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dības ēkas Dārza ielā 3. Tālrunis 
saziņai 20284499, e-pasts: alda.
zunde@smiltene.lv. 

Sociālais dienests

Sociālā dienesta speciālisti pa-
kalpojumu sniegšanu nodrošinās 
attālināti, izmantojot saziņu caur e-
pastu vai tālruni.  Ja nav iespējams 
nodrošināt attālinātu pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem (piem., so-
ciālā pakalpojuma funkcija, veselī-
bas aprūpes funkcija) apmeklētāju 
pieņemšana klātienē notiks tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta.  Dokumentus 
un iesniegumus būs iespējams ievie-
tot slēdzamā pastkastē, kas atrodas 
pie Smiltenes novada domes admi-
nistrācijas ēkas, Dārza ielā 3, Smil-
tenē. Tālrunis saziņai 26362282,     
e-pasts: soc.dienests@smiltene.lv.  

Pašvaldības policija 

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija turpinās darbu ierastajā kār-
tībā. Dežūrtālrunis: 28659933, ne-
atliekamos gadījumos, kā arī ga-
dījumos, kad Pašvaldības policija 
nestrādā, lūgums zvanīt Valsts po-
licijai pa diennakts bezmaksas 
tālruni 110.

Saskaņā ar valdības 14. marta 
ārkārtas sēdē noteiktajiem papildu 
lēmumiem jaunā koronavīrusa iz-
raisītās saslimšanas „Covid-19” ie-
robežošanai Latvijā, Valsts policija 
sadarbībā ar Pašvaldības policiju 
uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur 
varētu pulcēties cilvēki, kā arī, sa-
ņemot informāciju par tiem, policija 
attiecīgi reaģēs. Gadījumos, ja netiks 
ievēroti Ministru kabineta rīkojumā 
noteiktie drošības pasākumi, var tikt 
piemērota arī atbilstoša administra-
tīvā vai kriminālā atbildība un pie-
mērots sods. 

Izglītības iestādes 

LŪDZAM VECĀKUS 
NEVEST bērnus uz bērnudārzu 
līdz 14. aprīlim un rast veidu, kā 
nodrošināt savu bērnu pieskatīša-
nu mājas apstākļos, kā arī darba 
devējus atbalstīt vecākus, nodro-
šinot iespēju saviem darbiniekiem 
pieskatīt bērnus mājas apstākļos! 
Lai nepieciešamības gadījumā no-
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Smiltenes novada iedzīvo-
tāji, šis ir laiks, kad mums visiem 
kopā ir jābūt atbildīgiem, lai aptu-
rētu jaunā koronavīrusa COVID-19 
pandēmijas izplatību. Ir apstiprināts, 
ka šis vīruss tiek pārnests no cilvēka 
uz cilvēku, pilienu un kontakta iz-
platīšanās ceļā. Infi cēto skaits ar kat-
ru dienu strauji pieaug visā pasaulē, 
to apturēt varam tikai mēs paši, ja šo 
ārkārtas situāciju un valstī noteiktos 
ierobežojumus uztversim nopietni. 

Mūsu pienākums un atbildība 
ir maksimāli samazināt kontaktus 
ar citiem cilvēkiem, nepakļaut citas 
personas infi cēšanās riskam. Mēs 
lūdzam iespēju robežās samazināt 
tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, 
īpaši ar gados vecākiem cilvēkiem,  
neuzņemt viesus, neapmeklēt pub-
liskas vietas, nepulcēties neformā-
lajos pasākumos (īpaši tas attiecas 
uz jauniešiem), darbu pēc iespējas 
veikt attālināti no mājas.  

Esam atbildīgi pret sevi, pret sa-
viem līdzcilvēkiem – bērniem, vecā-
kiem, vecvecākiem! Mūsu veselība 
ir pati svarīgākā! 

Lai ierobežotu Covid-19 vīru-
sa izplatību un rūpētos par darbi-
nieku un apmeklētāju veselību un 
sekojot līdzi noteiktajām Slimību 
profi lakses un kontroles centra 
rekomendācijām, kā arī saistībā 
ar valdības izsludināto ārkārtas 
situāciju valstī līdz 14. aprīlim, ar 
mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 
izplatību, Smiltenes novada dome 
ir izdevusi rīkojumu pārtraukt 
apmeklētāju pieņemšanu klātienē 
Smiltenes novada pašvaldības ies-
tādēs/ struktūrvienībās un pašval-
dības kapitālsabiedrībās no 2020. 
gada 16. marta.

Pašvaldības administrācija un 
valsts un  pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs 

No 16. marta pašvaldības pa-
kalpojumus nodrošināsim neklātie-

nes formā:
iesniegumus un jautāju-

mus sūtīt uz e-pastu: dome@smil-
tene.lv vai zvanīt uz tālruņa numu-
riem 64707588 vai 20022348;

pie Smiltenes novada do-
mes, Dārza ielā 3, ir izvietota slēg-
ta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot 
iesniegumus vai kāda cita veida do-
kumentus nodošanai pašvaldības un 
valsts iestādēm;

ar pašvaldības darbinie-
kiem aicinām sazināties, izmantojot 
e-pastus vai tālruņus;

a ktuālā informācija, iesnie-
gumi, veidlapas un kontaktinformā-
cija pieejama www.smiltene.lv;  

par valsts pakalpojumiem 
saziņa uz e-pastu:  smiltene@pa-
kalpojumucentri.lv vai uz tālru-
ņiem 66954850, 64707588. 

Iedzīvotāji ir aicināti  izmantot 
portālā www.latvija.lv  e-pakalpoju-
mus, kur ir pieejami vairāk nekā 700 
e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no 
tiem pilnībā var pieteikt un saņemt 
elektroniski bez nepieciešamības 
doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas 
attiecas uz dažādu pabalstu pie-
teikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, 
dažādu izziņu saņemšanu no valsts 
reģistriem. Tieši tāpat elektroniski 
var nosūtīt iesniegumu jebkurai ies-
tādei, iesniegt gada ienākumu dek-
larāciju u.c.

Pagastu pārvaldes

No 16. marta Smiltenes nova-
da pagastu pārvaldēs apmeklētāji 
klātienē netiks pieņemti. Ar pagastu 
pārvalžu vadītājiem, sociālā dienes-
ta un bāriņtiesas darbiniekiem aici-
nām sazināties caur e-pastiem vai 
tālruņiem. Nepieciešamības gadīju-
mā var sazināties ar Smiltenes no-
vada domi pa tālruņiem: 64707588 
vai 20022348 vai rakstīt uz e-pas-
tu: dome@smiltene.lv, vai atstāt 
iesniegumus slēgtā pastkastē, kas 
atrodas pie Smiltenes novada domes 

administrācijas ēkas, Dārza ielā 3, 
Smiltenē. 

Dzimtsarakstu nodaļa

Smiltenes novada domes 
Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētā-
ji klātienē netiks pieņemti. Ja nav 
iespējams nodrošināt attālinātu pa-
kalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem 
(piem., civilstāvokļa aktu reģistrāci-
ja), apmeklētāju pieņemšana klātie-
nē notiks tikai pēc iepriekšēja pie-
raksta. Tālrunis saziņai 64707572, 
e-pasts: dace.ergele@smiltene.lv.  

Smiltenes novada Bāriņtiesa

Smiltenes novada Bāriņtiesa 
saziņu ar klientiem nodrošinās attā-
lināti, izņemot gadījumus, kad būs 
nepieciešams izbraukt uz vietas. 
Bāriņtiesa aicina izvērtēt iespēju 
notariālos pakalpojumus saņemt 
pēc 15.04.2020. Nepieciešamības 
gadījumos lūgums sazināties pa tāl-
runi  26603348 vai e-pastu: aurika.
zivere@smiltene.lv. 

Smiltenes novada Būvvalde

No 16. marta Būvvalde apmek-
lētājus klātienē nepieņems. Būvnie-
cības procesu saskaņošanu nodroši-
nās elektroniski, izmantojot Būvnie-
cības informācijas sistēmu. Pakal-
pojumu sniegšana, konsultācijas tiks 
nodrošinātas attālināti, izmantojot 
saziņu pa tālruni 20032189 vai e-
pastu: liene.brolite@smiltene.lv. 

Nekustamā īpašuma nodaļa

No 16. marta Nekustamo īpa-
šumu nodaļa apmeklētājus klātienē 
nepieņems. Pakalpojumu sniegšana 
tiks nodrošināta attālināti, izman-
tojot saziņu caur e-pastu vai tāl-
runi. Dokumentus varēs iesniegt 
pa pastu vai klātienē atstāt slēgtā 
pastkastē, kas izvietota pie pašval-

drošinātu pirmsskolas pakalpoju-
mu sniegšanu vecākiem, kas paši 
nevar nodrošināt bērnu pieskatīša-
nu, pirmsskolas izglītības iestādes 
pakalpojumu nodrošinās atbilstoši 
Latvijas Republikas Ministru kabi-
neta 2020. gada 12. marta rīkojuma 
Nr. 103  4.2. punktam, nodrošinot 
iestādēs dežūrgrupu/as ar ierobežotu 
bērnu skaitu, ne vairāk kā pieci bērni 
vienā grupā. Lai apmeklētu pirms-
skolas izglītības iestādi, vecākiem 
reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas 
izglītības iestādē rakstisks apliecinā-
jums, ka bērns un ģimene nav pēdē-
jo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs 
un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 
saslimušajiem vai kontaktpersonām, 
un vecākiem nav iespēju citādi no-
drošināt bērna pieskatīšanu. Smil-
tenes novada pirmsskolas izglītības 
iestādes vispārējam apmeklējumam 
būs slēgtas.

Līdz 14. aprīlim tiek pār-
traukta mācību procesa norise 
klātienē visās izglītības iestādēs, 
nodrošinot mācības attālināti. 
Pārcelta ir arī valsts centralizēto 
pārbaudījumu darbu norise uz 
laikposmu no 2020. gada 12. mai-
ja līdz 15. maijam.

Līdz 14. aprīlim pār-
trauktas visas kultūrizglītības un 
sporta profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības programmu 
nodarbības un pasākumi (treniņi, 
sacensības un mēģinājumi).

Kultūras, sporta un 
mūžizglītības pārvalde un tās 
struktūrvienības 

Smiltenes novada Kultūras 
centrs un pagastu Tautas un Kultūras 
nami slēgti un visi publiskie pasāku-
mi līdz 14. aprīlim atcelti. 

Smiltenes novada Kultūras 
centra Kinoteātris ir slēgts līdz 
14. aprīlim. 

Smiltenes novada bib-
liotēka un pagastu bibliotēkas ap-
meklētajiem ir slēgtas, visi plānotie 
publiskie pasākumi līdz 14. aprīlim 
atcelti. 

Pašvaldības sporta objekti 
slēgti un pasākumi atcelti. 

Tūrisma informācijas 
centrs slēgts, individuālas konsultā-
cijas telefoniski 29395200 vai raks-
tot uz e-pastu: tic@smiltene.lv. 

Smiltenes novada Muzejs 
apmeklētājiem slēgts.

TLMS  „Smiltene” apmek-
lētājiem slēgta.

Lai atgūtu naudu par ie-
gādātajām biļetēm uz pašvaldības 
organizētajiem publiskiem pasāku-
miem, lūgums sazināties ar Smilte-
nes novada Kultūras centru, tālrunis 
saziņai 26405258, e-pasts: kultu-
ra@smiltene.lv.
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iegūt, zvanot uz PMLP informatīvo 
tālruni: +371 67209400. Smilte-
nes fi liāles kontaktinformācija: 
64707576, 64723254, valka@
pmlp.gov.lv. 

Elektroniskai saziņai ar PMLP 
iedzīvotāji ir aicināti lietot ofi ciālo 
elektronisko adresi (e-Adrese) vai 
sūtīt elektroniski parakstītu iesnie-
gumu uz e-pastu pmlp@pmlp.gov.
lv, kā arī izmantot www.latvija.lv e-
pakalpojumu „Iesniegums iestādei”. 

LAD līdz 14. aprīlim pārtrauc 
klientu apkalpošanu klātienē 
un neorganizēs publiskos 
pasākumus

Lauku atbalsta dienests līdz šā 
gada 14. aprīlim pārtrauc klientu 
apkalpošanu klātienē, kā arī atceļ vi-
sus ieplānotos publiskos pasākumus 
– seminārus, konsultācijas un kon-
ferences. Dienests aicina klientus 
neskaidros jautājumus noskaidrot, 
zvanot uz klientu apkalpošanas 
tālruni 67095000 vai rakstot uz 
e-pastu: lad@lad.gov.lv. 

Dienests aicina sekot aktuāla-
jai informācijai dienesta mājaslapā 
www.lad.gov.lv, dienesta sociālo 
tīklu kontos, kā arī saziņā ar dienes-
ta virtuālo asistenti Ievu.

Avots: www.lad.gov.lv

Ārkārtas pasākumi Vidzemes 
slimnīcā „Covid-19”  sakarā

Līdz 14. aprīlim ir ieviesti pa-
stiprinātas karantīnas noteikumi 
– nav atļauts apmeklēt pacientus 
slimnīcā! 

Ir atceltas visas plānveida ope-
rācijas, t. sk. endoprotēzēšanas ope-
rācijas. Personāls sazināsies ar pa-
cientiem un par operācijas iespējamo 
norises laiku vienosies personiski. 
Plānveidā tiks veiktas tikai onkolo-
ģiskās operācijas. Līdz 14. aprīlim 
tiek atcelti arī visi medicīniskās re-
habilitācijas ambulatorie un dienas 
stacionāra pakalpojumi, stacionāra 
rehabilitācijas nodaļa darbu turpinās 

ir aizliegts apmeklēt Sociālās ap-
rūpes un rehabilitācijas nodaļas 
klientus.

Smiltenes slimnīca lūdz 
pacientus:

i zvērtēt poliklīnikas ap-
meklējuma nepieciešamību, ja ir 
situācija, ka ir izlemts neapmeklēt 
speciālistu, pie kura esiet pierakstī-
jies, lūgums sazināties ar reģistra-
tūru (64772534), lai atteiktu vizīti 
pie speciālista;

neienākt poliklīnikā vai 
Steidzamās medicīniskās palīdzī-
bas punktā (traumpunktā), ja ir vis-
maz viens no šādiem simptomiem: 

Ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju, lai samazinātu 
koronavīrusa „COVID-19” izplatī-
bu, arī valsts iestādes ir ieviesušas 
izmaiņas savā darbībā. 

VID līdz 14. aprīlim atceļ 
plānotos publiskos pasākumus 
un pārtrauc klientu 
apkalpošanu klātienē 

Valsts ieņēmumu dienests 
(VID) līdz 2020. gada 14. aprīlim 
visā Latvijā pārtrauc klientu ap-
kalpošanu klātienē un atceļ visus 
ieplānotos publiskos pasākumus. 
Tas nozīmē, ka VID nesniegs klātie-
nes pakalpojumus nedz VID klientu 
apkalpošanas centros, nedz vieno-
tajos valsts un pašvaldības klientu 
apkalpošanas centros. 

Iedzīvotāji visus VID pakalpo-
jumus var saņemt elektroniski, VID 
Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, 
kā arī zvanot uz VID Konsultatīvo 
tālruni 67120000 vai arī uzdodot 
savu jautājumu rakstiski VID EDS 
sadaļā „Sarakste ar VID”.  

Tāpat norādītajā laika perio-
dā nenotiks iepriekš plānotie VID 
bezmaksas semināri, dažāda veida 
plašākā lokā plānotās sanāksmes un 
tikšanās u.c. publiskās aktivitātes. 

Par aktuālo informāciju par 
VID pakalpojumu pieejamību infor-
mēsim VID tīmekļvietnē www.vid.
gov.lv un sociālajās platformās. 

Avots: www.vid.gov.lv

Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes pakalpojumus 
klātienē sniegs tikai pēc 
iepriekšējā pieraksta

Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde (PMLP) pakalpojumus 
klātienē sniegs tikai pēc iepriekšējā 
pieraksta.

Rūpējoties par PMLP klientu 
veselību un drošību šajā ārkārtējā 
situācijā, Pārvalde aicina izmantot 
kādu no piedāvātajiem 14 e-pakal-
pojumiem. Papildus informāciju var 

Aicina darbā sociālo 
darbinieku Blomes pagastā

Informējam, ka atcelti un aiz-
liegti neatkarīgi no to apmeklētā-
ju skaita visi publiskie  piemiņas, 
izklaides, kultūras, sporta, atpūtas 
pasākumi (tajā skaitā naktsklubos 
un diskotēkās), sapulces, gājieni un 
piketi (atbilstoši likuma „Par sapul-
cēm, gājieniem un piketiem” minē-
tajām defi nīcijām), reliģiskās darbī-
bas veikšana pulcējoties.

Ierobežota neorganizēta pulcē-
šanās kultūras, izklaides, atpūtas, 
sporta un reliģisko norišu vietās vai-
rāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. 
Noteikts, ka kultūras, izklaides, spor-
ta un citu atpūtas vietu darba laiks ir 
ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.

Pašvaldības kapitālsabiedrība 
SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca”

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca”, lai pasargātu pacientus, 
personālu un Sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas nodaļas klientus ie-
viesusi stingrus preventīvos pasā-
kumus. Lūdzam ievērot visus dro-
šības pasākumus, lai pasargātu sevi 
un citus no infi cēšanās ar Covid -19 
infekciju.

Lai pasargātu Sociālās aprūpes 
un rehabilitācijas nodaļas klientus, 
kuriem ir lielāks risks saslimšanai 
smagākā formā ar Covid-19 infek-
ciju, līdz 2020. gada 14. aprīlim 

paaugstināta temperatūra, klepus, 
rīkles iekaisums, elpas trūkums un 
pirms simptomu parādīšanās 14 
dienu laikā ir būts kontaktā ar Co-
vid-19 infekcijas slimnieku vai ce-
ļots uz Covid-19 infekcijas skarta-
jām teritorijām, bet zvanīt uz Neat-
liekamās medicīniskās palīdzības 
dienestu 113.

l ietot poliklīnikas telpās 
uzstādītos roku dezinfekcijas lī-
dzekļus;

ievērot Slimību profi lak-
ses un kontroles centra noteiktās 
rekomendācijas.

Pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA 
„Smiltenes NKUP”

SIA „Smiltenes NKUP” uz ne-
noteiktu laiku nepieņems klientus 
klātienē birojā, Pils ielā 3a, Smilte-
nē. Lūdzam izmantot iespēju sazi-
nāties ar SIA „Smiltenes NKUP” pa 
tālruni 26182972 vai e-pastu: smil-
tenesnkup@gmail.com, vai arī sūtīt 
ziņu „Smiltenes NKUP” mājaslapā. 
Tāpat ziņojumu iesniegšanai iespē-
jams izmantot arī  pastkastīti Pils 
ielā 3a.

Informācija sagatavota uz 
16.03.2020.

Valsts iestāžu darbs ārkārtējās situācijas laikā
līdzšinējā režīmā.  Ambulatoro pa-
kalpojumu – speciālistu konsultāciju 
un diagnostisko izmeklējumu norisi 
šobrīd paredzam plānotajā apjomā.  
Dzemdību palīdzība tiks nodrošinā-
ta ierastajā kārtībā. 

Pie poliklīnikas ieejas būs māsu 
postenis, kurā ikviens ienācējs tiks 
primāri testēts. Viņam būs jāsniedz 
informācija, vai beidzamo 14 dienu 
laikā viņš nav atgriezies no pandē-
mijas skartajām valstīm, vai viņam 
nav bijusi jebkāda saskare ar per-
sonu, kas atgriezusies no turienes 
un vai nav „COVID-19” infekcijai 
raksturīgie simptomi. Māsa, nepie-
ciešamības gadījumā, izmērīs tem-
peratūru. 

Ja ienācējs noliedzoši atbildēs 
uz epidemioloģiskajiem  jautāju-
miem, viņš drīkstēs doties tālāk 
– pie speciālista uz konsultāciju, 
uz izmeklējumu, pie sava ģimenes 
ārsta, kura prakses vieta ir slimnīcas 
telpās, vai uz magnētiskās rezonan-
ses izmeklējumu, kurš arī pieejams 
slimnīcas telpās. 

Cilvēkam, kurš apstiprinoši 
atbildēs uz epidemioloģisko jau-
tājumu un būs  akūtu respiratoru 
infekciju pazīmes – paaugstināta 
temperatūra, klepus, elpas trūkums, 
rīkles iekaisums vai sapošs kakls – 
veselības aprūpes  pakalpojums tiks 
atteikts. Par atceltā pakalpojuma 
jauno laiku pacientam jāsazinās 
ar reģistratūru: tālr. 64202601, 
64202603, elektroniski www.vi-
dzemesslimnica.lv/e-pieraksts

Kā uzsver mediķi, ārkārtas si-
tuācija prasa izpratni un atbildību 
katram pašam par savu veselību un 
savu apkārtējo drošību. Tāpēc sva-
rīgi ne tikai uzklausīt ieteikumus 
par pareizu rīcību pandēmijas ga-
dījumā, bet speciālistu padomus arī 
ievērot. Arīdzan pašus elementārā-
kos – bieži mazgāt rokas, izvairī-
ties no sabiedrisku masu pasākumu 
apmeklēšanas, paturēt sevi mājas 
karantīnā 14 dienas, ja pats vai ģi-

menes loceklis atgriezies no pandē-
mijas skartajām vietām, vai kontak-
tējies ar tādu personu. Un, ja šo 14 
dienu laikā sajūtami „COVID-19” 
raksturīgie simptomi – klepus, el-
pas trūkums, sāpošs kakls, paaug-
stināta temperatūra, zvanīt 113 vai 
ģimenes ārstam. 

Avots: www.vidzemesslimnica.lv

SIA „ZAAO” ieviesti 
ierobežojumi

SIA „ZAAO” turpinās nodro-
šināt atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniegšanu, bet ir pār-
traukta klientu apkalpošana klātienē, 
vairāk par ierobežojumiem zemāk:

Nešķirotu sadzīves atkritumu 
konteineru un dalīti vāktu atkritu-
mu konteineru tukšošana notiek 
pēc plānotā grafi ka. Grafi ki un no-
rēķinu informācija tāpat kā līdz 
šim pieejama elektroniskajā klientu 
sistēmā https://klientiem.zaao.lv/
public/. Lūgums laicīgi informēt, ja 
nepieciešamas izmaiņas atkritumu 
konteineru izvešanas grafi kā, sūtot 
nepieciešamās izmaiņas uz zaao@
zaao.lv.

No šā gada 13. marta ir pār-
traukta klientu apkalpošana klātie-
nē Valmieras birojā. Nodrošinām 
saziņu darba dienās darba laikā (no 
plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 
13.00 līdz 17.00) pa tālr.64281250, 
26515556 un e-pastu zaao@zaao.
lv.

Tiek pārtraukta to pakalpoju-
mu sniegšana, kas saistīta ar tiešu 
kontaktu ar klientu viņa mājvietā 
vai birojos, tai skaitā braukšana uz 
birojiem pēc makulatūras kastu sa-
tura vai nolietotas elektrotehnikas 
savākšana, kā arī citu pakalpojumu 
sniegšana, par kuriem plānots norē-
ķināties izmantojot skaidru naudu.

Ir pārtraukts mācību process Da-
bas un tehnoloģiju parkā „URDA”.

EKO laukumos pakalpojumu 
sniegšanas ierobežojumi:

No 16. marta EKO – laukumos 
birojos un EKO laukumos var no-
dot tikai to iepakojumu pārstrādei, 
kas nav saistīts ar skaidras naudas 
iekasēšanu. EKO laukumos-biro-
jos netiks slēgti līgumi un klientu 
apkalpošana tiks nodrošināta cen-
šoties samazināt tiešus kontaktus 
starp cilvēkiem.

EKO laukumos var nodot ti-
kai pudeļu un burku stiklu, papīru, 
kartonu, polimēru, PET pudeles, 
metālu. Izlietotais iepakojums jā-
nodod ieturot distanci ar EKO lau-
kuma pārzini.

Nav iespējama lielgabarīta, 
zaļo, būvniecības atkritumu no-
došana par maksu. Nav iespējams 
nodot riepas un sadzīvē radušos 
bīstamos atkritumus. Netiek nodro-
šināta līgumu slēgšana un konsul-
tāciju sniegšana, tai skaitā par dzel-
tenas krāsas maisu iegādi nešķirotu 
sadzīves atkritumu savākšanai. 
Limbažu EKO laukumā pārtraukta 
taras pieņemšana.

BIG-BAG maisus klientiem, 
kuriem ir līgums ar ZAAO, ir ie-
spējams saņemt EKO laukumos, 
bet klientiem, kuriem līguma 
nav, izsniegšanas nepieciešamī-
ba ir iepriekš telefoniski jāsaska-
ņo ar ZAAO Valmieras biroju pa 
tālr.29225862, vienojoties par to 
izsniegšanas vietu un laiku.

EKO laukums, kas atrodas 
Reģionālajā atkritumu apsaimnie-
košanas centrā „Daibe”, nav pieej-
ams privātpersonu apmeklējumam, 
juridiskām personām apmeklē-
jums iepriekš jāsaskaņo pa tālruni 
28394140 (darba dienās darba laikā 
no plkst. 8.00 līdz 17.00)

Jautājumu gadījumā saziņa 
ar ZAAO biroju darba dienās 
darba laikā pa tālr. 64281250 un 
e-pastu zaao@zaao.lv.

Vēlam visiem labu veselību un 
atbildīgu rīcību!

Avots: SIA „ZAAO”

turpinājums no 1. lpp.

Smiltenes novada domes Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbi-
nieku Blomes pagastā. Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo doku-
mentu iesniegšana līdz š.g. 31. martam.

Galvenie darba pienākumi: organizēt un sniegt Blomes pagasta iedzīvo-
tājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, informēt 
un konsultēt par viņu tiesībām uz pakalpojumiem un palīdzību. Darba alga 
atbilstoši 8. mēnešalgu grupai –  727 EUR pirms nodokļu nomaksas. 

Informācija par prasībām un galvenajiem darba pienākumiem 
www.smiltene.lv, sadaļā „Vakances”. 

Lieliskā gaisotnē Tautas lietišķa-
jā mākslas studijā „Smiltene”, Līgas 
Gabrānes un Agneses Ices-Sudzanes 
vadītas, norisinājās divas omulīgas 
darbnīcas visiem interesentiem, kas 
atsaucās uzaicinājumiem. 

22. februārī  notika sveču dar-
bnīca. Izmantojot dabas materiālus, 
katrs darbnīcas dalībnieks izveido-
ja dažādās tehnikās trīs bioloģiskās 
sveces – tinot bišu vaska plāksni, au-

Tautas lietišķajā mākslas studijā aizvadītas sveču darbnīca
dzējot sveci no smaržīgā bišu vaska, 
kā arī, lejot augu vasku, papildinot 
ar dabiskiem izejmateriāliem. 

Sieviešu dienas noskaņās un 
burvīgā aromātā norisinājās dabis-
kās kosmētikas darbnīca. Dalībnie-
cēm bija iespējams uzzināt nianses, 
kas jāievēro savienojot nepiecie-
šamās sastāvdaļas, lai pagatavotu 
īpašus skaistuma kopšanas līdzekļus 
– cieto roku vasku, dabīgo dezodo-

rantu un lūpu balzamu. 
Aušanas pulciņa jaunajām au-

dējām, paralēli apgūstot teorētiskās 
zināšanas par aušanu, tapuši pirmie 
lupatu paklājiņi. Studijā top arī da-
lībnieču skaistie darbi – linu dvieļi, 
villaines, snātenes, segas, brunču 
audumi un citi rokdarbi.

Inga Bormane,
Tautas lietišķās mākslas studijas 

„Smiltene” praktikante
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kustamā īpašuma „Kalējiņi”, 
Bilskas pagastā, kadastra numurs 
94440100241, atdalāmajai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94440100316 2,4 ha platībā mainīt 
nosaukumu no „Kalējiņi”, Bilskas 
pagasts, uz „Jaunlīdumi”, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads.

11. No Bilskas pagasta ne-
kustamā īpašuma „Līču Salas”, 
Bilskas pagastā, kadastra numurs 
94440070057, atdalāmajai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94440090017 5,3 ha platībā mainīt 
nosaukumu no „Līču Salas”, Bilskas 
pagasts, uz „Līču mežs”, Bilskas pa-
gasts, Smiltenes novads.

12. Pārtraukt M.P. zemes lieto-
šanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā 
piešķirto zemes vienību „Robežnie-
ki”, Smiltenes pagastā, zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumu 9480 
005 0204 1,0 ha platībā. 

13. Noteikt, ka zemes vienība 
„Robežnieki”, Smiltenes pagasts, 
kadastra apzīmējums 9480 005 
0204, 1,0 ha platībā ir piekritīga 
Smiltenes novada pašvaldībai.

14. Iznomāt J.G. nekustamā 
īpašuma „Valsts brīvā zeme (Vārpa 
Nr. 43)”, Smiltenes pagastā, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
9480 006 0250  0,0030 ha platībā 
garāžas ēkas uzturēšanai.

15. Iznomāt J.G. nekustamā 
īpašuma „Valsts brīvā zeme (Vārpa 
Nr. 44)”, Smiltenes pagastā, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
9480 006 0251  0,0030 ha platībā 
garāžas ēkas uzturēšanai.

16. Iznomāt E.K. zemes vienību 
„Valsts brīvā zeme (Ilgas 69)”, Smil-
tenes pagastā, kadastra apzīmējums 
9480 005 0319, 0.06 ha platībā, per-
soniskās palīgsaimniecības vajadzī-
bām, nosakot nomas līguma termiņu 
līdz 2024. gada 31. decembrim.

17. Rīkot zemes nomas tiesību 
izsoli par zemes vienības „Vidusze-
mes”, Brantu pagastā, kadastra ap-
zīmējums 9448 004 0052, daļas 3,5 
ha platībā iznomāšanu lauksaimnie-
ciskai izmantošanai.

18. Izbeigt zemes nomas līgu-
mu Nr. 54/2018 par zemes vienības 
„Ozolzīles”, Launkalnes pagastā, 
kadastra apzīmējums 9470 010 
0302, un „Zīles”, Launkalnes pa-
gastā, kadastra apzīmējums 9470 
010 0301, iznomāšanu R.O.

19. Izbeigt zemes nomas līgu-
mu Nr. 21/2015 par zemes vienības 
Smilšu iela 2A, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 001 1307, izno-
māšanu L.M.

20. Izbeigt zemes nomas līgu-
mu Nr.117/2016 par zemes vienības 
„Žubītes”, Bilskas pagastā, kadastra 
apzīmējums 9444 007 0240, izno-
māšanu sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību „Kalna Tomēni”.

21. Izbeigt zemes nomas līgu-
mu Nr.118/2016 par zemes vienības 
„Bitītes”, Bilskas pagastā, kadastra 
apzīmējums 9444 007 0203, izno-
māšanu sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību „Kalna Tomēni”.

22. Pieņemti 25 lēmumi par ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanu.

23. Nepiešķirt L.L. nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus par 
īpašumu „Silva 6”-1, Silva, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads, 
par 2020. gadu. 

Smiltenes novada domes lēmumi
2020. gada 26. februārī notika 

ārkārtas domes sēde, kurā tika 
pieņemti 92 lēmumi:

1. Konceptuāli apstiprināt Smil-
tenes novada zīmolvedības un mār-
ketinga komunikācijas stratēģijas 
un vizuālās identitātes izstrādes 2. 
posma vizuālās identitātes vadlīni-
jas jeb zīmolgrāmatu. 

2. Atsavināt, pārdodot atklātā 
izsolē ar augšupejošu soli, Smilte-
nes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Ķirši”, Laun-
kalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 9470 010 0274, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0265 0.2164 
ha platībā. 

3. Atsavināt, pārdodot atklātā 
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes 
novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu „Ķirškalni”, Lau-
nkalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 9470 010 0275, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0266 0,2466 
ha platībā. 

4. Atsavināt, pārdodot atklātā 
izsolē ar augšupejošu soli, Smilte-
nes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Bērzi”, Laun-
kalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 9470 010 0309, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0303 0,6432 
ha platībā. 

5. Atsavināt, pārdodot atklātā 
izsolē ar augšupejošu soli, Smilte-
nes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Kalna Bēr-
zi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā, kadastra numurs 9470 010 
0310, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 9470 010 
0304 0.5707 ha platībā. 

6. Atsavināt, pārdodot atklātā 
izsolē ar augšupejošu soli, Smilte-
nes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu Celtnieku iela 
2-5, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 9415 900 0822, kas 
sastāv no dzīvokļa 54,0 m2 platībā, 
541/5748 kopīpašuma domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas un 
palīgēkas. 

7. No Launkalnes pagasta ne-
kustamā īpašuma „Smiltenes Lauk-
saimniecības Tehnikums”, kadastra 
numurs 94700010009, atdalāmajām 
zemes vienībām ar kadastra apzī-
mējumu 94700050025 24,7 ha un 
94700050026 11,1 ha platībā mainīt 
nosaukumu no „Smiltenes Lauk-
saimniecības Tehnikums”, Launkal-
nes pagasts, uz „Meži”, Launkalnes 
pagasts, Smiltenes novads.

8. No Bilskas pagasta nekustamā 
īpašuma „Saulieši”, Bilskas pagas-
tā, kadastra numurs 94440060061, 
atdalāmajai zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 94440050025 
7,6 ha platībā mainīt nosaukumu no 
„Saulieši”, Bilskas pagasts, uz „Sau-
liešu mežs”, Bilskas pagasts, Smil-
tenes novads.

9. No Bilskas pagasta nekustamā 
īpašuma „Saulieši”, Bilskas pagas-
tā, kadastra numurs 94440060061, 
atdalāmajai zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 94440060062 
3,0 ha platībā mainīt nosaukumu no 
„Saulieši”, Bilskas pagasts, uz „Kal-
na Saulieši”, Bilskas pagasts, Smil-
tenes novads.

10. No Bilskas pagasta ne-

24. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma 
objekta – „Zari”, Bilskas pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra numurs 
9444 006 0092, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 006 0092 1,38 ha platībā 
2020. gada 23. janvāra izsoles rezul-
tātu, saskaņā ar kuru īpašuma ob-
jektu par 3450,00 EUR (trīs tūkstoši 
četri simti piecdesmit euro un nulle 
centi) nosolīja sabiedrība ar ierobe-
žotu atbildību SIA „LV Timber”, re-
ģistrācijas numurs 44103041588.

25. Atzīt par nenotikušu 2019.
gada 19. decembra pašvaldības ne-
kustamā īpašuma „Siļķītes”, Blomes 
pagastā, Smiltenes novadā, trešo 
izsoli, kuru rīkoja saskaņā ar Smil-
tenes novada domes 2019. gada 30. 
oktobra lēmumu Nr. 716 (protokols 
Nr. 13, 4.§.10.), jo izsolei nebija pie-
teicies neviens dalībnieks.

26. Atzīt par nenotikušu 2020.
gada 23. janvāra pašvaldības nekus-
tamā īpašuma „Irbītes”, Bilskas pa-
gastā, Smiltenes novadā, otro izsoli, 
kuru rīkoja saskaņā ar Smiltenes no-
vada domes 2019. gada 27. novem-
bra lēmumu Nr. 784 (protokols Nr. 
15, 6.§.), jo izsolei nebija pieteicies 
neviens dalībnieks.

27. Uzdot Nekustamo īpašumu 
nodaļai sagatavot un iesniegt domei 
izskatīšanai priekšlikumus atbilstoši 
2018. gada 19. jūnija Ministru kabi-
neta noteikumiem Nr. 350 „Publis-
kas personas zemes nomas un apbū-
ves tiesības noteikumi” par turpmā-
ko rīcību ar  pašvaldības nekustamo 
īpašuma „Irbītes”, Bilskas pagastā, 
Smiltenes novadā.

28. Atzīt par nenotikušu inves-
tīciju objekta – ražošanas jaunbūves 
un tās uzturēšanai nepieciešamās 
zemes vienības Limbažu ielā 8, 
Smiltenē, 2020. gada 21. februārī 
izsludināto objekta otro izsoli, jo 
publikācijā norādītajā pieteikumu 
iesniegšanas termiņā neviens nomas 
tiesību pretendents nepieteicās.

29. Atļaut atsavināt nolietotu 
automašīnu OPEL ASTRA, valsts 
reģistrācijas numurs: FU 8307, šasi-
jas numurs: W0L0TGF4825131605, 
par atlikušo vērtību, nododot to uti-
lizācijai nolietotu transportlīdzekļu 
apstrādes uzņēmumam.

30. Atļaut atsavināt nolieto-
tu automašīnu DACIA LOGAN, 
valsts reģistrācijas numurs: FS 
2837, šasijas numurs: UU1LSDA-
AH34289029, par atlikušo vērtību, 
nododot to utilizācijai nolietotu 
transportlīdzekļu apstrādes uzņēmu-
mam.

31. Atsavināt kustamo mantu 
– vieglo auto SUBARU LEGACY, 
reģistrācijas numurs: GA 2983, 
pārdodot to par brīvu cenu.

32. Atzīt par nenotikušu 2019.
gada 27. novembra (lēmums Nr. 
783, protokols Nr. 15, 5.§.) apstip-
rināto pašvaldības kustamās mantas 
– pasažieru autobusa Ford Transit, 
valsts reģistrācijas numura zīme: 
HH 9249, 2020. gada 23. janvārī tre-
šo izsoli, jo izsolei nebija pieteicies 
neviens dalībnieks.

33. Piekrist nekustamā īpašuma 
Gaujas ielā 2, Smiltenē, Smiltenes 
novadā (reģistrēts Smiltenes pilsē-
tas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
971), kas sastāv no zemes gabala ar 
kadastra numuru 94150010204 ar 

kopējo platību 985 m2 , pirkumam 
un iegādāties to pašvaldības īpašu-
mā par pirkuma summu 15000,00 
euro (piecpadsmit tūkstoši euro nul-
le centi) ar turpmākās izmantošanas 
mērķi likuma „Par pašvaldībām 15. 
panta pirmās daļas 2. un 4. punktā 
noteikto pašvaldības autonomo 
funkciju izpildei.

34. Par telpu nomas līguma 
termiņa pagarināšanu nekustamajā 
īpašumā Pils ielā 6, Smiltenē, Smil-
tenes novadā.

35. Nodot nomā rūpnieciskās 
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai 
Lizdoles ezerā 2020. gadā un iedalīt 
zvejas limitu 2020. gadam – vienu 
zivju murdu, kas atbilst 30 (trīsdes-
mit) metru tīklu garumam, K.I.

36. Iznomāt SIA „Ditas Pīlātes 
ģimenes ārsta prakse” neapdzīvo-
jamās telpas pašvaldības ēkā „Bēr-
nudārzs”, Palsmanē, Palsmanes pa-
gastā, Smiltenes novadā, ar kopējo 
platību 76,8 m2, ar mērķi nodibināt 
ģimenes ārsta prakses vietu.

37. Slēgt Smiltenes novada Paš-
valdības policijas darbības nodroši-
nāšanai nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu ar Nodrošinājuma valsts 
aģentūru par telpu nomu nekusta-
majā īpašumā Pils ielā 2a, Smiltenē.

38. Slēgt līgumu ar Vidzemes 
plānošanas reģionu par sadarbību 
pasākuma „Vidzemes novadu diena 
Centrāltirgū” organizēšanā.

39. Par papildus fi nansējuma 
piešķiršanu projektam „Vides pār-
valdības pilnveidošana, īstenojot 
kopējus pasākumus RU-LV pārro-
bežu reģionos” (Green Palette).

40. Par Smiltenes novada at-
tīstības programmas 2012. – 2018.
gadam Rīcības plāna un Investīciju 
plāna aktualizāciju.

41. Par projekta iesnieguma 
„Uzņēmējdarbības attīstībai nepie-
ciešamās infrastruktūras sakārto-
šana Variņu pagastā” sagatavošanu 
specifi skā atbalsta mērķa pasāku-
mam 5.6.2. 

42. Par aizņēmumu no Valsts ka-
ses ERAF projekta (Nr. 5.6.2.0/18/
I/018) Smiltenes pilsētas publiskās 
infrastruktūras sakārtošana uzņē-
mējdarbības vides uzlabošanai, I. 
kārta” īstenošanai.

43. Par Smiltenes novada do-
mes 2019. gada 24. aprīļa lēmuma 
(sēdes protokols Nr. 4, 11.§.) „Par 
aizņēmumu no Valsts kases ERAF 
projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) Mā-
cību vides uzlabošana Smiltenes vi-
dusskolā” īstenošanai” grozīšanu. 

44. Par aizņēmumu no Valsts ka-
ses ERAF projekta (Nr. 8.1.2.0/17/
I/034) „Mācību vides uzlabošana 
Smiltenes vidusskolā” īstenošanai. 

45. Par prasības par līgumsoda 
samaksu norakstīšanu.

46. Par prasības norakstīšanu.
47. Par kritērijiem nomas mak-

sas gradācijai un piemērošanai ko-
mercdarbības (de minimis) atbalsta 
piešķiršanai samazinātas nomas 
maksas veidā. 

48. Apstiprināt Saistošo notei-
kumu Nr. 3/20 „Par kārtību, kādā 
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 
dzērienu, starpproduktu vai pārē-
jo alkoholisko dzērienu ražošanai 
Smiltenes novadā” projektu.

49. Atcelt domes 2019. gada 27. 
decembra lēmumu Nr. 900 „Par sais-
tošo noteikumu Nr. 22/19 „Trūcīgas 

un maznodrošinātas ģimenes (per-
sonas) statusa noteikšana Smiltenes 
novadā” projekta apstiprināšana”.

50. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 4/20 „Trūcīgas un mazno-
drošinātas ģimenes (personas) sta-
tusa noteikšana Smiltenes novadā” 
projektu.

51. Pieņemti 9 lēmumi par pa-
līdzību dzīvokļu jautājumu risināša-
nā.

52. Veikt Palīdzības reģistros 
iekļauto datu precizēšanu un perso-
nu palīdzības kārtas numuru pārre-
ģistrēšanu.

53. Noteikt, ka Smiltenes no-
vada kultūras, sabiedriski nozīmīgu 
vai izglītojošu pasākumu konkursā 
2020. gadā atbalstāmo aktivitāšu 
prioritāte ir Smiltenes pilsētas 100-
gades pasākumi.

54. Uzdot Smiltenes novada 
kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai 
izglītojošu pasākumu konkursa ko-
misijai izsludināt 2020. gada Smil-
tenes novada kultūras, sabiedriski 
nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu 
konkursu.

55. Apstiprināt Noteikumu Nr. 
2/20 „Grozījumi Smiltenes novada 
domes 2019. gada 27. februāra no-
teikumos Nr. 5/19 „Smiltenes no-
vada pašvaldības videonovērošanas 
sistēmas drošības noteikumi” pro-
jekta apstiprināšana”” projektu.

56. Apstiprināt Nolikumu Nr. 
2/20 „Grozījumi Smiltenes novada 
domes 2009. gada 30. septembra 
nolikumā „Kancelejas nodaļas no-
likums””.

57. Par izmaiņām Grundzāles 
pagasta pārvaldes amatu vienību sa-
rakstā.

58. Par izmaiņām Smiltenes no-
vada domes administrācijas amatu 
vienību sarakstā.

59. Par Smiltenes novada paš-
valdības iestāžu amatu vienību sa-
rakstu apstiprināšanu.

Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja 

Kamēr Smiltenes novada 
bibliotēka, Bērnu apkalpošanas 
nodaļa un bibliotēkas Smiltenes 
novada pagastos apmeklētājiem 
ir slēgtas, pamatojoties uz Smil-
tenes novada domes rīkojumu, 
ikvienam lasītājam ir iespēja bez 
maksas lasīt latviešu autoru un 
tulkotos darbus e-grāmatas for-
mātā tiešsaistē mobilajā ierīcē 
vai datorā vietnē www.3td.lv.  

„3td e-grāmatu bibliotēka" 
ir pakalpojums, kas pieejams 
reģistrētiem pašvaldību publisko 
bibliotēku lietotājiem, kuriem 
izsniegti autorizācijas dati. Lai 
saņemtu autorizācijas datus, ai-
cinām sazināties ar sev tuvāko 
bibliotēku pa e-pastu. Bibliotē-
ku kontaktinformācija atroda-
ma www.smiltene.lv. 

Sanita Lārmane,
Smiltenes bibliotēkas vecākā 

bibliotekāre

Bibliotēkas 
aicina lasīt 
e-grāmatas
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Biedrība „GaisMa Tunelī” ir 
realizējusi projektu Nr.19-090-
AL10-A019.2203-000002 „Kāp-
šanas sienas ierīkošana Blomes 
pamatskolā”. Projekta ietvaros tika 
izbūvēta traversa kāpšanas siena, 
kuras augstums  ir 2,5 m un platums 
9,5 m – kopējais sienas kāpšanas 
laukums ir 23 m2. 

Kopumā  kāpšanas sienā iz-
vietotas 100 aizķeres trijās dažā-
dās krāsās ar dažādām sareģītības 
pakāpēm, izvietotas  4 formas, lai 
nodrošinātu sienas lietotājiem da-
žādas grūtības pakāpes un izaici-
nājumus. Kāpšanas sienai līdzi ir 
lietošanas instrukcija, kura nosaka 
veidus, kā izmantot šo sienu. Pēc 
iepazīšanās ar instrukciju persona 
ir gatava sienas lietošanai. Drošības 
nolūkos zem sienas ir novietoti kri-
tienu mīkstinoši paklāji. 

Kāpšanas sienu var lietot pie-

Blomes pamatskolā ir izveidota kāpšanas siena

Lauksaimniecības datu centrs 
(LDC) informē, ka 2020. gadā 
Latvijā jāveic lauku saimniecību 
integrētā statistikas datu apkopo-
šana par lauksaimniecības dzīv-
nieku turēšanas un kūtsmēslu uz-
glabāšanas veidiem novietnē. No-
vietņu infrastruktūras anketu ies-

Ja tu esi jaunietis vecumā no 
15 – 29 gadiem, kurš nestrādā, ne-
mācās un neapgūst arodu, piesakies 
projektam „PROTI un DARI”! 
Projektu īsteno Smiltenes novada 
pašvaldība sadarbībā  ar Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūru.

Projekta mērķis ir attīstīt mēr-
ķa grupas jauniešu prasmes un vei-
cināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā 
aroda apguvē pie amata meistara, 
Nodarbinātības valsts aģentūras vai 
Valsts izglītības attīstības aģentūras 
īstenotajos Jauniešu garantijas pro-
jektu pasākumos vai Nodarbinātības 
valsts aģentūras īstenotajos aktīva-
jos nodarbinātības vai preventīvajos 
bezdarba samazināšanas pasāku-
mos, kā arī nevalstisko organizāciju 
vai jauniešu centru darbībā.

Veiksim Tavu profi lēšanu (no-
vērtēšanu) un uzzināsim, kādas ir 
Tavas prasmes, intereses un iegūtā 
izglītība, kā arī noteiksim Tavus at-
tīstības virzienus!

Mērķa grupa: jaunieši vecumā 

Lauksaismniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atklāta projektu 
konkursa Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 
apakšpasākuma „Darbības īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” fi nan-
sējumu, Smiltenes novada domes 
līdzfi nansējumu nevalstiskajām or-
ganizācijām un biedrības „GaisMa 
Tunelī” privātos līdzekļus. 

Projekta kopējās izmaksas 
ir  5115,35 EUR, no kurām ELF-
LA fi nansējums ir  4574,63 EUR, 
biedrības „GaisMa Tunelī” privātie 
līdzekļi 32,43 EUR un Smiltenes 
novada domes līdzfi nansējums ir 
508,29 EUR.  Sienu piegādāja un 
uzstādīja uzņēmums SIA „MU-
RUS”. 

Traversa kāpšanas siena paredz 
kāpšanu uz sāniem – šādas sienas 
vienlaicīgi var izmantot vairāk cil-

vēku, nav nepieciešama speciāla 
instruktora apmācība un nav jālieto 
speciāls drošības ekipējums. Kāp-
šanas siena ir multifunkcionāla un 
nodrošina bērniem aktīvu, attīstošu 
vidi skolā, sniedz papildus iespējas 
bērniem esošajās telpās – tā ne tikai 
ir izklaidējoša, siena ir pietiekoši 
izaicinoša, lai attīstītu jaunas pras-
mes.

Blomes pamatskola ir pateicī-
ga par projekta īstenošanu – tagad 
bērniem, neatkarīgi no laika aps-
tākļiem ir iespēja aktīvi darboties 
skolas telpās. Bērniem  ir iespēja 
sevi izaicināt, piedalīties savstarpē-
jās sacensībās un trenēties kāpšanas 
sportā – kas to zina, varbūt izaugs 
nākošie kāpšanas Olimpieši. 

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

sporta un atpūtas pasākumi, kāpēji 
kāpj un paši uzņemas atbildību par 
savām darbībām (par savu risku). 
Visi sienas lietotāji ievēro noteiku-
mus, ko paredz sienas izgatavotāji 
un nav pretrunā ar kāpšanas sienas 
lietošanas pamācību. 

Projekts tika īstenots, piesais-
tot  Eiropas savienības Eiropas 

augušie un jaunieši, kas vecāki par 
18 gadiem. Bērni var kāpt tikai ve-
cāku vai citu pieaugušo uzraudzībā. 
Šādu uzraudzību var uzticēt kāp-
šanas sienas operatoram. Visiem 
kāpējiem obligāti ir jāiepazīstas ar 
kāpšanas sienas drošības un teh-
nikas noteikumiem. Laikā, kad uz 
kāpšanas sienas notiek organizēti 

no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri 
nemācās un nestrādā, neapgūst aro-
du, nav reģistrēti NVA.  

 Piedāvātās iespējas: 2 – 4 mē-
nešu garumā iespēja iegūt un paaug-

stināt savu pašapziņu, individuāla 
mentora atbalstu, pilnveidot savas 
dzīves prasmes, neformālas mācības 
(piem. auto vadītāja kursi), kā arī ne-
pieciešamības gadījumā saņemt psi-

holoģisko atbalstu un konsultācijas 
pie speciālistiem.

Kāda izskatīsies jaunieša indi-
viduālā pasākumu programma?

Projekta laikā tiks īstenota kat-
ra jaunieša individuālā pasākumu 
programma 2 līdz 4 mēnešu ilgā 
periodā, nodrošinot tajā paredzētos 
pasākumus, kas var ietvert dažādas 
aktivitātes:

- regulārs individuāls mentora 
atbalsts, kas ietver jaunieša regulāru 
motivēšanu sekmīgi pildīt tā indivi-
duālo pasākumu programmu, veici-
not mācīšanās mērķu sasniegšanu;

- individuālas konsultācijas, 
kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās 
individuālajā pasākumu programmā 
paredzētās aktivitātēs;

- neformālās un ikdienas mācī-
šanās aktivitātes;

- speciālistu konsultācijas;
- aktivitātes profesijas specifi -

kas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt 
profesionālo kvalifi kāciju vai apgūt 
arodu pie amata meistara;

- iesaistīšanās vietējās sabied-
riskajās aktivitātēs u.c.

Projekts tiks īstenots līdz 2020. 
gada rudenim, tāpēc vēl nav par vēlu 
iesaistīties! Dažas brīvas vietas vēl 
ir…nenokavē! Otru reizi tādas ie-
spējas nebūs.

Lai pieteiktos projektam vai ie-
gūtu papildus informāciju, raksti uz 
e-pastu: ilze.mize@smiltene.lv vai 
zvani 28631993.

„PROTI un DARI!” ir Eiropas 
Savienības fondu 2014. –2020. gada 
plānošanas perioda darbības prog-
rammas „Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 8.3.3. specifi skā atbalsta mērķa 
„Attīstīt NVA nereģistrēto NEET 
jauniešu prasmes un veicināt to ie-
saisti izglītībā, NVA īstenotajos pa-
sākumos Jauniešu garantijas ietva-
ros un nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā” projekts, 
kuru īsteno Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra sadarbībā ar 
Latvijas pašvaldībām.

Lauksaimniecības datu centra informācija novietņu īpašniekiem!
niegšana turpinās līdz 01.06.2020.

Informācijas iesniegšana ir ob-
ligāta par šādām dzīvnieku sugām 
un minimālo skaitu:

liellopi – no pirmā dzīvnieka;
aitas + kazas – kopskaitā no 5 
dzīvniekiem;
zirgi – no 5 dzīvniekiem;

Nu jau par tradīciju kļuvusi ģi-
menisko vērtību godināšana Smil-
tenes novadā.  Arī šogad Smiltenes 
novada dome pasniegs bronzas mo-
nētas 2019. gadā dzimušajiem nova-
da bērniem, taču, publisko pasāku-
mu rīkošanas ierobežojumu dēļ, ie-
priekš plānotie pasākumi 14. un 21. 
martā atceļas uz nenoteiktu laiku. 

14. martā tika plānoti pirmie 
monētas pasniegšanas pasākumi 
Variņu, Grundzāles un Palsmanes 
pagastos, kur bija plānots sveikt 
jaundzimušo vecākus un godinā-
ti vismazākie novada iedzīvotāji. 
21. martā jaundzimušo ģimeņu 
godināšanas pasākumi tika plānoti 
Bilskas, Launkalnes un Blomes pa-

gastos. Šie pasākumi tiek pārcelti 
uz nenoteiktu laiku un informāci-
ja par pasākumu norises laiku tiks 
izziņota pasākuma dalībniekiem 
individuāli.

Savukārt Smiltenē medaļas pa-
sniegšanas ceremonija plānojās 10. 
maijā, kurā plānots sveikt ne tikai 
Smiltenes pilsētas, bet arī Brantu 
un Smiltenes pagasta jaundzimušos 
bērnus. Dotajā brīdī Smiltenes pilsē-
tas pasākums netiek atcelts vai pār-
celts, bet aicinām sekot līdzi  aktuā-
lajai informācijai un notikumiem. 

Jāatzīmē, ka 2019. gads Brantu 
pagastam ir bijis ļoti ražīgs, pēc ilg-
stoši zemiem dzimstības rādītājiem, 
iepriekšējais gads rāda patīkamu 

kāpumu pēctecības rezultātos. Ko-
pumā 2019. gadā Smiltenes novadā 
ir reģistrēti 140 jaundzimušie: Bils-
kas pagastā – 14, Brantu pagastā – 8, 
Blomes pagastā – 6, Grundzāles pa-
gastā – 10, Launkalnes pagastā – 11, 
Palsmanes pagastā – 9, Smiltenes 
pagastā – 12, Variņu pagastā – 6, 
Smiltenes pilsētā – 64 .

Smiltenes novada domes Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāja Dace 
Ērģele uzsver: „Ar šo monētas pa-
sniegšanas tradīciju, simboliski vē-
lamies pateikties tām ģimenēm, kuri 
ir izvēlējušies Smiltenes novadu par 
mājām saviem mazuļiem. Smiltenes 
novads būs tā vieta, caur kuru ma-
zais iepazīs pasauli un pavadīs savus 

pirmos dzīves mirkļus.”
Uzaicinājumi jeb ielūgumi uz 

pasākumu jau tika nosūtīti uz bērna 
deklarēto dzīvesvietas adresi. Ņemot 
vērā situācijas nopietnību, vēlreiz 
uzsveram, ka pasākumi tiek pārcelti 
un monētas  saņems visi 2019. gada 
jaundzimušie, kas deklarēti Smilte-
nes novadā. 

Jautājumu gadījumā aicinām 
sazināties ar  Smiltenes novada do-
mes Dzimtsarakstu nodaļas vadītā-
ju, zvanot uz tālruni 64707572 vai 
rakstot uz e-pastu: dace.ergele@
smiltene.lv. 

Kopš 2016. gada ir izveidoju-
sies tradīcija, kur Smiltenes novadā 
deklarētiem jaundzimušajiem bēr-

Ģimeņu godināšanas pasākumi tiek pārcelti uz nenoteiktu laiku
niem un viņu vecākiem tiek pie-
šķirta bronzas monēta, kur aversā 
attēlots bērnu plaukstu nospiedums 
un sauklis „vieta kur augt!” un  re-
versā redzams Smiltenes novada 
ģerbonis. Rociņu nospiedums mo-
nētā simbolizē novada attīstību, iz-
augsmi – rokas darba nebīstas un ar 
darbu, ar stipru un talantīgu cilvēku, 
kas sapņo lielus sapņus, var sasniegt 
teju neiespējamo.

Sargāsim savus bērnus un bū-
sim atbildīgi par pieņemtajiem lē-
mumiem – lai visiem veselība un 
izturība!

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

mājputni – no 10 putniem;
cūkas – no 1 sivēnmātes, pārē-
jās cūkas – no 3.
Neskaidrību gadījumā konsul-

tācijas pa tālr. 67095069, 67095057, 
67027240, tuvākajā LDC reģionā 
vai pie LLKC lopkopības speciā-
listiem, kuri apmācīti Novietņu in-

frastruktūras un kūtsmēslu krātuves 
anketu aizpildei.

Papildus informējam, ka anke-
tas apkopotā veidā tiks iesniegtas 
Centrālajai statistikas pārvaldei in-
formācijas sagatavošanai saskaņā 
ar regulas Nr. 2018/1091 par lauku 
saimniecību integrētu statistiku pra-

sībām; anketās reģistrētā informā-
cija nebūs publiski pieejama. Pirms 
anketas aizpildīšanas lūdzam iepazī-
ties ar tās aizpildes metodiku.

Papildus  informāciju un 
skaidrojumus par anketu meklējiet 
www.ldc.gov.lv.
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Smiltenes novada Pašvaldības policijas atskaite par 2020. gada februāri
  Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2020. gada februāra 

mēnesī sastādījusi 18 administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 
15 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un 3 par Smiltenes no-
vada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli 
No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turp-
māk tekstā – LAPK) noteikumu pārkāpumiem: 15

 LAPK 42.1.p. 4.d. Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 4
LAPK 106.p. 1.d.   Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantoša-
nas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu 1

LAPK 149.23p. 2.d.  Par gājēju un pasažieru izdarītajiem pārkāpu-
miem 1
LAPK 171.p. 1.d. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko 
dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās 
vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu

6

LAPK 171.1 p. 1.d.  Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibino-
šo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais

3

No tiem par Smiltenes novada saistošo noteikumu neievērošanu:  
„Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 3

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija aicina iespēju robežās izvai-
rīties no sabiedrisko vietu apmeklē-
šanas, lai ierobežotu koronavīrusa 
izraisītas slimības „Covid-19” izpla-
tību. Aicinām iedzīvotājus pārorga-
nizēt savu darba gaitu, lai samazi-
nātu klātienes kontaktus ar līdzcil-
vēkiem un turpinot nodrošināt savas 
funkcijas un pienākumus. Smiltenes 

dības policija pievērsīs pastiprinātu 
uzmanību jauniešiem, kas pulcējas 
baros un atrodas sabiedriskās vietās, 
neievērojot piesardzības pasākumus. 

Ceļotāji, kuri ir atgriezušies no 
koronavīrusa skartajām valstīm vai 
teritorijām, aicinām ievērot vispā-
rējos profi lakses pasākumus, kā arī 
sekot līdzi vietējo varas iestāžu no-
rādījumiem.

Smiltenes novada Pašvaldības 
policijas darba laiks nav mainījies. 
Aicinām par jebkuru sabiedriskās 
kārtības pārkāpumu vai personu tie-
sību un brīvības apdraudējumu ne-
kavējoties ziņot 

28 65 99 33  vai   110
           Vēlam stipru veselību!                                                    

Smiltenes novada 
Pašvaldības policija

Izglītība

SN 20.1. Par spļaušanu un dabisko vajadzību nokārtošanu uz ielas, 
zaļajā zonā, dzīvojamo un sabiedrisko ēku kāpņu telpās, pagrabos, 
bēniņos, pagalmos un citur tam speciāli neparedzētās vietās

1

SN 21.1. Par atrašanos publiskās vietās, t.sk. daudzdzīvokļu ēku kop-
lietošanas telpās un sabiedriskajā transportā, izņemot Smiltenes nova-
da domes atļautajos pasākumos un vietās, kurās alkoholiskie dzērieni 
tiek pārdoti lietošanai uz vietas, ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā 
dzēriena iepakojumu vai glāzi

1

SN 27.1. Par sēdēšanu, staigāšanu, lēkāšanu pa dekoratīvajiem ielu 
nožogojumiem, sēdēšanu uz atpūtas soliņu atzveltnēm, palodzēm un 
tirgotavu galdiem vai stāvēšanu, vai gulēšanu uz tiem publiskās vietās

1

novada Pašvaldības policija mudina 
sekot līdzi aktuālajai informācijai 
par valstī izsludināto ārkārtējo situā-
ciju un ievērot noteiktos piesardzī-
bas pasākumus.

 Lūdzam bērnu vecākus būt at-
bildīgiem un pievērst papildus uz-
manību savām atvasēm, kuras šobrīd 
neapmeklē izglītības iestādes un ap-
gūst mācību vielu attālināti. Pašval-

29. februārī Smiltenes pilsē-
tas Kultūras centrā notika Smil-
tenes vidusskolas divpadsmito 
klašu skolēnu Žetonu vakars 
„Vakar… Šodien. Rīt…” Jau-
nieši, saņemot piederības zīmi 
Smiltenes vidusskolai, kavējās 
savās un Smiltenes simtgades 
laika izjūtās.

Mūsu pilsēta un Smiltenes vi-
dusskola savā paspārnē izlolojusi 
daudzas jauniešu paaudzes, kas 
sniegušas būtisku ieguldījumu Lat-
vijas kultūrā, ekonomikā, politikā, 
sportā un daudzās citās jomās. 

Vidusskolēni Žetonu vakarā 
retrospektīvi atskatījās uz saviem 
skolas gadiem un vienlaikus ak-
tualizēja tās emocijas, spilgtākos 
pārdzīvojumus un sapņus, kas vie-
nojušas jauniešus visos laikos. Pir-
mā, ko vēstures notikumi vienmēr 
skāruši visdziļāk, allaž bijusi inte-
liģence, kuru veido arī Smiltenes 
šā gada absolventi. 

Žetonu vakaram īpašu no-
skaņu, dvēselisku tuvību ar ska-
tītājiem un fi lozofi sku dziļumu 
piešķīra režisores Gitas Skadiņas 
un skolotājas Ivetas Krūmiņas 
kopdarbs, kura rezultātā pasāku-
ma scenārijs, dažādiem Latvijas 
vēstures posmiem atbilstošie jau-
niešu tērpi, mūzika, dejas un pro-
jekcijas klātesošajiem ļāva justies 
kā ļoti labā un īpašā izrādē, kurai 
turpinājumu rakstīs absolventi un 
pati dzīve.

Smiltenes vidusskolā viņi 
piedzīvojuši skaistu un neviltotu 
draudzību,  mirkļus, kurus lolos 
un atcerēsies visu mūžu. 

Jaunieši labi apzinās, ka savu 
nākotni veido jau šodien. Un, lai 
piepildītu sapņus, sasniegtu skais-
tākos mērķus un ieceres, nevar pa-
likt uz vietas, ir jādodas uz priek-
šu…

12. klašu skolēni klātesoša-
jiem ļāva iztēlē atgriezties Smil-
tenes vecajā, leģendām apvītajā 
dzelzceļa stacijā, no kurienes 
daudzi smiltenieši devušies tālos 
ceļos, lai piepildītu lielus sapņus. 
Un, atrodoties ceļa jūtīs, skaudrāk 
nekā jebkur citur, apzinājušies, ka 

Smiltenes simtgadē ar žetonu pie sirds…

vienīgais, kas cilvēka spēkos – sev 
atvēlēto laiku piepildīt tā, lai pēc 
gadiem šī augstāko spēku pasnieg-
tā dāvana nav jānožēlo… 

Laiku var mēģināt apturēt, lai 
tas „pagaida pie svētdienas kafi jas 
krūzes vai pie saulrieta stara”, bet 
tā patiesā burvība slēpjas mūžīgajā 
mainībā. Tikpat neatkārtojami kā 
izaug  cilvēks, dabā katru pavasari 
izplaukst jauni margrietiņas ziedi, 
taču laika rats nemainīgi griežas 
un griežas…

Jaunieši kavējās pārdomās par 
to, kas viņiem ir laiks un kādus 
brīžus vērts īpaši novērtēt un sar-
gāt kā vecvecāku stāstus, kopā ar 
saviem vismīļākajiem cilvēkiem 
pavadītās stundas.

„Kaut mums būtu vairāk 
šādu simtgades stāstu!”

„Pēc tik emocionāliem un 
sirsnīgiem brīžiem kā šie, ko tik-
ko piedzīvojām, jāatzīst: ja mums 
būtu vairāk šādu simtgades stāstu, 
mēs būtu ļoti bagāti,” klātesošos 

uzrunāja Smiltenes vidusskolas di-
rektore Ilze Vergina. „Mēs visi ļoti 
lepojamies un esam laimīgi par 
laiku, kuru varējām būt šeit kopā! 
Ienākot zālē, projekcijā redzot vie-
nu no senajām Smiltenes ēkām un 
zinot, ka jūs stāstīsiet Smiltenes 
simtgades stāstu, nāk prātā mūsu 
dižgara Raiņa dienasgrāmatā raks-
tītais pēc viņa viesošanās Smilte-
nē, 1922. gadā: „Skaista pilsētiņa, 
skaista tauta un biedrības nama 
zāle, kurā pietiek vietas vairāk 
nekā 1000 skolēniem no Smiltenes 
un tās apkārtnes. Daži no viņiem 
nav baidījušies mērot kājām pat 
vairākas verstis…” 

Rainis toreiz ieradās Smiltenē 
ar bānīti un pirmo ieraudzīja dzelz-
ceļa staciju, kurā šodien, nākamo 
absolventu rosināti, iztēlē vairāk-
kārt viesojāmies arī mēs. 

Savā daiļradē, kas fi lozofi s-
kā dziļuma ziņā līdzvērtīga citu 
pasaules dižgaru atstātajam gara 
mantojumam, Rainis īpaši uzsvēris 
trīs cilvēku tipus. Pirmie, kuriem 
pietrūkst uzņēmības. Viņi paši 
neko  nerada, brīžiem mēģina kaut 
ko atdarināt, bet pašiem savu ide-
ju šiem cilvēkiem nav. Tad otrais 
tips, pie kura Rainis pieskaitījis arī 
pats sevi: paslinks, grib laiskoties, 
bet ļoti cīnās ar šo īpašību… Un 
trešie – tie ir tie, kas paši iet, dara, 
viņiem ir savas idejas, viņi nekad 
nespēj palikt mierā, stāvot kādam 
aiz muguras. Bet tieši viņi ir tie, 
kuri spēj radīt ģeniālas lietas un ar 
tām virzīt uz priekšu arī pārējos. 
Šādus cilvēkus Rainis saskatījis arī 
Smiltenē. Lai šie viņa vārdi jums ir 
kā ceļazīme! Lai izdodas sasniegt 
sapņus, kurus gribat sasniegt vēl 
šajā skolā! Lai šodien saņemtais 
žetons, kad vēlāk nāksiet uz skolu, 
jums vienmēr būtu pie sirds!”

Teksts: Baiba Vahere
Foto: Agnis Melderis

Nākamie absolventi Smiltenes vidusskolā piedzīvojuši daudz mirkļu, kurus lolos un atcerēsies visu mūžu. 

Jaunieši, saņemot piederības zīmi Smiltenes vidusskolai, kavējās savās un 
Smiltenes simtgades laika izjūtās.

Lai visiem skolas nākamajiem 
absolventiem izdodas piepildīt 

savus skaistākos sapņus un cerības!
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Smiltenes tehnikumā mācības notiks attālināti
Arī Smiltenes tehnikumā, res-

pektējot valstī noteiktos prevencijas 
pasākumus, mācības līdz 14.aprīlim 
notiks attālināti. Lūdzam sekot līdzi 
kursu audzinātāju sniegtajai infor-
mācijai e-klasē! Skola darīs visu ie-
spējamo, lai pilnībā nepārtrauktu arī 
audzēkņu praktisko apmācību.

Nosakot valstī pastiprinātus dro-
šības pasākumus, valdība pieņēmusi 
lēmumu centralizētos eksāmenus 
pārcelt uz maiju.

Aicinām pret mācību norisi iz-
turēties nopietni un veikt visus uzdo-

tos mājas darbus, lai apgūtu mācību 
programmā paredzēto! Ar visiem 
neskaidrajiem jautājumiem varat 
vērsties pie kursu audzinātājiem un 
priekšmetu skolotājiem, izmantojot 
e-klasi.

Rūpējoties par visu drošību, 
skolā un tāpat arī dienesta viesnīcā 
tiek veikta pastiprināta dezinfekcija.

Līdz 14. aprīlim atcelti visi plā-
notie programmas „Latvijas skolas 
soma” pasākumi un deju kolektīvu 
skate. Tehnikumā nenotiks Latvijas 
profesionāli izglītojošo skolu au-

Aktuālā informācija par darba 
organizēšanu Smiltenes vidusskolā 
ārkārtas situācijas laikā:

1) pavasara brīvlaiks 16. – 20. 
martā; tas ir laiks skolēnu atpūtai, 
aicinām ievērot valsts noteiktos pie-
sardzības pasākumus;

2) pārējā laika posmā līdz 14. 
aprīlim mācību process tiks organi-
zēts attālināti;

3) galvenais informēšanas, sa-

Darba organizēšana Smiltenes vidusskolā līdz 14. aprīlim

dzēkņu skatuves runas konkurss un 
erudīcijas konkurss. Uz nenoteiktu 
laiku atlikts arī Žetonu vakars.

Audzēkņu stipendijas līdz aprī-
lim tiks noteiktas, ņemot vērā feb-
ruāra mācību rezultātus.

Paldies visiem skolas audzēk-
ņiem un viņu ģimenēm par sapratni 
un atbildīgo izturēšanos!

Rūpējieties par savu un tuvinie-
ku veselību! Kristīgajā baznīcā šis ir 
gavēņa – pārdomu laiks. Pieņemsim 
to kā iespēju lielajā dzīves skrējienā 
uz mirkli apstāties un atcerēties par 

šīs dzīves lielākajām vērtībām!
Ģimenes lokā baudiet pavasarī-

gas pastaigas brīvā dabā un bez pa-
matota iemesla atturieties no veikalu 
un citu publisku vietu apmeklēšanas! 
Šis ir īstais laiks, lai biežāk piezvanī-
tu un aprunātos ar saviem vecvecā-
kiem un citiem tuvajiem cilvēkiem.

Respektēsim, ka pastiprinātā 
pašizolācija noteikta tikai un vienīgi 
rūpējoties par mūsu visu veselību, lai 
ierobežotu COVID -19 izplatīšanos! 

Saudzēsim viens otru, neļausi-
mies panikai, sekosim līdzi skolas 

pārstāvju informācijai e-klasē, ievē-
rosim speciālistu rekomendācijas par 
higiēnas normām, veselīgu dzīves-
veidu un imunitātes stiprināšanu! 

Par visu, kas saistīts ar COVID 
19, Slimību profi lakses un kontroles 
centra mājaslapā: www.spkc.gov.lv.

Lai visiem spēks, miers un iz-
turība šajā izaicinājumiem bagātajā 
pavasarī! Jūs esiet mūsu lielākā vēr-
tība! Jau šobrīd gaidām, kad visi at-
kal varēsim satikties klātienē!

Informācija sagatavota uz 
16.03.2020.

ziņas un mācību procesa organizē-
šanas līdzeklis būs portāls www.e-
klase.lv;

4) uz neskaidrajiem jautāju-
miem atbildēs klašu audzinātāji un 
skolas administrācija.

Plašāka informācija: 
Ministru kabineta rīkojums:
www.mk.gov.lv. Slimību profi lakses 
un kontroles centra publicētā 
aktuālā informācija iedzīvotājiem:

www.spkc.gov.lv.
Arī Smiltenes vidusskolas 

pirmsskolas izglītības iestādē tiek 
ievērotas visas valstī noteiktās 
normas un rīkojumi. 16. martā ģi-
menēm, lai apmeklētu pirmsskolas 
izglītības iestādi, vecākiem bija 
jāiesniedz pirmsskolas izglītības 
iestādē rakstisks apliecinājums, ka 
bērns un ģimene nav apmeklējuši 
Covid-19 skartās valstis vai terito-

rijas, nav bijuši kontaktā ar Covid-
19 saslimušajiem vai kontaktper-
sonām. Lūgts ģimenes, kurām vien 
tas iespējams, bērnus un pirmssko-
lu nevest. 

Ņemot vērā veiktos Ministru 
kabineta grozījumus 2020. gada 12. 
marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtē-
jās situācijas izsludināšanu”, infor-
mējam, ka centralizēto svešvalodas 
eksāmenu norise 12. klasēm ir pār-

celta uz 2020. gada maiju.

Izvērstāka informācija par 
centralizēto eksāmenu norisi: 
eksāmeni@visc.gov.lv, tālr.nr. 
60001606, 27305574
www.visc.gov.lv

Informācija sagatavota uz 
16.03.2020.

Tehnikuma konventa sēde
Domājot par skolas stratēģisko 

plānu 2021. – 2027. gadam, Smil-
tenes tehnikumā 26. februārī notika 
konventa sēde. Tajā Izglītības un zi-
nātnes ministrijas (IZM), pašvaldī-
bu, tehnikuma pārstāvji un uzņēmēji 
pārrunāja, kurās jomās nepieciešami 
uzlabojumi, lai nodrošinātu šobrīd 
mainīgajam darba tirgum atbilstošu 
izglītību.

Pirms sēdes konventa dalīb-
nieki apskatīja skolas jauno mācību 
manēžu hidrobūvju būvtehniķu un 
ceļu būvtehniķu apmācībai.

Tehnikuma direktors Andris 
Miezītis un direktora vietniece iz-
glītības jomā Rudīte Grabovska 
klātesošos iepazīstināja ar skolas 
izglītības virzieniem un to nākotnes 
perspektīvām.

Konventa sēdē piedalījās: Bai-
ba Bašķere, IZM Profesionālās un 
pieaugušo izglītības departamenta 
direktora vietniece pedagogu un 
pieaugušo izglītības jomā, Smilte-
nes novada domes izpilddirektors 
Andris Lapiņš, Alūksnes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja 

šanu un prasmju līmenim.
Profesionālā izglītība pēdējos 

gados pakāpeniski pāriet uz mo-
dulāro apmācību, kas audzēkņiem 
nodrošina daudzveidīgākas iespējas 
darba tirgū. Tāpat profesionālās iz-
glītības iestādēs, t.sk. Smiltenes teh-
nikumā, aizvien vairāk tiek domāts 
par pieaugušo apmācību.

Skola ir lielu izaicinājumu 
priekšā, jo tai zināmā mērā jāspēj iet 
laikam pa priekšu, neraugoties uz to, 
ka ceļš no ieceres līdz jaunai mācību 
programmai nav ne viena, ne divu 
gadu jautājums…

Smiltenes tehnikums turpinās 
strādāt līdzšinējās jomās, taču šobrīd 
tiek nopietni izvērtēts mācību saturs 
un izglītības metodika. Gan jaunie-
šu, gan pieaugušo apmācībā aizvien 
populārāka kļūst darba vidē balstīta 
izglītība.

Uzņēmēji informēja, kādu jomu 
speciālisti viņiem būs nepieciešami 
tuvākajā laikā. Skola to ņems vērā, 
izstrādājot nākotnes stratēģiju un sa-
vus izglītības piedāvājumus.

Šobrīd modernajās zemnieku 

saimniecībās problemātiski atrast 
tehnoloģijās zinošus darbiniekus, kā 
arī ikdienas darbu darītājus ar augstu 
atbildības sajūtu. Tāpēc paredzams, 
ka jau tuvākajos gados saimniekiem 
izdevīgāk būs zemu kvalifi cētos dar-
biniekus aizstāt ar robotiem. Taču 
saimniecībās joprojām būs vajadzī-
gi lopkopībā izglītoti darbinieki, kas 
pratīs darboties ar jaunajām tehnolo-
ģijām, nolasīt un analizēt datus.

Arī piecas no desmit šobrīd zi-
nāmajām, populārākajām nākotnes 
profesijām saistītas ar datu analīzi 
un informātikas nozari. Tāpēc, iz-
strādājot izglītības programmas, 
svarīgi, lai audzēkņi iegūtu pamat-
zināšanas un prasmes, kas viņiem 
maksimāli atvieglotu dzīves laikā 
iegūt arī citas, nākotnes darba tirgū 
vajadzīgas profesijas.

Laika gaitā paredzamas nopiet-
nas izmaiņas profesiju klasifi katorā, 
bet nemainīga paliks skolas misija – 
sniegt zināšanas. Tāpat – kamēr vien 
pastāvēs cilvēce, savu aktualitāti ne-
zaudēs cilvēciskais faktors… 

Baiba Vahere

Smiltenes tehnikuma konventa dalībnieki: Guntis Karps (no kreisās), 
Aivars Fomins, Andris Miezītis, Baiba Bašķere, Kaspars Putrālis, 

Rudīte Grabovska, Zigeta Viķele un Andris Lapiņš.

vietnieks Aivars Fomins, VAS „Lat-
vijas autoceļu uzturētājs” Valmieras 
ceļu rajona direktors Guntis Karps, 
z/s „Kalējiņi 1” direktors Kaspars 
Putrālis un eksperte meliorācijas 
jautājumos, Smiltenes tehnikuma 

kādreizējā projektu vadītāja Zigeta 
Vīķele.

Baiba Bašķere informēja par 
gaidāmajām izmaiņām profesionā-
lās kvalifi kācijas piešķiršanā, lai tā 
maksimāli atbilstu absolventu zinā-

Mūzikas skolas jaunumi
Arī mūzikas skolā klātienes 
nodarbības tiek atceltas! 

Sakarā ar valstī izsludināto 
ārkārtas situāciju, arī mūzikas 
skolā mācības tiek pārtrauktas 
līdz 14.aprīlim. 

Par to, kā mācības tiks orga-
nizēts pēc skolēnu brīvlaika, t.i., 
no 23. marta, vecākus informēs 
katra audzēkņa specialitātes sko-
lotājs.  Plānots, ka iespēju robe-
žās kā specialitātes, tā solfedžo 
un mūzikas literatūras stundas 
notiks attālināti. 

Pirmie konkursi, pirmās 
uzvaras

27. februārī trīs no Smilte-
nes mūzikas skolas audzēkņiem 
piedzīvoja pamatīgas ugunskris-
tības –  pirmo un uzreiz jau 

1. rindā no kreisās – Evelīna 
Āboliņa,  Kārlis Kulbergs, Gustavs 

Petersons.
2. rindā – Ilze Megne, Jānis 
Silakalns, Jānis Vilks, Silva 

Eidemane.

pirmās uzvaras.  1. klarnetes spēles 
audzēkne Evelīna Āboliņa ieguva 
2. vietu (pedagogs Jānis Silakalns, 
koncertmeistare – Ilze Megne), 1. 
trompetes spēles klases audzēknis 
Kārlis Kulbergs – 2. vietu (pedagogs 
Jānis Vilks, koncertmeistare – Silva 
Eidemane), bet 1. saksofona spēles 

Evelīna Āboliņa, Kārlis Kulbergs, 
Gustavs Petersons.

Starptautisko konkursu!
Pārvarot uztraukumu, cīnoties 

ar sīvo konkurenci, skolas audzēk-
ņi drosmīgi cīnījās un guva savas 

klases audzēknis Gustavs Pētersons 
– 3. vietu (pedagogs Jānis Silakalns, 
koncertmeistare Ilze Megne).

Pedagogs Jānis Silakalns, vēr-
tējot audzēkņu sasniegumus, atzīst: 
„Skolas audzēkņi teicami pārstāvēja 
skolu, ņemot vērā, ka tikai 5 mēne-
šus bija apguvuši instrumenta spēli. 
Jāteic, ka konkurence bija sīva, jo 
vairums no dalībniekiem instrumen-
ta spēli bija mācījušies jau sagata-
vošanas klasēs, un gan augumā, gan 
prasmēs bija „soli priekšā”.”

Starptautiskais pūšaminstru-
mentu spēles jauno izpildītāju kon-
kurss „WIND STARS 2020” nori-
sinājās Mārupes Mūzikas un māks-
las skolā sadarbībā ar starptautisko 
skolu asociāciju „CON ANIMA”.  
Konkursā tika pulcēti ap 700 dalīb-
nieku, tajā skaitā pedagogi un kon-
certmeistari  no divpadsmit valstīm. 
Konkursa dalībnieki ir mūzikas 

skolu un mūzikas vidusskolu pūša-
minstrumentu spēles audzēkņi, kas 
demonstrēs savu meistarību fl autas, 
obojas, klarnetes, saksofona, fagota,  
trompetes, trombona, eifonija, mež-
raga un tubas spēlē.

Konkursantu sniegumus vērtē-
ja starptautiska žūrija. Tās pārstāvji 
bija no Krievijas, Izraēlas, Baltkrie-
vijas, Itālijas, Ukrainas un Lietuvas.

Pianistes gūst koncertēšanas 
pieredzi Gaujienā

4. martā Gaujienas mūzikas un 
mākslas skolā norisinājās IX Jauno 
izpildītāju konkurss, kurā no mūsu 
skolas piedalījās pianisti, kuru līdz-
šinēja koncertēšanas pieredze nav 
bijusi liela, bet, kuri stundās čakli 
strādājuši un godam sevi pierādījuši. 
Konkursā kopumā piedalījās 16 au-
dzēkņi no 4 skolām, tostarp no mūsu 
skolas 6 audzēknes – Jasmīna Kopi-
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Meteņdienas ceļojums apkārt  „Pīlādzītim” un vēl par...
Meteņi ir kā viduspun-

kts starp  Ziemassvētkiem 
un Lieldienām jeb ziemas 
beigu tuvošanos un pavasara 
atnākšanu, līdz ar to Mete-
ņus arī var saukt par pava-
sara gaidīšanas svētkiem. 
Šoziem gan pavisam citādi, 
ziemu  tā īsti nesagaidot, tā 
jau jāvada prom. 

12. februārī visi pīlā-
dzēni tika aicināti pulcēties 
pašā bērnudārza priekšā, 
blakus sarkanbaltsarkanajam karo-
gam, kas katru rītu vējā plīvojo visus  
pasveicina. Svētki tika ieskandināti 
ar Meteņdienas dziesmām, tika no-
skaidrots, kas ir Meteņdiena, ko tajā 
dara. Mūzikas skolotāja Valda bija 
neizpratnē, kas gan tie par svētkiem, 
ja nav neviena ciemiņa! Tad, kur ga-
dījušies, kur ne viņi arī bija klāt, divi 
žurkulēni -Riko un Koko (bērniem 
iemīļoti grāmatu sērijas varoņi, kuru 
lomās iejutos kopā ar kolēģi Elīnu).
Viņi atgādināja, ka nupat nesen ir ie-
sācies žurkas gads un abi ieradušies, 
lai uzzinātu,  kā klājas  bērnudārza 
iemītniekiem .Tad Koko pamanīja, 
ka aiz Riko ir vēl kāds, taču Riko  
brālim aizrādīja, ka šis laikam viņu 
gribot izjokot. Taču Koko norādīja, 
ka ja uzminēs viņa uzdoto mīklu - 
viens iet, divi rādās, tad arī uzzinās, 
kas tur īsti ir! Bērni tad nu arī nāca 
palīgā un par visiem tika noskaid-
rots, ka tā ir ēna  (12. februāris- ēnu 
diena, arī  „Lapsēnos” un „Rūķos” 
pabija ēnotāji).Un tad, noskaidrojās, 
ka Riko ēno Adriana un Amanda no 
8.c klases. Tradicionāli Meteņdiena 
„Pilādzītī” tiek  saistīta ar sportis-

kajām aktiviātēm, tādēļ arī abi  brāļi 
visus aicināja doties ceļojumā apkārt 
„Pīlādzītim” pa iezīmētām stacijām! 
Tādas bija pavisam deviņas lielāka-
jiem, bet  trīs mazākajiem bērniem. 
Katrai stacijai bija savs nosaukums 
ar norādi par veicamo aktivitāti, nu 
piemēram, stacijā  „Garā peles aste”  
ejot pa pīlādžkoka ripām bija jānotur 
līdzsvars, tad sekoja pārējās- „Buci-
ņa lēciens”, „Pāri celmiem”, „Viltī-
gās lapsas skrējiens”, „Zaķa cilpas”,  
„Pa alņa pēdām”, „Meteņdienas 
uguntiņas” un protams, ceļojums 
beidzās ar „Meteņdienas  braucie-
nu”. Tā taču nebūtu īsta Meteņdiena, 
ja izpaliktu brauciens, jo sniega jau 
nebija! No katras bezizejas, taču ir 
izeja, kaut vai maza! Un tā, pateico-
ties Nika tētim no „Rūķiem”, sētnie-
kam Albertam un saimniekam Gatim 
visi bērni, kuri vēlējās, tika izvizinā-
ti ar ķerrām. Tas nu gan bija jauks 
brauciens! Finišā bērnus sagaidīja 
vadītāja Santa un metodiķe Anda ar 
Meteņdienas kadiķa pērienu, to taču 
grib dabūt visi, cepumiem, kas līdzi-
nājās cūciņas šņukuram un virteni ar 
kūpinātām cūku austiņām, kas vēlāk 

grupiņās tika notiesāti, 
kā arī jautriem sveicie-
niem no Riko un Koko.

Tās nedēļas svēt-
ki vēl nebeidzās, jo 
14.februārī mūzikas 
skolotājas Lāsma, Elita, 
Anita un Valda  bērnus, 
ar savām mīļākajām 
rotaļlietām, aicināja uz 
mūzikas zāli, lai visi 
izpriecātos – dziedātu, 
dancotu un ietu rotaļās 

Sirsniņdienas  ballītē! Dzirkstīja bēr-
nu  pozitīvās emocijas- smiekli, kus-
tības, cienāšanās ar konfektēm – tā 
bija jautra nedēļas izskaņa!

Bez svētkiem „ Pīlādzītī”’ ir arī 
ikdienas lietas un darbi! Februārī 
grupiņām bija brīva izvēle par to 
kāda būs mēneša tēma un  tās bija 
pavisam  četras. Tēmu „Maņas” iz-
vēlējas trīs mazās grupiņas – „Taure-
nīši’,  „Cālīši” un  „Kaķēni”. Mazie 
bērni apguva prasmes un uzzināja, 
ka ar rokām var sajust, cik rotaļu 
lācītis ir mīksts, ka ar ausīm var sa-
dzirdēt  dzidrās zvaniņa skaņas, ka 
ar muti var izgaršot saldo konfekti 
un skābo citronu, bet  ar  degunu  
pasmaržo pirmo pavasara puķīti- 
sniegpulkstenīti. Šo pašu tēmu izvē-
lējās arī lielākie bērni – „Lapsēni”,  
„Vāverēni”, „Zilonēni”, „Mārītes”, 
„Bitītes”, „Zaķēni’ un „Pelēni”, bet 
nu jau tas notika padziļināti – bērnu 
idejas, domas, priekšlikumi, ekspri-
menti un ne tikai bērnudārza telpās, 
bet  arī  pastaigu laikā. Atziņas un ie-
gūtos rezultātus bērni paši pierakstī-
ja un atzīmēja uz „Mainīgās sienas” 
(vieta, kur atspoguļojas attiecīgā 

mēneša tēma,  kā  arī padarītais un 
aktuālais), jo nu jau daudzi prot raks-
tīt ne tikai ar drukātajiem burtiem. 
„Lācēnu” un „Ezēnu” grupiņās izvē-
lētā tēma bija  „Transports”. Iegūto 
zināšanu rezultātā tapa interesanti 
bērnu radošie darbiņi par transporta 
līdzekļiem, kuri pārvietojas pa zemi, 
ūdeni, gaisu un sliedēm. Tika runāts 
par drošību uz ielas un atrodoties 
transporta līdzeklī, kā ari iepazītas 
ceļa zīmes. „Vardīšu” grupas bērni 
izvēlējās  tēmu „Ūdens”. Vispirms 
tika noskaidrots, ko bērni jau zina 
par ūdeni, tad tika veikti eksperimen-
ti par to, kā ūdens var iegūt dažādas 
garšas, krāsu, ka ūdeni sajaucot ar 
ziepēm var pūst burbuļus. Tāpat 
pastaigu laikā bērni devās apskatīt 
dažādas ūdens tilpnes- upi, ezeru un 
dīķi, uzzināja, ka ūdenī dzīvo zivis 
un pa to peld pīles. Savukārt „Rūķu” 
grupiņas tēma bija „Grāmata”, kā 
ne kā  februāris ir mūsu brīnišķīgās 
pasaku meistares Margaritas Stā-
rastes mēnesis un dažbrīd ir sajūta, 
ka grāmata ir nepelnīti aizmirsta un 
priekšroka tiek dota datoram.Bērni 
radoši darbojās ar burtiņiem, tapa arī 
katram sava grāmata, kā arī kopā  ar 
savu ģimeni katrs gatavoja radošo 
darbiņu par savu mīļāko grāmatu. 
Tad ģimenes tika aicinātas prezentēt 
savus darbus grupiņā, tā bija jauna 
pieredze, uz kuru atsaucās  Nika ģi-
mene ar savu pirkstiņleļļu teātri un 
Patrika ģimene ar mašīnu, kas bija 
pagatavota no koka un to greznoja 
vārds Rūķis – bija ļoti interesanti. 
Paldies vecākiem  par sadarbību! 27. 
februārī  sniegpārslu virpulī  apņem-
ti „Rūķi” devās ekskursijā uz bērnu 

bibliotēku, lai uzzinātu, kas tā tāda, 
ar tik grūtu nosaukumu un kas te no-
tiek. Kā vienmēr, mūs sagaidīja vies-
mīlīgās bibliotekāres Zoja un Sanita, 
kuras šo tikšanos bija noorganizēju-
šas tā, lai arī 3 – 4 gadīgiem  bēr-
niem būtu saprotami un interesanti. 
Bibliotekāres bija tik priecīgas par 
bērnu zinātkāri, daudzajiem jautā-
jumiem un atzinumiem! Atvadoties 
teicām – uzredzēšanos, jo zinam, ka 
mūs te gaidīs! Lai atpakaļceļš būtu 
jautrs bibliotekāres katram aizi vaiga 
aizlika konfektīti! Un, lai būtu pavi-
sam jautri, tad uz „Pīlādzīti” bērnus 
atvizināja labais un atsaucīgais šofe-
rītis Guntis ar oranžo pīlādžu krāsas 
autobusu.

Tā kā februāris ir arī sveču mē-
nesis, tad „Zaķēnu” un „Rūķu” gru-
piņās, sadarbībā ar vecākiem, tapa 
interesatas sveču izstādes, kur bija 
sveču rūķi, zaķi, pelītes, pūces un 
vēi un vēl, tās bija tik interesantas, 
ka ejot garām bērni ar svecēm arī 
padzīvojās.

Un tad, pašās mēneša pēdējās 
dienās februāris uzdāvināja bēr-
niem tik ilgi gaidīto sniegu! Vecie 
ozoli bērnudārza piekalnītē atkal 
sajuta ņirboņu un sadzirdēja jautros 
smieklus, kad bērni laidās lejā no 
kalniņa.

„Brīnišķīgā kārtā katrs padarī-
tais darbs pavedina uz domām par 
jaunu nākamo darbu”, šie viedie vār-
di pieder Kārlim Ulmanim. 
Vēlot priecīgu un saulainu pavasari 

maziem un lieliem Smiltenē un 
novadā  PII „Pīlādzītis” „Rūķu” 

grupas un sporta skolotāja 
Inguna Slapjuma   

No kreisās: Viktorija Purkalīte, 
Jasmīna Kopilova, Sanija Strauja, 

Nikola Anna Skrapce, Samanta 
Kvitko, Sofi a Jakabsone.

lova, Sofi a Jakabsone, Nikola Anna 
Skrapce, Samanta Kvitko, Viktorija 
Purkalīte un Sanija Strauja. 

Visveiksmīgākā uzstāšanās 
no visiem mūsu audzēkņiem bija 
vienai no jaunākajām un vismazāk 
pieredzējušai 1. klavierspēles kla-
ses audzēknei Jasmīnai Kopilovai 
(pedagoģe Inga Strazdiņa), kura 
konkursā ieguva 3.vietu. Savukārt 
1. klavierspēles klases audzēkne 
Sofi a Jakabsone (pedagoģe Inguna 
Balode) un 7. klavierspēles audzēk-
ne Samanta Kvitko (pedagoģe Zaiga 
Rozenberga) par savu uzstāšanos sa-
ņēma Atzinības.

Jauno pianistu sniegumu vēr-
tēja Alfrēda kalniņa Cēsu mūzikas 
vidusskolas Klavierspēles program-
mas vadītāja Ilze Mazkalne un peda-
goģe Irita Merga. 

Konkursa mērķi, kā ik gadu, bija 
veicināt Vidzemes novada mūzikas 
skolu sadarbību, attīstīt audzēkņu 
uzstāšanās kultūru un koncertdarbī-
bu, kā arī sekmēt audzēkņu interesi 
par izpildītājmākslu.

Sacenšas spēkos mūzikas 
literatūrā un solfedžo

Lai veicinātu mūzikas skolas 
audzēkņu interesi par mūzikas lite-
ratūru un solfedžo priekšmetu pla-
šāku apgūšanu, 11. martā Smiltenes 
mūzikas skolas 6 audzēkņi piedalījās 
reģionālajā konkursā mūzikas litera-
tūrā un solfedžo „Emīlam Dārziņam 
– 145”. Gustavs Stāvausis Bērtiņš, 
Selīna Dorše, Simona Sarkangalve, 
Jasmīna Pakalne, Rūdolfs Rudzītis, 
Estere Ance Stīpniece, apvienoju-
šies komandā ar nosaukumu „Seši 
mazi bundzenieki”, konkursā izcīnī-
ja godpilno 3.vietu. Savukārt Selīna 
Dorše (pasniedzēja Inga Rācene) ar 
savu ciklu „Gadalaiki” kompozīciju 
konkursā ieguva 1. vietu. Selīnai at-
skaņojot savu sacerēto oriģināldzies-
mu, žūrija bija patīkami pārsteigta 
par audzēknes veikumu un bija ār-
kārtīgi ieinteresēta par audzēknes 
līdzšinējo pieredzi mūzikā. 

Pēterim Vilkam – Sudraba 
diploms nominācijā par 
skolotāja talantu un izcilu 

meistarību
Pamatīgi un no sirds – tā mēs 

raksturotu mūsu pūšaminstrumen-
tu un sitaminstrumentu spēles pa-
sniedzēja PĒTERA VILKA darbu. 

To pierāda gan neatlaidīgs mācību 
darbs Smiltenes mūzikas skolā 38 
gadu garumā, gan arī ik gadu jau-
nas uzvaras konkursos. Arī tik tikko 
saņemtie siltie vārdi līdz ar Sudra-
ba diploma ieguvi nominācijā par 
skolotāja talantu savienībā ar izcilu 
meistarību konkursā divdesmit čet-

ru gadu garumā. Diploms pasniegts 
25. Latvijas mūzikas skolu Pūša-
minstrumentu un sitaminstrumentu 
izpildītāju konkursa fi nālā – Bravo 
Bravissimo laureātu koncertā. 

Sākot ar 1996. gadu līdz šā gada 
konkursam skolotājs kopumā šim 
konkursam sagatavojis 72 priekšne-
sumus kā trompetes, tā eifonija, tu-
bas, trombona un sitaminstrumentu 
spēles audzēkņiem. Iegūtas piecas 1. 
vietas, 5 – 2. vietas, sešas – 3. vietas, 
desmit diplomi un divas specbalvas. 
Droši var teikt, liels darbs padarīts! 
Izglītoti orķestranti, skolotāji un cil-
vēki, kas turpmāko dzīvi nav saistī-
juši ar mūziku, bet dziļi sirdī to mīl 
joprojām. 

Novēlam skolotājam vēl daudz 
brīnišķīgu uzvaru!

Sanita Bukava, 
Smiltenes mūzikas skolas direktora 

vietniece

Par kļūdas labojumu “Domes 
Vēstis” publikācijā

2020. gada 21. februāra „Smil-
tenes Novada Domes Vēstis” Smil-
tenes mūzikas skolas rakstā „Jaunā 
gadā – jauni sasniegumi Smiltenes 
mūzikas skolas audzēkņiem” tika 
pieļauta tehniska kļūda –  zem vairā-
kām fotogrāfi jām tika norādīts nepa-
reizs tās apraksts, attiecīgi personu 
vārdi un uzvārdi nesakrita ar attēlu. 
Šo kļūdu esam izlabojuši elektro-
niskajā versijā, kas pieejama www.
smiltene.lv.  

Atvainojamies gan mūzikas 
skolas audzēkņiem un viņu peda-
gogiem, gan pašvaldības izdevuma 
lasītājiem par šo pieļauto kļūdu!  

No kreisās Gustavs Stāvausis Bērtiņš, skolotāja Inga Rācene, 
Rūdolfs Rudzītis, skolotāja Zinta Kokare, Estere Stīpniece, 

Jasmīna Pakalne, Simona Sarkangalve, Selīna Dorše.

Mūzikas un mākslas 
mijiedarbība 

Savukārt trešdien, 11. martā 
Mūzikas skolā Universum norisinā-
jās pirmie Starptautiskie Mūzikas 
un mākslas svētki, kuros kopumā 
piedalījās 124 jaunie mūziķi no Lat-
vijas, Lietuvas un Igaunijas mūzikas 
skolām. Mūsu skolu šajā pasāku-
mā pārstāvēja 1. sitaminstrumentu 
klases audzēknis Rodrigo Bukavs 
(pasniedzējs Daniēls Groza) un 2. 
klavierspēles klases audzēkne Annija 
Pilsnibure (pedagogs Gunta Druska). 
Dalībniekiem bija jāatskaņo viens 

skaņdarbs pēc brīvas izvēles, kā arī 
jāsagatavo zīmējums par izvēlētā 
skaņdarba tēmu, kurš koncerta laikā 
tika publiski izstādīts un vēlāk lek-
ciju laikā – analizēts. Noslēdzoties 
koncertiem, arī mūsu skolas pedago-
gi apmeklēja lekciju – diskusiju par 
bērnu radošo izpausmi skaņdarbu sa-
tura sasaitē ar vizuālajiem tēliem, kā 
arī lekciju “Vizuālās mākslas ietekme 
uz mūzikas apmācības procesu.” 

Skolotājs Pēteris Vilks, saņemot 
Sudraba diplomu.

1. sitaminstrumentu klases 
audzēknis Rodrigo Bukavs un 

2. klavierspēles klases audzēkne 
Annija Pilsnibure Starptautiskajos 

Mūzikas un mākslas svētkos 
Valmierā.
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Jaunais koronavīruss 2019. gada no-
galē sāka strauji izplatīties no kāda zivju 
tirgus Uhaņā, Ķīnā. Janvāra vidū tas iz-
kļuva no Ķīnas un divu mēnešu laikā infi -
cēja ļoti lielu skaitu cilvēku gandrīz visās 
pasaules valstīs, izraisot COVID-19 pan-
dēmiju, kuru 11. martā izsludināja Pasau-
les Veselības organizācija. 

COVID-19 pieder pie koronavīrusu 
grupas, kas var izraisīt gan vieglas elpceļu 
infekcijas, gan smagu saslimšanu ar nopiet-
nām komplikācijām (smagu akūtu respirato-
ro sindromu jeb pneimoniju, nieru mazspēju) 
un pat nāvi. 

Koronavīrusa COVID-19 slimības inku-
bācijas periods ir no 2 līdz 14 dienām. Vidē-
jais inkubācijas periods ir 5,1 diena. Galve-
nie simptomi ir drudzis, nogurums un sauss 
klepus, kā arī apgrūtināta elpošana.  Slimī-
bas ilgums parasti ir no 2 līdz 6 nedēļām. Par 
imunitātes ilgumu pēc saslimšanas precīzu 
ziņu pagaidām nav, bet tiek pieļauts, ka tā ir 
īslaicīga. Lielākā daļa smagāko gadījumu un 
mirušo ir vecumā virs 50 gadiem.

Ir apstiprināts, ka šis vīruss tiek pār-
nests no cilvēka uz cilvēku, pilienu un 
kontakta izplatīšanās ceļā. Lai efektīvāk 
ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā, 
valdība ieviesusi piesardzības un drošības 
pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. 

Izceļošana un ieceļošana 
Latvijā 

Papildus jau uzskaitītajiem ierobe-
žojumiem, kas skar gan izglītības iestāžu 
darbu, gan pulcēšanos publiskās vietās 
(skatīt 1. lapā), sākot ar 17. martu, tiek 
atcelti starptautiskie pasažieru pārvadā-
jumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem 
un dzelzceļa transportu. Tāpat no 17. mar-
ta personām un transportlīdzekļiem aizliegts 
pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un 
autoceļu robežšķērsošanas vietām – gan pie-
robežā, gan Eiropas Savienības ārējā robežā. 
Šis aizliegums neattiecas uz kravu pārvadā-
jumiem.

Minētie ierobežojumi pārvietoties caur 
lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu ro-
bežšķērsošanas vietām neattiecas arī uz tiem 
Latvijas Republikas valstspiederīgajiem, kas 
vēlas atgriezties Latvijā. Tāpat tas neattiecas 
uz ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīves vie-
ta ir Latvijā un kas vēlas šeit atgriezties, vai 
tiem ārzemniekiem, kas vēlas atstāt Latviju. 

Pārvietošanās ierobežojumi Covid-19 
ierobežošanai ir noteikti vairākās Eiropas 
valstīs – īpaši Polijā, Čehijā, Slovākijā, Dāni-
jā, Igaunijā, Lietuvā, Ukrainā – ierobežojumi 
ar katru dienu mainās! Tiek slēgtas robežas. 
Pašreiz noteiktie ierobežojumi neskar kravu 
pārvadājumus.

Šādos apstākļos pastāv risks nonākt 
karantīnas zonā, vai arī var nākties ievē-
rot 14 dienu karantīnas nosacījumus ār-
valstī. Ārlietu ministrija aicina sekot līdzi 
vietējo iestāžu informācijai. Pēc atgriešanās 
Latvijā ir jāievēro zemāk minētie piesardzī-
bas pasākumi.  

Ja ir nepieciešama konsulārā palīdzība, 

zvaniet uz Ārlietu mi-
nistrijas Konsulārā de-
partamenta diennakts 
tālruni ārkārtas situāci-
jām: +371 26 33 77 11 vai 
rakstiet e-pastu uz pali-
dziba@mfa.gov.lv.  

Šajā laikā Ekonomi-
kas ministrija sadarbībā 
ar tirgotājiem ieviesīs pa-
sākumus, lai nodrošinātu 
sociālo distancēšanos arī 
tirdzniecības vietās. Uzņē-

mumiem ārkārtējās situācijas laikā primāri ir 
jānodrošina pārtikas, zāļu un pirmās nepiecie-
šamības preču un to ražošanai nepieciešamo 
izejvielu piegāde. 

Gadījumos, kad netiks ievēroti visi minē-
tie drošības pasākumi, tiks piemērota atbilsto-
ša administratīvā vai kriminālā atbildība. 

Iedzīvotāju rīcība, 
lai pasargātu sevi un 
līdzcilvēkus!

Lūdzam strikti ievērot Veselības ministri-
jas un Slimību profi lakses un kontroles centra 
(SPKC) izstrādātos ieteikumus, lai mazinātu 
iespēju infi cēties ar COVID-19! Būtiska ir 
ikviena individuālā atbildība pret savu un sa-
biedrības kopējo veselību!

Personai, kura atgriežas no 
COVID-19 infekcijas skartās 
teritorijas 14 dienas 
pēc atgriešanās jāveic 
pašizolēšanās dzīvesvietā 
(mājas karantīna): 

14 dienas jānovēro savs veselības - 
stāvoklis, divas reizes dienā (no rīta un vaka-
rā) mērot ķermeņa temperatūru;

nekavējoties zvanīt 113- , ja parā-
dās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas 
pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, 
paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas 
traucējumi);

1. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mā-
jas karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un 
sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstnie-
cības personām;

nepakļaut citas personas infi cēšanās - 
riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktus 
ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, neap-
meklēt publiskas vietas, institūcijas un nedo-
ties privātās vizītēs u. c.), ja tas nav iespējams, 
ievērot vismaz divu metru attālumu;

uzturēties dzīvesvietā un nedoties - 
uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur 
uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās 
neizmantot sabiedrisko transportu.

Laboratoriskās pārbaudes
Iedzīvotājam, kuram 14 dienu laikā pēc 

atgriešanās no augsta riska valstīm, parādās 
saslimšanas simptomi (paaugstināta ķermeņa 
temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), neka-
vējoties jāzvana 113. Šādi jārīkojas arī cilvē-
kiem, kuri ir noteikti par kontaktpersonām ar 
Covid-19 infekcijas slimnieku un kuriem 14 
dienu laikā parādās saslimšanas simptomi.

Paraugu laboratoriskajai izmeklēšanai 
atkarībā no situācijas (to izvērtēs speciālisti 
telefonsarunas laikā), iepriekš piesakoties, 
var nodot:

mājas apstākļos- , sagaidot speciālo 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības die-
nesta (NMPD) mediķu brigādi vai Centrālās 
laboratorijas speciālistu;

mobilajā analīžu nodošanas pun-- 

ktā Latvijas Infektoloģijas centra teritorijā. 
Analīzes šajā punktā nodot var doties tikai 
tad, ja pacients iepriekš ir piezvanījis uz 
ārkārtas tālruni 113, kur izvērtē pacienta 
stāvokli un pieņem lēmumu par iespēju veikt 
analīzes mobilajā punktā. 

E. Gulbja laboratorijā, Rīgā- , 
Brīvības gatvē 366. Lai pieteiktos uz analī-
žu nodošanu, iepriekš jāzvana uz tālruņa 
numuru 67801112. Sarunas laikā speciā-
listi izvērtēs veselības stāvokli un noteiks 
laiku, kad būs iespējams doties uz analīžu 
veikšanu. 

Lai mazinātu slimības izplatības ris-
ku, bez iepriekšējas pieteikšanās un bez 
saslimšanas simptomiem uz analīžu nodo-
šanas punktiem doties nedrīkst! 

Personām, kuras ir atgriezušās no Co-
vid-19 skartajām valstīm un kurām ir saslim-
šanas simptomi – analīžu veikšana ir valsts 
apmaksāta. Personām, kuras neatbilst SPKC 
noteiktajiem kritērijiem/defi nīcijai analīžu 
veikšanai tiks nodrošināta pieraksta rindas 
kārtībā par maksu.

Pašlaik analīžu nodošana šajā labora-
torijā iespējama tikai Rīgā, taču dienesti 
turpina darbu, lai to nodrošinātu visā valsts 
teritorijā.

Rezultātus paziņos telefoniski
Par izmeklējumu rezultātiem pa-- 

cientu un SPKC informēs telefoniski aptuve-
ni 24 stundu laikā.

Ja izmeklējumu rezultāti uz CO-- 
VID–19 būs negatīvi, personai tiks noteikts 
mājas režīms līdz pilnīgai slimības pazīmju 
izzušanai. Pēc telefoniskas saziņas ģimenes 
ārsts izsniegs darbnespējas lapu.

Ja izmeklējumu rezultāti uz CO-- 
VID–19 būs pozitīvi un saslimšanas simpto-
mi – viegli, personu visos gadījumos nevedīs 
uz slimnīcu, bet cilvēks varēs ārstēties mājās 
karantīnā, ģimenes ārsta uzraudzībā.

Saslimšanas gadījumā SPKC uz-- 
sāks epidemioloģisko izmeklēšanu un apzi-
nās iespējamās kontaktpersonas, kas varētu 
būt bijušas saskarsmē ar saslimušo.

Smiltenes novada dome aicina novada iedzīvotājus, kuri no 16. marta atgriežas Latvijā 
no ārvalstīm un kuriem nav iespējams veikt 14 dienu pašizolēšanos savā dzīvesvietā, aicinām 
sazināties ar pašvaldības Sociālo dienestu, zvanot uz tālruni: 26362282.

Informatīvais tālrunis 26362282 darbosies no 8.00 – 20.00. Ja zvans tiks saņemts ārpus norā-
dītā laika, sazināsimies tiklīdz būs iespējams.

Lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību un rūpētos par novada 
iedzīvotāju veselību, pašvaldība palīdzēs ceļotājiem, kuri ir atgriezušies no ārzemēm, organizēt 
naktsmītni 14 dienu pašizolācijai, kā arī nepieciešamo medikamentu un pārtikas piegādi, ja to ne-
var nodrošināt tuvinieki. Katrs gadījums un tā risinājums tiks izskatīts individuāli.

Būtiska ir ikviena individuālā atbildība pret savu un sabiedrības kopējo veselību, lai mazinātu 
iespēju līdzcilvēkiem infi cēties ar Covid-19! Esiet atbildīgi pret savu ģimeni, kaimiņiem, drau-
giem, kolēģiem un sabiedrību kopumā, jo tikai tā mēs varam apturēt šī vīrusa izplatību!

BRĪDINĀJUMS! 
Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu ir paredzēta 

administratīvā atbildība vai pat kriminālatbildība. Atbildība iestājas arī par ierobežojumu pār-
kāpšanu, kas saistīti ar valstī izsludinātu ārkārtējo situāciju. 

Lai COVID-19 neizplatītos, ir 
svarīga katra cilvēka atbildīga 
rīcība!

Ja noteikta karantīna, apzinīgi to ievērojiet!- 
Izvairieties no saskarsmes ar personām, kurām - 
novērojami vīrusa simptomi!
Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, - 
īpaši pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms 
ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes ap-
meklēšanas.
Ja rokas nav iespējams nomazgāt, ieteicams tās - 
dezinfi cēt ar spirtu saturošiem roku dezinfekci-
jas līdzekļiem.
Klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar - 
vienreizlietojamu salveti, to pēc lietošanas iz-
mest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas.
Regulāri tīrīt un vēdināt telpas.- 
Izvairīties no kontaktiem ar cilvēkiem, kuri ir - 
riska grupā, piemēram, grūtnieces, gados veci 
cilvēki, hroniski slimnieki un cilvēki ar novāji-
nātu imunitāti.
Izvairīties apmeklēt vietas, kur uzturas minēto - 
riska grupu cilvēki (piemēram, slimnīcas, dzem-
dību nodaļas, sociālās aprūpes iestādes).
Ja darba devējam pastāv bažas, ka darbinieks var - 
radīt risku citu darbinieku un klientu veselībai, 
kā papildus pasākums ieteikts izvērtēt iespēju 
nodrošināt attālināto darbu jeb darbu no mājām. 
Izvērtējiet iespēju izmantot tehnoloģijas, lai or-- 
ganizētu sanāksmes attālināti!
Izvairieties no vietām, kur pulcējas daudz cilvē-- 
ku, tai skaitā lielveikaliem!
Izmantojiet iespējas iepirkties, izmantojot inter-- 
netu un mobilās lietotnes. 
Ja iespējams, izmantojiet e-pakalpojumus, nevis - 
apmeklējiet iestādes klātienē!
Aiciniet arī savus kolēģus un ģimenes locekļus - 
rīkoties atbildīgi!

Slimību profi lakses un kontroles centrs 
(SPKC) informatīvais tālrunis par jaunā ko-
ronavīrusa izraisīto slimību COVID-19 – 
67387661 (darba dienās, no 08.30 līdz 21.00 un 
brīvdienās līdz 17.00).

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 
66016001. Darba dienās: 17.00 – 8.00, brīvdie-
nās visu diennakti.


