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atpūta)); 
 Sociālie pakalpojumi, ve-

selība un drošība (sociālie pakal-
pojumi, sociālais darbs, aprūpe; ve-
selības aprūpe, veselīgs dzīvesveids, 
drošība un sabiedriskā kārtība, ie-
kļaujoša vide (t.sk. seniori, ģimenes 
ar bērniem));

 Infrastruktūra un mobi-
litāte (mobilitāte, transporta infra-
struktūra, velo, mājokļi (iekšpagal-
mi, energoefektivitāte), komunālā 
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Turpinās Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 
attīstības programmas izstrāde

Smiltenes novada domes vēlēšanās startēs 6 kandidātu saraksti

Maijā notiks tematiskās tieš-
saistes darba grupas, kurās aici-
nāts piedalīties ikviens interesents 

Smiltenes novada dome, sadar-
bojoties ar Apes un Raunas novada 
domi, turpina izstrādāt jaunveido-
jamā Smiltenes novada plānošanas 
dokumentus, balstoties uz spēkā eso-
šajiem normatīvajiem aktiem un me-
todiskajiem materiāliem, ņemot vērā 
arī spēkā esošos attīstības plānošanas 
dokumentus.

No 1. līdz 31. martam norisinā-
jās iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas 
par jaunveidojamās Smiltenes no-
vada teritorijas (šobrīd Apes, Rau-
nas un Smiltenes novads) attīstību. 
Iedzīvotāju aptaujā piedalījās 671 
respondents un uzņēmēju aptaujā 61 
respondents. Paldies iedzīvotājiem 
par ieguldīto laiku un atsaucību! Šo-
brīd tiek veikta anketēšanas rezultātu 
apkopošana un izvērtēšana.

Turpinot attīstības dokumen-
tu izstrādes gaitu, Apes, Raunas un 
Smiltenes novada pašvaldības aici-
na interesentus izmantot sabiedrības 

līdzdalības iespēju un līdzdarboties 
kādā no tematiskajām darba grupām, 
kas notiks no 5. līdz 10. maijam tieš-
saistes formātā platformā Zoom.

Dalība tematiskajās darba gru-
pās ir iespēja paust savu viedokli 
un sniegt priekšlikumus par nepie-
ciešamajiem pilnveidojumiem jaunā 
Smiltenes novada teritorijas attīstībā, 
satikt, iepazīties, diskutēt, radīt idejas 
ar citiem Apes, Raunas un Smiltenes 
novada iedzīvotājiem un attiecīgo 
nozaru pašvaldības speciālistiem.

Tematisko darba grupu tēmas un 
apakštēmas:

  Uzņēmējdarbības vide 
(atbalsta instrumenti, atbalstoša in-
frastruktūra, sadarbība, tūrisms, re-
sursi);

 Izglītība, sports un kul-
tūra (izglītība – pirmsskola, intere-
šu, vispārējā, speciālā, profesionālās 
ievirzes; pieaugušo izglītība, mūžiz-
glītība, prasmes; kultūra (pasākumi, 
infrastruktūra, bibliotēkas, muzejs), 
sports (pasākumi, infrastruktūra, 
sporta izglītība, tautas sports, aktīvā 

 Laba pārvaldība (komunikācija, sabiedrības iesaiste, pakalpoju-
mi, pārvaldība, sadarbība ar teritorijām).
Darba grupa Datums Diena Laiks
Uzņēmējdarbības vide 05. maijs trešdiena 10.00 – 12.00
Izglītība, sports un kultūra 05. maijs trešdiena 13.00 – 15.00
Sociālie pakalpojumi, 
veselība un drošība 06. maijs ceturtdiena 10.00 – 12.00

Infrastruktūra un mobilitāte 06. maijs ceturtdiena 13.00 – 15.00
Vide un publiskā ārtelpa 07. maijs piektdiena 10.00 – 12.00
Vietējā kopiena 07. maijs piektdiena 13.00 – 15.00
Laba pārvaldība 10. maijs pirmdiena 10.00 – 12.00

2021. gada 5. jūnijā Latvijā 
norisināsies pašvaldību vēlēšanas. 
Atšķirībā no iepriekšējām pašvaldību 
vēlēšanām, šajās vēlēšanās būs ievē-
rojami mazāks vietvaru un ievēlamo 
deputātu skaits. Administratīvi terito-
riālā reforma paredz, ka Latvijā būs 
42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietā, 
savukārt domēs ievēlējamo deputātu 
skaits samazināsies gandrīz uz pusi.

Smiltenes novada pašvaldību 
vēlēšanu komisija ir pieņēmusi un 
reģistrējusi Smiltenes novada domes 
vēlēšanām 6 kandidātu sarakstus: 

 „Latvijas attīstībai” –  de-
putātu kandidātu skaits 18;

 Jaunā VIENOTĪBA –  de-
putātu kandidātu skaits 18;

 Zaļo un Zemnieku savienī-

infrastruktūra (ŪK, siltums, apsaim-
niekošana), meliorācija, atkritumu 
apsaimniekošana));

 Vide un publiskā ārtel-
pa (dabas resursi, vides kvalitāte un 
aizsardzība, meliorācija, kultūrvēstu-
riskais mantojums, publiskā ārtelpa 
(labiekārtojums, vides dizains, atpū-
tas vietas, ūdeņi), klimatneitralitāte);

 Vietējā kopiena (biedrī-
bas, komunikācija, iekļaujoša kopie-
na, vide, aktīva kopiena,  jaunatne 

(atbalsts, iesaiste)).
Lai pieteiktos tematisko darba 

grupu diskusijai, nepieciešams aiz-
pildīt elektronisko anketu, kas ir ie-
vietota Smiltenes novada mājas lapā 
www.smiltene.lv:

 Īsā saite un anketu: https://
ej.uz/ATR_tematiskas_grupas   

 vai iz-
manto QR kodu:  

 p ie t e ik -
ties var rakstot uz 
e-pastu attistiba@smiltene.lv. 

Tematisko darba grupu piekļu-
ves saite tiks nosūtīta uz dalībnieku 
e-pastiem. Ja ir arī  kādi jautājumi 
vai priekšlikumi,  lūdzam sūtīt tos 
uz norādīto e-pastu vai sazināties ar 
Attīstības plānošanas nodaļas vadītā-
ju Ievu Dilli, tālr. 27001449 vai Te-
ritorijas plānotāju Sarmīti Daudzieti, 
tālr. 64707866. 

Smiltenes novada domes 
Attīstības un plānošanas nodaļa

Smiltenes novadā ir sakoptības 
mēnesis, kura laikā aicinām iedzī-
votājus darīt labus darbus, salasīt 
publiskajās teritorijās, ceļa malās un 
citviet izmestos atkritumus, dodies 
talkot „solo talkā”, „duo talkā” vai 
„ģimenes talkā”. Rīkot „solo tal-
kas”, „duo talkas” vai „ģimenes 
talkas” ir iespējams no 19. aprīļa 

Piedalies Lielajā Talkā!
līdz 30. aprīlim, kas obligāti ir jā-
piesaka, lai var nodrošināt salasī-
to atkritumu aizvešanu.

Talkošanu pilsētā jāpiesaka 
pie Smiltenes novada domes Saim-
nieciskās darbības nodaļas teri-
torijas apsaimniekošanas speciā-
listes Agijas Kukaines, rakstot uz 
e-pastu agija.kukaine@smiltene.lv 

vai sazinoties pa tālruni 26395999, 
un pagastos aicinām sazināties ar 

attiecīgās pagasta pārvaldes vadī-
tāju – Grundzāles pagastā ar Aldu 
Zvejnieci (tālrunis – 29449680), 
Bilskas pagastā ar Lindu Karlsoni 
(tālrunis – 29189126), Blomes pa-
gastā ar Gaidi Bogdanovu (tālrunis 
– 26420044), Smiltenes, Brantu 
pagastā un Launkalnes pagastā ar 
Māri Lazdiņu (tālrunis – 29127008), 

Palsmanes pagastā ar Tignu Podnie-
ci (tālrunis – 29474697) un Variņu 
pagastā ar Uldi Birkenšteinu (tālru-
nis –29132721). Visi talcinieki tiks 
nodrošināti ar talkas maisiem!

Veicot teritoriju sakopšanas 
darbus, lūdzam ievērot valstī no-
teiktos ierobežojumus.

ba, Politiskā partija „Latvijas Reģionu Apvienība” 
–  deputātu kandidātu skaits 17;

 „PROGRESĪVIE” –  deputātu kandidātu 
skaits 15;

 Jaunā konservatīvā partija – deputātu 
kandidātu skaits 18;

 Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”– deputātu kandi-
dātu skaits 18. 

2021. gada 9. aprīlī notika  kandidātu sa-
rakstu izloze un saraksti Smiltenes novada do-
mes vēlēšanās startēs sekojošā secībā: 
Kandidātu 
saraksta 

Nr.
Kandidātu saraksta nosaukums

1. „PROGRESĪVIE”
2. Nacionālā apvienība „Visu 

Latvijai!” –  „Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”

3. „Latvijas attīstībai”
4. Jaunā VIENOTĪBA
5.  Jaunā konservatīvā partija
6. Zaļo un Zemnieku savienība, 

Politiskā partija „Latvijas Reģionu 
Apvienība”

Statistika
Dzimums Kandidātu skaits Procenti
Vīrieši 58 55,8%
Sievietes 46 44,2%

Vecums Kandidātu 
skaits Procenti

18 gadi 1 1,0%
21 – 30 gadi 11 10,6%
31 – 40 gadi 26 25,0%
41 – 50 gadi 24 23,1%
51 – 60 gadi 24 23,1%
61 – 70 gadi 16 15,4%
71 – 80 gadi 2 1,9%

* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz 
vēlēšanu dienu – 2021. gada 5. jūniju.

Vidējais vecums: 46,3 gadi; jaunākais kan-
didāts: 18 gadi; vecākais kandidāts: 71 gads

Izglītība Kandidātu 
skaits Procenti

Pamatizglītība 1 1,0%
Vidējā izglītība 27 26,0%
Augstākā izglītība 60 57,7%
Nav norādīta 16 15,4%

Pilsonības 
valsts

Kandidātu 
skaits Procenti

Latvija 104 100,0%
* Piezīme: procentu summa neveido 100%, 

jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.

Tautība Kandidātu 
skaits Procenti

Latvietis/latviete 84 80,8%
Ukrainis/ukrainiete 1 1,0%
Nav norādīta 19 18,3%

Kandidēšanas 
pazīme

Kandidātu 
skaits Procenti

Dzīvo 95 91,3%
Dzīvo, ir īpašums 2 1,9%
Strādā 6 5,8%
Ir īpašums 1 1,0%

Dzīvesvieta Kandidātu 
skaits Procenti

Rīga 1 1,0%
Cēsu novads 1 1,0%
Ropažu novads 1 1,0%
Siguldas novads 1 1,0%
Smiltenes novads 98 94,2%
Valkas novads 1 1,0%
Valmieras novads 1 1,0%

turpinājums 8. lpp.
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Domes lēmumi
2021. gada 31. martā  notika 

kārtējā Smiltenes novada domes 
sēde, kurā tika pieņemti 69 lēmu-
mi:

1. Iznomāt VAS „Latvijas 
Pasts” telpu ar platību 11,77 m2 ad-
resē Tilta ielā 5, Grundzālē, Grun-
dzāles pagastā, Smiltenes novadā, 
pastniekam – automobiļa vadītā-
jam pasta pakalpojumu nodrošinā-
šanai Grundzāles pagastā 1 (vienu) 
stundu katru darba dienu no plkst. 
10.30 līdz 11.30 uz 12 (divpadsmit) 
mēnešiem no līguma noslēgšanas 
brīža. 

2. Par nekustamā īpašuma 
„Brūkšu kalte”, Smiltenes pagastā, 
Smiltenes novadā, atsavināšanu, 

3. Uzsākt nekustamā īpašu-
ma „Ilgas 161”, Smiltenes pagastā, 
kadastra numurs 94800050411, at-
savināšanas procedūru.

4. Uzsākt dzīvokļa īpašuma 
Cēsu iela 10 - 4, Blomē, Blomes 
pagastā, Smiltenes novadā, kas sa-
stāv no dzīvokļa Nr. 4, 281/2252 
kopīpašuma domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas ar kadastra 
apzīmējumu 94460060101002, 
281/2252 kopīpašuma domāja-
mās daļas no mājai piesaistītā ze-
mesgabala, kadastra apzīmējums 
94460060088, atsavināšanas pro-
cedūru.

5. Uzsākt dzīvokļa īpašuma 
Cēsu iela 10 - 7, Blomē, Blomes pa-
gastā, Smiltenes novadā, kas sastāv 
no dzīvokļa Nr. 7, 274/2252 kopīpa-
šuma domājamās daļas no daudz-
dzīvokļu mājas ar kadastra apzīmē-
jumu 94460060101002, 274/2252 
kopīpašuma domājamās daļas no 
mājai piesaistītā zemesgabala, ka-
dastra apzīmējums 94460060088, 
atsavināšanas procedūru.

6. Piešķirt adresi zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 9444 
004 0436  un uz tās esošajai būvei 
ar kadastra apzīmējumu 9444 004 
0436 001 – „Sieri”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads. 

7. Mainīt nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi zemes vienī-
bas daļai ar kadastra apzīmējumu 
94460040112 700 m2 platībā no – 
zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101) uz komercdarbības objektu 
apbūves zeme (kods 0801) (pieli-
kumā skice).

8. No Bilskas pagasta nekus-
tamā īpašuma „Dainas”, kadastra 
numurs 94440090040, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94440090042  4,4 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Dainas” 
uz „Jaundainas”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

9. No Launkalnes pagasta 
nekustamā īpašuma „Zaķīši”, ka-
dastra numurs 94700120054, atda-
lāmajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 94440050161  4,9 ha 
platībā mainīt nosaukumu no „Za-
ķīši” uz „Pagrabiņi”, Bilskas pa-
gasts, Smiltenes novads.

10. No Smiltenes pagasta ne-
kustamā īpašuma „Zemītes”, ka-
dastra numurs 94800060023, atda-
lāmajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 94800060108  0,26 ha 
platībā mainīt nosaukumu no „Ze-
mītes” uz „Jaunās Zemītes”, Smil-
tenes pagasts, Smiltenes novads.

11. No Brantu pagasta nekus-
tamā īpašuma „Purenes”, kadastra 
numurs 94480030353, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94480030082  4,8 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Purenes” 
uz „Akmentiņi”, Brantu pagasts, 
Smiltenes novads.

12. Sadalīt Satiksmes minis-
trijai piekrītošo zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 94440070246 
divos zemes gabalos ar platībām 
6,43 ha un 0,44 ha, atbilstoši grafi s-
kajam pielikumam Nr.1.            

13. Nekustamajam īpašumam 
ar kadastra numuru 94460060352, 
kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 94460060352, 
piešķirt nosaukumu „Krasta iela 
14”, Blomes pagasts, Smiltenes no-
vads. 

14. Jaunizveidojamam ēku 
(būvju) īpašumam, kas sastāv no 
dzīvojamās ēkas ar kadastra ap-
zīmējumu 94900020037001 un 
saimniecības ēkām ar kadastra 
apzīmējumu 94900020037002, 
9 4 9 0 0 0 2 0 0 3 7 0 0 3 , 
9 4 9 0 0 0 2 0 0 3 7 0 0 4 , 
9 4 9 0 0 0 2 0 0 3 7 0 0 5 , 
94900020037006, un atrodas uz 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 94900020037, piešķirt nosau-
kumu „Ezerlejas”, Variņu pagasts, 
Smiltenes novads.

15. Jaunizveidojamam ēku 
(būvju) īpašumam, kas sastāv no 
garāžas ēkas ar kadastra apzīmē-
jumu 94150080407019 un atrodas 
uz zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 94150080407, piešķirt 
nosaukumu „Mētras iela 2A k-5”, 
Smiltene, Smiltenes novads.

16. Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu „Atmodas iela 14 – 
Jaunā iela 1”, Smiltene, Smiltenes 
novads, zemes vienību kadastra ap-
zīmējumi 9415 004 0921 un 9415 
004 0919.

17. Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu „Līdaku pļavas”, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94700040125.

18. Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu „Līdakas”, Launkalnes 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94700040092.

19. Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu „Kalnagrošļi”, Variņu 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94900070048.

20. Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu „Lejas Prieņi”, Brantu 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94480040031.

21. Iznomāt R. R. zemes vie-
nības Gaujas iela 1, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 008 0406, 
daļu 508 m2 platībā sakņu (ģime-
nes) dārza ierīkošanai, nosakot 
nomas līguma termiņu līdz 2025. 
gada 31. decembrim.

22. Iznomāt V. O. zemes vie-
nību „Krūmalas”, Bilskas pagastā, 
ar kadastra apzīmējumu 9444 007 
0222 5,2 ha platībā un noslēgt ar 
V. O. lauku apvidus zemes nomas 
līgumu. 

23. Izbeigt 2013. gada 20. de-
cembra lauku apvidus zemes nomas 

līgumu Nr. 94 par zemes vienības 
„Kalēji”, Bilskas pagasts, Smilte-
nes novads, kadastra apzīmējums 
9444 006 0053, zemes iznomāšanu 
Ā. M. ar 31.03.2021.

24. Izbeigt 2014. gada 2. de-
cembra zemes nomas līgumu Nr. 
88/2014 par zemes vienības „Vil-
kukalni”, Palsmanes pagasts, Smil-
tenes novads.

25. Pieņemti 10 lēmumi par 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem. 

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

27. Slēgt līgumu ar biedrī-
bu „Tautskola 99 Baltie Zirgi” par 
savstarpējo norēķinu kārtību par 
izglītības iestādes sniegtiem pakal-
pojumiem.

28. Apstiprināt izstrādātos do-
kumentus – Bilskas ezera apsaim-
niekošanas plāns, Blomes dzirna-
vezera apsaimniekošanas plāns, 
Tepera ezera apsaimniekošanas 
plāns, Vidusezera apsaimniekoša-
nas plāns, Tiltlejas ezera apsaim-
niekošanas plāns. 

29. Apstiprināt izstrādātos 
dokumentus – Bilskas ezera eks-
pluatācijas (apsaimniekošanas) 
noteikumi, Blomes dzirnavezera 
ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 
noteikumi, Tepera ezera eksplua-
tācijas (apsaimniekošanas) notei-
kumi, Vidusezera ekspluatācijas 
(apsaimniekošanas) noteikumi, 
Tiltlejas ezera ekspluatācijas (ap-
saimniekošanas) noteikumi. 

30. Ja biedrība „Abulas lauku 
partnerība” un Zemkopības mi-
nistrijas Lauku atbalsta dienests 
apstiprina projektu „Mēru muižas 
durvju nomaiņa” par kopējo sum-
mu 5000,00 EUR (pieci tūkstoši 
euro, 00 centi), Smiltenes novada 
dome garantē līdzfi nansējumu 10% 
apmērā no projekta attiecināmajām 
izmaksām jeb 500,00 EUR (pieci 
simti euro, 00 centi) apmērā.

31. Izsludināt 2021. gada pro-
jektu līdzfi nansēšanas konkursa ne-
valstiskajām organizācijām Smil-
tenes novadā un noteikt projektu 
pieteikumu iesniegumu termiņu 
līdz 2021. gada 30. aprīlim, plkst. 
16.00.

32. Apstiprināt Launkalnes 
sākumskolas nolikumu.

33. Apstiprināt nolikuma Nr. 
3/21 „Grozījumi 2020. gada 25. no-
vembra nolikumā „Smiltenes nova-
da kultūras, sabiedriski nozīmīgu 
vai izglītojošu aktivitāšu projektu 
konkursa nolikums”” projektu.

34. Apstiprināt nolikuma Nr. 
4/21 „Grozījumi 2010. gada 28. 
janvāra nolikumā „Smiltenes nova-
da domes Licencēšanas komisijas 
nolikums”” projektu.

35. Lai nodrošinātu ERAF pro-
jekta (Nr. 5.6.2.0/20/I/020) „Uzņē-
mējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras sakārtošana Variņu 
pagastā” fi nansēšanu, ņemt 2021.
gadā aizņēmumu līdz 577 461,00 
EUR (pieci simti septiņdesmit sep-
tiņi tūkstoši četri simti sešdesmit 
viens euro un 00 centi) apmērā no 
Latvijas Republikas Valsts kases.

36. Lai nodrošinātu ERAF 
projekta (Nr. 3.3.1.0/20/I/019) „Uz-
ņēmējdarbības veicināšana Smil-
tenes pilsētā, I kārta” fi nansēšanu, 
ņemt 2021. gadā aizņēmumu līdz 
888 096,00 EUR (astoņi simti as-
toņdesmit astoņi tūkstoši deviņdes-
mit seši euro un 00 centi) apmērā no 
Latvijas Republikas Valsts kases.

37. Lai nodrošinātu ERAF 
projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) „Mā-
cību vides uzlabošana Smiltenes vi-
dusskolā” fi nansēšanu, ņemt vidējā 
termiņa aizņēmumu līdz 696 616,00 
euro (seši simti deviņdesmit seši 
tūkstoši seši simti sešpadsmit euro 
un 00 centi) apmērā no Latvijas Re-
publikas Valsts kases.  

38. Slēgt līgumu ar biedrību 
„Latvijas Cilvēku ar īpašām va-
jadzībām sadarbības organizācija 
„SUSTENTO”” par vides pieeja-
mības novērtēšanu pašvaldībai 
piederošajās būvēs un teritorijās, 
konsultēt, sniegt atzinumus un sa-
skaņojumus par vides pieejamības 
risinājumiem.  

39. Atbalstīt līdzdarbības lī-
guma slēgšanu starp Smiltenes 
novada Kultūras, sporta un mūžiz-
glītības pārvaldi un biedrību „Sa-
biedrība un attīstība”, reģistrācijas 
Nr. 50008217441, par šādu atseviš-
ķu Pārvaldes uzdevumu veikšanu 
Smiltenes novada tūrisma nozares 
attīstībā:
• veicināt brīvprātīgo savstarpējo 

sadarbību un pilsonisko līdzda-
lību, nodrošinot līdzdalību veici-
nošas aktivitātes visā Smiltenes 
novadā;

• sadarbībā ar citām Smiltenes 
novada iestādēm, komercsabied-
rībām, sabiedriskajām, nevals-
tiskajām un starptautiskajām or-
ganizācijām veicināt Smiltenes 
novada tūrisma nozares attīstību;

• attīstīt Muzeju kā sabiedrībai pie-
ejamu izglītojošu un pētniecisku 
iestādi, veicinot interesi par lat-
viešu tautas kultūras mantojuma 
izzināšanu, saglabāšanu un vai-
rošanu;

• veicināt Smiltenes novada kul-
tūras resursu iekļaušanu vietēja 
un starptautiska mēroga tūrisma 
piedāvājumā.

40. Slēgt līgumu par sadarbī-
bu ar biedrību „Latvijas Sarkanais 
Krusts” par Eiropas Atbalsta fonda 
vistrūcīgākajām personām darbības 
programmas pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības sniegšanai 
vistrūcīgākajām personām nodroši-
nāšanu Smiltenes novada teritorijā.

41. Piekrist izbeigt pirms 
termiņa 2014. gada 3. februārī no-
slēgto Neapdzīvojamo telpu nomas 
līgumu Nr. SND – S – TN/14 ar 
2021. gada 1. aprīli.

42. Par deleģēšanas līgu-
ma slēgšanu ar SIA „Smiltenes 
NKUP”.

43. Pieņemt zināšanai SIA 
„Smiltenes NKUP” (vienotās re-
ģistrācijas Nr. 43903000435) 2020. 
gada pārskatu (pielikumā) ar šā-
diem rādītājiem:

 Bilances kopsumma: 
11 327 676 euro;

 Pārskata gada peļņa pēc 
nodokļiem: 50052  euro.

44. Par papildinājumu SIA 
„Smiltenes NKUP“ vidēja termiņa 

darbības stratēģijā 2019. – 2021.
gadam. 

45. Pieņemt zināšanai SIA 
„Sarkanā Krusta Smiltenes slim-
nīca” (vienotās reģistrācijas Nr. 
40003189328) 2020. gada pārskatu 
(pielikumā) ar šādiem rādītājiem:

 Bilances kopsumma – 
1 208 303 euro;

 Pārskata gada zaudējumi 
–  8257  euro.

46. Pieņemt zināšanai SIA 
„Līvena aptieka” 2020. gada pār-
skatu ar šādiem rādītājiem:

 Bilances kopsumma: 
140029 euro;

 Pārskata gada peļņa pēc 
nodokļiem: 9043 euro.

47. Apstiprināt Smiltenes no-
vada Pašvaldības policijas sagata-
voto „Pārskatu par Smiltenes no-
vada sabiedriskās kārtības un dro-
šības attīstības plāna 2019. – 2025. 
gadam īstenošanu 2020. gadā”.

48. Atbrīvot no Smiltenes 
novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
amata A. Zīveri, ar 2021. gada 31. 
martu. 

49. Iecelt par Smiltenes no-
vada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
pienākumu izpildītāju bāriņtiesas 
locekli Z. Balodi, personas kods, ar 
2021. gada 1. aprīli. 

50. Par Smiltenes novada 
Bērnu un ģimenes atbalsta centra 
vadītājas amatu savienošanu 

51. Pagarināt ar A. J. noslēg-
tā dzīvojamās telpas īres līguma 
termiņu adresē „Rozītes” dzīv.15, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes no-
vads, uz 1 (vienu) gadu ar tiesībām 
īres līguma termiņu pagarināt uz 
nākamo termiņu.

52. Pagarināt ar I. T. noslēg-
tā dzīvojamās telpas īres līguma 
termiņu adresē „Dūjiņas” dzīv. 17, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes no-
vads, uz 1 (vienu) gadu ar tiesībām 
īres līguma termiņu pagarināt uz 
nākamo termiņu.

53. Par iekļaušanu dzīvojamās 
telpas izīrēšanas reģistrā pirmām 
kārtām.

54. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 5/21 „Grozījumi Smilte-
nes novada pašvaldības 2017. gada 
25. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 14/17 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Smiltenes novadā”” 
projektu.

55. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 6/21 „Grozījumi Smilte-
nes novada domes 2017. gada 25. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 
15/17 „Par pašvaldības pabalstiem 
Smiltenes novadā”” projektu.

56. Precizēt Smiltenes novada 
domes 2020. gada 30. septembra 
saistošos noteikumus Nr. 20/20 
„Par sabiedrisko kārtību Smiltenes 
novadā”:
 3., 4., 5. un 6. punktu attiecinot 

uz pašvaldības publiskā lieto-
šanā nodotiem īpašumiem;

 svītrot 7. punktu, attiecīgi mai-
not sekojošu punktu numerā-
ciju;

 precizēt 9.3. apakšpunktu.
56. Precizēt Smiltenes nova-

da domes 2021. gada 24. februāra 
saistošos noteikumus Nr. 4/21 „Par 
Smiltenes novada simboliku”:

 grozīt 26. punkta apakš-
punktu 27.1. un 27.2. numerāciju 
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attiecīgi uz 26.1. un 26.2. apakš-
punktu, precizējot tam sekojošo 
noteikumu punktu numerāciju;

 izteikt 26.1. un 26.2. 
apakšpunktus šādā redakcijā:

„26.1. par necieņas izrādīšanu 
Smiltenes novada Simbolikai, kas 
saskaņota Latvijas valsts heraldi-

Smiltenes novada dome 2020.
gada 30. septembrī izdeva un ar 
2021. gada 31 .marta lēmumu Nr.192 
precizēja saistošos noteikumus Nr. 
20/20 „Par sabiedrisko kārtību 
Smiltenes novadā”.

Saistošie noteikumi nosaka 
sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro 
Smiltenes novadā, paredzot admi-
nistratīvo atbildību par Noteikumu 
neievērošanu. Jaunajos saistošajos 
noteikumos ir paredzēta vispārīgā 
un sevišķā daļa, kā arī noteikumi, 
kas regulē kompetenci administratī-
vā pārkāpuma procesa veikšanā un 
sodu piemērošanā. Vispārīgā daļa 
reglamentē noteikumu priekšmetu 
un mērķi, kā arī skaidro saistošajos 
noteikumos izmantoto “aktīvās atpū-
tas” jēdzienu. Savukārt sevišķā daļa 
reglamentē atbildību par Smiltenes 
novadā veiktajiem pārkāpumiem. 

Papildus iepriekš minētajam 
norādāms, ka jaunajos sabiedris-
kās kārtības noteikumos ir iekļauta 
atbildība par sabiedriskās kārtības 
pārkāpumiem, kas izdarīti Smiltenes 
novada pašvaldības izveidoto bērnu 
rotaļu laukumu, brīvdabas trenažieru 
un sporta laukumu, skeitparku terito-
rijās. Šādu grozījumu mērķis ir piln-
veidot sabiedriskās kārtības noteiku-
mus un pastiprināti akcentēt kārtības 
un drošības jautājumus teritorijās, 
kur nepārtraukti uzturas bērni. Līdz 
ar jauno saistošo noteikumu spēkā 
stāšanos, spēku zaudēs trīs spēkā 
esoši Smiltenes novada pašvaldības 
saistošie noteikumi – 2012. gada 25. 
aprīļa saistošie noteikumi Nr. 4/12 
„Par kārtību Smiltenes pilsētas sta-

Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos

kas komisijā, piemēro naudas sodu 
fi ziskajām personām līdz 20 naudas 
soda vienībām, bet juridiskajām 
personām līdz 120 naudas soda vie-
nībām;

26.2. par Smiltenes novada 
Simbolikas, kas saskaņota Latvijas 
valsts heraldikas komisijā, izga-

tavošanu, izplatīšanu un lietošanu 
komerciāliem nolūkiem bez Paš-
valdības atļaujas piemēro naudas 
sodu fi ziskajām vai juridiskajām 
personām līdz 20 naudas soda vie-
nībām.”;

 svītrot 27.3. apakšpunktu.
57. Apstiprināt Saistošo notei-

kumu Nr. 5/21 „Grozījums 2011. 
gada 19. aprīļa saistošajos notei-
kumos Nr. 7/11 „Par pašvaldības 
nodevu par tirdzniecību publiskās 
vietās Smiltenes novadā”” projektu.

58. Noteikt izmaksas par vienu 
izglītojamo mēnesī Smiltenes no-
vada pašvaldības vispārējās izglītī-

bas iestādēs un pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs.

59. Noteikt Smiltenes novada 
Bērnu un ģimenes atbalsta centra 
izmaksas 360,18 euro par vienu 
personu mēnesī.

Dina Kaupe,
 Kancelejas nodaļas vadītāja

diona teritorijā”; 2010. gada 29. jūli-
ja saistošie noteikumi Nr. 15/10 „Par 
kārtību Grundzāles pagasta bērnu 
rotaļu – sporta laukuma teritorijā”; 
2010. gada 22. jūnija saistošie notei-
kumi Nr. 14/10 „Par kārtību Smilte-
nes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un 
skeitparka teritorijā”. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
pēc to publicēšanas informatīvajā iz-
devumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar pilnu saistošo noteikumu 
tekstu var iepazīties www.smiltene.
lv vai www.likumi.lv.   

Smiltenes novada dome 2021.
gada 24. februārī izdeva un ar 2021.
gada 31. marta lēmumu Nr. 193 pre-
cizēja saistošos noteikumus Nr. 4/21 
„Par Smiltenes novada simboli-
ku”.

Saistošie noteikumi noteic Smil-
tenes novada simboliku un kārtību, 
kādā tā izgatavojama un lietojama. 
Noteikumi nosaka novada simboli-
kas – karoga, ģerboņa un logotipa – 
aprakstu, to lietošanu, izmantošanu 
komerciālos nolūkos un atļaujas iz-
sniegšanas kārtību. Tāpat noteikumi 
noteic gadījumus, kad atļauju anulē. 

Saskaņā ar Administratīvās at-
bildības likumu noteikumi paredz 
administratīvo atbildību par to ne-
ievērošanu un noteikumu izpildes 
kontroli, kas paredz fi ziskām un ju-
ridiskām personām brīdinājumu un 
naudas sodu piemērošanu.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
pēc to publicēšanas informatīvajā iz-
devumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar pilnu saistošo noteikumu 

tekstu var iepazīties www.smiltene.
lv vai www.likumi.lv.   

Smiltenes novada dome 2021.
gada 31.martā izdeva saistošos 
noteikumus Nr. 7/21 „Grozījumi 
Smiltenes novada pašvaldības 
2017. gada 25. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 14/17 „Par soci-
ālās palīdzības pabalstiem Smilte-
nes novadā””.

Visā saistošo noteikumu tekstā 
tiek aizstāts termins „ģimene (per-
sona)” ar terminu „mājsaimniecība” 
atbilstoši Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 1. panta 
40. punkts noteiktajam, kas defi nē, 
ka mājsaimniecība ir vairākas per-
sonas, kuras dzīvo vienā mājoklī un 
kopīgi sedz izdevumus, vai viena 
persona, kura saimnieko atsevišķi.

Ņemot vērā, ka tiek palielinā-
ta valsts nodrošinātā mērķdotācija 
pašvaldībām izdevumu segšanai 
50 procentu apmērā no personai iz-
maksātā pabalsta krīzes situācijā, 
bet ne vairāk kā 75,00 euro (šobrīd 
40,00 euro) mēnesī, lai nodrošinātu 
lielāku fi nansiālo atbalstu mājsaim-
niecībām, kuras nonākušas krīzes 
situācijā sakarā Covid-19 izplatību 
valstī izsludinātās ārkārtējās situāci-
jas dēļ, pabalsts krīzes situācijā sa-
karā ar Covid-19 infekcijas izplatību 
tiek palielināts no 80,00 euro (šo-
brīd) uz 150,00 euro katrai personai 
mājsaimniecībā. Pabalsta piešķir-
šana piemērojama laika periodā no 
2021. gada 1. februāra līdz 2021. 
gada 30. jūnijam. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
pēc to publicēšanas informatīvajā iz-

devumā „Latvijas Vēstnesis”.
Ar pilnu saistošo noteikumu 

tekstu var iepazīties www.smiltene.
lv vai www.likumi.lv.   

Smiltenes novada dome 2021.
gada 31. martā izdeva saistošos 
noteikumus Nr. 6/21 „Grozījumi 
Smiltenes novada domes 2017. 
gada 25. oktobra saistošajos notei-
kumos Nr. 15/17 „Par pašvaldības 
pabalstiem Smiltenes novadā””.

Saistošie noteikumi „Grozījumi 
Smiltenes novada domes 2017. gada 
25. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 15/17 „Par pašvaldības pabal-
stiem Smiltenes novadā”” noteic, ka 
godinot pašvaldības teritorijā dekla-
rētās politiski represētās personas, 
nacionālās pretošanās kustības da-
lībniekus un Černobiļas atomelek-
trostacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekus, nosaka jaunu svētku pa-
balstu atzīmējot Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienu. 

Ar saistošajiem noteikumiem 
tiek grozītas saistošo noteikumu 
normas, kas nosaka personu loku, 
kurām ir tiesības saņemt svētku pa-
balstu, tā apmēru, piešķiršanas un 
izmaksas kārtību.

Materiālā atbalsta ieviešana vei-
cinās vienlīdzības principa ievēroša-
nu, sadarbību un sapratni ar politiski 
represēto personu un nacionālās pre-
tošanās kustības dalībnieku apvienī-
bām.

Atbilstoši iepriekš norādītajam, 
ir grozīts Smiltenes novada domes 
2017. gada 25. oktobra saistošo no-
teikumu Nr. 15/17 „Par pašvaldības 

pabalstiem Smiltenes novadā” 2.6. 
apakšpunkts un noteikumu VII. no-
daļa.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
pēc to publicēšanas informatīvajā iz-
devumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar pilnu saistošo noteikumu 
tekstu var iepazīties www.smiltene.
lv vai www.likumi.lv.  

Smiltenes novada dome 2021.
gada 31. martā izdeva saistošos no-
teikumus Nr. 5/21 „Grozījums 2011. 
gada 19. aprīļa saistošajos notei-
kumos Nr. 7/11 „Par pašvaldības 
nodevu par tirdzniecību publiskās 
vietās Smiltenes novadā””. 

Lai sekmētu uzņēmējdarbību un 
attīstītu vietējo mājražotāju sniegto 
pakalpojumu un preču apjomu, sais-
tošie noteikumi „Grozījums 2011. 
gada 19. aprīļa saistošajos noteiku-
mos Nr. 7/11 „Par pašvaldības node-
vu par tirdzniecību publiskās vietās 
Smiltenes novadā”” paredz uz laiku 
līdz 2021. gada 31. oktobrim nepie-
mērot (neiekasēt) saistošo noteikumu 
Nr. 7/11 6.1. apakšpunktā noteikto 
pašvaldības nodevu par tirdzniecību 
no pārvietojamā mazumtirdzniecī-
bas punkta bez alkoholiskajiem dzē-
rieniem (14,20 euro mēnesī).

Saistošie noteikumi ir stājušies 
spēkā 10.04.2021.

Ar pilnu saistošo noteikumu 
tekstu var iepazīties www.smiltene.
lv vai www.likumi.lv.  

Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja 

Pašvaldības attīstības iecere Pils ielas 9 īpašumam Smiltenē
2020. gada sākumā Smiltenes 

novada dome no fi ziskas personas 
iegādājās nekustamo īpašumu Pils 
ielā 9 (ar kopējo platību 10 755 m2 
un 8 būvēm), kas bija nonācis tirgo-
šanā, ar mērķi pašvaldības autono-
mo funkciju vajadzībām. Pirkuma 
līguma summa 91 612,55 EUR.

2021. gadā pašvaldības galvenā 
iecere un plānotais darbs ir saistīts ar 
īpašuma jeb kvartāla idejas koncep-
ta un stratēģijas izstrādi. Pašvaldības 
speciālisti ir apkopojuši dažādas 
izteiktās idejas, ierosinājumus, va-
jadzības pēc telpām, kas šobrīd pie-
trūkst –  telpas bibliotēkai, jauniešu 
interešu centrs, koprades telpas uz-
ņēmējiem un telpas mazajiem uzņē-
mējiem. Pašvaldība saredz šo vietu, 
kur plānoti un neplānoti satiekas ra-
doši cilvēki un rada jaunas idejas, to 
panākot gan fi ziski kompleksā izvie-
tojot dažādas iestādes, kas piesaista, 
pulcē dažādus cilvēkus – jaunos un 
inovatīvos uzņēmējus, jauniešus, ra-
došo industriju pārstāvjus, zinātkā-
ros, aktīvos un radošos, gan veicinot 
sadarbību, mijiedarbību caur pasā-

kumiem, apmācībām un aktivitātēm 
ar visu paaudžu iedzīvotājiem. Pie 
kopējā redzējuma un koncepta vēl ir 
jāstrādā, kopā jāvienojas, kā arī jāiz-
vērtē, lai šīs dažādās idejas kalpotu 
un attīstītos ilgtermiņā. Pašvaldības 
speciālisti teritorijai jeb uzsāktajam 
projektam ir devuši arī nosaukumu 
„Smiltenes novada Viedrades kvar-
tāls”. 

2021. gadā būtiskākais ir izstrā-
dāt un apstiprināt šīs teorijas attīstī-

bas konceptu, tāpēc pirmais uzde-
vums ir darbs pie Viedrades kvartāla 
procesu un pakalpojumu dizaina un 
telpiskās attīstības stratēģijas izstrā-
des, ko pašvaldība plāno uzsākt ap-
rīlī. Par attīstības stratēģijas izstrādi 
pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA 
„H2E” par 9915,95 EUR, t.sk. PVN. 
Galvenie darba uzdevumi ir: izstrā-
dāt vispārējās situācijas analīzi un 
kontekstu; veikt līdzvērtīgu piemēru 
analīzi; dažādu alternatīvu izvērtēša-

nu; izstrādāt nākotnes perspektīvas 
un attīstības virzienus, t.sk arī no 
vietas telpiskās puses, defi nēt dizai-
na mērķus; defi nēt mērķauditorijas 
un lietotājus, kā arī  defi nēt  „Ko da-
rīt” un „Ko nedarīt”.

Stratēģijas izstrādes laikā pa-
redzēts iesaistīt sabiedrību, tāpat ir 
plānotas starpstadiju un gala ziņoju-
ma/materiālu prezentācijas Smiltenē 
vai tiešsaistes platformā. Viedrades 
kvartāla attīstības stratēģijas izstrā-
des termiņš ir trīs mēneši. Izstrādāto 
stratēģiju paredzēts izmantot kā pa-
matdatus kvartāla būvniecības iece-
res projektēšanas darba uzdevuma 
sagatavošanai.

Otrs būtisks uzdevums ir mek-
lēt atbalsta programmu iespējas un 
fi nansējuma piesaisti šīs teritorijas 
attīstībai, lai pašvaldība var piesaistīt 
fi nansējumu gan būvprojekta izstrā-
dei, gan būvniecībai. 2019. gada no-
galē sadarbībā ar citām pašvaldībām 
iesniedza projektu pieteikumu „Ta-
lantu ekonomiskā zona” program-
mā Urban Innovative Actions prog-
ramma (UIA), ar mērķi piesaistīt 

apmēram 1 milj. EUR fi nansējumu. 
Diemžēl šajā uzsaukumā netika ap-
stiprināts neviens Latvijas projekta 
pieteikums. Smiltenes novada do-
mes Attīstības un plānošanas nodaļa 
turpina aktīvi meklēt programmas 
fi nansējuma piesaistei.    

Ņemot vērā, ka projekta pietei-
kums neguva atbalstu, 2020. gadā 
iepirkuma procedūra par būvniecī-
bas ieceres projektēšanu netika veik-
ta. 2021. gada apstiprinātajā iepirku-
ma plānā iepirkuma procedūra par 
būvniecības ieceres projektēšanu pa-
gaidām nav plānota, jo tiek strādāts 
pie teritorijas attīstības koncepta, kas 
paredzēts projektēšanas darba uzde-
vuma sagatavošanai. Lēmums par 
fi nansējuma piešķiršanu, kā arī pro-
jekta attīstības termiņiem būs jālemj 
jaunajiem domes deputātiem.

Vārds „viedrade”  ir klasifi cē-
jams kā jaunvārds. Pašvaldība šo 
vārdu saista ar kopradi, mūsdienīgu 
tehnoloģiju izmantošanu un inovāci-
ju radīšanas iespējām.

Marita Mūze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pils ielas 9 īpašums
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Informācija par vakcinēšanos Smiltenes novadā
Lai varētu nodrošināt iespē-

ju vakcinēties tiem iedzīvotājiem, 
kuri ir visās atvērtajās prioritā-
rajās grupās, Smiltenes novadā 
iespējams vakcinēties 6 ģimenes 
ārstu praksēs, 2 feldšeru punktos 
un SIA „Sarkanā Krusta Smilte-
nes slimnīca” poliklīnikas vakci-
nācijas punktā. 

Lai saņemtu savu 
vakcīnu pret Covid-19, 
vispirms nepieciešams tai 
pieteikties:

 portālā www.manavakci-
na.lv;

 zvanot pa tālruni 8989 (arī 
brīvdienās).

Tālāk ar jums sazināsies spe-
ciālists, lai vienotos par vakcināci-
jas vietu un laiku.

Šobrīd tiek vakcinēts ikviens, 
kurš iekļauts prioritārajās vakci-
nēšanās mērķa grupās. 

Visa ofi ciālā informācija par 
vakcinēšanos Latvijā pieejama 
Slimību profi lakses un kontroles 
centra mājaslapas  www.spkc.gov.
lv sadaļā  „Vakcinācija pret Covid 
19 Latvijā”. 

Vakcinācijas punkts 
SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” 
poliklīnikā

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” poliklīnikā ir izveidots 
Covid-19 vakcinācijas kabinets, 
kas veiksmīgi ir uzsācis vakcināci-
jas procesu kopš šā gada februāra 
vidus. 

 
Lai pieteiktos Covid-19 
vakcinācijai Smiltenes 
novada vakcinācijas 
punktā:
 piesakies portālā www.mana-

vakcina.lv;
 zvani pa tālruni 8989 (arī brīv-

dienās);
 zvani pa tālruni 20277945 dar-

ba dienās no pulksten 9.00 līdz 
16.00;

 raksti uz e-pastu vakcinacija@
smiltenesslimnica.lv. 

Lai tiktu vakcinēts ikviens, 
kurš ir kādā no prioritārajām mērķa 
grupām, poliklīnikas vakcinēšanas 
kabinetā prioritāri tiek vakcinēti 
tie cilvēki, kuri pieteikušies caur 

manavakcina.lv un tālruni 8989 un 
kuri ir saņēmuši aicinājumu nākt 
vakcinēties. 

Vakcinācija pie sava 
ģimenes ārsta

Smiltenes novadā lielākā daļa 
ģimenes ārstu veic vakcināciju. Bū-
tiski ir zināt, ka ģimenes ārsti vak-
cinē tikai savas prakses pacientus:
 ja ģimenes ārsts veic vakcināci-

ju un esat pieteikušies vakcinā-
cijai manavakcina.lv vai zvanot 

uz 8989, ģimenes ārsts saņem 
šos pieteikumus no Nacionālā 
veselības dienesta, pacientiem 
jāgaida zvans par vakcinēšanās 
laiku;

 ja neesat pieteikušies vak-
cinācijai caur manavakcina.
lv vai 8989, tad varat zvanīt sa-
vam ģimenes ārstam, kas infor-
mēs par vakcinēšanas procesu.

Ģimenes ārstu prakses 
un ārstniecības iestādes, 
kuras veic vakcināciju 
pret Covid-19 Smiltenes 
novadā:  
 Dr. D. Pīlātes ģimenes ārsta 

prakse, Dakteru iela 14, Smilte-
ne; kontakttālrunis:  20212202; 

 Dr. M. Kļaviņas ģimenes ārsta 
prakse, Dakteru iela 14, Smilte-
ne; kontakttālrunis:  26526346;

 Dr. Z. Lūkinas ģimenes ārsta 
prakse, Dakteru iela 14, Smilte-
ne; kontakttālrunis:  26622458;

 Dr. M. Bindres doktorāts, Rai-
ņa iela 12, Smiltene; kontakttāl-
runis:   64772321; 

 Dr. L. Ziemeles ģimenes ārsta 

prakse, Raiņa iela 12, Smilte-
ne; kontakttālrunis:  26442066;

 Dr. E. Zušmanes ģimenes ārs-
ta prakse, Baznīcas laukums 
6, Smiltene; kontakttālrunis:  
64720098.

Vakcinācija Bilskas un 
Blomes feldšeru punktos

Smiltenes novada divos feld-
šeru punktos sākot ar aprīli arī tiek 
veikta vakcinācija: 
 Bilskas feldšeru punktā – vak-

cinācija tiek veikta vakcinācijas 
kabinetā darba dienās laikā no 
8.00 līdz 12.00. Pieteikties ie-
spējams pa tālruni 64707475 vai 
26684852.  

 Blomes feldšeru punktā  – vak-
cinācija tiek veikta vakcinācijas 
kabinetā darba dienās laikā no 
8.00 līdz 12.00. Pieteikties ie-
spējams pa tālruni 64772212. 

Aktuālajai informācijai par 
Covid-19 joprojām var sekot līdzi 
mājaslapā www.covid19.gov.lv.

Linda Beitika, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Latvijas Ģeotelpiskās informā-
cijas aģentūra saskaņā ar Ģeotelpis-
kās informācijas likumu un Ministru 
kabineta 2013. gada 9. jūlija noteiku-
mos Nr. 384  „Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūras nolikums” 
noteiktajām funkcijām un uzdevu-
miem iegūst, sagatavo un atjaunina 
ģeotelpiskās informācijas pamatda-
tus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzis-
ko tīklu, kas ietver valsts ģeodēziskā 
tīkla punktu apsekošanu apvidū.

Aģentūras darbinieki minētā 
uzdevuma ietvaros līdz  2021. gada 

Par valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu 
Smiltenes novada teritorijā

jūnijam veiks valsts ģeodēziskā 
tīkla punktu apsekošanas un sa-
kārtošanas darbus Vidzemes re-
ģionā, tai skaitā Smiltenes novada 
teritorijā.  

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar 
Ģeotelpiskās informācijas likuma 
9. panta pirmo daļu, nekustamā īpa-
šuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs 
vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko 
un kartogrāfi sko darbu veikšanu 
savā īpašumā esošajā vai pārvaldā-
majā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir dar-

ba apliecības, kuras nepieciešamī-
bas gadījumā var uzrādīt. Aģentūras 
darbinieki ir tērpti darba apģērbā, uz 
kura ir atpazīšanas zīmes – Aģentū-
ras logo, ieņemamais amats un vārda 
iniciālis un uzvārds.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturē-
šanas darbus veic ģeodēzistu grupa 
divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šā-
dus darbus:

1. Veic ģeodēziskā punkta 
meklēšanu apvidū;

2. Atrastai grunts zīmei atrok 
punkta centru un veic fotografēša-

nu;
3. Veic ģeodēziskos mērīju-

mus punktā;
4. Grunts zīmei izveido apra-

kumu (kupicu) un ierīko norādītāj-
stabu;

5. 5 m rādiusā no punkta cen-
tra veic krūmu un koku līdz 12 cm 
diametrā nociršanu;

6. Fotografē sakārtoto ģeo-
dēzisko punktu un sagatavo punkta 
abrisu;

7. Atrastas sienas zīmes attīra 
no rūsas un citiem uzslāņojumiem;

8. Virs sienas zīmes piestipri-
na informējošo plāksnīti;

9. Fotografē sakārtoto ģeo-
dēzisko punktu un sagatavo punkta 
abrisu.

Lauka apsekošanas darbi var 
skart jebkuru vietu novada teritorijā. 
Ar Smiltenes novada teritorijā esošo 
valsts ģeodēziskā tīkla punktu sa-
rakstu var iepazīties www.smiltene.
lv, sadaļā „Vide”. Informācija par 
Aģentūru atrodama interneta vietnēs 
www.lgia.gov.lv un  http://map.lgia.
gov.lv. 

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija 2021. gada marta mēne-
sī reaģēja uz 122 notikumiem, no 
kuriem 51 gadījumā ziņas saņem-
tas no iedzīvotājiem, 55 pārkāpu-
mi tika fi ksēti patruļas laikā un 16 
gadījumos informācija saņemta no 
Valsts policijas Operatīvās vadības 
nodaļas. 

Apkalpojot notikumus konsta-
tēts, ka 25 gadījumos notikumā ie-
saistītās personas atradās alkohola 
reibumā, no tām bija nepieciešams 
desmit personas nogādāt dzīves 
vietā, trīs – atskurbtuvē, trīs – ārst-
niecības iestādē.

Reaģējot uz saņemto informā-
ciju aizturētas un nodotas Valsts 
policijas darbiniekiem turpmāko 
procesuālo darbību veikšanai divas 
personas, kuras transportlīdzekli 
vadīja alkohola reibumā.

Patruļas laikā konstatēti 3 gadī-
jumi, kad autovadītājs automašīnu 
vada agresīvi, apzināti radot sān-
slīdes. Divos gadījumos materiāli 
par minētajiem gadījumiem nodoti 
Valsts policijai pārkāpuma izvēr-
tēšanai, vienā gadījumā, izvērtējot 
pārkāpumu, vadītājam izteikts aiz-
rādījums.

Par suņu klaiņošanu infor-

Pašvaldības policijas informācija
mācija no iedzīvotājiem saņemta 
8 reizes, kā arī 2 reizes klaiņojoši 
suņi pamanīti patrulējot. 4 gadīju-
mos Pašvaldības policijai izdevās 
noskaidrot klaiņojošā suņa saim-
niekus. Katrs gadījums tika vērtēts 
atsevišķi, uzliekot pienākumu suņa 
saimniekam novērst iespējamību 
atkārtotai suņa klaiņošanai, kā arī 
veikt suņa pilnu reģistrāciju, gadī-
jumos, ja suns ir čipots, bet nav ie-
vadīti saimnieka dati reģistrā. Pret 
vienu suņa saimnieku uzsākta ad-
ministratīvo pārkāpumu lietvedība.

Epidemioloģiskās drošības 
pasākumu Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanas prasību 
ievērošanas kontrole tika veikta 6 
tirdzniecības vietās. Pārkāpumi ne-
tika konstatēti.

Marta mēnesī pret 10 per-
sonām uzsākta administratīvo 
pārkāpumu lietvedība, kā arī 51 
gadījumā personas, pamatojoties 
uz „Administratīvas atbildības li-
kuma” 10. pantu, atbrīvotas no 
administratīvās atbildības, izsa-
kot  aizrādījumu.

Bērnu drošība rotaļu lauku-
mā

Liela daļa bērnu ikdienā labprāt 
apmeklē rotaļu laukumu.  Bērnus 

Administratīvo pārkāpumu lietvedības uzsāktas par: Skaits
alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā vai atrašanos publiskā vietā 
reibuma stāvoklī  

6

pārvietošanos uz brauktuves vai nomales bez apģērba ar labi redzamiem gaismas atstarojošiem 
elementiem, diennakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots

1

Par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem 1
smēķēšanu vai bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanu, ja to izdarījis bērns 2

līdz septiņu gadu vecumam obligāti 
jāpavada vecākiem vai citiem pie-
skatītājiem, kuri sasnieguši vismaz 
13 gadu vecumu. 

Lai laukumā pavadītais laiks 
būtu patīkams un drošs, gan vecā-
kiem, gan bērniem ir jāievēro vai-
rākas lietas, kas ļaus izvairīties no 
traumām un citām nepatīkamām 
situācijām.

 Bērniem regulāri jāatgā-
dina, ka pārgalvība un neuzmanība 
mēdz novest pie traumām, māciet 
atbildīgu un drošu uzvedību. Izpla-
tītākie traumu veidi bērniem rotaļu 
laukumos ir sasitumi, brūces, lūzu-
mi un smadzeņu satricinājumi.

 Iemāciet bērnam nosaukt 
gan savu, gan jūsu vārdu un uzvār-
du, tālruņa numuru un dzīvesvietas 
adresi, ja gadās nelaime. Ja bērns ir 
pārāk mazs, lai iegaumētu visu šo 

informāciju, uzrakstiet savu tālru-
ņa numuru uz lapiņas, ko var pie-
spraust pie bērna apģērba vai ielikt 
kabatā.

 Pārrunājiet ar bērniem, kā 
rīkoties situācijās, kad nepiecieša-
ma palīdzība.

 Atgādiniet bērniem, ka 
bērns pats ir atbildīgs par savām 
līdzi paņemtajām mantām. Norunā-
jat, kur glabāt piemēram telefonu, 
lai tas būtu drošībā un nepiecieša-
mības gadījumā bērnu var sazvanīt 
(iesakām jostas somas).

 Dodoties uz rotaļu lauku-
mu, ņemiet līdzi dzeramo ūdeni.

Lūdzam vecākus un bērnus būt 
atbildīgiem, neapmeklēt publiskas 
vietas, ja ir saslimšanas simptomi;

Ievērot drošu distanci no citiem 
apmeklētājiem.

Pirms un pēc apmeklējuma 

mazgāt rokas. 
Izmantot pieejamos dezinfek-

cijas līdzekļus.

Smiltenes novada Pašvaldības 
policijas darbinieki izsaka lielu pa-
teicību 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 jebkā-
da laicīgi saņemta informācija var 
sekmēt pārkāpuma novēršanu un 
vainīgās personas saukšanu pie at-
bildības.

28659933 vai 110

  Smiltenes novada Pašvaldības 
policija
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Pašvaldību apvienī-
bas „Sabiedrība ar dvē-
seli – Latvija” (SDL) 
Valde izvērtējusi 2020. 
gada projektu konkursa 
rezultātus un noteikusi 
labākos iedzīvotāju īs-
tenotos projektus reģio-
nos. 

SDL darbojas pēc 
brīvprātības principa, 
apvienojot tās pašvaldī-
bas, kuras savā ikgadējā 
budžetā piešķir līdzekļus 
„mazo projektu” īsteno-
šanai. Biedrības raksta 
projektus, pašvaldības 
komisija tos izvērtē, un 
atbalstītie projekti sa-
ņem pašvaldības līdz-
fi nansējumu. Savukārt 
iedzīvotāju ieguldījums 
ir brīvprātīgais darbs sa-
biedrības labā un apkārtējās vides 
sakopšanā.

Katru gadu janvāra sākumā paš-
valdības, kuras ir apvienības biedri, 
izvirza SDL reģionālajai izvērtēša-
nai aizvadītajā gadā vislabāk īsteno-
tos un ilgtspējīgākos projektus. Pēc 
tam projektus vērtē SDL reģionālā 
žūrija katrā Latvijas plānošanas re-
ģionā.

Vidzemes plānošanas reģionā 
Smiltenes novada biedrības „Vilk-
muiža 2011” projekts „Sajūtu takas 
izveide Bilskas ezermalā” saņēmis 
2. vietu un naudas balvu 250,00 
EUR. Projekta ietvaros pie Bilskas 
ezera izveidota sajūtu taka, kas ik-
vienam dabas mīļotājam dod ie-
spēju doties nelielā pastaigā basām 
kājām. Taka ir 57,87 m gara un tā 
veidota lielākoties no dažādiem da-
bas materiāliem. 2019. gadā Smilte-

Biedrības „Vilkmuiža 
2011” projekts pašvaldību 
apvienības „Sabiedrība ar 

dvēseli – Latvija” – Vidzemē 
2021. gadā vērtējumā saņem 

otro vietu

Smiltenes novada dome izsludi-
na 1. kārtu līdzfi nansēšanas konkur-
sam kultūras, sabiedriski nozīmīgu 
vai izglītojošu aktivitāšu īstenošanai 
Smiltenes novadā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt 
pasākumus, kas tapuši pēc iedzīvo-
tāju vai radošo organizāciju iniciatī-
vas, kas izglīto sabiedrību, bagātina 
Smiltenes novada kultūrvidi, snie-
dzot ieguldījumu Smiltenes novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāšanā un jaunu kultūras tradīciju 
radīšanā, novada vārda un tēla popu-
larizēšanā.

Konkursā var piedalīties kultū-
ras, sabiedriski nozīmīgu vai izglī-
tojošu pasākumu projekti, kuru rea-
lizācija notiek Smiltenes novadā un 
kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs 
ieguvums novadam. Pašvaldības at-
balstītās aktivitātes un pasākumi jā-
īsteno gada laikā no līguma paraks-
tīšanas brīža.

Konkursa nolikums paredz at-
balstu: koncerti un festivāli; teātra, 
kino un deju izrādes; izstādes, māks-
las plenēri; izglītojošas un inovatī-
vas ekspozīcijas valsts un vietējas 

Izsludināts līdzfi nansēšanas konkurss 
kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu 

aktivitāšu īstenošanai Smiltenes novadā
nozīmes kultūrvēstures objektos, 
publiskākajās teritorijās; novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma objektu 
izpēte, to kultūrvēsturiskās vērtības 
saglabāšana; novada ievērojamo 
personību dzīves un darba gaitu 
izpēte, piemiņas vietu apzināšana, 
saglabāšana Smiltenes novada te-
ritorijā; kultūrmantojuma digitali-
zācija; radošās darbnīcas; kultūriz-
glītojošas programmas un lekcijas; 
literārie pasākumi; kultūrvēsturisku 
izdevumu un grāmatu izdošana; no-
vada (tai skaitā cilvēku, kolektīvu, 
uzņēmumu) reprezentējošu video 
fi lmu uzņemšana; audio vai video-
ierakstu veikšana; gadskārtu svētku 
un latvisko tradīciju popularizēša-
nas pasākumi.

Ņemot vērā pastāvošos ierobe-
žojumus, kas jāievēro 2021. gadā 
pēc Ārkārtējās situācijas atcelšanas 
valstī, lai samazinātu Covid-19 vī-
rusa izplatību, konkursā tiek aicināts 
iesniegt projektus, kuru aktivitātes 
atbilst epidemioloģiskās drošības 
prasībām, un ko ir iespējams īstenot 
plānotajā termiņā.

Konkursā var piedalīties juridis-

kas vai fi ziskas personas, kas reģis-
trējušās kā saimnieciskās darbības 
veicēji. Viena pasākuma īstenošanai 
var saņemt pašvaldības līdzfi nansē-
jumu līdz 2000,00 euro, ne vairāk 
kā 90% no kopējām pasākuma iz-
maksām.

Projektu pieteikumi jāiesniedz 
atbilstoši konkursa nolikumā no-
teiktām prasībām. Konkursa noli-
kums, pieteikuma veidlapa un cita 
informācija pieejama Smiltenes 
novada mājas lapā, sadaļā “Attīstī-
ba” – Pašvaldības atbalsts. Projek-
tu pieteikumi, atbilstoši konkursa 
nolikumam, papīra formā vai elek-
troniski jāiesniedz līdz 2021. gada 
14. maijam plkst. 16.00, Smiltenes 
novada domes Klientu apkalpošanas 
centrā (adrese: Dārza ielā 3, Smilte-
nē, Smiltenes novadā, LV-4729; e-
pasts: dome@smiltene.lv) ar norādi 
„Smiltenes novada kultūras, sabied-
riski nozīmīgu vai izglītojošu aktivi-
tāšu projektu konkursam”.

 
Velga Mālkalne,

Kultūras, sporta un mūžizglītības 
pārvaldes vadītāja

Smiltenes novada dome izslu-
dina 2021. gada projektu līdzfi nan-
sēšanas konkursu nevalstiskajām 
organizācijām Smiltenes novadā.

Projekta konkursa mērķis ir ar 
līdzfi nansējumu atbalstīt pašvaldī-
bas attīstības stratēģijai atbilstošas 
projektu idejas izglītības, kultūras, 
sporta, sociālās, jauniešu iniciatī-
vas un teritorijas labiekārtošanas 
jomās.

Projektu līdzfi nansēšanas kon-
kursā var piedalīties tikai nevals-
tiskās organizācijas (biedrības un 
nodibinājumi). Pašvaldība līdzfi -
nansējumu piešķir līdz 50% no pro-

Izsludināts NVO projektu līdzfi nansēšanas 
konkurss

jekta atbilstošo izmaksu kopējās 
budžeta summas, ar nosacījumu, ka 
piešķirtais līdzfi nansējuma apjoms 
nepārsniedz 1000,00 EUR. Kopē-
jais konkursā pieejamais fi nansē-
jums –  6000,00 EUR.

Projektu pieteikumi jāiesniedz 
atbilstoši konkursa nolikumā no-
teiktām prasībām (jāiesniedz aiz-
pildīta pieteikuma veidlapa un 
projekta vadītāja CV). Konkursa 
nolikums, pieteikuma veidlapa un 
cita informācija pieejama Smiltenes 
novada mājas lapā https://smiltene.
lv/attistiba/pasvaldibas-atbalsts/
projektu-konkursi/. Papildus infor-

mācija Smiltenes novada domes 
Attīstības un plānošanas nodaļā pa 
tālr. 27001449 vai sūtot jautājumus 
uz e-pastu dome@smiltene.lv.

Projektu pieteikumi jāiesniedz 
līdz 2021. gada 30. aprīlim plkst. 
16.00, Smiltenes novada domē 
Dārza ielā 3, kur ir izvietota slēg-
ta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot 
iesniegumus, sūtot pa pastu (pasta 
zīmogs 30. aprīlis) vai sūtot uz e-
pastu dome@smiltene.lv.

Smiltenes novada domes 
Attīstības un plānošanas nodaļa 

Valsts Kultūrkapi-
tāla fonds apstiprinājis 
Smiltenes novada do-
mes iesniegto projektu  
„Datorgrafi kas mācību 
priekšmeta tehniskā aprīkojuma 
iegāde Smiltenes Mākslas skolai”. 
Projekta mērķis ir Smiltenes Māks-
las skolas datorgrafi kas klases teh-
niskā aprīkojuma papildināšana ar 
diviem stacionārajiem datoriem un 
mācību darbam atbilstošu program-
matūru. Projekta ilgtermiņa mērķis 
ir nodrošināt vizuālās mākslas kva-
litatīvu izglītību un konkurētspēju, 
veidojot un uzlabojot Smiltenes 
Mākslas skolas nepieciešamo mate-
riāli tehnisko bāzi. Projekta rezultātā 

Apstiprināts projekts  
„Datorgrafi kas mācību 
priekšmeta tehniskā 

aprīkojuma iegāde Smiltenes 
Mākslas skolai”

iegādātā datortehnika un 
programmatūra nodroši-
nās kvalitatīvāku grafi skā 
dizaina apguvi Smiltenes 
Mākslas skolā. Projektu 

plānots īstenot līdz šā gada 1. sep-
tembrim.

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas – 1700,00 EUR. Finansē-
jums piesaistīts Valsts Kultūrka-
pitāla mērķprogrammas projektu 
konkursā „Vizuālās mākslas izglītī-
bas iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana”.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas projektu vadītāja

nes novada svētkos pie Mēru mui-
žas „Vilkmuiža 2011” organizēja 
labdarības akciju, lai Bilskā taptu 
sajūtu taka. Biedrības biedri un citi 
atsaucīgi Bilskas pagasta iedzīvotāji 
bez atlīdzības izcepa dažādas kūkas 
un tortes, kuras pret ziedojumiem 
bija iespējams iegādāties novada 
svētkos. Kopā tika saziedoti vairāk 
kā 360 EUR, kas tika novirzīti pro-
jekta mērķim – sajūtu takas izveidei 
pie Bilskas ezera. Projekta „Sajūtu 
takas izveide Bilskas ezermalā” ko-
pējās izmaksas bija 840,31 EUR, no 
tiem 420,00 EUR ir Smiltenes nova-
da domes līdzfi nansējums, 420,31 
EUR biedrības līdzekļi – ziedojumi 
un biedru nauda.

Smiltenes novada domes 
Attīstības un plānošanas nodaļa 

Foto: Ira Punkstiņa

Kamēr valstī jop-
rojām pastāv pulcē-
šanās ierobežojumi, 
Smiltenes novada 
domes un komiteju 
sēdes turpina norisi-
nāties attālināti. Sēdēs 
iedzīvotājiem ir ie-
spēja piedalīties caur 
tiešsaistes platformu 
„ZOOM”. 

Kopš 2021. gada 
marta pašvaldības 
mājas lapā www.smil-
tene.lv pirms katras 
komiteju un domes 
sēdes tiek publicēta 
tiešsaistes platformas „ZOOM” sai-
te, kas dod iespēju ikvienam sekot 
līdzi domes sēdēs pieņemtajiem lē-
mumiem, kamēr valstī epidemiolo-
ģisko apsvērumu dēļ nav iespējas 
apmeklēt sēdes klātienē. 

Smiltenes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr. 1/09 „Smiltenes 
novada pašvaldības nolikums” 74. 

Smiltenes novada domes sēdes
 ir atvērtas sabiedrībai

punkts nosaka, ka personām, kuras 
uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, 
kā arī citiem pašvaldības iedzīvo-
tājiem, masu informācijas līdzekļu 
pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties do-
mes sēdi, pirms domes sēdes jāreģis-
trējas pie darbinieka, kurš protokolē 
domes sēdes, tāpēc pieslēdzoties sē-
dei ikvienam dalībniekam jānorāda 

savs vārds un uzvārds.  
Ja dalībnieks vēlas sēdes laikā 

izteikties, lūgums iepriekš pieteikties 
vēlākais 1 h pirms sēdes sākuma sū-
tot informāciju uz e-pastu: dome@
smiltene.lv.

Linda Beitika, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
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Informācija par aktuālajiem būvniecības objektiem 
Smiltenes novadā

Objekts Projekta nosaukums, kura 
ietvaros tiek īstenota būvniecība Paveiktie un plānotie darbi 2021. gada aprīlim Plānotais būvdarbu noslēguma 

laiks, darbu izpildītāji
Ceļa Oktobra iela - Sējumi - 
Saujas posma, t.sk. tilta pār Palsu 
pārbūve Variņos, Variņu pagastā, 
Smiltenes novadā

„Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras 
sakārtošana Variņu pagastā” 
(EFLA un pašvaldības 
fi nansējums).

Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, plānota vietējā līmeņa 
autoceļa posma pārbūve (0,576 km), t.sk. tilta pār Palsas upi pārbūve, iekļaujot 
asfalta seguma pārbūvi, pamata nesošo minerālmateriālu konstruktīvo kārtu 
pastiprināšanu un atsevišķos posmos veikt pilnu segas konstrukcijas pārbūvi.
Paveiktais: 
Tilta pār Palsu pārbūve: veikti sagatavošanas darbi, paredzētie demontāžas 
darbi, uzsākti zemes darbi un tilta pamatu un atbalstsienas būve.
Ceļa pārbūve: veikta trases nospraušana, asfalta seguma safrēzēšana, augu 
zemes noņemšana, caurteku demontāža un izbūve, uzsākta ceļa pamata 
konstruktīvo kārtu izbūve. 

2021. gada decembris
Būvdarbu izpildītājs – SIA „8 CBR”, 
būvuzraugs – SIA „RS Būvnieks”, 
Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs 
– SIA „JOE”.

Autoceļa  Vērzemnieki – Bērži 
ceļa posma pārbūve Grundzāles 
pagastā

Valsts budžeta aizdevums un 
pašvaldības fi nansējums.

Turpinās tehnoloģiskais pārtraukums.
Darbus plānots atsākt maijā, lai pabeigtu brauktuves minerālmateriāla seguma 
izbūves darbus, veiktu apdares darbus, grāvju nostiprināšanu un ceļa zīmju 
uzstādīšanu.

2021. gada jūnijs
Būvdarbu izpildītājs – SIA „Valkas 
ceļi”, būvuzraugs – SIA „BaltLine 
Globe”, Būvprojekta izstrādātājs/
autoruzraugs – SIA „Vertex projekti”.

Smiltenes vidusskolas mācību 
ēkas pārbūve Dakteru ielā 27, 
Smiltenē 

 „Mācību vides uzlabošana 
Smiltenes vidusskolā” 
(ERAF, valsts budžeta dotācija un 
pašvaldības fi nansējums).

Darbi turpinās jaunajā savienojošā mācību  korpusā (K4) pie iekšējiem 
apdares darbiem, ēkas korpusu fasādes montāžas un apdares, āra 
labiekārtošanas darbiem, uzsākti demontāžas darbi ēkas vēsturiskajā 
korpusā, lai veiktu projektā paredzēto būvkonstrukciju izbūvi ēkas korpusu 
savienošanai. 
Ekspluatācijā nodots skolas padomju laika korpuss pēc telpu pārbūves.

2021. gada septembris
Būvdarbu izpildītājs – SIA „R.K.C.F. 
Renesanse”
būvuzraugs– SIA „Marčuks”, 
būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs– 
SIA „Firma L4”. 

Dārza ielas, posmā no Dakteru 
ielas līdz Atmodas ielai, pārbūve

„Smiltenes pilsētas publiskās 
infrastruktūras sakārtošana 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, 
I kārta”
(ERAF, valsts budžeta dotācija un 
pašvaldības fi nansējums).

Maijā paredzēts veikt asfalta seguma pārbūvi, lai novērstu konstatētās 
neatbilstības.

2021. gada jūnijs
Būvdarbu izpildītājs – 
SIA „Buildimpeks”, 
būvuzraugs – SIA „Marčuks”, 
būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs– 
SIA „Ceļu komforts”.

Dakteru ielas pārbūve, posmā no 
Dakteru 1 līdz Dārza ielai

Valsts budžeta aizdevums un 
pašvaldības fi nansējums.

Projekts paredz ielas posma pārbūvi 1287 m garumā  un tās pieslēgumu 
rekonstrukciju, ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens 
kanalizācijas, apgaismojuma un vājstrāvas tīklu pārbūvi, apvienotā gājēju 
un veloceliņa izbūvi, autostāvvietu izbūvi un labiekārtojumu elementu 
uzstādīšanu. 
Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti būvdarbi. Galvenie paveiktie darbi 
ūdensapgādes, sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas tīklu, elektronisko sakaru 
tīklu  izbūve un brauktuves pamata konstruktīvo kārtu izbūve pabeigta posmā 
no Avotu ielas līdz Dakteru ielas stāvlaukumam, izbūvētas atbalstsienas, 
izbūvēti apgaismojuma tīkli visā garumā, ieklāta asfalta seguma apakškārta 
posmā no Meža ielas līdz Dakteru ielas stāvlaukumam. Atsākta betona apmaļu 
un ietvju izbūve.
Būvdarbu zonā esošajiem īpašumiem piekļuve tiek nodrošināta:
 Pie Smiltenes vidusskolas – no Avotu ielas puses;
 Brūža ielai – no Avotu ielas puses;
 Dzīvojošiem Dakteru ielas posmā no Avotu ielas līdz Tepera ezeram – 

iebraukšanai izmantot Avotu, Sporta vai Meža ielu pēc iespējas tuvāk 
savai dzīvesvietai.

 Dzīvojošiem Dakteru ielas posmā no Avotu ielas līdz Dārza ielai un 
pie Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas – iebraukšana no Dārza ielas 
puses pa Dakteru ielu, ievērojot papildus uzstādītos lokālos satiksmes 
ierobežojumus. 

Turpinoties būvdarbiem, satiksmes organizācijas kārtība un piekļuve īpašu-
miem būvdarbu zonā tiks mainīta. Gājējus aicinām izvēlēties apiet būvdarbu 
zonu pa blakus esošajām ielām. 

2021. gada novembris
Būvdarbu izpildītājs – SIA „8 CBR”, 
būvuzraugs– SIA „RS Būvnieks”, 
Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs 
– SIA „Ceļu komforts”.

Baznīcas laukuma, Marijas ielas, 
Pils ielas posmā no Baznīcas 
laukuma līdz Kalna ielai, 
Kalna iela posmā no Pils ielas 
līdz Baznīcas laukumam un 
teritorijas Baznīcas laukumā 
16A un Baznīcas laukumā 10 
pārbūve, Smiltenē” 1. un 6. 
kārtas būvniecības darbi

„Uzņēmējdarbības veicināšana 
Smiltenes pilsētā, I kārta” – ielu 
un inženiertīklu infrastruktūras 
pārbūve
(ERAF, valsts budžeta dotācija un 
pašvaldības fi nansējums).

Aprīlī uzsākti pārbūves darbi objektā, veicot uzmērīšanas, trases nospraušanas 
darbus, esošā asfalta seguma frēzēšanu un secīgi turpinot zemes darbus un 
komunikāciju tīklu izbūvi.
Saistībā ar uzsāktajiem būvdarbiem vispārējai transportlīdzekļu satiksmei tiks 
SLĒGTA Marijas iela un teritorija Baznīcas laukumā 16A pa posmiem.
Pirmais, pēc frēzēšanas darbiem, pilnībā tiks SLĒGTS posms no Gaujas ielas 
līdz iebrauktuvei uz tirdzniecības veikala „Centrs” stāvlaukumu. Iebraukšana 
stāvlaukumā no Baznīcas laukuma puses.
Pēc komunikāciju tīklu, zemes darbu un nesošo brauktuves konstruktīvo kārtu 
izbūves pirmajā posmā, iebraukšana uz tirdzniecības veikala “Centrs” stāvlau-
kumu tiks organizēta no Gaujas ielas puses un satiksmei tiks SLĒGTS atliku-
šais Marijas ielas posms.

2021. gada novembris
Būvdarbu izpildītājs – SIA „8 CBR”,
būvuzraugs – SIA „RS Būvnieks”, 
būvprojekta izstrādātājs/Autoruzraugs  
– SIA „Firma L4”. 

Ceļa „Oktobra iela – Sējumi – Saujas” posma 
pārbūve.

Dakteru ielas pārbūve. Marijas ielas un Baznīcas laukuma 16A pārbūve.
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Daudzfunkcionāla sociālo 
pakalpojumu centra ēkas pārbūve 
un Grupu dzīvokļu ēkas pārbūve 
Dakteru ielā 14A un Dakteru ielā 
14B, Smiltenē

Projekts „Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība Smiltenes 
novadā”. (ERAF, valsts budžeta 
dotācija un pašvaldības 
fi nansējums.

Būvprojekta „Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs” ietvaros aprīlī 
paredzēts uzsākt veikt esošās jaunbūves pamatu konstrukciju demontāžu, jaunu 
pamatu izbūvi un daudzfunkcionāla sociāla pakalpojumu centra ēkas būvniecību. 
Ēka plānota 3 stāvos, kur ēkas cokolstāvs atradīsies pašreizējo pamatu vietā ar 
skatu uz parku, 1. stāvs esošo pamatu vietā un ēkas 2. stāvu veidojot daļai ēkas, 
kas sabloķēsies ar grupu dzīvokļu ēku. Ēkas telpu kopējā platība ir 1190,4 m2.
Būvprojekta „Grupu dzīvokļu ēka” ietvaros paredzēts veikt esošās ēkas daļēju 
demontāžu. Grupu dzīvokļu ēka plānota līdzīgi kā Daudzfunkcionālais sociālo 
pakalpojumu centrs, kur ēkas cokolstāvs atradīsies esošā pagrabstāva līmeni, 
kur izvietotas tehniskās telpas, 1. stāvā un 2. stāvā izvietoti paredzētie dzīvokļi. 
Ēkas telpu kopējā platība 748,9 m2.

2022. gada decembris 
Būvdarbu izpildītājs –  SIA „Arčers”,
būvuzraugs –SIA „Marčuks”,
 būvprojekta izstrādātājs/Autoruzraugs  
– SIA „Baltex group”. 

Energoefektivitātes pasākumu 
īstenošana Smiltenes novada 
Palsmanes pamatskolas internāta 
ēkā

Energoefektivitātes pasākumu 
īstenošana Smiltenes novada 
Palsmanes pamatskolas internāta ēkā
(ERAF, valsts budžeta dotācija un 
pašvaldības fi nansējums).

Notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Projektā paredzēta energoefektivitātes pasākumu īstenošana un telpu pārbūve 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2022. gada maijs

Atmodas ielas seguma atjaunošana 
Smiltenē 

Satiksmes ministrijas 
līdzfi nansējums

Notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
Galvenie darbi: esošā seguma izlīdzinošā frēzēšana, seguma virskārtas 
atjaunošana, horizontālā marķējuma uzklāšana.

2021. gada septembris

Stāvvietu izbūve Raiņa ielā Pašvaldības fi nansējums. Stāvvietu izbūve posmā no Mētras ielas līdz Galdnieku ielai. Būvdarbu 
uzsākšana aprīļa beigās.

2021. gada jūnijs
Būvdarbu izpildītājs –  SIA „EGU 
BŪVE”, būvuzraugs – SIA „ARG 
Būve”, būvprojekta izstrādātājs/
Autoruzraugs  – SIA „Ceļu komforts”. 

Blomes pamatskolas virtuves bloka 
pārbūve

Pašvaldības fi nansējums. Izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu.
Projektā paredzēta inženiertīklu pārbūve un vispārceltnieciskie darbi.

2021. gada oktobris

Aktuālā informācija par Smiltenes novada īstenotajiem projektiem pieejama novada mājas lapā www.smiltene.lv. 

Turpinās mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā
Turpinās mācību vides uzla-

bošana Smiltenes vidusskolā
Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/034 

„Mācību vides uzlabošana Smilte-
nes vidusskolā” ietvaros norisinās 
noslēdzošie būvdarbi Dakteru ielā 
27. 

2021. gada 24. martā eksplua-
tācijā nodots Smiltenes vidussko-
las padomju laika korpuss (K5 
korpuss).  Darbi turpinās jaunajā 
savienojošā mācību  korpusā (K4) 
pie iekšējiem apdares darbiem, ēkas 
korpusu fasādes montāžas un apda-
res, āra labiekārtošanas darbiem un 
uzsākti demontāžas darbi ēkas vēs-
turiskajā korpusā, lai veiktu projektā 
paredzēto būvkonstrukciju izbūvi 
ēkas korpusu savienošanai. Jaunais 
mācību korpuss ir veidots kā 3 stāvu 
apjoms. Jaunā būvapjoma 1. stāvā 
atradīsies dežuranta telpa, gardero-
be, daudzfunkcionālā auditorija ar 
skatuves zonu, virtuves bloks, tuale-
tes, noliktavas, telpas skolas tehnis-
kajam personālam, lifts. Būvapjoma 
2.un 3.stāvā atradīsies mācību audi-
torijas, metodisko materiālu palīg-
telpas, tualetes. No ēkas savienojošā 
korpusa tiks nodrošināta vides pie-
ejamība visā Smiltenes vidusskolā 
ar pārejām uz skolas padomju laika 
korpusu (K5) un skolas vēsturisko 
korpusu (K1). 

Projekta mērķis ir uzlabot mā-
cību vidi Smiltenes vidusskolā, vei-
cot ieguldījumus un attīstīt esošo 
infrastruktūru, lai sekmētu plānoto 
kompetenču pieejā balstītā vispā-
rējās izglītības satura pakāpenisku 

veicējiem, neradot būtiskas grūtības 
būvdarbu veicējiem un pasūtītājam, 
lai nodrošinātu nepārtrauktu esošo 
inženiertīklu darbību un esošo telpu 
ekspluatāciju.  Papildus K4 korpusā  
pārbūves laikā konstatēti apstākļi, 
kas neļauj pabeigt būvprojektā pa-
redzētos darbus bez papildus darbu 
veikšanas K1 korpusā. Secīgi neuz-
sākot pārbūves darbus K1 korpusā, 
pagaidu papildus darbu veikšana ra-
dīja būtiskus papildus nelietderīgus 
izdevumus, tehniskus sarežģījumus, 
kā arī nesaimniecisku projektā pie-
šķirtā fi nansējuma un pašvaldības 
līdzfi nansējuma ieguldīšanu.

Būvdarbu ietvaros paredzēts 
veikt esošo inženiertīklu demontāžu, 
apgaismojuma tīklu pārbūvi, karstā 
ūdens apgādes un apkures sistēmas 
un tīklu pārbūvi, ventilācijas sistē-
mas izbūvi. Tāpat tiks veikta telpu 
plānojuma izmaiņas, iekšējās apda-
res darbi, ēkas fasādes apdare un re-
monts, elektronisko sakaru sistēmas 
un tīklu izbūve, ugunsgrēka atklā-
šanas sistēmas izbūve. Ēkas 1.stāvā 
atradīsies skolas administrācijas 
telpas, skolotāju istaba, telpas med-
punktam, psihologam un sociālajam 
darbiniekam, mācību telpas; 2. stāvā 
atradīsies mācību telpas, sapulču tel-
pa (zāle), skolēnu pašpārvaldes tel-
pa; 3. stāvā – skolas radošā un mu-
zeja telpa. Darbus plānots pabeigt 
2021. gada rudenī.

Marita Mūze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

ieviešanu. Būvdarbus veic 
SIA „R.K.C.F. Renesanse”. 
Darbus plānots pabeigt 2021. 
gada rudenī.

Secīgi pēc projektā 
„Mācību vides uzlabošana Smilte-
nes vidusskolā” paredzēto korpusu 
savienojošo konstrukciju izbūves 
skolas vēsturiskajā korpusā tiks uz-
sākti   pārbūves darbi.  

2021. gada 9. aprīlī Smiltenes 
novada dome, veicot sarunu proce-

dūru saskaņā ar Publisko iepirku-
mu likuma 8. panta septītās daļas 2. 
punkta b) apakšpunktu, kas noteic, 
ka Pasūtītājs līgumu var noslēgt ar 
konkrētu piegādātāju, ja nav konku-
rences tehnisku iemeslu dēļ, ir pieņē-
musi lēmumu slēgt līgumu ar esošo 

būvnieku SIA „R.K.C.F. 
Renesanse” par pārbūves 
darbu veikšanu Smiltenes 
vidusskolas vēsturiskajā 
korpusā (K1 korpuss). Pa-

redzētā līgumcena 699341,96 EUR 
bez PVN.

Pašvaldība lēmumu pieņēma, jo 
jaunā korpusa (K4) un vēsturiskā kor-
pusa (K1) savienojošo būvkonstruk-
ciju elementu izbūvi nevarēja tehnis-
ki nodalīt starp dažādiem būvdarbu 

Šobrīd ir īpaši daudz intere-
sentu, kas labprāt dzīvotu Smil-
tenes novadā, tomēr pašvaldībai 
trūkst informācijas par aktuāliem 
nekustamajiem īpašumiem dzīvo-
šanai un uzņēmējdarbības veido-
šanai, kas meklē jaunus saimnie-
kus vai apsaimniekotājus.  

Lai arī interesenti vēršas pēc 
palīdzības mājokļa meklējumos pie 

Iesūti informāciju pašvaldības veidotajām nekustamo īpašumu 
interaktīvajām kartēm

pašvaldības speciālistiem, diemžēl 
jāsaka, ka pašvaldībai nav informāci-
jas par brīvi pieejamiem nekustama-
jiem īpašumiem dzīvošanai, īrēšanai 
vai uzņēmējdarbības veidošanai. Lai 
pašvaldība varētu sniegt informatīvu 
atbalstu interesentiem, aicinām vi-
sus, kas nolēmuši pārdot vai izīrēt 
apdzīvojamu mājokli, restaurēja-
mu īpašumu vai zemes gabalu, in-

formēt pašvaldību, sūtot informā-
ciju uz e-pastu prese@smiltene.lv, 
pievienojot foto attēlu ar kontakt-
informāciju, kā arī nelielu īpašu-
ma aprakstu. 

Iesūtītā informācija tiks publi-
cēta Smiltenes novada mājaslapā in-
teraktīvajā kartē – „Veido un atrodi 
savas mājas Smiltenes novadā”, kur 
tiek apkopota informācija par nekus-

tamajiem īpašumiem dzīvesvietas 
iekārtošanai. 

Smiltenes novada pašvaldī-
ba kopš 2018. gada apkopo visiem 
pieejamu datubāzi arī par  nekus-
tamajiem īpašumiem uzņēmēj-
darbības veidošanai interaktīvajā 
kartē – „Īpašumi uzņēmējdarbībai 
un investīcijām”, toties jāsaka, ka 
piedāvājums ir krietni sarucis un 

pašvaldībai trūkst informācijas arī 
par īpašumiem, kas noderētu uzņē-
mējdarbības veikšanai. 

Ikviena iesūtītā informācija būs 
noderīga, lai palīdzētu citiem rast 
iespēju veidot un atrast savas mājas 
Smiltenes novadā!

Linda Beitika, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
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Kandidātu saraksts Nr. 1 – 
„PROGRESĪVIE”

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Ervins Labanovskis 1 1980 SIA „Kainaiži” Valdes loceklis

Justīne Buliņa 2 1993 Raunas vidusskola Direktora vietniece 
ārpusklases darbā

Elgars Felcis 3 1986 Latvijas Universitāte, Sociālo 
un politisko pētījumu institūts

Zinātniskais asistents, 
pasniedzējs

Līga Krūmiņa-Krīgere 4 1975 Smiltenes novada muzejs Muzejpedagoģe
Otārs Putrālis 5 1973 SIA „TCA” Veikala vadītājs
Arnita Freiberga 6 1971 Smiltenes tehnikums Dienesta viesnīcas skolotāja
Rihards Rainbahs 7 1985 SIA „ASE” Santehniķis
Sintija Rude 8 1982 SIA „LATVIJAS ĶIPLOKS” Valdes locekle

Aigars Lauzis 9 1981 SIA „ZELTINI”
Valdes loceklis / Uzņēmuma 
vadītājs / Izstrādājumu 
projektētājs

Sanita Albertiņa 10 1986 SIA „FIRMA MADARA” 89” Datoroperatore
Ivars Kalniņš 11 1980 SIA „WOODFORM” Komercdirektors
Zane Bērza 12 1982 SIA „Vecais Brūzis” Viesmīle, administratore
Juris Sapožņikovs-
Pētersons 13 1977 SIA „Santas Rezidence” Šefpavārs

Lāsma Vilkasta 14 1978 SIA „Artex Latvija” Noliktavas pārzine
Santa Vintere 15 2003 Skolniece

Programma
Mums ir daudzas kopienas – ģi-

mene, kaimiņi, kolektīvs, kurās katrs 
cilvēks ir vērtība. Pārvarēsim vien-
sētnieka domāšanu, jo tikai ciešākā 
sadarbībā varam atbalstīt viens otru un 
paveikt lielas lietas! Novads būs stip-
rs, ja būs stipras kopienas un ģimenes 
Smiltenē, Raunā, Apē un visos pagas-
tos. Apvienojoties saglabāsim savu da-
žādību, bet veidosim kopā efektīvāku 
pārvaldi. Veidosim novadu tā, lai vi-
sām kopienām un paaudzēm tajā būtu 
vislabākās iespējas attīstīties, strādāt 
un atpūsties. Novadu, kur jaunas ģi-

menes vēlas dzīvot un esošās augt! At-
balstīt ģimenes būs mūsu prioritāte.

IZGLĪTĪBA 
Bērns un viņa izglītības kvalitāte 

ir galvenais izglītības politikas mērķis. 
Izstrādāsim skolotāju piesaistīšanas 
un noturēšanas programmu, skolas 
izmantosim kā bāzi mūžizglītības 
programmām, visā novadā mērķtiecīgi 
strādāsim ar jauniešiem, atverot jau-
niešu centru Smiltenē. 

SOCIĀLĀ JOMA 
Izvērtēsim esošo un uzlabosim 

sociālā dienesta darbu ar ģimenēm un 
bērniem. Saglabāsim esošos sociālā 

darba speciālistus, sociālos pabalstus 
un pakalpojumus, kas sevi pierādījuši. 
Nodrošināsim dušas un veļas mājas 
pieejamību. Ieviesīsim transportu pēc 
pieprasījuma, kurš pēc ērtas sistēmas 
nogādās iedzīvotājus galamērķos, ja 
tiem nav pieejams sabiedriskais vai 
privātais transports. Izveidosim Soci-
ālo pakalpojumu centru grūtībās nonā-
kušiem iedzīvotājiem. 

SABIEDRĪBAS IESAISTE 
Pēc vienlīdzīgiem principiem 

sniegsim regulāru atbalstu NVO pa-
matfunkciju nodrošināšanai. Veiksim 
regulāras iedzīvotāju aptaujas un ra-

dīsim iespēju tās iniciēt arī iedzīvo-
tājiem. Uzsāksim līdzdalīgas budže-
tēšanas projekta ieviešanu, kas ļautu 
iedzīvotājiem lemt par savu nodokļu 
izmantošanu. 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 
Paplašināsim grantu programmu 

uzņēmējdarbības uzsācējiem. Ierīko-
sim uzņēmēju koprades vietu Smilte-
nē, par paraugu ņemot Skola6 Cēsīs. 
Strādāsim kopā ar kokapstrādes sekto-
ru, palīdzot uzņēmējiem radīt augstas 
pievienotās vērtības produktus. Atjau-
nosim uzņēmējdarbības padomes dar-
bību. Regulāri ar uzņēmējiem pārrunā-
sim ar uzņēmējdarbības vidi saistītos 
jautājumus. 

TŪRISMS 
Attīstīsim tematiskos svētkus 

(piemēram, ģimeņu festivālu), kas 
iezīmētu novadu Latvijas pasākumu 
kartē. Turpināsim attīstīt Smilteni kā 
ģimenēm draudzīgu dzīves un apmek-
lējuma vietu, lai tādējādi piesaistītu ģi-
meņu tūrismu un ekotūrismu. Radīsim 
Smiltenē valsts mēroga apskates ob-
jektu. Piemēram, ar valsts atbalstu ie-
spējams izveidot „Latvietības centru”, 
pēc Tartu “igauņu” centra parauga. 

INFRASTRUKTŪRA 
Turpināsim lobēt ceļa Drusti–Rau-

na–Valmiera asfaltēšanu. Rekonstruē-
sim Gaujienas centra ceļu. Mazināsim 
atkarību no automašīnām, attīstot velo-
infrastruktūru un sabiedrisko transpor-
tu. Rīkosim sabiedrisko apspriedi par 
veloceļu izbūvi, piemēram, virzienos 
no Smiltenes uz Bilsku, Blomi, Raunu 
un no Silvas līdz A2 autoceļam, kā arī 
Apes un Raunas apkārtnē. Izstrādāsim 
plānu jaunu dzīvojamo māju celtniecī-
bai, pirmkārt, veicinot privāto būvnie-
ku ieinteresētību. SPORTS Gādāsim, 
lai visa pašvaldības sporta infrastruk-
tūra būtu bez maksas pieejama novada 

iedzīvotājiem. Nodrošināsim, ka bērni 
un jaunieši sporta pasākumos var pie-
dalīties bez līdzmaksājumiem. Nodro-
šināsim daļēji apmaksātu atbildīgo par 
sportu katrā pagastā un pilsētā. Katrā 
apdzīvotā centrā iekārtosim labiekār-
totu un apgaismotu sporta laukumu. 

PĀRVALDE 
Izveidosim pašvaldības revīzijas 

komisiju, nodrošinot pašvaldībā caur-
skatāmību, mazinot korupcijas risku. 
Pašvaldības izdevumi būs publiski līdz 
sīkām detaļām.  Ieviesīsim pašvaldības 
darbinieku darba motivācijas sistēmu. 
Trafarēsim pašvaldības autotranspor-
tu, preventīvi atturot no tā neatbilsto-
šas izmantošanas. 

KULTŪRA 
Noteiksim pašvaldībā skaidru 

atbildību par kultūrvēsturisko objek-
tu kopšanu un attīstīšanu. Atradīsim 
ilgtspējīgus un daļēji pašfi nansējošus 
risinājumus Gaujienas, Mēru un citu 
muižu saglabāšanai un iedzīvināšanai. 
Kultūrā attīstīsim trīs virzienus: kultū-
ra kā vide ar darbību (amatiermāksla), 
kultūra kā socializācijas forma (kul-
tūrvietas), kultūra kā produkts (pasā-
kumi). Ieviesīsim caurspīdīgu un kri-
tērijos balstītu budžeta sadalīšanu kul-
tūrai uz konkursa pamata. Izveidosim 
Smiltenē neformālās un sabiedriskās 
kultūras telpu, kur satikties radošiem 
cilvēkiem un visiem dot iespēju tur 
pavadīt brīvo laiku. 

VIDE 
Virzīsimies uz  mērķi panākt kli-

matneitralitāti. Veicināsim bioloģiskās 
lauksaimniecības, ilgtspējīgas mež-
saimniecības un vietējo pārtikas ķēžu 
atbalstu. Ieviesīsim grantu konkursu 
vides aizsardzības iniciatīvu īstenoša-
nai. Samazināsim atkritumu apjomu 
un ieviesīsim bezatkritumu pamatprin-
cipus pašvaldībā.

Kandidātu saraksts Nr. 2 – 
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”– 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Edgars Avotiņš 1 1983 Smiltenes novada dome Domes priekšsēdētājs
Inga Ērgle 2 1990 SIA „Latwing” Valdes locekle
Dina Meistere 3 1971 Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola Direktore
Andris Abrāmovs 4 1967 Raunas vidusskola Vidējās izglītības skolotājs
Aija Cunska 5 1966 Vidzemes augstskola Viesdocente, pētniece
Edgars Roslovs 6 1990 Smiltenes mūzikas skola Direktors
Jānis Āboliņš 7 1967 SIA „Atvars J.Ā” Valdes priekšsēdētājs

Eva Kazeka 8 1977 SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” Saimniecības daļas vadītāja

Viesturs Dandens 9 1961 Apes novada dome Izpilddirektors
Gunta Dudele 10 1963 Latvijas Valsts Meži Plānošanas vadītāja
Mārtiņš Vīgants 11 1982 SIA „ZAAO” Klientu apkalpošanas vadītājs
Edgars Kalniņš 12 1988 SIA „EK Būve” Valdes priekšsēdētājs
Vairis Tralla 13 1961 SIA „Dzērvenīte” Valdes priekšsēdētājas vietnieks

Iveta Purmale 14 1959 IK „Iveta Purmale” Īpašniece, modiste, Smiltenes 
novada gide

Jānis Sīklēns 15 1953 Pensionārs
Valters Vēriņš 16 1991 Valsts Meža dienests Mežzinis
Kaspars Lārmanis 17 1983 Valsts meža dienests Vecākais mežzinis
Jānis Agapovs 18 1983 SIA „Graanul Invest” Galvenais mehāniķis

Programma
Smiltenes novadu mēs redzam kā 

mājas, kurās ir prieks būt, vēlme at-
griezties un ikviens ir gaidīts. Nacionā-
lā apvienība ir vērtībās balstīta organi-
zācija, kas apvieno pieredzi un jaunības 
degsmi, ideālus un prasmi sadarboties. 
Turpmākajiem četriem gadiem mūsu 
komanda ir izvirzījusi uzdevumus 
vienmērīgai un straujai jaunizveidoja-
mā Smiltenes novada attīstībai. 

TAUTSAIMNIECĪBA, UZŅĒ-
MĒJDARBĪBAS VIDE un INFRA-
STRUKTŪRA 

• Veicināsim uzņēmējdarbības attīs-
tību, izstrādājot atbalsta pasākumus 
un turpinot Eiropas struktūrfondu 
piesaisti infrastruktūras attīstībai. 

• Nodrošināsim iedzīvotājiem un uz-
ņēmējiem optimāli pieejamu pašval-
dības pakalpojumu klāstu un iestāsi-
mies par valsts iestāžu pakalpojumu 
pieejamības saglabāšanu. 

• Rūpēsimies par esošā dzīvojamā 
fonda uzlabošanu un jaunu mājokļu 
būvniecību. 

• Aktualizēsim novada autoceļu at-
jaunošanas un pilnveidošanas prog-

rammu, nodrošinot tās pakāpenisku 
ieviešanu.

• Aktualizēsim pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu datu bāzi un iz-
strādāsim apsaimniekošanas plānu. 

• Uzturēsim un uzlabosim infrastruk-
tūru publiskajās atpūtas vietās. At-
balstīsim iniciatīvas jaunu atpūtas 
vietu veidošanai dzīvesvietu tuvu-
mā. 

• Veicināsim sociālās uzņēmējdarbī-
bas attīstību. 

IZGLĪTĪBA 
• Izstrādāsim ilgtspējīgu izglītības 

stratēģiju, lai nodrošinātu loģisku un 
vienmērīgu izglītības iestāžu tīklu. 

• Stiprināsim Smiltenes vidusskolu 
kā novada metodisko un attīstības 
centru.

• Turpināsim atbalstīt brīvpusdienu 
nodrošināšanu. 

• Nodrošināsim katru izglītības iestādi 
ar nepieciešamo atbalsta personālu 
un interešu izglītības piedāvājumu. 

• Radīsim vienotu pedagoģiskā per-
sonāla sistēmu, sekmējot adekvātu 
slodžu un atalgojumu nodrošināju-
mu, kā arī jauno pedagogu piesaisti. 

• Sadarbosimies ar jauniešu organizā-
cijām un atbalstīsim bērnu, jauniešu 
centru darbību. 

• Sadarbībā ar Smiltenes tehnikumu 
un nevalstiskajām organizācijām 
sekmēsim stabilu un aktuālu mūžiz-
glītības piedāvājumu novadā. 

KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS 
• Sadarbosimies ar novada amatnie-

kiem, mājražotājiem, uzņēmējiem 
un veidosim Smiltenes novadu par 
populāru tūrisma galamērķi. 

• Saglabāsim katra pagasta identitāti 
un kultūrvēsturiskā mantojuma vēr-
tības. 

• Veidosim vienojošas tradīcijas kul-
tūras, sporta un tūrisma jomās. 

• Turpināsim nodrošināt bibliotēku, 
kultūras namu, muzeju darbību un 
atbalstu amatiermākslas kolektī-
viem. 

• Veicināsim iedzīvotāju iesaisti un 
līdzdalību kultūras, sporta, tūrisma 
un mūžizglītības aktivitātēs, atbals-
tot projektus un pasākumus. 

• Turpināsim kultūras, sporta un aktī-
vās atpūtas infrastruktūras uzlaboša-
nu un efektīvu izmantošanu pilsētu 
un visu pagastu iedzīvotājiem. 

• Radīsim vienotu stipendiju sistēmu 
novada vadošajiem jaunajiem un 
elites līmeņa talantiem, kuri sacen-
sībās, konkursos un izstādēs pārstāv 

Smiltenes novadu. 
VESELĪBA un SOCIĀLĀ APRŪ-

PE 
• Pilnveidosim sociālo pakalpojumu 

bāzi un paplašināsim pakalpojumu 
klāstu novada veselības un sociālās 
aprūpes iestādēs. 

• Atbalstīsim bezmaksas bērnu zob-
ārstniecības pakalpojumu nodroši-
nāšanu. 

• Atbalstīsim dažādas sociālā rakstura 
tradīcijas, piemēram, senioru atpū-
tas pasākumus, ekskursijas, ilggad-
nieku un jaundzimušo sveikšanu. 

• Sadarbībā ar novada uzņēmējiem 
veicināsim bezdarbu mazinošus pa-
sākumus un atbalstīsim skolēnu no-
darbinātību vasaras brīvlaikā.

• Atbalstīsim projektus iedzīvotāju 
veselības veicināšanai.

• Atbalstīsim kvalifi cētu mediķu, 
māsu, aprūpētāju piesaisti. 

• Radīsim brīvprātīgo palīgu kustību 
sociālās spriedzes un nevienlīdzības 
mazināšanai. 

• Mērķtiecīgāk stiprināsim sadarbību 
ar sociālās palīdzības organizāci-
jām. 

IEDZĪVOTĀJU IESAISTE un 
INFORMĒŠANA 
• Pilnveidosim konsultatīvo padomju 

darbību, kuras tiks iesaistītas lēmu-
mu pieņemšanā par novada attīstībai 
svarīgiem jautājumiem. 

• Izveidosim interaktīvu rīku iedzīvo-
tāju iesaistei jaunu ideju attīstībā un 
svarīgu lēmumu virzīšanā. 

• Organizēsim tikšanās ar iedzīvotā-
jiem visā novada teritorijā. 

DROŠĪBA UN SABIEDRISKĀ 
KĀRTĪBA
• Nodrošināsim efektīvu Pašvaldības 

policijas darbu visā novada terito-
rijā.

• Risināsim jautājumu par Valsts po-
licijas Vidzemes reģiona pārvaldes 
Smiltenes iecirkņa izveidi.

turpinājums no 1. lpp.

Pašvaldību vēlēšanas 5. jūnijā 
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Kandidātu saraksts Nr. 3 – 
„Latvijas attīstībai”

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Gita Mūrniece 1 1952 Smiltenes Evanģēliski Luteriskā 
draudze Draudzes priekšniece

Raivis Vizulis 2 1979 SIA „ITS Tehnoloģijas” Valdes priekšsēdētājs

Laura Pope 3 1978 Apes novada dome Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 
skolotāja

Māris Zālītis 4 1962 SIA „Vudlande” Valdes loceklis
Dainis Aļeksējevs 5 1968 SIA „Vaidens” Valdes priekšsēdētājs

Inita Dzenīte 6 1973 Raunas novada dome Uzņēmējdarbības un lauksaimniecības 
konsultants

Indra Sadovņikova 7 1952 Pensionāre

Reinis Rešetins 8 1989 Smiltenes novada Kultūras 
centrs

Vidējās paaudzes deju kolektīva 
„Ieviņa” vadītājs

Guntars Purakalns 9 1972 ZS „Vosukalni” Īpašnieks
Rita Bormane 10 1949 Smiltenes pensionāru apvienība Vadītāja
Guna Ozola 11 1982 SIA „Vidzemes slimnīca” Ārsts, kardiologs, interns
Ivars Krūtainis 12 1954 SIA „Sabiedrība Aktīvs” Prokūrists
Arvīds Zants 13 1996 ZS „Alkāsi” Darba vadītājs
Solvita Bāliņa 14 1980 SIA „SB Ziedu Dizains” Valdes priekšsēdētaja
Didzis Blūms 15 1970 SIA „Jāņrāmis” Remontstrādnieks

Gundars Pihlis 16 1973 Apes novada dome Iestādes „Komunālā saimniecība” 
vadītājs

Viktorija Jurčinska 17 1995 SIA „BioMix Balticum” Tirgvedības un tirdzniecības speciāliste
Egils Mūrnieks 18 1974 AS „Smiltenes piens” Pārdošanas vadītājs

Programma
Latvija nav tikai Rīga! Admi-

nistratīvi teritoriālā reforma iezīmē 
jauna attīstības izrāviena iespējas 
novados. Mūsu komandu veido pie-
redzējuši uzņēmēji, zinoši zemnieki, 
izglītības un kultūras darbinieki, kuri, 
gudri strādājot Smiltenes novadā, 
izmantos reformas radītās iespējas, 
lai veidotu pamatu investīciju pie-
saistei, darbavietu radīšanai, panākot 
konkurētspējīga atalgojuma iespējas. 
Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju 
dzīves apstākļus gan centrā, gan ār-
pus tā. Veidosim jaunu novada pār-
valdes modeli - iesaistot iedzīvotājus 
lēmumu pieņemšanā, komunicējot un 
konsultējoties par svarīgiem pašval-

dības darba aspektiem. Mūsu pirmais 
uzdevums ir pārvarēt Covid-19 izrai-
sīto krīzi, rūpējoties par darbavietu 
saglabāšanu un sociālo atbalstu iedzī-
votājiem. Liela nozīme ekonomikas 
sildīšanā būs pārdomātām investīci-
jām ar valsts, pašvaldības un ES fon-
du piesaisti.

 LABA PĀRVALDĪBA 
• Uzklausot iedzīvotājus, izvērtējot 

ieteikumus veidosim līdzdalīgu un 
atbildīgu novada pārvaldes mode-
li. 

• Pilnveidosim jaunizveidotā nova-
da pilsētvides attīstības stratēģiju. 

• Turpināsim mazāko centru sa-
kārtošanu izmantojot pieejamās 
investīcijas programmas. Revitali-

zēsim degradētās teritorijas, attīs-
tīsim vietrades centrus – bibliotē-
ka, jauniešu centrs. 

• Pilnveidosim pašvaldības pārval-
des atalgojumu sistēmu atbilstoši 
katra darba rezultātiem paredzot 
piemaksas par teicamu darbu un 
fi nansiālu atbildību par nepadarī-
to. 

• Attīstīsim labu un mūsdienīgu 
pārvaldes sistēmu novada kapitāl-
sabiedrībās. 

• Veicināsim jauniešu un ārzemēs 
aizbraukušo novadnieku atgrieša-
nos novadā. 

• Apvienojot novadus, nodrošinā-
sim pašvaldības pakalpojumu pie-
ejamību pēc iespējas tuvāk iedzī-

votāju dzīvesvietai. 
IZGLĪTĪBA UN SPORTS 

• Veicināsim Izglītības kvalitātes 
celšanu atbalstot jauniešu interesi 
par profesionālo un arodvidussko-
lu iespējām un izaicinājumiem. 

• Sadarbībā ar novadu uzņēmējiem 
piešķirsim vairākiem jauniešiem 
stipendijas, lai viņi atgrieztos no-
vadā. 

• Atbalstīsim jaunu bērnudārzu celt-
niecību. 

• Īstenosim projektus sporta aktivi-
tātēm novadā – aktīvās pastaigas 
takas, trenažieru zāli. 

• Atbalstīsim jaunu veloceliņu iz-
veidi no centra līdz tuvākajām 
apdzīvotām vietām (piemēram, 
Vidzemīte, Blome, Brutuļi).

UZŅĒMĒJDARBĪBA 
• Radīsim iespējas uzņēmējdarbī-

bas attīstībai visā novadā mazinot 
birokrātiju, veicināsim uzņēmēju 
līdzdalību pārvaldē, sniegsim in-
formāciju par iespējām paplašināt 
un attīstīt uzņēmumu darbību ār-
pus novada un valsts teritorijas. 

• Turpināsim strādāt pie dzīvojamā 
fonda attīstības novadā sekmējot 
īres dzīvokļu māju celtniecību iz-
mantojot privātās/publiskās part-
nerības sniegtās iespējas. 

• Izmantojot ES fondu fi nansējumu 
paātrināsim daudzīvokļu māju 
energoefektivitātes projektus. 

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ 
AIZSARDZĪBA 
• Sadarbībā ar Sarkano Krustu attīs-

tīsim un realizēsim sociālā aprūpes 
centra projektu Smiltenē, veidojot 
to mūsdienu prasībām un senioru 
vajadzībām atbilstošu. 

• Turpināsim poliklīnikas ēkas ko-
munikāciju un infrastruktūras sa-
kārtošanu piesaistot fondu līdzfi -
nansējumu. 

• Uzlabosim medicīnisko un sociālo 
aprūpi senioriem un cilvēkiem ar 
invaliditāti. 

• Sadarbībā ar bāriņtiesu, sociāliem 

darbiniekiem, skolām rūpēsimies 
par bērniem, īpaši no sociāli ne-
labvēlīgām ģimenēm. 

KULTŪRA 
• Rūpēsimies par kultūrvēsturisku 

mantojuma saglabāšanu. 
• Sakārtosim un atjaunosim Smil-

tenes centra „oāzi” – Jāņkalnu 
atbilstoši mūsdienu prasībām, lai 
varētu piedāvāt plašāku un visām 
vecumu grupām atbilstošāku kul-
tūras pasākumu programmu. 

• Veicināsim kultūras pieminekļa 
Smiltenes baznīcas pieslēgšanu 
centrālās ūdensapgādes sistēmai. 

• Turpināsim Raunas viduslaiku 
pilsdrupu konservāciju atbilstoši 
izstrādātajai koncepcijai. 

• Raunā sakārtosim ēku Dīķa ielā 3 
radošo aktivitāšu norisei, muzeja 
krātuvei un mazo uzņēmēju kop-
darbībai. 

• Pilnveidosim tūrisma piedāvā-
jumu, veidojot vienotu plānu 
tūrisma taku, objektu apskates 
maršrutā Rauna – Smiltene – 
Gaujiena – Ape ar interesantu 
stāstu un objektu iekļaušanu. 

INFRASTRUKTŪRAS SA-
KĀRTOŠANA, ATTĪSTĪŠANA 
• Uzlabosim ielu apgaismošanu ar 

videi draudzīgiem un energoefek-
tīvie risinājumiem. 

• Labiekārtosim un atjaunosim 
iekšpagalmus, sakārtosim pilsētu 
ielas, lauku ceļus un ietves, t.sk. 
ceļu Gaujiena – Taheva, Rauna 
– Valmiera, Rauna – Smiltene un 
ietves Raunā. 

• Katru gadu sakārtosim vismaz 
vienu grants seguma ceļu novadā. 
Lauku ceļu uzturēšanas jautāju-
mus risināsim sadarbībā ar „Lat-
vijas valsts mežiem” un pieguļošā 
teritorijā esošajiem uzņēmējiem 
un zemniekiem. 

• Paplašināsim iespējas pieslēgties 
pie centrālās ūdensapgādes sis-
tēmas, kanalizācijas un centrālās 
apkures.

Kandidātu saraksts Nr. 4 – 
„Jaunā VIENOTĪBA”

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Ilze Vergina 1 1969 Smiltenes vidusskola Direktore

Astrīda Harju 2 1960 Apes novada dome Domes priekšsēdētāja 
vietniece

Normunds Liepa 3 1975
Valsts policijas Vidzemes reģiona 
pārvaldes Valkas iecirkņa Kārtības 
policijas nodaļa

Inspektors

Tija Zaļkalne 4 1957 SK „Smiltenes slimnīca”
Ārste onkoloģe 
– ķīmijterapeite, 
endoskopiste, interniste

Iluta Apine 5 1970 Apes pirmsskolas izglītības iestāde 
„Vāverīte” Vadītāja

Dzintars Raibekazs 6 1950 SIA „Grube Hidro” Valdes loceklis
Ieva Plētiena 7 1987 Raunas novada dome Raunas muzeja vadītāja

Ivars Joksts 8 1964 Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skola Direktors

Alise Valaine-Kalniņa 9 1994 Smiltenes novada dome Izglītības 
pārvalde

Vadītājas vietniece 
bērna kopšanas 
atvaļinājumā

Mārtiņš Dzerkals-
Ruskulis 10 1991 Biedrība „Trīs gaisi” Pasākumu vadītājs

Mārtiņš Janušs 11 1987 SIA „Dumperi.lv” Transporta operators
Gita Skadiņa 12 1961 Smiltenes novada Blomes tautas nams Vadītāja
Guntis Priedīte 13 1951 Pensionārs
Inese Lipstoka 14 1960 Smiltenes vidusskola Skolotāja
Andis Mincis 15 1981 Bezdarbnieks
Dace Rudzīte 16 1986 Smiltenes vidusskola Skolotāja
Daiga Beļeviča 17 1973 SIA „Druva” Valdes priekšsēdētāja

Klinta Bernarte 18 1992 Apes novada dome
Teritorijas attīstības 
nodaļas Jaunatnes lietu 
speciāliste

Programma
Mūsu komandas mērķis ir sa-

glabāt un pilnveidot Apes, Raunas, 
Smiltenes novados radīto vērtību ko-
pumu, strādāt kopējā novada attīstī-
bai un visu paaudžu dzīves kvalitātes 
uzlabošanai. Mūsu galvenie rīcības 
virzieni: 

ATBILDĪGA DOMES DARBĪ-
BA, MOTIVĒTA PĀRVALDE 

• Saliedētas un atbildīgas de-
putātu komandas izveide un darbs. 

• Pārdomāta fi nanšu līdzekļu 
plānošana un izmantošana. 

• Labas pārvaldības princips 
sadarbībā ar iedzīvotājiem, kvalitatī-
vu pašvaldības pakalpojumu pieeja-
mība novada teritorijās. 

• Darbinieku atalgojums at-
bilstoši paveiktā darba rezultātiem. 

IZGLĪTĪBA 
• Laba pirmsskolas un sā-

kumskolas izglītība dzīves vietā, 
kvalitatīva un pieejama pamatskolas 
un vidusskolas izglītība. 

• Dažādu jomu interešu un 
profesionālās pilnveides izglītības 
pieejamība.

• Iedzīvotāju iespējas apgūt 
papildus prasmes, mūžizglītības pie-
dāvājums centros un pagastos. 

• Līdzfi nansējums jauniešu 
brīvā laika saturīgai pavadīšanai, 
bērnu nometņu darbībai. 

• Izglītības iestāžu moderni-
zēšana, aprīkošana ar tehnoloģijām, 
teritoriju uzturēšana un labiekārto-
šana. 

• Finansiāls atbalsts mācī-
bu olimpiāžu uzvarētājiem, sporta 
sasniegumu ieguvējiem, mākslas un 
mūzikas laureātiem un viņu skolotā-
jiem visās mācību iestādēs. 

• Brīvpusdienu atbalsts vi-
siem skolēniem. 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS AT-
BALSTS, NODARBINĀTĪBA, 
VIDE 

• Eiropas Savienības fi nan-
sējuma apguve projektu īstenošanai, 
kas attīsta novada uzņēmējdarbību 
un veicina darba vietas. 

• Skolēnu nodarbinātība va-
saras brīvlaikā pašvaldības iestādēs 
un uzņēmumos. 

• Atbalstoša sadarbība ar 
uzņēmējiem, lauksaimniekiem (ope-
ratīvi lēmumi, lauku konsultantu 
pakalpojumi, mācību programmas, 
reklamēšana starptautiskās izstādēs 
u.c.). 

• Sociālās uzņēmējdarbības 
veicināšana un atbalsts. 

• Atbalstošas vides veidoša-
na, veicot ūdenssaimniecības, kana-
lizācijas, ielu, lauku ceļu rekonstruk-
ciju un remontu. 

• Mājokļu un īres mājokļu 
tirgus attīstība novadā, izmantojot 
valsts līmenī veidotos fi nanšu instru-
mentus. 

• Mobilitātes un pārvietoša-
nās veicināšana novada teritorijas 
ietvaros. 

• Pieņemot lēmumus, pārdo-
māta zemes vērtību izmantošana. 
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Kandidātu saraksts Nr. 6 – 
Zaļo un Zemnieku savienība, 
Politiskā partija „Latvijas Reģionu Apvienība”

Kandidātu saraksts Nr. 5 – 
Jaunā konservatīvā partija

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Ilona Krūmiņa 1 1970 J.Neikena Dikļu pamatskola Skolotāja
Andrejs Nika 2 1979 SIA „Amberfarm” Valdes loceklis
Sarmis Zauska 3 1969 SIA „Skandi grupa” Valdes loceklis
Andis Plakans 4 1963 SIA „NT Piedzīvojumi” Valdes loceklis
Sanita Kārkliņa 5 1968 IK „VASARIŅAS SK” Īpašniece

Guntis Jarohovičs 6 1959 SIA „Ģenerāluzņēmējs”
Sertifi cēts LMB Hidromelioratīvās 
būvniecības būvdarbu vadītājs, 
būvuzraugs

Arvīds Brozis 7 1967 VSIA „Latvijas Valsts ceļi” 
Smiltenes nodaļa Ceļu būvinženieris

Andris Dzelme 8 1958 Z/S „Ilgupes” Lauksaimnieks
Vija Glāzere 9 1965 SIA „Debets.lv” Valdes locekle
Juris Cīrulis 10 1987 AS „SEB Banka” Privātbaņķieris
Elīza Bunga 11 2000 SIA „Salvo MD” Mazumtirdzniecības aģents

Ieva Krieviņa 12 1970 SIA „Valodu centrs 
INTELLIGENCE” Konsultants

Inārs Zāģeris 13 1956 Z/S „Silnieki” Pašnodarbinātais

Edmunds Bērziņš 14 1977 VAS „Latvijas autoceļu 
uzturētājs” Ceļu meistars

Zane Krēsliņa-
Plētiena 15 1974 SIA „Latnature” Valdes loceklis

Ivars Puksts 16 1971 AS „Valmieras stikla šķiedra” Elektriķis
Indra Midere 17 1964 Pašnodarbināta Šuvēja

Anita Apīne 18 1957
VAS „Latvijas autoceļu 
uzturētājs” Valmieras ceļu 
rajons Smiltenes nodaļa

Ražošanas uzskaitvede

Programma
LABKLĀJĪBA, ATTĪSTĪBA, 

ATBALSTS 
Mūsu cilvēki, mūsu zeme, 

mūsu darbs – labklājības, attīstības 
un izaugsmes pamats jaunizveido-
tajā novadā. Apvienotajā novadā 
ikviens cilvēks no Smiltenes un 
Apes pilsētām, Smiltenes, Apes, 
Gaujienas, Trapenes, Virešu, 
Drustu, Raunas, Bilskas, Blomes, 
Brantu, Grundzāles, Launkalnes, 
Palsmanes un Variņu pagastiem 
ir vienlīdz svarīgs, tāpēc Jaunās 
konservatīvās partijas Smiltenes 
nodaļas profesionāļu komanda ie-

stājas par iedzīvotāju demokrātis-
ku līdzdalību novada veidošanā ar 
caurskatāmu, godīgu un taisnīgu 
pārvaldību. 

NOVADA PĀRVALDĪBA 
• Mūsu prioritāte - komuni-

kācija un sadarbība ar sabiedrību. 
• Smiltenes apvienotajā no-

vadā veicināsim katras apdzīvotās 
vietas attīstību un izaugsmi, attīstot 
infrastruktūru, mazinot administratī-
vo slogu un nodrošinot pašvaldības 
pakalpojumu pieejamību novada 
pagastu centros. 

• Aktualizēsim izvērsta no-
vada attīstības plāna izveidi, pieai-

cinot ekspertus, uzņēmējus un so-
ciālos partnerus. 

• Apzināsim Smiltenes no-
vada pašvaldības mežu un lauku 
īpašumus un atbalstīsim kopšanas, 
uzturēšanas, un atjaunošanas plānu 
izstrādi.

• Stiprināsim pašvaldības 
policijas darbu, paplašināsim no-
vērošanas kameru tīklu, atbalstīsim 
zemessardzes aktivitātes. 

• Sekmēsim pilsētu un pa-
gastu iedzīvotāju padomju izveidi. 

• Veidosim caurspīdīgu bu-
džeta izlietojuma pārraudzības sis-
tēmu. 

SOCIĀLAIS ATBALSTS 
• Mūsu prioritāte – novada 

iedzīvotāju labklājība.
• Atbalstīsim sociāli neaiz-

sargātās sabiedrības grupas un sek-
mēsim to iekļaušanos sabiedrībā.

• Veidosim vienotu un pa-
matotu veselības un sociālo atbalsta 
sistēmu novadā. 

• Aktualizēsim primārās ve-
selības aprūpes pakalpojumu pieeja-
mību pagastos. 

IZGLĪTĪBA 
• Mūsu prioritāte – kvalitatī-

vas izglītības pieejamība novadā, kā 
arī pieaugušo mūžizglītība. 

• Veicināsim papildus fi nan-
šu piesaisti izglītības iestādēm mo-
dernas mācību vides izveidošanai. 

• Iesaistīsim jaunatni lēmu-
mu pieņemšanā. 

• Izstrādāsim motivācijas 
programmu jauniešiem par gūtiem 
sasniegumiem. 

• Saglabāsim bērnudārzus un 
sākumskolas pagastu centros. 

• Pārskatīsim pašvaldības fi -
nansēto pirmsskolas izglītības iestā-
žu pedagogu atalgojumu. 

• Izstrādāsim atbalsta prog-
rammu jauno pedagogu un skolu 
speciālistu piesaistei. 

• Aktualizēsim izglītības 
iestāžu un vecāku sadarbību mācību 
procesa un skolvides uzlabošanā.

 TAUTSAIMNIECĪBA, VIDE 
• Mūsu prioritāte – valsts un 

pašvaldības grants ceļu vajadzības. 
• Izveidosim grants seguma 

ceļu karti, norādot posmus, kur va-
saras periodā ir nepieciešama ceļa 
atputekļošana un aktualizēsim nepie-
ciešamos darbus. 

• Rūpēsimies par pašvaldības 
asfaltēšana, ņemot vērā katra pagasta 
ceļu uzturēšanas darbu kvalitāti. 

• Atbalstīsim ēku energo-
efektivitātes paaugstināšanu, Eiropas 
Savienības struktūrfondu piesaisti to 
realizēšanai. 

• Atbalstīsim jaunu mājokļu 
būvniecību un esošo renovāciju. 

• Mērķtiecīgi apzināsim uz-
ņēmēju vajadzības, atbalstīsim jaunu 
darba vietu radīšanu, darbaspēka iz-
glītošanu un pārkvalifi kāciju. 

• Atbalstīsim individuālās, 
unikālās ražošanas, jaunu pakalpo-
jumu un jaunu darba vietu radīšanu 
katrā pagastā. 

• Veicināsim dalīto atkritu-
mu šķirošanas tvertņu uzstādīšanu 
novadā.

• Piesaistīsim investīcijas un 
Eiropas Savienības struktūrfondus. 

• Atbalstīsim tirgus paplaši-
nāšanu novada centrā dodot iespēju 
tajā piedalīties mājražotājiem, maza-
jiem uzņēmējiem un lauksaimniecī-
bas produkcijas ražotājiem. 

TŪRISMS, KULTŪRA, SPORTS 
• Mūsu prioritāte - kultūr-

vēsturiskā mantojuma apzināšana, 
saglabāšana, uzturēšana un popula-
rizēšana. 

• Sadarbībā ar uzņēmējiem 
veicināsim dabas tūrisma attīstību, 
nodrošinot labiekārtošanu un piekļu-
vi pie pašvaldības ūdenstilpnēm un 
kultūrvēsturiskiem objektiem. 

• Attīstīsim kultūras, sporta 
un citu pasākumu daudzveidību, t.sk. 
ekosvētkus, gadatirgus, latvisko tra-
dīciju svētkus. 

• Aktivizēsim nevalstisko 
organizāciju un sabiedrības iesaisti 
novada izglītības un kultūras, dabas 
objektu un atpūtas zonu labiekārtoša-
nā un uzraudzībā.

• Veicināsim izglītības iestā-
žu, kultūras, sporta centru sadarbību 
novada jaunatnes radošumam un iz-
augsmei. 

• Sekmēsim nevalstisko 
sporta klubu veidošanu visām vecu-
ma grupām.

• Izveidosim apvienotā Smil-
tenes novada zīmolu, veicinot atpa-
zīstamību Latvijā un ārvalstīs.

novada teritorijā.
• Turpināt daudzdzīvokļu ēku 

siltināšanu visā novadā. 
• Veicināt dzīvojamā fonda 

paplašināšanu novadā. 
• Izveidot atvērtā tipa ofi su, 

ar iespēju kvalitatīvos apstākļos dar-
bu veikt dažādu sfēru darbiniekiem. 

• Rīkot jauno uzņēmēju at-
balsta programmas. 

• Veicināt novada degradēto 
teritoriju sakopšanu. 

SOCIĀLĀ APRŪPE/ VESELĪ-
BA 

• Palielināt pašvaldības atbal-
stu vecākiem par bērnu dzimšanu. 

• Paplašināt Smiltenes slim-
nīcas un poliklīnikas pakalpojumus. 

• Nodrošināt ārstniecības pa-
kalpojumu pieejamību visā novada 

teritorijā. 
• Paplašināt krīzes atbalsta 

centra piedāvātos pakalpojumus. 
• Uzlabot esošo un veicināt 

jaunu infrastruktūru veidošanu cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām. 

• Mājdzīvnieku patversmes 
izveide Smiltenē. 

IZGLĪTĪBA 
• Izveidot skaidru novada iz-

glītības struktūru. 
• Turpināt Smiltenes vidus-

skolas attīstību, padarot to par vienu 
no trim prestižākajām vidējās izglītī-
bas iestādēm Vidzemē. 

• Sniegt atbalstu visām nova-
da izglītības iestādēm. 

• Sakārtot ēdināšanas atbal-
sta sistēmu, nodrošināt bezmaksas 
pusdienas arī 5 – 6 gadus vecajiem 

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA, 
VESELĪBA, DROŠĪBA 

• Sociālās palīdzības un pa-
kalpojumu sistēmas nodrošināšana 
un pilnveidošana novada iedzīvotā-
jiem. 

• Sociālo pakalpojumu bāzes 
attīstība (pašvaldības pansionāti, mā-
jas aprūpe, “drošības pogas” dienests, 
dušas un veļas mazgāšanas iespējas 
lauku teritorijās maznodrošinātām 
iedzīvotāju mērķu grupām).

• Atbalsta pasākumi krīzes 
situācijās nonākušām personām un 
ģimenēm. 

• Atbalsts pašvaldības ka-
pitāldaļu piederošajām Alūksnes un 

Sarkanā Krusta Smiltenes slimnī-
cām, novada medicīnas iestāžu, paš-
valdības feldšerpunktu un to sniegto 
pakalpojumu attīstībai centros un 
pagastos. 

• Sociālā rakstura tradīciju 
turpināšana – senioriem, ilggadnieku 
un jaundzimušo sveikšanai. 

• Pašvaldības policijas ka-
pacitātes stiprināšana drošības un 
kārtības nodrošināšanai visā novada 
teritorijā. 

KULTŪRA, SPORTS, AMAT-
NIECĪBA, TŪRISMS, DZĪVES 
VIDE 

• Vienotas kultūrpolitikas tel-
pas izveide novadā. 

• Saturīga un jēgpilna iedzī-
votāju brīvā laika organizēšana. 

• Katras novada teritori-
jas identitātes un kultūrvēsturiskā 
mantojuma vērtību saglabāšana un 
izziņas materiālu papildināšana un 
atjaunošana. 

• Bibliotēku, tautas namu, 
muzeju, tūrisma un amatniecības 
centru kvalitatīva darbība, jaunu 
radošo nozaru produktu izveide un 
piedāvājums Latvijas maršrutos un 
tirgos. 

• Radošo namu un centru 
infrastruktūras sakārtošana, atbalsts 
amatieru kolektīvu darbībai un jauno 
vietējo mākslinieku izaugsmei. 

• Profesionālās mākslas pie-
saiste Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā;

• Daudzfunkcionālu sporta 
būvju pilnveide, to izmantošana no-
vada iedzīvotājiem bez maksas, spor-
ta aktivitāšu un veselīga dzīvesveida 
veicināšana. 

• Finansiāls atbalsts sporta 
nozarēm, to materiāli tehniskām bā-
zēm, sacensībām, komandām un indi-
viduāliem sportistiem. 

• Atbalsts lauku tūrismam, pil-
sētas un dabas vides maršrutu un reklā-
mas produktu izveidei, iesaistot tūris-
ma nozarē strādājošos uzņēmējus. 

• Zaļo teritoriju labiekārtoša-

na un uzturēšana, parku, atpūtas un 
rotaļu laukumu pilnveidošana. 

• Atbalsts labiekārtošanas 
talku organizēšanai. 

IEKĻAUJOŠA SABIEDRĪBA 
• Sadarbība ar sabiedrību no-

zīmīgu lēmumu apspriešanā un pie-
ņemšanā; 

• Sadarbība un atbalsts ar 
visu nozaru nevalstiskām un reliģis-
kām organizācijām. 

• Atbalsts jaunatnes politikas 
attīstības veicināšanai.

• Novada atpazīstamības 
veicināšana caur novada vērtībām, 
identitāti, iedzīvotājiem un viņu sa-
sniegumiem.

Programma
ZZS/ LRA Smiltenes novada 

pašvaldību vēlēšanu programma 
Smiltenes novads – latviskākais, rosī-
gākais un skaistākais no vads Latvijā. 
Visa pamatā – spēcīgas ģimenes, pat-
riotisms, savstarpējā cieņa, un salie-
dētība. Arī pēc teritoriālās reformas 
jaunajam Smiltenes novadam ir jābūt 
Latvijas veiksmes stāstam uzņēmēj-
darbībā, sociālajā jomā, drošībā, iz-
glītībā, kultūrā un sportā. Novadam 
ir jābūt atvērtam pret saviem iedzīvo-

tājiem, lai katrs šeit justos cienīts un 
novērtēts. Mēs esam par vienmērīgu 
attīstību dažādās jomās, spējot izvirzīt 
un sasniegt arī ambiciozus mērķus. 

PĀRVALDĪBA 
• Stratēģiski veiksmīga Smil-

tenes, Apes un Raunas novadu terito-
rijas apvienošana. 

• Viegli sasniedzama un 
operatīva iedzīvotāju apkalpošana 
pašvaldības iestādēs visiem novada 
iedzīvotājiem. 

• Konkurētspējīgs un moti-

vējošs atalgojums pašvaldības un to 
iestāžu darbiniekiem. 

• Pašvaldības struktūrvienī-
bu vadītāju un speciālistu sadarbības 
modeļa uzlabošana. 

TAUTSAIMNIECĪBA 
• Veicināt veiksmīgu sadarbī-

bu ar esošajiem novada uzņēmējiem 
un radīt labvēlīgu vidi jaunu uzņēmē-
ju piesaistei. 

• Stratēģiski apsaimniekot 
pašvaldībai piederošus vai pārrau-
dzībā esošus infrastruktūras objektus 
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bērniem. 
• Veicināt bērnudārza rindu 

samazināšanos, piedāvājot iespējas 
pagastu bērnudārzos. 

JAUNATNE 
• Izstrādāt jaunatnes politi-

kas stratēģiju novadā. 

• Izveidot digitālas tūrisma 
kartes. 

SPORTS/ AKTĪVĀ ATPŪTA 
• Padarīt Smiltenes novadu 

par līderi Vidzemē aktīvās atpūtas 
iespēju ziņā. 

• Sporta un aktīvās atpūtas 
kompleksa „Teperis” attīstības turpi-
nāšana.

• Saglabāt un atbalstīt katras 
novada pilsētas un pagasta sporta tra-
dīcijas un lielākos tautas, jaunatnes 
pasākumus. 

• Finansiāli atbalstīt sporta 
un aktīvās atpūtas organizatorus pa-
gastos. 

• Esošās sporta infrastruktū-
ras uzturēšana un attīstīšana.

• Veicināt novada skolu spor-
ta jaunatnes pasākumus. 

• Novada sporta mājaslapas 
un sociālo tīklu kontu izveide un uz-
turēšana. 

• Sporta stipendiju ieviešana 
jaunajiem sportistiem visās novada 
mācību iestādēs. 

• Novada sporta izcilību par-
ka izveide Smiltenē. 

• Palielināt novadā notieko-
šo valsts un starptautisko pasākumu 
norisi.

Plašāk ar kandidātu sarakstiem 
un priekšvēlēšanu programmām var 
iepazīties Centrālās vēlēšanu komisi-
jas mājaslapā - https://pv2021.cvk.lv 

Informācijas avots: Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājaslapa 

Marta vidū noslēgusies 
aptauja, kuras mērķis bija 
novērtēt Smiltenes novada 
iedzīvotāju un viesu apmie-
rinātību ar kultūras piedāvā-
jumu novadā un uzklausīt 
ieteikumus. Saņemtas 143 
atbildes. Aktīvākās atbilžu 
sniedzējas ir sievietes (80%) 
un iedzīvotāji vecuma grupā 
no 26 – 35 gadiem (29%). 
61% no respondentiem dzī-
vo Smiltenē. 

Pēc aptaujas datiem po-
pulārākās iedzīvotāju brīvā 
laika aktivitātes mūsu no-
vadā ir ilgstošas pastaigas; 
kultūras pasākumu (kon-
certi, izrādes) apmeklēšana; 
TV, fi lmu un video skatīša-
nās mājās; darbs mājsaim-
niecībā, dārzā; ceļošana pa 
Latviju; grāmatu, žurnāla lasīšana 
un laika pavadīšana ar draugiem. 

Kā vērtīgākie un arī apmeklē-
tākie kultūras pasākumi nosaukti 
„Smiltenei – 100” veltītie pasākumi 
(38%), t.sk. „Smiltenei 100” svinī-
gais pasākums kultūras centrā, iz-
stāde „Smiltenes simtgades vēstures 
mirkļi: 1920–2020”, novada mūziķu 
koncerts „Mēs Smiltenei” un nakts 
pastaigu taka „Teiksma par gaismas 
bruņinieku”(36%). Arī Latvijas pa-
sākumu foruma IZCILĪBAS BAL-
VA 2020 kategorijās 2020. gada 
izcilākie pilsētas svētki, 2020. gada 
izcilākā pastaiga/izgaismojums un 
2020. gada izcilākais notikums Vi-
dzemē, pilsētas svētki „Smiltenei 
100. Stipri cilvēki – stipra pilsēta» 
un pastaigu taka „Teiksma par gais-
mas bruņinieku» saņēma augstākos 
novērtējumus! 

Kā nākamos vērtīgākos kultūras 
pasākumus respondenti (3 – 6%) no-
sauc J. Lūsēna un kora „LidoJums” 
koncertu Smiltenes ev. lut. baznīcā, 

Visvairāk ieteikumu (11%) sa-
ņēmām par nepieciešamību organi-
zēt Latvijā atpazīstamu mākslinieku 
un mūzikas grupu koncertus („Kā-
pēc biežāk netiek aicinātas uzstāties 
Latvijā pazīstamas mūzikas grupas 
un solisti?”) un aicinājumu orga-
nizēt vairāk pasākumu jauniešiem 
(„Jauniešiem Smiltenes novadā vis-
pār nav ko darīt brīvajā laikā”). Citi 
ieteikumi aicina uzlabot savstarpējo 
komunikāciju, kultūras menedž-
mentu, darbinieku profesionālās 
prasmes, Jāņu kalna estrādi un Mēru 
muižas apkārtni.

Daļa ieteikumu ir ar diametrāli 
pretēju viedokli, piemēram, „vairāk 
koncertus ar amatiermākslas kolek-
tīvu un novadnieku uzstāšanos”/ 
pārāk daudz pasākumu ar amatier-
mākslas kolektīvu piedalīšanos; 
„pasākumus ar ieejas maksu”/ „bez-
maksas pasākumus”, „uz Stand Up 
pasākumiem biļetes bija izpārdotas, 
vajadzētu organizēt atkārtoti vai bie-
žāk - šis žanrs cilvēkiem patīk” /„iz-
klaides, šlāgermūzikas un humora 
pasākumu jau pietiek”. 

46 % respondentu dalījās arī ar 
savu prieku;

• aktīviem, rosīgiem, radošiem, 
priecīgiem un talantīgiem cilvēkiem 
pilsētā un pagastos;

• amatiermākslas kolektīvu ak-
tivitāti un sasniegumiem;

• radošumu un inovācijām – 
jauni formāti kultūras norisēm, vi-
deoprojekcijas, nebijušas pasākumu 
vietas, Valentīndienas sirsniņa, liel-
formāta gleznas Vecajā parkā, erudī-
cijas spēles Grundzālē;

• vēlmi un apņēmību mainīties.
Paldies katram, kurš izteica 

savu viedokli un ierosinājumus par 
kultūras dzīves piedāvājumu mūsu 
novadā!

Rita Rozīte,
KSMP vadītājas vietniece

Aptauja par kultūras dzīvi Smiltenes novadā

STT izrādi „Trešais vārds”, „Carni-
val Youth” koncertsērijas „Naivais 
Ku – Kū” koncertu, pasākumus 
(izstādes un koncerti) Mēru muižā, 
Jāņukalna sezonas noslēguma bal-
li ar grupu „Galaktika” un pop up  
koncertus.

 ¼ daļa no respondentiem nav 
apmeklējusi nevienu koncertu, bet 
nevienu amatierkolektīvu koncertu/
pasākumu un kultūras mantojuma 
saglabāšanas pasākumu nav apmek-
lējuši attiecīgi 39% un 29%  respon-
dentu. 

Uz jautājumu „Kas Jūs kavē 
piedalīties kultūras aktivitātēs?” sa-
ņemtās atbildes:

Pēc aptaujas datiem visvairāk 
(60%) informāciju par kultūru mūsu 
novadā iegūstam no paziņām, drau-
giem un kolēģiem, pēc tam seko 
Facebook lapas un pašvaldības 
mājaslapa. Mazāk kā puse (40%) 
respondentu informāciju iegūst no 
afi šām un novada informatīvā iz-
devuma (33%). („Jāuzlabo komu-

nikācija ar sabiedrību, respektīvi, 
savlaicīgāk un aktīvāk jāinformē par 
norisēm”)

Pašizglītošanās pasākumus līdz 
šim nav apmeklējuši 66% respon-
dentu un arī nākotnē 49% tādus ne-
plāno apmeklēt, bet 15% nezina vai 
nav viedokļa. Tie 30% respondentu, 
kuri vēlētos izmantot mūžizglītības 
piedāvājumu, labprāt apmeklētu ra-
došās attīstības (gleznošanas, kera-
mikas/mālošanas, foto, dekupāžas, 
dāvanu saiņošanas, fl oristikas, da-
žādu rokdarbu u.c. meistarklases), 
pašizaugsmes (apzinātā domāšana, 
sevis izzināšana, darbs ar sevi), ve-
selīga dzīvesveida un dārzkopības 
nodarbības.

Kā apmeklētākie izklaides pasā-
kumi (pēc aptaujas rezultātiem) no-
saukti kino seansi (59% respondentu 
vislabprātāk kino teātrī apmeklētu 
romantiskās fi lmas, bet 40% dotu 
priekšroku animācijas fi lmām), Zie-
massvētku videoprojekcijas, balles 
un humora pasākumi, bet no kultūras 

mantojumu saglabāšanas 
pasākumiem visapmeklē-
tākais bijis Vasaras Saul-
grieži Līgo kalnā (27%).

Par aktuālākajām 
aktivitātēm, kas saistītas 
ar Mēru muižu, respon-
denti nosauc pasākumus 
(koncerti, brīvdabas kino, 
gadskārtu aktivitātes) 
muižas parkā (78%) un 
jaunas izstādes, ekspozī-
cijas (45%), bet jautāju-
mā par kultūras pasāku-
mu norises vietām ārpus 
kultūras namiem Mēru 
muižu nosauc 52% res-
pondentu („Muzejs ir 
pārāk tālu no Smiltenes. 
Smiltenē tā pasākumus 
mēs apmeklētu biežāk”.)

Jautājumā par mūs-
dienīgu bibliotēku dominējošie vie-
dokļi ir – grāmatu krātuve (61%) un 
vieta mūžizglītībai (48%). Savukārt 
bibliotēkas kā kultūras pasākumu 
norises vietas atzīmē 23% respon-
dentu („Šīs telpas galīgi nesaistās ar 
kultūru un mākslu”, „Nedomāju, ka 
bibliotēkas ir tik patīkamā stāvoklī, 
lai vēlētos tur daudz uzkavēties un 
iet uz pasākumiem”)

Lielākā daļa respondentu 
(>80%) ir apmierināti ar svētku no-
formējumu pasākumos un pilsētvidē 
un aicina būt drosmīgākiem, spilg-
tākiem, mūsdienīgākiem un veidot 
krāšņāku noformējumu arī pagastos 
(„Ir labas idejas, arī rezultāts. Varbūt 
nepieciešams paplašināt koman-
du?”).

Ar kultūras dzīves piedāvā-
jumu kopumā 2/3 respondentu ir 
apmierināti („Turpināt uzsākto kur-
su – rosīties dažādos virzienos un 
formātos.”), bet 1/3 nav apmierināti 
(„Gaužām slikts stāvoklis tai Smil-
tenes kultūrai.”). 

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Toms Markss 1 1990 Latvijas Riteņbraukšanas federācija Ģenerālsekretārs
Kārlis Lapiņš 2 1954 Smiltenes novada dome Priekšsēdētāja vietnieks

Linda Vecgaile 3 1981 Raunas novada dome Raunas pagasta kultūras 
darba organizatore

Armands Būda 4 1986 Apes novada pašvaldība Virešu pagasta 
pārvaldnieka p.i.

Birute Mežale 5 1961 Palsmanes pagasta pirmskolas izglītības 
iestāde Vadītāja

Rolands Boka 6 1987 SIA „ERBO” Valdes priekšsēdētājs

Ainārs Mežulis 7 1962 Latvijas Investīciju attīstības aģentūra Pārstāvniecības vadītājs 
Ukrainā

Maira Kupriša 8 1967 PIKC „Smiltenes tehnikums” Pedagogs, karjeras 
konsultants

Andris Rubins 9 1976 VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecība Mežzinis
Artūrs Vadzis 10 1991 Kupolen AB (Zviedrijā) Projektu vadītājs
Māris Stabiņš 11 1968 Grundzāles pamatskola Sporta pedagogs
Edgars Sijāts 12 1987 Zemnieku saimniecība „Dravēļi” Saimnieks
Beāte Velpe 13 2000 Studente

Jānis Bambulis 14 1979
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Vidzemes reģiona brigādes 
Alūksnes daļa

Ugunsdzēsējs glābējs

Gundega Sauškina 15 1955 SIA „Very Berry” Valdes priekšsēdētāja

Māris Lazdiņš 16 1954 Smiltenes novada pašvaldība Launkalnes pagasta 
pārvaldnieks

Toms Pavasars 17 1987 SIA „KPV Desing” Īpašnieks

• Izveidot spēcīgu novada 
jauniešu centru ar nodaļām Smilte-
nē, Raunā un Apē. 

• Veicināt jauniešu atgrieša-
nos novadā pēc augstskolas vai vi-
dējās speciālās izglītības apgūšanas, 
piedāvājot digitālu platformu ar dar-

ba vietām. 
• Piedāvāt visa novada jau-

niešiem saistošus izglītojošus, ve-
selību veicinošus un izklaidējošus 
pasākumus. 

• Uzrunāt jaunatni caur 
populārākajiem sociālo tīklu kanā-

liem. 
DROŠĪBA 
• Palielināt novada pašval-

dības policijas kapacitāti. 
• Uzlabot ielu infrastruktū-

ru visā novada teritorijā. 
• Stiprināt sadarbību ar 

Valsts policiju un Zemessardzi 
KULTŪRA/ TŪRISMS 
• Saglabāt un atbalstīt katras 

novada pilsētas un pagasta kultūras 
tradīcijas un lielākos pasākumus. 

• Nodrošināt kultūrvēsturis-
kā mantojuma saglabāšanu. 

• Uzlabot kultūras pārvaldī-
bu ar mērķi veicināt kultūras darbi-
nieku radošo un praktisko darbu. 

• Organizēt augsta mēroga 
dažādu jomu kultūras mākslinieku 
koncertus un izrādes visā novadā. 

• Sadarbībā ar tūrisma cen-
tru atrast radošu pieeju novada 
svētku rīkošanai Smiltenē, Raunā, 
Apē un pagastos. 

• Finansiāli atbalstīt paš-
darbnieku iniciatīvas novadā. 

• Turpināt Raunas pilsdru-
pu konservāciju.

• Atbalstīt Jāņkalna estrā-
des rekonstrukciju un apkārtējās 
teritorijas sakopšanu. 

• Ieviest stipendijas valsts 
mēroga panākumus guvušajiem no-
vada kultūras talantiem. 

• Stiprināt novada tūrisma 
centra kapacitāti ar fi liālēm Raunā 
un Apē. 

Kas Jūs kavē piedalīties kultūras aktivitātēs?
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Izglītība

Apmeklējot Smiltenes slimnīcu 
(poliklīniku, steidzamās medicīnis-
kās palīdzības punktu), obligāti jāie-
vēro šādi piesardzības pasākumi:
 jālieto higiēniskās sejas maskas;
 jāievēro fi ziskā distancēšanās;
 jādezinfi cē rokas;
 pie speciālista vai uz izmeklēju-

mu jāierodas īsi pirms noteiktā 
pieraksta, bez līdznācējiem;

 lieki neuzkavēties poliklīnikas 
telpās.
Lai ierobežotu pacientu skaitu, 

kas vienlaicīgi uzturas Smiltenes 
slimnīcas poliklīnikas telpās, visi 
pakalpojumi tiek veikti tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta. Aicinām po-

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” informē par 
ierobežojumiem pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas valstī

liklīnikas apmeklētājiem izvērtēt 
apmeklējuma nepieciešamību. Ja ir 
izlemts neapmeklēt speciālistu vai 
izmeklējumu, lūgums sazināties ar 
reģistratūru, pa tālruni 64772534 vai 
pa e-pastu registratura@smiltenes-
slimnica.lv, lai atteiktu vai pārceltu 
vizīti. Personām, kurām ir noteikta 
karantīna vai kuras atrodas pašizo-
lācijā, pakalpojumus klātienē sa-
ņemt ir aizliegts. Nepieciešamības 
gadījumā ir iespēja saņemt attālinātu 
konsultāciju, iepriekš piesakoties re-
ģistratūrā.

Lai pieteiktos pie speciālista vai 
uz izmeklējumu, sazinaties ar reģis-
tratūru pa tālruni 64772534 vai pa 

e-pastu registratura@smiltenesslim-
nica.lv.

Smiltenes slimnīcas Steidza-
mās medicīniskās palīdzības punkts 
(traumpunkts) turpina sniegt medicī-
nisko palīdzību kā līdz šim – 24/7, 
nodrošinot dežūrārsta un medicīnas 
māsas diennakts pieejamību.

Saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošī-
bas pasākumus Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”, Sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas nodaļas 
klientu piederīgie var tikties ar tuvi-
niekiem ārtelpās, ievērojot sekojušus 
nosacījumus:
 piederīgie var apmeklēt tuvi-

niekus no pulksten 9.00 līdz 
20.00, apmeklējums tikai ar ie-
priekšēju pierakstu, piesakoties 
uz konkrētu apmeklējuma laiku 
(pieteikšanās darba dienās pa 
tālr.26169787 un brīvdienās pa 
tālr. 29276022);

 jāierodas precīzi noteiktajā lai-
kā;

 jāievēro higiēnas noteikumus 
(roku mazgāšana, dezinfekcija);

 jālieto sejas aizsargmaskas, ja 
netiek ievēroti 2 m;

 neierobežots vizītes ilgums;
 klienti nedrīkst atstāt SIA „Sar-

kanā Krusta Smiltenes slimnīca” 
teritoriju.

 Sociālās aprūpes un rehabilitāci-
jas nodaļa atsāk uzņemt jaunus 
klientus, ievērojot valstī noteik-
tos ierobežojumus:

 divas dienas pirms ievietošanas 
Sociālās aprūpes nodaļā ir veikts 
Covid-19 tests un tas ir negatīvs;

 pēc uzņemšanas Sociālās aprū-
pes nodaļā klientiem būs jāievē-
ro 10 dienu pašizolācija.

I. Majore,
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca”
Medicīniskās aprūpes nodaļas 

vadītāja

Smiltenes tehnikumu raksturo 
daudzveidīgi izglītības piedāvāju-
mi. Aizraujoša sporta un kultūras 
dzīve. Stipras, 100 gadu senas tra-
dīcijas. Smiltenes tehnikuma au-
dzēkņi mācās mūsdienīgās, reno-
vētās telpās, izmantojot jaunākās 
iekārtas un tehnoloģijas. Mācības 
pietuvinātas darba videi. 

Skolai ir moderna veterinārā 
mācību klīnika, viesnīca „Kalna 
ligzda”, restorāns, būvniecības ma-
nēža un Latvijā vienīgā ceļu būves 
mašīnu simulatoru klase. Prakse – 
labākajos Latvijas un ārzemju uzņē-
mumos. Trīs nesen renovētas dienes-
ta viesnīcas (divas Smiltenē un viena 
Alsviķos).

2021./2022. mācību gadā 
Smiltenes tehnikumā: 

jaunieši ar pamatizglītību, 
mācoties četrus gadus, var apgūt 
profesijas: 

PIKC „Smiltenes tehnikums” var kļūt par tavu izaugsmes skolu! 
 veterinārārsta asistents;
 lopkopības tehniķis ar 

specializāciju zirgko-
pībā;

 pavārs;
 konditors;
 viesmīlības pakalpoju-

mu speciālists;
 transportbūvju būvteh-

niķis ar specializāciju ceļu būv-
tehniķis;

 būvniecības un ceļu būves mašī-
nu tehniķis;

 hidrobūvju būvtehniķis.
jaunieši ar vidējo izglītību, 

mācoties pusotru gadu, var apgūt 
profesijas:  
 veterinārārsta asistents;
 būvniecības un ceļu būves mašī-

nu tehniķis;
 mācības neklātienē (maksas 

programmas), mācību ilgums – 
pusotrs gads:

 veterinārārsta asistents;

 grāmatvedis;
tehnikuma Alsviķu struktūr-

vienībā audzēkņi ar pamatskolas 
izglītību trīs gadu laikā var apgūt 
profesijas:
 apdares darbu strādnieks;

 dārzkopis;
 apavu labotājs;

audzēkņiem ar pamatizglītību 
divu gadu laikā piedāvājam apgūt 
profesijas:
 virtuves darbinieks;

 koksnes materiālu apstrādātājs.
 
Smiltenes tehnikuma terito-

riālajā struktūrvienībā Alsviķos iz-
strādātas arī izglītības programmas 
audzēkņiem ar speciālām vajadzī-
bām. Viņi mācības apvieno ar indi-
viduālo sociālo un  medicīnisko re-
habilitāciju.

Klašu grupām un arī individu-
ālām personām ir iespēja pieteikties 
virtuālai ekskursijai pa tehnikumu 
(tālr. 28473293 ).

Individuāli ar  skolas  izglītības 
piedāvājumiem, mazo dzīvnieku ve-
terināro klīniku, mācību restorānu, 
ceļu būves mašīnu simulatoru klasi, 
būvniecības manēžu un nesen reno-
vētajām dienesta viesnīcām, iepriekš 
piesakoties (tālr. 29383455), var ie-
pazīties arī  klātienē. 

Izvērstāka informācija – www.
smiltenestehnikums.lv

Trīs Smiltenes tehni-
kuma jaunieši - Amanda 
Priede no 4.ēdināšanas 
pakalpojumu kursa, Uģis 
Āboliņš no 4. ceļu būves 
mašīnu mehāniķu kursa 
un Daniels Harijs Āgaris 
no 3.pavāru kursa – pār-
stāvēs skolu un nova-
du jauno profesionāļu 
konkursa „SkillsLatvia 
2021” fi nālā.

Amanda Priede 
„SkillsLatvia 2021 pusfi -
nālā – nominācijā „Ēdie-
nu gatavošana” – izcīnīja 
pirmo vietu Latvijā! Pal-
dies Amandai un skolotā-
jai Inesei Veidemanei par 
ieguldīto darbu! 

4.b ceļu būves ma-
šīnu mehāniķu kursa 
audzēknim Uģim Āboli-
ņam „SkillsLatvia 2021” pusfi nālā – no-
minācijā „Smago spēkratu remonts un 
apkope” – 4. vieta. Uģim sagatavoties kon-
kursam palīdzēja skolotājs Dāvis Stradiņš. 
Ar padomiem dāsni dalījās arī pārējie ma-
šīnzinību un būvniecības nozares mācību 

tehnikuma mācību 
restorāna galvenais 
viesmīlis. Danielu 
Hariju konkursam 
gatavo skolotājas 
Sanda Veismane un 
Elizabete Pudāne.

„Gatavošanās 
„SkillsLatvia 2021” 
šajā laikā bija pa-
tiesi nopietns izai-
cinājums, jo laiks, 

kurā skolotāji varēja strādāt ar 
jauniešiem klātienē, tika iero-
bežots līdz minimumam," at-
zīst Tūrisma nozares program-
mu vadītāja Ira Gaile. „Tāpēc 
daudzas skolas no piedalīšanās 
„SkillsLatvia 2021" atteicās. 
„Gatavojoties tik liela mēro-
ga konkursam, protams, nācās 
ziedot gan milzīgu enerģiju, 

gan laiku, kura jau tā vienmēr par maz... 
Tāpēc patiess prieks par ikvienu jaunieti, 
kurš piedalījās!"

Novēlam Amandai, Uģim un Danielam 
Harijam veiksmi un panākumus „SkillsLat-
via 2021" fi nālā!

Teksts un foto: Baiba Vahere

Smiltenes tehnikums lepojas ar 
audzēkņiem, kuri pandēmijas 
laikā uzdrīkstējās pieņemt ļoti 
lielu izaicinājumu – piedalīties 
jauno profesionāļu konkursā 

„SkillsLatvia 2021”. 

Ņemot vērā pieprasījumu, Smiltenes tehnikuma ve-
terinārajai mazo dzīvnieku klīnikai Kalnamuižā 12 pa-
garināts darba laiks. Turpmāk tā būs atvērta darbdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00 un arī sestdienās no plkst. 9.00 
līdz 15.00. Iepriekš sazinoties ar klīnikas personālu (tālr. 
20250228), var pieteikt arī veterinārārsta apmeklējumu 
mājās.

Izvērstāka informācija par Smiltenes tehnikuma ve-
terinārās mazo dzīvnieku klīnikas pakalpojumiem - http://
smiltenestehnikums.lv/pakalpojumi/klinika.

Foto: Baiba Vahere

programmu nodaļu pedagogi.
3. pavāru kursa audzēknis Daniels Ha-

rijs Āgaris konkursā „SkillsLatvia 2021” 
fi nāla startēs nominācijā „Restorānu ser-
viss”. Daniels Harijs rudenī, skolā uzņemot 
Valsts prezidentu, bija viņa un arī Smiltenes 

Trīs Smiltenes tehnikuma audzēkņi uzaicināti 
uz „SkillsLatvia 2021” fi nālu!

Smiltenes tehnikuma 
veterinārajai klīnikai 

pagarināts darba 
laiks

Smiltenes tehnikuma veterinārajā mazo dzīvnieku 
klīnikā palīdzību meklē un atrod daudzi Smiltenes un 

tās apkaimes cilvēku četrkājainie draugi.

Smiltenes tehnikumu raksturo daudzveidīgi izglītības piedāvājumi 
veterinārmedicīnas, lauksaimniecības, būvniecības, tūrisma un 

mūžizglītības jomā. 
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Pēdējā gada notikumi rosinājuši 
būtiski mainīties mācībām ne vien 
vispārizglītojošajās, bet arī profesio-
nālajās izglītības iestādēs. Smiltenes 
tehnikums ir viens no pirmajiem 
profesionālās izglītības kompetenču 
centriem (PIKC) Latvijā, kas nesen 
iesaistījies jaunā projektā – „Deve-
lopment of hybrid training in VET'' 
(„Erasmus +” KA 226). Ar tā atbal-
stu mācību saturu iecerēts pielāgot 
digitālajai videi, kas īpaši aktuāli at-
tālināto mācību laikā.

Jauno metodi sākotnēji plānots 
ieviest vienā veterinārmedicīnas un 
vienā ceļu būves mācību modulī. 
Eksperimentā tiks iesaistīti 60 au-
dzēkņi.

Līdz jaunā mācību gada sāku-
mam plānota skolotāju apmācība, 
kas notiks Lietuvā, angļu valodā. No 
Smiltenes tehnikuma pedagogiem 
projektā iesaistīsies Līga Mačule no 
veterinārmedicīnas nodaļas un Kris-
taps Emīls Radziņš no mašīnzinību 

Uzsākts jauns 
starptautiskais projekts

Smiltenes tehnikums ir viena no pirmajām profesionālās izglītības iestādēm 
Latvijā, kas varēs lepoties ar mācību programmām, kuru veidošanā 
izmantotas jaunas, oriģinālas, starptautiskā sadarbībā pārbaudītas 

metodes.

un būvniecības nozares programmu 
nodaļas. 

Madara Ciemiņa, projekta koor-
dinatore Smiltenes tehnikumā, atzīst, 
ka iesaistīšanās projektā audzēkņiem 
pavērs iespēju mācīties mazliet ci-
tādāk, nekā ierasts līdz šim, apgūt 
jaunas prasmes, attīstīs radošumu un 
prasmi strādāt individuāli, kas ir tik 
aktuāli šobrīd, kad ne vienmēr mācī-
bu procesā blakus var būt skolotājs.

Līdz šā mācību gada beigās tiek 
veikts pētījums par mācību vides uz-
labošanu un iespējām to digitalizēt. 
Ja iecerētās idejas sevi attaisnos, 
Smiltenes tehnikums būs viens no 
pirmajiem tehnikumiem Latvijā, kas 
varēs lepoties ar mācību program-
mām, kuru veidošanā izmantotas 
jaunas, oriģinālas, starptautiskā sa-
darbībā pārbaudītas metodes.

Projektā iesaistījušās skolas arī 
no Lietuvas, Spānijas, Portugāles un 
Igaunijas.

Baiba Vahere

Smiltenes vidusskolas 4.c klases 
skolniece Lauma Strazdiņa uzaicinā-
ta piedalīties LTV1 erudīcijas spēlē 
„Gudrs, vēl gudrāks” 4. klasēm! Gan 
vecāki, gan skolotāji no sirds lepojas 
un priecājas, jo pretendentu, kas vē-
lējās sacensties, bija patiesi daudz! 6. 
aprīlī notika 1. pusfi nāla fi lmēšana, 
bet spēli LTV1 varēsim redzēt 30. ap-
rīlī, plkst. 18.50.

Laumai ir daudz interešu un liela 
vēlme uzzināt par šo pasauli iespējami 
vairāk. To apliecina arī viņas daudzās 
zelta un sudraba liecības. Lauma ir 
liela grāmatu lasītāja, arī – Smiltenes 
Mākslas skolas audzēkne. Viņai patīk 
rēķināt un organizēt pasākumus. Gan 
skolā, gan mājās.

„Tas ir apbrīnojami, cik  precīzi 
vecāki šai meitenītei izvēlējušies vār-
du,” atzīst Laumas klases audzinātāja 
Diāna Kokarēviča. „Klasē visi viņu 
saucam tikai par Laumiņu. Lauma 
nekad nevienu neaizvainos, viņa 
vienmēr pret visiem ir ļoti korekta, 
labsirdīga un līdzjūtīga. Ja kāds būs 
bēdīgs vai jutīsies vientuļš, Lauma 

Lauma Strazdiņa pārstāvēs Smiltenes 
vidusskolu „Gudrs, vēl gudrāks”!

noteikti pieies pie viņa un centīsies 
uzmundrināt. Viņas klātbūtnē nomie-
rinās pat vislielākie delveri. 

Tāpat no sirds priecājos par viņas 
lielo lasītkāri un ideju pārbagātību!”

Pirms pandēmijas Lauma Smil-

tenes vidusskolā mācījās ķīniešu va-
lodu.

Viņa lepojas ar savas ģimenes 
zemnieku saimniecību „Saimnieki” 
un arī pati labprāt piedalās tās ikdie-
nā.

Brīvajā laikā Lauma aizraujas ar 
krustvārdu mīklu minēšanu un kopā 
ar ģimeni skatās dažādas erudīcijas 
spēles. Par iespēju piedalīties „Gudrs, 
vēl gudrāks” Lauma sapņo jau no 1. 
klases. Tāpat kā par iespēju kādreiz – 
kaut uz īsu brīdi – padzīvot džungļos. 
Šobrīd viņa šo sapni realizē savā is-
tabā, kur ir tik daudz telpaugu… Nu 
gandrīz kā džungļos! Un par viņiem 
visiem rūpējas Lauma. Dzīvespriecī-
gajā pasaulē kā mājās jūtas arī zebras 
amadīns. Nesen Lauma par pašas ie-
krāto naudiņu iegādājās inkubatoru 
cālīšu perināšanai. Vēl viņa uzņēmu-
sies šefību par diviem suņiem. Tā ka 
darāmā patiesi daudz... Taču tas viss 
Laumas ikdienai piešķir krāsas. Viņai 
nekad nav garlaicīgi!

Teksts: Baiba Vahere
foto: no personiskā arhīva

30. aprīlī LTV1 erudīcijas spēlē 
„Gudrs, vēl gudrāks” 4. klašu 
pusfi nālā Smiltenes vidusskolu 

pārstāvēs 4.c skolniece 
Lauma Strazdiņa.

Smiltenes vidusskolas 11.a kla-
ses skolniece Sanija Reičela Feld-
mane Latvijas skolēnu zinātniski pēt-
niecisko darbu (ZPD) konferencē par 
pētījumu „Smiltenes novada bērnu 
vecāku skatījums uz sudraba diamīna 
fl uorīda lakas izraisītu pārkrāsošanos 
piena zobiem” ieguva 3. pakāpes dip-
lomu.

Paldies Sanijai par ieguldīto dar-
bu, skolas un novada popularizēšanu! 
Pateicamies arī ZPD vadītājai sko-
lotājai Evitai Ozolai un konsultantei 
– Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) 
docentei un RSU Stomatoloģijas in-
stitūta zobārstei Ilzei Maldupai par 
Sanijai sniegto atbalstu!

Saniju Reičelu ļoti interesē me-
dicīna. Domājot ZPD darba tematu, 
viņa iegājusi Rīgas Stradiņa univer-
sitātes mājas lapā, tur ieraudzījusi 
docentes Ilzes Maldupas  e- pastu un 
tā arī sākusies abu sadarbība. Jauniete 
apsver domu nākotni saistīt ar medi-
cīnu. Vai tā būs zobārstniecība, to pa-
gaidām viņa vēl pateikt nevar.

Latvijas skolēnu zinātniski pēt-
niecisko darbu konference notika 
tiešsaistē. Līdz pasākumam Sanijai 
Reičelai bija jāsagatavo stenda ziņo-

jums, kura prezentācijai konferencē 
tika atvēlētas tikai četras minūtes. 
„Tas arī bija mans lielākais izaicinā-
jums, bet darīju, ko varēju,” pieredzē 
dalās Sanija Reičela. 

Brīvajā laikā Sanija Reičela no-
darbojas ar vieglatlētiku. „Sportiskās 
aktivitātes ikdienā ienes dažādību,” 
atzīst jauniete.

Teksts: Baiba Vahere
Foto: no personiskā arhīva

Sanijai Reičelai – 
3. pakāpes diploms Latvijas 

skolēnu ZPD 

Smiltenes vidusskola atkal veiksmīgi 
pārstāvēta Latvijas skolēnu ZPD 
konferencē. 11. klases skolniece 

Sanija Reičela no tās mājās 
atgriezās ar 3. pakāpes diplomu.
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Ieskaties draugam acīs un pamani to ko ikdienā neievēro

3. martā Smiltenes vidusskolas 8. 
klases skolniece Jasmīna Pakalne Vi-
dzemes Jauno Ģeogrāfu skolas (JĢS) 
rīkotajā atklātajā ģeogrāfi jas olimpi-
ādē ieguva otro vietu astoto – devīto 
klašu grupā. Jasmīnai šajā grupā ir arī 
otrā vieta 2020./2021. m.g. sezonas 
kopvērtējumā.

13. februārī JĢS tiešsaistes no-
darbībā „Digitālā ģeogrāfi ja” Jasmīna 
ieguva trešo vietu. Taču pēc mēneša 
Vidzemes atklātajā ģeogrāfi jas olim-
piādē viņai veicās vēl labāk.

„Minēto olimpiādi rīko ar mērķi 
– noskaidrot šajā mācību gadā spē-
cīgākos reģiona ģeogrāfus,” informē 
Smiltenes novada ģeogrāfi jas skolo-
tāju metodiskās apvienības vadītāja, 
Smiltenes vidusskolas skolotāja Ingū-

Laikā, kad daba mostas 
pēc garā ziemas miega, kad 
saule spīd spožāk, manāma 
gājputnu atgriešanās un gaisā 
virmo nojausma par pavasa-
ra klātbūtni, jo vairāk rodas 
vēlme doties dabā saklausīt 
strauta čalas un sadzirdēt put-
nu balsis.

Arī Smiltenes PPII „Pīlā-
dzītis” pagalmā ir dzirdamas 
priecīgas bērnu čalas un  no-
vērojama pavasarīga rosība. 
Mazie pīlādzēni aktīvi sporto 
svaigā gaisā un izbauda da-
žādas sportiskas aktivitātes. 
Skrienot, lecot un pārvarot 
dažādus šķēršļus pilnveido 
savas fi ziskās prasmes.

Grupās bērni šajā mēne-
sī ir apguvuši vismaz 3 latviešu tautas 
rotaļas, kuras izspēlējot gūst gan kus-
tību, gan kopā būšanas prieku.

Pastaigu laikā ir iespēja vērot 
puķu dobes, kurās ir manāmi pirmie 
sniegpulkstenīši un krāsaini krokusi. 
Atgriežoties grupās bērniem ir iespēja 
atspoguļot dabā redzēto savos radoša-
jos darbos.

Visās grupās logu palodzes nu ir 
pārvērtušās par zaļajiem „mini dārzi-
ņiem”, kuros bērni veic pētniecisko 
darbību. Vēro, pieraksta, izdara seci-
nājumus un dalās savā pieredzē.

Visas grupiņas darbojas aktīvi, 
bet trijās sagatavošanas grupās notiek 
intensīvs mācību darbs dažādās mācī-
bu jomās. Bērni pilnveido un nostipri-
na savas zināšanas, prasmes un iema-
ņas, kuras turpmāk būs nepieciešamas 
uzsākot skolas gaitas.

  Lai veicinātu pašvadītu mācīša-
nos, bērni aktīvi iesaistās mācību pro-
cesā, izvēloties viņiem interesējošas 

tēmas.
Tā arī Zilonēnos izvirzot lielās 

mēneša tēmas, esam ielūkojušies gan, 
kā sarindojušās planētas Visumā, gan, 
kas notiek uz katras no tām. Izzinājām, 
pētījām informāciju enciklopēdijās, 
gatavojām kopīgas spēles, zīmējām un 
veidojām. Interesanti bija uzzināt par 
to, kas notiek uz trešās Saules sistēmas 
planētas – Zemes, uz kuras dzīvojam 
mēs. Uzzinājām par kontinentiem un 
to dažādību. Priecē  tas, ka bērni sa-
prot, cik daudz informācijas sniedz 
grāmata un ļoti labprāt pašvadīti mek-
lē un izzina, ko jaunu un nezināmu.

Sagatavošanas grupas bērniem 
patiešām ir daudz jautājumu, kāpēc?

Kad bērniem uzdevu jautājumu 
„Ko jūs vēlētos jaunu uzzināt?” viņi 
atbildēja ar pretjautājumu „Kā tas ir, 
ka citos kontinentos cilvēki izskatās 
savādāk?"

Tā nu izvēloties marta mēneša 
tēmu, norunājām, ka sāksim ar sevi un 

saviem tuvajiem cilvēkiem 
ģimenē. Kārtīgi aplūkosim 
sevi, draugus, ģimenes lo-
cekļus un vingrināsimies 
raksturot tos, ievērosim 
sīkas detaļas, atšķirības, 
kā arī, vai izdevās uzzināt, 
ko jaunu veicot pētījumus,  
mēģināsim par to pastāstīt 
draugiem savu darbu pre-
zentācijās. Interesantas at-
klāsmes atklājās pētot sevi 
un cilvēkus mums apkārt.

Jasmīnai Pakalnei otrā vieta atklātajā ģeogrāfi jas olimpiādē!

Jasmīnai patīk gleznot kaķus, 
savukārt ģimenes mīlulis labprāt 

iejūtas modeļa lomā. 

na Rulle. „Šogad tajā Smiltenes vidus-
skolu pārstāvēja Jasmīna Pakalne (8.d 
klase), Jānis Aksels Egle un Kārlis Sī-
manis (abi –11.b klase).

24. aprīlī notiks šajā mācību gadā 
pēdējā JĢS nodarbība par ģeoloģiju.”

„JĢS nodarbībās piedalos jau 
kopš 7. klases,” stāsta Jasmīna Pa-
kalne. „Man ļoti interesē ģeogrāfi ja, 
kultūra un patīk īpašā gaisotne, kas 
valda JĢS. Tur var satikt jauniešus ar 
līdzīgām interesēm. Šajā mācību gadā 
visas nodarbības notiek tiešsaistē. Tie-
sa, pietrūkst klātbūtnes efekta, bet tik 
un tā ir interesanti. Lielākais izaicinā-
jums? – Brīvdienā (JĢS nodarbības 
notiek sestdienās) no rīta piecelties. 

Domāju, ka mana nākotnes profe-
sija diez vai būs saistīta ar ģeogrāfi ju. 

Taču, piedaloties JĢS, esmu papildinā-
jusi zināšanas visdažādākajās jomās,” 
atzīst Jasmīna. Viņa arī vairākkārt pār-
stāvējusi klasi skolas erudīcijas kon-
kursos. Brīvajā laikā Jasmīna kopā ar 
ģimeni skatās dažādas LTV erudīcijas 
spēles.

„Attālināto mācību laikā abi ar 
brāli esam aizrāvušies ar krustvārdu 
mīklu minēšanu. To daru arī mašīnā, 
kad nav pieejams internets.”

Jasmīna vairāk par visu vēlas, 
lai iespējami ātrāk atsāktos klātienes 
mācības. „Esmu tā noilgojusies pēc 
klasesbiedriem un skolas jaukajiem 
pasākumiem! Attālinātajām mācībām 
ir arī sava priekšrocība – iespēja pašai 
plānot savu laiku. Taču klātienē tik un 
tā labāk!”

Pavasara brīvlaikā Jasmīna atpū-
tās, lasot, gleznojot, kopā ar ģimeni 
pavadot laiku dabā un skatoties fi lmas. 
„Pārlasīju Rasas Bugavičutes-Pēces 
„Puika, kas redzēja tumsā.” Ļoti laba 
grāmata. Žēl, ka šobrīd mazliet novār-
tā palikusi mūsu domubiedru grupas 
literatūras bloga rakstīšana. Šogad 
klases arī tad, kad vēl mācījāmies klā-
tienē, piesardzības nolūkos nedrīkstē-
ja dalīt. Līdz ar to literatūras stundās 
vairs nesatikāmies. Taču ļoti ceru, ka 
tad, kad „Covid – 19” beigsies, atkal 
satiksimies un turpināsim iesākto.”

Brīvlaikā Jasmīnai tapusi vēl 
viena glezna. Ar ko? –Viņai ļoti patīk 
gleznot kaķus…

Teksts: Baiba Vahere
Foto: no personiskā arhīva

ir bārda, citam mammas matu krāsa, 
vai, ka vienā ģimenē ir novērojamas 
dažādas acu krāsas. Interesanti bēr-
niem bija sarunāt grupā, kuru draugu 
vēlas vērot un uzgleznot. Tā nu esam 
ieguvuši pašu radītus dažādus portre-
tus uzgleznojot sevi, draugus, ģimenes 
locekļus, pēc bērnu vēlmēm arī audzi-
nātāju un auklīti. Zilonēniem ļoti patīk 
darbs ar krāsām, it sevišķi to sajauk-
šana, pamatkrāsu atvasināšana. Tā arī 
uzzinājām, kā iegūt sejas toni un attie-
cīgo acu krāsu. Šīs tēmas ietvaros pa-

pildinājām vārdu krājumu ar īpašības 
vārdiem izmantojot tos lasītprasmes 
un rakstītprasmes apguvei.

Savukārt veicot pētījumu, cik tad 
šobrīd patiesībā esam lieli, bērni sada-
loties komandās izvēlējās vienu drau-
gu uzaicināt nogulties uz grīdas, uz 
kuras uzklāja  baltu tapeti un apzīmē-
jot bērnu ieguva ķermeņa siluetu, kuru 
attiecīgi komanda kopīgi aizpildīja ar 
krāsām iezīmējot ķermeņa detaļas un 
apģērbu, kā arī vingrinājās šo  siluetu 
izmērīt ar neordinārām mērvienībām 
mērījumus pierakstot.

Interesants pētījums ir izdevies 
vērojot un izzinot vecāku rokrakstus. 
Tie ir tik dažādi un atšķirīgi vienā ģi-
menē. Burtus taču mācamies rakstīt 
visi vienādus! Bērni uzrakstīja latviešu 
tautas dziesmu par darbu un vecāki to 
pašu t.dz. savā rokrakstā. Salīdzināja 
tos, attēloja zīmējumā t.dz. teikto.

Tātad mēs izdarām secinājumus, 
ka  esam līdzīgi un tomēr atšķirīgi gan 
izskatā, gan domās, darbos un pat pēc 
rokraksta.

Zinot to, cik Zilonēni ir zinātkāri, 
ticu, ka izaugot lieliem, noteikti būs 
iesēja aplūkot un novērot, kā arī iepa-
zīt cilvēkus citos kontinentos, dodoties 
ekskursijās, vai kā citādāk un pārlieci-
nāties par grāmatās uzzināto.

  Savus rītus ikdienā iesākam ar 
vērojumu dabā, cenšamies pamanīt 
pārmaiņas tajā un izprast to sakarības.  
Kādu rītu kāds no bērniem teica, ka 
jau sajūt pavasara smaržu. Domāju, ka 
pavasaris arvien vairāk mums apkārt 
ir jūtams un prieks par to ir neizmē-
rojams.

  Tā arī, priecājoties par tā iestā-
šanos, šajā mēnesī Zilonēnu grupiņas 
bērni ir prieku radījuši gan sev, gan 
savam, ,Pīlādzītim'', uzstādot jaunus 
putnu būrīšus bērnudārza  bērzos, ku-
rus kopīgi ar saviem grupas vecākiem 
izgatavojām pagājušajā mācību gadā 
piedaloties radošajā darbnīcā. Esam 
lepni par to! Tā nu putni ir ieguvuši 
jaunas mājvietas un mums būs lielis-
ka iespēja vērot viņu  kuplo pulciņu, 
jo vairāk.

Vēlot siltu, saulainu, košu, prie-
cīgiem notikumiem bagātu pavasari 
visiem!

Inese Skudriņa,
Smiltenes PII „Pīlādzītis” pirmsskolas 

skolotāja

Projektu nedēļas izaicinājumi Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē
Palsmanes pagasta pirmsskolas 

iestādē  marta mēnesī noritēja pro-
jektu nedēļa. Bērniem bija iespēja 
kopā ar vecākiem, izvēlēties tēmu 
un  veidot  projektus. Tā,kā grupās 
ir jaukta vecuma bērni, tad sākotnēji  
projekta nedēļa  bija domāta sagata-
vošanas grupas bērniem, taču mūsu 
vecāki bija ļoti atsaucīgi un arī jau-
nākie bērni piedalījās un prezentēja 
savus projektus. Arī tie bērni, kas 
šobrīd mācās attālināti iesūtīja vi-
deo ar savu uzstāšanos.  Projektu tē-
mas bija dažādas, izvēlētas atbilsto-
ši bērna interesēm. „Bitītes”grupā 
bērni prezentēja  kā prot darboties  
ar lego, iepazīstināja ar saviem 

mājdzīvniekiem un   multfi lmu va-
roņiem, ieinteresēja ar stāstu  kā no 
sēkliņas izaug koks. Taču vislielāko 
interesi piesaistīja prezentācijā ie-
kļautie eksperimenti un dabas mo-
šanās atklājumi, jo tur varēja darbo-
ties arī citi  grupas draugi. „Saulīšu” 
grupā bērni prezentēja savus projek-
tus par ģimeni. Bērni ar lepnumu un 
aizrautību prata pastāstīt par savas 
ģimenes locekļiem, viņu nodarboša-
nos un brīvā laika pavadīšanu.

Projektu nedēļas mērķis bija 
veicināt sadarbību ar bērnu ģime-
nēm, kā arī attīstīt bērniem prasmi 
uzstāties publikas priekšā, prast 
izteikties, veidot stāstu un ieintere-

sēt klausītājus. Pirmās iemaņas un 
pieredze tika iegūtas,esam ieplāno-
juši šādus kopdarbiņus  izmantot arī 
turpmāk. Mūsu skolotāju vērojums, 
ka neatkarīgi no izvēlētās tēmas, no 
sagatavošanas prasmes, bērniem 
vislielākais lepnums un prieks bija 
par ģimenē kopīgi veikto darbu un 
iespēju ar to iepazīstināt savus gru-
pas draugus.

Noslēgumā prezentētajiem tika 
izsniegti diplomi un mazs saldu-
miņš, taču pārējiem, kuri klausījās 
tika našķis par cītīgu klausīšanu.

Alise Roozniece,
Pirmsskolas skolotāja 

„Saulītes” grupa Adele 
Indriksone iepazīstina ar savu  

projektu par ģimeni
I. Švēdes foto

„Bitītes” grupā bērni izmēģina Melānijas 
Kondratjevas prezentācijā piedāvāto 

eksperimentu.
D. Skorenko foto

  Sevis izpētīšana lūkojoties spo-
gulī gan pašiem, gan ar draugiem 
izvērtās pozitīvi emocionāli jautra, 
smaidot, esot nopietniem un rādot 
dažādas mīmikas. Pētījumu uzsākām 
grupā uzzīmējot savu portretu, kuru 
redzējām spogulī, turpinājums seko-
ja mājās, kur bērniem bija uzdevums 
pieklājīgi uzrunāt vecākus, brāļus un 
māsas apsēsties vienviet, lai varē-
tu novērot un uzzīmēt redzēto, zem 
portreta uzrakstot vārdu. Atgriežoties 
grup,ā bērni dalījās piedzīvotajā. Kā-
dam bija atklājums, ka manam tētim 
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Kultūra

9. aprīlī notika sporta sabiedrības 
sasniegumu godināšanas pasākums 
„Trīs Zvaigžņu balva 2020”, kuru 
pirmo gadu organizē vadošās Lat-
vijas sporta organizācijas – Latvijas 
Olimpiskā komiteja, Latvijas Para-
limpiskā komiteja un Latvijas Sporta 
federāciju padome, ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas atbalstu.

Par gada sporta pedagogu tika 
atzīts Grundzāles pamatskolas sporta 
skolotājs Māris Stabiņš. Māra Stabi-
ņa vadībā skolēni sasnieguši augstus 
rezultātus gan pasaules, gan vietēja 
mēroga orientēšanās sacensībās, viņa 
audzēkņi ir uzrādījuši izcilus sasnie-
gums gan volejbolā, gan regbijā. 
Māra iedvesmoti, skolēni sporto visu 
cauru gadu. 

Mārim Stabiņam 
Trīs Zvaigžņu balva nominācijā 

„Gada sporta pedagogs”!

Sports

Smiltenes bibliotēkā: 
Līdz 30.04. Birutas Žurovskas literatūras izstāde.
Līdz 31.05. Māra Aizpurieša karikatūru izstāde „Nenopietni par nopietno”.
Līdz 31.05. Arnolda Oskara Pirro 140.dzimšanas dienai veltīta izstāde „Foto 

zibsnis mūžībai”.
Līdz 31.05. Birutas Žurovskas 90.dzimšanas dienai veltīta gleznu izstāde 

„Sirds šūpojas vasarā un ziedu smaržā”.

Bērnu apkalpošanas nodaļā:
Līdz 28.05. Konkursa „Sapnis par bibliotēku” radošo darbu izstāde.

Pārstrādājamo atkritumu vākšanas akcija 
„Pavasara EKO pietura” pie Tavām mājām

PIETURA
Pavasara

 makulatūru, kartona 
iepakojumu,
 plastmasas pudeles  
(izņemot pārtikas eļļas 
un kečupa) -  
PET, HDPE,PP,
 plastmasas kannas, 
kastes, spaiņus -  
HDPE, PP,

par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu  
un taupīt dabas resursus!

EKO

 polietilēna plēves  
(izņemot skābbarības ruļļu 
plēves) - LDPE,
 metālu un metāla iepakojumu  
(kopā vieglais iepakojums)

UN ATSEVIŠĶĀ TARĀ
 stikla iepakojumu  
(stikla pudeles un burkas).

IZMANTO IESPĒJU  SAMAZINĀT RĒĶINU

 25. aprīlis 2. maijs 9. maijs   16. maijs

BEZ 

MAKSASneierobežotā daudzumā  
vēl tuvāk savai dzīvesvietai

Nodod  
pārstrādājamus
atkritumusVairāk info  

www.zaao.lv

Maijā notiks pašvaldību 
atkritumu apsaimniekotāja 
SIA „ZAAO” (ZAAO) orga-
nizēta akcija „Pavasara EKO 
pietura”, kuras laikā pašval-
dību apdzīvotās vietās tiks 
organizēti speciāli brīvdienu 
maršruti pārstrādei derīgā ma-
teriāla savākšanai.

Divās svētdienās – 2. 
maijā un 16. maijā Smilte-
nes novada lauku teritorijās 
būs iespēja tuvu mājām atbrīvoties no 
uzkrātiem pārstrādei derīgiem mate-
riāliem.

EKO pieturas apkalpos divu at-
kritumu savācējmašīnu ekipāžas:

 vienā mašīnā varēs no-
dot stikla pudeles un burkas,

 bet otrā – makulatūru, kar-
tona iepakojumu, saplacinātas plast-
masas pudeles ar apzīmējumiem PET, 
HDPE, PP (izņemot pārtikas eļļas un 
kečupa pudeles), plastmasas kan-

AKCIJAS MARŠRUTS – PIETURA
Datums No plkst. Līdz plkst. Vietas nosaukums Vietas apraksts

02.05.2021.

10.00 10.15 Blomes pag. Pie Cēsu 8, 10 laukumā
10.30 10.40 Bilskas pag. Laukums pie pagasta pārvaldes
11.00 11.10 Bilskas pag, – Mēri Laukums pie autobusu pieturas
11.30 11.45 Grundzāles pag. Laukums centrā
14.55 15.10 Palsmanes pag. Pie pagasta padomes
15.20 15.30 Variņu pag. Pie Oktobra 9

16.05.2021. 9.00 9.10 Launkalnes pag. Laukums pie pagasta padomes

nas, kastes, spaiņus ar apzīmējumu 
HDPE, PP, tāpat polietilēna plēves ar 
apzīmējumu LDPE (izņemot skāb-
barības ruļļu plēves), kā arī metāla 
priekšmetus un iepakojumu.

Akcijā var piedalīties privātmāju 
un daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kā 
arī uzņēmumi un iestādes.

Izmanto iespēju un iesaisties! 
Tu vari būt zaļš!

Pārstrādājamos atkritumus bez 
maksas ikdienā iespējams nodot EKO 

laukumos, EKO punktos vai izmantot 
individuāli dalīti vāktu atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojumu privāt-
mājām, kas pieejams pilsētteritorijās 
un blīvi apdzīvotos pagastu centros. 
Akcija ir spēkā tikai pašvaldību at-
kritumu apsaimniekošanas uzņēmu-
ma ZAAO darbības reģionā.  EKO 
laukumu darba laiki un akcijas noli-
kums pieejami www.zaao.lv sadaļā 
Šķiroto atkritumus savākšana, kā arī 
informāciju var iegūt zvanot uz tālr. 
64281250.

25. aprīlī diviem  mūsu izciliem 
novadniekiem atzīmēsim nozīmīgas 
jubilejas – Arnoldam Oskaram Pirro 
– 140 un Birutai Žurovskai – 90.

Arnolds Oskars Pirro 
(25.04.2021. – 16.07.1949.) – foto-
grāfs, kurš visu savu mūžu, godprā-
tīgi strādājot un fotografējot Smilte-
ni, iemūžinot iedzīvotājus un viņu 
sadzīvi gan priekos, gan bēdās, ra-
dījis unikālas kultūrvēsturiskas lie-
cības par mūsu pilsētu un cilvēkiem 
no pagājušā gadsimta sākuma līdz 
pat 1940.gadu beigām.

Arnolds Oskars Pirro bija zi-

Izciliem novadniekiem veltītas izstādes bibliotēkā
nātkārs eksperimentētājs fotogra-
fēšanas lauciņā. Viņa mūža sapnis 
– fotogrāfi jas, pat naktīs mēģināja, 
eksperimentēja, kā tās iegūt. Viņš 
pirmskara laikā Vācijā pasūtīja 
speciālas fi lmiņas diapozitīviem, jo 
Latvijā tādu vēl nebija.

A.O. Pirro intereses bija ļoti 
daudzpusīgas – viņš labi pārvaldīja 
vācu un krievu valodu, pašmācī-
bu ceļā apguva esperanto valodu. 
Prata skaisti iekārtot dārzu, izgriezt 
no koka putniņus, darināja svečtu-
rus.  Mantojis no tēva muzikalitāti, 
Arnolds Oskars Pirro spēlēja vijoli 

Smiltenes Mūzikas un dziedāšanas 
biedrības orķestrī, savam priekam 
arī klavieres. Daudz interesantu fak-
tu, fotogrāfi ju un personisko lietu 
var apskatīt viņam veltītajā izstādē 
Smiltenes bibliotēkā „Foto zibsnis 
mūžībai”. 

Vislielākā pateicība A.O. Pirro 
mazmeitai Inesei Upmalei par vec-
tēva mantojuma saglabāšanu, dalī-
šanos ar to un atmiņu stāsta rakstī-
šanu!

Gleznotāja un dzejniece Bi-
ruta Žurovska (25.04.1931. – 
18.03.2009.) daudziem smiltenie-

šiem un viņas talanta cienītājiem 
atmiņās palikusi kā ļoti radoša, 
sirsnīga, dvēseliski inteliģenta un ar 
labu humoru apveltīta. Katra tikša-
nās ar mākslinieci bija kā svētki. 

Viņas pirmais dzejoļu krājums 
„Līdz rudenim” tika izdots 2002.
gadā. Tam sekoja nākošie – „Uzzie-
dēt gaismā”, „Baltā pasaulē dzīvot”, 
„Caur ceriņu mākoni zilu”, „Krāj 
sevī sauli”, „Iziet caur dzīvi”, „Sirds 
šūpojas baltajos mākoņos” un atmi-
ņu stāstu grāmata „Raibu raibie no-
tikumi”. Katru grāmatu paspilgtina 
Birutas gleznu reprodukcijas. 

Paldies Birutas mazdēlam Ag-
nim Žurovskim un Smiltenes novada 
muzejam par uzticētajām gleznām 
izstādei „Sirds šūpojas vasarā un 
ziedu smaržā…”. Literatūras izstādē 
izliktas grāmatas, dzejoļu un rakstu 
publikācijas no periodiskajiem izde-
vumiem.

Ievērojot valstī noteiktos iero-
bežojumus, ikvienam bibliotēkas 
apmeklētājam ir iespēja abas izstā-
des aplūkot līdz 31. maijam.

Alda Liuke,
Smiltenes bibliotēkas bibliogrāfe

Saņemot balvu, pateicības vārdus 
veltīja ģimenei, Grundzāles pamat-
skolas kolektīvam, pagasta autobusa 
šoferim Pēterim Spundem, pagasta 
pārvaldes vadītājai Aldai Zvejniecei, 
Smiltenes novada domei,  novada un 
Latvijas sporta organizācijām. Māris 
uzskata, ka šī balva ir ne tikai viņa 
nopelns, bet visas Latvijas skolotāju 
nopelns, kuriem nācās smagi strādāt 
šajos neierastajos apstākļos. Māris: 
„Man ir bijis gods, ka mani māca 
ļoti daudzi profesionāli skolotāji – es 
vienkārši nevaru strādāt sliktāk!”

Apsveicam Māri un  novēlam ar 
tādu pašu aizrautību iedvesmot savus 
audzēkņus un sportistus sasniegt jau-
nus augstumus, uzvaras un mērķus!

Avots: https://olimpiade.lv/

Mēs dzīvojam skaistākajā vietā 
uz Zemes, kur gadalaiki mijas viens 
par otru skaistāki. Daba ir tā, kas ie-
dvesmo, spēcina, dziedē un priecē. 
Lai kādas ikdienas rūpes mūs māktu, 
dabas cikli nemainās – katru gadu pa-
vasaru rītos mostamies ar putnu ča-
lām kokos, vasarā baudām reibinošo 

Tautas lietišķās mākslas studija „Smiltene” aicina pieteikties māksliniekus 
izstādei „Koki gadalaikos – krāsā un kompozīcijā”

ziedu smaržu, rudenī priecējam acis 
krāšņajās krāsu niansēs kokos, ziemā 
domājam par izturību un uzticību. 

Viss ir ciklisks un dabas ciklis-
kumu vislabāk varam novērot kokos. 
Koks ir šī gada izstādes centrālais 
motīvs, tam ir simboliska nozīme 
visās pasaules kultūrās. Koks, sakņo-

damies zemē, bet ar zariem tiekda-
mies debesīs, gluži kā cilvēks, tiecas 
uz augšu – aug, apvienojot pagātni, 
tagadni un nākotni.

Izstāde „Koki gadalaikos – krā-
sā un kompozīcijā” norisināsies no 
2021. gada 20. augusta līdz 30. sep-
tembrim Smiltenes novada muzejā 

Mēru muižā, kur pieteikt savu dalību 
aicināti mākslinieki no visas Latvijas 
līdz 30. jūnijam.

  Izstādei aicināti pieteikties rok-
darbnieki, tautas mākslas meistari, 
amatnieki, mākslinieki un dizaineri, 
kas iedvesmu rod dabā, tradicionāla-
jā tautas kultūrā un mākslā. Iesūtītie 

piedāvājumi var būt dažādās formās, 
tekstūrās, uzbūvē un krāsās.

Sīkāka informācija par izstādi un 
nolikums www.smiltene.lv, saziņai e-
pasts: izstade.smiltene@gmail.com  

Agnese Ice-Sudzane,
Tautas lietišķās mākslas studijas 

„Smiltene” vadītāja
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Smiltenes novada Kultū-
ras centrs, atzīmējot 4. maiju – 
Latvijas neatkarības atjauno-
šanas dienu, aicina godā celt 
Latvijas karogu

Līdz 28. aprīlim uz kultu-
rascentrs@smiltene.lv  e-pas-
tu iesūtiet fotogrāfi jas, zīmēju-
mus un video ar stāstiem, ko 
jūsu ģimenei nozīmē „Latvijas 
valsts karogs”, kādas ir jūsu 
pārdomas, ko mums devusi ie-
gūtā brīvība un iespēja dzīvot 
neatkarīgā valstī.

Kopš 1990. gada 
4. maija Latvijas 

valsts atkal ir ceļā, 
nevis strupceļā, 
pašiem izvēloties 

ceļabiedrus un ceļa 
mērķi.

(D. Ulpe)

Iestājoties siltākam laikam, 
Smiltenes novada Tūrisma infor-
mācijas centrs aicina Smiltenes 
novada iedzīvotājus un viesus iz-
mantot kādu no Smiltenes nova-
dā pieejamiem velo maršrutiem 
vai dabas takām un doties pava-
sarīgā atpūtā.

Velomaršruts 
„Apriteņo Smiltenes ezerus”

Maršruta laikā izbaudīsiet šai 
pusei raksturīgās reljefa formas, 
skaistās meža ainavas, aplūkosiet 
7 meže ezerus, iepazīsiet dabas 
un kultūrvēsturisko mantojumu, 
vietējos iedzīvotājus, tradīcijas un 
kultūru. Šis velomaršruts vijas gar 
dažādiem Smiltenes novada tūris-
ma apskates objektiem – Smiltenes 
Evanģēliski Luterisko baznīcu, vēs-
turisko Kalnamuižas kompleksu, 
Niedrāja ezeru un tā apkārtni, ezeru 
Latvijas kontūras formā, ievēroja-
mo Pārkalņu naudas akmeni, Silvas 
dendroloģisko parku, dižo Cērtenes 
pilskalnu un daudziem mazākiem 
dabas objektiem. 

Šis ir vidējas grūtības, 29 km 
garš apļveida velomaršruts, kas ir 
marķēts dabā – zilas norādes ar ve-
lomaršruta numuru 115 un oranžu 
virziena rādītāju uz kokiem. Velo-
maršrutu iespējams izbraukt arī va-
doties pēc kartes un gpx navigācijas 
faila, kas pieejami šeit: https://visit.
smiltene.lv/apriteno-smiltenes-eze-
rus/

Izbaudi kustību prieku Smiltenes novadā!
Latvijas valsts mežu „Smiltenes 
velotakas”

Platie, līdzenie, ērti izbrauca-
mie Smiltenes apkārtnes ceļi, kā arī 
kalnainie, smilšainie un vietām pat 
purvainie meža celiņi ir piemēroti 
braukšanai ar velosipēdu gan spor-
tiskiem treniņiem un sacensībām, 
gan aktīvai atpūtai un dabas baudī-
šanai. Latvijas valsts meži piedāvā 
trīs dažāda garuma un sarežģītības 
pakāpes marķētas velotakas – 10, 
20 un 30 km garumā, kas ved gar 
interesantām apskates un atpūtas 
vietām Smiltenes apkārtnē. Galve-
nie apskates objekti maršrutu laikā 
ir Tepera un Niedrāja ezeri, Pārkal-
ņu naudas akmens un Silvas den-
droloģiskais parks. 

Ņemiet vērā, ka šīs velotakas 
ir paredzētas kalnu velosipēdiem 
un ir pietiekami grūtas, tādēļ arī 20 
km garais maršruts būs gana izaici-
nošs. Visi trīs velomaršruti ir mar-
ķēti dabā ar krāsainiem trijstūriem, 
krāsa atbilstoša katram velomaršru-
tam, dzeltena – 10 km, zila – 20 km 
un sarkana – 30 km. 

Velomaršrutu iespējams iz-
braukt arī vadoties pēc kartes un 
gpx navigācijas faila, kas pieejami 
šeit: https://visit.smiltene.lv/smilte-
nes-velotakas/ 

Bilskas ezers un dabas taka
Iespēja baudīt klusu un ne-

steidzīgu atpūtu pie Bilskas ezera, 
dodoties  taku, kas vijas gandrīz ap 

visu ūdenstilpni. Dodoties pastaigā 
pa laipām, priecēs gan ezera aina-
vas, gan arī purvainā mežmala.

Pie ezera galvenās peldvietas ir 
tapusi arī 60 m gara sajūtu taka, kas 
ikvienam dabas mīļotājam dod ie-
spēju doties nelielā pastaigā basām 
kājām. Taka lielākoties veidota no 
dažādiem dabas materiāliem. 

 Dabas taka „Meža draugu 
birztaliņa” atpūtas kompleksā 
„Trīssaliņas”

Dabas taka būs lieliski piemē-
rota ģimenēm ar bērniem, dabas 
takas garums ir apmēram 400 m. 
Saņemsiet karti, ar kuras palīdzību 
ir jāmeklē kontrolpunkti un jāveic 
kartē atzīme ar zīmogu. Dabas takā 
ir izvietotas dažādu zvēru skulptū-
ras kā arī atrodas lapene ar dažādām 
spēlēm visai ģimenei – Lašu cope, 
Trīssaliņu cirks, Trāpīgais degun-
radzis u.c. Kad būsiet pievarējuši 
taku, tad ir iespēja uzkāpt skatu tor-
nī un aplūkot Trīssaliņu skaistumu 
no augšas. Papildus pieejams rotaļu 
laukums un izbrauciens ar „Zebrē-
nu”.

Aicinām būt atbildīgiem un 
ievērot visus valstī noteiktos epi-
demioloģiskās drošības ierobežo-
jumus!

Lelde Atlāce
Smiltenes novada Tūrisma 

informācijas centra
tūrisma organizatore

Grundzāles kultūras nams rosina Smiltenes novada iedzīvotājus ie-
saistīties labo domu virpulī „Es klāšu balto galdautu, tāpēc ka…”

Labie vārdi sūtāmi uz e-pastu: kulturagrundzale@smiltene.lv līdz 27. 
aprīlim.

Noformējums, publicitāte vai anonimitāte – pēc vēlēšanās, darba ap-
joms – viena A4 lapa.

Labo domu virpulis būs skatāms facebook.com Grundzāles kultūras 
nama lapā un Grundzāles kultūras nama logos no 1. maija.

Pārgājiena mērķis ir veicināt fi zisko aktivitāšu piekopšanu svaigā gaisā 
visai ģimenei, kas uzlabo gan vispārējo fi zisko un garīgo veselību, stiprina 
sirds un asinsvadu sistēmu un mazina stresu.

Pārgājienam sagatavots 10 km garš, apļveida maršruts, kas būs mar-
ķēts dabā līdz 25. aprīlim. Lai veicinātu interesi piedalīties ģimenēm 
ar bērniem, aplikācijā Actionbound sagatavota papildus informācija par 
vietām un ekosistēmām pa ceļam un jautājumi uz kuriem atbildēt, lai pa-
staiga dabā būtu interesantāka. Aicinām doties kopā ar ģimeni vai vienas 
mājsaimniecības ietvaros pavadīt aktīvi laiku dabā. Pārgājiena sākums un 
noslēgums paredzēts pie Silvas dendroloģsikā parka. Maršruts vedīs pa 
ceļiem un neceļiem, meža takām, pļavām un pāri laukiem, tādēļ atcerieties 
saģērbties silti, mitrumizturīgās drēbēs un apavos. 

Eiropas Sociālais
fonds


