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Smiltenes novada dome 
bronzas monētas novada 

jaundzimušajiem bērniem 
pasniegs individuāli

Smiltenes novada dome turpina 
ģimenisko vērtību godināšanas tra-
dīciju un arī šogad pasniegs bronzas 
monētas 2020.gadā dzimušajiem no-
vada bērniem, lai pateiktos ģimenēm, 
kuras par savu dzīvesvietu ir izvēlē-
jušās Smiltenes novadu. Ņemot vērā 
epidemioloģiskos ierobežojumus, 
monētas tiks pasniegtas maijā un jū-
nijā individuāli ģimenēm. 

Bronzas monētu pasniegšana 
Smiltenes novadā deklarētiem jaun-
dzimušajiem bērniem un viņu ve-
cākiem aizsākās 2016.gadā, un šajā 
laikā ir apsveikti jau 660 novadā re-
ģistrētie mazuļi. Bronzas monēta ar 
bērna rociņu nospiedumu un tekstu 
“vieta, kur augt!” aversā un Smilte-
nes novada ģerboni reversā  kalpo 
kā  piederības zīme novadam uz visu 
mūžu. Rociņu nospiedums monētā 
simbolizē novada attīstību, izaugsmi, 
jo rokas nekad darba nebīstas.

Šogad tiks pasniegtas 113 monē-
tas 2020. gadā dzimušajiem bērniem, 
tai skaitā  – Bilskas pagastā – 11, Blo-
mes pagastā – 4, Brantu pagastā – 7, 
Grundzāles pagastā – 5, Launkalnes 
pagastā – 9, Palsmanes pagastā – 7, 
Smiltenes pagastā – 14, Variņu pa-
gastā – 4, Smiltenes pilsētā – 52.

Smiltenes novada dome infor-

mē, ka 2021.gadā plānotie jaundzi-
mušo godināšanas klātienes pasāku-
mi nenotiks. Bronzas monētas tiks 
pasniegtas katram bērnam un viņu 
vecākiem individuāli –  pagastos 
reģistrētajiem bērnu vecākiem mo-
nētas izsniegs pagastu pārvalžu va-
dītāji, bet Smiltenes pilsētas bērnu 
vecākiem jāierodas Dzimtsarakstu 
nodaļā, iepriekš vienojoties par sa-
ņemšanas laiku. Jautājumu gadījumā 
aicinām sazināties ar  Smiltenes no-
vada domes Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāju, zvanot uz tālruni 64707572 
vai rakstot uz e-pastu: dace.ergele@
smiltene.lv.

Smiltenes novada domes Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāja Dace Ērģe-
le ļoti cer, ka jaundzimušo godināša-
nas tradīcija nākotnē nepazudīs un ka 
2022. gadā būs iespējams pasākumus 
rīkot klātienē un sveikt mazos Smil-
tenes novada mazuļus. D. Ērģele 
novēl, lai ikviens vecāks savam bēr-
niņam sniedz tikai to labāko un savu 
atvasi pasargā no visa sliktā – sāpēm, 
likstām. Lai ikviens bērniņš aug lai-
mīgs, vesels un gudrs un lai vecā-
kiem nekad nepietrūkst izturības un 
mīlestības bērnus audzināt!

 
Marita Mūze, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

No 5. līdz 10. maijam tiešsais-
tes platformā ZOOM notika jaun-
veidojamā Smiltenes novada plāno-
šanas dokumentu izstrādes tematis-
kās darba grupas. Kopumā 8 darba 
grupās piedalījās 227 dalībnieki, tai 
skaitā 105 unikālie dalībnieki.

Tematisko darba grupu mēr-
ķis bija iesaistīt novada iedzīvotā-
jus, lai kopā ar pašvaldības nozaru 
speciālistiem paustu savu viedokli 
un sniegtu priekšlikumus par ne-
pieciešamajiem pilnveidojumiem 
jaunajā Smiltenes novada teritorijas 
attīstībā. Kopā norisinājās astoņas 
tematiskās darba grupas par dažā-
dām tēmām (uzņēmējdarbības vide, 
izglītība, sports un kultūra, sociālie 
pakalpojumi, veselība un drošība, 
infrastruktūra un mobilitāte, vide 
un publiskā ārtelpa, vietējā kopiena, 
laba pārvaldība). Dalībnieki, dis-
kutējot mazākās grupās, izstrādāja 
priekšlikumus un idejas, kā uzlabot 
un attīstīt novadam būtiskās jomas 
nākotnē pēc apvienošanās. Darba 
grupu laikā radītie priekšlikumi tiks 
tālāk apstrādāti un ņemti vērā attīs-
tības plānošanas dokumentu sagata-
vošanā. 

Iepriekš tik informēts, ka no 1. 
līdz 31. martam norisinājās iedzī-
votāju un uzņēmēju aptaujas,  lai 
izstrādātu jaunveidojamā Smiltenes 
novada (Apes, Raunas un Smiltenes 
novada) attīstības plānošanas doku-
mentus: Smiltenes novada ilgtspējī-
gas attīstības stratēģiju 2021.– 2045. 
gadam, Smiltenes novada attīstības 

Aizvadītas jaunveidojamā Smiltenes novada 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes 

darba grupas un sagatavots aptauju rezultātu 
kopsavilkums

programmu un Smiltenes novada 
mobilitātes plānu 2021.- 2030. ga-
dam. Abās aptaujās kopā piedalījās 
732 respondenti, un to aizpildīšana 
bija anonīma. Iedzīvotāju aptaujas 
mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju 
viedokli par jaunveidojamā novada 
attīstības iespējām, esošajām prob-
lēmām un to iespējamajiem risinā-
jumiem, savukārt uzņēmēju aptau-
jas mērķis bija noskaidrot uzņēmēju 
viedokli par uzņēmējdarbības vidi, 
iekļaujot priekšlikumus plānošanas 
dokumentos. 

Ar abu veikto aptauju rezultā-
tiem aicinām iepazīties www.smil-
tene.lv.  

Sabiedrības līdzdalība ir sva-
rīga dokumentu izstrādes sākuma 
posmā, jo iedzīvotāji un uzņēmēji 
var norādīt uz esošām problēmām, 
kuras būtu jārisina tuvākajos ga-

dos, kā arī ieskicēt vēlamo novada 
attīstības vīziju. Sabiedrības paustās 
vajadzības kalpo par pamatu paš-
valdības prioritāšu, veicamo rīcību 
un īstenojamo projektu defi nēšanai.  
Paldies Smiltenes, Apes un Raunas 
novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem 
un nozaru specialistiem par dalību 
un atbalstu plānošanas dokumentu 
izstrādē. 

Nākamais sabiedrības iesaistes 
pasākums saistībā ar plānošanas do-
kumentu izstrādi notiks rudenī, kad 
plānota jaunveidojamā Smiltenes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģijas un Smiltenes novada attīstības 
programmas 1.redakcijas sabiedris-
kā apspriešana. 

Marita Mūze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

#DodiesBalsot

Pašvaldību vēlēšanas
5.jūnijā
7.00 - 20.00
Iepriekšējā balsošana 31. maijā, 3. un 4. jūnijā*

PASE

* 31. maijā plkst. 16.00 –  20.00
   3. jūnijā plkst. 9.00 –  16.00
   4. jūnijā plkst. 13.00 –  20.00

Balso jebkurā
sava vēlēšanu

apgabala iecirknī

Pēc pases vai eID kartes
vēlēšanu komisija pārliecināsies,

ka drīksti balsot

Saņem vēlēšanu
materiālus un paraksties

Pārliecinies, ka uz
aploksnes ir iecirkņa zīmogs

Balso aizklāti Izvēlies vienu zīmi ar kandidātu
sarakstu, par kuru balsosi

Zīmi ieliec aploksnē,
aploksni aizlīmē un

iemet vēlēšanu kastē

Pārējās zīmes izmet vai
paņem tā saraksta zīmi,

par kuru balsoji.
Tad neviens nezinās, kā balsoji

zvani 67049999, lasi www.cvk.lv
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Izdari atzīmes vai
atstāj negrozītu
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Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds

Vairāk par pašvaldību vēlešanu norisi un kārtību Smiltenes novadā, 
lasiet 4. lpp.
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Domes lēmumi
2021. gada 28. aprīlī notika 

kārtējā Smiltenes novada domes 
sēde, kurā tika pieņemti 65 lēmu-
mi:

Par izmaiņām Smiltenes 1. 
novada Bērnu un ģimenes atbalsta 
centra amatu vienību sarakstā.

Pieņemt zināšanai SIA 2. 
„ZAAO” (vienotās reģistrācijas Nr. 
44103015509) 2020. gada pārskatu 
(pielikumā) ar šādiem rādītājiem:

Bilances kopsumma: 7 910 a. 
157 euro;

Pārskata gada peļņa pēc b. 
nodokļiem: 72 814 euro.

Nenodot atsavināšanai un 3. 
nenoteikt starpgabala statusu Smil-
tenes novada pašvaldības īpašuma 
“Kalnbērziņi”, Bilskas pagasts, sa-
stāvā esošai zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 94440020159. 

Atstāt spēkā negrozītu 4. 
Smiltenes novada būvvaldes 2020.
gada 5.novembra Atzinumu par 
būves pārbaudi Nr. BIS-BL-19.9-
2020-121059 (12.22/20/114). 

Atstāt spēkā negrozītu 5. 
Smiltenes novada būvvaldes 2020. 
gada 9. decembra Atzinumu par 
būves pārbaudi Nr. BIS-BL-19.9-
2020-13542 (12.22/20/124). 

Par jaunas izsoles izslu-6. 
dināšanu nekustamajam īpašumam 
„Ķirši”, Launkalnes pagastā, Smil-
tenes novadā.

Par jaunas izsoles izslu-7. 
dināšanu nekustamajam īpašumam 
„Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā.

Par jaunas izsoles izslu-8. 
dināšanu nekustamajam īpašumam 
„Vecpalsas”, Palsmanes pagastā, 
Smiltenes novadā.

Par elektroniskās izsoles 9. 
izsludināšanu nekustamajam īpašu-
mam Cēsu iela 10-4 Blome, Blomes 
pagastā, Smiltenes novadā.

Par elektroniskās izsoles 10. 
izsludināšanu nekustamajam īpašu-
mam Cēsu iela 10 - 7 Blome, Blo-
mes pagastā, Smiltenes novadā.

Par jaunas izsoles izslu-11. 
dināšanu nekustamajam īpašumam 
„Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā.

Par jaunas izsoles izslu-12. 
dināšanu nekustamajam īpašumam 
„Kalna Noras”, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā.

Par nekustamā īpašuma 13. 
„Tīreļi”, Brantu pagastā, Smiltenes 
novadā, atsavināšanu. 

Par nekustamā īpašuma 14. 
„Siļķītes”, Blomes pagastā, atsavi-
nāšanu, pārdošanu par brīvu cenu 
un cenas noteikšanu.

Par izsoles izsludināšanu 15. 
nekustamajam īpašumam Ilgas 161, 
Smiltenes pagastā, Smiltenes nova-
dā.

Par izsoles izsludināšanu 16. 
nekustamajam īpašumam F/A Dze-
ņi, Bilskas pagastā, Smiltenes nova-
dā.

Par izsoles izsludināšanu 17. 
nekustamajam īpašumam „Brīvze-
mes”, Bilskas pagastā, Smiltenes 
novadā.

Par nekustamā īpašuma 18. 
„Mežvijas”, Palsmanes pagastā, 
Smiltenes novadā, atsavināšanu. 

Par nekustamā īpašuma 19. 
„Kazēkas 2”, Brantu pagastā, Smil-
tenes novadā, atsavināšanu, 

8,6 ha platībā saglabāt nosauku-
mu „Bērzkalni 1”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
8,6 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101).

Apstiprināt zemes ierīcības 32. 
projektu „Vaļņu iela 8”, Smiltene, 
Smiltenes novads, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 94150090111.

Zemes vienību ar kadastra −	
apzīmējumu 94150090111 sadala 
trijās zemes vienībās:

zemes vienībai (projektā −	
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzī-
mējums 94150090008, kas pro-
jektēta 0,2320 ha platībā, piešķirt 
nosaukumu un adresi Vaļņu iela 
8A, Smiltene, Smiltenes novads. 
Zemes vienībai 0,2320 ha platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi: vienstāva un divstāvu 
daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 
0701). Dzīvojamai ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 94150090111002 sa-
glabāt adresi Vaļņu iela 8, Smiltene, 
Smiltenes novads;

zemes vienībai (projektā −	
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 94150090009, kas projektēta 
0,3276 ha platībā saglabāt nosauku-
mu un adresi Vaļņu iela 8, Smiltene, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
0,3276 ha platībā noteikt nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķi: vien-
stāva un divstāvu daudzdzīvokļu 
māju apbūve (kods 0701). Dzīvoja-
mai mājai ar kadastra apzīmējumu 
94150090111 un ēkām ar kadastra 
apzīmējumu 94150090111005 un 
94150090111006 mainīt adresi no 
Vaļņu iela 8, Smiltene uz Vaļņu iela 
8A, Smiltene, Smiltenes novads;

zemes vienībai (projektā −	
apzīmēta ar Nr. 3), kadastra apzīmē-
jums 94150090010, kas projektēta 
0,5047 ha platībā piešķirt nosauku-
mu Stacijas iela 4, Smiltene, Smilte-
nes novads. Zemes vienībai 0,5047 
ha platībā noteikt nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi: komercdarbī-
bas objektu apbūve (kods 0801).

Apstiprināt zemes ierīcības 33. 
projektu „Rusini-Dambīši”, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumu 
94440100113 un 94440100171.

Zemes vienībām ar kadas-−	
tra apzīmējumu 94440100113 un 
94440100171 veic zemes robežu 
pārkārtošanu:

zemes vienībai (projektā −	
apzīmēta ar Nr.1), kadastra apzīmē-
jums 94440100113, kas projektēta 
1,1 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
„Rusini”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 1,1 ha platī-
bā noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (kods 0101);

zemes vienībai (projektā −	
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 94440100171, kas projektēta 
2,0 ha platībā saglabāt nosaukumu 
„Dambīši”, Bilskas pagasts, Smilte-
nes novads. Zemes vienībai 2,0 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101).

Apstiprināt zemes ierī-34. 
cības projektu „Dadži”, Bilskas 

pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94440010095.

Zemes vienību ar kadastra 35. 
apzīmējumu 94440010095 sadala 
divās zemes vienībās:

zemes vienībai (projektā −	
apzīmēta ar Nr.1), kadastra apzīmē-
jums 94440010131, kas projektēta 
6,2 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Dadzīši”, Bilskas pagasts, Smilte-
nes novads. Zemes vienībai 6,2 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101);

zemes vienībai (projektā −	
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 94440010132, kas projektēta 
5,0 ha platībā saglabāt nosaukumu 
„Dadži”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 5,0 ha platī-
bā noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (kods 0101).

Apstiprināt zemes ierīcības 36. 
projektu „Mācītājmuiža”, Smiltenes 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94800050046.

Zemes vienību ar kadastra 37. 
apzīmējumu 94800050046 sadala 
četrās zemes vienībās:

zemes vienībai (projektā −	
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmē-
jums 94800050234, kas projektēta 
6,6 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Baznīcas zeme”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
6.6 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101);

zemes vienībai (projektā −	
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 94800050235, kas projektēta 
1,0 ha platībā piešķirt nosaukumu 
un adresi „Jaunkodoli”, Smiltenes 
pagasts, Smiltenes novads. Zemes 
vienībai 1,0 ha platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
vienstāva un divstāvu daudzdzīvok-
ļu māju apbūve (kods 0701);

zemes vienībai (projektā −	
apzīmēta ar Nr. 3), kadastra apzīmē-
jums 94800050236, kas projektēta 
18,0 ha platībā piešķirt nosaukumu 
un saglabāt adresi „Mācītājmuiža”, 
Smiltenes pagasts, Smiltenes no-
vads. Zemes vienībai 18,0 ha platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (kods 0101);

zemes vienībai (projektā −	
apzīmēta ar Nr. 4), kadastra apzīmē-
jums 94800050237, kas projektēta 
17,4 ha platībā piešķirt nosaukumu 
„Folkmaņi”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
17,4 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Apstiprināt zemes ierīcī-38. 
bas projektu „Ceļmalas”, Variņu 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94900060040.

Zemes vienību ar kadastra 39. 
apzīmējumu 94900060040 sadala 
divās zemes vienībās:

zemes vienībai (projektā −	

Jaunizveidojamam ēku 26. 
(būvju) īpašumam, kas sastāv no 
garāžas ēkas ar kadastra apzīmē-
jumu 94150070502008 un atrodas 
uz zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 94150070502, piešķirt no-
saukumu „Valmieras iela 11B k-8”, 
Smiltene, Smiltenes novads.

Jaunizveidojamam ēku 27. 
(būvju) īpašumam, kas sastāv 
no ēkas ar kadastra apzīmējumu 
94440070151001 un atrodas uz ze-
mes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 94440070151, piešķirt nosauku-
mu „Kalnasilmaļi”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

Mainīt ēku (būvju) īpa-28. 
šumam „Vārpa Nr.1-2”, Smil-
tenes pagastā, kadastra numurs 
94805060001, nosaukumu  no „Vār-
pa Nr.1-2” uz „Vārpiņas 3”, Kalna-
muiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes 
novads.

Jaunizveidojamam ēku 29. 
(būvju) īpašumam, kas sastāv no 
ēkām ar kadastra apzīmējumu 
94740040285001, 94740040285002 
un atrodas uz zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 94740040285, 
piešķirt nosaukumu „Strautiņi”, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes no-

vads
Noteikt, ka zemes ierī-30. 

cības projekts „Strēbeles 2”, kas 
izstrādāts zemes vienībām ar ka-
dastra apzīmējumu 94800030006 
un 94800030007, kas apstiprināts 
ar Smiltenes novada domes 2016. 
gada 28. septembra lēmumu Nr. 
15,18.§.6.3. „Par zemes ierīcības 
projekta „Strēbeles 2”, Smiltenes 
pagastā apstiprināšanu”, realizējams 
līdz 2022. gada 28. aprīlim.

Apstiprināt zemes ierīcī-31. 
bas projektu „Bērzkalni 1”, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94440040018.

Zemes vienību ar kadastra −	
apzīmējumu 94440040018 sadala 
divās zemes vienībās:

zemes vienībai (projektā −	
apzīmēta ar Nr.1), kadastra apzīmē-
jums 94440040332, kas projektēta 
5,8 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Grozi”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 5,8 ha platī-
bā noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība (kods 0201);

zemes vienībai (projektā −	
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 94440040341, kas projektēta 

Sadalīt pašvaldībai piekrī-20. 
tošo zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 94580080285 trīs zemes 
gabalos ar platībām 11,23 ha, 2,34 
ha un 0,06 ha:           

Izveidot jaunu nekustamo −	
īpašumu ar nosaukumu „Autoceļš 
A2 Vecpalsa”, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads, sastāvošu no sa-
dalītā zemes gabala ar platību 0,06 
ha un noteikt tam nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi - zeme dzelzce-
ļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma jos-
lā, kods 1101. 

Nodot bez atlīdzības valsts −	
īpašumā Satiksmes ministrijas per-
sonā zemes gabalu „Autoceļš A2 
Vecpalsa” 0.06 ha platībā.

Zemes vienībām 11.23 ha −	
un 2.34 ha platībā saglabāt nosau-
kumu „Vecpalsas upe”, Grundzāles 
pagasts, un noteikt nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi: Fizisko un 
juridisko personu īpašumā vai lie-
tošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 
0301).

Piešķirt adreses telpu gru-21. 
pām, kas atrodas ēkā Baznīcas lau-
kums 11A, Smiltenē, kadastra apzī-
mējums 94150010501001:

Noteikt nekustamā īpašu-22. 
ma lietošanas mērķi zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 9444 010 
0383  0,1 ha platībā – zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101).

No Variņu pagasta nekus-23. 
tamā īpašuma „Priedītes”, kadastra 
numurs 94900070039, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94900070039  8,6 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Priedītes” uz 
„Pļavu Priedītes”, Variņu pagasts, 
Smiltenes novads.

No Bilskas pagasta nekus-24. 
tamā īpašuma „Dambīši”, kadastra 
numurs 94440100171, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94440100313 1.89 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Dambīši” uz 
„Prauliņi”, Bilskas pagasts, Smilte-
nes novads, jo paredzēts pievienot 
esošajam īpašumam „Prauliņi”, 
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

No nekustamā īpašu-25. 
ma „Jaunslīpi”, kadastra numurs 
94760120074, atdalāmajām, ze-
mes vienībām ar kadastra apzī-
mējumu 94800030111  2.7 ha un 
94800030112  1.4 ha platībā mainīt 
nosaukumu no „Jaunslīpi” uz „Lau-
či”, Smiltenes pagasts, Smiltenes 
novads.
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apzīmēta ar Nr.1), kadastra apzīmē-
jums 94900060062, kas projektēta 
1,2 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
„Ceļmalas”, Variņu pagasts, Smilte-
nes novads. Zemes vienībai 1,2 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101); 

zemes vienībai (projektā −	
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 94900060063, kas projektēta 
5,5 ha platībā piešķirt nosaukumu 
„Mazūdrupi”, Variņu pagasts, Smil-
tenes novads. Zemes vienībai 5,5 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101).

Iznomāt D.R. zemes vie-40. 
nības „Centra katlu māja”, kadastra 
apzīmējums 9474 004 0354, daļu 
747 m2 platībā personiskās palīg-
saimniecības vajadzībām  līdz 2025.
gada 31.decembrim.

Palielināt I.Ā. 2020. gada 41. 
12. jūnijā noslēgtā zemesgabala 
„Centra katlu māja”, kadastra apzī-
mējums 9474 004 0354, daļas platī-
bu no 275 m2 līdz 0,1675 ha. 

Iznomāt D.R. zemes vie-42. 
nības „Kultūras nams”, kadastra ap-
zīmējums 9474 004 0214, daļu 0,11 
ha platībā personiskās palīgsaimnie-
cības vajadzībām līdz 2025. gada 
31. decembrim.

Iznomāt A.K. zemes vie-43. 
nību „Valsts brīvā zeme (Kamaldi-
ņa 8)”, Smiltenes  pagastā, kadastra 
apzīmējums 9480 006 0121, 0,1615 
ha platībā, personīgās palīgsaimnie-
cības vajadzībām, nosakot nomas 
līguma termiņu no 2022. gada 1. 

janvāra līdz 2026. gada 31. decem-
brim.

Iznomāt L.B. zemes vie-44. 
nības Rīgas iela 8A, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 007 0614, 
daļu 345 m2 platībā sakņu (ģimenes) 
dārza ierīkošanai, nosakot nomas 
līguma termiņu līdz 2025. gada 31. 
decembrim.

Iznomāt D.A. zemes vie-45. 
nības Rīgas iela 8A, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 007 0614, 
daļu 461 m2 platībā sakņu (ģimenes) 
dārza ierīkošanai, nosakot nomas 
līguma termiņu līdz 2025. gada 31. 
decembrim.

Iznomāt M.L. zemes vie-46. 
nības Rīgas iela 8A, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 007 0614, 
daļu 367 m2 platībā sakņu (ģimenes) 
dārza ierīkošanai, nosakot nomas 
līguma termiņu līdz 2025. gada 31. 
decembrim.

Iznomāt V.O. nekustamo 47. 
īpašumu „Robežnieki”, Palsmanes 
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9474 004 0204, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 9474 004 0204  0,7410 ha 
platībā mājīpašuma uzturēšanai.

Iznomāt S.G. zemes vienī-48. 
bas „Pašvaldības zemes gabals Nr. 
1”, Launkalnes  pagastā, Smiltenes 
novadā, kadastra apzīmējums 9470 
005 0041, daļu 0,77 ha platībā per-
sonīgās palīgsaimniecības vajadzī-
bām, nosakot nomas līguma termiņu 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

Iznomāt R.B. zemes vienī-49. 
bas „Pašvaldības zemes gabals Nr. 
1”, Launkalnes  pagastā, Smiltenes 
novadā, kadastra apzīmējums 9470 
005 0041, daļu 0,39 ha platībā per-

sonīgās palīgsaimniecības vajadzī-
bām, nosakot nomas līguma termiņu 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

Atcelt 2021. gada 31. mar-50. 
ta Smiltenes novada domes lēmumu 
Nr. 149 (protokols Nr. 5, 24.§.) „Par 
nekustamā īpašuma „Kalēji”, Bils-
kas pagastā, nomu”.

Slēgt Lauku apvidus ze-51. 
mes nomas līgumu ar A.M. par ½ 
domājamo daļu no nekustamā īpa-
šuma „Kalēji”, Bilskas pagastā, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9444 006 0053, 5,0 ha 
platībā, nomu. 

Slēgt Lauku apvidus zemes 52. 
nomas līgumu ar G.T. par nekusta-
mā īpašuma „Kalnasilmaļi”, Bilskas 
pagastā, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9444 007 0151 nomu, 
6,25 ha platībā. 

Izbeigt 2016. gada 27. de-53. 
cembra zemes nomas līgumu Nr. 
171/2016 par zemes vienības „Ezer-
kalni”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads, kadastra apzīmējums 9444 
004 0429,  0,5925 ha iznomāšanu 
J.B. ar 01.05.2021.

Par zemes nomas līgumu 54. 
parādu piedziņas neiespējamību un 
debitoru parādu norakstīšanu

Par nekustamā īpašuma 55. 
nodokļa parādu dzēšanu

Piešķirt Smiltenes novada 56. 
domes līdzfinansējumu 3000,00 euro 
(trīs tūkstoši euro, 00 centi) apmērā 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Dakteru ielā 59, Smiltenē, iesniegtā 
projekta „Dzīvojamo māju piesaistī-
to zemesgabalu labiekārtošana” pie-
teikuma ieceres realizēšanai.

Par īres līguma pārslēgšanu 57. 
adresē „Amatnieki” dzīv.6, Palsma-

nes pagasts, Smiltenes novads.
Par dzīvojamās telpas  58. 

Skolas ielā 5 dz. 3, Grundzāles pa-
gasts, Smiltenes novads, īres līguma 
pagarināšanu.

Par dzīvojamās telpas  59. 
Skolas ielā 2 dz. 2, Grundzāles pa-
gasts, Smiltenes novads, īres līguma 
pagarināšanu.

Par iekļaušanu dzīvojamās 60. 
telpas izīrēšanas reģistrā pirmām 
kārtām.

Par atteikumu  personu ie-61. 
kļaut pašvaldības dzīvojamās telpas 
izīrēšanas reģistrā.

Izsludināt uzņēmējdarbī-62. 
bas ideju konkursu „Esi uzņēmējs 
Smiltenes novadā!” un noteikt pro-
jektu pieteikumu iesniegumu ter-
miņu līdz 2021. gada 31. maijam, 
plkst. 18.00.

Izdarīt grozījumus Smil-63. 
tenes novada domes 2019. gada 26. 
jūnija lēmuma Nr. 453 „Par Uzņē-
mējdarbības ideju konkursa „Esi 
uzņēmējs Smiltenes novadā!” re-
zultātu apstiprināšanu” (protokols 
Nr. 9., 54. §.), svītrojot lēmuma 1.2. 
apakšpunktu.

Apstiprināt Noteikumu 64. 
Nr. 2/21 „Grozījumi Smiltenes no-
vada domes 2019. gada 27. februāra 
noteikumos Nr. 5/19 „Smiltenes no-
vada pašvaldības videonovērošanas 
sistēmas drošības noteikumi” pro-
jekta apstiprināšana”” projektu.

Par izmaiņu apstiprināšanu 65. 
Smiltenes sadarbības teritorijas Ci-
vilās aizsardzības komisijas sastāvā, 
grozījumiem Smiltenes sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komi-
sijas nolikumā un Smiltenes sadar-
bības teritorijas Civilās aizsardzības 

plānā.
Īstenot projektu „Atmodas 66. 

ielas seguma nomaiņa Smiltenē” un 
projekta realizēšanai paredzēt papil-
dus finansējumu 20528,57 EUR. 

Slēgt līgumu ar Smilte-67. 
nes evaņģēliski luterisko draudzi 
(vienotais valsts reģistrācijas Nr. 
90000160071) par apbūves tiesī-
bas piešķiršanu Smiltenes novada 
domei uz Smiltenes evaņģēliski lu-
teriskai draudzei piederošā nekus-
tamā īpašuma Baznīcas laukumā 1, 
Smiltenē sastāvā ietilpstošās zemes 
vienības (ar kadastra apzīmējumu 
94150010102) daļu 4773 m2 (zemes 
vienības daļas kadastra apzīmējums 
941500101028003) ar mērķi projek-
ta „Uzņēmējdarbības veicināšana 
Smiltenes pilsētā, I kārta” ieviešanas 
nodrošināšanai un uzturēšanai.

Apstiprināt Smiltenes vi-68. 
dusskolas nolikumu.

2021. gada 11. maijā notika 
Smiltenes novada domes ārkārtas 
sēde, kurā tika pieņemti 2 lēmu-
mi:

Par augstas gatavības in-1. 
vestīciju projekta „Smiltenes vidus-
skolas  un inženiertīklu pārbūve” 
pieteikuma iesniegšanu valsts līdzfi-
nansējuma saņemšanai.

Par augstas gatavības in-2. 
vestīciju projekta „Uzņēmējdarbī-
bas veicināšana Smiltenes pilsētā, II 
kārta” pieteikuma iesniegšanu valsts 
līdzfinansējuma saņemšanai.

Dina Kaupe,
 Kancelejas nodaļas vadītāja

Smiltenes novada dome elek-
tronisko izsoļu vietnē https://iz-
soles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli 
pārdod pašvaldībai piederošus 
īpašumus:

īpašums „Ķirši”, Launkal-•	
nes pagasts, zemes kopplatība 2164 
m2, izsoles sākumcena –2750 EUR;

īpašums „Ķirškalni”, Lau-•	
nkalnes pagasts, zemes kopplatība 
2466 m2, izsoles sākumcena –4570 
EUR;

dzīvokļa īpašums Cēsu •	
iela 10 – 7, Blome, Blomes pagasts, 
izsoles sākumcena – 2400 EUR;

dzīvokļa īpašums Cēsu •	
iela 10 – 4, Blome, Blomes pagasts, 
izsoles sākumcena – 2500 EUR; 

īpašums •	 „Vecpalsas”, 
Palsmane, Palsmanes pagasts, izso-
les sākumcena – 8700 EUR. 

Izsoļu sākums – 11.05.2021. 
plkst. 13.00. Reģistrācija izsolei no-
tiek līdz 31.05.2021. Izsoļu noslē-
gums – 10.06.2021. plkst. 13.00.

Savukārt 2021. gada 15. jūni-
jā Smiltenes novada domes sēžu 
zālē,  Dārza ielā 3, Smiltenē, paš-
valdība rīko vairākas mutiskas 
izsoles ar augšupejošu soli:

plkst.9.30 īpašuma •	 „Tīre-
ļi”, Brantu pagasts, 1,13 ha platība, 
izsoles objekta sākumcena – 4000 
EUR;

plkst. 11.00 īpašuma •	 „Kal-

Notiks pašvaldības 
nekustamo īpašumu 

izsoles
na Bērzi”, Launkalnes pagastā izsole 
–  0,5707 ha platība, izsoles objekta 
sākumcena – 3025,00 EUR; 

plkst. 13.00 īpašuma •	 „Kal-
na Noras”, Launkalnes pagastā izso-
le –  0,2783 ha platība, izsoles ob-
jekta sākumcena – 2400 EUR;

plkst. 14.00 īpašuma •	 „F/A 
Dzeņi”, Bilskas pagastā  izsole –  
0,83ha platība, izsoles objekta sā-
kumcena – 2855 EUR;

plkst. 15.00 īpašuma •	
„Brīvzemes”, Bilskas pagastā izso-
le –  0,78 ha platība, izsoles objekta 
sākumcena – 3487 EUR;

plkst. 16.00 īpašuma •	 „Il-
gas 161”, Smiltenes pagastā izsole 
–  894 m2 platība, izsoles objekta 
sākumcena –  2750 EUR.

Par brīvu cenu tiek pārdots 
nekustamais īpašums „Siļķītes”, 
Blomes pagastā. Atsavināmā ne-
kustamā īpašuma brīvā pārdoša-
nas cena ir noteikta – 13 120 EUR. 
Maksājumu summu iespējams sa-
dalīt uz 60 mēnešiem. Pieteikumi 
jāiesniedz  līdz 2021. gada 11. jū-
nijam. 

Par nekustamo īpašumu ap-
skates vietu un laiku var sazināties 
ar pašvaldība speciālistu. Izsoles 
noteikumi, pieteikumu veidlapas, 
kontaktinformācija pieejama paš-
valdības mājas lapā www.smiltene.
lv sadaļā „Pašvaldība-Izsoles”.

Viens no Smiltenes novada 
pašvaldības atbalsta veidiem 
ir līdzfinansējuma piešķiršana 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
piesaistīto zemes gabalu labie-
kārtošanai. Atbalsta mērķis ir vei-
cināt Smiltenes novadā labiekārtot 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
piesaistītos zemesgabalus, lai uzla-
botu iedzīvotāju apkārtējo dzīves 
vidi, transporta kustību, bērnu un 
jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, nodrošināt vides pieeja-
mību.

 
Līdzfinansējumu var saņemt:

Smiltenes novada admi-•	
nistratīvajā teritorijā esošās dzīvo-
jamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai 
dzīvokļu īpašnieku kopība atbilsto-
ši noteikumos minētajiem nosacī-
jumiem;

vienas dzīvojamās mājas •	
piesaistītā zemesgabala labiekārto-
šanai;

viena kalendārā gada laikā •	
ne vairāk kā 5000 EUR.

Atbalstāmās izmaksas:
topogrāfijas izmaksas;•	
zemesgabala labiekārtoju-•	

ma projekta izstrāde;
piebraucamo ceļu, stāv-•	

laukumu un gājēju celiņu atjauno-
šana un/vai būvniecība (ieskaitot 
nepieciešamās inženierkomunikā-

Pašvaldības līdzfinansējums 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai

cijas un aprīkojuma elementus);
bērnu rotaļu laukumu at-•	

jaunošana un/vai būvniecība (ie-
skaitot aprīkojuma elementus);

zaļo zonu labiekārtošana;•	
apgaismojuma atjaunoša-•	

na, pārbūve un/vai būvniecība.
Pieteikšanās termiņš – visu 

gadu.
Vairāk par līdzfinansējuma sa-

ņemšanas iespējām www.smiltene.
lv sadaļā „Attīstība-Pašvaldības at-
balsts”

 Līdz šim atbalstītas vairāk kā 

20 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
iniciatīvas.

 Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju īpašnieki ir aicināti konsul-
tēties ar apsaimniekotāju vai Smil-
tenes novada domes Saimnieciskās 
darbības nodaļu, kas sniegs infor-
māciju par pieteikumu sagatavoša-
nu!

Marita Mūze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Limbažu ielā 10, Smiltenē.
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#DodiesBalsot

2021. gada
5. jūnijā
pašvaldību
vēlēšanas 67049999

www.cvk.lv

plkst.7.00-20.00
Izmanto
SAVU
ietekmi!

Iepriekšējā balsošana:
31. maijā  plkst. 16.00 - 20.00
3. jūnijā plkst. 9.00 - 16.00
4. jūnijā plkst. 13.00 - 20.00

Pašvaldību vēlēšanās katras 
pašvaldības administratīvā teritorija 
veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 
2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlē-
šanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā – 
jaunajās administratīvajās teritorijās 
– sešās valstspilsētās un 35 novados.

Vēlētāji var balsot jebkurā sava 
vēlēšanu apgabala iecirknī, kā bal-
sošanas dokumentu izmantojot gan 
pasi, gan personas apliecību. Vē-
lētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos 
pirmo reizi tiks lietots elektronisks 
tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Sava vēlēšanu apgabala iecir-
kņus ikviens vēlētājs var noskaidrot 
Centrālās vēlēšanu komisijas mājas-
lapā www.cvk.lv sadaļā „Vēlēšanu 
iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu 
apgabalu iespējams noskaidrot Pil-
sonības un migrācijas lietu pārvaldes 
(PMLP) e-pakalpojumā „Vēlēšanu 
apgabala noskaidrošana”. Uzziņas 
par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēša-
nu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts 
vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot 
Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu 
tālrunim 67049999. Tālrunis strādā 
katru dienu no pulksten 9.00 līdz 
20.00.

Vēlēšanu iecirkņu darba 
laiks pašvaldību vēlēšanu 
dienā, 5. jūnijā,  būs no 
pulksten 7.00 līdz 20.00. 
Vēlētāji tiek aicināti 
izmantot arī iespēju 
nobalsot iepriekš:

pirmdien, 31. maijā, no •	
plkst. 16.00 līdz 20.00;

ceturtdien, 3. jūnijā, no •	
plkst. 9.00 līdz  16.00;

piektdien, 4. jūnijā, no •	
plkst. 13.00 līdz 20.00.

Iecirknī vēlēšanu komisijas dar-
binieks ar viedierīci noskenēs vēlē-
tāja pases  vai personas apliecības 
svītrkodu vai QR kodu, un pārlieci-
nāsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecī-
gās pašvaldības vēlētāju sarakstā un 
vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par 
viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā 
balsotājs tiks atzīmēts elektroniskajā 
vēlētāju sarakstā, savukārt iecirkņa 
komisijas darbinieks ziņas par vē-
lētāju ierakstīs papīra balsotāju sa-
rakstā, kur vēlētājam būs jāparakstās 
par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu 
zīmju saņemšanu.

Balsošanas pieteikšana 
mājās

Ja vēlētājam veselības stāvokļa 
dēļ nav iespējas nokļūt vēlēšanu ie-
cirknī, ir iespēja pieteikties  balsoša-
nai savā atrašanās vietā. Arī Covid-
19 pašizolācijā vai karantīnā esošie 
var balsot mājās.

Balsošana mājās jāpiesaka 
iepriekš no 31. maija līdz 5. jūni-
ja pulksten 12 dienā. Jāuzraksta 
iesniegums par balsošanu mājās, ie-
sniegumā jāuzraksta: iemesls balso-
šanai mājās, vārds un uzvārds, per-
sonas kods, savs telefona numurs, 
sava adrese, daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem vēlams norādīt durvju 
kodu, iesniegums jāparaksta.

Uzrakstīto iesniegumu var:
nodot savai atrašanās •	

vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī;
Iesniegumu var aiznest radinieks, 
kaimiņš, aprūpētājs vai cita uzticības 
persona.

nosūtīt e-pastā: •	 velesanas@
smiltene.lv uz sava vēlēšanu apgaba-
la pašvaldības vēlēšanu komisiju: E-
pastā nosūtīts iesniegums jāparaksta 
ar drošu elektronisko parakstu.

Smiltenes novada velēša-•	
nu komisijas kontaktinformācija: 
26603348. 

Kandidātu saraksti 
Smiltenes novada domes 
vēlēšanām

2021. gada 9. aprīlī notika kan-
didātu sarakstu izloze un saraksti 
Smiltenes novada domes vēlēšanās 
startēs sekojošā secībā: 

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”.

Ar deputātu kandidātu saraks-
tiem un partiju programmām var 
iepzīties Centrālās vēlēšanu komi-
sijas mājaslapā http://pv2021.cvk.lv
un vēlēšanu iecirkņos no 31. maija. 
Visu kandidātu saraksti un program-
mas tika publicētas arī aprīļa Smil-
tenes novada pašvaldības informa-
tīvajā izdevumā „Smiltenes Novada 
Domes Vēstis”

 
Kādi Covid-19 drošības 
pasākumi jāievēro?

Vēlēšanu iecirknī vēlētājiem:
jāievēro 2 metru distance,•	
jādezinfi cē rokas,•	
mute un deguns jāaizsedz •	

ar masku. Vēlētāji bez savas maskas 
varēs saņemt masku vēlēšanu iecir-
knī. Vēlēšanu iecirknī bez maskas 
drīkst būt: cilvēki ar acīmredzamiem 
kustību traucējumiem, cilvēkiem ar 
garīgās veselības traucējumiem, vē-
lētāju bērni līdz 7 gadu vecumam.

Vēlētājiem uz vēlēšanu iecir-
kni jāņem līdzi  sava pildspalva. 
Pildspalvu varēs paņemt arī no ie-

cirkņa darbinieka.
 

Balsošanas kārtība
1. Dokumentu pārbaude
Katrs vēlētājs drīkst balsot tikai 

1 reizi. Katrā vēlēšanu iecirknī ir 
elektronisks vēlētāju saraksts. Vē-
lētājam jāuzrāda pase vai personas 
apliecība. Dokumenti nedrīkst būt: 
bojāti un ar beigušos derīguma ter-
miņu. Iecirkņa darbinieks pārbaudīs: 
vai uzrādītais dokuments ir derīgs, 
vai vēlētājs ir iekļauts vēlētāju re-
ģistrā, vai vēlētājs iepriekš nav no-
balsojis. Vēlētājam jāparakstās bal-
sotāju sarakstā. Tad viņš var saņemt 
vēlēšanu materiālus.

2. Vēlēšanu materiālu saņem-
šana

Katrs vēlētājs saņem 1  apzīmo-
gotu aploksni. Uz aploksnes jābūt 
vēlēšanu iecirkņa zīmogam. Katrs 
vēlētājs saņem arī 1 vēlēšanu zīmju 
komplektu. Komplektā ir partiju un 
partiju apvienību vēlēšanu zīmes. 
Katrai partijai vai partiju apvienībai 
ir sava vēlēšanu zīme. Uz zīmes ir 
partijas vai partiju apvienības sa-
raksta numurs. Katrā vēlēšanu zīmē 
ir deputātu kandidātu vārdi un uz-
vārdi. Katram kandidātam sarakstā 
ir savs kārtas numurs.

3. Balsošana
Vēlēšanu iecirknī ir atsevišķa 

telpa vai nodalījums balsošanai. Tur 
vēlētāju nedrīkst traucēt. Vēlētājs 
pats izvēlas 1 no visām vēlēšanu zī-
mēm. Vēlēšanu zīmē drīkst pielikt 
plusiņu kādam deputātu kandidātam. 
Plusiņš nozīmē atbalstu izvēlētājam 
kandidātam. Plusiņu var pielikt vie-
nam vai vairākiem deputātu kan-
didātiem. Vēlētājs drīkst arī svītrot 
kādu kandidātu. Var svītrot vairākus 
kandidātus. Tā ir vēlētāja brīva izvē-
le. Pēc tam vēlēšanu zīme jāieliek 
vēlēšanu aploksnē. Vēlēšanu ap-
loksnē drīkst ielikt tikai 1 vēlēšanu 
zīmi. Aploksne jāaizlīmē. Aizlīmētā 
aploksne vēlētājam jāiemet vēlēšanu 
kastē.

Vēlēšanu iecirkņa darbinieks 
nedrīkst palīdzēt vēlētājam,  palīdzēt 
var kāda cita vēlētāja uzticības per-
sona  vai kāds no ģimenes – atzīmēt 
kandidātus, ielikt aploksnē vēlēšanu 
zīmi. 

 
Vēlēšanu rezultāti

Pēc pulkstens 8 vakarā vēlēšanu 
iecirkni slēdz. Tad vēlēšanu komi-
sija skaita vēlēšanu zīmes. Pēc tam 
komisija skaita no katra saraksta 
ievēlētos deputātus. Vēlētājs vēlēša-
nu rezultātus var uzzināt: internetā 
mājaslapā http://pv2021.cvk.lv, pa 
uzziņu tālruni 67049999, vai sēkot 
informācijai plašsaziņas līdzekļos..

Informācijas avots:  
http://pv2021.cvk.lv 

Vēlēšanu iecirkņu saraksts
Iecirkņa 

Nr. Iecirkņa nosaukums un atrašanās vietas

297. Apes tautas nams, Skolas iela 4, Ape

301.
Gaujienas tautas nams, 
„Pilskalni”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads

313.
Trapenes kultūras nams, 
„Bormaņi”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads

315.
Virešu saieta nams, 
„Mākonīši”, Vireši, Virešu pagasts, Apes novads

370.
Drustu Tautas nams, 
Palsas iela 11, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads

382.
Raunas vidusskola, 
Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads

887.
Smiltenes pilsētas Kultūras centrs, 
Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads

888. Smiltenes sporta skola, Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes novads
890. Pašvaldības māja, Bilskas pagasts, Smiltenes novads
891. Birzuļu tautas nams, Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads

892.
Blomes pamatskola, 
Cēsu iela 13, Blomes pagasts Smiltenes novads

893.
SIA „Vidzemīte” administratīvā ēka, Rīgas iela 71, 
Brantu pagasts Smiltenes novads

896.
Pagasta kultūras nams, 
Tilta iela 5, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads

900.
Pagasta tautas nams, 
Pilskalni, Launkalne pagasts, Smiltenes novads

901. Pagasta kultūras nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads

904.
Smiltenes tehnikuma Sporta zāle, Kalnamuiža 8, Smiltenes 
pagasts,  Smiltenes novads (iecirknim mainīta atrašanās vieta)

907.
Variņu tautas nams, 
Oktobra iela 13, Variņu pagasts, Smiltenes novads

#DodiesBalsot

Kā balsot?

Pārliecinies, ka uz aploksnes
ir vēlēšanu iecirkņa zīmogs!

Aploksni aizlīmē un
iemet vēlēšanu kastē!

No visām zīmēm izvēlies vienu –
ar to kandidātu sarakstu,

par kuru balsosi!

Vēlēšanu zīmi ieliec
vēlēšanu aploksnē!

zvani 67049999, lasi www.cvk.lv

1

Vēlēšanu zīmē var:
 ar “+” atzīmēt kandidātus,

   kuru ievēlēšanu īpaši atbalsti
 izsvītrot kandidātus,

   kuru ievēlēšanu neatbalsti
 neko neatzīmēt

2

3 4

5

Nr.  Vārds Uzvārds

Nr.  Vārds Uzvārds

Nr.  Vārds Uzvārds
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Izstrādāta jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības 
administratīvās struktūras projekta 1.versija

drošināti vietās, kur tie ir izdevī-
gāki iedzīvotājiem – visās līdz šim 
esošajās vietās – Smiltenes pilsētā, 
pagastos un novada nozīmes attīs-
tības centros – Apē un Raunā. Ie-
dzīvotājiem būs pieejami visi līdz 
šim pieejamie pakalpojumi. 

Lai nodrošinātu pašval-•	
dības budžeta līdzekļu lietderīgu 
izlietojumu, novadā tiek ievērots 
administratīvo un vadības funkciju 
centralizācijas princips, bet pakal-
pojumu sniegšanā tiek saglabāta 
decentralizācija. 

Novada pārvaldē tiek •	
nodrošināta efektīva, mūsdienīga 
pašvaldības pārvalde un tajā tiek 
ievēroti labas pārvaldības princi-
pi.

Smiltenes novada admi-•	
nistratīvais centrs tiek noteikts 
Smiltenes pilsētā, jo šeit ir lielā-
kais iedzīvotāju īpatsvars, un atro-
das vairums jaunveidojamā nova-
da pašvaldības iestāžu. 

Novada pašvaldības dar-•	
bībā tiek pārņemta un izmantota 
visu novadu veidojošo pašvaldību 
pozitīvā pieredze. 

Pašvaldības struktūras •	
veidošanā tiek izmantots gan te-
ritoriālais, gan nozaru, jomu dalī-
jums un attiecīgi novada pašval-
dības darbībā tiek nodrošināta gan 
nozaru, jomu institūciju koordi-
nācija, gan arī teritoriālo vienību 
koordinācija. 

Novadā paredzēta pašval-•	
dības darbinieku specializācijas 
palielināšana un kvalifikācijas, 
profesionalitātes paaugstināšana.

Novadu veidojošo paš-•	
valdību saistošie noteikumi (kā 
novada saistošo noteikumu daļas) 
ir spēkā līdz jaunu novada saisto-
šo noteikumu pieņemšanai, pāreja 
notiek pakāpeniski. 

Ar esošo pašvaldību dar-•	
biniekiem pēc 2021. gada 01. jū-
lija tiek turpinātas darba tiesiskās 
attiecības. 

Spēkā esošie deleģēšanas •	
līgumi, ko Apes un Raunas novadu 
pašvaldības ir noslēgušās ar citām 
pašvaldībām tiek pārtraukti, un 
funkciju izpildi veiks jaunveidoja-
mā Smiltenes novada pašvaldība.

Apvienošanās procesa 
organizēšanas 
nosacījumi

Jaunveidojamā Smiltenes no-
vadā ir plānots izmantot pieeju 
– esošo novadu iestāžu un struk-
tūrvienību apvienošana, izveido-
jot jaunu pašvaldības iestādi vai 
struktūrvienību. Iestāžu apvieno-
šanas process norisināsies sekojo-
ši: 

2021. gada 1. jūlijā uz pir-•	
mo sēdi tiek sasaukta 2021. gada 
pašvaldību vēlēšanās ievēlētā dome. 
Domes sēdē, apstiprinot jaunizvei-
dojamās pašvaldības nolikumu, tiek 
pieņemts lēmums par jaunās paš-
valdības administratīvo modeli, kas 
ietver arī jaunizveidojamās iestādes 
– pašvaldības iestādes, kurās tiks 
veikta reorganizācija. 

Ar 2021. gada pašvaldību •	
vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības 
domes pirmo sēdi izbeidzas visu bi-
jušo pašvaldību domju pilnvaras. 

Jaunizveidotā Smiltenes •	
novada pašvaldība ir attiecīgajā no-
vadā iekļauto pašvaldību institūciju, 
finanšu, mantas, tiesību un saistību 
pārņēmēja. Par pašvaldības iestāžu 
un pašvaldības kapitālsabiedrību 
darba nepārtrauktības nodrošināša-
nu līdz dienai, kad 2021. gada paš-
valdību vēlēšanās ievēlētās pašval-
dību domes lemj par izpilddirektora 
iecelšanu amatā, ir atbildīgs tās paš-
valdības izpilddirektors, kurā līdz 
vēlēšanām bija lielākais iedzīvotāju 
skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzī-
votāju reģistra datiem 2021. gada 1. 
janvārī – t.i., esošais Smiltenes no-
vada pašvaldības izpilddirektors

Pēc 2021. gada 1. jūlija, •	
pārejas perioda laikā, kamēr Dome 
nelemj citādāk, ar lēmumu līdzši-
nējais Apes novada izpilddirektors 
nodrošina bijušā Apes novada paš-
valdības iestāžu darbības nepār-
trauktību, teritorijas pārvaldību un 
pakalpojumu nodrošināšanu, līdz-
šinējais Raunas novada izpilddi-
rektors nodrošina Raunas novada 
pārvaldes darbības nepārtrauktību, 
teritorijas pārvaldību un pakalpoju-
mu nodrošināšanu. 

Izpilddirektors ierosina •	

domei iecelt amatā vai atbrīvot no 
amata pašvaldības iestāžu vadītājus, 
kā arī iesniedz domei priekšlikumus 
par pašvaldības iestāžu un pašvaldī-
bas kapitālsabiedrību izveidošanu, 
reorganizēšanu un likvidēšanu. 

Izpilddirektors organizē •	
pašvaldības iestāžu apvienošanas 
procesu, ņemot vērā iestāžu funk-
cionālo noslodzi, apmeklētāju plūs-
mu, informācijas sistēmu salāgoša-
nas procesu. 

Iestāžu apvienošanas ga-•	
dījumā, ja darbinieku amatu no-
saukums nemainās, tad iepriekšējās 
pašvaldības iestādes darbinieki pār-
iet darbā jaunajā pašvaldības iestādē. 
Visas iepriekšējās (t.i., apvienoja-
mo) pašvaldību ieceltās amatperso-
nas un visi pašvaldības iestāžu un 
uzņēmumu darbinieki pāriet darbā 
uz novadu.

Uz jaunveidojamās paš-•	
valdības iestāžu vadītāja amatiem, 
atbilstoši Domes lēmumam, tiek or-
ganizēta iekšēja izvērtēšana, salīdzi-
not iepriekšējo pašvaldības iestāžu 
vadītāju darba rezultātus un kvalifi-
kāciju. Ja vērtēšana nav iespējama, 
tiek sludināts atklāts amatu kon-
kurss. Lai izvērtētu, kurš darbinieks 
turpinās veikt darbu jaunajā struk-
tūrā, vispirms tiek salīdzināti darba 
rezultāti un kvalifikācija. Saskaņā ar 
Darba likuma 108.panta pirmo daļu 
darbinieku skaita samazināšanas ga-
dījumā priekšrocības turpināt darba 
tiesiskās attiecības ir tiem darbinie-
kiem, kuriem ir labāki darba rezul-
tāti un augstāka kvalifikācija. 

Attiecībā uz pašvaldības •	
iestādēm, kurās pārņemot jaunizvei-
dojamā novada dome izlemj neveikt 
reorganizāciju (t.i., neapvienot paš-
valdības iestādes), šo pašvaldības 
iestāžu darbinieki turpina pildīt no-
teiktos pienākumus attiecīgajā no-
vada pašvaldības iestādē.

Jaunveidojamās 
Smiltenes novada 
domes administrācijas 
pārvaldes modelis

Izvērtējot, esošo situāciju un, 
ņemot vērā darba grupu priekšliku-

mus, ir sagatavots jaunveidojamā 
Smiltenes novada pašvaldības ad-
ministrācijas modelis.

Nosakot pašvaldības admi-
nistratīvās struktūras lietderīgāko 
modeli, īpaša uzmanība pievēr-
sta principiem, kas ļauj sabalansēt 
pašvaldības darbības efektivitātes 
paaugstināšanu un izvairīšanos no 
negatīvām sociālām, ekonomiskām 
un politiskām sekām. 

Šie principi ir: 
Administratīvā struktūrai 1. 

ir veidota tā, lai tā nodrošinātu visu 
funkciju efektīvu izpildi; 

Politikas izstrādes funk-2. 
cijas (lēmējvara) iespēju robežās ir 
nodalīta no izpildvaras; 

Iedzīvotāju vajadzības ir 3. 
funkciju izpildes organizācijas pa-
matā. Attiecīgi, veicot vairāku iestā-
žu un struktūrvienību apvienošanu, 
administratīvās (pārvaldes) funk-
cijas maksimāli koncentrētas, bet 
pakalpojumu funkcijas organizētas 
pēc principa – tuvāk pakalpojuma 
saņēmējam; 

Ārpus novada administratī-4. 
vā centra bijušajos vietējo pašvaldī-
bu centros tiek nodrošināta pakalpo-
jumu pieejamība, izveidojot pagastu 
pārvaldes. Apē tiktu veidota apvie-
notā pilsētas un pagastu pārvalde. 

Pārejai uz jauno organi-5. 
zatorisko struktūru tiek saglabātas 
funkciju izpildes nepārtrauktība un 
tiks veidota vienota, integrēta infor-
mācijas komunikāciju tehnoloģiju 
infrastruktūra. 

Novada iedzīvotāji ar jauniz-
veidojamā Smiltenes novada paš-
valdības administratīvās struktūras 
projekta dokumentu, struktūras 
shēmām, pakalpojuma grozu un 
pašvaldības nolikuma projektu var 
iepazīties www.smiltene.lv sadaļa 
„Pašvaldība-Teritoriālā reforma”. 
Dokumenti stāsies spēkā tikai pēc 
to apstiprināšanas pēc 2021. gada 1. 
jūlija, kad lēmumu pieņems jaunais 
domes sasaukums.  

Avots: Jaunizveidojamā 
Smiltenes novada pašvaldības 

administratīvās struktūras 
projekta dokuments 

Smiltenes, Apes un Raunas 
pašvaldības ir izstrādājušas kopīga 
jaunizveidojamās Smiltenes no-
vada pašvaldības administratīvās 
struktūras projekta 1. redakciju. 
Administratīvās struktūras projek-
ta izstrāde aizsākās vēl 2020. gada 
otrā pusē ar mērķi izveidot pama-
totu jaunizveidojamā Smiltenes 
novada pašvaldības administratīvo 
struktūru, ievērojot politisko, eko-
nomisko, sociālo, kultūrvēsturisko 
un ģeogrāfisko situāciju. 

Struktūras projekta izstrādi va-
dīja un tā izstrādi koordinēja Latvi-
jas Universitātes profesore, Dr.sc.
pol. Iveta Reinholde, aktīvi iesais-
toties gan Smiltenes, Apes un Rau-
nas novada domju vadībai un paš-
valdības specialistiem, lai nodroši-
nātu atklātu, efektīvu un saprotamu 
Apes, Raunas un Smiltenes pašval-
dību apvienošanās procesu. Šā gada 
30. aprīlī notika iedzīvotāju disku-
sija tiešsaistes platformā ZOOM. 
Pašvaldības izdevumā publicējam 
būtiskāko jaunizveidojamā novada 
apvienošanās principus, nosacīju-
mus un struktūras shēmu.  

Vispārējie 
apvienošanas principi

Jaunizveidojamais Smilte-
nes novads tiek veidots balsto-
ties uz šādiem uzstādījumiem un 
principiem: 

Laika periodu līdz 2021.•	
gada 01.jūlijam uzskatīt par saga-
tavošanās periodu, kurā tiek veik-
tas visas nepieciešamās darbības 
pašvaldības darbības nepārtrauktī-
bas nodrošināšanai.

Periodu no 2021. gada 1. •	
jūlija līdz 2021. gada 31. decem-
brim uzskatīt par pārejas periodu. 
Pēc novada izveidošanas, pašvaldī-
bas struktūras pilnveidošana (t.sk., 
reorganizācija, amatu nosaukumu 
maiņa, amatu aprakstu precizēša-
na) notiek pakāpeniski. Atsevišķās 
jomās un nozarēs pārejas periods 
var tikt pagarināts ņemot vērā ie-
priekš uzņemtās saistības, norma-
tīvos aktus, u.c.

Pašvaldības sniegtie pa-•	
kalpojumi iedzīvotājiem tiek no-

 Novada pašvaldības struktūrshēma
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Smiltenes novada dome izslu-
dina uzņēmējdarbības ideju kon-
kursu „Esi uzņēmējs Smiltenes no-
vadā!”. Projekta konkursa mērķis 
ir sniegt atbalstu Smiltenes novada 
uzņēmumu un fizisko personu pro-
jektiem, kas tiek realizēti Smiltenes 
novadā un kuru rezultātā tiek radīti 
jauni produkti un pakalpojumi vai 
tiek radītas jaunas darbavietas.

Projektu uzņēmējdarbības ideju 
konkursā var piedalīties Smiltenes 
novadā reģistrēta juridiska persona 
vai fiziska persona, kas reģistrēju-
sies kā saimnieciskās darbības vei-
cējs vai kas uzvaras gadījumā re-
ģistrēsies kā saimnieciskās darbības 
veicējs vai komersants.

Pašvaldība līdzfinansējumu pie-
šķir līdz 80% no iesniegtās projektu 
izdevumu tāmes, ar nosacījumu, ka 
piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 
nepārsniedz 3000 EUR. Kopējais 
pieejamais finansējums 12 000 EUR.

Projektu pieteikums jāiesniedz 

atbilstoši konkursa nolikumā no-
teiktām prasībām (jāiesniedz aizpil-
dīta pieteikumu veidlapa, izdevumu 
tāme, iesniedzēja dzīves un darba 
apraksts – CV vai cita nepieciešamā 
informācija pēc nolikuma). Kon-
kursa nolikums, pieteikuma veid-
lapa, izdevumu tāmes veidlapa un 
cita informācija pieejama Smiltenes 
novada mājas lapā https://smiltene.
lv/attistiba/pasvaldibas-atbalsts/
projektu-konkursi/. Papildus infor-
mācija Smiltenes novada domes At-
tīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 
27001449, vai sūtot jautājumus uz 
e-pastu attistiba@smiltene.lv.

Projektu pieteikumu var ie-
sniegt līdz 2021. gada 31. maijam 
plkst.18.00, ievietojot Smiltenes no-
vada domes slēgtajā pastkastē Dārza 
ielā 3, iesniedzot Smiltenes novada 
domes Klientu apkalpošanas centrā 
vai iesūtot pa pastu: Smiltenes no-
vada dome, Dārza ielā 3, Smiltene, 
LV-4729 (pasta zīmogs 31.maijs).

19. aprīlī Smiltenes novada dome iesniedza pro-
jekta pieteikumu „Bērensa kapličas atjaunošana” Na-
cionālās kultūras mantojuma pārvaldes „Kultūras pie-
minekļu konservācijas un restaurācijas programmas” 
2021. gada projektu konkursā.

Projekta mērķis ir veikt atjaunošanas darbus Bē-
rensa kapličai, maksimāli saglabājot Kultūras piemi-
nekļa autentiskumu un oriģinālo substanci.

Ja Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ap-
stiprinās projektu, tad tā aktivitātes paredz veikt Bē-
rensa kapličas jumta atjaunošanas darbus, erodējošā 
mūra un apmetuma atjaunošanu, ka arī cokola apme-
tuma atjaunošana.

Projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas  – 
31 714,80 EUR. Ja Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvalde apstiprinās šo projektu un piešķirs projekta 
pieteikumā pieprasīto finansējumu 20 000,00 EUR 
apmērā, tad Smiltenes novada dome lems par nepie-
ciešamā līdzfinansējuma piešķiršanu šim projektam 
11 714,80 EUR apmērā, lai  veiktu paredzētos atjau-
nošanas darbus.

Projektu plānots īstenot līdz 2021. gada beigām.
Attīstības un plānošanas nodaļa

Foto: www.visit.smiltene.lv

Iesniegts projekta pieteikums 
„Bērensa kapličas atjaunošana”

Maijā uzsākas projekta „Trans-
portlīdzekļu novietne Raiņa ielā (no 
Mētras ielas līdz Galdnieku ielai), 
Smiltenē izbūve” īstenošana. Auto-
vadītāju un gājēju ievērībai – būv-
darbu laikā ir mainīta satiksmes or-
ganizācija!

Autovadītājiem ir jāievēro 
braukšanas ātrums līdz 30 km/h, 
uzstādīta ceļa zīme „Ceļa sašauri-
nājums”, savukārt gājēji aicināti iz-

Uzsākta stāvvietu izbūve Raiņa ielā

Aprīlī uzsākās ielu apgaismo-
juma tīklu izbūves darbi  Saltupu 
ciemā, Launkalnes pagastā.  Pro-
jekta pirmajā kārtā tiks uzstādīti 19 
gaismekļi 481 metru garā posmā uz 
galvenā Saltupu ciema ceļa „Smilte-
ne – Pavāri”, sākot no autoceļa P27 
„Smiltene – Gulbene” puses.

Kā iedzīvotāji pašvaldībai ie-
priekš ir noradījuši, Saltupu ciema 
ceļu „Smiltene – Pavāri” pēdējos 
gados izmanto ne tikai dārziņu un 
privātmāju īpašnieki, bet to ir ie-
cienījuši arī Smiltenes iedzīvotāji 
kā pastaigu vietu, velo maršru-
tu vai caurbraucot, lai nokļūtu uz 
Niedrāja vai Spiciera ezeriem. Ceļš 
ir līkumots un nepārredzams, īpaši 
diennakts tumšajā laikā. Projekta 

Tiek izbūvēts ielu 
apgaismojums Saltupu 

ciemā
realizācija uzlabos iedzīvotāju pār-
vietošanos diennakts tumšajā laikā, 
drošību un dzīves vidi, kas ir ilgter-
miņa ieguldījums ciema publiskās 
teritorijas uzlabošanā.

Projekts tiek realizēts paralēli ar 
AS „Sadales tīkls” investīciju pro-
jektu „T-3834 „Saltupi” Z-1 0.4kV 
tīkla pārbūve Smiltenes novada 
Launkalnes pagastā”, kura laikā ap-
gaismojuma tīkli tiek guldīti vienā 
tranšejā ar spēka tīkliem.

Līgums par būvdarbu veikšanu 
Smiltenes novada domei ir noslēgts 
ar SIA „Woltec” par kopējo summu 
22 870,57 EUR ar PVN. Darbu iz-
pildes termiņš ir 31.07.2021.

Marita Mūze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

mantot pretējo ielas pusi. 
Projekta ietvaros ielas pos-

mā paredzēts izbūvēt 10 stāvvie-
tas. Stāvvietas tiks izbūvētas daļēji 
brauktuves un daļēji zaļajā zonā, 
sašaurinot esošo brauktuvi no 8 
līdz 7 metriem. Stāvvietu platums 
paredzēts 2 m. Lai vizuāli nodalītu 
stāvvietas no brauktuves, tās tiks 
izbūvētas no bruģa seguma. Tāpat, 
lai uzlabotu satiksmes drošību ielas 

posmā ar stāvvietām, paredzēts uz-
stādīt maksimālā ātruma ierobežo-
juma zīmes, samazinot braukšanas 
ātrumu līdz 30 km/h.

Būvdarbus veic SIA „EGU 
būve”, līguma summa  27 232,27 
EUR, t.sk. PVN. Darbus plānots 
veikt līdz 2021. gada 20. jūnijam.  

 
Marita Mūze, 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Smiltenes novada pašvaldība 
sadarbībā ar SIA „ZAAO”  pir-
mo reizi vienlaicīgi visā novadā 
no 1.līdz 5.jūnijam rīko lielgaba-
rīta atkritumu savākšanas akci-
ju. Akcija tiek rīkota, lai atbalstītu 
iedzīvotājus īpašumu sakārtošanas 
darbu veikšanā un samazinātu vidē 
nelegāli nonākušo atkritumu dau-
dzumu. Pēc akcijas tiks izvērtēta 
tās norise un lemts par šādu akciju 
rīkošanu arī turpmāk. 

Akcijas ietvaros pašvaldī-
ba astoņās vietās novadā izvietos 
konteinerus, kur iedzīvotāji var 
bez maksas nodot mājsaimniecī-
bā radītos lielgabarīta atkritumus, 
ievērojot pašvaldības noteikto kār-
tību.

Akcijas laikā lielgabarīta at-
kritumus var nodot:

Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija Smiltenes novadā
Smiltenes novada adminis-•	

tratīvajā teritorijā dzīvojošie iedzī-
votāji, kuriem ir līgums ar ZAAO 
par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu vai, kuri dzīvo 
daudzdzīvokļu namā, kam ir no-
slēgts līgums par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu;

Viena mājsaimniecība var •	
nodot līdz 2 m3 lielu apjomu lielga-
barīta atkritumus (mēbeles un citi 
lieli priekšmeti, kurus iespējams iz-
jaukt, tiks pieņemti izjauktā veidā);

Uz konkrēto konteineru •	
ved tikai attiecīgas vietas (pilsētas 
vai pagasta) iedzīvotāji.  EKO lau-
kumā tiks pieņemti no Smiltenes 
pilsētas, Smiltenes pagasta un Bran-
tu pagasta iedzīvotājiem. Gan EKO 
laukumā, gan pagastos tiks veikta 
reģistrācija.  

Konteineru atrašanās •	
vietas (konteiners katrā vietā būs 
pieejams tikai norādītajā datu-
mā): 

01.06.  –  Variņi,•	  Pašvaldī-
bas katlu māja;

01.06.•	  – Grundzāle, Tilta 
iela 5;

02.06•	 . – Palsmane, Centra 
katlu māja;

02.06.•	  – Launkalne, pie 
šķiroto atkritumu konteineriem;

03.06•	 . – Blome, Dzirnavu 
iela 1; 

03.06.•	  – Bilska, laukums 
aiz „Pašvaldības mājas”;

04.06.•	  – Silva, Launkalnes 
pagasts;

04.06•	 . – Smiltene, EKO 
laukums, Limbažu iela 8 (Darba 
laiks no plkst. 10:00 līdz 19:00);

05. 06.•	  – Smiltene, EKO 
laukums, Limbažu iela 8 (Darba 
laiks no plkst. no 10:00 līdz 16:00). 

Lielgabarīta atkritumi ir mē-
beles, matrači, paklāji, izjauktas 
elekrotehnikas ierīces, metāllūž-
ņi, santehnika un citi lieli sadzīves 
priekšmeti, ko izmēru dēļ nevar 
ievietot sadzīves atkritumu kon-
teinerā. Nosauktie atkritumu veidi 
no iedzīvotājiem tiks pieņemti bez 
maksas.

Lielgabarīta atkritumi nav ne-
šķiroti sadzīves atkritumi, būvgruži, 
dažāda veida trauki ar šķidrumiem 
un pulverveida ķīmiskām vielām, kā 
arī šīferis un automašīnu riepas.

Azbestu saturošu šīferu un būv-
gružu savākšana ir maksas pakal-
pojums, kas jāpiesaka SIA ZAAO, 

zvanot pa tālr. 29225862.
Lūgums nemest lielgabarīta 

atkritumiem paredzētajos konteine-
ros ikdienā Smiltenes EKO lauku-
mos bez maksas nododamos iepa-
kojuma veidus –  pudeļu un burku 
stiklu, papīru, polietilēnu, PET dzē-
rienu pudeles, kā arī sadzīvē radu-
šos bīstamos atkritumus, neizjauk-
tu sadzīves elektrotehniku, koka 
paletes, lietošanai derīgus apavus, 
apģērbus, tāpat arī auto riepas un 
logu stiklu.

UZMANĪBU! Lūdzam ievē-
rot piesardzības pasākumus – ne-
drūzmēties pie lielizmēra kontei-
nera, ievērot rindas kārtību atkri-
tumu izmešanai, ieturēt 2 metru 
distanci vienam no otra!

Marita Mūze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Raiņa iela
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Smiltenes novada Pašvaldības 
policija 2021. gada marta mēnesī 
reaģēja uz 141 notikumiem, no ku-
riem 64 gadījumos ziņas saņemtas 
no iedzīvotājiem, 41 pārkāpumi 
tika fiksēti patruļas laikā un 36 ga-
dījumos informācija saņemta no 
Valsts policijas Operatīvās vadības 
nodaļas. 

Apkalpojot notikumus konsta-
tēts, ka 10 gadījumos notikumā ie-
saistītās personas atrodas alkohola 
reibumā, no tām bija nepieciešams 
sešas personas nogādāt dzīves vie-
tā, viena – atskurbtuvē, divas – ārst-
niecības iestādē.

Aprīlis bija sakoptības mēnesis, 
kura laikā pilsētas un ciemu terito-
rijās ugunskurā bija atļauts sade-
dzināt tikai koku, krūmu sausos un 
kaitēkļu bojātos zarus sava īpašuma 
teritorijā, ievērojot ugunsdrošības 
pasākumus un neradot kaitējumu 
trešās personas veselībai un man-

Smiltenes novada Pašvaldības policijas informācija
tai. Smiltenes novada Pašvaldības 
policija par ugunskurā dedzinātām 
lapām saņēma trīs izsaukumus no 
iedzīvotājiem un divus konstatēja 
patruļas laikā.

Aprīļa mēnesī pret 14 per-
sonām uzsākta administratīvo 
pārkāpumu lietvedība, kā arī 32 
gadījumos personas, pamatojoties 
uz „Administratīvas atbildības li-
kuma” 10.pantu, atbrīvotas no ad-
ministratīvās atbildības, izsakot  
aizrādījumu.

Administratīvo 
pārkāpumu lietvedības 

uzsāktas par:
Skaits

alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu 
lietošanu publiskā vietā vai 
atrašanos publiskā vietā 
reibuma stāvoklī  

8

dzīves vietas nedeklarēšana 2
smēķēšanu neatļautās vietās 2

ārkārtējās situācijas un 
izņēmuma stāvokļa laikā 
noteikto ierobežojumu un 
aizliegumu pārkāpšanu

2

 
Atkritumu apsaimniekošana
Atkritumu apsaimniekošanas 

kārtību Smiltenes novadā nosaka 
Smiltenes novada domes 2015. 
gada 27. maijā pieņemtie saistošie 
noteikumi Nr. 17/20 „Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Smil-
tenes novadā”.

Noteikumi nosaka to, ka visiem 
atkritumu radītājiem, tai skaitā vi-
sām fiziskām un juridiskām perso-
nām, kuru darbības rezultātā rodas 
atkritumi, ir pienākums iesaistīties 
pašvaldības organizētajā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot 
līgumu par sadzīves atkritumu izveša-
nu. Pašvaldība ir noteikusi atkritumu 
apsaimniekošanas kārtību, tajā skaitā 
atkritumu dalītu vākšanu un šķiroša-

nu, lai aizsargātu cilvēku veselību, ra-
dītu ekoloģiski drošu vidi Smiltenes 
novadā un mazinātu nelegālo atkritu-
mu izgāztuvju veidošanos.

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija aicina būt atbildīgiem un iz-
mest atkritumus tam paredzētās vie-
tās. Mājsaimniecības radušos atkri-
tumus nedrīkst atstāt pie publiskiem 
konteineriem vai tos novietot pie 
pilsētas izvietotajām mazajām atkri-
tuma urnām. Tāpat atkrituma maisus 
nedrīkst novietot pie EKO laukuma 
nožogojuma un vārtiem, nedrīkst iz-
mest mežos un citās zaļajās zonā.

Vēršam uzmanību, ka pašval-
dības publiskās vietās izvietojam 
novērošanas kameras nelegālo at-
kritumu fiksēšanai. Bieži izdodas 
identificēt neatļautās vietās atstātos 
atkritumu maisus saimniekus, jo 
tajos tiek konstatēta informācija, 
kas liecina par atkrituma izmetēja 
identitāti.

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija ir saņēmusi vairākas sūdzī-
bas par atkrituma apsaimniekoša-
nas neievērošana, tiks pastiprināti 
kontrolēta atkritumu izmešana tam 
neparedzētās vietās vai sadedzinā-
šana, kā arī atkritumu ievietošana 
svešos konteineros.

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

Latvijas darba devēju konfe-
derācija un pētījumi apliecina, ka 
nākotnē aizvien straujāk augs pie-
prasījums pēc augsti kvalificētiem 
jaunajiem speciālistiem, kuri vien-
laikus ar profesiju apguvuši vidējo 
izglītību. Smiltenes tehnikums sa-
viem audzēkņiem dod iespēju par 
tādiem kļūt. 

Izvērstāka informācija par 
skolas izglītības piedāvājumiem 
2021./2022. m.g. – tehnikuma mājas 
lapā www.smiltenestehnikums.lv

Izvirzīti uz „Young Car Mecha-
nic 2021” finālu!

Tehnikuma nākamie automehā-
niķi – Edgars Aleks Demešenkovs 
(3. automehāniķu kurss), Inguss 
Vilemsons un Ņikita Vinogradovs 
(4.automehāniķu kurss) ir starp tiem 
15 laimīgajiem profesionāli izglīto-
jošo skolu jauniešiem, kuri tikuši uz 
profesionālās meistarības konkursa 
„Young Car Mechanic 2021” finā-
lu!

Konkursu „Young Car Mec-
hanic” rīko ar mērķi popularizēt 
automehāniķa profesiju, veicināt 
sadarbību starp darba devējiem un 
izglītības iestādēm, informēt jaunie-
šus par jaunākajām tehnoloģijām un 
dot viņiem iespēju parādīt zināšanas 
un prasmes izvēlētajā profesijā.

Nacionālais fināls plānots no 
4. līdz 6. jūnijam, izstādes „Auto 
2021” laikā. Konkurss „Young Car 
Mechanic 2021” šogad notiek septi-
ņās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igau-
nijā, Polijā, Bulgārijā, Ungārijā un 
Ukrainā. Starptautiskā kārta notiks 
Polijā.

Izaugsmē daudz devusi 
prakse 

Šoreiz iepazīstināsim tuvāk ar 
konkursa „Young Car Mechanic 
2021” dalībnieku Ingusu Vilem-
sonu. Viņa profesionālajā izaugs-
mē daudz devusi prakse Austrijā 
(ar „Erasmus+” projekta atbalstu) 
un tepat dzimtajā Virešu pagastā. 
„Automašīnu izplatītājservisā „Eis-
ner auto” Austrijā, kur ar projekta 
„Erasmus+” atbalstu praksē biju pēc 

Izglītība
Darba tirgū aizvien pieprasītāka profesionālā izglītība 

3. kursa, papildināju zināšanas par 
Opel un Mazda markas automobi-
ļiem un nostiprināju angļu valodas 
zināšanas,” stāsta Inguss. „Par prak-
ses laikā nopelnīto naudu nopirku 
savu pirmo auto – Audi 80. Tehni-
kumā un praksē iegūtās zināšanas 
noder, lai pats varētu to uzturēt kār-
tībā un labot. Arī otrajā praksē plā-
noju braukt uz ārzemēm, bet sākās 
pandēmija. Servisā SIA „Andruks” 
Virešos strādāju pie zinoša autom-
ehāniķa Andra Gavara, kas man arī 
ļoti daudz iemācīja.” Andris Gavars 

ir Smiltenes 29. profesionāli teh-
niskās skolas (tagad – Smiltenes 
tehnikums) absolvents. „Centīgs un 
kārtīgs jaunietis,” viņš saka par In-
gusu. „Automehāniķa profesijā ļoti 
liela nozīme ir praktiskajai piere-
dzei. Jaunībā ar puišiem daudz laika 
pavadījām, strādājot. Vissvarīgākā ir 
tieši praktiskā apmācība.”

„Kluss, zinošs un mērķtiecīgs 
jaunietis,” Ingusu raksturo kursa au-
dzinātājs Guntars Mednis.

Pēc tehnikuma beigšanas Inguss 
domā vai nu pieteikties darbā kādā 

autoservisā vai arī kopā ar savējiem 
saimniekot ģimenes saimniecībā, 
kur audzē zemenes, avenes, krūm-
mellenes un cidonijas.

Tapis simtgades logo
Smiltenes tehnikums ticis pie 

sava simtgades logo! Tā autore – 
skolas bibliotekāre, dzejniece un 
māksliniece Elīna Kubuliņa-Vilne.

Smiltenes tehnikums ticis pie 
sava simtgades logo. Tā autore - 
skolas bibliotekāre, dzejniece un 

māksliniece Elīna Kubuliņa-Vilne.
Foto: M. Goldbergs

4. automehāniķu kursa audzēknis Inguss Vilemsons jūnijā pārstāvēs 
Smiltenes tehnikumu profesionālās meistarības konkursā „Young Car 

Mechanic 2021”. Foto no Ingusa personiskā arhīva.

Ideja par logo veidošanu Elīnai 
radās Smiltenes tehnikuma simtga-
des darba grupas sanāksmē, kurā 
vienlaikus ar citiem aktuāliem jau-
tājumiem tika runāts arī par skolai 
tik nozīmīgās jubilejas logo un to, 
kā popularizēt gaidāmo pasākumu. 
„Būdams radošs cilvēks, nespēju 
nosēdēt mierā. Tā tapa pirmās logo 
skices,” stāsta Elīna, kura, būdama 
Smiltenes Mākslas skolas absol-

vente, ļoti labprāt iesaistās 
šādos darbos. „Tehnikuma 
skolotājiem un darbinie-
kiem balsojot, nonācām 
līdz šim logo variantam. 
To, ko nespēju līdz galam 
izstrādāt ar savām tehno-
loģiskajām iespējām, palī-
dzēja SIA „Its Tehnoloģi-
jas”.” 

Logo iekļauts izglī-
tības iestādes dibināša-
nas gads, vārpiņa – sens 
skolas simbols, kas vēsta 
par izaugsmi un briedu-
mu, Smiltenes tehnikuma 
moto „Kāp, lai augtu” un 
kāpnes, kas simbolizē ceļu 
uz tehnikumu, kas aizvien 

aug. „Ļoti ceru, ka līdz skolas simt-
gadei izdosies piepildīt ieceri – iz-
gaismot kāpnes uz Kalnamuižu, kas 
daudziem skolas absolventiem un 
arī tagadējiem audzēkņiem nozīmē 
daudz ko vairāk par 120 pakāpie-
niem,” saka Elīna un līdzīgi viņai 
domā daudzi…

Balva par „Dažiem 
mirkļiem no manas dzīves”

Smiltenes tehnikuma 4. ēdinā-
šanas pakalpojumu kursa audzēkņa 
Ulda Knoka radošais video “Daži 
mirkļi no manas dzīves” XIV Latvi-
jas bērnu un jauniešu teātru festivālā 
„..un es iešu un iešu!” novērtēts ar 
Viesturskolas speciālo balvu nomi-
nācijā „Par emocionālu tēlojumu”. 
Paldies Uldim, Smiltenes tehniku-
ma amatierteātra „Dramis” vadītājai 
Anitai Bērziņai un arī ikvienam ska-
tītājam un atbalstītājam!

Teksts: Baiba Vahere

Nākamā pavāra Ulda Knoka radošais video „Daži mirkļi no manas 
dzīves” XIV Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālā „..un es iešu un 
iešu!” saņēma Viesturskolas speciālo balvu. Foto no Ulda video Yotube.
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deklarācijas tapšanā (https://flipgrid.
com/+plus0936), kā arī –  https://
meet.jit.si/-  ērta kopējās saziņas 
platforma;

3) Pilnveidotas un iegūtas pras-
mes būt darba grupas vadītājam, mo-
deratoram;

4) Iegūta pieredze, ka vienmēr 
ir atrodama izeja no negaidītas situā-
cijas, ka ir iespējams darboties piln-
vērtīgi un radoši, ari atrodoties pie 
datora ekrāna.

Mūsu komandas dalībnieki Kris-
taps Kažuro, Kārlis Jurgens, Kārlis 
Sīmanis, Kristīne Vorohta un Santa 
Vintere tika pamanīti un atzīmēti kā 
vieni no aktīvākajiem dalībniekiem, 
kuriem viss bija pa spēkam, par visu 
bija viedoklis un prasme tajā dalīties, 
kā arī pietika zināšanu, lai visdažā-
dākajās viktorīnās ierindotos pirma-
jās vietās.
 
„Ķengurs 2021”

Jau tradicionāli Smiltenes vi-
dusskola piedalās starptautiskajā 
matemātikas konkursā „Ķengurs”. 
Šogad attālināti, strādājot tiešsaistē, 
konkursā „Ķengurs 2021” piedalījās 
68 mūsu skolas 2. – 11. klašu skolē-
ni. Šajā gadā konkursā kopumā pie-
dalījās 9379 skolēni no 211 Latvijas 
skolām.

1. vietu skolas mērogā iegu-
va: Ieva Briede, Rodrigo Bukovs, 
Hugo Pakalns, Megija  Grūbe, Mar-
ta Alksne, Katrīna Putrāle, Justīne 
Būce, Sabīne Lapiņa, Elīza Kauliņa 
un Andris Jansons.

Fiziskās aktivitātes apvieno 
ar vides sakopšanu

19. līdz 23. aprīlim gatavojoties 

lielajai talkai, 7. – 12.klašu skolē-
niem no 19.l īdz 23. aprīlim, gatavo-
joties lielajai talkai, sporta stundās 
tika dots uzdevums par fizisko akti-
vitāti izmantot vides sakopšanu un 
attīrīšanu no piesārņojuma.

Skolēnu lielā atsaucība aplie-
cināja, ka viņiem ir būtiski dzīvot 
skaistā un sakoptā novadā. 

Vai varam?
Aprīlī skolas sporta skolotāju 

rīkotā akcija “Vai varam?” sasniedza 
Japānas galvaspilsētu Tokiju, kur va-
sarā notiks Olimpiskās spēles. Sko-
lēni akcijas laikā sporta skolotājiem 
sūtīja info par noietajiem, noskrieta-
jiem, riteņotajiem kilometriem spor-
ta stundās un brīvajā laikā. 8807,82 
km garais ceļojums no Smiltenes līdz 
Tokijai tika veikts 19 dienās. Skolē-
nus ceļojumā atbalstīja arī skolotāji. 
Tagad visi atgriežas mājup. Vienlai-
kus notiek arī gatavošanās kopīgajam 
Olimpiskās dienas vingrojumam, kas 
notiks 21. maijā plkst. 10.00.

Emocionālās labsajūtas 
nedēļa

Šī ziema bijusi pārpilna dažā-
diem, ne tiem vieglākajiem izaicinā-
jumiem, kas var novest pie spēku iz-
sīkuma. Lai ikvienu straujajā dzīves 
tempā rosinātu kaut uz brīdi apstāties 
un parūpēties arī par sevi, Smiltenes 
vidusskolas skolēnu pašpārvalde no 
19. līdz 23. aprīlim rīkoja Emocionā-
lās labsajūtas nedēļu.

Skolēni un skolotāji katru die-
nu e-pastā saņēma vēstuli, kurai 
pievienotajos failos pašpārvaldes 
jaunieši dalījās ar veselību stiprino-
šiem un garu uzmundrinošiem ie-

teikumiem.  Uzrunātos iepazīstināja 
ar interesantiem, vēl nedzirdētiem 
hobijiem un vērtīgām, Smiltenes 
vidusskolas bibliotēkā pieejamām 
grāmatām (visi interesenti ar tām 
var iepazīties arī skolas blogā). Arī 
ar izglītojošu un  uzjautrinošu filmu 
ieteikumiem, garšīgām un veselīgu 
ēdienu receptēm, kā arī ar emocionā-
lo veselību stiprinošu rīta un vakara 
rituālu piedāvājumiem.

E – pasta vēstulēs pienāca dar-
bu plānotāju paraugi un ieteikumi, 
kā soli pa solītim sasniegt lielus un 
mazus mērķus. Pašpārvaldes jaunieši 
dalījās ar informāciju par to, kā tikt 
galā ar stresu un vakarā vieglāk ie-
migt. Skolēni un skolotāji saņēma 
trikus efektīvai informācijas meklē-
šanai, iedvesmojošus citātus un vi-
deo ar stiepšanās vingrinājumiem.

Pašpārvaldes jaunieši Emocio-
nālās labsajūtas nedēļas laikā arī ro-
sināja skolasbiedrus dalīties ar piere-
dzi, prieka brīžiem un kopā mācīties 
būt laimīgiem.

Paldies visiem, kuri lasīja, atbil-
dēja un dalījās ar saņemto informā-
ciju! Priecājamies par ikvienu, kura 
dzīvē šie ieteikumi ienesa pozitīvas 
pārmaiņas!

Paldies Smiltenes vidusskolas 
jauniešu enerģiskajai pašpārvaldei, 
īpaši Ance Natai Pilsniburei, par pa-
sākumā ieguldīto darbu!

Svētku noskaņā…
„4. maijā svinējām mūsu Latvi-

jas īpašo dienu. Kādēļ gan visu ne-
dēļu nepavadīt svētku noskaņā?” tā 
retoriski vaicāja Smiltenes līdzpār-
valde.

No 5. līdz 8. maijam Smiltenes 
vidusskolā 6. – 8. klasēm tika orga-
nizētas Krāsu dienas, un maija pirmā 
skolas nedēļa paskrēja dzīvespriecī-
ga un jautra. 

Katra diena tika veltīta kādai 
krāsai, to atspoguļojot savā apģērbā. 
Tāpat skolēni domāja par mums vi-
siem kopīgajām vērtībām, izvēloties 
fotogrāfijā iemūžināt kādu simbolu, 
kas mums stāsta par kādu no vērtī-
bām.

Šajā nedēļā katru dienu kādā 
no Zoom vai Google meet stundām 
skolēni izveidoja ekrānšāviņu, kurā 
redzami atbilstoši saposušies, rokās 
turot priekšmetu vai lietu, kas saistās 
ar mūsu dzimteni.

Izvērstāka informācija par sko-
lēnu uzņemšanu 1. klasē un vidējās 
izglītības programmas virzieniem – 
svs.edu.lv

Informāciju apkopoja 
Baiba Vahere

Mācību gada noslēgums Smiltenes vidusskolā
Darbīgi tuvojas mācību gada 

noslēgums. Skolas kolektīvam ir 
svarīgi, lai skolēniem viņu zināša-
nas pavērtu iespēju sasniegt augstus 
mērķus un tikt tālu… Lūk, arī pār-
skats par paveikto!

Ir noslēdzies „Erasmus+” projekts 
„We are creating STEAM embassies in 
the European schols network” („Vei-
dojam STEAM vēstniecības Eiropas 
skolu tīklā”), kurā viena no partneru 
skolām bija arī Smiltenes vidusskola.

STEAM ir instruments kompeten-
cēs balstītai izglītībai, kur īpašs akcents 
tiek likts uz 21. gadsimtā nepiecieša-
mo prasmju attīstīšanu un pilnveidi. 
Apvienojot zinātni, tehnoloģijas, in-
ženierzinātnes, mākslu un matemātiku 
(saīsinājums angļu val. STEAM), sko-
lēni mācās, rada, konstruē, risina, piln-
veido un secina radošu projektu veidā 
izveidojot reālus produktus, vienlaikus 
apgūstot plaša spektra caurviju pras-
mes, gan sadarbību, gan kritisko do-
māšanu, radošas pieejas kombinēšanu 
ar iegūtajām zināšanām utt.

Projekta gaitā katra no sešām pro-
jektā iesaistītajām skolām no Turcijas, 
Zviedrijas, Īrijas, Rumānijas, Latvijas 
un Itālijas izveidoja un piedāvāja part-
neru skolām dažādas aktivitātes STE-
AM jomā. Šīs īpašās mācību stundas 
tika apgūtas, viesojoties pie partneriem 
viņu valstī. Iegūtās prasmes tika atves-
tas mājās un īstenotas savā skolā.

Ieskats STEAM stundu īstenoša-
nā Smiltenes vidusskolā: svs.edu.lv 

Katra no skolām ir izstrādājusi trīs 
stundu plānus, kur detalizēti aprakstīta 
katra veicamā aktivitāte, klāt pievie-
noti sagatavoti materiāli, prezentāci-
jas, darba lapas un fotogrāfijas.  Katrai 
skolai stundu plāni sagatavoti, akcen-
tējot kādu konkrētu jomu. Šobrīd norit 
darbs pie stundu plānu tulkošanas lat-
viešu valodā, kas būs pieejami visiem 
Smiltenes novada skolotājiem, kopu-
mā 18 apjomīgi stundu plāni.

Turcija – zinātne, Zviedrija – IT 
tehnoloģijas, Īrija – inženierzinātnes, 
Rumānija – dabaszinātnes, Itālija – 
māksla, Latvija – matemātika.

Tāpat projekta gaitā skolēni sa-
gatavoja video par savu skolu angļu 
valodā, lai ar to iepazīstinātu projekta 
partnerus. Kā atzina skolēni, šis bija 
radošs, izaicinošs un ļoti izglītojošs 
darbs, kas pašiem sagādāja daudz prie-
ka un kas paliks kā vēsturisks mate-
riāls par mūsu skolu nākamo paaudžu 
skolēniem. 

 
Kopā radītās pārmaiņas

Otrajā semestrī noslēdzās arī 
starptautiskais projekts MAD (Make 
a Difference ), taču tā idejas – pa-

manīt, saskatīt, nestāvēt malā, bet 
piedalīties un uzdrošināties ko mai-
nīt, paliks kā aktīva dzīves pozīcija 
turpmākajās gaitās. 

ES Erasmus + stratēģisko skolu 
sadarbības partnerību projekta MAD 
pēdējo studentu mobilitāti – C6 – 
organizēja partneri –  Druskininku 
vidusskolas komanda.  Epidemiolo-
ģiskās situācijas dēļ došanās uz Lie-
tuvu nebija iespējama arī piešķirtajā 
projekta pagarinājuma periodā, tāpēc 
visas projekta aktivitātes norisinājās 
tiešsaistē.

Apmēram 60 dalībnieku no Itāli-
jas, Vācijas, Nīderlandes, Latvijas un 
Lietuvas ik vakaru piedalījās virtuā-
lās ekskursijās, skatījās un klausījās 
muzikālus priekšnesumus, iepazinās 
ar partneru un dalījās ar savu veiku-
mu, aktīvi darbojās meistarklasēs un 
viktorīnās, kā arī uzklausīja Mākslas 
skolotāja detalizētu analīzi un vērtē-
jumu par iesniegtajiem radošajiem 
darbiem, ilustrējot kopīgi iesūtītās 
Dimanta poēmas. Galvenais mērķis 
un uzdevums – izveidot deklarāciju 
par savstarpējo paļāvību starp indivī-
diem, valstīm un nācijām.

Lai gan virtuālā tikšanās nevar 
aizstāt īstu satikšanos un sniegt ie-
spaidus, kādus varētu gūt, pavadot 
laiku konkrētajā vietā kopā ar vien-
audžiem viņu ģimenēs, ir arī daudz 
ieguvumu:

1) Dalībnieku skaits bija kup-
lāks, kā nekad, līdz ar to iesaistīšanās 
darba grupās – ļoti aktīva;

2) Tika apgūti jauni ICT rīki, 
piemēram  Flipgrid – ierakstīti un 
publicēti video, kuros dalībnieki 
dalās viedoklī par cilvēku/nāciju/ 
globālo savstarpējo paļāvību, un pie-
dalās kopīgas projekta  noslēguma 

Smiltenes mūzikas skola ir 
akreditēta profesionālās ievirzes 
izglītības iestāde, kurā iespējams 
apgūt klavieru, vijoles, ģitāras, 
flautas, klarnetes, saksofona, mež-
raga, eifonija, trompetes, tubas un 
sitaminstrumentu spēli, kā arī vo-
kālo mūziku. Bērniem vecumā no 
6 gadiem iespēja apmeklēt interešu 
izglītības programmas sagatavoša-
nas klasi.

Skolā darbojās koris, pūtēju 
orķestris un dažādi vokālie un ins-
trumentālie ansambļi. Skolas au-

Jauno audzēkņu uzņemšana Smiltenes mūzikas skolā
2021./ 2022. mācību gadā

kolektīvās muzicēšanas prasmes un 
iesaistīties arī džeza mūzikas an-
samblī, jeb Kombo.

Lai uzsāktu mācības Smilte-
nes mūzikas skolā:

Vecākiem jāpiesakās uz-•	
ņemšanai aizpildot anketu, kas 
pieejama https://izglitiba.smiltene.
lv/smiltenes-muzikas-skola/ sadaļā 
„Uzņemšana”, vai zvanot pa tālruni 
64773220. 

Jāpiedalās iestājeksāme-•	
nos, kas tiks organizēti pēc iepriekš 
sastādīta grafika.

* iestājeksāmeni notiek klātie-
nē ievērojot visus drošības pasāku-
mus.

Iestājeksāmeni notiks 2., 
3. un 4. jūnijā no plkst. 15.00 – 
18.00.

Iestājeksāmenu prasības:
Nodziedāt vienu iepriekš •	

sagatavotu dziesmu ar vārdiem bez 
pavadījuma.

Atkārtot ar balsi skolotāja •	
nospēlētās skaņas un nelielus melo-
dijas motīvus.

Atkārtot skolotāja plauk-•	

šķinātos ritmus.
Līdzi jāņem:
Bērna dzimšanas apliecība•	
Liecība par iepriekšējās klases •	
beigšanu (stājoties 2. – 8. kla-
sē).
Uzņemot bērnus vecākās kla-

sēs, tiek pārbaudītas prasmes un 
zināšanas atbilstoši klases un izglī-
tības programmas prasībām specia-
litātē un solfedžo.

Jautājumu gadījumā zvanīt 
uz mūzikas skolas tālruņa numuru 
64773220.

dzēkņiem, kuri jau ir apguvuši pa-
matiemaņas instrumenta spēlē vai 
vokālajā mūzikā, iespējams attīstīt 

7. – 12.klašu skolēni lielās talkas 
nedēļā fiziskās aktivitātes apvienoja 

ar vides sakopšanu.

Projektā „We are creating STEAM embassies in the European schols 
network” īpašs akcents tika likts uz 21. gadsimtā nepieciešamo prasmju 

attīstīšanu un pilnveidi. 
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Tāds provokatīvs nosaukums, 
bet, pārfrāzējot dziesmas vārdus, 
gribas skaļi saukt – atkal, atkal 
ir skolēni ārā, atkal var tikties, jo 
Grundzāles pamatskolas teritorijā 
aprīlī un maijā notiek āra nodarbības 
5. – 9.klases skolēniem. Sadarbībā 
ar biedrības „Atklāj-sevi.lv” trene-
riem tiek realizētas jauniešu inicia-
tīvas projekta „Es esmu savējais” 
(iesniedzējs – biedrība “Grundzāles 
skolai”) aktivitātes. 

To galvenais mērķis ir attīstīt 
skolēnu sociālās prasmes, kas attā-
lināto mācību laikā ( nu jau vairāk 
kā 6 mēnešus) bija gana grūti piln-
veidojamas. Visi skolēni atzīst, ka 
viņi attīstīja prasmi sadarboties, mā-
cījās izrādīt cieņu, skaidri izteikties, 
izprast otra emocijas. Tā ir iespēja 
iepazīt sevi, mēģinot rast risināju-
mu neparastiem uzdevumiem, tā 
ir iespēja tikt ārā no mājas vides, 
sajusties pieņemtam, cienītam un 
atbalstītam, jo ikvienā brīdī, veicot 
uzdevumus, katrs bija gatavs palī-
dzēt gan fiziski, gan emocionāli. Un 
pozitīvs mikroklimats klasē veicina 

„Atkal, atkal ir pasaule vaļā”

No 2021. gada 14. līdz 
20. aprīlim Grundzāles pa-
matskolas skolēni un sko-
lotāji piedalījās Erasmus+ 
projekta „Starpdisciplina-
ritāte – tilts vai robežas 21. 
gs.?” virtuālās mobilitātes 
aktivitātēs, ko rīkoja projek-
ta partnerskola no Turcijas, 
ar nosaukumu „Kā attīstīt 
daudzveidīgā intelekta (H. 
Gārdners teorija) veidus?

Pirmajā dienā, izman-
tojot zoom.us vai youtube.
com platformu, iepazinām 
turku izpratnē nelielo Sehit 
Umut Aytekin skolu (tikai 
322 skolēni) un Turcijas Ka-
rabuk reģionu. Skolotāji ar 
baltu skaudību noskatījās uz 
interaktīvajām tāfelēm katrā klasē 
(tāda ir valsts politika), bet  skolē-
ni minēja, ka diez vai gribētu spēlēt 
futbolu uz asfalta. Savukārt pēc pre-
zentācijas noskatīšanās par Karabuk 
reģionu daudziem gribējās teikt: 
„Kaut to varētu redzēt, sajust un iz-
baudīt savām acīm!”, jo šis reģions 

Arī tā var satikties

ir bagāts ar dažādiem dabas tūrisma 
objektiem. Un, protams, turku tra-
dicionālie ēdieni – baklava, perohi, 
halva, zerde, simit – vai kā gribētos 
tos nogaršot!

Otrajā dienā – matemātika, 
sports, ēdieni. Pēc turku skolēnu 
vingrošanas paraugstundas un sko-

las mākslas darbu prezentācijas tika 
stāstīts par dažādajiem turku kebaba 
veidiem, tad tika ierosināts sarīkot 
tradicionālās turku ēdienu svētkus, 
uzaicinot kādu kebabu meistaru uz 
skolu (protams, kad situācija uzla-
bosies). Skolēni rādīja, kā viņi spēlē 
datorā dažādas matemātikas spēles 

– tas savukārt ir jauns 
resurss skolotājiem, ko 
izmantot savās stundās, 
dažādojot mācību pro-
cesu, it sevišķi mācoties 
attālināti.

Trešā diena bija 
veltīta eksperimentiem 
– turku skolēni parādīja 
vairāk kā 10 eksperi-
mentus, mūsu skolēniem 
tika dots uzdevums – uz-
taisīt savu eksperimentu. 
Un vairāk kā 20 5. – 9. 
klašu skolēni ļāvās ek-
sperimentēšanas bur-
vībai, pārbaudot gaisa 
spiediena likumu vai 
šķidruma skābumu vai 
sārmainumu.

Ceturtā diena – tradicionālie 
turku māksla paraugdemostrējumi: 
„ebru” jeb gleznošana ar marmora 
krāsām; miniatūru izgriešana no pa-
pīra vai ādas. Ļoti relaksējoša, mie-
rīga, bet milzīgu pacietību un rūpību 
prasoša nodarbe, it sevišķi figūru 
izgriešana. Kad atgriezīsimies sko-

pozitīvu pašvērtējumu un labvēlīgu 
vidi sekmīgam mācību gada noslē-
gumam.

Turpinājumā dažu skolēnu vie-
dokļi.

Monta Melne, 9. klases skolnie-
ce: „Šodien piedalījos saliedēšanas 
pasākumā ar klasi! Pasākums bija 
jauks, jo beidzot arī satikāmies ar 
visu klasi! Saliedēšanas uzdevumi 
bija ļoti interesanti, jo tajos mēs pa-
rādījām savas emocijas, kā arī mūsu 
sadarbību kā klasei. Mēs kāpām pāri 
virvēm, staigājām pa mīnu lauku 
ar aizsietām acīm, kā arī stāvējām 
uz līdzsvara dēļa un mainījāmies 
vietām. Šis pasākums atstāj tikai 
pozitīvas emocijas. Man ļoti patīk 
arī vadītājs, jo pret viņu mēs varam 
būt atklāti, stāstīt visas problēmas, 
kā arī pārrunāt aktuālāko. Biju no-
ilgojusies pēc tās sajūtas, kad apkārt 
atrodas klases biedri, kas ir kā otrā 
ģimene.”

Evelīna Valaine, 8. klases skol-
niece: „Uzdevumi vienkārši kolosā-
li un tik dažādi aizraujoši! Lieliska 
iespēja iegūt jaunas emocijas un 

iepazīt klases biedrus no cita skatu 
punkta.”

Ance Kukaine, 7. klases skol-
niece: „Man ļoti patika šī diena, jau-
ki pavadīta, protams, būtu vēl labāk, 
ja būtu labāki laika apstākļi, bet tur 
neviens nav vainīgs.

Uzdevumi nebija viegli, bet bija 
izpildāmi un interesanti. Satiekot 
klases biedrus, sajūtas bija jaukas, 
un es jau jutos tā kā skolas dienā, 
kad mēs visi bijām kopā. Nebija tik 
satraucoši satikt klases biedrus, jo 
lielāko daļu es ikdienā redzu cen-
trā, bet daži, kurus nebiju redzējusi 
to posmu no oktobra līdz šai dienai, 
bija mainījušies nedaudz, garuma un 
balss ziņā. Man ļoti patika šī diena. 
Jau nevaru sagaidīt, kad atkal tiksi-
mies.”

Skolēnu emocijas un smiekli, 
un klātbūtne – viss ir tā vērts, lai 
pieaugušie un paši bērni tiktu galā 
ar dažādu epidemioloģisko prasību 
ievērošanu.

Atbildīgā par projekta publicitāti 
skolotāja Dace Kalniņa

lā, arī mēs gleznosim ar marmora 
krāsām.

Piektdien – skolotāju konferen-
ce „Turcijas izglītības sistēma uz Ei-
ropas fona”, kurā Ankaras Universi-
tātes profesors iepazīstināja ar izglī-
tību vēsturiskā griezumā un minēja, 
ka lielākie turku izglītības sistēmas 
izaicinājumi ir tie, ka daudzi skolēni 
(33%) mācības pamet un otrs – sko-
lā jāintegrē vairāk kā 2 miljoni sīrie-
šu bēgļu.

Pārrunājot ar skolēniem un sko-
lotājiem ieguvumus no vizītes vir-
tuālas norises – visi atzīst, ka tā ir 
iespēja vairāk skolēniem piedalīties 
projekta aktivitātēs un pārbaudīt sa-
vas angļu valodas zināšanas.

Lai gan šobrīd ir tā, kā ir, tomēr 
visi cer, ka reiz viss atgriezīsies ie-
rastajās sliedēs un pasaule būs iepa-
zīstama savām acīm, sasmaržojama 
un piedzīvojama klātienē.

(Vairāk foto Grundzāles pamat-
skolas facebook kontā)

Dace Kalniņa,  
projekta koordinatore 

Grundzāles pamatskolā 

Mūsu katra Dziesmu svētku 
stāsts ir personisks un neatkārto-
jams. Gan dalībniekiem, gan arī ska-
tītājiem un klausītājiem. Gadu des-
mitiem krāts un skandināts dziesmu 
un deju repertuārs, viedās folkloras 
dainas un jestrie orķestra marši.

Un arvien, ik pēc 5 gadiem ra-
doši prāti nāk kopā un domā, kā la-
bāk, skaistāk, spēcīgāk un vērienī-
gāk daudzināt mūsu kultūras man-
tojumu. Saturs un forma. Svarīgi 
un būtiski ir abi. Jo paaudzes mai-
nās, bet vērtības paliek. Ir jāpaliek! 
J. Vītola „Gaismas pili” Dziesmu 
svētkos dziedāja mana mamma, 
dziedu es un dziedās mans bērns, 
vien mūsu katra piedzīvotie svētki 
bijuši un būs atšķirīgi.

Šobrīd sabiedrībā daudz tiek 
diskutēts par XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-

Svinam Sauli!

Smiltenes BJIIC DK „Dadzīši” mēģinājumā.

kiem un to rīkošanu. Viedokļi krasi 
atšķiras. Neskatoties uz pieņemto 

gala lēmumu, arī šī reize būs piere-
dze un mūsu jaunās paaudzes stāsts 

par Svētku svinēšanas neierasto 
formu un iespējām.

Sākotnēji neplānotu, bet šajā 
attālinātās dzīves periodā izlolotu 
Dziesmu svētku radošā komanda 
piedāvā vērienīgu projektu dzies-
mu svētku tautas deju lielkoncerta 
fināla video klipa „Svinēt sauli” fil-
mēšanai. Tā jēga un būtība ir ļaut 
katram dejotājam dejot savā mājā 
vai sētā, pļavā vai mežā, bet video 
klips tos visus apvienos kopīgā 
priekšnesumā. Neierasti, toties epi-
demioloģiski droši. Mēs būsim lie-
cinieki šī projekta rezultātam. Dalī-
ba šajā projektā ir brīvprātīga.

Arī Smiltenes novada dejotāji 
tiekas ārtelpu mēģinājumos, lai ap-
gūtu jaunus soļus un kustību kom-
binācijas video klipa „Svinēt Sauli” 
ierakstam. Mūsu novadā 19. maija 
ierakstam gatavojās Grundzāles 

deju kolektīvi „Riedēni” un „Rie-
da”, Palsmanes „Mazais brālis”, 
Smiltenes „Buciņi”, „Dadzīši”, 
„Dindari” un „Buki”.

Mēs varam paust dažādus 
viedokļus par Dziesmu svētku or-
ganizatoru idejām un radošiem 
eksperimentiem, bet jāatzīst, ka 
jaunās paaudzes deju skolotāji pie-
dāvā arvien jaunas darba formas, 
kā ārpusskolas nodarbības padarīt 
saistošas, interesantas, mūsdienu 
tehnoloģijām īstenojamas, vienlai-
cīgi cenšoties saglabāt mūsu tautas 
kultūras tradīcijas.

Un es priecājos, ka mūsu bēr-
niem un viņu skolotājiem ir vēlme 
pieņemt arvien jaunus izaicināju-
mus!

Inga Sīmane,
Smiltenes novada DZSV 

koordinatore
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Kultūra

Smiltenes novada bibliotēkās ir 
sācies lasīšanas maratons „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2021”! 
Aicinām iesaistīties lielus un mazus 
lasītājus, kā arī vecākus šajā lasīša-
nas piedzīvojumā. Smiltenes nova-
da bibliotēkas Bērnu apkalpošanas 
nodaļā jau pieejama daļa no „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijas 2021” 
kolekcijas grāmatām. Vecāku žūri-
jas grāmatas pieejamas arī Smiltenes 
bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas 
nodaļā. Žūrijas kolekcijas grāmatas 
meklējiet arī citās Smiltenes novada 
bibliotēkās.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
izveidotā un vadītā lasīšanas veici-
nāšanas programma „Bērnu, jaunie-
šu un vecāku žūrija” šogad notiek 
jau 21. gadu.

Šī gada „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas” kolekciju veido 28 
grāmatas no 8 izdevniecībām. Tās ir 

Sācies lasīšanas maratons 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”

29.  maijā visā Latvijā norisināsies baznīcu 
nakts pasākumi ar vienojošu tēmu  „Es būšu ar 
tevi” (Jozuas grāmata 3:7). Šajā dienā arī Palsma-
nes baznīca būs atvērta un gaidīs ikvienu no 12.00 
līdz 22.00 gan uz individuālajām lūgšanām, gan 
iepazīt baznīcas sakrālo mantojumu.

Baznīcu nakts 2021 organizatori ir paredzēju-
ši akcijā iesaistītajām baznīcām vienoties kopīgā 
baznīcu zvanu zvanīšanā pulksten 12.00, 18.00 un 
22.00, kas atbilst senajai baznīcas stundu lūgšanu 
tradīcijai – pusdienas, vakara un nakts lūgšanas 
laikam. Šajos laikos tiks ieskandināts arī Palsma-
nes baznīcas zvans. Pulksten 21.00 notiks vienoša-
nās kopīgai Tēvreizes lūgšanai. 

Ikvienu apmeklētāju priecēs Mēru iedzīvotā-
jas, ilggadējās Birzuļu bibliotēkas vadītājas Vijas 
Meisteres gleznu izstāde. Sagaidāmi arī muzikāli 
pārsteigumi, kurus būs iespēja vērot sociālo tīklu 
platformā https://www.facebook.com/palsmanes-
baznica/

Uz tikšanos!

Informāciju sagatavoja  I. Pētersone

Pavasaris šogad pavisam untu-
mains – te iepriecina ar sildošiem 
saules stariem, te jau pēc brīža pār-
steidz ar sniega pārslu. Tomēr daba 
ir gatava plaukt, ziedēt un priecēt ar 
savām bagātībām.

Smiltenes novada bibliotēka ai-
cina piedalīties fotokonkursā „Pava-
sara zieds”. Konkursa uzdevums ir 
nofotografēt dārzā, pļavā vai mežā 
skaistāko, interesantāko pavasara 
ziedu un atsūtīt to bibliotēkai. Katru 
dienu bibliotēkas Facebook kontā 
tiks publicētas iesūtītās fotogrāfijas, 
lai kopīgi veidotu krāšņu pavasara 
ziedu galeriju. Par katru fotogrāfiju 
būs iespēja balsot, nospiežot pogu 
„patīk”. Visvairāk novērtētākās 3 
fotogrāfijas tiks apbalvotas.

Smiltenes bibliotēka 
aicina piedalīties konkursā 

„Pavasara zieds”
Aicinām ikvienu iedzīvotāju 

aktīvi piedalīties konkursā, kopīgi 
veidojot krāšņi ziedošu pavasari. 
Konkurss norisināsies no 1. maija 
līdz 31. maijam.

Fotogrāfijas iespējams nosūtīt 
uz Smiltenes novada bibliotēkas 
Facebook lapas messenger čatu, 
uz e-pastu biblioteka@smiltene.lv 
vai lietotnē WhatsApp uz numuru 
+37120047831. Sūtot fotogrāfijas, 
lūgums norādīt arī autora vārdu un 
uzvārdu, kas netiks publicēts, taču ir 
nepieciešams saziņai balvas iegūša-
nas gadījumā.

 
Liene Krūmiņa, 

Smiltenes bibliotēkas vadītājas 
vietniece metodiskajā darbā

Kad no ziemas priekiem un auk-
stā laika   visi mazliet noguruši, ar 
nepacietību tiek gaidīts pavasaris! 
Pavasara ieskaņās tika svinētas Liel-
dienas un Joku diena! PII „Pīlādzīša” 
audzēkņi kopā ar grupu personālu 
krāsoja raibu raibas  oliņas, ripināja, 
noskaidroja, kuram ola ir visspēcīgā-
kā, protams, neizpalika arī degustāci-
jas. Iepazinās ar dažādiem Lieldienu 
svētku ticējumiem un apguva svētku 
tradīcijas. Bērnus gaidīja un pārstei-
dza Lieldienu zaķis, kurš bērnus ai-
cināja rotaļās, šūpoties, dziedāt un 
izkustēties. Paldies,  PII „Pīlādzītis” 
pirmsskolas skolotājai Guntai Mežu-
lei par iniciatīvu! Neizpalika arī inte-
resanti un gaumīgi izjokošanas triki, 
ne tikai no mazajiem pīlādzēniem, 
bet arī no lielajām pīlādžodziņām.  

Svētki ir tas laiks, kad vairāk 
aizdomājamies par cilvēkiem, kuri 
ir mums līdzās.  Par cilvēkiem, kam 
ir dažādas veselības likstas, par tiem, 
kas ir vientuļi un veci. Tāpēc „Za-
ķēnu” un „Rūķu” grupas audzēkņi 
krāsoja oliņas, gatavoja pārsteigumu 
dāvaniņas Smiltenes pilsētas pansio-

11 oriģinālliteratūras grāmatas – gan 
spožas debijas bērnu literatūrā (Ēri-
ka Bērziņa, Inga Žolude, Elizabete 
Lukšo-Ražinska); dzejā – Lote Vil-
ma Vītiņa; zinātniskās fantastikas 
žanrā – Džeina Šteinberga, gan jau 
iemīļotu bērnu un jauniešu grāmatu 
autoru devums – Juris Zvirgzdiņš, 
Agnese Vanaga, Māris Rungulis, 
Ieva Melgalve, Dzintars Tilaks un 
Kristīne Ulberga.

Tulkoto literatūru pārstāv 17 iz-
devumi no 10 valodām – igauņu, lie-
tuviešu, somu, zviedru, ukraiņu, fran-
ču, angļu, vācu un nīderlandiešu.

Līdz gada beigām žūrijas da-
lībniekiem jāizlasa 6 grāmatas no 
28 grāmatu kolekcijas un jāaizpilda 
elektroniskā grāmatu novērtēšanas 
anketa. Visi dalībnieki drīkst mainīt 
ieteikto vecumgrupu un brīvi izvē-
lēties grāmatas no kolekcijas kopējā 
piedāvājuma. Ikviens žūrijas dalīb-

nieks, kurš būs izlasījis 6 grāmatas 
un aizpildījis novērtēšanas anketu, 
saņems pateicības balviņu par pie-
dalīšanos!

„Bērnu un jauniešu žūrija” ir 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas iz-
strādāta un kopš 2001. gada īstenota 
lasīšanas veicināšana programma. 
Bērni un jaunieši, kuri iesaistās žū-
rijas darbā, kļūst par literatūras ek-
spertiem. Katru gadu viņi lasa un 
vērtē jaunākās grāmatas, kas īpaši 
izvēlētas šai programmai un izvir-
za balvai rakstniekus, ilustrētājus, 
tulkotājus, izdevējus – visus, kas 
piedalījušies interesantāko grāmatu 
tapšanā.

Neatstāj lasīšanu uz pēdējo brī-
di, piedalies un sāc lasīt jau tagad!

Sanita Lārmane,
Smiltenes bibliotēkas vecākā 

bibliotekāre

Aprīlis PII „Pīlādzītis”
nāta iemītniekiem. Paldies bērnu ve-
cākiem par atbalstu!

Aprīļa mēnesī bibliotēka izsludi-
nāja  konkursu „Sapnis par bibliotē-
ku”, kurā aktīvu dalību veica „Rūķu” 
grupa. Domājot par apkārtējās vides 
saudzēšanu, sava ķermeņa veselību 
bērni kopā ar personālu pagatavoja 
„Veselīgo dzērienu automātu”, no 
lietām, kuras parasti izmet atkritumos 
(kartona kastēm, plastmasas pude-
lēm, vāciņiem u.c.) „Veselīgo dzērie-
nu automāts” paredzēts,  lai relaksē-
tos starp grāmatu lasīšanu, darbu pie 
datora vai tematisko pasākumu laikā.

Iestājoties siltajam laikam, saulei 
acīs spīdot, kā mazie tā lielie pīlā-
dzēni  uzplauka kā pirmie krokusiņi 
puķu dobē! Vidējā vecumposma  un 
lielākās grupas bērni  devās  pavasari 
lūkot uz Jāņu kalnu, Cērtenes pilskal-
nu, savukārt mazie pīlādzēni baudīja  
un iepazina  pavasara brīnumus PII 
„Pīlādzīša” teritorijā.

Visi „Pīlādzīša” audzēkņi, atbil-
stoši savam vecumposmam un in-
dividuālajām spējām vēroja, pētīja, 
izzināja, ar maņām sajuta, saklausīja, 

sagaršoja pavasari. Tāpat arī sēja, 
plaucēja zarus, zīmēja, gleznoja, ap-
licēja, veidoja pavasari!

Aprīlī ik gadu norisinās Lie-
lā talka, kura pulcē mazus un lielus 
talkot gribētājus, lai mūsu Latvija 
reiz būtu zaļākā un sakoptākā zemīte 
plašajā pasaulē. Ņemot vērā situāciju 
valstī un ierobežojumus par pulcēša-
nos, PII „Pīlādzītī” Lielā talka netika 
organizēta, bet tās ietvaros darbinieki 
tika aicināti  no 19.04. – 23.04. tal-
kot individuāli, sev vēlamajā laikā, 
lai uzkoptu bērnudārzam pieguļošo 
teritoriju. Kopā ar mūzikas skolotā-
ju Lāsmu Serdāni pērnās lapas grā-
ba un uz lielo kaudzi nesa  „Bitīšu” 
grupas bērni, kuru jautrās čalas un 
darbošanās prieks bija neviltots, jo 
pēc dažiem mēnešiem bērni dosies 
uz skolu, tāpat kā  „Mārīšu” grupas 
bērni, kas  kopā ar savām skolotājām 
un auklīti talkoja gan PII „Pīlādzīša” 
teritorijas pievārtē, gan lasīja atkritu-
mus Jāņu kalnā. 

Lai saulaini un silti! 
Linda Purmale,

 PII „Pīlādzītis” pirmsskolas skolotāja

IKVIENU 12.00 - 22.00 GAIDA CIEMOS

PALSMANES BAZNĪCA

/palsmanesbaznica www.palsmanesbaznica.lv
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Sports
Aicinām iedzīvotājus piedalīties projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai Smiltenes novadā” aktivitātēs
CROSSFIT vingrošanas no-

darbības Smiltenes stadionā
Nodarbības paredzētas funkcio-

nālo un augstas intensitātes sporta 
treniņu piekritējiem gan ar, gan bez 
pieredzes. Regulāri apmeklējot šā-
das vingrošanas nodarbības iespē-
jams uzlabot ne tikai savu fizisko 
pašsajūtu, bet arī mazināt stresu un 
garīgo izdegšanu. Nodarbības pa-
redzētas visai ģimenei, ikvienam, 
kas vēlas iesaistīties vidējas slodzes 
fiziskās aktivitātēs, attīstīt kustību 
motoriku un stiprināt sirds un asins-
vadu veselību. 

Nodarbības notiek katru 
piektdienu plkst. 18.00 Smiltenes 
stadionā, Kalnamuižā, Smiltenes 
pagastā. Nodarbībās pieļaujamais 
dalībnieku skaits – 10 personas. 
Iepriekšēja pieteikšanās pie trene-

res Daces Dzilnas (lietotnē 
WhatsApp +37122028156) 
ir obligāta.

Nūjošanas nodarbības 
Smiltenē

Jau vairākus gadus Smiltenes 
novada  iedzīvotājiem ir iespēja ap-
meklēt bezmaksas nūjošanas nodar-
bības instruktora vadībā. Nūjošanas 
instruktore nodarbību dalībniekiem 
palīdz gūt prieku un gandarījumu, 
kā arī daudz reiz lielāks ieguvums 
pēc nodarbību apmeklēšanas ir pa-
reizas nūjošanas prasmju apgūšana. 
Lai sasniegtu katra individuālos 
mērķus – vēlamo efektu un labvē-
līgu ietekmi uz veselību, jāatceras, 
ka nūjošana nav vienkārša pastaiga 
ar nūjām, kas palīdz līdzsvaram, bet  
tā ir jāveic pareizi, mērķtiecīgi un ar 

apzinātām kustībām. Nodarbības, 
kuras pulcējušas jau pastāvīgos nū-
jotājus, gaida aizvien jaunus nūjoša-
nas entuziastus! Tiem, kam vēl nav 
savas nūjas, tiks nodrošināta iespēja 
tās saņemt.

Nodarbības notiek otrdienās, 
tikšanās ar nūjošanas instruktori 
plkst. 19.00 pie „Pilskalna sar-
ga”  Drandu ielas galā,  Smiltenē. 
Pirms nodarbības obligāti jāpie-
rakstās pie nūjošanas instruktora, 
zvanot uz tel. 26525276 Vinetai 
Veismanei vai rakstot ziņu lietotnē 
WhatsApp. Nodarbībā maksimālais 

pieļaujamais dalībnieku 
skaits – 10 personas.

Zumbas nodarbības 
Smiltenē un Grundzālē

Maijā atsākušās zum-
bas nodarbības Smiltenē un Grun-
dzālē. Ievērojot valstī noteiktos epi-
demioloģiskās drošības ierobežoju-
mus, zumbas nodarbības notiek ārā, 
grupā līdz 10 dalībniekiem. Zumbas 
nodarbību mērķis ir uzlabot fizisko 
un emocionālo pašsajūtu un aicināt 
iedzīvotājus piedalīties fiziskajās 
aktivitātēs.

Nodarbības notiek katru svēt-
dienu: 

plkst. 10.00 sporta un - 
atpūtas kompleksa „Teperis” sta-
dionā, Kalnamuiža, Smiltenes pa-
gasts;

plkst. 12.00 Grundzāles - 
estrādē, Tilta iela 5, Grundzāle.

Iepriekšējā pieteikšanās nodar-
bībai ir obligāta, zvanot vai rakstot 
ziņu lietotnē WhatsApp trenerei 
Sandrai Taubei uz tālr.: 29605543.

Visas nodarbības ir bezmaksas 
un tajās var piedalīties ikviens Smil-
tenes novada iedzīvotājs. Mainoties 
valstī noteiktajiem epidemioloģis-
kās drošības ierobežojumiem, var 
tikt mainīta nodarbību norise un da-
lībnieku skaits.

Lūdzam sekot līdzi turpmāka-
jiem plānotajiem pasākumiem un 
to norises laikiem Smiltenes novada 
pašvaldības mājaslapā www.smilte-
ne.lv.

Zelma Mičule, 
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

Smiltenes novada Tūrisma in-
formācijas centrs no 29. maija līdz 
14. jūnijam aicina ieriteņot vasarā 
un doties pa senā bānīša pēdām, 
atklājot jaunizveidoto velomarš-
ruta „Zaļais Dzelzceļš” Smilte-
ne – Valmiera – Ainaži (Nr. 14) 
Smiltenes novada posmu. Velo-
braucienā aicinām doties ģimenes 
lokā, ievērojot visus valstī noteiktos 
epidemioloģiskās drošības ierobe-
žojumus. 

Dalībniekiem sagatavoti 2 apļ-
veida maršruti 19 un 48 km garu-
mā, lai katrs interesents varētu iz-
vēlēties saviem spēkiem un vēlmēm 
atbilstošāko. Maršrutus iespējams 
izbraukt vadoties pēc marķējuma 
dabā – sarkanas bultiņas uz balta 
fona vai izmantojot gpx navigāci-
jas failu. 

Velobrauciens „Ieriteņo vasarā 2021”
Abu maršrutu sākums 

un noslēgums ir pie Tiltleju 
ezera, Smiltenē un tie sākot-
nēji vedīs pa jauno marķēto 
velomaršruta Zaļais dzelz-
ceļš „Smiltene – Valmiera 
– Ainaži” Smiltenes nova-
da posmu, kas ved pa seno 
šaursliežu dzelzceļa līniju 
„Smiltene – Ainaži” vai tai 
tieši līdzās līdz Biksējai, tālāk no-
griežoties uz Trikātu. Īsais maršruts 
atpakaļ vedīs pa Smiltenes novada 
Brutuļu pusi, savukārt garais marš-
ruts ļaus aplūkot arī Beverīnas un 
Strenču novada ainaviskās vietas. 
Šoreiz maršruti ved vairāk pa kla-
jumiem, gar plašiem laukiem, kur 
vairāk izjūtams vējš, tādēļ aicinām 
saģērbties laika apstākļiem atbil-
stoši. 

Kā jau parasti maršruta laikā 
būs sagatavoti vienkārši, pa ceļam 
veicami uzdevumi, lai braucienu 
padarītu vēl interesantāku. Marš-
ruta gpx navigācijas failu, karti un 
uzdevumu lapu iespējams saņemt 
un izdrukāt šeit: saite.lv/ieritenova-
sara2021. Uzdevumi būs pieejami 
arī gpx navigācijas failā, taču tad 
Jums būs nepieciešama kāda lapiņa 
uz kuras varat pierakstīt jautājuma 

atbildi.
29. maijā – brauciens 

divās, 10 personu lielās 
grupās (viena katrai dis-
tancei), iepriekš piesako-
ties zvanot uz tālruņa nu-
muru +371 29395200 (līdz 
28. maijam vai līdz tiek 
sasniegts maksimālais at-
ļautais dalībnieku skaits). 

Precīzs laiks un sākuma vieta tiks 
paziņota katram dalībniekam indivi-
duāli ar sms iepriekšējā vakarā. 

Velobraucienu organizē Smil-
tenes novada Tūrisma informācijas 
centrs sadarbībā ar aktīvās atpūtas 
pasākumu organizatori Santu Paegli.

Velobrauciena mērķis ir veicināt 
fizisko aktivitāšu piekopšanu svaigā 
gaisā visai ģimenei, kas uzlabo gan 
vispārējo fizisko un garīgo veselību, 

stiprina sirds un asinsvadu sistēmu 
un mazina stresu.  

Neaizmirstiet paņemt līdzi ūde-
ni, lai veldzētu slāpes un kādu našķi 
spēku atgūšanai!

Dalība ir bez maksas.

Visu maršruta laiku aicinām 
būt atbildīgiem un ievērot visus 
valstī noteiktos epidemioloģiskās 
drošības ierobežojumus! 

Atgādinām, ka atrodoties uz 
ceļa un kustībā, obligāti jāievēro 
ceļu satiksmes noteikumi kā arī 
aicinām lietot aizsargķiveres (bēr-
niem līdz 12 gadiem tās ir obligā-
tas)!

Lelde Atlāce,
Smiltenes novada Tūrisma 

informācijas centra
tūrisma organizatore

Aktivitāte tiek organizēta projekta „Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes 

novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/052) ietvaros. 

Pateicoties Smiltenes novada 
domes līdzfinansēšanas konkursam 
kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai iz-
glītojošu aktivitāšu īstenošanai Smil-
tenes novadā, biedrība “Sabiedrība 
un attīstība” īstenojusi projektu „Tū-
risma piedāvājums Smiltenes kul-
tūras mantojuma popularizēšanai”. 
Pasākuma mērķis ir veicināt tūrismu 
un informēt plašāku sabiedrības loku 
par kultūrtūrisma iespējām Smiltenē.

   Projekta īstenošanas procesā 
tūrisma piedāvājuma vietai – TLMS 
„Smiltene”:

izveidoti divi mobili vides •	
objekti, kur ikviens var „pielaikot” 
Smiltenes tautastērpu  (objekts būs 
pieejams gan ikdienā, gan svētkos un 
veidots tā,  lai ikvienu iepriecinātu  
arī pasākumos ārpus Smiltenes no-
vada) ;

divas informatīvās plāk-•	
snes, kas ļauj atpazīt ēku gan no ie-
las, gan pagalma puses;

informatīvo plākšņu stipri-•	
nājumi un ietvari;

Biedrība „Sabiedrība un attīstība” 
realizējusi projektu 

„Tūrisma piedāvājums Smiltenes kultūras 
mantojuma popularizēšanai” 

500 papīra bukleti/pastkar-•	
tes,  kuras pieejamas TLMS “Smil-
tene” (Atmodas ielā 2) un Smiltenes 
novada Tūrisma informācijas centrā 
(Dārza ielā 3);

izveidoti pieci reprezentatī-•	
vi TLMS „Smiltene” video materiāli, 
kuri skatāmi TLMS „Smiltene” so-

ciālajos tīklos (facebook, instagram)  
un TLMS „Smiltene” Youtube kanā-
lā. 

Kopējās projekta izmaksas – 
1679,40 EUR

Agnese Ice-Sudzane,
Biedrības „Sabiedrība un attīstība” 

valdes priekšsēdētāja



 12 2021. gada 20. maijsSmiltenes novada Domes Vēstis

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6050 eks. Iespiests SIA „Erante” tipogrāfi jā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201

Smiltenes novada domes ofi ciālā informācija: www.smiltene.lv

Smiltenes novada Kultūras centra 
plānotie pasākumi

Līdz 23. maijam Smiltenes 
novada Kultūras centra skatlo-
gos būs apskatāma izstāde, kas 
veltīta Smiltenes ugunsdzēsējiem 
kā sveiciens Ugunsdzēsēju un 
glābēju dienā! Izstādē būs aplūko-
jami Smiltenes pilsētas pirmssko-
las izglītības iestādes „Pīlādzītis” 
audzēkņu zīmējumi, fotogrāfi jas, 
īsts ugunsdzēsēja tērps un citi 
pārsteigumi.

1. jūnijā Smiltenē iesāksies 
Labdarības akcija „Balta, balta 
mana sirds”, kuras laikā aicinām 

23. maijā Vasarsvētku svētdienā Grundzāles brīvdabas estrādē ra-
došais pieskāriens „Sapin savu vasariņu!”. Dodies uz estrādi, ņem līdzi 
kādu dzīparu, savvaļas augu buntīti, sava dārza ziedu pušķīti un iepin 
kopīgā vasaras audeklā!

Fotogrāfa A.O. Pirro 140. jubi-• 
lejai veltīta izstāde „Foto zibsnis 
mūžībai”;
Gleznotājas un dzejnieces Biru-• 
tas Žurovskas 90. jubilejai veltīta 
izstāde „Sirds šūpojas vasarā un 
ziedu smaržā…”;
Māra Aizpurieša karikatūru izstā-• 
de „Nenopietni par nopietno”. 

bērnus kopā ar vecākiem doties mar-
šrutā „Lotes piedzīvojumi Smiltenē” 
no plkst. 10.00 līdz 16.00. Šogad 
labdarības akcija veltīta,  lai savāktu 
līdzekļus Smiltenes novadā dzīvo-
jošiem bērniem ar īpašajām vaja-
dzībām. Maršruta pieturas piedāvās 
vairākas mūsu pilsētas iestādes. Šim 
piedzīvojumam nav sākuma un bei-
gu. Pieturas var apmeklēt sev vēla-
mā secībā:  Tautas lietišķās mākslas 
studija „Smiltene”,  Smiltenes mūzi-
kas skola, Smiltenes mākslas skola, 
Smiltenes novada  Kultūras centrs,  
Smiltenes novada bibliotēka, Smil-

tenes novada Sporta centrs, Smil-
tenes novada muzejs.

Iesākto labdarības akciju tur-
pināsim  Smiltenes pilsētas svētku 
laikā, 17. jūlijā, cerībā, ka varēsim 
sarūpēt brīnišķīgu dienu ar jaut-
rām aktivitātēm novada bērniem 
un viņu vecākiem.

Lūdzam visiem būt atbildī-
giem un ievērot valstī noteiktos 
epidemioloģiskos drošības nosa-
cījumus!

Gita Ozoliņa,
Smiltenes novada KC 

mākslinieciskā vadītāja

Plānotie pasākumi 
pagastos 

6. jūnijā plkst.16.00 Parka svētki Palsmanē. 
12. jūnijā izbraukuma seminārs uz Liezēri „Savvaļas augu spēks 

veselībai un skaistumam”. Semināru vadīs fi toterapeite Gundega Pur-
male. Nodarbības ilgums 3 – 4 st.. Pieteikšanās pa tālruni: 29128298 
(Inga) līdz 1. jūnijam. Vietu skaits ierobežots! Izbraukums ar personīga-
jām automašīnām, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

Līdz 31.maijam 
Smiltenes 
bibliotēkā,

Baznīcas laukumā 13

apskatāmas 
izstādes: 

Smiltenē, pieminot Latvijas iedzīvotāju pirmās masu 
deportācijas 80. gadadienu, vienlaikus visā valstī 

notiks 1941. gadā izsūtīto iedzīvotāju vārdu lasījumi

Valsts asinsdonoru centrs (VADC) lūdz visus donorus, gan pastāvīgos, gan arī tos, 
kas vēl domā par iesaistīšanos asinsdonoru kustībā, būt īpaši aktīviem un atsaucīgiem, 
lai kopā varētu nodrošināt nepieciešamo pieprasījumu pēc asins komponentiem.  Šobrīd ir 
ļoti gaidīti visu asinsgrupu donori.

Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam (pasei, 
personas apliecībai (eID) vai jebkurai citai personu identifi cējošai apliecībai. 

Vairāk  informācija: www.donors.lv.

2021. gada 14. jūnijā aprit 80 
gadu, kopš Padomju Savienība pēc 
Latvijas okupācijas organizēja pir-
mās masu deportācijas – 1941. gadā 
tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši 
Latvijas pilsoņu. Pieminot deportā-
ciju upurus, vienlaikus visā Latvijā 
lasīs 1941. gadā izsūtīto Latvijas ie-
dzīvotāju vārdus. Piemiņas pasākumi 
notiks arī tautiešu mītņu zemēs ārpus 
Latvijas.

Šodien tiešsaistē uzrunājot 119 
pašvaldību pārstāvjus, kuri nodroši-
nās piemiņas pasākuma „Aizvestie. 
Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija 
deportācijām” norisi Latvijas pašval-
dībās, Valsts prezidents Egils Levits 
uzsvēra: „Pasākumam ir dots zīmīgs 
nosaukums. Jēdziens ‘neaizmirstie’ 
apliecina, ka mēs atceramies to, kas 
notika pirms 80 gadiem, un mēs atce-
ramies katru atsevišķo cilvēku, kuru 
okupanti izsūtīja no Latvijas. Cilvēka 
vārdam un uzvārdam ir unikāla nozī-
me. Tā ir daļa no personības. Ja mēs 
pieminēsim šos visus vārdus, mēs at-
cerēsimies arī konkrētos cilvēkus, no 
kuriem liela daļa izsūtījumā gāja bojā. 
Tas ir mūsu šodienas paaudzes pienā-
kums šos cilvēkus neaizmirst.” Valsts 
prezidents arī norādīja, ka tā bija pa-
domju okupācijas režīma apzināta po-
litika – iznīcināt pilsoniski aktīvāko 
latviešu nācijas sastāvdaļu, uz kuriem 

balstījās Latvijas valsts. „Deportācijas 
atstāja milzīgu tukšumu mūsu nācijas 
dzīvē. Laikā, kad Latvijas valsts bija 
okupēta, tā vairs nevarēja aizstāvēt 
savus pilsoņus. Tā tas turpinājās 50 
gadus, kad valsts juridiski eksistēja, 
taču nebija spējīga darboties. Latvi-
jas iedzīvotāji pārdzīvoja šo laiku un 
atjaunoja savu valsti, lai šodien mēs 
dzīvotu neatkarīgā Latvijā. Tādēļ 
gaidāmais pasākums ir ārkārtīgi sva-
rīgs mūsu nācijas vēsturiskās atmiņas 
stiprināšanai. Paldies, ka esat iesaistī-
jušies pasākuma norisē!”

Pasākums „Aizvestie. Neaiz-
mirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija de-
portācijām” notiks vienlaikus visā 
Latvijā – katrā pašvaldībā plkst. 
11.00 tiks sākti 1941. gadā deportēto 
iedzīvotāju vārdu lasījumi, tādējā-
di godinot ikviena izvestā Latvijas 
valstspiederīgā piemiņu. Pasākuma 
idejas autore Sandra Kalniete norāda: 
„Nav nekā personīgāka un individu-
ālāka par cilvēka vārdu un uzvārdu, 
jo tas pavada ikvienu no dzimšanas 
līdz nāves brīdim un turpina pastāvēt 
līdz laiku aizlaikiem vēstures annā-
lēs. Ikviens izsūtītais ir pelnījis, lai 
viņš nebūtu tikai sīka vienība kādā 
lielākā, apkopojošā skaitlī. Vārdu 
lasīšanas ceremonijai vienlaikus no-
tiekot visos Latvijas novados un pa-
gastos un piemiņas brīžus saslēdzot 

vienotā Latvijas tīmeklī, tiek dota ie-
spēja piemiņas pasākumā piedalīties 
kā Latvijā, tā visā pasaulē mītošajiem 
tautiešiem.”

Lasījums no katras pašvaldības 
tiks straumēts reāllaikā platformās 

LSM.lv un LNB.lv, kur būs 
pieejama „Karšu izdevniecības Jāņa 
sēta” izstrādāta digitāla Latvijas kar-
te ar apkopotām saitēm uz tiešraidēm 
no pasākumiem pašvaldībās. Šajā 
kartē vēlāk tiks ievietoti arī piemi-
ņas pasākumu videomateriāli, kā arī 
dati par deportētajiem, lai veidotu un 
attīstītu publiski pieejamu tiešsaistes 
platformu, kas vizualizē deportācijas 
Latvijā, palīdzot aptvert apmēru un 
sekas, parādot statistiku un vienlai-
kus ļaujot izsekot individuāliem iz-
vesto cilvēku stāstiem.

Pasākumu „Aizvestie. Neaiz-
mirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija de-
portācijām” atspoguļos Latvijas sa-
biedriskie mediji.

Piemiņas pasākumu rīko Valsts 
prezidenta kanceleja sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo bibliotēku, ek-
spertiem no Latvijas Nacionālā arhī-
va, „Karšu izdevniecības Jāņa sēta” 
un sabiedriskajiem medijiem.

Gita Ozoliņa,
Smiltenes novada KC 

mākslinieciskā vadītāja

Asins donoru diena Smiltenē
27. maijā  no 10.00 līdz 13.00 

Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skola, 
Gaujas iela 2, Smiltene. 


