021. gada 27. jan-48. 
vāra domes lēmumu Nr. 52 (proto-
kols Nr. 1, 53.§.) „Saistošo notei-
kumu Nr. 1/21 „Par apstādījumu 
aizsardzību un koku ciršanu ārpus 
meža Smiltenes novadā” projekta 
apstiprināšana un saistošo noteiku-
mu izdošana”. 

Apstiprināt saistošo notei-49. 
kumu „Par apstādījumu aizsardzību 
un koku ciršanu ārpus meža Smilte-
nes novada teritorijā” projektu.

Apstiprināt saistošo notei-50. 
kumu „Grozījumi Smiltenes novada 
domes 2011. gada 26. maija sais-
tošajos noteikumos Nr. 6/11 „Par 
ielu tirdzniecību un tirgus statusa 
piešķiršanas kārtību Smiltenes no-
vadā”” projektu.

Apstiprināt saistošo no-51. 
teikumu „Grozījums Smiltenes no-
vada pašvaldības 2009. gada 20. 
jūlija saistošos noteikumos Nr. 1/09 
„Smiltenes novada pašvaldības No-
likums” projektu.

Par aizņēmumu no Valsts 52. 
kases pašvaldības izglītības iestādes 
investīciju projekta „Blomes pamat-
skolas virtuves rekonstrukcija” īste-
nošanai.

Par aizņēmumu no Valsts 53. 

kā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101);

2.4. zemes vienī-17.2. 
bai (projektā apzīmēta ar Nr.4), ka-
dastra apzīmējums 9458 010 0138, 
kas projektēta 4,9 ha platībā piešķirt 
nosaukumu „Līdumi”, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads. Zemes 
vienībai 4,9 ha platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101).”

No Blomes pagasta ne-18. 
kustamā īpašuma „Cēsu iela 7”, 
kadastra numurs 94460060170, at-
dalāmajai zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 94460020055  3,5 
ha platībā mainīt nosaukumu no 
„Cēsu iela 7” uz „Mežiņš”, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads.

No Bilskas pagasta nekus-19. 
tamā īpašuma „Kainaiži”, kadastra 
numurs 94440040003, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94440040005  0,7 ha platībā 
mainīt nosaukumu no “Kainaiži” 
uz Dārza iela 3, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

Iznomāt A.Z. zemes vienī-20. 
bas Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 010 0205, daļu 
646 m2 platībā sakņu (ģimenes) 
dārza ierīkošanai, nosakot nomas 
līguma termiņu no 2022. gada 1. 
janvāra līdz 2026. gada 31. decem-
brim.

Iznomāt Vijciema pagasta 21. 
zemnieku saimniecībai „Jaunkai-
ri”, reģistrācijas Nr.43901001629, 
nekustamo īpašumu “Ezerkalni”, 
Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs  9444 004 0010, 
kas sastāv no vienas zemes vienī-
bas ar  kadastra apzīmējumu 9444 
004 0429  0,5925 ha platībā. 

Iznomāt L.J. zemes vienī-22. 
bas Kapu iela 5, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 009 0422, daļu 
278 m2 platībā sakņu (ģimenes) 
dārza ierīkošanai, nosakot nomas 
līguma termiņu līdz 2025. gada 31. 
decembrim.

Iznomāt sabiedrībai 23. 
ar ierobežotu atbildību „Smil-
tenes NKUP”, reģistrācijas Nr. 
43903000435, zemes vienību „Mēru 
ūdenstornis”, kadastra apzīmējums 
9444 010 0266 0,1003 ha platībā, 
„Mēru ūdenssūknētava”, kadastra 
apzīmējums 9444 010 0301 0,1418 
ha platībā, „Attīrīšanas iekārtu lau-
kums Mēri”, kadastra apzīmējums 
9444 010 0187 0,2116 ha platībā, 
„Bilskas ūdens attīrīšanas stacija”, 
kadastra apzīmējums 9444 004 
0081 0,0344 ha un 9444 004 0082 
0,1255 ha platībā, „Kanalizācijas 
sūknētava”, kadastra apzīmējums 
9444 004 0445 0,0316 ha platībā 
būves uzturēšanai, nosakot nomas 
līguma termiņu līdz 2030. gada 31. 
decembrim.

Iznomāt sabiedrībai 24. 
ar ierobežotu atbildību „Smil-
tenes NKUP”, reģistrācijas Nr. 
43903000435, zemes vienību „At-
tīrīšanas iekārtas”, kadastra apzī-
mējums 9458 008 0200 0,28 ha 
platībā, „Skolas aka”, kadastra ap-
zīmējums 9458 008 0089 0,0812 
ha platībā, „Sūkņa māja”, kadastra 
apzīmējums 9458 008 0273 0,0724 
ha platībā, „Centra aka”, kadastra 

simts deviņdesmit astoņi tūkstoši 
divi simti viens euro un 00 centi).

Līdz 2021. gada 10. jūni-7. 
jam sagatavot un iesniegt Izglītības 
un zinātnes ministrijai investīcijas 
projektu „Grundzāles pamatskolas 
elektroapgādes tīklu 2. kārtas pārbū-
ve” aizņēmumu saņemšanai 103 500 
euro (viens simts trīs tūkstoši pieci 
simti euro un 00 centu).

Par nekustamā īpašuma 8. 
„Mežvijas” Palsmanes pagastā, 
Smiltenes novadā, atsavināšanu 

Uzsākt nekustamā īpašu-9. 
ma „Zarvāļapses”, kadastra numurs 
9446 003 0207, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9446 003 0207 0,5999 ha pla-
tībā ½ domājamās daļas atsavināša-
nas procedūru.

Uzsākt nekustamā īpašu-10. 
ma „Bitītes”, Launkalnes pagastā, 
kadastra numurs 9470 003 0394, 
kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 9470 003 
0394  947 m2 platībā, atsavināšanas 
procedūru.

Uzsākt nekustamā īpašu-11. 
ma „Rauzas Kraujiņas”, Palsmanes 
pagastā, kadastra numurs 9474 001 
0126, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
9474 001 0126 5373 m2 platībā at-
savināšanas procedūru.

Uzsākt nekustamā īpašuma 12. 
Stacijas iela 15-2, Smiltenē, Smilte-
nes novadā, kadastra numurs 9415 
900 1130, atsavināšanas procedūru.

No Launkalnes pagasta ne-13. 
kustamā īpašuma „Ceriņi”, kadastra 
numurs 94700100143, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94700100144  7,5 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Ceriņi” uz 
„Meža Ceriņi”, Launkalnes pagasts, 
Smiltenes novads.

No Bilskas pagasta ne-14. 
kustamā īpašuma „Āres”, kadastra 
numurs 94440010042, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94440010043  2,5 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Āres” uz 
„Meža Āres”, Bilskas pagasts, Smil-
tenes novads.

No Grundzāles pagasta 15. 
nekustamā īpašuma „Starpas”, ka-
dastra numurs 94580050013, atda-
lāmajām zemes vienībām ar kadas-
tra apzīmējumu 94580050014  1.3 
ha un 94580050019  8,8 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Starpas” uz 
„Jaunkraukļi”, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads.

Mainīt Smiltenes pagasta 16. 
nekustamajam īpašumam „Tīrumi-
ņi” nosaukumu no „Tīrumiņi” uz 
„Jasmīni”, Smiltenes pagasts, Smil-
tenes novads.

Precizēt Smiltenes novada 17. 
domes 2020. gada 27. maija lēmuma 
Nr. 311 (protokols Nr.  9, 12.§.) „Par 
zemes ierīcības projekta „Alejas”, 
Grundzāles pagastā apstiprināšanu” 
lemjošās daļas 2.3 un 2.4. apakš-
punktus un izteikt šādā redakcijā: 

„17.1. 2.3. zemes vienī-
bai (projektā apzīmēta ar Nr.3), ka-
dastra apzīmējums 9458 010 0137, 
kas projektēta 3,2 ha platībā, piešķirt 
nosaukumu „Līdumi”, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads. Zemes 
vienībai 3,2 ha platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
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kases pašvaldības izglītības iestā-
des investīciju projekta „Grundzāles 
pamatskolas elektroapgādes tīklu 2. 
kārtas pārbūve”  īstenošanai.

Par aizņēmumu no 54. 
Valsts kases ERAF projekta (Nr. 
4.2.2.0/20/I/013) „Energoefektivitā-
tes pasākumu īstenošana Smiltenes 

novada Palsmanes pamatskolas in-
ternāta ēkā” īstenošanai.

Apstiprināt Smiltenes no-55. 
vada pašvaldības 2020. gada pār-
skatu:

bilances kopsum-55.1. 
ma pārskata perioda beigās 61 271 
932 euro;

pārskata gada bu-55.2. 
džeta izpildes rezultāts 3 904 105 
euro.

Saskaņot un pieņemt zi-56. 
nāšanai jaunizveidojamā Smiltenes 
novada pašvaldības administratīvās 
struktūras projektu.

Atbalstīt Smiltenes vidus-57. 

skolas dalību Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūras (JSPA) 
projektu konkursā „Atbalsts jaunie-
šiem Covid-19 pandēmijas radīto 
seku mazināšanai”. 

Piešķirt Smiltenes novada 58. 
domes priekšsēdētāja vietniekam 
Kārlim Lapiņam papildatvaļinā-

jumu 4 (četras) darba dienas 2021.
gada 18., 19. jūnijā un 21., 22. jū-
nijā, par nostrādāto laika periodu no 
01.02.2020. līdz 31.01.2021.

Dina Kaupe,
Smiltenes novada domes 

Kancelejas nodaļas vadītāja

Smiltenes novada pašvaldībai piešķirti valsts finanšu līdzekļi 
investīciju projektiem

1. jūnijā apstiprināts Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas sagatavotais rīko-
jumprojekts „Par atbalstītajiem 
augstas gatavības pašvaldību 
investīciju projektiem valsts bu-
džeta finansējuma piešķiršanai, 
kas saistīti ar Covid-19 krīzes 
pārvarēšanu un ekonomikas at-
labšanu”. Valsts līdzfinansējumu 
saņems divi Smiltenes novada 
pašvaldības investīciju projekti 
– „Smiltenes vidusskolas un inže-
niertīklu pārbūve” un „Uzņēmēj-
darbības veicināšana Smiltenes 
pilsētā, II kārta”. 

„Smiltenes vidusskolas un 
inženiertīklu pārbūves” kopējais 
investīciju projekta finansējums ir  
1 100 000,00 EUR, valsts budžeta 
piešķirtais finansējums 924 000,00 
EUR, pašvaldības līdzfinansējums 
176 000,00 EUR.

Projekta mērķis ir uzlabot 

mācību vidi Smiltenes vidusskolā, 
pārbūvējot vēsturisko korpusu un 
nepieciešamās inženierkomunikāci-
jas. Projektā paredzēta skolas vēstu-
riskā korpusa pārbūve, būvprojekta 
Mācību ēkas pārbūve Dakteru ielā 
27, Smiltenē, III-kārta ietvaros, kas 
ir noslēdzošā kārta skolas mācību 

ēkas pārbūves darbos. Pēc noslē-
dzošās kārtas pārbūves darbiem, 
mācības būs iespējams atsākt visos 
mācību ēkas korpusos,  tiks nodro-
šināta vides pieejamība visā skolā, 
tiks nodrošinātas atbilstošas mācī-
bu telpas, akustika, energoefekti-
vitāte. Vienlaicīgi, lai nodrošinātu 

ugunsdzēsības prasību izpildi atbil-
stoši normatīvajiem aktiem un no-
dotu ekspluatācijā skolas mācību 
korpusus, nepieciešams veikt in-
ženierkomunikāciju pārbūvi Avotu 
ielā, būvprojekta „Ūdensvada un sa-
dzīves kanalizācijas pārbūve Avotu 
ielā, Smiltenē” I kārtas ietvaros. 

Investīciju projekta „Uzņē-
mējdarbības veicināšana Smil-
tenes pilsētā, II kārta” kopējais 
investīciju apjoms 705 882,00 
EUR, tajā skaitā piešķirtais 
valsts budžeta finansējums ir 592 
940,88 EUR un pašvaldības līdzfi-
nansējums 112 941,12 EUR. 

Projekta mērķis ir sakārtot 
publisko infrastruktūru uzņēmējdar-
bības vides uzlabošanai, pārbūvējot 
Baznīcas laukuma ielas posma daļu 
no krustojuma ar Atmodas ielu un 
radot pievilcīgāku uzņēmējdarbības 
vidi esošajiem un jauniem uzņēmē-
jiem, pozitīvi ietekmējot uzņēmumu 

konkurētspēju, ekonomisko aktivi-
tāšu pieaugumu un jaunu darba vie-
tu radīšanu Smiltenes pilsētā. 

Lai uzlabotu uzņēmējdarbības 
vidi, celtu pilsētas konkurētspēju, 
projekta ietvaros plānots veidot 
ērtu, videi pieejamu ielas daļu, vei-
dojot mūsdienīgus risinājumus ielas  
profiliem, izvēloties ielas daļai  pie-
mērotus segumus, labiekārtojuma 
un apstādījuma risinājumus, kas tur-
pinātu uzturēt, pilnveidot un attīstīt 
Smiltenes īpaši dinamisko gaisotni. 

Šā gada finansējums plānots 
no valsts budžeta programmas „Lī-
dzekļi neparedzētiem gadījumiem”, 
savukārt finansējums 2022. gadam 
tiks iestrādāts VARAM budžetā, 
gatavojot 2022. gada valsts budžeta 
projektu.

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada pašvaldība 
sadarbībā ar SIA „ZAAO”  pir-
mo reizi vienlaicīgi visā novadā 
no 1. līdz 5. jūnijam rīkoja lielga-
barīta atkritumu savākšanas ak-
ciju. Akcijas norises laikā savākti 
276 m3 lielgabarīta atkritumu. 

Lai atbalstītu iedzīvotājus īpa-
šumu sakārtošanas darbu veikšanā 
un samazinātu vidē nelegāli nonā-
kušo atkritumu daudzumu, jūnija 
sākumā astoņās vietās novadā tika 
izvietoti atkritumu savākšanas kon-
teineri, kur iedzīvotāji bez maksas 
varēja nodot mājsaimniecībā radī-
tos lielgabarīta atkritumus.

Akcijas laikā tika pieņemti 
tādi lielgabarīta atkritumi, kā mē-
beles, matrači, paklāji, 
izjauktas elekrotehni-
kas ierīces, metāllūžņi, 
santehnika un citi lieli 
sadzīves priekšmeti, ko 
izmēru dēļ nevar ievie-
tot sadzīves atkritumu 
konteinerā. Rīkotās 
akcijas gaita vēl tiks 
pārrunāta un izvērtēta, 
bet kopumā akcija vēr-
tējama kā veiksmīga. 
Iedzīvotāju aktivitāte 
bija ļoti liela  un tajā 
piedalījās gandrīz 200 
novada mājsaimniecī-
bas. 

Lielgabarīta at-
kritumus, celtniecības 
atkritumus un zaļos at-
kritumus par maksu var 
nodot EKO laukumā 
Limbažu ielā 8, Smil-
tenē. 

5. jūnijā noslēdzās lielgabarīta atkritumu 
vākšanas akcija Smiltenes novadā

Atgādinām, ka ikdienā 
Smiltenes EKO laukumā bez 
maksas iespējams nodot –  pu-
deļu un burku stiklu, papīru, po-
lietilēnu, PET dzērienu pudeles, 
kā arī sadzīvē radušos bīstamos 
atkritumus, neizjauktu sadzīves 
elektrotehniku, koka paletes, 
lietošanai derīgus apavus, ap-
ģērbus, tāpat arī auto riepas (4 
gab. no privātpersonas kalendā-
rajā gadā) un logu stiklu. 

Iedzīvotāji novērtē šāda 
veida akcijas norisi, tādēļ iespē-
ju robežās tā tiks plānota katru 
gadu.

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Šā gada 20. maijā parakstīta 
vienošanās ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru par projekta Nr. 
4.2.2.0/20/I/013 „Energoefektivitā-
tes pasākumu īstenošana Smiltenes 
novada Palsmanes pamatskolas in-
ternāta ēkā” īstenošanu. 

Projekta mērķis ir veikt energo-
efektivitātes pasākumus Smiltenes 
novada Palsmanes pamatskolas in-
ternāta ēkā, tādējādi samazinot pri-
mārās enerģijas patēriņu, sekmējot 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
un pašvaldību izdevumu samazinā-
šanos. Projekta īstenošanas rezultātā 
tiks samazināts primārās enerģijas 
patēriņš un attiecīgie pašvaldības 
maksājumi par enerģijas patēriņu, 
samazinātas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, kā arī uzlaboti ēkā nodar-
bināto cilvēku darba apstākļi un uz-
laboti skolēnu mācību apstākļi.

Projekta ietvaros, atbilstoši 
veiktajam energosertifikātam, ir 
plānots veikt energoefektivitātes 
pasākumus internāta ēkā – ēkas 
ārējo norobežojošo konstrukciju sil-
tināšanu, logu un durvju nomaiņu, 
jumta maiņu un izbūvēt ēkā jaunus 
iekšējos inženiertīklus. Projektā 
paredzēts uzstādīt saules kolekto-

Apstiprināts projekts 
energoefektivitātes 

pasākumu īstenošanai 
Palsmanes pamatskolas 

internāta ēkai

rus siltā ūdens un apkures sistēmas 
nodrošināšanai ēkā, saules paneļus 
pašpatēriņa elektroenerģijas ražoša-
nai. Veicot ēkas energoefektivitātes 
pasākums, tiks veikta ēkas iekštelpu 
plānojuma maiņa, lai nodrošinātu 
nepieciešamās telpas mācību pro-
cesam un ierīkotu atbilstošas telpas 
skolas internātam.

Projekta realizācija kļuva iespē-
jama piesaistot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansējumu 
Darbības programmas „Izaugsme 
un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā 
atbalsta mērķa „Atbilstoši pašval-
dības integrētajām attīstības prog-
rammām sekmēt energoefektivitā-
tes paaugstināšanu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu pašval-
dību ēkās” ietvaros.

Projekta kopējās plānotās  iz-
maksas ir 1 367 415,92 EUR, no 
tām ERAF finansējums 251 000,00 
EUR, valsts budžeta dotācija            
11 073,53 EUR. Projekta īstenošana 
plānota 18 mēnešu laikā no projekta 
apstiprināšanas.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas projektu vadītāja
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Zivju fonda 
padome 2021. 
gada 29. un 30. 
aprīļa neklātienes 
sēdēs pieņēma lē-
mumu apstiprināt 
Smiltenes novada 
domes iesniegto 
projektu par zivju resursu pavai-
rošanu Smiltenes novada ezeros. 
Projekta „Zivju resursu pavairoša-
na Smiltenes novada ezeros 2021.
gadā” mērķis ir palielināt un atjau-
not zivju resursus Smiltenes novada 
ezeros un radīt pamatu licencētās 
makšķerēšanas ieviešanai un piln-
veidot aktīvā tūrisma attīstību.

Projekta ietvaros paredzēts šajā 
gadā papildināt zivju krājumus Liz-
doles ezerā ar 5400 zandartu mazu-
ļiem, Tepera ezerā ar 900 zandartu 
mazuļiem un Bilskas ezerā ar 800 
zandartu mazuļiem.

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir 2233,66 EUR. Zivju 
fonda finansējums ir 1987,96 EUR  
un pašvaldības līdzfinansējums ir 
245,70 EUR. Projektu plānots īste-
not līdz 2021. gada oktobrim.

Par citiem ar Zivju fonda at-
balstu realizētajiem projektiem var 
izlasīt Smiltenes novada mājas lapā 
www.smiltene.lv, sadaļā Projekti.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

Zivju fonds 
apstiprinājis 

projektu

Šā gada 26. maijā Smilte-
nes novada domes kārtējā sēdē 
deputāti apstiprināja projektu 
līdzfinansēšanas konkursa nevals-
tiskajām organizācijām rezultā-
tus. Pašvaldības atbalstu saņems 
nevalstiskās organizācijas astoņu 
dažādu projektu īstenošanai.

Projektu līdzfinansēšanas 2021.
gada konkursa pieteikumu iesnieg-
šanas termiņš bija līdz šī gada 
30.aprīlim. Norādītajā termiņā  sa-
ņemti astoņi projektu līdzfinansē-
šanas pieteikumi. Smiltenes nova-
da domes izveidotā un apstiprinātā 
konkursa komisija veica iesniegto 
projektu līdzfinansēšanas pieteiku-
mu izvērtēšanu.

Atbalstu saņēma sekojoši 
projektu līdzfinansēšanas pietei-
kumi:

Projektam •	 „Mākslīgā in-
telekta video reģistratora „Veo” ie-
gāde”, iesniedzējs biedrība “Futbola 
klubs „Smiltene”, piešķirts līdzfi-
nansējums 1000,00 EUR apmērā;

Projektam •	 „Palsmanes 
evaņģēliski luteriskās baznīcas tor-
ņa logu restaurācija”, iesniedzējs 
Palsmanes Evaņģēliski Luteriskā 
Draudze, piešķirts līdzfinansējums 
276,65 EUR apmērā;

Projektam •	 „Zaļā klase 
Grundzāles skolai”, iesniedzējs 
biedrība „Grundzāles skolai”, pie-

Pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās 
organizācijas astoņu projektu 

īstenošanai

šķirts līdzfinansējums 776,68 EUR 
apmērā;

Projektam •	 „Būsim pa smu-
ko!”, iesniedzējs biedrība „Basket-
bola klubs Smiltene”, piešķirts līdz-
finansējums 875,00 EUR apmērā;

Projektam •	 „BMX sporta 
kreklu un treniņa krekla iegāde”, 
iesniedzējs biedrība „BMX klubs 
Silvas ziķeri”, piešķirts līdzfinansē-
jums 800,00 EUR apmērā;

Projektam •	 „Kopā būt 
2021”, iesniedzējs nodibinājums 
„Fonds Saules kalns”, piešķirts līdz-
finansējums 1000,00 EUR apmērā;

Projektam •	 „Blomes pamat-
skolas apzaļumošanas un labiekārto-
šanas projekts”, iesniedzējs biedrība 
„GaisMa tunelī”, piešķirts līdzfinan-

sējums 771,67 EUR apmērā;
Projektam •	 „Disku golfa 

parka PALSA paplašināšana”, ie-
sniedzējs Biedrība „Sporta draugu 
klubs PALSA”, piešķirts līdzfinan-
sējums 500,00 EUR apmērā.

Projektu līdzfinansēšanas kon-
kursam 2021. gadā kopumā Smil-
tenes novada domes budžetā tika 
atvēlēti 6000,00 EUR.  Projektu 
konkursa mērķis ir ar līdzfinansē-
jumu atbalstīt pašvaldības attīstības 
stratēģijai atbilstošas projektu idejas 
izglītības, kultūras, sporta, sociālo, 
jauniešu iniciatīvas un teritorijas 
labiekārtošanas jomās.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

Smiltenes novada Pašvaldības policija 
2021.gada maija mēnesī reaģēja uz 104 notiku-
miem, no kuriem 47 gadījumos ziņas saņemtas 
no iedzīvotājiem, 18 pārkāpumi tika fiksēti pat-
ruļas laikā un 17 gadījumos informācija saņem-
ta no Valsts policijas Operatīvās vadības noda-
ļas, kā arī 22 plānotie reidi un norīkojumi.

Apkalpojot notikumus konstatēts, ka 22 ga-
dījumos notikumā iesaistītās personas atrodas 
alkohola reibumā, no tām bija nepieciešams 
piecas personas nogādāt dzīves vietā, astoņas – 
atskurbtuvē.

Maija mēnesī pret 10 personām uzsākta ad-
ministratīvo pārkāpumu lietvedība par alkoho-
lisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lieto-
šanu publiskā vietā vai atrašanos publiskā vietā 
reibuma stāvoklī. 

14 gadījumos personas, pamatojoties uz 
„Administratīvas atbildības likuma” 10.pantu, 
atbrīvotas no administratīvās atbildības, izsakot  
aizrādījumu.

 Par drošu vasaru!
Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, Smil-

tenes novada Pašvaldības policija atgādina 
skolēniem un viņu vecākiem rūpēties par savu 
drošību un atcerēties vairākus būtiskus nosa-
cījumus, kas palīdzēs padarīt jūsu brīvdienas 
drošākas!

Drošība uz ielas
- pilsētā šķērso ielu pa gājēju pāreju!
- ceļu ārpus pilsētas šķērso vietās, kur tas 

labi pārredzams abos kustības virzienos!
- ievēro, gājējiem aizliegts šķērsot ielu vie-

tās, kur uzstādīti nožogojumi un barjeras!
- neaizmirsti, ka gājēji ārpus pilsētas pār-

vietojas pa ceļa nomali, pretēji braucošās kus-
tības virzienam!

- atceries, ka diennakts tumšajā laikā, ja 
ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, 
ir jālieto atstarotājs vai jātur rokā iedegts luk-

turītis!
- atceries, ka rotaļāties uz ielas vai blakus 

tai ir bīstami!
- atceries, ka braukt ar velosipēdu pa 

brauktuvi vai nomali atļauts personām, kas 
nav jaunākas par 12 gadiem!

- atceries, velosipēda vadītāja 
apliecību var iegūt personas, 
kas sasniegušas 12 gadu ve-
cumu!

- iegaumē, braukt ar 
velosipēdu pa brauktuvi 
vai nomali pilngadīgas 
personas pavadībā at-
ļauts bērniem, kas nav 
jaunāki par 7 gadiem!

- atceries, braukt ar 
velosipēdu patstāvīgi, ne-
atkarīgi no vecuma, drīkst 
tikai dzīvojamās zonās un 
daudzdzīvokļu namu pagal-
mos!

- atceries, ir aizliegts braukt ar ve-
losipēdu, neturot stūri!

- velosipēda vadītājam ir aizliegts vest ar 
velosipēdu pasažierus, izņemot bērnus vecu-
mā līdz septiņiem gadiem, ja ir iekārtoti papil-
du sēdekļi un droši kāpšļi kāju atbalstam!

- velosipēdam ir jābūt aprīkotam ar brem-
zēm, skaņas signālu un gaismas atstarotā-
jiem!

- neatstāj velosipēdu bez uzraudzības, jo 
tas var tikt nozagts!

Drošība ūdenī
- atceries, ka peldēties drīkst tikai atļautās, 

zināmās un pazīstamās peldvietās!
- neej peldēties bez pieaugušo pavadības! 

Par bērna drošību, pirmkārt, ir atbildīgi vecā-
ki, tāpēc vecākiem būtu jāizstāsta svarīgākie 
drošības noteikumi. Bērnus līdz 7 gadu vecu-
mam vienmēr būtu jāuzrauga!

- neej peldēties, tikko paēdis!
- neej ūdenī, ja slikta pašsajūta vai esi sa-

karsis!
- nepeldies ūdens tilpnēs, kur tas aizliegts!
- pirms vizināšanās ar laivu neaizmirsti 

uzvilkt glābšanas vesti!
- nepārvērtē savus spēkus! Lielo-
ties ar to, ka vari aizpeldēt vistā-

lāk vai pārpeldēt pāri ezeram, 
nav tā vērta, lai riskētu ar 

savu dzīvību!
- nepazīstamā vie-

tā uzreiz nedrīkst lēkt 
ūdenī! Pārliecinies, vai 
ūdens tilpnes gultnē nav 
kādi akmeņi, nogrimuši 
asi priekšmeti, pret ku-

riem, lecot no augstuma, 
vari gūt savainojumus!

- uz ūdens nedrīkst būt 
apreibinošo vielu ietekmē! Da-

žādas apreibinošās vielas gan al-
kohols, gan narkotikas var radīt maldīgu 

pārmērīgu pārliecību par savām spējām.
Lai peldēšana būtu droša, ir skaidri jāap-

zinās savas spējas un peldēt prasme.

Smiltenes novada Pašvaldības policijas 
darbinieki izsaka lielu pateicību iedzīvotājiem, 
kuri ziņo par pārkāpumiem, kas apdraud apkār-
tējo drošību un sabiedrisko kārtību. 

Aicinām ziņot nekavējoties par jebkuru 
sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu 
tiesību un brīvības apdraudējumu, jo jebkāda 
laicīgi saņemta informācija var sekmēt pārkā-
puma novēršanu un vainīgās personas saukša-
nu pie atbildības.

28659933 vai 110

  Smiltenes novada 
Pašvaldības policija

 Par drošu vasaru!

Variņu pamatskola aicina darbā: 
Matemātikas skolotāju 5. – •	

9. klasei ( ~24 stundas nedēļā);
Fizikas skolotāju (4 stun-•	

das nedēļā);
Dizaina un tehnoloģiju •	

(zēnu) skolotāju 5. – 9. klasei (~6 
stundas nedēļā);

Sākumskolas skolotāju •	
(~12 stundas nedēļā).

Pieteikumu un CV lūdzu sūtīt 
uz e-pastu: varinupsk@smiltene.lv 
līdz 2021. gada 20. augustam.Tele-
fons informācijai 29410824.

Smiltenes novada pašvaldībā 
aktuālās vakances

Kultūras, sporta un mūžizglītības 
pārvalde aicina darbā: 

Tautas lietišķās mākslas •	
studija „Smiltene’’ vadītāju (uz no-
teiktu laiku).

Dokumentus iesūtīt līdz 2021.
gada 21. jūnijam pulksten 12.00  
uz e- pastu ksmparvalde@smiltene.
lv vai iesniegt personīgi Smiltenes 
novada Tūrisma informācijas cen-
trā, Dārza iela 3, Smiltene, Smilte-
nes novads, LV-4729.

Smiltenes novada dome 2021.
gada 26. maijā izdeva saistošos 
noteikumus „Grozījums Smiltenes 
novada pašvaldības 2009. gada 20. 
jūlija saistošos noteikumos Nr. 1/09 
„Smiltenes novada pašvaldības No-
likums””.

Pašreiz spēkā esošie Saistošie 
noteikumi Nr. 1/09 „Smiltenes no-
vada pašvaldības nolikums” apstip-
rināti 2009. gada 20. jūlijā (sēdes 
protokols Nr. 3 1.§), turpmāk tekstā 
arī – Noteikumi. Atbilstoši likuma 
„Par pašvaldībām” 24. panta pir-
majai daļai, pašvaldības nolikums 
ir saistošie noteikumi, kas nosaka 

Par grozījumiem 
Smiltenes novada 

pašvaldības nolikumā
pašvaldības pārvaldes organizāciju, 
lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzī-
votāju tiesības un pienākumus vietē-
jā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības 
darba organizācijas jautājumus.

Grozījums Noteikumos izdarīts, 
jo ir nepieciešams mainīt pašvaldī-
bas domes kārtējās sēdes sasaukša-
nas dienu. Līdz ar to tiek grozīts No-
teikumu 66. punkta pirmais teikums,  
aizstājot tā pirmajā teikumā vārdu 
„trešdienās” ar vārdu „otrdienās”.

Šie Noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

Ar pilnu saistošo noteikumu teks-
tu var iepazīties www.smiltene.lv. 
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Izglītība

Šis mācību gads visiem bi-
jis bagāts daudz dažādiem izai-
cinājumiem. Tāpēc patiesi kā lie-
la, skaista balva par audzēkņu un 
skolotāju ieguldīto darbu nākuši 
panākumi vairākos jauno profesi-
onāļu meistarības konkursos.

4.b ceļu būves mašīnu mehāniķu 
kursa audzēknis Uģis Āboliņš cīņā 
par labākā jaunā profesionāļa titulu 
konkursa „SkillsLatvia 2021” no-
minācijā „Smago spēkratu remonts 
un apkope” ieguva 3. vietu Latvi-
jā! Konkursā „SkillsLatvia 2021” 
par vienu no labākajiem jaunajiem 
profesionāļiem atzīts arī Smiltenes 
tehnikuma audzēknis Daniels Harijs 
Āgaris, kurš ieguva 3. vietu nominā-
cijā „Restorānu serviss”.

Pandēmijas laikā, kad daudzi, 
ņemot vērā ierobežotās iespējas ga-
tavoties konkursam klātienē, attei-
cās piedalīties, šie jaunieši drosmīgi 
izvēlējās mācīties un strādāt vairāk, 
nekā to prasīja mācību programmā 
paredzētais. Tagad paveiktais vaina-
gojies ar panākumiem – viņus ir no-
vērtējuši nozares profesionāļi. Tas 
noteikti pavērs jaunas turpmākās 
izglītības un darba iespējas. 

Paldies arī Uģa skolotājam 
Dāvim Stradiņam, Daniela skolo-
tājām Sandai Veismanei, Elizabetei 
Pudānei un arī visiem citiem tehni-
kuma pedagogiem, kuri jauniešiem 
palīdzēja sagatavoties konkursam! 

Tehnikuma audzēkņu veikumu 
novērtē starptautiskā konkursā

No 4. līdz 6. jūnijam Edgars 
Aleks Demešenkovs (3. automehā-
niķu kurss), Inguss Vilemsons un 
Ņikita Vinogradovs (abi – 4. auto-
mehāniķu kurss) pārstāvēja Smil-
tenes tehnikumu starptautiskā kon-
kursā tehnisko skolu audzēkņiem 
– „Young Car Mechanic”. Edgaru 
žūrija atzina par labāko speciālo ins-
trumentu atpazīšanā, Ingusu – par 
labāko elektroierīču raksturošanā, 
Ņikitu – par labāko automašīnu 
turbīnu remontā. Taču pati lielākā 
vērtība ir iespēja gūt jaunu, līdz šim 
nebijušu pieredzi, parādīt prasmes 
un zināšanas nākamajiem darba de-
vējiem, kuri mūsu jauniešos jau ir 
saskatījuši labus nākamos darbinie-
kus…

Kopvērtējumā konkursa 3. kār-
tā, kur sacentās zinošākie jaunie 
profesionāļi, Edgars ieguva 10., In-
guss – 11., bet Ņikita 15. vietu. 

Paldies Smiltenes tehnikuma 
Mašīnzinību un būvnieces nozares 
mācību programmu nodaļas skolo-
tājiem Guntaram Mednim, Normun-
dam Vaivadam, Augustam Būcem, 
Dāvim Stradiņam un Zigmundam 
Valteram par jauniešiem sniegto at-
balstu, pieredzi un zināšanām.

Jauns profesionālās meistarības 
konkurss!

4. jūnijā Smiltenes tehnikumā 
noslēdzās biedrības „Siera klubs” 
rīkotais konkurss „ĒDIENOS – Ei-
ropas Savienības (ES) Aizsargāto 
produktu reģistros iekļautie Latvijas 
īpašie produkti”. Šāds konkurss La-
tvijā tiek organizēts pirmoreiz. Tajā 
tika aicināti piedalīties dalībnieki 
(audzēknis un pedagogs) no visu 

Smiltenes tehnikumā vārds izskan visā Latvijā!

reģionu profesionāli izglītojošajām 
skolām. Smiltenes tehnikumu kon-
kursā pārstāvēja 4.ēdināšanas pa-
kalpojumu kursa audzēkne Amanda 
Priede un skolotāja Vita Audere.

Ņemot vērā epidemioloģiskos 
ierobežojumus, komandas nevarēja 
strādāt vienuviet. Žūrija noteiktajā 
laikā devās uz katru no izglītības 
iestādēm, kur to gaidīja jaunajai pie-
redzei atvērti konkursa dalībnieki.

 Smiltenes tehnikuma komandas 
veikumu vērtēja biznesa augstskolas 
„Turība” pasniedzēja Livija Brūve-
re, A/S „Smiltenes piens” valdes 
priekšsēdētāja Ilze Bogdanova, SIA 
„Rankas piens” tehnoloģe un kva-
litātes sistēmas vadītāja Dace Bise-
niece un LPKS „Straupe” ražošanas 
vadītājs Rolands Jomerts.

Rezultāti būs zināmi vasarā. 
Taču pati lielākā vērtība ir iespēja 
popularizēt šos, mums visiem tik 
īpašos produktus, kuriem piešķirts 
ES Garantētas tradicionālās īpatnī-
bas statuss.

Konkursa gaitā tapa jaunas, 
oriģinālas receptes. Ja viss notiks, 
kā iecerēts, tad, iespējams, tiks iz-
dots recepšu buklets. Uzņēmējiem 
tā vienlaikus bija arī iespēja iepazīs-
tināt ar saviem produktiem.

STV studijā taps Jāņa un Evi-
tas Ūdru filma, kuru Smiltenes un 
citu profesionāli izglītojošo skolu 
audzēkņi varēs izmantot mācību 
darbā.

Tikšanās ar Francijas vēstnieci 
Latvijā

19. maijā Smiltenes tehnikuma 

audzēkņiem un skolotājiem bija gods 
virtuāli tikties ar Francijas vēstnieci 
Latvijā Aurēliju Ruajē – Gunēnu, lai 
pārrunātu Eiropas Savienības aktu-
alitātes, kā arī izglītības, jauniešu 
starptautiskās sadarbības un darba 
iespējas.

Vēstniece atzinīgi novērtēja 
tehnikuma jauniešu viedokli par 
to, kā saudzēt dabas resursus, kas 
īpaši aktuāli, ņemot vērā to, kā kli-
mata pārmaiņas var ietekmēt gan 
mūsu dabisko, gan sociālo vidi un 
ekonomiku. Aurēlija Ruajē-Gunēna 
īpaši rosināja tehnikuma audzēkņus 
savā izaugsmes ceļā novērtēt izglītī-
bu. Sarunā visi bija vienisprātis, ka 
abām valstīm ir daudz vienojoša… 
Jauniešiem arī tika dota iespēja pār-
baudīt zināšanas par Franciju nelielā 
erudīcijas testā. Vēstniece tehniku-
ma audzēkņus, kad  valstī beigsies 
ierobežojumi, uzaicināja ciemos uz 
Francijas vēstniecību Latvijā.

Laba vieta Vidzemes jauniešu 
izaugsmei – Smiltenes tehnikums

12. maijā platformā Zoom no-
tika Latvijas Darba devēju kon-
federācijas rīkotais iedvesmas se-
minārs par jauniešu izglītības un 
karjeras iespējām Vidzemes reģionā 
„Kur mācīsies Vidzemes jaunieši?” 
Pasākumā pieredzē dalījās arī SIA 
„8CBR” prakses vadītājs Ainārs Pui-
kāns un Smiltenes tehnikuma audzē-

kne Linda Šutova, SIA „A.S.I.M.” 
(Vecgulbenes muiža) pārstāve Ilga 
Romānova un Smiltenes tehnikuma 
absolvente Betija Začesta. Linda Šu-
tova stāstīja par ieguvumiem, Smil-
tenes tehnikumā atrodot savu sapņu 
profesiju, un dalījās prakses pieredzē 
SIA „8CBR”. Betijai Začestai prak-
ses vieta Vecgulbenes muižā kļuvusi 
par darba vietu. Daudz labu vārdu 
par veiksmīgo sadarbību teica arī 
abu jauniešu prakses vadītāji, pie-
bilstot, kavisbiežāk jaunie lietaskoki 
tiek noskatīti jau prakses laikā…

Izaugsmes nodarbības
Profesionālā izaugsme sākas 

ar interešu, talantu apzināšanos un 
profesijas izvēli, bet turpinās mūža 
garumā. Smiltenes tehnikuma au-
dzēkņiem attālināto mācību laikā 
karjeras nodarbības notika indivi-
duāli un arī grupās, platformā Mi-
crosoft Teams. Sadarbībā ar augstas 
raudzes profesionāļiem arī otrajā 
semestrī bijušas vairākas izaugsmi 
rosinošas virtuālās tikšanās au-
dzēkņiem, viņu vecākiem un skolo-
tājiem. Īpašu vērību pievēršot pēdējā 
laikā aktuālajam jautājumam par 
to, ko varam iemācīties saspringtās 
dzīves situācijās.

 „Karjeras nodarbībās piedalījās 
arī skolēni no citām Smiltenes no-
vada skolām un audzēkņi, viņu 
vecāki un pedagogi no tehnikuma 

teritoriālās struktūrvienības Als-
viķos,” informē PIKC „Smiltenes 
tehnikums” karjeras skolotāja Maira 
Kupriša. „Tā nu iznāca, ka attālums 
šoreiz vienoja…

Kopā ar skolotāju Ilviju Biržma-
ni organizējam pasākumus audzēkņu 
vecākiem par jauniešu turpmākās 
izglītības un darba iespējām.

Individuālajās konsultācijās ro-
sinājām audzēkņus labāk apzināties 
savas intereses, prasmes un vērtī-
bas.

Notikušas vairākas integrētās 
un grupu nodarbības, lai pilnveido-
tu tehnikuma audzēkņu zināšanas 
un prasmes dažādos mācību priekš-
metos, attīstītu attālinātā darba ie-
maņas. 

Sadarbībā ar skolas atbalsta per-
sonālu palīdzam audzēkņiem risināt 
viņiem aktuālās problēmas.”

Ikviens interesents tehnikuma 
mājas lapā (https://ej.uz/literatura-
parkarjeru) sev vēlamajā laikā var 
noskatīties prezentāciju par karjeras 
literatūru.

Teksts: Baiba Vahere

Smiltenes tehnikuma audzēknis 
Daniels Āgaris konkursa 

„SkillsLatvia2021” nominācijā 
„Restorānu serviss” nopelnīja 

3. vietu Latvijā. Foto – Ira Gaile.

Uģis Āboliņš cīņā par labākā jaunā profesionāļa titulu konkursā „SkillsLatvia 2021” ieguva 3.vietu nominācijā 
„Smago spēkratu remonts un apkope”. Foto – Dāvis Stradiņš.

Smiltenes tehnikuma audzēkne 
Amanda Priede un skolotāja Vita 

Audere konkursā „Ēdienos – 
Eiropas Savienības (ES) Aizsargāto 

produktu reģistros iekļautie 
Latvijas īpašie produkti”. 

Foto – Baiba Vahere

Edgars Aleks Demešenkovs, Inguss Vilemsons un Ņikita Vinogradovs, 
pārstāvot Smiltenes tehnikumu starptautiskā konkursā 

„Young Car Mechanic”. Foto – Guntars Mednis
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Gads, kas ieies vēsturē…
2020./2021. mācību  gads nos-

lēdzies! Smiltenes vidusskolai tas 
bija īpašs arī ar akreditācijas pro-
cesa norisi un direktores Ilzes Ver-
ginas profesionālās darbības novēr-
tēšanu. Akreditācijas ziņojumu vēl 
gaidām. Taču līdz šim esam dzirdē-
juši daudz atzinīgu vārdu gan par 
skolu, gan direktores darbu. 

Smiltenes vidusskolas pārstāv-
ji aicināti dalīties pieredzē ar citām 
izglītības iestādēm par jaunieviesto 
sistēmu sapulču rīkošanā, kā arī par 
klašu  uzvedības monitoringu un do-
kumentu krātuvi.

„Ļoti augstu novērtējam vecāku 
anketās izteikto pozitīvo vērtējumu,” 
atzīst Smiltenes vidussskolas direk-
tore Ilze Vergina. “Tas dod spēku un 
motivāciju censties, lai turpmāk orga-
nizētu darbu vēl labāk. Vēlam visiem 
skaistu, saulainu un piedzīvojumiem 
bagātu vasaru! Neaizmirstot par pie-
sardzību un drošību…

Līdz jaunajam mācību gadam 
skolas renovācija būs pabeigta! Ļoti 
ceram, ka 1.septembrī visi mācības 
atsāksim klātienē!”

Jasmīna Pakalne uzaicināta uz 
Eiropas Ģeogrāfijas olimpiādi!

Smiltenes vidusskolas 8.d klases 
skolniece Jasmīna Pakalne Vidze-
mes Jauno ģeogrāfu skolas (JĢS) 
attālinātās tiešsaistes sezonas  astoto 
devīto klašu grupā izcīnīja otro vietu 
kopvērtējumā un veiksmīgi izturēja 
dalībnieku atlasi Eiropas ģeogrāfijas 
olimpiādei, kas notiks no 18. līdz 
20.jūnijam.

“Augstu novērtējam Jasmīnas 
plašo redzesloku, prasmi argumen-
tēt viedokli un izcilās angļu valodas 
zināšanas. Tās Eiropas ģeogrāfijas 
olimpiādes dalībnieku atlasē ir ļoti 
būtiskas, jo konkurss notiks angļu 
valodā,” informē Latvijas ģeogrāfijas 
izlases vadītājs Gatis Kampernovs. 
„Pasākums notiks attālināti, tiešsais-
tē. Katras valsts komandas vērtējumu 
veidos ikviena tās dalībnieka zināša-
nas, prasme izmantot IT rīkus, argu-
mentēt viedokli, loģiski domāt, risi-
nāt nestandarta jautājumus, atjautība 
un drosme. Olimpiādes satura veido-
šanā piedalīsies arī paši skolēni.”

Vai varam? – Varam!
Smiltenes vidusskolas sporta 

skolotāju rīkotā akcija „Vai varam?” 
noslēgusies! Skolēni 43 dienās pie-
veikuši 16252 km. Ceļā uz vasaras 
Olimpisko spēļu galvaspilsētu Tokiju 
pagāja 19 dienas, bet mājup – 24 die-
nas. Visu šo laiku skolēnus no sirds 
atbalstīja pedagogi.

„Vairākums dalībnieku akcijā 
piedalījās ar divriteni vai skriešus,” 
informē sporta skolotājs Jurģis Jurka, 
kurš, tāpat kā citi sporta skolotāji, ak-
cijas laikā reģistrēja skolēnu atskaitēs 
fiksētos, ceļā pavadītos kilometrus. 

„Lepojas ar skolēnu sasniegumiem! 
Tagad uz sportiskās akcijas sākumā 
uzdoto jautājumu droši varam atbil-
dēt: „Varam!” Priecāsimies, ja mūsu 
skolēnu paveiktais iedvesmos arī 
kādu citu olimpieti!” 21. maijā, Lat-
vijas Olimpiskās komitejas (LOK) 
organizētajā Vislatvijas vingrojumā 
ar moto „Mēs esam #SPORTIŅĀ!” 
piedalījās 863 Smiltenes vidusskolas 
skolēni!

Skolā dažādas sportiskas, veselī-
bu stiprinošas aktivitātes bijušas ne ti-
kai Olimpiskajā mēnesī (no 23. aprīļa 
līdz 21. maijam), bet visu šo mācību 
gadu. „Tās lielā mērā palīdzējušas 
saliedēt kolektīvu un izturēt daudzās 
stundas pie viedierīcēm,” atzīst spor-
ta skolotājs Jurģis Jurka, kurš kopā ar 
citiem skolas fizkultūras skolotājiem 
regulāri rosina skolēnus uz dažādiem 
sportiskiem izaicinājumiem. Gan in-
dividuāli, gan kopā ar ģimeni.

Ance Pakalne par „Kristāla 
ābolu”, sveicienu „Pērkonam” un 

„novada bizi”
11.a klases skolniecei Ancei Pa-

kalnei šis mācību gads viņai atnesis 
daudz jaunu, skaistu izaicinājumu un 
devis iespēju piedzīvot, ka godprātīgi 
un mīlestībā paveiktu darbu augstu 
novērtē gan tuvākie, gan apkārtējie. 
4. maijā Ance saņēma Apes novada 
apbalvojumu „Kristāla ābols” nomi-
nācijā „Jaunietis” par  sabiedriskajām 
aktivitātēm un mērķtiecīgu tiekšanos 
izglītībā sasniegt iespējami vairāk. Šā 
pavasara mēneši viņai īpaši arī ar pie-
dalīšanos Smiltenes nākotnes novada 
spēlē „RaSmA pin nākotnes bizi”.

Redzot, cik daudz radošu un vēr-
tīgu ideju, kā arī skaistu, turpināšanas 
cienīgu tradīciju ir visu trīs novadu 
iedzīvotājiem, Ance uzskata, ka, no-
vadus apvienojot, būs daudz resursu, 
lai izveidotu ikvienam pievilcīgu sa-
biedriskās dzīves telpu un kultūrvidi.

„Šajā pavasarī patīkama izrauša-
nās no ikdienas bija arī gatavošanās 
Latvijas Virtuālā pūtēju orķestra un šā 
gada jubilāres – grupas „PĒRKONS” 
mūziķu kopīgajam sveicienam Latvi-
jas Neatkarības dienā,” stāsta Ance. 
„Brīvajā laikā labprāt skatos ierakstus 
facebook.com profilā Latvijas Pūtēju 
orķestru aktualitātes. Šajā laikā, kad 
nevaram tikties klātienē, tie uzmun-
drina un vieno.”

Ance saka paldies ikvienam cil-
vēkam, kurš novērtējis viņas un arī 
mammas paveikto. Dagnija Pakalne 
4. maijā saņēma „Kristāla ābolu” no-
minācijā „Skolotājs”.

Jauniete piekrīt idejai, kas ir bal-

vas „Kristāla ābols” pamatā: cilvēka 
un arī tautas spēks meklējams stiprās 
ģimenēs, dzimtajā zemē, vietā, kur 
katrs piedzimis un izaudzis. „Pirmā 
vienmēr ir ābele…Paldies mammai, 
kura man tik daudz iemācījusi un 
vienmēr atbalstījusi!”

Čaklākie bateriju vācēji Vidzemē
Ekoskolas aktivitātes Smiltenes 

vidusskolā šajā mācību gadā atšķīrās 
no tām, kādas tās bija jau kļuvušas 
par izglītības iestādes dzīves neatņe-
mamu sastāvdaļu līdz šim. Taču sko-
lēni un skolotāji visu mācību gadu rū-
pējās, lai vides izglītība turpinās. Tā 
tika iekļauta izglītības saturā, izvirzot 
vides aizsardzības un ilgtspējīgas at-
tīstības mērķus, piedāvājot skolēniem 
iespēju īstenot aktīvu attieksmi un 
pieņemt lēmumus par vides uzlabo-
šanu skolā un mājās.

„Zaļās jostas” rīkotajā izlietoto 
bateriju vākšanas konkursā Smil-
tenes vidusskolas bērni un jaunieši 
2020./2021. m.g. atzīti par aktīvāka-
jiem izlietoto bateriju vācējiem Vi-
dzemes reģionā! Viņi nodevuši 482,6 
kg izlietoto bateriju.

Izlaidums pie skolas bērziem…
5. jūnijā notika Smiltenes vidus-

skolas 12. klašu izlaidums. Kā sirsnī-
gi dārza svētki ar ziedošām kastaņu 
svecēm, vasaras smaržu un prieku 
sirdī. Par lielo, kopīgi paveikto darbu 
un arī par to, ka, šis visu gaidītais pa-
sākums, neraugoties uz ierobežoju-
miem, varēja notikt klātienē. Izlaidu-

mam ar savu klātbūtni īpašu noskaņu 
dāvāja brīnišķīgie Latvijas Nacionālā 
teātra aktieri Dita Lūriņa -Egliena un 
Mārtiņš Egliens.

„Jūs, divpadsmitie, esat biju-
ši ļoti stipri,” absolventus uzrunāja 
Smiltenes vidusskolas direktore Ilze 
Vergina. „Staigājot no ēkas uz ēku, 
pacietīgi pieciešot visas ar būvniecī-
bu saistītās neērtības. Nu jau palicis 
vairs tikai solis un viss būs sakārtots! 
Ļoti gribētu, lai jums visiem paliktu 
sajūta, ka esat cēluši šo skolu kopā 
ar mums. Mans solījums joprojām ir 
spēkā: jūs būsiet tie, kuri jaunajā zālē 
dejos pirmo valsi! 

Ar lielu prieku vēroju, kā jūs šajā 
laikā viens otru iedrošinājāt, palīdzē-
jāt. Tagad zinu: jūs esat cilvēki, kas 
darīs visu iespējamo, lai savējos neat-
stātu nelaimē. 

Ticu, ka jūs no šī sarežģītā laika 
sev līdzi paņemsiet vislabāko – spēku 
tikt pāri arī vislielākajām grūtībām. 
Lai kur arī jūs būtu, atcerieties: jūs 
vienmēr būsiet savējie, mūsējie!  Pal-
dies audzinātājām Ilmai Reimanei un 
Signei Voverei, vecākiem un arī jums, 
absolventi, par visu, ko esat pienesuši 
šai skolai kā vērtību klāt! Jaunieši, mēs 
jums šodien ļoti vēlamies uzdāvināt 
spārnu sajūtu, apziņu, ka šajā dzīvē, 
neraugoties uz dažādiem šķēršļiem, 
viss ir iespējams! Taču laime nav tikai 
sasniegumi. Vissvarīgākais ir vienmēr 
saglabāt cilvēcību, būt pašam.”

Izlaidumā Ministru prezidenta 
Krišjāņa Kariņa pateicības rakstus 
par izciliem sasniegumiem mācību 
darbā saņēma Marta Dūle un Kris-
taps Kažuro. Smiltenes novada do-
mes stipendiju par augstiem mācību 
darba rezultātiem saņēma Elīza Dak-
tere, Kārlis Jurgens, Kristaps Kažuro, 
Marta Rabāce, Kristīne Būce, Marta 
Dūle, Jānis Kubuliņš un Ance Marta 
Zvejniece. Latvijas simtgades stipen-
dijas ieguvēja Smiltenes vidusskolā 
šajā mācību gadā – Marta Dūle. 

„Vajag priecāties un atrast iespē-
jami vairāk lietu, kas sagādā prieku,” 
absolventiem vēlēja arī Latvijas Na-
cionālā teātra aktieri Dita Lūriņa un 
Mārtiņš Egliens. „Kaut vai par šo 
skaisto dienu, par sauli debesīs. Visi 
zina: būs jauni pārbaudījumi, grū-
tības. Kāds stāsies augstskolā, kāds 
sāks strādāt vai dibinās ģimeni. Bet 
viens ir skaidrs: jūs noteikti ar visiem 
izaicinājumiem tiksiet galā! Kā reiz 
teica viens gudrs cilvēks: „Dzīvei 
vajag izvirzīt lielus mērķus, jo pa lie-
liem mērķiem vieglāk trāpīt!”

Jaunieši kopā ar aktieriem pie-
dalījās improvizētā ballītē, pateicībā 
uzgavilēja vecākiem un skolotājiem, 
kuri izlaidumā nevarēja būt klāt. Pēc 
tam visi kopā ar audzinātājām devās 
uz pēdējo audzināšana stundu un 
baudīja mūsu Inesītes sarūpētos kā-
rumus.

Teksts: Baiba Vahere

Smiltenes vidusskolas 12. klašu skolēni 2021. gada 5. jūniju vienmēr 
atcerēsies kā sava izlaiduma dienu. Foto –  Agnis Melderis.

11.a klases skolniecei Ancei 
Pakalnei šā pavasara mēneši bija 
īpaši ar saņemto balvu „Kristāla 
ābols” nominācijā „Jaunietis” un 
piedalīšanos Smiltenes nākotnes 

novada spēlē „RaSmA pin nākotnes 
bizi”. 

Foto no Ances personiskā arhīva.

8.d klases skolniece Jasmīna 
Pakalne no 18.  līdz 20. jūnijam 
startēs Latvijas izlases sastāvā 
Eiropas ģeogrāfijas olimpiādē. 
Foto no Jasmīnas personiskā 

arhīva.

Smiltenes vidusskolas vēsturē šis gads ieies ar lielajiem būvniecības 
darbiem, skolas akreditāciju un jauniešu izcilajiem sasniegumiem mācību 

darbā. Foto – Elīna Kubuliņa-Vilne.

Noslēdzas mācību gads un pusdienu piegādes Smiltenes novada skolēniem
Līdz ar saulainu un siltu laiku 

noslēdzas līdz šim visizaicinošākais 
mācību gads kāds jebkad piedzīvots, 
arī pusdienu piegādes novada sko-
lēniem līdz ar mācību gada noslēg-
šanos tiek pārtrauktas. Kopumā ēdi-
nāšanas pakalpojumu mācību gada 
laikā izmantoja 1133 skolēni.

Lai arī mācību process norisi-
nājās attālināti, ēdināšanas pakalpo-

kās darbības nodaļas puišiem, skolu 
darbiniekiem un ikvienam, kurš pa-
līdzēja organizēt piegāžu procesu, 
lai arī attālināto mācību laikā skolēni 
saņemtu brīvpusdienas. 

2020./2021. mācību gads vispār-
izglītojošo skolu audzēkņiem ir nos-
lēdzies. Paldies visiem skolēniem, 
skolotājiem un vecākiem par izturību 
un pacietību, kas ne vienu reizi vien 

bija nepieciešama šā mācību gada 
laikā. 

Lai skolēniem brīnišķīgs mācī-
bu gada noslēgums, piedzīvojumiem 
bagāta un saulaina vasara!

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

jums skolēniem tika nodrošināts, sa-
gatavojot pārtikas pakas, kuru saturs 
tika īpaši izvērtēts un katrā piegādes 
reizē atšķīrās, iekļaujot daudzveidī-
gus pārtikas produktus, tajā skaitā ga-
ļas, miltu un piena produktus, augļus 
un dārzeņus, kā arī kādu gardumu. 
Paku satura vērtība tika pielīdzināta 
brīvpusdienām paredzētajai summai, 
kas ir 1,42 eiro dienā vienam izglīto-

jamajam. 
Ieskaitot pēdējo pārtikas paku 

piegādi, kopumā šī mācību gada lai-
kā ik nedēļu ir izvadātas pārtikas pa-
kas 14 maršrutos, piegādājot pārtiku 
729 Smiltenes un 404 novada terito-
rijā dzīvojošiem skolēniem. 

Noslēdzot mācību gadu, Smilte-
nes novada pašvaldība saka vissirs-
nīgāko paldies šoferiem, Saimniecis-
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Līdz ar vasaras brīvlaika sā-
kumu, Smiltenes novada Izglī-
tības pārvalde aicina jauniešus 
iesaistīties brīvprātīgajā darbā. 
Jau šobrīd vairāki jaunieši strādā 
Smiltenes novadā kā brīvprātīgā 
darba veicēji.

Lai kļūtu par brīvprātīgo darbi-
nieku Smiltenes novadā, jaunietim 
nepieciešams:

iepazīties ar nolikumu •	 „Par 
jauniešu brīvprātīgā darba organizē-
šanas un uzskaites kārtību Smiltenes 
novadā’’;

aizpildīt •	 „Pieteikuma an-
ketu brīvprātīgā darba veikšanai’’, 

Smiltenes novada Izglītības pārvalde aicina jauniešus vasarā 
iesaistīties brīvprātīgajā darbā

krāt stundas un •	
saņemt „Smiltenes nova-
da domes apliecinājumu’’ 
par nostrādātajām stundām, 
apliecinājums būs kā pierā-
dījums iegūtajai pieredzei, 
prasmēm un iemaņām, kuru 
varēs pievienot CV.

Nepieciešamie doku-
menti pieejami Izglītības 
pārvaldes mājaslapā sadaļā 
brīvprātīgais darbs vai Smil-
tenes novada domes Izglītī-
bas pārvaldē Dārza ielā 11, 

Smiltenē. 
Jāpiebilst, ka brīvprātīgā dar-

ba veicējs neaizstāj nodarbināto un 
brīvprātīgais darbs ir organizēts un 
uz labas gribas pamata veikts fi zisks 
vai intelektuāls bezatlīdzības darbs 
sabiedrības labā, kā arī tam nav peļ-
ņas gūšanas nolūka.

Jautājumu gadījumā aicinām 
sazināties ar Smiltenes novada Iz-
glītības pārvaldi: izgl_parvalde@
smiltene.lv vai 64707579.

 

Smiltenes novada domes 
Izglītības pārvalde

Kad bērniem jautā, kas notiek 
skolā, tad lielākā daļa atbild ne jau 
par pašu mācību stundu norisi, bet 
viņi atceras, ja notiek kas atšķirīgs 
no ierastā mācību procesa, un mai-
ja mēnesis Grundzāles pamatskolā 
bija daudzu neparastu aktivitāšu 
pārpilns.

Grundzāles pamatskolas dejotā-
ji arī bija to 600 kolektīvu vidū, kas 
piedalījās video projekta „Svinēt 
sauli” fi lmēšanas procesā. Idejas au-
tori ir XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku lielkoncerta 
„Saule vija zelta rotu ” radošā grupa. 
Katram kolektīvam bija 15 minūšu 
pieeja „Zoom “ saitē, kur katrs da-
lībnieks savā viedierīcē , nostājo-
ties pilnā augumā, izdejoja iepriekš 
iemācītos deju soļus. Lai fi lmēšana 
notiktu kvalitatīvāk un tiktu ievēroti 
visi drošības pasākumi, Grundzāles 
skolas dejotāji 19. maijā  ieradās 
skolā un fi lmējās katrs savā telpā. 
Pavisam kopā piedalījās 13 dejotā-
ji no 4. līdz 6. klasei un 12 dejotāji 
no  6. – 9. klasei. Sajūtas bija nepa-
rastas, un likās, ka laiks pagāja ļoti 
ātri, būtu gatavi dejot ilgāk – tā at-
zina paši video projekta dalībnieki.  
Lai sagatavotos šim pasākumam, 
visu pavasari notika attālinātie deju 
mēģinājumi, un tikai nedēļu pirms 
fi lmēšanās laika apstākļi atļāva sa-
tikties klātienē – pagasta estrādē.

Kaut arī mazāko klašu skolēni 
video projekta fi lmēšanās procesā 
nepiedalījās, viņi cītīgi dejoja katrs 
savās mājās ekrānos. Ceram, ka ru-
denī varēs atgriezties skolā un tad 
būs iespēja reāli salikt kopā deju, 
kuras soļus mācījušies attālināti. 

Paldies deju skolotājai Ingai 
Ķesterei par pozitīvajām, uzmun-
drinošajām deju nodarbībām un par 
viņas uzņēmību, kurai pateicoties, 
arī Grundzāles skolas dejotāji kļuva 
par neparasto Deju svētku koncerta 
dalībniekiem!

Erasmus+ projekta „Ķēdes re-
akcija” ietvaros 8. klases skolēni 
visu maija mēnesi darbojās ar Grun-
dzāles apkārtnes vēstures izzināša-
nu, meklējot informāciju interneta 
resursos, kā arī dodoties mācību 
braucienā uz Grundzāles mācītāj-
muižu „Vēsture ap mums”. Tajā ar 
bagātīgu informāciju dalījās vietējās 
vēstures zinātāja S. Rence un mā-
cītājmuižas agrākais iedzīvotājs A. 
Leksis. Abu viņu dzīvais stāstījums 

„Tik daudz darbu, ka ne aptvert” –
darbīgais maijs Grundzāles pamatskolā

par to, kā mācītājmuižā reiz ir iz-
skatījies un cik ražena ir bijusi dzī-
ve, radīja skolēnos vēlmi vēl vairāk 
pētīt savas dzīvesvietas vēsturi. Un 
mācītājmuižas ozolu aleja noteikti ir 
apskates vērta.

Maijā turpinājās arī JIP „Es 
esmu savējais” (realizē biedrība 
„Grundzāles skolai”) aktivitātes – 
par spīti ne vienmēr labvēlīgajiem 
laika apstākļiem skolēni ar lielu 
prieku darbojās klases saliedēšanas 
uzdevumos, kuru mērķis bija attīstīt 
sevi fi ziski un emocionāli, mācīties 
sadarboties un pieņemt ikvienu kla-
ses biedru. Kā atzīst paši skolēni 
atkalredzēšanās un kopā darbošanās 
uzlādē ar enerģiju sekmīgi pabeigt 
skolu un turpināt mācības tieši ar šīs 
klases skolēniem.

No 23. aprīļa līdz 21. maijam 
skolā notika Olimpiskā mēneša 
aktivitātes:  sporta stundās un brī-
vajā laikā tika veikts vingrojumu 
komplekss „Mēs esam sportiņā"; 
piedalījāmies vairākos orientēšanās 
treniņos, kā arī krājām kilometrus, 
lai kopā ar pārējiem veiktu attālu-
mu līdz Tokijai; 1. – 4. klašu skolēni 
zīmēja  „Apsveikumu Latvijas spor-
tistiem Tokijas Olimpiskajās spē-
lēs!” un  5. – 9. klašu skolēni rakstīja 
Iedvesmas vēstuli Latvijas Olimpis-
kajai komandai vai olimpietim.

21. maijā Olimpiskajā dienā 9. 
klase devās izbraucienā ar velosipē-
diem, veicot 15 km maršrutu, mēģi-
nāja uzstādīt jaunu klases rekordu 
volejbola piespēlēs, stāvot aplī, un 
vingroja. 6. un 8. klase piedalījās 
klases saliedēšanas pasākumā, kura 
laikā arī vingroja. 3. klase kopā ar 
klases audzinātāju vingroja tiešsais-
tē. Pārējie vingroja mājās un iesūtīja 
savus video skolotājam.

Kad sporta stundās tika atļautas 
āra nodarbības, tad ciemata centrā 
dzīvojošie skolēni ļoti labprāt devās 
sportot uz skolas sporta laukumu, 
lai izbaudītu kopā darbošanās prie-
ku. Skolotājs Māris mācību stundās 
organizēja arī braucienus ar velo-
sipēdiem, popularizējot ķiveru un 
vestu izmantošanu, kas bija arī viens 
no starptautiskā Erasmus+ projekta 
„Ķēdes reakcija” uzdevumiem.

Programmas „Latvijas skolas 
soma” projekta ietvaros maija pē-
dējās nedēļās 4. – 9. klašu skolēni 
attālināti mūzikas stundās izman-
toja piedāvātās koncertlekcijas 
„Kino mūzikas vēsture”, „Imants 
Kalniņš – 80”, „Sprādziens mūzikā 
–  popmūzikas vēsture”. Visām kon-
certlekcijām klāt bija pievienotas 
krustvārdu mīklas vai jautājumi par 
dzirdēto. Skolēniem bija iespēja ie-
gūt vērtējumu mūzikā. Savukārt 1. – 
3. klašu skolēni attālināti noskatījās 
Latvijas Leļļu teātra izrādi „Makss 
un Morics”.

Maija pēdējā nedēļā notika arī 
starptautiskā Erasmus+ projekta 
„Starpdisciplinaritāte – tilts vai ro-
bežas 21. gs.?” virtuālā tikšanās ar 
projekta partnerskolām no Rumā-
nijas, Turcijas un Itālijas. Skolēni, 
izmantojot zoom.us platformu, ie-
pazina Rumāniju, klausījās prezen-
tāciju par migrāciju agrāk un tagad, 
kopā dejoja un dziedāja, piedalījās 
konkursā. Pēdējā tikšanās dienā visu 
partnerskolu pārstāvji (skolēni, sko-
lotāji, vecāki) dalījās ar saviem ie-
spaidiem par projekta devumu katrai 
iesaistītajai pusei, un visi atzina, ka 
tā bija lieliska iespēja iepazīt valstis 
un to kultūru un izglītības sistēmu, 
uzlabot angļu valodas zināšanas, 
darboties starpdisciplināri, izmanto-

jot projektā balstītu metodi.
Jūnija pirmajā nedēļā savukārt 

bija starptautiskā Erasmus+projekta 
„Ķēdes reakcija” virtuālā tikšanās ar 
projekta partneriem no Polijas, Hor-
vātijas, Rumānijas un Bulgārijas. 
Skolēni bija iepriekš sagatavojuši 
viktorīnas par savām valstīm, un 
tad visi piedalījās konkursā „Kurš 
zina visvairāk par citām partnervals-
tīm?”. Lai skolēni  varētu sadarbo-
ties un izmantot savas angļu valodas 
prasmes, visi piedalījās „Izlaušanās 
spēlē”, kurā, lai tiktu ārā, bija jāat-
bild uz dažādiem jautājumiem par 
partnervalstīm; pēdējā dienā skolē-
ni piedalījās diskusijā par dažādām 
tēmām, piem., „PēcCovid skola 
– kādai tai būt?”, „Vai mācīšanās 
tiešsaistē ir labāka par mācīšanos 
klātienē?”, „Vai mājasdarbi veicina 
mācīšanos?”, „Vai braukt ar velosi-
pēdu ir labāk nekā braukt ar auto?”, 
„Vai nauda padara cilvēku laimī-
gu?”, „Kas  ir labāk – būt skaistam 
vai gudram?”. Neatkarīgi no valsts 
skolēnu viedoklis bija gana līdzīgs 
visos jautājumos. Rumāņu skola ie-
pazīstināja ar skolā izveidoto riteņ-
braukšanas mīļu klubu. Arī mums 
bija ideja par šādu klubu, bet pandē-
mija tā izveidi ir apturējusi uz laiku.

Maijā noslēdzās arī SIA 
„ZAAO" vides izglītības aktivitāte 
„Dabai labu darīt", ko realizē Dabas 
un tehnoloģiju parks „URDA". Sko-
las kolektīvs ieguva pateicību par 
dalību makulatūras un PET pudeļu 
vākšanā, kuru parakstījis mūsu sko-
las bijušais absolvents un tagadējais 
SIA „ZAAO" valdes priekšsēdētājs 
Gints Kukainis. Mēs saņēmām arī 
pateicību no SIA „Līgatnes papīrs", 
kur piedalījāmies makulatūras vāk-
šanas konkursā „Tīrai Latvijai". 
Grundzāles pamatskola kopā node-
va 5,617 t makulatūras un 13350 
PET pudeles. Akcijā iesaistījās 30% 
skolēni un skolotāji. Čaklākie – Ki-
tija Abula un Sandis Janovs saņēma 
SIA „ZAAO" balvas, bet pārējie ak-
tīvisti skolas pateicības un nelielas 
dāvaniņas. Konkursus koordinēja 
skolotāja Dzintra Bormane.

Maijā tika apbalvoti arī fi nanšu 
pratības konkursa „Mana vārdnīciņa” 
uzvarētāji. To organizē „Junior Achie-
vement Latvia” sadarbībā ar Latvijas 
Banku un veikalu tīklu „Pepco”. Par 
labāko darbu konkursā 3. – 4. klašu 
grupā tika atzīts 3. klases skolnieces 

Ramonas Puriņas darbs. Par sasnie-
gumu ļoti priecājas arī klases audzi-
nātāja A. Andersone, kas atzīst, ka 
grūtības sagādāja attālinātais mā-
cību process un darba radošo pusi 
nācās veikt vairāk pašiem.

Lai mācību gada beigās vairs ne-
būtu jāsēž pie viedierīču ekrāniem, 
tad skolā tika rīkota akcija „Atrodi 
savu dižkoku!”, kuras mērķis bija 
iepazīt tuvākajā apkārtnē esošos 
dižkokus, iemācīties tos mērīt un 
novērtēt to varenumu. Skolēni ar 
aizrautību iesaistījās dižkoku mek-
lēšanā, un daudzi atzina, ka nemaz 
nav zinājuši, ka viņu māju tuvumā 
ir dižkoki vai arī koki, kam ir tikai 
drusku vēl jāuzbriest, lai kļūtu par 
aizsargājamu koku.

Maijā noslēdzas arī mācību 
gads. Lepojamies ar 5 skolēniem, 
kuri mācību gadu beidz ar Zelta lie-
cību, 8 skolēniem, kuriem izsniegtas 
Sudraba liecības un 17 skolēniem, 
kuri mācījušie labi un teicami!

Prieks, ka attālināto mācību 
procesa laikā skolotāji un skolēni 
gatavojās valsts mācību priekšmetu 
olimpiādēm. Priecājamies un lepo-
jamies ar L. Andersones (9. kl.) sa-
sniegumiem latviešu valodas un li-
teratūras olimpiādē – novadā iegūta 
1. vieta un piedalījās arī valsts kārtā, 
M. Melnei (9. kl.) – 2. vieta!Paldies 
skolotājai D. Kalniņai!

Matemātikas valsts 71. olim-
piādes 2. posmā 5. – 8. klašu grupā 
piedalījās 13 dalībnieki. Lepojamies 
un priecājamies par M. J. Pomme-
ra (5. kl.) 1. vietu un K. Burkeviča 
(5. kl.) 3. vietu!  Jaunie matemātiķi 
aktīvi iesaistījās Smiltenes nova-
da sacensībās „Rēķini galvā!”, kur 
godalgotas vietas ieguva M.J. Pom-
mers (4. – 6. kl. grupa) – 5. vieta, A. 
Dzenītis (7.–12. kl. zēni) – 1. vieta, 
L. Andersone (7. – 12. kl. meitenes) 
– 1. vieta! Paldies skolotājai Dz. 
Bormanei!

Paldies skolotājiem par pielāgo-
šanos tik neierastam mācību proce-
sam, par jaunu darba metožu ievie-
šanu, par sapratni un pacietību!

Paldies skolēniem par to, ka 
kļuvāt patstāvīgi, bijāt pacietīgi un 
iespēju robežās arī aktīvi! Paldies 
vecākiem par sapratni un atbalstu!

Visam līdzi dzīvoja un dokumentēja 
skolotāja Dace Kalniņa

tādējādi reģistrējoties Smil-
tenes novada brīvprātīgo 
darbinieku datu bāzē;

ja jaunietim vēl •	
nav 17 gadu Smiltenes no-
vada Izglītības pārvaldē jā-
iesniedz „Rakstiska vecāku 
vai aizbildņa atļauja’’;

izglītības pārvaldē •	
saņemt „Brīvprātīgā darba 
stundu uzskaites grāmati-
ņu’’;

noslēgt •	 „Līgumu 
par brīvprātīgā darba veik-
šanu’’ ar brīvprātīgā darba devēju. 
Informāciju par brīvprātīgā darba 

devējiem var iegūt Izglītības pār-
valdē;
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Biedrība „Grundzāles skolai” uzņem apgriezienus
2019. gada decembrī tika dibi-

nāta biedrība „Grundzāles skolai" ar 
mērķi pārstāvēt Grundzāles pamat-
skolas un pirmsskolas skolēnus un 
skolotājus, aizstāvēt viņu tiesības un 
intereses, veicināt skolas izaugsmi 
un attīstību, kā arī dažādu projektu 
realizāciju.

Lai gan laiks ir bijis gana sa-
režģīts, tomēr projektu rakstīšanai 
un realizēšanai tas ir bijis labvēlīgs. 
Sadarbībā ar skolas padomi tika iz-
sludināts skolas logo konkurss, kura 
rezultātā esam tikuši pie lieliska 
logo, kur apvienojas zāles zaļums ar 
plaukstošu pumpuru, ar upes plūs-
mu, kas veido burtus, ko ieskauj 
zeltīts kompass ar virsotnēm, kas 
bērniem arvien jāsasniedz. Paldies 
9. klases skolniecei Karīnai Rubņi-
kovičai, kuras iesniegtie logo burti 
tika ņemti par pamatu logo izveidē! 
Paldies skolotājam Eināram Bro-
mam, kurš turpināja logo veidot un 
paldies Jutai Zvirbulei par noslēgu-
ma darbiem!

Šajā mācību gadā tika īstenots 
jauniešu iniciatīvas projekts „Es 
esmu savējais”, kura mērķis bija 
palielināt Grundzāles pamatskolas 

5. – 9. klašu priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas (PMP) riska grupas 
izglītojamo mācību motivāciju un 
veicināt viņu aktīvu līdzdalību sko-
las ikdienas dzīvē un jauniešu akti-
vitātēs, īstenojot katras klases salie-
dēšanas pasākumus.

Tik, cik saliedēts ir klases ko-
lektīvs, var būt izšķirīga nozīme gan 
tajā, kā skolēns jūtas vienaudžu vidū, 
gan – kā sekmējas mācību process. 
Saliedējot klasi, klases biedri labāk 
izpratīs cits cita stiprās un vājās pu-
ses, intereses un talantus, tādā veidā 
tiks veicināta katra produktivitāte un 
spēja sasniegt vairāk.

 Ikvienam un it īpaši PMP riska 
grupas izglītojamajiem bija iespēja 
izdzīvot sajūtu – es esmu savējais, 
par mani vienmēr kāds iestāsies, 
palīdzēs brīdī, kad trūkst motivāci-
jas, kāds pavilks, kāds pastums un 
pados roku, lai, kopīgi konkrētās 
klases beigšanu vai devītās klases 
izlaidumu svinot, neviens nebūtu 
ceļā pazaudēts.

Nākamajā mācību gadā tiks 
realizēts atklātajā projektu konkursā 
„Priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos” atbalstu guvu-
šais projekts „Ikviens ir vērtība”. 
Tā mērķis ir attīstīt jauniešu, īpaši 
to, kuriem ir risks pārtraukt mācī-
bas dažādu iemeslu dēļ, motivāciju 
turpināt izglītību un veicināt viņu 
aktīvu līdzdalību ne tikai skolas 
ikdienas dzīvē, bet arī ārpusskolas 
kontaktu veidošanā un savu interešu 
noskaidrošanā, turpinot gan iepriek-
šējā mācību gadā īstenotos JIP „Es 
esmu savējais” pasākumus – katras 
klases saliedēšanu; gan arī piedāvā-
jot individuālas koučinga nodarbības 
7. – 9. klases PMP riska skolēniem, 
kas palīdzētu viņiem saprast savas 

vajadzības un iespējas dzīvē, iemā-
cīties plānot un savu plānu īstenot. 
Kā projekta noslēguma aktivitāte ir 
plānots 5. – 9. klašu gada noslēguma 
pasākums, kura mērķis attīstīt soci-
ālās prasmes, pašiniciatīvu, mazināt 
atstumtību, attīstīt skolas kā vienotas 
komandas izjūtu, darbojoties dažāda 
vecuma, prasmju, motivācijas ko-
mandās. Projekts „Ikviens ir vērtī-
ba” ir iespēja ikvienam, nevienu ne-
izceļot, sajust savu vērtību, sajusties 
vienaudžu pieņemtam, saprastam un 
novērtētam, tā ir iespēja izpausties, 
būt, pieņemt sevi un citus tādus, kādi 
mēs esam: vienoti, motivēti sasniegt 
vairāk un sociāli prasmīgi.

Šovasar ar biedrības „Alūksnes 
nevalstisko organizāciju atbalsta 
centrs” līdzfinansējumu organizēsim 
divas sadraudzības dienas Mēru-
Grundzāles un Druvienas bērniem, 
tā veicinot kopienu sadraudzību, 
kopā darot aizraujošas un radošas 
lietas. Pirmais pasākums būs Modes 
diena Mēru muižā, otrs – Mākslas 
diena Druvienas muižā.

Savukārt Smiltenes novada 
dome NVO projektu līdzfinan-
sēšanas konkursā piešķīra līdzfi-

nansējumu projektam „Zaļā klase 
Grundzāles skolai”. Grundzāles pa-
matskolai bija sens sapnis izveidot 
skolas pagalmā zaļo klasi -– lapeni, 
lai skolēniem būtu iespēja mācīties 
arī ārā, jebkuros laika apstākļos, nu 
mēs, kopīgi sadarbojoties biedrībai, 
skolēnu vecākiem un absolventiem 
to celsim. Projektam nepieciešamos 
kokmateriālus ziedos SIA „Vudlan-
de”, par ko esam neizsakāmi patei-
cīgi.

Lai īstenotu projektus, mums 
vēl ir nepieciešami papildus līdzek-
ļi, tāpēc priecāsimies, ja atbalstī-
siet mūs, ziedojot biedrības kontā: 
GRUNDZĀLES SKOLAI B-A, 
LV68UNLA0055001723632. Mak-
sājuma mērķī norādiet – ziedojums 
biedrības projektu īstenošanai. Pal-
dies tiem, kuri ir ziedojuši, ļoti no-
vērtējam!

Biedrības „Grundzāles skolai” 
gaitām vari sekot līdzi mūsu Fa-
cebook lapā www.facebook.com/
grundzalesskolai

Biedrības valdes priekšsēdētāja 
Zanda Jundze-Broma un 

locekle Dace Kalniņa

Vasaras ieskaņas Smiltenes Mākslas skolā
Smiltenes Mākslas skolā  nos-

lēgumam šobrīd tuvojas gada „kar-
stākā sezona” – absolventu kursa 
noslēguma kontroldarbu un dip-
lomdarbu izstrāde. Viss šis mācību 
gads kā vispārizglītojošajām mācī-
bu iestādēm, tā arī Māklsas skolai 
bijis izaicinājumu un pārbaudījumu 
pilns, ļaujot ieraudzīt mūsu stiprās 
un vājākās puses gan mācību meto-
dikā, gan savstarpējā komunikācijā 
un sadarbībā.

Analizējot šā mācību gada 
darba procesu, varam secināt, ka 
mums dota lieliska iespēja augt un 
pilnveidoties. Tomēr, neraugoties 
uz sastaptajām grūtībām, četri au-
dzēkņu kursi nu  jau ir saņēmuši 
liecības un bauda ilgi gaidīto va-
saru. Izvērtējot šo 
kursu darbu, mums 
ir patiess prieks 
par audzēkņiem, 
kas, neskatoties uz 
attālināto mācību 
procesu, ir spējuši 
būt atbildīgi, precī-
zi, aktīvi, radoši un 
ar saviem darbiem 
spējuši sasniegt  ļoti 
labus un teicamus 
rezultātus mācību 
procesā un vizuā-

audzēkņiem Nelliju Koruli, Kristu 
Sabīni Vilni, Sofiju Apsīti, Krista-
pu Mickeviču, Ievu Deigeli, Aneti 
Brikmani un Amandu Laurenu; 
4. kursa audzēkņiem Kārli Brozi, 
Emīlu Tarasu, Keitu Vaitkunu, Kat-
rīnu Annu Putrāli, Dārtu Abramovu 
un Emīliju Šaumbergu. 

 Savukārt absolventu kurss jū-
nija sākumā apmeklē individuālās 
konsultācijas, centīgi strādā pie 
noslēguma darbiem, atgūstot attā-
linātajā mācību režīmā iekavēto. 

Priecājamies par va-
sarīgajiem laikapstāk-
ļiem, kas ļauj audzēk-
ņiem strādāt arī ārpus 
telpām, Mākslas sko-
las plašajā iekšpagal-
mā, esot svaigā gaisā, 
veselīgā saskarsmē un 
ievērojot visus epide-
mioloģiskos drošības 
noteikumus.

Līdz ar 1. jūnija 
mīlīgo sauli plaši at-
vērām mākslas skolas 
pagalma vārtus arī ik-
gadējam pasākumam 
– labdarības akcijas 
„Balta, balta mana 
sirds” radošajām akti-
vitātēm. Šogad Smil-

tenes iedzīvotāji tika aicināti doties 
līdzi bērnu iemīļotās animācijas 
varones – sunītes Lotes piedzīvo-
jumos.  Visas dienas garumā Smil-
tenes Mākslas skola uzņēma viesus 
baltiem svētku karodziņiem rotātā 
dārzā, kur varēja izmēģināt pras-
mes dažādās radošās meistarklasēs 
mākslas skolas pedagogu vadībā. 
Daudziem sākumskolas vecuma 
bērniem tā bija brīnišķīga iespē-
ja iepazīties ar Smiltenes Mākslas 
skolas radošo atmosfēru, apsverot 
iespēju izvēlēties mākslu kā savu 
nākotnes ārpuskolas aizraušanos. 
Savukārt pieaugušajiem šī bija 
skaista diena ģimenes lokā, ar ie-
spēju radoši līdzdarboties savām 
atvasēm un ziedot līdzekļus, lai at-
balstītu Smiltenes novada bērniņus 
ar īpašām vajadzībām. Arī mums, 
Mākslas skolas radošajai komandai, 
šī diena dāvāja īstu svētku prieku! 

Smiltenes Mākslas skolas jau-
no audzēkņu uzņemšana sāksies no 
16. augusta, kad gaidīsim ikvienu, 
kas savu radošo dzirksti vēlas piln-
veidot mākslā.

Astrīda Ķemere, 
direktora vietniece mācību 

darbā

„Variņu pamatskolas atbalsta 
un attīstības biedrība” sadarbībā ar 
Variņu pamatskolu turpina realizēt 
jaunatnes iniciatīvu projektu „Kopā 
mēs varam”. Šā gada aprīlī projekta 
ietvaros tika veikta ozolu stādīšana 
Palsas upes pakrastē. 

Ņemot vērā valstī noteiktos 
epidemioloģiskos ierobežojumus, 
arī projekta aktivitātes īstenot bija 
ierobežojoši, tomēr, neraugoties uz 
ārējiem apstākļiem, aprīlī izdevās 
īstenot jauniešiem nozīmīgu aktivi-
tāti. Ar ozolu stādīšanu, pēc ilgstoša 
attālinātā mācību darba skolēniem, 
izdevās sasniegt projekta aktivitātes 

Izglītības 
kvalitātes 
valsts
dienests

Jaunatnes iniciatīvas projekts pilnā apmērā tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Projekta “Kopā mēs varam!” realizācija aprīļa mēnesī norisinājās klātienē - ievēro-

jot valstī noteiktos ierobežojumus! 

Jaunatnes iniciatīvas projekts „Kopā mēs varam”

izvirzīto mērķi – saliedēt skolēnus, 
veidot apziņu par brīvprātīgā darba 
nepieciešamību, kā arī labiekārtot 
apkārtējo vidi. Šajā ierobežojumu 
laikā skolēni – klases ietvaros, varē-
ja satikties klātienē un gūt prieku par 
atkal redzēšanos un kopā būšanu. 

Ozolu birzs šalks nākamajām 
paaudzēm, un ļoti gribas ticēt, ka 

šeit, pie piemiņas plāksnes, vari-
ņieši tiksies savas valsts nozīmī-
gajās atceres dienās. Pirmos de-
viņdesmit ozolus iestādīja, godinot 
Latvijas Republikas 90 dzimšanas 
dienu. „Lauku Avīzē” tika izsludi-
nāts eseju konkurss, kurā piedalījās 
Variņu pamatskolas meitenes Linda 
Kalniņa, Zane Ošiņa, Klinta Beiti-

ka, Madara Lārmane (Krūmiņa), 
Agita Pole, Santa Mazjāne. Mei-
tenes konkursā ieguva otro vietu, 
balvā saņemot 90 ozolu stādiņus. 
Projekta ietvaros tika iestādīti ozo-
li, un nu tā ir ozolu birzs Latvijas 
simtgadei.

Lai tā aug un zaļo, pieņemas 
spēkā un priecē Variņu iedzīvotājus, 
kā arī viesus,  skolas absolventus un 
jo īpaši mūsu radošās meitenes!

Arita Brikmane,
„Variņu pamatskolas atbalsta 

un attīstības biedrības” valdes 
locekle, projekta vadītāja 

lās mākslas darbu 
konkursos. Mēs le-
pojamies ar 1. kursa 
audzēkņiem Vane-
su Šķirikovu, Grē-
tu Lacbergu, Māru 
Kauliņu un Simonu 
Kļaviņu; 2. kursa 
audzēkņiem Vla-
dislavu Ponomaru, 
Laumu Strazdiņu, 
Alisi Geidāni, Alisu 
Griņeviču; 3. kursa 
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Līdz 30. jūnijam norisinās 
pieteikšanās  mācībām ESF pro-
jekta „Nodarbināto personu pro-
fesionālās kompetences pilnvei-
de” 6. kārtā, lai uzlabotu strādā-
jošo vispārīgās un profesionālās 
digitālās prasmes efektīvākam 
darbam un konkurētspējai darba 
tirgū. 

Lai pieteiktos mācībām nepie-
ciešams tiešsaistē aizpildīt pietei-
kumu mājaslapā  www.macibaspie-
augusajiem.lv. Mācības norisināsies 
tikai attālināti un šajā kārtā ir iespēja 
izvēlēties apgūt digitālās prasmes, 
kas atbilst 12 digitālajām kompeten-
cēm:

informācijas apstrāde/infor-•	
mācijas un datu pratība;
komunikācija un sadarbība;•	
digitālā satura veidošana;•	
drošība;•	
problēmu risināšana;•	
programmēšana, tīmekļa viet-•	
ņu un lietotņu izstrāde un uz-
turēšana;
digitālā biznesa analīze;•	
multimediju dizains;•	
digitālā projektu vadība;•	
digitālā produktu vadība un •	
izstrāde;
digitālais mārketings;•	
datu zinātne, datu analīze un •	
datu vizualizācija.

“Šajā pieteikšanās kārtā piedā-
vātās zināšanas un prasmes palīdzēs 
stiprināt digitālās pozīcijas katram 
pieaugušajam gan viņa profesionā-
lajās gaitās, gan viņa biznesa digitā-
lo risinājumu attīstībā, ļaujot mums 
visiem kopā iziet no Covid-19 krīzes 
ar spēcīgāku digitālo pratību”, uz-
sver Valsts izglītības attīstības aģen-
tūras direktore Dita Traidās. 

Mācībām var pieteikties strādā-
joši un pašnodarbināti Latvijas ie-
dzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz 
neierobežotam vecumam, tostarp 
jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļi-
nājumā, saglabājot darba attiecības, 
un strādājoši pensionāri. Katrs strā-
dājošais projekta laikā var mācīties 
divas reizes. Pieteikties iespējams 
mācībām 3 izglītības programmās, 

taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai 
vienā izglītības programmā. Šajā 
kārtā mācības notiks tikai attālināti, 
tāpēc, izvēloties izglītības program-
mu, rūpīgi jāiepazīstās ar tās saturu 
un jāpievērš uzmanība materiālteh-
niskajam nodrošinājumam (tehnolo-
ģiskie rīki, ierīces un programmatū-
ra), kas būs nepieciešams izglītības 
programmas apguvei.

Vairāk informācijas par pie-
teikšanās nosacījumiem: maci-
baspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pie-
teiksanas.

Lai motivētu Latvijas iedzīvo-
tājus piedalīties izglītības program-
mās, projektā lielāko daļu izmaksu 
sedz ES fondi un valsts. Piesakoties 
kādā no profesionālās tālākizglītī-
bas programmām, strādājošā līdz-
maksājums ir 5%, bet ES fondi un 
valsts fi nansējums sedz atlikušos 
95%, savukārt izvēloties mācīties 
profesionālās pilnveides izglītības 
programmā, profesionālās izglītī-
bas programmas modulī vai studiju 
kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 
10%, bet ES fondi un valsts fi nan-
sējums - 90%. Maznodrošinātajiem 
un trūcīgajiem mācības ir bez mak-
sas.

Vairāk nekā 80 VIAA pieau-
gušo izglītības projekta sadarbības 
pašvaldībās darbojas pieaugušo iz-
glītības (PI) koordinators, pie kura 
var vērsties, lai saņemtu informa-
tīvu konsultāciju par piedāvātajām 
mācībām, pieejamo atbalstu un tā 
saņemšanas kārtību, kā arī lai pie-
teiktos mācībām klātienē, ja kādu 
apsvērumu dēļ personai nav iespē-
jas pieteikties mācībām tiešsaistē. 

Lai pieteiktos mācībām ar paš-
valdības koordinatora starpniecību – 
personai, ierodoties klātienē jāuzrā-
da personu apliecinošs dokuments.

Pieaugušo izglītības koordi-
nators Smiltenes novada pašval-
dībā ir Smiltenes novada domes 
klientu apkalpošanas centra 
vadītāja Jūlija Egle. Kontaktin-
formācija – e-pasts: julija.egle@
smiltene.lv; tālrunis: 64707588 
vai mob. telefons: 26370774. 

Apgūsti digitālās prasmes 
kādā no profesionālās 

tālākizglītības programmām 27. maijā tika pieņemti gro-
zījumi Ministru kabineta 2020.
gada 9. jūnija noteikumos Nr. 
360 „Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”, kas 
paredz atļaut nometņu darbību 
sākot no šā gada 14. jūnija. Iz-
glītības zinātnes ministrija kopā 
ar Valsts izglītības satura centru, 
Veselības ministriju un SPKC ir 
sagatavojuši vadlīnijas piesardzī-
bas pasākumiem nometņu orga-
nizētājiem. 

Lai novērstu Covid-19 infek-
cijas izplatību, vasaras nometnēs ir 
ievērojami pamatprincipi, kur tiek 
nodrošināta dalībnieku informēša-
na, iespēja distancēties, kur iespē-
jams ievērot visas nepieciešamās 
higiēnas prasības un nodrošināta 
personas veselības stāvokļa uzrau-
dzība, tajā skaitā testēšana uz Co-
vid-19, ja nometne norisinās ilgāk 
par vienu nedēļu. 

Nometnēs nedrīkst piedalī-
ties personas: 

kurām noteikta pašizolāci-•	
ja, mājas karantīna vai izolācija;

kurām ir elpceļu infekcijas •	
slimību pazīmes. 

Nometnes dalībnieku veselības 
stāvokli monitorē visu nometnes 
norises laiku. Gadījumā, ja nomet-
nē konstatē Covid-19 saslimšanas 
gadījumu, nekavējoties jāsazinās 
ar SPKC, kas atbilstoši konkrētajai 
situācija sniegs rekomendācijas un 
noteiks tālākus piesardzības pasā-
kumus. 

Vienā nometnes grupā drīkst 
piedalīties ne vairāk kā 20 dalībnie-
ki. Nometnēs, kuras tiek organizē-
tas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, 
ir pieļaujama vairāku grupu dalība, 
ja iespējams nodrošināt to, ka šo 
grupu dalībnieki nometnes darbības 
laikā nesastopas. Vairākas grupas 
koplietošanas telpas drīkst izmantot 
tikai pēc noteikta un stingri ievērota 
grafi ka, ar 20 minūšu starplaikiem, 

Ar 14. jūniju atļauts rīkot bērnu un 
jauniešu vasaras nometnes 

kura laikā notiek telpu dezinfekcija 
un telpu vēdināšana. 

Lai piedalītos nometnē, da-
lībniekiem un visiem nometnes 
darbiniekiem: 

jāuzrāda negatīvs Covid-•	
19 testēšanas rezultāts, kas veikts 
ne agrāk kā 48 stundas pirms no-
metnes sākuma; 

jāspēj apliecināt Covid-19 •	
infi cēšanās epizodi no vienpadsmi-
tās līdz simt astoņdesmitajai dienai 
pēc parauga ņemšanas datuma; 

vai
jāapliecina, ka ir vakcinē-•	

tas pret Covid-19, sākot ar piecpad-
smito dienu pēc pilna vakcinācijas 
kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu 
aģentūras vai līdzvērtīgu regulato-
ru reģistrētām vai Pasaules Veselī-
bas organizācijas atzītām vakcīnām 
atbilstoši vakcīnas lietošanas ins-
trukcijai vai no divdesmit otrās die-
nas līdz deviņdesmitajai dienai pēc 
vakcīnas „Vaxzevria” pirmās devas 
saņemšanas un uzreiz pēc „Vaxzev-
ria” otrās devas saņemšanas.

Ar detalizētiem drošības pasā-
kumiem, kas jāievēro gan nomet-
nes dalībniekiem, gan darbinie-
kiem aicinām iepazīties Ministru 
kabineta 2009. gada 1. septembrī 

izstrādātajos noteikumos Nr. 981 
„Bērnu nometņu organizēšanas un 
darbības kārtība” un MK 2020. 
gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 
„Epidemioloģiskās drošības pasā-
kumi Covid-19 infekcijas izplatī-
bas ierobežošanai”. 

Ar pilnu redakciju vadlīnijām, 
ko izstrādājuši Izglītības zinātnes 
ministrija kopā ar Valsts izglītības 
satura centru, Veselības ministriju 
un SPKC par piesardzības pasā-
kumiem nometņu organizētājiem, 
iespējams iepazīties www.visc.gov.
lv mājas lapā. Nometņu organizē-
tājiem izstrādāta īsa rokasgrāmata, 
kuru iespējams lejupielādēt mājas-
lapā www.nometnes.gov.lv.

Esošās izstrādātās vadlīnijas 
var mainīties, atkarībā no epide-
mioloģiskās situācijas attīstības 
valstī un turpmākiem Veselības mi-
nistrijas un Slimību profi lakses un 
kontroles centra ieteikumiem. Ai-
cinām sekot līdzi aktuālajai infor-
mācijai par esošo epidemioloģisko 
situāciju valstī. 

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Kultūra

Smiltenes novada bibliotēkas 
Bērnu apkalpošanas nodaļa aicina 
bērnus līdz 31. augustam iesaistīties 
„Bibliotēkas vasaras izaicinājumā”. 
Izaicinājums ietver grāmatu lasīša-
nu un dažādu uzdevumu veikšanu, 
aizraujoši un saturīgi pavadot vasa-
ras brīvlaika mēnešus. 

Piedalies vasaras izaicinājumā!
„Bibliotēkas vasaras izaicinā-

jums” ir individuāla lasīšanas akcija 
sākumskolas un pamatskolas vecu-
ma bērniem, kuri lasa patstāvīgi un 
vēlas bagātināt savu vasaras brīv-
laika pieredzi, lasot grāmatas un 
radoši darbojoties. Lai piedalītos 
izaicinājumā, jādodas uz Smiltenes 

bibliotēkas Bērnu apkalpošanas no-
daļu un jāpiesakās pie bibliotekāra, 
kurš izsniegs izaicinājuma uzdevu-
mu lapu.

Uzdevumu lapā minēti dažādi 
literāri vai radoši uzdevumi, pie-
mēram, izlasīt grāmatu par noteik-
tu tēmu, uzzīmēt grāmatas varoni 

u. tml. Uzdevumus var veikt jauktā 
secībā pēc katra dalībnieka izvēles, 
tomēr galvenais izaicinājums ir iz-
pildīt tos visus līdz vasaras beigām. 
Katra veiksmīgi izpildītā uzdevuma 
laukumā bibliotekārs iespiedīs zī-
mogu, kas apliecinās, ka uzdevums 
ir paveikts. 

Čaklākos un sekmīgākos izaici-
nājuma dalībniekus gaida balvas.

Lai aizraujoša un piedzīvoju-
miem bagāta vasara!

Sanita Lārmane, 
Smiltenes bibliotēkas vecākā 

bibliotekāre

Ir pienācis mācību gada pēdējais 
mēnesis ne tikai lielajiem brāļiem un 
māsām, bet arī mazajiem Pīlādzēniem. 
Un kā izrādās – ļoti spraigs! Tāpat kā 
iepriekšējos mēnešos, arī  maijā kat-
ra grupiņa izvēlējusies savu mācību 
tēmu. Paši mazākie – „ Cālīši” iepazi-
na pavasara puķes, izsmaržoja ceriņu 
krūmu, kā arī iesēja puķuzirnīti un vē-
roja, kā tas tiecas pret gaismu un sau-
līti , kā arī apguva prasmi sakopt savu 
nojumīti un laukumiņu, tas viss pie 
tēmas „ Rosība pavasarī’’. Viņu vien-
audži „ Taurenīši” izrādīja interesi par 
visu, kas notiek apkārt un gribēja visur 
piedalīties, tādēļ izvēlētā tēma  „Es 
piedalos’’, jo pat ceļš uz bērnu biblio-
tēku neliekas tālu. Savukārt „Kaķēnu”, 
„Vardīšu” un  „Lācēnu” grupiņu bērni 
par savu izvēlējušies tēmu „Kukaiņi” 
un ļoti ieinteresējušies  par mazajām 
radībām , kas tiek vērotas pastaigu lai-
kā un grupu laukumiņos. Cik šeit no-
turīga ir bērnu uzmanība! Pēc veikta-
jiem vērojumiem kukaiņu pasaule tika  
atainota bērnu radošajos darbos, kā arī 
izspēlēta rotaļās. „Zaķēnu” un  „Pelē-
nu”  grupiņas izvēlējās mīļo tēmu „Ģi-
mene” – māmiņa, tētis, māsa un brālis. 
„Zaķēni” mēneša laikā tēmas ietvaros  
runāja arī par saviem vecvecākiem un 
ne tikai, arī mājas mīluļi  taču dzīvo 
viņu ģimenēs. Lai  ģimenes ieprie-
cinātu tika izcepti arī gardi cepumi 
un kopā ar vecākiem tapa darbiņi par 
savu ģimeni. „Rūķu” grupiņa par savu 
tēmu izvēlējās tēmu „Olimpiskais  
mēnesis”, kas cieši savijās ar mēneša 
aktivitātēm  Latvijā, ko rīkoja LOK. 
Bērni uzzināja, ka lai kļūtu par sportis-
tu ir jāattīsta fiziskas īpašības – spēks, 
veiklība, izturība un ātrums, kā arī 
veselīgi jāēd. Ģimenēs tika gatavoti 
prezentāciju darbi par Latvijas takām, 
izietajiem pārgājieniem un atzīmēti 
kilometri. „Lapsēnu” tēma „Profesijas 
un hobiji”, kur tika apspēlētas sev tīka-
mās profesijas un uzzināts, kas slēpjas 
zem vārda hobijs. Bērni piedalījās arī 
Valodas aģentūras rīkotajā maija spēlē 
un sauca desmit svarīgākos vārdus, kas 
sākas ar burtu M.  „Ezēnu” un „Vāve-
rēnu” grupiņu izvēlētā tēma  „Sajust 
pasauli”, kuras ietvaros bērni iedarbi-
nāja piecas maņas – redzi, dzirdi, taus-
ti, ožu un garšu. Viņi ir nākošie lielie, 
tāpēc bija veicams svarīgs uzdevums, 
proti, izgreznot nākošajiem pirmklas-
niekiem  kāpnes izlaidumam un zīmēt 
apsveikumus ar īpašiem vēlējumiem. 
„Zilonēnu” tēma „Profesijas”, kur 
iepazina cik to ir daudz un cik tās ir 
dažādas. Izlaidumā ielūkojās nākotnes 
sapņu profesijās raugoties caur laika 
brillēm. „Bitīšu” un „Mārīšu” grupiņu 
tēma „Svinam svētkus”.

Aŗī šie bērni ir nākamie pirmklas-
nieki un visu mēnesi atzīmējot Baltā 
galdauta svētkus, Mātes un Ģimenes 
dienas, Vasaras svētkus, gaidīja savu 
pirmo izlaidumu.

Patiešām, notikumu „Pīlādzītī” 
ļoti daudz!

Mātes dienu šogad svinējām •	

Maija mēnesī  Pīlādzēni  gan čakli strādā, gan svin svētkus...

nedaudz savādāk, bet vai tādēļ mazāk 
mīļi? Grupiņu bērni gatavoja apsvei-
kumus, darināja dāvaniņas, iestādīja 
puķu stādiņus podiņos un ne tikai, 
pat tomātu stādiņus – tas viss mīļa-
jām māmiņām! Protams, tika sūtīti 
arī video sveicieni ar mīļiem novēlē-
jumiem! Mātes dienas ietvaros bērnu 
bibliotēkā tika rīkots pasākums, kurā 
katram bērnam bija iespēja izkrāsot 
kroni savai māmiņai, kā arī apskatīt 
kultūras centra logos izvietoto kroņu 
izstādi (autore Judīte Bukša). Šo lie-
lisko iespēju izmantoja „Taurenīši”, 
„Zaķēni”, „Ezēni” un „Rūķi”. Liels 
paldies par sadarbību bibliotekārei 
Sanitai Lārmanei par rīkotajiem pasā-
kumiem visa mācību gada garumā!  

Konkursi –  Latvijas Biš-•	
kopības biedrības „Bite, daba un es”, 

kurā piedalījās „Zaķēnu” 
un „Rūķu” grupiņas, LOK 
(Latvijas Olimpiskā Ko-
miteja) „Uzzīmē apsvei-
kumu sportistam” piedalī-
jās „Vāverēnu”, „Ezēnu”, 
„Rūķu”, „Zilonēnu”, „Za-
ķēnu”, „Bitīšu” grupiņas.

ZAAO „Dabai labu darīt”- •	
makulatūras un PET pudeļu vākšanā 
piedalījās „Zaķēnu”, „Rūķu” un „Lap-
sēnu” grupiņas. Patīkams pārsteigums- 
– 1. vieta pirmo reizi trīspadsmit gadu 
laikā, jāpiebilst, ka reizi bija arī trešā 
vieta. Dāvanā šīs grupiņas saņēma da-
žādas pētniecības ierīces, ko izmantot 
dabas jomā. Liels paldies par aktivitāti 
bērnu ģimenēm!

Profesiju dienā – 17. maijā •	
Ugunsdzēsēju un glābēju diena- no 
„Zaķēnu” un „Rūķu” grupiņu bēr-
nu zīmējumiem  kultūras centra lo-
gos tika veidota izstāde par godu šai 
drosmīgajai un grūtajai profesijai. No 
„Rūķu’’ grupiņas, ar vecāku sagādāta-
jiem ziedu pušķiem un pašu gatavotu 
apsveikumu bērni devās uz Smiltenes 
ugunsdzēsēju depo, lai pateiktu pal-

dies. Prieks bija sadarboties ar kultū-
ras centru. Paldies Gitai Ozoliņai!

Tika izveidota lielā dobe, •	
kas sastāv no mazākām dobītēm un 
katra grupiņa savējā iestādīja savus 
izvēlētos augus. Top arī augu nosau-
kumu saraksti, kas tiks novietoti pie 
dobēm.  

Olimpiskais mēnesis – kurā •	
bērni sporta nodarbībās un arī ikdienā 
grupiņās vingroja LOK izveidotu vin-
grojumu kompleksu ar rotaļlietu. Mē-
neša laikā astoņas grupiņas atsaucās 
soļu izaicinājumam, ko arī atzīmēja 
speciālās tabulās. Ģimenes tika aici-
nātas doties pārgājienos un iziet Latvi-
jā izveidotās pastaigu takas. Grupiņās 
bērni iepazina olimpiskos simbolus 
un sporta veidus. 21. – Olimpiskā die-
na. No rīta bērni pulcējās bērnudārza 
pagalmā pie izvietotajiem grupiņu 
nosaukumiem, protams ievērojot val-
stī noteiktos drošības noteikumus par 
distances ievērošanu. Bērnus kopā 
pulcēja divi pazīstami pasaku varoņi 
Herkuless (sporta sk. Elīna) un Pifs 
(sporta sk. Inguna). Kopīgi visi no-
skaidrojām, ka šodien Latvijā atzīmē 
Olimpisko dienu un ja ir svētki, tad 
taču jābūt arī kādam ciemiņam. Un 
mums bija savs īpašais ciemiņš, kurš 
ieskrēja „Pīlādzīša” pagalmā, ap ple-
ciem apliktu Olimpisko karogu, bet 
rokā turot šķēpu. Tas taču smiltenie-
tis, arī reiz bijis bērnudārznieks, tagad 
šķēpmetējs Matīss Velps! Jautājām, kā 
tas notika, kā radās interese par izvēlē-
to sporta veidu un atbilde bija ļoti vien-
kārša: „Man jau bērnībā patika visu ko 
mētāt”. Uzrunājām Matīsu, lai parāda 
savas prasmes un tas arī notika, šķēps 
tika raidīts sporta laukuma virzienā un 
bērniem aizrāvās elpa iztālēm vērojot 
šķēpa lidojumu. Protams, tam sekoja 
jautājumi par to, cik sver šķēps, kāpēc 
zemē iedūrās tieši tas gals un ne otrs. 
Tuvojās desmit un uzrunājām Matīsu, 
lai pirms kopējās vingrošanas mūs vi-
sus iesilda ar vingrojumiem, ko pats 
veic treniņos. 10.00 visi kopā Latvijā 
vingrojām – Pīlādzēni kopā ar mūsu 
slaveno šķēpmetēju Matīsu Velpu! At-
miņai no šīs dienas katrs bērns, kurš 
piedalījās saņēma LOK sertifikātu un 
uzlīmes, kā arī krāsojamo darbiņu ar 

Tokijas olimpisko spēļu talismaniem, 
bet no bērnudārza veselīgu sveicienu 
– pilnu paplāti ar dārzeņiem un aug-
ļiem. Visas dienas laikā bērniem bija 
iespēja pārvarēt šķēršļu joslu, ko spor-
ta skolotājas bija izvietojušas apkārt 
bērnudārzam. Ritot dienai, bija vēl 
viens pārsteigums, proti, Smiltenes 
sporta skolas direktors Ivars Joksts 
mums pasniedza LOK balvu par lielo 
atsaucību un aktivitāti. Liels paldies 
Ivaram par sadarbību!

Jūnijā „Pīlādzītim” paliek 13 •	
gadiņi! Kā jau ierasts dzimšanas diena 
tiek svinēta maija mēneša beigās, jo 
daudzi bērni ar 1. jūniju dodas vasaras 
brīvdienās. Jau vairāku gadu garumā 
„Pīlādzīša” dzimšanas diena iet roku 
rokā ar labdarības akciju „Balta, balta 
mana sirds”, kuras ietvaros bērniem 
bija iespēja noskatīties skolotāju- Lās-
mas Serdānes, Guntas Mežules, Ilzes 
Mūrmanes, Montas Sīmanes, Olitas 
Hakas, Ilvas Stīpnieces, Elīnas Bara-
novskas, Ingunas Slapjumas iestudē-
to M. Stārastes pasaku „Rūķu dēlēns 
Knīpucis”. Tā ir pamācoša izrāde, jo 
izrādās, ka Knīpucis saslimis ar rū-
ķiem neraksturīgu kaiti – lielo slin-
kumu, taču nonākot nelaimē, iekrītot 
bedrē, apkārtējo iemītnieku izglābts, 
saprot, ka viņam jālabojas. Lai izrāde 
taptu, milzīgs paldies Mārtiņam Ābo-
liņam, Vilmāram Miglavam, Ligitai 
Norkusai, Gatim Puriņam. Ja ir dzim-
šanas diena, tad protams arī dāvanas- 
katra grupiņa saņēma sporta inventā-
ru! Par dāsnajām sirsniņām bērniem 
tika iedāvinātas labdarības uzlīmes 
sirds formā un darbošanās lapa ar iz-
rādes pasaku tēliem.

26., 27., 28. maijā tika svi-•	
nēti izlaidumi, arī citādi, nekā ierasts, 
bez vecāku klātbūtnes, bet svētki bija, 
kas tika nofilmēti un parādīti vecā-
kiem. Uz skolu no „Pīlādzīša” šogad 
dosies 65 bērni. Lai uzzinātu, kas būs 
tas, kas paliks atmiņā no bērnudārza 
laikiem, devos aprunāties ar nākama-
jiem pirmklasniekiem. Elizabete un 
Emīls no „Bitītēm” teic, ka viņi vien-
mēr atcerēsies savus draugus, savukārt 
Marta no „Mārītēm” atcerēsies, ka vi-
ņai nepatika gulēt pusdienlaiku un to, 
kā Mēru muižā mērīja ozolus. Edga-
ram no „Mārītēm” paliks prātā, kā ar 
draugiem spēlēja „ķerenes”. Agnesei 
no „Bitītēm” atmiņas aizvīsies līdz 
stādaudzētavai, kā viņa tur nopelnīja 
šalli ar logo. Mareks no „Zilonēniem” 
atcerēsies, ka šeit viņam bija lieli 
draugi un kādas zīmītes katram bija uz 
skapīša. Bet protams, Evelīna un Kris-
ters no „Zilonēniem” atcerēsies audzi-
nātājas un auklīti. Vēlot veiksmi mūsu 
Pīlādzēniem, kuri rudenī plaši atvērs 
skolas durvis: „ Labu veiksmi, mazās 
kājas ,pirmās klases zābaciņos!” Lai 
visiem „Pīlādzīša” audzēkņiem, viņu 
ģimenēm un bērnudārza darbiniekiem 
saules apmirdzēta vasara!

Inguna Slapjuma,
Smiltenes PII „Pīlādzītis” skolotāja
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Sports

Sākoties vasarai, ir atsāku-
sies arī aktīvā zāles pļaušanas 
sezona. Blomes pagasta pārval-
de aicina ikvienu novadnieku 
š.g. 22. jūnijā plkst. 16.00, Blo-
mes pagasta brīvdabas estrādē 
„Jeberleja" piedalīties mauriņa 
traktoru sacensībās, padarot va-
saras sezonu interesantāku un 

 Piedalies zāles pļaušanas traktoru sacensībās Blomē

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes 
novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/052)   aktivitātes jūlija  mēnesī Smiltenes novadā

1. Bezmaksas nūjoša-
nas nodarbības nūjošanas 
instruktora vadībā

Novada  iedzīvotāji tiek 
aicināti uz bezmaksas nūjo-
šanas  nodarbībām   Nūjoša-
nas pozitīvie efekti samazina sāpes 
un sasprindzinājumu plecu – kakla 
daļā; īpaši noderīga sirds un asinsva-
du, muguras, locītavu, elpošanas un 
nervu sistēmas slimību, kā arī osteo-
porozes un diabēta profilaksei; paāt-
rina sirdsdarbību vismaz par 10 – 15 
sitieniem minūtē, kas nodrošina sirds 
muskuļa izturības palielināšanos; 
mazina stresu, palīdz kā saslimšanu 
profilakse.

Nūjošanas nodarbības vadīs  
instruktore Vineta Veismane. Tiem, 
kam vēl nav savas nūjas, tiks nodro-
šināta iespēja saņemt nūtās. Nodar-
bībā var piedalīties ne vairāk kā 20 

dalībnieki, tādēļ iepriekšēja pieteik-
šanās ir obligāta.

Nodarbību norises vietas un 
laiks:

 - otrdienās – 6., 13., 20., 27. 
jūlijā. Satikšanās ar nūjošanas ins-
truktori plkst.19.00 pie „Pilskalna 
sarga”  Drandu ielas galā,  Smil-
tenē. 

Pieteikšanās: zvanot pirms no-
darbības  nūjošanas instruktorei Vi-
netai Veismanei uz tel. 26525276, 
vai rakstot Whatsapp. 

2. Vingrošanas nodarbības fi-
zioterapeita vadībā

Vingrot aicināti iedzīvotāji visās 

vecuma grupās, izvēloties sa-
vam sagatavotības līmenim at-
bilstošu nodarbības intensitāti. 
Nodarbības paredzētas, lai uz-
labotu fizisko formu, veicinā-
tu vielmaiņu, mazinātu tauku 

daudzumu, tonizētu ķermeņa mus-
kulatūru, stiprinātu muskuļus, saites 
un locītavas. Bezmaksas vingrošanas 
nodarbības vadīs  fizioterapeite Bai-
ba Gutāne. Vingrošanas nodarbībā 
var piedalīties ne vairāk kā 20 dalīb-
nieki, tādēļ iepriekšēja pieteikšanās 
ir obligāta . Nodarbību norises vietas 
un laiks:

-  otrdienās, 6., 13., 20., 27. 
jūlijā, no plkst. 18.00 līdz 19.00,  
Palsmanes estrādē, Palsmanes 
kultūras nams, Palsmanes pagasts, 
Smiltenes novads,  

-  ceturtdienās, 1., 8., 15., 22., 
29. jūlijā, no plkst. 19.00 –līdz 

20.00, Sporta kompleksa „Teperis” 
stadions, Kalnamuiža, Smiltenes 
pagasts, Smiltenes novads, 

Pieteikšanās: sūtot SMS vai zva-
not darba laikā uz tālr. 28680831, no-
rādot: VĀRDS, UZVĀRDS, VIETA, 
LAIKS un jāgaida apstiprinājums

3. Jogas nodarbības  
Novada  iedzīvotāji tiek aicinā-

ti uz bezmaksas jogas nodarbībām. 
Jogas nodarbību mērķis – apgūt 
prasmes saglabāt veselību un spē-
kus, harmoniski mijiedarboties ar 
iekšējo un ārējo pasauli, pielietot šīs 
prasmes ikdienā. Nodarbībās tiks 
apgūtas jogas pamata pozas, elpoša-
nas vingrinājumi. Tiks apgūti fizisku 
vingrinājumu kompleksi (locītavu, 
mugurkaula, gremošanas sistēmai), 
elpošanas prakses, kas palielina ener-
ģiju, stresa mazināšanas tehnikas.

Nodarbības vadīs  pasniedzēja 

Dana  Langenfelda.  Jogas  nodar-
bībā var piedalīties ne vairāk kā 20 
dalībnieki, tādēļ iepriekšēja pieteik-
šanās ir obligāta. 

Nodarbību norises vietas un 
laiks:

-  pirmdienās  – 5., 12., 19., 26. 
jūlijā, no plkst. 19.00 līdz 20.30, 
Sporta kompleksa „Teperis “ sta-
dions, Kalnamuiža, Smiltenes pa-
gasts, Smiltenes novads, 

-  otrdienās  –  6., 13., 20., 27. 
jūlijā, no plkst. 18.00 līdz 19.30, 
Grundzāles estrādē, Tilta iela 5, 
Grundzāle.

Pieteikšanās: sūtot SMS vai zva-
not  darba laikā pa tālr. 28680831, no-
rādot: VĀRDS, UZVĀRDS, VIETA, 
LAIKS un jāgaida apstiprinājums.

Anita Šteinberga,
Sociālā darbiniece

  

aizraujošāku!
Sacensībās var piedalīties jeb-

kura ražotāja mauriņa iekopšanas 
traktors vai raiders, kurš atbilst se-
kojošām prasībām:

1. Ir darba kārtībā esoša zāles 
pļaušanas iekārta;

 2. Motora jauda nepārsniedz 
25 Hp vai 18.5 kW;

 3. Nav pārbūves pazīmju un 
tas atbilst ražotāja rūpnieciskajam 
vizuālajam izskatam.

Komandai, kura sastāv no 2 
dalībniekiem, būs jāveic dažādi 
veiklības braucieni ar laika kon-
troli.

Plašāka informācija par sa-
censībām, zvanot pa tālr. tālruni: 

26420044. 
Pieteikties aicināti dalībnieki, 

kas sasnieguši vismaz 16 gadu ve-
cumu. Pieteikšanās dalībai, aiz-
pildot elektronisku pieteikuma 
veidlapu  –  sākot no 14. jūnija 
plkst. 9.00 līdz 20. jūnijam – ka-
mēr tiks sasniegts maksimālais 
dalībnieku skaits. 

Vēršam uzmanību, ka sacensī-
bu dienā katrs dalībnieks reģistrē-
joties ar savu parakstu apstiprinās, 
ka apņemas ievērot sacensību rīko-
tāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs 
par savu un līdzcilvēku veselības 
stāvokli.

Aicināti dalībnieki un atbalstī-
tāji!

Projekta ietvaros tapis gar-
šaugu dārziņš pie Mēru muižas un 
aizvadīts vebinārs „Latvijas vēstu-
riskie muižu parki, dārzi un senie 
kultūraugi”. 

Digitālo meistarklasi par gar-
šaugu dārza veidošanu, ainavu di-
zaineres Vinetas Radziņas vadībā, 
iespējams noskatīties biedrības 
Smiltenei un Latvijai  facebook.com 
lapā. Ar vebināra videoierakstu, 
iespējams iepazīties Smiltenes no-
vada pašvaldības youtube.com ka-
nālā, kā arī biedrības un Smiltenes 
novada muzeja facebook lapās. 

Projekts īstenots sadarbībā ar 
Smiltenes novada muzeju, pateico-
ties – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai finansējumam un Smiltenes novada domes līdzfinansēju-
mam.

Līga Krūmiņa-Krīgere,
Projekta vadītāja

Noslēdzies biedrības Smiltenei un Latvijai 
īstenotais projekts 

„Latvijas vēsturiskie muižu parki un dārzi”

No 15. jūnija līdz 31. augustam 
SabīneS LauzeS darbu izStāde 

„raSt radošo”
Smiltenes novada bibliotēka 

Ievērojot Kultūras ministrijas 
2021. gada 3. jūnijā izdotās „Vad-
līnijas epidemioloģiskās drošības 
pasākumiem bibliotēku darbībā”, 
Smiltenes novada bibliotēkās no 
7. jūnija tiek atvērtas lasītavas un 
apmeklētājiem atļauts izmantot 
bibliotēkas datortehniku. 

Līdz ar to bibliotēkās atgriežas 
maksas pakalpojumu sniegšana kār-
tībā, kāda tā bija pirms pandēmijas. 
Vairs nav nepieciešams iepriekš ie-
sūtīt drukājamo dokumentu. Smilte-

No 7. jūnija Smiltenes novada bibliotēkās apmeklētājiem pieejami datori un 
atvērtas lasītavas

nes bibliotēkā pieejams Eiropas Sa-
vienības informācijas punkts, atvēr-
ta gan Periodikas, gan Uzziņu lasīta-
vas. Lasītavās atļauts uzturēties bez 
laika ierobežojuma, taču joprojām ir 
ierobežots apmeklētāju skaits. 

Apmeklējot bibliotēku:
apmeklētājiem telpās obli-•	

gāti nepieciešam lietot sejas aizsarg-
masku;

ienākot bibliotēkā jādezin-•	
ficē rokas;

lūdzam apmeklētājus ie-•	

rasties individuāli, ja nav iespējams, 
tad tikai kopā ar savas mājsaimnie-
cības pārstāvi.  

jāievēro 2 metru distance •	
apmeklētājiem vienam no otra un kā 
arī no bibliotēkas darbiniekiem;

vienlaicīgi telpās var uztu-•	
rēties ierobežots cilvēku skaits;

bibliotēkas telpās aizliegts •	
atrasties personām ar elpceļu infek-
cijas slimības pazīmēm.

Arī turpmāk, lai mazinātu rindas 
bibliotēkā un uzturēšanās laiku tajā, 

aicinām reģistrētos bibliotēkas lie-
totājus sev interesējošos izdevumus 
iepriekš rezervēt – rakstot uz bib-
liotēkas e-pastu, zvanot vai pieslē-
dzoties Valkas, Smiltenes, Strenču 
novada kopkatalogam sadaļā „Mana 
bibliotēka”. Šim pakalpojumam ne-
pieciešami autorizācijas dati, kurus 
var saņemt, sazinoties ar bibliotēkas 
darbiniekiem. 

Aicinām sekot līdzi jaunumiem 
un izmaiņām bibliotēku darbībā tī-
mekļvietnē www.smiltene.lv sadaļā 

„Bibliotēkas”, kā arī Facebook.com 
bibliotēkas profilā.

Bibliotēku darba laiks: 
Smiltenes novada pagasta bib-

liotēkās darba laiks paliek nemai-
nīgs. Taču sākas atvaļinājumu laiks, 
tāpēc pirms apmeklējuma iesakām 
pārliecināties par interesējošās bib-
liotēkas darba laiku.

Smiltenes bibliotēkā, kā jau ie-
rasts, līdz 31. augustam  – vasaras 
darba laiks.
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Smiltenes novada 
Kultūras centra 

plānotie pasākumi
Tiekamies svētdien, 20. jūnijā, plkst. 21.00 

Smiltenes pagasta Līgo kalnā (blakus „Tepera” 
kartinga trasei)

Daba ap vasaras Saulgriežu laiku ir pilnā plau-
kumā un saule savu enerģiju dāvā visdāsnāk. Bur-
vestību, noslēpumu un mīlestības pilnā Saulgriežu 
nakts ir īstā reize doties pastaigā uz Līgo kalnu, bau-
dīt ugunskura rituālu, klausīties dziesmās, mūzikas 
un dabas skaņās. 

Lūdzam visiem būt atbildīgiem un ievērot valstī 
noteiktos epidemioloģiskos drošības nosacījumus!

Izgaršo Līgo vakara noskaņu!
Līgo vakars – kad krēsla satiekas ar rītausmu. 
Baznīcas laukuma jaunajā ielas posmā 23. 

jūnijā no plkst. 19.00  darbosies āra kafejnīcas.
Muzikālo noskaņu radīs The Rolltones un Lus-

tīgais Blūmīzers
Lūdzam visiem būt atbildīgiem un ievērot valstī 

noteiktos epidemioloģiskos drošības nosacījumus!

Ieklausies kokles skaņās Vecā parka estrā-
dē!

Smiltenē, Vecā parka estrādē, 27. jūnijā no 
plkst. 15.00 līdz 16.15 iegrimsti Zanes Sniķeres 
kokles meditatīvajās skaņās. 

Pati Zane saka, ka kokles skaņas ir vienlaikus 
meditatīvas un spēcīgas, kokles skanējums var 
būt arī nepieradināts un brīvs un tieši brīvības 
sajūta ir mirklis, kuru vienmēr gribās pastiept 
garāku. Par to arī ir stāsts – par mirkļiem.

Lūdzam visiem būt atbildīgiem un ievērot valstī 
noteiktos epidemioloģiskos drošības nosacījumus!

Piektdien, 9. jūlijā, plkst. 20.00 Saulrieta 
koncerts ar grupu „DAGAMBA”, Smiltenes pa-
gasta Līgo kalnā. Ieejas maksa 10 EUR . Biļetes 
varēs iegādāties bezrindas.lv vai Smiltenes novada 
Kultūras centra kasē.

Deju grupa „Kristāls” rīko Deju meistarkla-
šu nedēļu Smiltenē no 28. jūnija  līdz 3. jūlijam.  
Kopā ar sava deju žanra Latvijas profesionāļiem. 
Sīkāku informāciju var saņemt rakstot uz telefonu 
26290501.

Smiltenes pilsētas svētki plānojas no 16 līdz 
18. jūlijam. Plašāka informācija sekos.

Gaidāmie pasākumi 
pagastos:

Bilskas pagastā, 22. jūnijā plkst. 20.00 Pa-
staiga gar sakopto Bilskas ezera krastu.

Pastaigas laikā būs iespēja vērot  Mēru amatier-
teātra veidoto skeču „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. 
Par muzikālu noskaņu  gādās Vilmārs Miglavs.

Grundzāles pagastā:
 20. jūnijā plkst. 12.00, Grundzāles brīvdabas 

estrādē – Gatavošanās Līgo vakaram! 
24. jūlijā „PAGALMA SVĒTKI” Grundzāles 

pagasta GAUJAS IELĀ. Sīkāka informācija sekos.
Launkalnes pagastā: 
21. jūnijā 4.20 no rīta „Kad saulīte rotājas Lau-

nkalnes pļavās!” – ar dziesmām saulīti modinās:  
Klāvs Gulbis, Signe Baltere ar ansambli „Anemo-
nes”. Dalīsimies ar saulgriežu svinēšanas tradīcijām 
un rituāliem. Uz tikšanos vasarsvētku saullēktā!

Kapusvētki 
Smiltenes pilsētas kapos

2021. gada 18. jūlijā Smiltenes pilsētas kapsētās 
norisināsies kapu svētki:  

• Smiltenes pilsētas kapos – plkst. 11.00
• Smiltenes meža kapos – plkst. 13.00


