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17.04.2020. Nr. 4 (969)Smiltenes novada pašvaldības informatīvais izdevums

Pašvaldība uzsākusi brīvpusdienu piegādi 1. – 9. klašu skolēniem 
ārkārtējās situācijas laikā

Lai atbalstītu Smiltenes novada 
ģimenes ārkārtējās situācijas laikā, 
Smiltenes novada dome š.g. 2. ap-
rīļa ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu 
par brīvpusdienu piegādēm uz mā-
jām 1. – 9. klašu izglītojamiem.

Kā zināms, Smiltenes novada 
vispārizglītojošajās izglītības iestā-
dēs 1. – 4. klašu izglītojamo ēdinā-
šanai tiek saņemtas valsts budžeta 
dotācijas brīvpusdienu nodrošināša-
nai, savukārt pašvaldība no saviem 
budžeta līdzekļiem nodrošina brīv-
pusdienas  5. – 9. klašu skolēniem. 

Ministru kabinets 31. martā iz-
deva  rīkojumu Nr. 140, kas nosaka, 
ka pašvaldība aprīlī saņemto valsts 
budžeta dotācijas izglītojamo brīv-
pusdienām var izlietot 1. – 4. kla-
ses izglītojamo ēdināšanai, kas nāk 
no trūcīgām, maznodrošinātām vai 
daudzbērnu ģimenēm, bet neizman-
totos brīvpusdienu nodrošināšanai 
piešķirtos valsts budžeta līdzekļus 
pašvaldība ir tiesīga izlietot 5. – 9. 
klašu izglītojamo ēdināšanai, kas 
nāk no trūcīgām, maznodrošinātām 
vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarī-
gi no minēto izglītojamo izglītības 
ieguves formas vai vietas).

Tā kā izglītības iestādēs mācī-
bas notiek attālināti, pašvaldība ir 
radusi risinājumu, kā sniegt atbalstu 
visām novada 1. – 9. klašu skolēnu 
ģimenēm un turpināt nodrošināt ēdi-
nāšanas pakalpojuma sniegšanu arī 
ārkārtējās situācijas laikā. Atbalsts 
tiek sniegts arī skolēnu ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, jo, ņemot 
vērā, ka klātienē nenotiek mācības, 
vairāku uzņēmumu darbība ir aptu-
rēta.   

iestāžu virtuves, savukārt piegādes 
notiek ar pašvaldības transportiem 
pēc teritoriālā principa. 

Šis pakalpojums ir pieejams arī 
1. – 9. klašu izglītojamiem, kuri ir 
deklarēti Smiltenes novada pašval-
dības teritorijā, bet mācās citu nova-
du izglītības iestādēs un šajā ārkār-
tējās situācijas laikā atrodas Smil-
tenes novada teritorijā. Šo skolēnu 
vecākus, kuri vēlas saņemt brīvpus-
dienu pakalpojumu, aicinām sazi-
nāties ar Smiltenes novada domes 
Izglītības pārvaldi.  Piesakoties šim 
pakalpojumam, vecākiem par izglī-
tojamo Izglītības pārvaldei ir jāie-
sniedz sekojoša informācija: vārds, 
uzvārds, klase, izglītības iestādes 
nosaukums, faktiskā un deklarētā 
dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis. 
Informāciju var iesniegt, zvanot uz 
Smiltenes novada Izglītības pārval-
di: 64707579 vai rakstot e-pastu 
uz alise.valaine@smiltene.lv. 

Brīvpusdienu piegādes uzsākās 
6.aprīlī, pirmajā nedēļā kopumā vei-
cot piegādes vairāk kā 520 izglīto-
jamiem. Otrajā nedēļā (14.-17.04.) 
piegādes tiek veiktas 730 skolēniem 
pilsētā un pagastos. Pusdienu/pār-
tikas paku piegādes tiek nogādātas 
līdz skolēnu dzīvesvietu adresēm. 
Pusdienas tiek piegādātas Smiltenes 
pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē: lie-
lākajā daļā Smiltenes pagasta (Kal-
namuiža, Kamaldiņa, Jaunbilska, 
Brutuļi, Grotūzis, Mācītājmuiža, 
u.c.), kā arī Saltupos, Silvā, Vidze-
mē. Piegādes teritorijas noteiktas, 
sadarbojoties Izglītības pārvaldei un 
izglītības iestāžu vadītājiem un bals-
toties uz vecāku pieprasījumu un 

tehniskajām iespējām –  pagatavot 
transportējamas pusdienas un opera-
tīvi piegādāt sagatavotu pārtiku, ie-
vērojot higiēnas prasības. Savukārt 
pārtikas paku piegādes tiek veiktas 
skolēniem pagastos.  

Par brīvpusdienu piegādes lai-
kiem, maršrutiem un pieteikšanās 
termiņiem skolēniem informācija 
tiek nodota tiešsaistes mācību plat-
formā E-klase, ko veic katra izglītī-
bas iestāde.  Jautājumu gadījumā ai-
cinām sazināties ar klases audzinā-
tāju vai izglītības iestādes vadītāju.  
Brīvpusdienu izdales procesa laikā 
darbinieki stingri ievēros ārkārtējās 
situācijas laikā noteiktās prasības, 
tai skaitā par aizsarglīdzekļu lie-
tošanu un 2 metru distances ievē-
rošanu.  Aicinām arī skolēnus pēc 
pusdienu saņemšanas ievērot visas 
higiēnas prasības, pirms ēšanas no-
mazgājot rokas, kā arī, ja tiek novē-
roti, kādi saslimšanas simptomi, par 
to iepriekš informēt izglītības iestādi 
vai uzticēt saņemšanu kādam citam 
ģimenes loceklim.     

Pašvaldībai un izglītības ies-
tādēm šī ir jauna pieredze, vien-
laicīgi tas ir sarežģīts process ar 
ļoti daudz iesaistītām personām, 
kurām jāstrādā ļoti koordinēti, tā-
pēc aicinām vecākus un skolēnus 
būt saprotošiem, ja notiek aizkavē-
šanās piegādes procesā. Skolēnus 
vai vecākus aicinām nekavēties un 
ātri  paņemt pievesto pārtiku, lai 
viss process varētu noritēt operatīvi 
un netiktu kavētas nākamās piegā-
des. Lai mums kopā izdodas!

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Smiltenes novada domes priekš-
sēdētājs Edgars Avotiņš: „Laikā, 
kad šobrīd ir tik daudz ierobežojumu 
– darbs jāveic no mājas, bērni neap-
meklē izglītības iestādes un mācības 
notiek attālināti, ir ierobežojumi ap-
meklēt publiskas vietas un ģimenēm 
ir saspringts ikdienas režīms –  paš-
valdība ir pieņēmusi lēmumu par 
brīvpusdienu piegādi 1. – 9. klašu 
skolēniem, lai bērni saņemtu svaigi 
gatavotu ēdienu vai pārtikas pakas, 
lai sniegtu atbalstu un kaut nedaudz 
atvieglotu ģimenēm šīs ikdienas gai-
tas. Aicinu jebkuru ģimeni, kura jūt 
vajadzību saņemt pašvaldības pa-
līdzību, pieteikties un izmantot šo 
iespēju.”

Smiltenes vidusskolas direktore 
Ilze Vergina: “Skolēnu vecāki nesen 
veiktajā aptaujā atzina, ka viņiem 
liels atbalsts šajā laikā būtu brīv-
pusdienas, ko Smiltenes novada 1.- 
9.klašu skolēni mācību laikā saņēma 
ar valsts un pašvaldības atbalstu. Šī 
ir jauna situācija mums visiem. Ir 

vecāki, kuri joprojām turpina ilgas 
stundas strādāt ārpus mājām, ir ģi-
menes, kurās ievērojami samazinā-
jušies iztikas līdzekļi. Arī tad, ja tētis 
un mamma strādā attālināti, vien-
laikus atbalstot skolēnus mācībās, 
ģimenes ikdienu ievērojami atvieg-
lotu tas, ja vismaz reizi dienā bēr-
niem tiktu nodrošinātas pusdienas. 
Šajā laikā mums ir jābūt savstarpēji 
atbalstošiem, un šis būs mazs, bet 
ļoti praktisks atbalsts no izglītības 
iestādes un pašvaldības.”

Pieņemtais lēmums paredz brīv-
pusdienas tiem 1. – 9. klašu izglīto-
jamiem, kuriem dzīvesvieta ir dekla-
rēta Smiltenes novadā. Izglītības ies-
tāžu vadītājam, aptaujājot vecākus, 
ir iespēja izvēlēties brīvpusdienu 
nodrošināšanas veidu – veikt svaigi 
pagatavotu brīvpusdienu piegādi iz-
glītojamiem mājās katru darba die-
nu vai pārtikas paku piegādi vienu 
reizi nedēļā. Ēdienu komplektēšanu 
Smiltenē veic SIA „Vibo”  un SIA 
„Draugs SD”, pagastos izglītības 

Šā gada 7. aprīlī  Ministru ka-
binets pagarināja ārkārtējo situā-
ciju Latvijā līdz 12. maijam. Tas 
nozīmē, ka visi līdz šim pieņemtie 
lēmumi, apstiprinātie noteikumi un 
ieviestie pasākumi Covid–19 izpla-
tības ierobežošanai paliek spēkā.

Smiltenes novada pašvaldība, 
tās struktūrvienības un iestādes tur-
pina darbu attālināti, pildot visas 
pašvaldības funkcijas. Iedzīvotāji 
var sazināties telefoniski vai izman-
tot elektroniski pieejamos pakal-
pojumus. Apmeklētāju pieņemšana 
klātienē tiek organizēta pēc iepriek-
šēja pieraksta. 

Iesniegumus un jautājumus o 
aicinām sūtīt uz e-pastu: dome@
smiltene.lv vai zvanīt uz tālruņa nu-
muriem 64707588 vai 20022348;

Pie Smiltenes novada do-o 
mes, Dārza ielā 3, ir izvietota slēg-

Ārkārtas situācija valstī pagarināta līdz 12. maijam, pašvaldība 
turpina darbu attālināti

ta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot 
iesniegumus vai kāda cita veida do-
kumentus nodošanai pašvaldības un 
valsts iestādēm;

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

Aktuālā informācija, ie-o 
sniegumi, veidlapas un kontaktinfor-
mācija pieejama www.smiltene.lv;  

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

Pašvaldības atbalsts ārkārtē-
jās situācijas laikā: 

Pusdienu/pārtikas paku 
piegāde uz mājām visiem 1. – 9. kla-
šu izglītojamiem; 

Atcelti vecāku līdzmaksā-
jumi par profesionālās ievirzes izglī-
tības programmu apguvi; 

Tiek nodrošinātas pirms-
skolas dežūrgrupu darbība, lai ne-
pieciešamības gadījumā nodrošinātu 
pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu 
vecākiem, kas paši nevar nodrošināt 
bērnu pieskatīšanu;

Izglītības iestādes un IZM 
sarūpējuši datorus, planšetes un 
viedtālruņus attālinātā mācību pro-
cesa organizēšanai tiem bērniem, 
kam nav šāda aprīkojuma; 

Krīzes pabalsts ārkārtējās 
situācijas laikā – 80,00 eiro mēnesī 
krīzē nonākušai personai jeb katram 
ģimenes loceklim; 

Eiropas Savienības fi nan-
sētās pārtikas pakas – krīzes situāci-
jā nonākušām ģimenēm (personām), 
trūcīgām un maznodrošinātām per-
sonām;

Brīvprātīgo atbalsts, kuri 
var palīdzēt pārtikas, medikamentu 

piegādes organizēšanā, ēdienu gata-
vošanā, cilvēku aprūpē un transporta 
pārvadājumi; 

Pašvaldības atbalsts  14 
dienu pašizolācijas organizēšanā, kā 
arī nepieciešamo medikamentu un 
pārtikas piegādi, ja to nevar nodro-
šināt tuvinieki;

Pārcelti 2020. gada nekus-
tamā īpašuma nodokļa samaksas 
termiņi uz 15. augustu un 15. no-
vembri. 

Pašvaldība samazina man-
tas nomas maksu komersantiem, 
kuri nomā pašvaldības vai kapitālsa-
biedrību mantu (piem., telpas, zemi, 
būves vai kustamu mantu);

Atbalsti vietējo! #Produk-
tuPiegādesMājās! – pašvaldība ap-
kopo informāciju par uzņēmumiem, 
kuri piedāvā ēdienu, pārtikas, sadzī-
ves preču, medikamentu, ziedu  pie-

gādi uz mājām;
Atgādinām, ka joprojām ir at-

celti visi publiskie pasākumi, spēkā 
ir noteikumi par cilvēku pulcēšanos 
sabiedriskās vietās, tajā skaitā bērnu 
rotaļu laukumos, sporta laukumos, 
pie āra trenažieriem un citās pub-
liskās vietās. Aicinām iedzīvotājus 
stingri ievērot informatīvās brīdinā-
juma zīmes! 

Pašvaldības informatīvais tāl-
runis par atbalstu krīzes situācijā 
nonākušām personām un ģime-
nēm 26362282, e-pasts: soc.die-
nests@smiltene.lv.  

Aicinām sekot līdzi aktuālajai 
informācijai par valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju, noteiktajiem 
piesardzības pasākumiem un paš-
valdības atbalstu  www.smiltene.lv. 

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

SIA „Vibo" darbinieki sagatavo pusdienas piegādēm. 
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Smiltenes novada domes lēmumi
Š.g. 25. martā notika kārtējā 

domes sēde, kurā tika izskatīti 73 
jautājumi:

1. Par nekustamā īpašuma „Pa-
lejas” Brantu pagastā, Smiltenes no-
vadā, atsavināšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma „Kal-
na Dumpi 1”, Bilskas pagastā, Smil-
tenes novadā, atsavināšanu.

3. Par nekustamā īpašuma „Kal-
na Dumpi B”, Smiltenes pagastā, 
Smiltenes novadā, atsavināšanu. 

4. Par nekustamā īpašuma Gald-
nieku iela 25, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, atsavināšanu. 

5. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Kalnvērzemnieki”, Grundzāles pa-
gastā, Smiltenes novadā, atsavināša-
nas procedūru.

6. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Vārpa 25”, Smiltenes pagastā, ka-
dastra numurs 94800060238, kas 
sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 94800060238 
0,0036 ha platībā, atsavināšanas 
procedūru.

7. Likvidēt adresi „Jaunupītes”, 
Launkalnes pagasts, Smiltenes no-
vads (adreses kods 105364406).

8. Zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 94700080012 un funk-
cionāli saistītām ēkām ar kadastra 
apzīmējumiem 94700080012001, 
94700080012003, 94700080012004, 
94700080012005, 94700080012008, 
94700080012009, 94700080012010, 
94700080012006, 94700080012007, 
94700080012012, 94700080012011, 
94700080011001, 94700080011002, 
94700080011003, 94700080011005, 
94700080011007, 94700080011008, 
94700080011009, 94700080011010, 
94700080011011 piešķirt adresi 
„Lejasupītes”, Launkalnes pagasts, 
Smiltenes novads (adreses kods 
105364391).

9. Precizēt Smiltenes novada 
domes 2020. gada 29. janvāra lēmu-
ma Nr. 11 (protokols Nr. 3, 1.§.2.2) 
1.1. apakšpunktu un izteikt šādā re-
dakcijā: 

„1.1. Zemes vienībai, apmēram 
0,15 ha platībā (skicē apzīmēta ar 
Nr. 2), piešķirt nosaukumu un adresi 
Strauta iela 1, Palsmane, Palsmanes 
pagasts, Smiltenes novads, nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķis – pā-
rējo sabiedriskās nozīmes objektu 
apbūve (kods 0908)”. 

10. No Brantu pagasta nekus-
tamā īpašuma „Aleņi”, kadastra 
numurs 94480040222, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94700010086 4,48 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Aleņi” uz 
„Meža Aleņi”, Launkalnes pagasts, 
Smiltenes novads.

11. No Blomes pagasta nekus-
tamā īpašuma „Jaunsteģi”, kadastra 
numurs 94460030088, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94460030089 4,62 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Jaunsteģi” uz 
„Muņi”, Blomes pagasts, Smiltenes 
novads.

12. No Smiltenes pagasta ne-
kustamā īpašuma „Kurpnieki”, ka-
dastra numurs 94800010020, atdalā-
majām zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumu 94800020027 7,6 ha 
un 94800020077 4,8 ha platībā mai-
nīt nosaukumu no „Kurpnieki” uz 
„Narvēļa mežs”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads.

13. Jaunizveidojamam ēku 
(būvju) īpašumam, kas sastāv no ga-
rāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 
9415 007 0540 079 un kura atrodas 
uz zemes vienības Valmieras iela 
11, Smiltenē, kadastra apzīmējums 
9415 007 0540, piešķirt nosaukumu 
Valmieras iela 11 k-79, Smiltene, 
Smiltenes novads.

14. No Bilskas pagasta nekus-
tamā īpašuma „Oāze”, kadastra 
numurs 94440030133, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94440020150 6,4 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Oāze” uz 
„Meža Oāze”, Bilskas pagasts, Smil-
tenes novads.

15. Jaunizveidojamam ēku (būv-
ju) īpašumam, kas sastāv no ēkām ar 
kadastra apzīmējumu 9474 004 0128 
001, 9474 004 0128 002, un kuras 
atrodas uz zemes vienības „Bērzai-
nes”, Palsmanes pagastā, kadastra 
apzīmējums 9474 004 0128, piešķirt 
nosaukumu „Bērzaines”, Palsmanes 
pagasts, Smiltenes novads.

16. Jaunizveidojamam ēku (būv-
ju) īpašumam, kas sastāv no ēkām ar 
kadastra apzīmējumu 9470 002 0063 
001, 9470 002 0063 002 un 9470 
002 0063 003, kuras atrodas uz ze-
mes vienības „Jaunludzītes”, Laun-
kalnes pagastā, kadastra apzīmējums 
9470 002 0063, piešķirt nosaukumu 
„Jaunludzītes”, Launkalnes pagasts, 
Smiltenes novads.

17. Rīkot izsoli par apbūves tie-
sību – komercdarbības objekta būv-
niecībai uz Smiltenes novada domei 
piederoša nekustamā īpašuma zemes 
vienības daļu, kadastra apzīmējums 
9458 008 0038 8001, 0.3727 ha pla-
tībā, kas atrodas Avotu iela 15, Grun-
dzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads.

18. Izbeigt zemes nomas līgumu 
Nr. 64/2019 par zemes vienības Līkā 
iela 11A, Smiltenē, kadastra apzīmē-
jums 9415 008 1224, daļas iznomā-
šanu V.P.

19. Iznomāt J.P. zemes vienī-
bas Līkā iela 11A, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 008 1224, 
daļu 782 m2 platībā sakņu (ģime-
nes) dārza ierīkošanai, nosakot 
nomas līguma termiņu līdz 2021. 
gada 31. decembrim.

20. Iznomāt A.U. zemes vienību 
„Lūkupe”, Palsmanes pagastā, ka-
dastra apzīmējums 9474 004 0483, 
0,7 ha platībā, t.sk. LIZ 0,7 ha lauk-
saimnieciskās produkcijas ražoša-
nai.

21. Iznomāt V.M. nekustamā 
īpašuma „Vārpa 25”, Smiltenes pa-
gastā, zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 9480 006 0238  0,0036 ha 
platībā garāžas ēkas uzturēšanai.

22. Izbeigt zemes nomu par ze-
mes vienības „Ilgas 101”, Smiltenes 
pagastā, kadastra apzīmējums 9480 
005 0351, iznomāšanu A.K.

23. Pieņemti 6 lēmumi par ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumiem.

24. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu „Cēsu iela 8 – Cēsu iela 
10”, Blomes pagasts, Smiltenes no-
vads, zemes vienību kadastra apzī-
mējumi 9446 006 0101, 9446 006 
0103 un 9446 006 0088.

25. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu „Lejassieri”, Bilskas pa-
gasts, Smiltenes novads, zemes vie-

nībai ar kadastra apzīmējumu 9444 
004 0070.

26. Zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9444 004 0070 sadala 
divās zemes vienībās:

26.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmē-
jums 9444 004 0322, kas projektēta 
1,5 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
un adresi „Lejassieri”, Bilskas pa-
gasts, Smiltenes novads. Zemes vie-
nībai 1,5 ha platībā noteikt nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība (kods 0101). 

26.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 9444 004 0323, kas projektēta 
17,1 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Ceļmalas”, Bilskas pagasts, Smil-
tenes novads, jo paredzēts pievienot 
esošajam īpašumam „Ceļmalas”. 
Zemes vienībai 17,1 ha platībā no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101).

27. Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu „Jaunoši un Kadiķīši”, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes no-
vads, zemes vienību kadastra apzī-
mējumi 9474 001 0145 un 9474 001 
0085.

28. Zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumu 9474 001 0145 un 9474 
001 0085 pārkārto zemes robežas, 
veidojot divas zemes vienības:

28.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmē-
jums 9474 001 0170, kas projektēta 
2,42 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Rītausmas”, Palsmanes pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
2,42 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101); 

28.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 9474 001 0169, kas projektēta 
1,66 ha platībā, piešķirt nosauku-
mu „Kadiķīši”, Palsmanes pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
1.66 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101).

29. Pārtraukt biedrībai „Palsma-
nes mednieku klubs”, reģistrācijas 
Nr.40008016175, medību tiesību 
nomu uz zemes vienību „Egles”, 
Palsmanes pagastā, kadastra apzī-
mējums 94740020029, veicot šādus 
grozījumus Līguma Nr. SND-S-N/
MT/2-18 1.1., 1.2. un 1.3. punktos: 

„1.1. Īpašnieks nodod un Nom-
nieks pieņem izmantošanai medību 
tiesības Īpašnieka zemēs esošajās 
medību platībās Līguma pielikumā 
uzskaitītajos Īpašnieka īpašumos 
ar kopējo platību 244,4263 ha (divi 
simti četrdesmit četri hektāri un 
4263 kvadrātmetri).”;

29.1. Nomnieks maksā nomas 
maksu 0,10 euro (desmit centi) bez 
PVN par 1 (vienu) hektāru gadā, kas 
kopā par visu 1.1. punktā minēto 
platību ir 24,44 euro (divdesmit čet-
ri euro un 44 centi) bez pievienotās 
vērtības par kalendāro gadu”;

29.2. No Līguma Pielikuma 
svītrot zemes vienību „Egles”, ka-
dastra apzīmējums 94740020029, 
14,1 ha platībā un noteikt, ka pieli-

kumā iekļauto zemes vienību kopē-
jā platība ir 244,4263 ha (divi simti 
četrdesmit četri hektāri un 4263 
kvadrātmetri).”.

30. Iznomāt medību tiesības 
un slēgt medību tiesību nomas 
līgumu ar biedrību „Mednieku 
klubs „Tīrumiņi”” (reģistrācijas 
Nr.40008014530, juridiskā adrese 
Jumiķu iela 17-1, Rīga):

30.1. par Smiltenes novada paš-
valdībai īpašumā esošu zemes vienī-
bu ar kopējo platību 14,1 ha:
Īpašuma 

nosaukums
Kadastra 

apzīmējums
Kopējā 
platība 

(ha)
Egles 94740020029 14,1

30.2. medību tiesību nomas lī-
gumā iekļaut šādus noteikumus:

30.3.1. medību tiesību nomas 
termiņš – 12 (divpadsmit) gadi no 
medību tiesību nomas līguma spēkā 
stāšanās dienas;

30.3.2. medību tiesību nomas 
maksa – 0,10 euro/ha gadā ar tiesī-
bām iznomātājam vienu reizi gadā 
pārskatīt nomas maksu.

31. Apstiprināt Smiltenes no-
vada pašvaldības nekustamā īpa-
šuma objekta Dakteru iela 37 – 2, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, (ka-
dastra numurs 9415 900 1120), sa-
stāv no dzīvokļa 36,1 m2 platībā, 
361/1551 kopīpašuma domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas, 
361/1551 kopīpašuma domājamās 
daļas no saimniecības ēkas (kopējā 
vērtībac1491,00 euro) un 361/1551 
kopīpašuma domājamās no zemes ar 
kadastra apzīmējumu 9415 002 0118 
(zemesgabala vērtība 1329,00 euro), 
2020. gada 18. marta izsoles rezultā-
tu, saskaņā ar kuru īpašuma objektu 
par 2820,00 euro (divi tūkstoši asto-
ņi simti divdesmit euro un 00 centi) 
nosolīja A.C.

32. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma 
objekta Dakteru iela 37 – 4, Smil-
tenē, Smiltenes novadā, (kadastra 
numurs 9415 900 1119) sastāv no, 
dzīvokļa 20,3 m2 platībā, 203/1551 
kopīpašuma domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas, 203/1551 
kopīpašuma domājamās daļas no 
saimniecības ēkas (kopējā vērtība 
1072,00 euro) un 361/1551 kopīpa-
šuma domājamās no zemes ar ka-
dastra apzīmējumu 9415 002 0118 
(zemesgabala vērtība 748,00 euro), 
2020. gada 18. marta izsoles rezultā-
tu, saskaņā ar kuru īpašuma objektu 
par 1820,00 euro (viens tūkstotis as-
toņi simti divdesmit euro un 00 cen-
ti) nosolīja A.C.

33. Atzīt par nenotikušu 2020. 
gada 18. marta pašvaldības nekusta-
mā īpašuma „Mežciems” – 9, Lau-
nkalnes pagastā, Smiltenes novadā 
trešo izsoli, kuru rīkoja saskaņā ar 
Smiltenes novada domes 2020. gada 
29. janvāra lēmumu Nr. 60 (proto-
kols Nr. 3, 7.§.), jo nebija pieteicies 
neviens dalībnieks. 

34. Atzīt par nenotikušu 2020. 
gada 18. marta pašvaldības nekusta-
mā īpašuma „Mežciems” – 8, Laun-
kalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
trešo izsoli, kuru rīkoja saskaņā ar 
Smiltenes novada domes lēmums 
2020. gada 29. janvāra lēmumu Nr. 
61 (protokols Nr. 3, 8.§.), jo nebija 
pieteicies neviens dalībnieks. 

35. Atzīt par nenotikušu 2020.
gada 18. marta pašvaldības nekus-
tamā īpašuma „Veckainaiži” – 3, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, trešo izsoli, kuru rīkoja sa-
skaņā ar Smiltenes novada domes 
2020. gada 29. janvāra lēmumu Nr. 
62 (protokols Nr. 3, 9.§.), jo nebija 
pieteicies neviens dalībnieks. 

36. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma 
– zemes vienības daļas „Salmiņi”, 
Palsmanes pagasts, kadastra apzīmē-
jums 9474 004 0269 1,35 ha platībā, 
tai skaitā lauksaimniecībā izman-
tojamā zeme 1,35 ha, (iznomāšana 
lauksaimnieciskai izmantošanai) ze-
mes nomas tiesību izsoles rezultātus, 
saskaņā ar kuriem nekustamā īpašu-
ma nomas tiesības ieguva A.U. par 
59,40 euro (piecdesmit deviņi euro 
un 40 centi) bez pievienotās vērtības 
nodokļa gadā. 

37. Apstiprināt rezerves zemes 
fondā iekļautās – zemes vienības 
daļas „Viduszemes”, Brantu pagasts, 
kadastra apzīmējums 9448 004 
0052, 3,5 ha platībā, tai skaitā lauk-
saimniecībā izmantojamā zeme 3.5 
ha, (iznomāšana lauksaimnieciskai 
izmantošanai) zemes nomas tiesību 
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem 
nekustamā īpašuma nomas tiesības 
ieguva sabiedrība ar ierobežotu at-
bildību „Labzeme”, reģistrācija nu-
murs 44103085402, juridiskā adrese 
„Vecie Labzemji”, Brantu pagasts, 
Smiltenes novads, LV-4708, par 
154,00 euro (viens simts piecdesmit 
četri euro un 00 centi) bez pi

38. Par nekustamā īpašuma ar 
adresi Dārza iela 5, Smiltene, iegā-
di pašvaldības autonomo funkciju 
izpildei

39. Par piekrišanu Raunas nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, 
Raunas novads, kadastra numurs 
4276 002 0029 atsavināšanai.

40. Apmaksāt Valsts kultūrkapi-
tāla fonda mērķprogrammu projekta 
konkursā „Mūzikas izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās bāzes uzlaboša-
na” paredzētā līdzfi nansējuma daļu 
2500,00 euro apmērā.

41. Smiltenes novada domes iz-
glītības iestādēs 2020. gadā turpināt 
sacensības „Efektīvs enerģijas patē-
riņš izglītības iestādēs”.

42. Piedalīties projekta „Priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos” sagatavošanā un īstenoša-
nā kā sadarbības partneris.

43. Izveidot projekta „Priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatī-
vu projektos” komisiju un ievēlēt to 
šādā sastāvā:

43.1. Ieva Dille – Smiltenes no-
vada domes Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja – komisijas priekš-
sēdētājs;

43.2. Gunta Grigore – Smiltenes 
novada domes Izglītības pārvaldes 
vadītāja  – komisijas loceklis;

43.3. Ivars Joksts – Smiltenes 
novada domes Bērnu un Jauniešu 
Sporta skolas direktors – komisijas 
loceklis;

43.4. Inta Siliņa – Smiltenes no-
vada domes Sociālā dienesta vadītā-
ja – komisijas loceklis;

43.5. Velga Mālkalne – Smilte-
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nes novada domes Kultūras, sporta 
un mūžizglītības pārvaldes vadītājas 
vietniece – komisijas loceklis.

44. Apstiprināt Smiltenes pilsē-
tas bērnu un jaunatnes sporta skolas 
nolikumu.

45. Apstiprināt aktualizēto Smil-
tenes novada attīstības programmas 
2012. – 2018. gadam Rīcības plānu 
un Investīciju plānu.

46. Grozīt Smiltenes novada do-
mes 2011. gada 31. marta nolikumu 
„Projektu līdzfi nansēšanas konkursa 
nolikums nevalstiskajām organizāci-
jām Smiltenes novadā”.

47. Izsludināt 2020. gada pro-
jektu līdzfi nansēšanas konkursa 
nevalstiskajām organizācijām Smil-
tenes novadā, un noteikt projektu 
pieteikumu iesniegumu termiņu līdz 
2020.gada 30. aprīlim, plkst. 17.00.

48. Grozīt Smiltenes novada do-
mes 2017. gada 25. janvāra Noliku-
mu Nr. 3/17 „Uzņēmējdarbības ideju 
konkursa „Esi uzņēmējs Smiltenes 

novadā!” nolikums”.
49. Izsludināt uzņēmējdarbības 

ideju konkursu „Esi uzņēmējs Smil-
tenes novadā!” un noteikt projektu 
pieteikumu iesniegumu termiņu līdz 
2020. gada 30. jūnijam, plkst. 17.00.

50. Slēgt sadarbības līgumu ar 
Valsts ieņēmumu dienestu par ziņu 
sniegšanu tiešsaistes datu pārraides 
režīmā par pašvaldības nodokļu 
maksātājiem (fi ziskām un juridis-
kām personām, taksācijas un laika 
periodiem).

51. Par valsts nekustamā īpa-
šuma – autoceļa P27 „Smiltene 
– Gulbene” no 1,507 km līdz 2,83 
km nodalījuma joslas pieņemšanu 
bezatlīdzības lietošanā ar apbūves 
tiesībām. 

52. Par valsts vietējā autoceļa 
V323 „Liepa – Smiltene” no 26,926 
km līdz 27,158 km ceļa zemes noda-
lījuma joslas izmantošanu.

53. Veikt Smiltenes novada spe-
ciālās pamatskolas un Palsmanes 

centra siltumapgādes sistēmu apvie-
nošanu un Palsmanes ciema centrali-
zētās siltumapgādes ārpakalpojuma 
sniedzēja piesaisti līdz 2020. gada 
30. septembrim.

54. Pieņemti 4 lēmumi par palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

55. Apstiprināt Saistošo no-
teikumu Nr. 5/20 „Kārtība, kādā 
Smiltenes novada pašvaldība piešķir 
vienreizēju pabalstu personas īrētās 
vai īpašumā esošās dzīvojamās tel-
pas vai dzīvojamās mājas remon-
tam” projektu.

56. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 6/20 „Grozījumi Smilte-
nes novada pašvaldības 2009. gada 
20. jūlija saistošos noteikumos Nr. 
1/09 „Smiltenes novada pašvaldī-
bas Nolikums” projektu.

57. Apstiprināt noteikumu „Vi-
deokonferences organizēšanas kārtī-
ba domes un komitejas sēdēs” pro-
jektu.

58. Apstiprināt saistošo noteiku-

mu Nr. 7/20 „Par Smiltenes novada 
domes 2019. gada 27. decembra 
saistošo noteikumu Nr. 19/19 „Smil-
tenes novada teritorijas plānojuma 
grafi skā daļa un teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumi” atzī-
šanu par spēku zaudējušiem daļā”’ 
projektu.

59. Atbrīvot Aiju Cunsku no 
Smiltenes novada Kultūras, sporta 
un mūžizglītības pārvaldes vadītājas 
amata ar 2020. gada 6. aprīli.

60. Apstiprināt Smiltenes nova-
da speciālās pamatskolas tehnisko 
darbinieku amatu vienību sarakstu.

61. Noteikt, ka nekustamā īpa-
šuma nodoklis par Smiltenes novada 
administratīvajā teritorijā esošajiem 
nekustamajiem īpašumiem 2020. 
gadā ir maksājams: par 2020. gada 
pirmo ceturksni – ne vēlāk kā 15. au-
gustā, par 2020. gada otro ceturksni 
– ne vēlāk kā  15. augustā, par 2020.
gada trešo ceturksni – ne vēlāk kā  
15. novembrī un par gada ceturto ce-

turksni – ne vēlāk kā  15. novembrī.
62. Par pašvaldības mantas no-

mas maksas samazinājumu ārkārtē-
jās situācijas laikā. 

63. Nepiemērot līdzfi nansējuma 
maksu valstī izsludinātā ārkārtējās 
situācijas periodā par profesionālās 
ievirzes izglītības programmu ap-
guvi Smiltenes novada pašvaldības 
profesionālās izglītības iestādēs.

Š.g. 2. aprīlī notika Smiltenes 
novada domes ārkārtas sēde, kurā 
tika pieņemti divi lēmumi: 

1. Apstiprināt saistošo noteiku-
mu Nr. 8/20 „Grozījumi Smiltenes 
novada pašvaldības 2017. gada 25. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 
14/17 „Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Smiltenes novadā”” projekta 
apstiprināšana” projektu.

2. Par ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu izglītojamiem valstī izslu-
dinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja 

Ir stājušies spēkā Smiltenes no-
vada domes 2020. gada 25. marta 
saistošie noteikumi Nr. 6/20 „Grozī-
jumi 2009. gada 20. jūlija saistoša-
jos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes 
novada pašvaldības nolikums””,

Pašvaldības nolikums ir saisto-

2020. gads Smiltenei ir īpašs 
gads, jo aprit 100 gadi kopš pie-
šķirtas pilsētas tiesības, taču saka-
rā ar ārkārtējo situāciju valstī un 
daudziem noteiktajiem ierobežoju-
miem, šobrīd gatavošanās jubilejas 
svinībām, kuras plānotas no 17. līdz 
19. jūlijam, ir pārtraukta.

Smiltenes novada domes depu-
tāte Aija Cunska informē, ka simt-
gades vadības grupa un deputāti ir 
vienojušies apturēt izstrādāto Smil-
tenes simtgades svētku „Stipri cil-
vēki, stipra pilsēta” pamatkoncepta 
īstenošanu līdz brīdim, kad tiks at-
celta ārkārtējā situācija valstī, lai 
pēc tam lemtu par turpmāko svētku 
konceptu atbilstoši apstākļiem un 
ekonomiskajai situācijai. Taču šo-
brīd ir skaidrs, ka svētki,  kādi tika 
plānoti, šovasar visticamāk vairs 
nav iespējami.

Gatavošanās svētkiem noritēja 
jau no pērnā gada rudens, to radī-
šanā tika iesaistīti ļoti daudz smilte-
niešu un viesmākslinieku. Svētkus 
iecerēts bija rīkot trīs dienu garumā, 
no 17. līdz 19. jūlijam, ar plašu svēt-
ku programmu, diviem lieliem svēt-
kus koncertiem un ballēm – piekt-
dienā koncerts „Mēs Smiltenei”, 
kur svētku atklāšanā, piedaloties 
pilsētas amatiermākslas kolektīviem 
un Smiltenes mūzikas grupām, būtu 
uzvedums par stiprajiem smiltenie-
šiem, bet sestdienas koncertā „Drau-
gi Smiltenei” runātu par stiprajiem 
cilvēkstāstiem un stipro pilsētu Lat-
vijas, Eiropas un pasaules kontekstā, 
koncertā uzstātos Latvijā pazīstami 
mākslinieki, tiktu veidots dīdžeju un 
vīdžeju multimediju nakts šovs. Ve-
cajā parkā caur vairākām tematiska-
jām tējnīcām varētu izbaudīt dažādu 
pilsētas vēsturisko laika posmu sa-
jūtas, bet sportot gribētājiem iespēja 
iepazīt visas Smiltenes tradīcijām 
bagātās sporta disciplīnas. Svētku 
radīšanā iesaistījās gan pilsētas ama-

tiermākslas kolektīvi,  izglītības ies-
tādes, sporta klubi, uzņēmēji un paši 
mazākie smiltenieši, katrs ar savu 
stipro stāstu un darbu par savu pilsē-
tu, jo tikai kopā var izdoties patiesi 
unikālas lietas.

Smiltenietis un šo svētku reži-
sors Kārlis Anitens: „Kad pagājušā 
gada vasarā tiku uzrunāts kļūt par 
Smiltenes simtgades pasākumu reži-
soru, mana sirdsbalss uzreiz pačuk-
stēja priekšā – Smiltene ir stāsts par 
stipriem cilvēkiem. Iespējams, par 
visstiprākajiem, kādus jebkad savos 
dzīves ceļos esmu saticis. Soli pa 
solim, veidojot svētku koncepciju 
kopā ar kolēģiem Smiltenē un Rīgā, 
mēs radījām stāstu, ko bija paredzēts 
izstāstīt trīs dienās dažādās norises 
vietās pilsētā un, protams, galvenajā 
svētku norises vietā – laukumā pie 
kartingu trases, Tepera ezera kras-
tā. Jau daudzus gadus veidojot liela 
mēroga pasākumus gan Rīgā, gan 
citās Latvijas pilsētās, liekot roku uz 
sirds, varu teikt, ka Smiltenes simt-
gades svinības būtu bijušas skaisti, 
dziļi, visām pilsētas paaudzēm pare-
dzēti svētki ar mērķi vēl vairāk stip-
rināt mūsu katra piederību pilsētai. 
Taču notika tā, kā notika. Es negri-
bu to slimību saukt vārdā, jo tā tiek 

piesaukta rītā un vakarā. Iecerētie 
svētki 17., 18., 19. jūlijā nenotiks – 
nenotiks tādā formā, kā bija iecerēts 
un ceļā uz kuriem jau tik daudz pa-
veicām.”

Ja tiks dota atļauja atkal pulcē-
ties un svētkus rīkot, pasaule šajās 
nedēļās jau ir un turpmākajos mē-
nešos būs ļoti mainījusies, uzsver 
Kārlis Anitens.  Viņš uzskata, ka 
līdz šim veidotā iecere svētku svinē-
šanā var vairs nebūt atbilstoša.  Kār-
lis Anitens: „Redz kā sanāk, – mana 
sirdsbalss jau pagājušā vasarā kaut 
kādā neizprotamā veidā zināja, no-
jauta, paredzēja, ka gara stiprums, 
kopējs spēks un jebkādu grūtību 
pārvarēšana izrādīsies visas pasau-
les 2020. gada simbols. Kopā ar pil-
sētas un novada kultūras cilvēkiem 
šajā laikā mēs strādājam pie tā, lai 
diedzētu jaunus spēka graudus savai 
pilsētai un tās apkārtnei. Mēs stāsi-
mies pretim šim izaicinājumam ar 
pilnīgi jaunu pieeju kultūras dzīvē. 
Un graudi dīgst. Tos briesmīgos uz-
rakstus, ka bibliotēka, sporta centrs, 
kultūras centrs, kino, novada dome, 
novada muzejs un neskaitāmas citas 
iestādes ir slēgtas un tos pareizos, 
bet šaušalīgos uzsaukumus par divu 
metru distanci un distancēšanos, 

mēs papildināsim ar stipriem stās-
tiem, smaidu raisošiem aforismiem, 
vitaminizētiem citātiem un unikā-
liem eksponātiem pilsētas skatlogos, 
laukumos un ielās. Nekas nav ap-
stājies, viss tikai iegūst jaunu jēgu, 
jaunas formas, jaunu stiprumu. Mēs 
esam stipri, mēs tiksim pāri un esmu 
drošs, ka šis laiks kļūs par vienu no 
stiprākajiem Smiltenes stāstiem. 
Es nezinu, vai un kā mēs sanāksim 
kopā šovasar. Un to patlaban nezina 
neviens, taču pilsētas simto gadskār-
tu mēs garām nepalaidīsim. Var jau 
būt, ka plaši to svinēsim nākamgad, 
bet var jau būt, ka pilsētas simtgade 
paliks smilteniešu atmiņās kā klusā-
kie un stiprākie svētki pilsētas vēs-
turē.”

Aija Cunska: „Mūsu pilsētas 
simtgadei režisora Kārļa Anitena 
piedāvātais vadmotīvs „Stipri cil-
vēki, stipra pilsēta” ir tik precīzs un 
stiprs, lai mums palīdzētu izturēt gan 
ārkārtas stāvokli, gan paskatīties uz 
sevi no malas, gan izdomāt kaut ko 
jaunu un tikpat spēcinošu. Mēs tur-
pināsim uzturēt šo motīvu, jo vārds 
stiprs ir par mums, par katru cilvēku, 
kas Smilteni izdomāja, izveidoja un 
attīstīja.”

Kultūras, sporta un mūžizglītī-

bas pārvaldes darbinieki sadarbībā ar 
režisoru Kārli Anitenu šobrīd strādā 
pie alternatīvu risinājumu izstrādes, 
lai Smiltenes simtgadi nosvinētu vēl 
šogad – varbūt citādāk, saudzīgāk 
pret pašlaik esošiem notikumiem un 
ekonomisko stāvokli.

Vairākas no iecerētām aktivi-
tātēm turpinās, piemēram, turpinās 
darbs pie „Smiltenes 100 nozīmī-
gākie vēstures notikumi” atlases, ko 
veic Smiltenes novada bibliotēka, 
novada muzeja darbinieki sadarbī-
bā ar  vairākiem novada vēstures 
entuziastiem. Tāpat, līdzko būs ie-
spējams, tiks atsākts darbs pie foto 
stāstu sērijas „Smiltenes 100 stipru 
cilvēku stāsti”, kurš tiks radīts sa-
darbībā ar smiltenieti Leldi Adeli 
Cīruli. Pateicoties veiktai aptaujai, 
ir atlasīti un zināmi stiprie cilvēki, 
ar kuriem tiks organizētas intervijas 
un foto sesijas.  

Tāpat par godu jubilejai ir radīts 
vides dekors pilsētas centrā – burti 
„SMILTENEI 100”, kuri mums ik-
dienā atgādinās, ka mūsu pilsētai šo-
gad ir liela un nozīmīga jubileja. Ai-
cinām pie tā fotografēties, protams, 
ievērojot visas ārkārtas situācijā no-
teiktās prasības, lai radītā fotogrāfi ja 
foto albumā mums atgādina, ka šajā 
stiprajā pilsētā dzīvo stipri cilvēki!

Šis laiks ir ieviesis izmaiņas ik-
viena cilvēka darba un ikdienas dzī-
vē. Mainās prioritātes un vērtības ne 
tikai Latvijā, bet visā pasaulē – pats 
svarīgākais, lai cilvēkiem ir veselī-
ba, drošības sajūta un atbalsts. Mēs 
katrs atsevišķi un visi kopā esam 
stipri, lai pārvarētu uzliktos pārbau-
dījumus un lai pēc tam mēs būtu vēl 
stiprāki attiecībās ar ģimeni un sa-
vos darbos!

Būsim stipri cilvēki, stiprā pil-
sētā un stiprā Latvijā!

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Gatavošanās Smiltenes pilsētas simtgades svētkiem uz laiku pārtraukta 

šie noteikumi, kas nosaka pašvaldī-
bas pārvaldes organizāciju, lēmu-
mu pieņemšanas kārtību, iedzīvo-
tāju tiesības un pienākumus vietējā 
pārvaldē, kā arī citus pašvaldības 
darba organizācijas jautājumus.

Ar saistošo noteikumu grozī-

jumiem tiek noteikts, ka, ja domes 
deputāts domes sēdes vai komitejas 
sēdes laikā atrodas citā vietā un ve-
selības stāvokļa vai komandējuma 
dēļ nevar ierasties domes sēdes vai 
komitejas sēdes norises vietā, do-
mes priekšsēdētājs vai komitejas 

priekšsēdētājs var noteikt, ka do-
mes sēdes vai komitejas sēdes nori-
sē tiek izmantota videokonference 
(attēla un skaņas pārraide reālajā 
laikā). Noteikumi tiek papildināti 
arī ar noslēguma jautājumu, nosa-
kot speciālu regulējumu domes un 

komitejas sēžu organizēšanai valstī 
izsludinātās ārkārtējās situācijas vai 
izņēmuma stāvokļa laikā.

Dina Kaupe, 
Kancelejas nodaļas vadītāja
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Pašvaldība samazinās mantas nomas maksu krīzē skartajiem komersantiem

Pašvaldībā
Par sociālo atbalstu ārkārtējās situācijas laikā

Katru dienu uz Smiltenes no-
vada pašvaldības informatīvo tāl-
runi tiek saņemti ļoti daudz zvani 
no novada iedzīvotājiem, lai uz-
zinātu par palīdzības veidiem, ko 
pašvaldība šajā ārkārtējās situāci-
jas laikā var sniegt.

Šis laiks nav viegls nevienai ģi-
menei, tāpēc pašvaldība katru gadī-
jumu izskata individuāli, lai saprastu, 
kādu atbalstu pašvaldība var piešķirt 
atbilstoši normatīvajiem aktiem. Ze-
māk esam sagatavojoši informāciju 
par tiem palīdzības veidiem – pārti-
kas paku un krīzes pabalsta piešķir-
šanu, kas attiecas uz krīzes situācijā 
nonākušajām ģimenēm (personām) 
saistībā ar Covid – 19.

Par krīzes pabalsta piešķirša-
nu

Ņemot vērā Labklājības mi-
nistrijas ieteikumus par krīzes 
pabalsta piešķiršanu saistībā 
ar Covid – 19, Smiltenes novada 
dome š.g. 2. aprīlī ārkārtas sēdē  
pieņēma grozījumus Smiltenes 
novada domes 2017. gada 25. ok-
tobra saistošajos  noteikumos Nr. 

14/17 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Smiltenes novadā”, 
papildinot tos ar jaunu palīdzības 
veidu – krīzes pabalsts ārkārtējās 
situācijas laikā.

Grozījumi paredz sniegt at-
balstu 80,00 eiro mēnesī krīzē 
nonākušai personai jeb katram 
ģimenes loceklim. Krīzes pabalsts 
tiek piešķirts, ņemot vērā šādus 
kritērijus:

ģimenei (personai) saistībā 
ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu 
(persona ir bezalgas atvaļinājumā, 
personai ir piešķirts bezdarbnieka 
statuss, bet vēl nav saņemts bezdarb-
nieka pabalsts, pašnodarbinātas vai 
uz uzņēmuma līguma, vai uz cita 
veida līguma pamata nodarbinātas 
personas – pakalpojumu sniedzēji, 
kas zaudējuši ienākumu avotu, at-
teikts dīkstāves pabalsts, valstī no-
teikto ierobežojumu dēļ nevar veikt 
darba pienākumus);

ģimenei (personai) ir ra-
dušies papildus izdevumi, ko tā pati 
nespēj segt, izpildot valstī noteikto 
pašizolācijas pienākumu;

Zivju fonda padome 
2020. gada 24. un 25. marta 
neklātienes sēdēs pieņēma 
lēmumu apstiprināt Smilte-
nes novada domes iesniegto 
projektu par zivju resursu 
pavairošanu Smiltenes no-
vada ezeros. Projekta „Zivju 

Zivju fonds apstiprinājis projektu
resursu pavairošana Smil-
tenes novada ezeros 2020. 
gadā” mērķis ir palielināt 
un atjaunot zivju resursus 
Smiltenes novada ezeros 
un radīt pamatu licencētās 
makšķerēšanas ieviešanai 
un pilnveidot aktīvā tūris-

ģimene (persona) atrodas 
vai ir atradusies karantīnā un tai nav 
iztikas līdzekļu.

Noteikumu grozījumi stājušies 
spēkā šā gada 7. aprīlī, tie ir pieejami 
www.likumi.lv. 

Eiropas Savienības fi nansētās 
pārtikas pakas

Krīzes situācijā nonākušās ģi-
menes (personas) var pieteikties ES 
fi nansētām pārtikas pakām, atbilsto-
ši iepriekš minētajiem kritērijiem 
saistībā ar Covid–19, kā arī tās ģi-
menes, kurās ārkārtas situācijas dēļ 
bērni neapmeklē skolu un ģimenē 
radušies papildus izdevumi ēdiena 
nodrošināšanai.

Kā līdz šim, pārtikas pakas tiek 
piešķirtas ģimenēm vai personām, 
kurām pašvaldības sociālais dienests 
ir izsniedzis izziņu par trūcīgās vai 
maznodrošinātās personas statusu 
un kuru ienākumi ir līdz 242 eiro.

Eiropas Savienības fi nansētās 
pakas ietver  – divas pārtikas pakas 
un vienu higiēnas un saimniecības 
preču paku ceturksnī katrai perso-
nai, papildus divas pārtikas pakas 

ceturksnī, ja ģimenē ir zīdaiņi un 
mazi bērni vecumā no septiņiem līdz 
24 mēnešiem un papildus higiēnas 
preču paku ceturksnī, ja ģimenē ir 
zīdaiņi un mazi bērniem vecumā no 
dzimšanas līdz 24 mēnešiem.

Pārtikas pakas Smiltenē izsniedz 
Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes 
nodaļa – pirmdienās, otrdienās, treš-
dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, ce-
turtdienās no plkst. 11.00 līdz 16.00; 
piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. 
Pagastos pakas izsniedz sociālie dar-
binieki – pirmdienās  – 8.00 – 12.00; 
13.00 – 18.00; otrdienās, ceturtdie-
nās: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00.

Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā 
dienestā ir jāiesniedz argumentēts 
iesniegums un, ja iespējams, doku-
menti, kuri apliecina krīzes situāci-
jas faktu. Lai izvērtētu katru gadīju-
mu, ņemot par pamatu Labklājības 
ministrijas ieteikumus, Sociālais 
dienests var lūgt papildus elektronis-
ki iesniegt apliecinošus dokumentus 
par personas (ģimenes) nonākšanu 
krīzes situācijā, piem., atsūtīt avio-
biļetes, kas apliecina atgriešanos no 

ārvalstīm, rīkojumu par bezalgas at-
vaļinājuma piešķiršanu.

Informatīvais tālrunis sazi-
ņai  26362282 (no plkst. 8.00 līdz 
20.00), e-pasts: soc.dienests@smil-
tene.lv.  Ja zvans tiks saņemts ār-
pus norādītā laika, sazināsimies, 
tiklīdz būs iespējams.

Pašvaldības informatīvā tālruņa 
darbību nodrošina Smiltenes novada 
Sociālais dienests. Sociālā dienesta 
speciālisti pakalpojumu sniegšanu 
nodrošina attālināti, izmantojot sazi-
ņu caur e-pastu vai pa tālruni.  Ja nav 
iespējams nodrošināt attālinātu pa-
kalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem 
(piem., sociālā pakalpojuma funk-
cija, veselības aprūpes funkcija), 
apmeklētāju pieņemšana klātienē 
notiek tikai pēc iepriekšēja pieraks-
ta.  Dokumentus un iesniegumus ir 
iespējams ievietot slēdzamā pastkas-
tē, kas atrodas pie  Smiltenes novada 
domes administrācijas ēkas, Dārza 
ielā 3, Smiltenē.

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jau informējām, ka, lai at-
balstītu ārkārtējas situācijas laikā 
novada krīzē skartos komersantus, 
Smiltenes novada dome 25. martā 
pieņēma lēmumu par nomas mak-
sas samazinājumu krīzes skartajiem 
komersantiem, kuri nomā Smiltenes 
novada pašvaldības vai pašvaldības 
kapitālsabiedrību mantu. 

Domes pieņemtais lēmums 
attiecas uz visiem krīzes skartiem 
komersantiem, kuri nomā Smiltenes 
novada pašvaldības vai pašvaldības 
kapitālsabiedrību mantu (piem., tel-
pas, zemi, būves vai kustamu man-
tu). Lēmums paredz arī to, ka ārkār-
tējās situācijas laikā komersantiem 
netiks aprēķināti un piemēroti no-
mas maksas kavējuma procenti un 
līgumsodi nomas maksas samaksas 
kavējuma gadījumā, izņemot nau-
du par patērētajiem pakalpojumiem 
– elektroenerģiju, siltumenerģiju, 

ūdensapgādi un citiem īpašuma uz-
turēšanas pakalpojumiem.

Šā gada  2. aprīlī Ministru ka-
binets pieņēma noteikumus Nr. 180 
„Noteikumi par publiskas personas 
un publiskas personas kontrolētas 
kapitālsabiedrības mantas nomas 
maksas atbrīvojuma vai sama-
zinājuma piemērošanu sakarā ar 
Covid-19 izplatību” (stājās spēkā 
03.04.2020.), kas nosaka precīzus 
kritērijus un kārtību kādā pašvaldība 
var piemērot nomas maksas samazi-
nājumu.  

Lēmumu par atbalsta piešķir-
šanu pieņems Smiltenes novada 
pašvaldības domes izveidota komi-
sija, katru komersanta (nomnieka) 
iesniegto iesniegumu izskatot indi-
viduāli. Atbilstoši MK noteikumu 
Nr.180 3.punktam, pašvaldībai ir 
tiesības samazināt noteikto nomas 
maksu līdz 90% (atbilstoši komer-

santa (nomnieka) ieņēmumu no 
saimnieciskās darbības procentuāla-
jam samazinājumam) no nomas lī-
gumā noteiktās nomas maksas vai 
atbrīvot no nomas maksas, ja ko-
mersants (nomnieks) vienlaikus at-
bilst visiem šādiem kritērijiem:   

komersanta ieņēmumi no 1) 
saimnieciskās darbības 2020. gada 
martā vai aprīlī, salīdzinot ar 
2019. gada attiecīgo mēnesi, ir sa-
mazinājušies vismaz par 30%, bet, 
ja komersants saimniecisko darbību 
uzsācis 2019. gada martā vai vēlāk, 
tā ieņēmumi no saimnieciskās dar-
bības 2020. gada martā vai aprīlī ir 
samazinājušies vismaz par 30 %, 
salīdzinot ar vidējo mēneša ieņēmu-
mu apmēru no saimnieciskās dar-
bības laika periodā līdz 2020. gada 
29. februārim; 

komersantam iesniegu-2) 
ma iesniegšanas dienā nav Valsts 

ieņēmumu dienesta administrēto 
nodokļu parāda, kas ir lielāks par 
1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, 
tam ir piešķirts samaksas termiņa 
pagarinājums vai noslēgta vienoša-
nās par labprātīgu nodokļu samaksu, 
vai noslēgts vienošanās līgums;

komersantam uz iesniegu-3) 
ma iesniegšanas brīdi nav uzsākts 
maksātnespējas process;

komersantam pēdējā gada 4) 
laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas 
maksas un citu saistīto maksājumu 
kavējumi vai jebkādas citas būtis-
kas neizpildītas līgumsaistības pret 
iznomātāju. 

 Nomas maksas samazinājumu 
vai atbrīvojumu pašvaldība ir tiesīga 
noteiktu uz laika periodu, sākot no 
2020. gada 12. marta, bet ne ilgāk 
kā līdz ārkārtējās situācijas atcelša-
nai valstī. 

Lai saņemtu atbalstu, komer-

santam (nomniekam)  ir jāiesniedz 
Smiltenes novada domei adresēts 
iesniegums par pašvaldības atbal-
stu samazinātas vai atceltas nomas 
maksas veidā (iesnieguma veidlapa 
pieejama pašvaldības mājas lapā). 

Domes izveidotā komisija ie-
sniegumu izskatīs un lēmumu par 
atbalsta piešķiršanu pieņems piecu 
darbdienu laikā. 

Pēc lēmuma pieņemšanas dome 
savā tīmekļvietnē www.smiltene.lv 
publicēs to krīzes skarto komersantu 
(nomnieku) sarakstu, kuri saņēmuši 
iepriekšminētos atbalsta pasāku-
mus.

Vairāk informācija www.smil-
tene.lv. 

Dome aicina visus komersantus 
sekot līdzi aktuālajai informācijai, 
jo situācija mainās katru dienu!

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kā jau katru pavasari, ai-
cinām iedzīvotājus sakoptības 
mēneša laikā no 1. aprīļa līdz 30. 
aprīlim sakopt savas mājas un 
pagalmus. 

Ņemot vērā, ka kopš 12. marta 
visā valsts teritorijā ir izsludināta 
ārkārtējā situācija, lai ierobežotu 
Covid–19 izplatību, kā arī to, ka 
atbilstoši Slimību profi lakses un 
kontroles centra sniegtajai infor-
mācijai, koronavīrusa izraisītās 
slimības Covid–19 raksturīgākās 
slimības pazīmes ir elpceļu slimī-
bas pazīmes (paaugstināta tem-
peratūra, klepus, iekaisusi rīkle  

Smiltenes novadā sācies sakoptības mēnesis un aicinām talkot individuāli!
un apgrūtināta elpošana), šogad 
sakoptības mēneša laikā zaru 
dedzināšana pilsētā un pagastu 
ciemu centros NAV ATĻAUTA. 
Atgādinām, ka atbilstoši pašval-
dības saistošajiem noteikumiem, 
arī lapu dedzināšana ir aizlieg-
ta. Lūdzam iedzīvotājus stingri 
ievērot šo noteikto kārtību un 
būt atbildīgiem pret savu un 
līdzcilvēku veselību!

Informējam, ka zaru izveša-
nu ir iespējams pieteikt par mak-
su, zvanot uz SIA „Smiltenes 
NKUP” mob. tālr. 29161694 dar-
ba laikā no plkst. 8.00 līdz  

17.00 vai SIA „ZAAO” tālruni 
informācijai 64281250 vai uz 
mob. 29225862.

Kaut Lielā Talka ir pārcelta, 
Smiltenes novadā ir sakoptības 
mēnesis, kura laikā aicinām iedzī-
votājus darīt labus darbus, salasīt 
publiskajās teritorijās, ceļa malās 
un citviet izmestos atkritumus un 
talkot individuāli. Rīkot indivi-
duālās talkas ir iespējams no 20. 
aprīļa līdz 30. aprīlim, kas ir jā-
piesaka, lai var nodrošināt sala-
sīto atkritumu aizvešanu.

Talkošanu pilsētā jāpiesaka pie 
Smiltenes novada domes Saimnie-

ciskās darbības nodaļas teritorijas 
apsaimniekošanas speciālistes 
Agijas Kukaines, rakstot uz e-pas-
tu agija.kukaine@smiltene.lv vai 
sazinoties pa tālruni 26395999, 
un pagastos aicinām sazināties ar 
attiecīgās pagasta pārvaldes vadī-
tāju – Grundzāles pagastā ar Aldu 
Zvejnieci (tālrunis – 29449680), 
Bilskas pagastā ar Lindu Karl-
soni (tālrunis – 29189126), Blo-
mes pagastā ar Gaidi Bogdanovu 
(tālrunis – 26420044), Smiltenes 
un Brantu pagastā ar Mārīti Trei-
jeri (tālrunis –26164671), Laun-
kalnes pagastā ar Māri Lazdiņu 

(tālrunis – 29127008), Palsmanes 
pagastā ar Tignu Podnieci (tālru-
nis – 29474697) un Variņu pagas-
tā ar Uldi Birkenšteinu (tālrunis 
–29132721). Visi talcinieki tiks 
nodrošināti ar talkas maisiem.

Veicot teritoriju sakopšanas 
darbus, lūdzam ievērot valstī 
noteiktos distancēšanās un pul-
cēšanās ierobežojumus.

Rūpēsimies par apkārtējo vidi 
un līdzcilvēkiem kopā!

Agija Kukaine,
Teritorijas apsaimniekošanas 

speciālistes

ma attīstību.
Projekta ietvaros paredzēts šajā 

gadā papildināt zivju krājumus Liz-
doles ezerā ar 5400 zandartu mazu-
ļiem, Tepera ezerā ar 900 vienvasa-
ras līdaku mazuļiem, Bilskas ezerā 
ar 800 vienvasaras līdaku mazuļiem 
un Vidusezerā ar 300 vienvasaras 

līdaku mazuļiem.
Projekta kopējās plānotās iz-

maksas ir 2590,00 EUR. Zivju 
fonda fi nansējums ir 2305,10 EUR  
un pašvaldības līdzfi nansējums ir 
284,90 EUR. Projektu plānots īste-
not līdz 2020. gada oktobrim.

Par citiem ar Zivju fonda at-

balstu realizētajiem projektiem var 
izlasīt Smiltenes novada mājas lapā 
www.smiltene.lv, sadaļā Projekti.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītāja 
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Īstenots apmācību projekts 
„Ziedi – tautastērpu daļas jauktajam 

korim Pakalni”
Biedrība „Smiltenei un Latvi-

jai” īstenojusi projektu „Ziedi – tau-
tastērpu daļas jauktajam korim Pa-
kalni” Nr. 19-09-AL10-A019.2204-
000008 sadarbībā ar Abulas lauku 
partnerību, Lauku atbalsta dienestu 
un Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku at-
tīstības programmas līdzfi nansēju-
mu. Kopējās projekta izmaksas bija 
4900,00 eiro, no kurām 4410,00,00 
eiro fi nansēja Lauku atbalsta die-
nests, bet 490,00 eiro bija Smiltenes 
novada domes līdzfi nansējums.

Iepriekš realizētajos projektos 
kora sievām ir uzšūtas aubes, gal-

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

vas lakati un tautiskie krekli. Lai 
tautastērps būtu pilnīgs, bija nepie-
ciešamas jaunas vestes un brunči. 
Projekta ietvaros tika izgatavotas 
trīsdesmit piecas tautiskā tērpa sie-
viešu vestes un brunči. 

Projekta mērķis ir padarīt vi-
zuāli pievilcīgāku un kvalitatīvāku 
Smiltenes novada jauktā kora Pa-
kalni sniegumu. Vestes un brunči 
izgatavoti no Latvijai raksturīgiem 
dabiskiem materiāliem un rakstiem, 

Smiltenes novada dome iz-
sludina 2020. gada projektu līdz-
fi nansēšanas konkursu nevalstis-
kajām organizācijām Smiltenes 
novadā.

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

Projektu līdzfi nansēšanas kon-
kursā var piedalīties tikai nevalstis-
kās organizācijas (biedrības, nodi-
binājumi). Pašvaldība līdzfi nansē-
jumu piešķir līdz 50% no projekta 
atbilstošo izmaksu kopējās budžeta 
summas, ar nosacījumu, ka piešķir-
tais līdzfi nansējuma apjoms nepār-
sniedz 1000,00 EUR Kopējais pie-
ejamais fi nansējums 6000,00 EUR.

Projektu pieteikumi jāie-

Izsludināts NVO projektu 
līdzfi nansēšanas konkurss

sniedz atbilstoši konkursa no-
likumā noteiktām prasībām 
(jāiesniedz aizpildīta pieteikuma 
veidlapa un projekta vadītāja CV). 
Konkursa nolikums, pieteikuma 
veidlapa un cita informācija pie-
ejama Smiltenes novada mājas lapā 
https://smiltene.lv/attistiba/pasval-
dibas-atbalsts/projektu-konkursi/.  
Papildus informācija Smiltenes 
novada domes Attīstības un plāno-
šanas nodaļā pa tālr. 27001449 vai 
27062522 vai sūtot jautājumus uz 
e-pastu dome@smiltene.lv.

Projektu pieteikumi jāie-
sniedz līdz 2020. gada 30. aprīlim 
plkst. 17.00, Smiltenes novada 
domē Dārza ielā 3, kur ir izvieto-
ta slēgta pastkaste, kurā ir iespē-
ja ievietot iesniegumus, sūtot pa 
pastu (pasta zīmogs 30. aprīlis) 
vai sūtot  uz e-pastu dome@smil-
tene.lv.

Norisinās projekta Nr. 
5.6.2.0/17/I/025 „Smil-
tenes pilsētas degradēto 
teritoriju revitalizācija, II 
kārta” īstenošana. 

Projekta ietvaros paredzēts pār-
būvēt Valkas ielu 473 m garumā. 
Tiks izbūvēta ielas brauktuve ar as-
falta segumu, veikta ūdensapgādes 
un sadzīves kanalizācijas tīklu un 
ielas apgaismojuma izbūve. Ielas 
būvniecības procesā ir tehnoloģis-
kais pārtraukums. 

Projekta ietvaros turpinās arī 
rūpnieciskās ražošanas ēkas būvnie-
cība Valkas ielā 5, Smiltenē.  Veikta 
jau ēkas norobežojošo konstrukciju 
izbūve, uzstādītas metāla kolonnas, 
kopnes, koka kolonnas. Uzstādī-
ti sienu sendvičpaneļi, uzmūrētas 
mūra sienas, ieklāts jumta nesošais 
profi ls. Izbūvēts ūdensvada pieslē-

Turpinās projekta „Smiltenes 
pilsētas degradēto teritoriju 

revitalizācija, II kārta” 
īstenošana

gums ēkai, pieslēgums centralizētās 
kanalizācijas tīkliem, pieslēgums 
elektroapgādes sistēmai, kā arī izbū-
vēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli, 
veikta daļēji laukumu labiekārtoša-
nas darbi. 

Projekta kopējās izmaksas 
ir 1 772 806,75 EUR, no kurām  
Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da līdzfi nansējums ir  624 635,35 
EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 
2020. gada novembrim.

Sarmīte Daudziete,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas teritorijas plānotāja

Projekta konkursa 
mērķis ir sniegt atbal-
stu Smiltenes novada 
uzņēmumu un fi zisko 
personu projektiem, kas 
tiek realizēti Smiltenes 
novadā un kuru rezultā-
tā tiek radīti jauni pro-
dukti un pakalpojumi, 
vai tiek radītas jaunas 
darbavietas.

Projektu uzņēmēj-
darbības ideju konkursā 
var piedalīties Smilte-
nes novadā reģistrēta 
juridiska persona vai fi -
ziska persona, kas reģistrējusies kā 
saimnieciskās darbības veicējs vai 
kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā 
saimnieciskās darbības veicējs vai 
komersants.

Pašvaldība līdzfi nansējumu pie-
šķir līdz 80% no iesniegtās projektu 
izdevumu tāmes, ar nosacījumu, ka 
piešķirtais līdzfi nansējuma apjoms 
nepārsniedz 3000 EUR. Kopējais 
pieejamais fi nansējums 12 000 
EUR.

saglabājot kultūrvēsturisko man-
tojumu. Tos gatavoja profesionāli 
sava aroda meistari. Tautastērps 
ir uzskatāms par tautas skaistu-
ma izjūtas izpausmi, tas simbolizē 
vēsturiskas vērtības un gadsimtiem 
senas tradīcijas, tā lietojums ir ļoti 
būtisks.

Vinete Brunovska,
Biedrības „Smiltenei un Latvijai” 

valdes locekle

Informējam, ka 2020.
gada 18. martā noslēgts lī-
gums ar SIA „BUILDIM-
PEKS” par pārbūves dar-
biem objektā „Dārza ielas, 
posmā no Dakteru ielas līdz Atmo-
das ielai Smiltenē, pārbūve”.

Būvdarbi objektā uzsākti ar šā 
gada 6. aprīli. Dārza ielas posms no 
Dakteru ielas līdz Atmodas ielai vis-
pārējai transportlīdzekļu satiksmei 
tiks SLĒGTS līdz 2020. gada 31. 
oktobrim. Slēgtā posma apbrauca-
mais ceļš tiek organizēts pa apbrau-
camo ceļu Dakteru iela – Atmodas 
iela. Autobusu pieturvieta Dārza ielā 
remontdarbu laikā ir slēgta. 

Visiem uzņēmumiem, iestādēm 
un dzīvojamām mājām, kas atrodas 
pārbūves darbu zonā, piekļuve ie-
spēju robežās tiks nodrošināta visu 
būvdarbu laiku.  Par  īslaicīgiem 
traucējumiem piekļūt īpašumam 
iedzīvotāji un uzņēmumi tiks infor-

Par būvdarbu uzsākšanu un satiksmes 
organizāciju Dārza ielā

mēti personīgi. 
Dārza ielas (posmā no Dakte-

ru ielas līdz Atmodas ielai) pārbū-
ves mērķis ir attīstīt degradēto jeb 
ražošanas teritoriju, veicot tai pie-
guļošas ielas un ar to saistītās infra-
struktūras pārbūvi, tai skaitā ūdens 
un kanalizācijas tīklu izbūvi, kas 
radīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības 
vidi esošajiem un jauniem uzņēmē-
jiem, pozitīvi ietekmējot uzņēmumu 
konkurētspēju, ekonomisko aktivi-
tāšu pieaugumu un jaunu darba vie-
tu radīšanu Smiltenes pilsētā. 

Objekta pārbūvi plānots īstenot 
projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/018 „Smil-
tenes pilsētas publiskās infrastruk-
tūras sakārtošana uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai, I kārta” ietvaros, 

kuru Smiltenes novada 
dome ir iesniegusi Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
līdzfi nansējumu Darbības 
programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 5.6.2. specifi skā at-
balsta mērķa „Teritoriju revitalizāci-
ja, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” ietvaros.

Lūdzam visus satiksmes dalīb-
niekus respektēt uzstādītās ceļa zī-
mes un atvainojamies par sagādāta-
jām neērtībām būvdarbu veikšanas 
laikā!

Pasūtītājs – Smiltenes novada 
dome, būvdarbu izpildītājs – SIA 
„BUILDIMPEKS”, būvuzraugs – 
SIA „Marčuks”, autoruzraugs – SIA 
„Ceļu komforts”.

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Izsludināts 
uzņēmējdarbības ideju konkursu 
„Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”

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 www.smiltene.
lv. Papildus informācija Smiltenes 

novada domes Attīstības 
un plānošanas nodaļā pa 
tālr. 64707571, vai sūtot 
jautājumus uz e-pas-
tu dome@smiltene.lv.

Projektu pieteikumu 
var iesniegt līdz 2020. 
gada 30. jūnijam plkst. 
17.00, ievietojot Smil-
tenes novada domes 
slēgtajā pastkastē Dārza 
ielā 3 vai pēc valstī iz-
sludinātās ārkārtas situā-
cijas beigām iesniedzot 
Smiltenes novada domes 
Klientu apkalpošanas 

centrā, vai iesūtot pa pastu: Smil-
tenes novada dome, Dārza ielā 3, 
Smiltene, LV-4729 (pasta zīmogs 
30. jūnijs).

Smiltenes novada dome norāda, 
ka, ņemot vērā valstī izsludināto ār-
kārtas situāciju un ierobežojošos pa-
sākumus vīrusa Covid–19 izplatības 
mazināšanai konkursa izsludināša-
nas un norises laikā, var mainīties 
apstākļi, kuru rezultātā konkurss var 
tikt atcelts.

Lai operatīvi reaģētu uz CO-
VID–19 krīzes izraisītajām ekono-
miskajām sekām un sniegtu atbalstu 
nozarēm, uzņēmumiem un to darbi-
niekiem, valstī ieviesti vairāki atbal-
sta pasākumi saimnieciskās darbī-
bas veicējiem, ko nodrošina dažādas 
iestādes.

Valsts ieņēmumu dienesta ad-
ministrētais atbalsts 

Valsts ieņēmumu dienesta mā-
jas lapā ir atrodama detalizēta in-
formācija par kritērijiem potenciā-
lajiem saņēmējiem, nosacījumiem 
un saņemšanas procedūru šādiem 
atbalsta veidiem: 

Dīkstāves atbalsts uzņēmu-
mu darbiniekiem, pašnodarbināta-
jiem (t.sk. autoratlidzības  saņēmē-
jiem un mikrouzņēmuma nodokļa 
maksātājiem);

Nodokļu samaksas termiņa 
pagarināšana;

Gada pārskatu iesniegša-
nas termiņa pagarināšana;

Iedzīvotāju ienākuma no-

Valsts atbalsts uzņēmējiem
dokļa avansa maksājumu atlikšana, 
PVN pārmaksas atmaksa.

VID informatīvais tālrunis CO-
VID–19 krīzes skartajiem uzņēmu-
miem: 67120020. Plašāka informā-
cija pieejama VID tīmekļa vietnē 
www.vid.gov.lv. 

Finanšu institūcijas ALTUM 
atbalsts

Finanšu institūcijā ALTUM uz-
ņēmēji var pieteikties apgrozāmo 
līdzekļu aizdevumam un kredītu 
brīvdienu garantijai. Vairāk par šiem 
atbalsta mehānismiem var uzzināt, 
zvanot uz tālruni 26655309, www.
altum.lv. 

Banku atbalsts uzņēmējiem
Krīzes seku mazināšanai bankas 

izveidojušas risinājumus gan kredī-
ta brīvdienu noteikšanai un pamat-
summas atlikšanai, gan citu saistību 
atlikšanai uz laiku. Ja esi kredītņē-
mējs, vari vienoties ar kredītiestādi 
par izmaiņām maksājumu grafi kā.

Avots: https://covid19.gov.lv/ 
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Uz laiku tiek samazināta ambulatoro pakalpojumu sniegšana
Ņemot vērā epidemioloģisko 

situāciju valstī un Covid–19 infek-
cijas izplatību, kā arī ar Veselības 
ministrijas 2020. gada 25. marta rī-
kojumu Nr. 59 „Par veselības aprū-
pes pakalpojumu sniegšanas ierobe-
žošanu ārkārtējās situācijas laikā” 
noteiktos ierobežojumus veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanā un 
rūpējoties par SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” pacientu drošī-
bu, SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” informē, ka uz ārkārtas 
situācijas laiku tiek samazināta am-
bulatoro pakalpojumu sniegšana 
pacientiem.

Ambulatoro pakalpojumu sa-
mazinājuma mērķis ir pasargāt 
pacientus un darbiniekus no iespē-
jamas infi cēšanās ar Covid–19, bet 
saglabājot iespēju saņemt palīdzību 
akūtos gadījumos. Tāpēc ārkārtas 
situācijas laikā Smiltenes slimnīcas 
poliklīnikā būs pieejami šādi spe-

ciālisti un izmeklējumi:
Endokrinologs I.Amoliņa;
Ginekologs, dzemdību speciā-
lists D. Jēkabsone;
Oftolmalogs R. Putna;
Onkologs – ķīmijterapeits       
T. Zaļkalne;
Otolaringologs I. Tauriņa;
Podologs D. Buša;
Psihiatrs A. Grīnvalde;
Endoskopijas izmeklējumi;
Ultrasonogrāfi jas izmeklējumi 
vēdera dobuma orgāniem;
Ultrasonogrāfi jas izmeklējumi 
ginekoloģijā.
Lai nodrošinātu piesardzības 

pasākumus, šobrīd plānveida pa-
cientu pieraksti tiek atcelti, saglabā-
jot tikai akūto pacientu pierakstus. 
Reģistratūras darbinieki sazināsies 
ar katru personu, lai precizētu spe-
ciālista apmeklējuma vai izmeklē-
juma nepieciešamību, saglabājot 
pierakstu tiem pacientiem, kuriem 

tas tiešām ir nepieciešams. Pirms 
vizītes speciālists vēl sazināsies ar 
pacientu, lai saprastu vai veselības 
aprūpi var sniegt attālināti vai to-
mēr ir nepieciešama vizīte klātie-
nē. Smiltenes slimnīcas poliklīnikā 
klātienē tiks pieņemti pacienti tikai 
ar pierakstu. Pacientiem, kuriem 
būs nepieciešama vizīte klātienē, 
lūdzam pie speciālista ierasties īsi 
pirms noteiktā pieraksta un poliklī-
nikas telpās lieki neuzkavēties.

Sakarā ar veiktajiem ambulato-
ro pakalpojumu sniegšanas ierobe-
žojumiem tiek saīsināts reģistratū-
ras darba laiks, kas ārkārtas situā-
cijas laikā būs no pulksten 8.00 līdz 
14.00. Aicinām visus būs saproto-
šiem un ar iecietību izturēties pret 
iespējamām neērtībām.

Šobrīd ir ļoti svarīgi ievērot 
Slimību profi lakses un kontroles 
centra noteiktos ierobežojumus, 
tāpēc aicinām pacientus būt godī-

giem, aizpildot pie reģistratūras 
izsniegto anketu un sniedzot infor-
māciju Steidzamās medicīniskās 
palīdzības punkta darbiniekiem 
par to, vai pēdējo 14 dienu laikā ir 
būts ārvalstīs, vai ir bijis kontakts 
ar Covid–19 slimnieku un vai ir 
akūtas elpceļu infekcijas simptomi: 
paaugstināta ķermeņa temperatūra, 
klepus un elpas trūkums. Ja ir elp-
ceļu infekcijas saslimšanas simpto-
mi, ieteicams tomēr vizīti pie spe-
ciālista vai izmeklējumu atcelt. Šī 
pacientu sniegtā informācija dod 
iespēju pasargāt citus poliklīnikas 
apmeklētājus un darbiniekus no ie-
spējamas infi cēšanās ar Covid–19.

Smiltenes slimnīcas Steidza-
mās medicīniskās palīdzības punkts 
(traumpunkts) turpina sniegt medi-
cīnisko palīdzību kā līdz šim 24/7. 
Bet, lai pasargātu mūsu medicīnas 
darbiniekus, arī šeit esam ieviesuši 
piesardzības pasākumus. Pacien-

tam, kurš ierodas Steidzamās me-
dicīniskās palīdzības punktā, pirms 
ienākšanas Smiltenes slimnīcas tel-
pās pie ieejas jāsazinās pa norādīto 
telefona numuru (29276022 tikai uz 
ārkārtas situācijas laiku) ar medicī-
nas māsu, lai sniegtu informāciju 
par pacienta iespējamo infi cēšanos 
ar Covid–19.

Lai pasargātu Sociālās aprūpes 
un rehabilitācijas nodaļas klientus, 
kuriem ir lielāks risks saslimšanai 
smagākā formā ar Covid–19 infek-
ciju, ārkārtas situācijas laiku ir aiz-
liegts apmeklēt Sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas nodaļas klientus.

Sargāsim sevi un citus!
Tikai kopīgi sadarbojoties mēs 

varam uzveikt šo infekciju!

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” administrācija

Pārcelti 2020. gada 
nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 

termiņi
Ņemot vērā valstī izsludināto 

ārkārtas situāciju sakarā ar Covid-19 
izplatību, Smiltenes novada dome 
25. martā pieņēma lēmumu pārcelt 
2020. gada nekustamā īpašuma no-
dokļa samaksas termiņus uz vēlāku 
laiku.

Domes pieņemtais lēmums 
paredz to, ka nekustamā īpašuma 
nodoklis 2020. gadā ir maksājams 
šādi: par 2020. gada pirmo ceturksni 
–  ne vēlāk kā 15. augustā, par 2020.
gada otro ceturksni – ne vēlāk kā  
15. augustā,  par 2020. gada trešo ce-
turksni –  ne vēlāk kā  15.novembrī 
un par gada ceturto ceturksni –  ne 
vēlāk kā 15. novembrī.

Lēmums attiecas uz visiem ne-

kustamā īpašuma nodokļa maksātā-
jiem, kuri maksā nekustamā īpašu-
ma nodokli par Smiltenes novada 
administratīvajā teritorijā esošajiem 
nekustamajiem īpašumiem, taču ne-
attiecas un nav piemērojams uz ie-
priekšējo gadu nesamaksātajiem ne-
kustamā īpašuma nodokļiem.

Lēmums pieņemts pamatojoties 
uz likuma „Par valsts apdraudējuma 
un tā seku novēršanas un pārvarēša-
nas pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību” 4. pantu, kas paredz, ka 
pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības 
noteikt citus nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņus, kas 
atšķiras no likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos 

pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada 
ietvaros, kā arī ņemot vērā, ka ārkār-
tējās situācijas laikā pašvaldība ap-
meklētājus klātienē nepieņem un ie-
dzīvotājiem nav iespēju nekustamā 
īpašuma nodokli samaksāt skaidrā 
naudā.

Esam pateicīgi tiem maksātā-
jiem, kuri nekustamā īpašuma no-
dokli par 2020. gadu jau ir samak-
sājuši pilnā apmērā vai daļēji, jo līdz 
2020. gada 26. martam iekasēti 338 
862,76 EUR, kas veido 44,68% no 
plānotās nodokļa summas.

Lēmums stājas spēkā ar 
27.03.2020. 

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība nepiemēros vecāku līdzmaksājumu profesionālās ievirzes 
izglītības apguvei ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā, ka kopš 2020.gada 
12.marta  valstī ir izsludināta ārkār-
tējā situācija un ir pārtraukta mācību 
procesa norise klātienē visās profe-
sionālās ievirzes izglītības iestādēs, 
Smiltenes novada pašvaldība ir pie-
ņēmusi lēmumu nepiemērot vecāku 

līdzmaksājumu par profesionālās ie-
virzes izglītības programmu apguvi 
Smiltenes mūzikas skolā, Smiltenes 
mākslas skolā un Smiltenes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolā.

Lēmums par līdzfi nansējuma 
maksas (vecāku līdzmaksājuma) 

nepiemērošanu pieņemts 2020.gada 
25.marta Smiltenes novada domes 
sēdē. Tas pieņemts tāpēc, ka, lai gan 
šajās profesionālās ievirzes izglītī-
bas iestādēs pedagogi turpina darbu 
attālināti un audzēkņiem individuāli 
tiek uzdoti uzdevumi, sniedzot arī 

atgriezenisko saiti par padarītajiem 
darbiem, mācību process nenotiek 
klātienē un pakalpojums netiek no-
drošināts pilnā apmērā. Līdz ar to 
pašvaldība ir patraukusi noteiktās 
līdzfi nansējuma maksas aprēķinā-
šanu un nosūtīšanu vecākiem. Lē-

mums ir spēkā līdz valstī izsludinā-
tās ārkārtējās situācijas atcelšanai.

Ar pilnu lēmumu var iepazī-
ties www.smiltene.lv. 

 
Marita Mūze, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar šā gada 8. aprīli  līdz 15. jūnijam Lauku atbalsta dienests pieņems 
Vienoto platību maksājumu iesniegumus 2020. gadam.  Smiltenes novada 
lauku attīstības speciālistes lauksaimniekus pieņems uz iepriekšēja pie-
raksta pagasta pārvaldēs!

SMILTENES NOVADA LAUKU ATTĪSTĪBAS SPECIĀLISTU 
PIEŅEMŠANAS LAIKI  PAGASTU PĀRVALDĒS

Konsul-
tante Pagasta pārvalde Darba diena Darba 

laiks
Kontakttālrunis

@ pasts
Gunta 
Mangale

Blome Pirmdiena
9.00 – 
15.00

26445482
gunta.lauks@tvnet.lvLaunkalne Ceturtdiena

Dzintra 
Medne

Grundzāle Pirmdiena

8.00 – 
14.00

29268576

dzintramedne28@
inbox.lv

Variņi Otrdiena
Palsmane Trešdiena

Laima 
Āboltiņa

Brantu Pirmdiena
Ceturtdiena

8.00 – 
14.00

26402963
29113631

laima.aboltina@
smiltene.lv

Bilskas Otrdiena
Smiltenes novada 
domē Dārza iela-3

Trešdiena

Lūgums pirms apmeklējuma klātienē sazināties, lai saskaņotu laikus!    
Uz tikšanos!

Informācija lauksaimniekiem!

SIA „Smiltenes NKUP” tur-
pina pakalpojumu nodrošināšanu 
Smiltenes novada iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem, kuriem ikdienā cen-
tralizēti tiek piegādāts dzeramais 
ūdens, novadīti notekūdeņi attīrīša-
nai. Uzņēmums joprojām nodrošina 
arī maksas pakalpojumu sniegšanu, 
tajā skaitā nosēdbedru izvešanu un 
iespējamo avārijas seku novērša-
nas darbus, darbiniekiem ievērojot 
piesardzības pasākumus saistībā ar 
„Covid–19” vīrusu saskarsmē ar 
klientiem. Izņēmums ir skaitītāju 
maiņa, kuru plānojam pārcelt uz ap-
rīļa otru pusi.

Rēķini klientiem tiek sagatavoti 
elektroniski, izmantojot  WinNams 
programmu. Skaitītāju rādījumus, 
kā iepriekš, iesniedziet, izmantojot 
Web kabinetu  https://kabinets.smil-

SIA „Smiltenes NKUP” ziņas
tenesnkup.lv/, vai arī sūtot īsziņā 
(vai Whatsapp ziņu) uz telefona nu-
muru 27843971, vai arī nosūtot uz 
e-pastu smiltenesnkup@gmail.com.

Sekojot līdz epidemioloģiska-
jai situācijai valstī, SIA „Smiltenes 
NKUP” uz nenoteiktu laiku nepie-
ņem klientus klātienē birojā, Pils 
ielā 3a, Smiltenē.

Lūdzam izmantot iespēju sazi-
nāties ar SIA „Smiltenes NKUP” pa 
tālruni 26182972, vai e-pastu smil-
tenesnkup@gmail.com, vai arī sūtīt 
ziņu no „Smiltenes NKUP” mājas-
lapas.

Tāpat ziņojumu iesniegšanai ie-
spējams izmantot arī  pastkastīti pie 
biroja ieejas durvīm Pils ielā 3a.

Ņemot vērā Ministru kabineta 
2020. gada 12. martā izsludināto ār-
kārtēju situāciju visā valsts teritorijā 

un realizējot sociāli atbildīga uzņē-
muma stratēģiju, aicinām klientus, 
kuri ir nonākuši krīzes situācijā vai 
apstākļos, kas liedz veikt savlaicī-
gus maksājumus iepriekš minētās 
ārkārtējās situācijas dēļ (darba zau-
dēšana, ienākumu samazināšanās, 
pašizolācija), informēt pakalpoju-
mu sniedzēju par iespējamo maksā-
jumu kavēšanos. 

SIA „Smiltenes NKUP” atbals-
tīs tos klientus, kas būs snieguši 
informāciju par maksātspējas grū-
tībām, kas radušās krīzes laikā un 
neaprēķinās kavējuma procentus, 
kā arī neatslēgs pakalpojumus (ka-
vējuma procenti netiks aprēķināti 
par kavējumiem, kas radušies valstī 
izsludinātās krīzes laikā un vienu 
kalendāro mēnesi pēc tās). Tādēļ 
lūdzam iedzīvotājus būt atbildīgiem 

un informēt par maksājumu iespēja-
mu kavēšanos, lai SIA „Smiltenes 
NKUP” var sniegt iedzīvotājiem 
maksimālu iespējamo atbalstu un 
dot iespēju iedzīvotājiem pārvarēt 
radušos krīzes situāciju, nepadziļi-
not to.

Iesniegumus lūdzam nosūtīt 
uz e-pasta adresi: smiltenesnkup@
gmail.com vai arī izmantot pastkasti 
pie uzņēmuma Pils ielā 3A, Smilte-
nē. Jautājumu gadījumā lūdzu zva-
nīt uz tel. Nr. 29187272.

Būsim atbildīgi un cienīsim 
viens otru!

Arī apbedīšanas pakalpojumos 
ir būtiskas izmaiņas – pamatojoties 
uz 2020. gada 29. marta rīkojumu 
Nr. 138 par grozījumiem Minis-
tru kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” kapliča 
bēru ceremonijām ir slēgta. Bēru 
ceremonijas var noturēt ārtelpās, ja 
tiek ievērota savstarpējā divu metru 
distance starp personām un citi epi-
demioloģiskās drošības noteikumi.

Zvana zvanīšana  tiek nodroši-
nāta. 

Bēru ceremonijas un izvadīšanu 
Smiltenes NKUP neorganizē, piede-
rīgie ir paši atbildīgi par individuāla-
jiem aizsardzības un dezinfekcijas 
līdzekļiem. 

Kā mirušo reģistrēt apbedīšanai 
Smiltenes kapos un saņemt rēķinu 
par atļauto pakalpojumu izmantoša-
nu, zvanīt 26182972 vai rakstīt e - 
pastā smiltenesnkup@gmail.com.

SIA „Smiltenes NKUP”
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SIA „Sarkanā Krus-
ta Smiltenes slimnīca” un 
Centrālā fi nanšu un līgu-
mu aģentūra 2019. gada 
16. augustā noslēdza līgu-
mu par Eiropas savienības fonda pro-
jekta īstenošanu Nr. 9.3.2.0/19/A/135 
„Primārās veselības aprūpes infra-
struktūras un tehniskā nodrošināju-

ma uzlabošana SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” ģimenes ārstu 
praksēs”. 

Projekta mērķis ir uzlabot kvali-

tatīvu veselības aprūpes pakal-
pojumu pieejamību, jo īpaši 
sociālās, teritoriālās atstumtī-
bas un nabadzības riskam pa-
kļautajiem iedzīvotājiem, at-

tīstot veselības aprūpes infrastruktūru 
un tehnisko nodrošinājumu Kļaviņas 
Maijas, Lūkinas Zanes un Pīlātes Di-
tas ģimenes ārstu praksēs, kuras atro-

das SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” piederošajās telpās. 

Projekta ietvaros tiks atjaunoti 
ģimenes ārstu kabineti, kā arī iegādā-
tas mēbeles, medicīnas tehnoloģijas 
un datortehnika ģimenes ārstu vaja-
dzībām.

Projekta kopējās izmaksas ir 
24 000,00 EUR, no kurām Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda līdzfi -
nansējums ir 20 400,00 EUR, valsts 
budžeta fi nansējums ir 2 160,00 EUR  
un privātais fi nansējums ir 1 440,00 
EUR. 

Projektu paredzēts realizēt līdz 
šā gada 15. jūlijam. 

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” administrācija 

Smiltenes novada Pašvaldības policijas informācija
Par ārkārtējās 
situācijas noteikumu un 
aizliegumu ievērošanu 
Smiltenes novada 
teritorijā 

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesis-
kais režīms, kura laikā Ministru ka-
binetam ir tiesības likumā noteiktajā 
kārtībā un apjomā ierobežot valsts 
pārvaldes un pašvaldību institūciju, 
fi zisko un juridisko personu tiesības 
un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu 
pienākumus.

Kopš 12. marta valdības rīko-
jumā iekļautais ārkārtējās situācijas 
regulējums ir mainīts vairākkārt. Ar 
Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 
„Par ārkārtējās situācijas izsludinā-
šanu” konsolidēto (aktuālo) versiju 
un atsevišķiem grozījumiem, kā arī 
saistošiem lēmumiem var iepazīties 
www.likumi.lv sadaļā Covid–19.  Uz 
šo brīdi Ārkārtas situācija pagarināta 
līdz 12. maijam.

Svarīgi ir atcerēties, ka valdības 
rīkojumā noteiktie ierobežojumi un 
aizliegumi ārkārtējās situācijas laikā 
ir obligāti visiem Latvijas iedzīvo-
tājiem.

Visiem Latvijas iedzīvotājiem, 
lai mazinātu Covid–19 izplatību, ir 
jāizpilda aizliegumi:

ievērot 2 metru distanci no 
cilvēkiem;

pulcēšanās atļauta ne vairāk 
kā 2 cilvēkiem;

bez vajadzības neiziet no 
mājām (apmeklēt veikalu reizi ne-
dēļā, strādāt un mācīties attālināti, ja 
iespējams);

neiet ciemos, neaicināt vie-
sus;

neapmeklēt veikalus „pīķa” 
stundās;

dezinfi cēt vai mazgāt rokas 
pirms un pēc virsmu aizskaršanas 
publiskā telpā;

ar cieņu un sapratni izturē-
ties pret citiem sabiedrības locekļiem, 
kuri ievēro fi zisko distancēšanos, kā 
arī pašiem mudināt līdzcilvēkus ievē-
rot noteiktos ierobežojumus Covid–
19 izplatības ierobežošanai;

aicināt apkārtējos ievērot 
fi zisko distancēšanos;

pašizolāciju  nepieciešams 
ievērot tiem cilvēkiem, kas pēdējo 14 
dienu laikā atgriezušies no ārval-
stīm un neizjūt saslimšanas simpto-
mus.

Nodrošināt pašizolāciju dzīves-o 
vietā (šajā laikā nedrīkst doties uz 
darbu, sabiedriskām, publiskām 
un citām vietām, kur uzturas liels 
skaits cilvēku).
Izvairīties no tuva kontakta ar cil-o 
vēkiem.
14 dienas novērot savu veselību un o 
divas reizes dienā mērīt ķermeņa 
temperatūru (ja situācija kļūst kri-
tiska, jāzvana 113).
Mazgāt rokas, dezinfi cēt tās.o 
Dezinfi cēt virsmas, kurām esi pie-o 

skāries.
Izvairīties no virsmu aizskaršanas o 
publiskā telpā (piemēram, durvju 
rokturi, lifta pogas).
Drīkst iet ārā (pastaigas dabā), ja o 
ievēro 2 metru distanci no cilvē-
kiem un izvairās no vietām, kur 
pulcējas cilvēki (piemēram, veika-
liem).
Neuzņemt ciemiņus.o 
Neizmantot sabiedrisko transportu.o 
Pirmās nepieciešamības preču vai o 
pārtikas iegādei izmantot piegādi 
mājās, izvairoties no kontakta ar 
piegādātāju, vai lūgt pārtiku iegā-
dāties tuviniekiem, atstājot iepir-
kumus pie durvīm. Savukārt, ja 
nav citu risinājumu, uzliekot sejas 
masku un ievērojot divu metru dis-
tanci starp veikala apmeklētājiem 
un darbiniekiem, veikalu apmek-
lēt laikā, kad veikalā ir vismazāk 
cilvēku, kā arī stingri ievērot hi-
giēnu. 

Karantīna  (vai tā sauktā 
„mājas karantīna”) nošķir un ierobežo 
pārvietošanos tiem cilvēkiem, kuri, 
iespējams, bijuši pakļauti infi cēša-
nās riskam ar Covid–19, bet jūtas 
veseli un neizjūt simptomus. 14 dienu 
karantīna ir obligāta, tās laikā perso-
nai jāatrodas mājās, slimnīcā vai īpaši 
paredzētā vietā.

Maksimāli izvairīties no kontakta o 
ar citiem cilvēkiem (nedrīkst iet uz 
darbu, skolu, sabiedriskām vietām 
u.tml.).
Sekot savam veselības stāvoklim o 
(jāmēra temperatūra 2 reizes die-
nā, jāsazinās ar ģimenes ārstu). Ja 
parādās tādi simptomi kā paaugsti-
nāta temperatūra, klepus, iekaisu-
si rīkle vai apgrūtināta elpošana, 
nekavējoties sazinieties ar savu 
ģimenes ārstu (ja situācija kļūst 
kritiska, jāzvana 113). 
Neuzņemt ciemiņus. o 
Lietot medicīnisko sejas masku, o 
ja parādās klepus, drudzis vai ap-
grūtināta elpošana, izmanto medi-
cīnisko sejas masku, lai neinfi cētu 
apkārt esošos cilvēkus.
Ja iespējams, vienojies ar darba o 
devēju par iespēju strādāt attālinā-
ti (ja nepieciešams, uz karantīnas 
laiku iespējams saņemt slimības 
lapu).
Tīrīt mājokli un izmantot dezin-o 
fekcijas līdzekļus, īpaši tīrot bieži 
izmantojamas virsmas un tualeti.

Stingra izolācija mājās vai 
slimnīcā – pilnīga norobežošanās no 
veseliem cilvēkiem jāievēro personai, 
kam Covid–19 tests uzrādījis pozitīvu 
rezultātu, vai ja ir aizdomas par sa-
slimšanu ar Covid–19 (esi bijis tuvā 
kontaktā ar infi cētu personu vai sajūti 
infekcijas simptomus).

Netikties ar citiem cilvēkiem.o 
Neiziet no telpām, kurās tiek ievē-o 
rota stigra izolācija (tai skaitā ne-
doties pastaigās, uz veikalu u.c.).
Katru dienu jāsazinās ar savu ģi-o 
menes ārstu (ja situācija kļūst kri-
tiska, jāzvana 113).

Neuzņemt ciemiņus.o 
Jālieto sejas maska, ja Covid–19 o 
saslimušais dzīvo kopā ar vēl kādu 
vienā mājsaimniecībā.
Uzturies labi vēdinātās telpās, ku-o 
rās ir atverams logs.
Lietot atsevišķu dvieli, ēšanas pie-o 
derumus, dzeramos traukus, gultas 
veļu un citus saimniecībā bieži iz-
mantotus piederumus.

Ja ir jautājumi par COVID–19, 
zvaniet uz vienoto bezmaksas tālruni 
8345, lai rastu atbildes, vai apmek-
lējiet mājas lapu covid19.gov.lv, kur 
atradīsiet sīkāku informāciju par ār-
kārtas situāciju.

Marta mēnesī Smiltenes novadā 
par pašizolācijas pārkāpumu policija 
saņēmusi informāciju deviņas reizes. 
Septiņos gadījumos lietvedība atteikta 
uzsākt, bet divos gadījumos adminis-
tratīvā lietvedība ir izbeigta, jo netika 
konstatēts administratīvā pārkāpuma 
sastāvs. 

Pašvaldības policija vienā gadīju-
mā ir izteikusi mutvārdu aizrādījumu 
personām par divu metru distances 
neievērošanu.

 
No 21. marta sociālā distancēšanās 
veikalos obligāta!

Kaut arī tirgotāji ir nodrošinājuši 
papildus drošības pasākumus, izvieto-
jot skaidri salasāmas norādes, apmek-
lētājiem jābūt sociāli atbildīgiem un 
kases zonā jāievērot divu metru dis-
tance, kā arī nedrūzmēties pie plauk-
tiem un vitrīnām. Apmeklētājiem ir 
jāievēro savi pienākumi:

doties uz veikalu vai aptie-
ku tikai tad, ja jūtaties vesels.

doties uz veikalu un aptieku 
tikai pēc būtiskām precēm. Nedoties 
uz veikalu vai aptieku pēc nebūtiskām 
lietām, maksimāli ievērojot „paliec 
mājās” principu, rūpējoties par savu 
un pārējo Latvijas iedzīvotāju veselī-
bu un dzīvību.

Uz veikalu vai aptieku sūtīt 
tikai vienu no ģimenes locekļiem.

Ja esat vesels, palīdzēt ci-
tiem līdzcilvēkiem (ar pārtikas un 
medikamentu iegādi draugiem, radi-
niekiem un kaimiņiem – īpaši vecāka 
gadagājuma ļaudīm un māmiņām ar 
bērniem).

Sastādīt iepirkumu sarakstu, 
tādejādi samazinot uzkavēšanās laiku 
veikalā un iespēju infi cēties.

Ievērot elementāru roku hi-
giēnu, iepērkoties dezinfi cēt rokas vai 
izmantot cimdus.

Ja veikalā redzat drūz-
mēšanos un pūli, atnākt nedaudz 
vēlāk. Neapmeklēt veikalu iepirk-
šanās „sastrēgumstundās”, kad pa-
rasti ir liels pircēju pieplūdums.

Samazinātt tiešu kontaktu ar 
citiem cilvēkiem.

Ievērot 2 metru distanci no 
citiem cilvēkiem.

Ņemt rokās tikai to preci, 
ko nolēmts iegādāties. „Neapskatīt” 
produktus ar tausti.

Veidot zāļu uzkrājumus 

apdomīgi, ņemot vērā, ka medika-
mentiem ir stingri noteikts derīguma 
termiņš, pēc kura to lietošana ir bīs-
tama.

Nebaidieties aicināt citus 
cilvēkus neklepot un nešķaudīt citu 
cilvēku un pārtikas virzienā. Aiciniet 
klepot vai šķaudīt, aizsedzot seju, sa-
liektā rokas elkonī vai izmantot vien-
reiz lietojamo salveti.

Atbildība:
Par ārkārtējās situācijas un izņē-

muma stāvokļa laikā noteikto iero-
bežojumu un aizliegumu pārkāpšanu 
atbildība paredzēta gan Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksā, gan 
Krimināllikumā.

Arī par sanitāri higiēniskās un 
epidemioloģiskās drošības noteikumu 
neievērošanu paredzēta gan adminis-
tratīvā atbildība, gan kriminālatbildī-
ba.

Administratīvie pārkāpumi šajās 
lietās jāizskata policijai un Veselības 
inspekcijai.

 
No 2020. gada 5. aprīļa ir paredzēti 
bargāki sodi:

Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksa 176.2 pantā par ārkārtējās 
situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā 
noteikto ierobežojumu un aizliegumu 
pārkāpšana, uzliek naudas sodu fi zis-
kajām personām no desmit līdz div-
tūkstoš euro, juridiskajām personām 
– no simt četrdesmit līdz piectūkstoš 
euro.

Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksa 176.3 pantā par informā-
cijas nesniegšanu saistībā ar infekcijas 
slimības izplatību izsludinātās ārkār-
tējās situācijas laikā par to, ka persona 
ir infi cējusies ar attiecīgo infekcijas 
slimību, ir bijusi kontaktā ar infi cētu 
personu vai ir bijusi infekcijas slimī-
bas perēklī, ja no personas šāda infor-
mācija tiek pieprasīta, uzliek naudas 
sodu no desmit līdz divtūkstoš euro.

Plašsaziņas vietnēs daudzi izsaka 
komentārus par aizliegumu ignorēša-
nu un noteikumu neievērošanu. Poli-
cija ļoti lūdz būt atbildīgiem un par 
pārkāpumiem ziņot nekavējoties 
zvanot! Jo tikai tā ir iespējams reaģēt 
operatīvi! 

 Sakoptības mēnesis 
Smiltenes novadā

Pašvaldības policija aicina iedzī-
votājus veicot teritoriju sakopšanas 
darbus, stingri ievērot valstī noteiktos 
distancēšanās un pulcēšanās ierobe-
žojumus. 

Šogad sakoptības mēneša laikā 
no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim kurināt 
ugunskurus, sadedzinot koku, krūmu 
sausos un kaitēkļu bojātos zarus pil-
sētā un pagastu ciemu centros NAV 
ATĻAUTS. Informējam, ka zaru iz-
vešanu ir iespējams pieteikt par mak-
su, zvanot uz SIA „Smiltenes NKUP” 
mob. tālr. 29161694 darba laikā no 
plkst. 8.00 līdz 17.00,  SIA „ZAAO” 
tālruni informācijai 64281250 vai 

mob. tālr. 29225862. 
Atbilstoši  Smiltenes novada do-

mes saistošiem noteikumiem Nr. 9/10 
„Smiltenes novada sabiedriskās kār-
tības noteikumiem” 26.1. punktam: 
ugunskuru kurināšana, grilēšana, 
pikniku rīkošanu parkos, zaļajā zonā, 
pludmalēs un citās publiskās vietās, 
kur tas ir aizliegts, vai bez Smiltenes 
novada domes atļaujas, uzliek naudas 
sodu līdz 145 euro. Par atkārtotām 
šādām darbībām  uzliek naudas sodu 
no 75 līdz 350 euro.

Aprīļa pirmajā nedēļā – trīs kūlas 
ugunsgrēku gadījumi Smiltenes 
novadā

Saskaņā ar Ministru kabineta no-
teikumu „Ugunsdrošības noteikumi” 
21. punktu, zemes īpašniekiem (val-
dītājiem) jāveic nepieciešamie pasā-
kumi, lai objekta teritorijā nenotiktu 
kūlas dedzināšana. 

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši 
„Latvijas administratīvo 

pārkāpumu kodeksa” 179. panta ce-
turtajai daļai par kūlas dedzināšanu 
uzliek naudas sodu fi ziskajām perso-
nām divsimt astoņdesmit līdz septiņ-
simt euro;

„Latvijas administratīvo 
pārkāpumu kodeksa” 51. panta otra-
jai daļai par zemes apsaimniekošanas 
pasākumu neizpildīšanu un zāles ne-
pļaušanu, lai novērstu kūlas veidoša-
nos, uzliek naudas sodu fi ziskajām 
personām no simt četrdesmit līdz 
septiņsimt eiro, bet juridiskajām per-
sonām – no septiņsimt līdz divtūkstoš 
deviņsimt euro; 

Pašvaldības policija aicina iedzī-
votājus veltīt laiku vides sakopšanai, 
nevis postīšanai, dedzinot kūlu. Bēr-
nu vecākus aicinām pieskatīt savas 
atvases un pārrunāt ar pusaudžiem 
jautājumus par viņu drošību, kā arī 
kūlas ugunsgrēku nodarīto postu vi-
dei un dabai.

Konfl ikti un krīzes 
situācijas ģimenēs

Ārkārtas situācijas laikā, kad 
izjaukts ierastais dzīves ritms un jā-
ievēro dažādi ierobežojumi, daudzi 
izjūt spriedzi, un var rasties krīzes 
situācijas ģimenē. Lai izvairītos no 
tās sekām, psihologa konsultācija ir 
viena no efektīvākajām metodēm. 
Aicinām bērnus un vecākus izmantot 
Bērnu un pusaudžu uzticības tālru-
ņa 116111 piedāvāto bezmaksas psi-
holoģisko palīdzību, kas ir pieejama 
visu diennakti. 

Smiltenes novada Pašvaldības 
policijas darba laiks nav mainījies. 
Aicinām par jebkuru sabiedriskās 
kārtības pārkāpumu vai personu tiesī-
bu un brīvības vai dzīvības apdraudē-
jumu nekavējoties ziņot 

28 65 99 33  vai   110.
           Vēlam stipru 

veselību un izturību!                                                 
Smiltenes novada Pašvaldības 

policija

Īstenos projektu par primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu
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Gunta Grigore

Izglītība

„Šajā laikā re-
gulāri sazinos ar 
visu novada skolu 
pārstāvjiem. Dzir-
dot tik daudz pozi-
tīvu atsauksmju par 
skolēniem un viņu 
vecākiem, pārņem 
patiess gandarījums 
par mūsu novada 
stiprajiem cilvē-
kiem,” atzīst  Smil-
tenes novada domes Izglītības pār-
valdes vadītāja Gunta Grigore.

Gunta Grigore: „Mūsu tauta grūtos brīžos spēj būt stipra un vienota!”
citādāk, nekā ierasts līdz šim.

Tāpat liels paldies izglītības ies-
tāžu vadītājiem, kā arī skolotājiem 
un bērnudārzu audzinātājiem, kuri 
šobrīd, papildu ikdienas darbiem, 
daudz laika pavada sazinoties ar ve-
cākiem, izmēģinot dažādas jaunās 
tehnoloģiskās iespējas, nodrošinot 
atgriezenisko saiti, komunicējot ar 
skolēniem, kuriem nepieciešams 
viņu padoms vai atbalsts. 

Daudzi no mums šobrīd strādā 
stipri vairāk, neskatoties pulkstenī, 
nedomājot par to, ka darba laiks sen 

jau beidzies. 
Paldies mūsu mediķiem, poli-

cijas darbiniekiem, ikvienam, kurš, 
riskējot ar savu veselību, strādājis 
pēc labākās sirdsapziņas, lai palī-
dzētu citiem!

Šis laiks mums visiem pavēris 
jaunas iespējas savstarpējā komuni-
kācijā. Kāds varbūt apguvis pamata 
lietas, kas jāņem vērā, rakstot vēs-
tuli. Cits atradis pozitīvu veidu, kā 
pārvarēt spriedzi un stāties pretī da-
žādu problēmu liktajiem izaicināju-
miem. Paldies ikvienam, kurš spējis 

pārvarēt savu ego, būt disciplinēts 
un ievērot visus vadošo speciālistu 
ieteikumus, lai mēs iespējami ātrāk 
izkļūtu no šīs sarežģītās situācijas!”

Izglītības pārvaldes vadītāju 
šobrīd bieži pārņem līdzīgas izjūtas 
tām, kādas viņa piedzīvojusi mūsu 
tautai vēsturiski nozīmīgos brīžos. 
„Latviešu tauta grūtās situācijās spēj 
būt vienota, disciplinēta un patīkami 
pārsteigt ne vien ar augstu intelektu, 
bet arī sirdsgudrību, kas krīzes situā-
cijās bieži ir pat vēl svarīgāka.

Baiba Vahere

„Vissirsnīgākais 
paldies vecākiem 
un vecvecākiem par 
viņu atbildīgo at-
tieksmi! Daudzi no 
viņiem darba pienā-
kumus apvieno ar 
atbalsta sniegšanu 
skolēniem. Tas prasa 
gan daudz laika, gan 
pacietības un mīlestī-
bas. Vēl jo vairāk tā-

pēc, ka daudzviet ģimenes strādā un 
mācās ļoti šaurā dzīves telpā. Viss ir 

Pirmā mācību diena pavisam 
citādāk, nekā ierasts līdz šim. To 
ar lielu interesi gaidīja gan skolo-
tāji, gan skolēni. Lūk, pirmie ie-
spaidi, pārdomas un atziņas:

Ilze Vergina, Smiltenes vidus-
skolas direktore:

- Šo rītu visi gaidījām ar zināmu 
satraukumu, kaut ieguldījām ļoti lielu 
darbu, lai jauno darba posmu iesāktu 
pozitīvi. Mums visiem tas ir kaut kas 
jauns. Bet, dzirdot skolotāju pozitī-
vās atsauksmes un redzot, cik daudzi 
skolēni azartiski ķērušies pie uzdevu-
mu izpildes, pārņēma patiess prieks. 
Tātad Latvijas izglītības sistēma, soli 
pa solim gatavojoties pilnveidotā 
satura ieviešanai, radījusi drošu pa-
matu, lai skolotāji un skolēni, izman-
tojot iegūtās zināšanas, spētu ātri un 
elastīgi reaģēt uz pārmaiņām. 

Paldies kolēģiem un vecākiem 
par sapratni! Lūdzam arī turpmāk 
būt atvērtiem un informēt, ja nepie-
ciešama kāda palīdzība. Skolēniem, 
kuriem mājās nebija datoru, tos no-
drošinājām. Cenšamies visos iespē-
jamos veidos būt pretimnākoši.

Tāpat aicinu skolēnus un vecā-
kus būt solidāriem un respektēt, ka 
e-klasi šobrīd aktīvi izmanto ne tikai 
mūsu skolas skolēni, bet arī visu citu 
Latvijas skolu bērni. Rosiniet skolē-
nus neklikšķināt datoru nepārtraukti 
un neuztraukties, ja kaut ko neizdo-
das izpildīt uzreiz.

Valda Cirīte, direktores viet-
niece:

- Šī ir jauna pieredze gan sko-
lēniem, gan skolotājiem. Taču pa-
tiess prieks par to, ka gan bērni un 
jaunieši, gan vecāki ir ļoti saprotoši. 
Patīkami, ka daudzi skolēni kopā 
ar izpildītajiem darbiem atsūtījuši 
arī laba vēlējumus skolotājiem. Jo 
tikpat svarīga kā zināšanas, ir arī 
saskarsmes kultūra. Šis laiks mums 
ir devis jaunu iespēju to izkopt un 
pilnveidot.

Tuvākajās nedēļās labi atklāsies 
ikviena spēja komunicēt. Iespējams, 
tiks pārbaudītas kādas attiecības.  
Vēl jau tikai sākums. Bet ticu, ka 
mums kopā viss izdosies!

Inga Deigele, projektu vadītā-
ja, latviešu valodas un literatūras 
skolotāja:

- Šodien klasei, kurai mācu lat-
viešu valodu, stundu nebija. Līdz ar 
to man bija iespēja izdzīvot jauno 
kārtību kopā ar vecāko meitu, kura 
mācās 4. klasē. Skolas vadība un 
skolotāji ieguldījuši ļoti lielu dar-
bu, lai jaunajā situācijā nodrošinātu 
daudzveidīgu mācību procesu. Par 
to viņiem liels paldies!

Meita ar visu uzdoto tika galā 
salīdzinoši viegli. Sākumā bija daži 
jautājumi, bet tie ātri tika atrisināti. 
Stresu nejūtu. Manuprāt, jaunā si-
tuācija skolēniem ir laba patstāvības 
skola.

Kā projekta „Atbalsts izglīto-
jamo individuālo kompetenču attīs-
tībai” vadītāja vēlos atgādināt, ka 
arī šobrīd skolēni, kuriem nepiecie-
šams papildu atbalsts mācībās, to 
var saņemt. Tāpat lūgt palīdzību var 
ikviens, kurš sapratis, ka ar saviem 
spēkiem uzdoto izpildīt nespēj. Jau-
nā situācija var radīt skolēniem un 
vecākiem papildu spriedzi. Tāpēc 
ikviens, kurš to vēlas, var konsultē-
ties arī ar skolas psihologu.

Andrejs Miķis, fi zikas un 
programmēšanas skolotājs:

- Tīkls strādāja labi. Vienīgais 
ieteikums – katrs mūsu klikšķis ir 
slodze serverim. Par to īpaši jāpie-
domā, ejot e-klasē, kas šobrīd ļoti 
noslogota. Skolotāji daudzos mācī-
bu priekšmetos darbu izpildei devuši 
vairākas dienas. Līdz ar to nevajag 
uztraukties, ja neizdodas iekļūt e – 
klasē ar pirmo vai otro klikšķi. Pa-
gaidiet kādu brītiņu un izdosies! 

Programmēšanas stundās iz-
mantoju skolas rīcībā esošos vi-
deomateriālus. Pēc to noskatīšanās 
skolēniem vajadzēja atbildēt uz 
testa jautājumiem. Lasot atsūtītās 
vēstules, priecājos, ka jaunieši visu 
sapratuši. Vairākums ir ļoti atsaucī-
gi. Daži uzrakstījuši, ka uzdevumus 
pildīs vakarā. Vismaz šobrīd visi 
mūsu kopīgās vienošanās ievēro un 
satraukumam nav pamata.

Vairāku klašu skolēni uzdevu-
mus pildīja internetā – tur jau pavi-
sam vienkārši uzreiz apskatīties, kā 
kuram iet.

Antra Alksne, 2.a klases au-
dzinātāja:

- Diena pagāja ļoti labi. Bērni 
bija tik ieinteresēti, ka sūtīja vienu 
bildi pēc otras. Visiem arī centos ie-
spējami ātri atbildēt. 

Pirmā sazināšanās ar vecākiem 
un skolēniem par jauno kārtību noti-
ka jau pagājušajā nedēļā. Tāpēc šorīt 
notiekošais nevienam īpašus pārstei-
gumus nesagādāja. 

Uzdevumu nebija daudz, lai 
bērniem neradītu stresu. Katram 
veicamajam darbam klāt pievienoju 
detalizētu skaidrojumu, lai skolēni 
iespējami vairāk varētu izdarīt paši, 
neprasot palīdzību vecākiem. Tāds ir 
arī  mans ieteikums kolēģiem. 

Ilma Reimane, 11.a klases au-
dzinātāja, fi zikas un matemātikas 
skolotāja:

Attālinātās mācības. Smiltenes vidusskolas pieredze

- Spriežot pēc tā, kādā tempā 
daudzi skolēni atsūtīja izpildītos 
uzdevumus, vairākums bija ļoti gai-
dījuši, kad beidzot varēs ķerties klāt 
pie darba… Būtiskāko par mācību 
norisi ar vecākiem un arī audzināmo 
klasi izrunājām jau iepriekšējā ne-
dēļā. Līdz ar to šajā ziņā jautājumu 
nebija. Arī šodien visu neskaidro ātri 
atrisinājām. Ja skolēniem radās kādi 
jautājumi par uzdoto, sazinājāmies 
WhatsApp.  To, kā iet ar uzdevumu 
izpildi soma.lv, skolotāji uzreiz vieg-
li var redzēt. 

Mans ieteikums skolēniem: ja 
rodas kādas neskaidrības vai jautāju-
mi, noteikti nekautrējieties, zvaniet 
vai rakstiet! Lai nepārslogotu serve-
ri, nesteidzieties laikā, kad e-klasei 
vislielākais noslogojums, zibenīgi 
izpildīt darbus, kuru nodošanas ter-
miņš ir pēc nedēļas! 

Arī kolēģi ir ļoti pretimnākoši 
un respektē vadības lūgumu: saba-
lansēt uzdevumus, lai ģimenē, kurā 
vairākiem skolēniem viens dators, 
uzdoto paspētu noteiktajā laikā izpil-
dīt visi. 

Jurģis Jurka, 9.b klases audzi-
nātājs, sporta skolotājs:

- Skolēni ir fi ziski aktīvi. To var 
redzēt arī viņu publikācijās sociāla-
jos tīklos. Daudzi jaunieši priecājas 
par viņiem atsūtītajām treniņu prog-
rammām, par iespēju izmantot ga-
džetus u.c. modernās ierīces. 

Pirmo e –pasta vēstuli par to, kā 
gājis, saņēmu jau šorīt plkst. 7.00 – 
tajā bija laiks, kurā viens puisis va-
kar noskrējis 3 km krosu, kas bija 
šodien plānotais uzdevums. Tiem, 
kas nolēmuši pašmaukties, iesaku 
to nedarīt, jo nākamās nedēļas uzde-
vums būs cieši saistīts ar šīs nedēļas 
darbiņu. Tiem, kuri tagad paslinkos, 
nāksies pastrādāt vairāk. 

Arī kā klases audzinātājam jau-
nā kārtība problēmas nesagādā. Gan 
jaunieši, gan viņu vecāki ir ļoti at-
saucīgi. 

Meita, kura mācās 5. klasē, jau 
līdz plkst. 12.00 visus uzdevumus 
bija izpildījusi. Kopīgi izveidojām 
tabulu, kurā viņa ierakstīja visus da-
rāmos darbus. Izpildītie uzdevumi 
ar lielu prieku tika izsvītroti. Līdz 
ar to netiks aizmirsti arī tie, kas vēl 
jāpilda.

Jaunā kārtība prasa lielāku sko-
lēnu pašdisciplīnu. Tā iemācīs labāk 
plānot savu laiku, apzināties, kurās 
jomās nepieciešama skolotāju palī-
dzība un kas ir vairāk viņu pašu at-
bildība. Manuprāt, tā ir ļoti vērtīga 
pieredze.

Līga Osma, 4.d klases audzinā-
tāja, 1. klašu mūzikas skolotāja:

- Vairākums skolēnu līdz plkst. 
12.00 jau visu uzdoto bija paveiku-
ši un rakstīja, ka viņiem tas grūtības 
nesagādājis. Ar dažiem sazināsimies 
vēlāk. Ikvienu, kuram kaut kas nav 
skaidrs, rosinu zvanīt vai rakstīt un 
prasīt. Bērniem patīk pārmaiņas un 
izskatās, ka vairākums šobrīd izbau-
da to, ka no rīta var palikt mājās, mā-
cīties pie sava datora.

Meita Laine, kura mācās 6. kla-
sē, uzdoto pildīja mazliet ilgāk, bet 
viņai ir arī vairāk stundu, nekā ce-
turtklasniekiem. Pirmajā brīdī meita 
gribēja iespējami ātrāk ieskatīties vi-
sos uzdevumos. Iesāka vienu, tad iz-
domāja, ka tomēr pildīs citu. Beigās 
jau saprata, ka tā nevajag. Respektē-
ju, ka tā ir tikai pirmā diena un pie 
pārmaiņām jāpierod. Jāapbruņojas 
ar pacietību!

Jaunākajai meitiņai Elisai, kurai 
četri gadi, nopirkām dažādas grāma-
tas un burtnīcas. Mājās mācīsimies 
burtus un ciparus. 

Mūzikas stundās esmu sagata-
vojusi uzdevumu, kuru mēneša laikā 
pakāpeniski izpildot, iegūsim daudz 
jauku video, kuros bērni muzicē 
kopā ar ģimenēm.

Regīna Melzoba, latviešu va-
lodas un literatūras skolotāja:

- Mācību vielu šobrīd neņemsim 
tādā tempā, kā to darītu skolā. Taču 
domāju, ka ilgtermiņā tas problēmas 
nesagādās. Būsim  savstarpēji atbal-
stoši un saprotoši, un gan jau kopā 
tiksim ar visu galā! 

Esmu rosinājusi visus skolēnus 
uzreiz rakstīt un jautāt, ja rodas kādas 
neskaidrības. Vairāki to arī darīja. 
Pieļauju, ka vēlāk jautājumu būs vai-
rāk. Esmu gatava uz tiem atbildēt. 

Arī no skolas vadības esmu izju-
tusi tikai ļoti lielu atbalstu un saprat-
ni. Tiklīdz rodas kāds jautājums, tas 
ātri tiek atrisināts. 

Ilze Ciemiņa, Smiltenes vidus-
skolas vecāku padomes pārstāve, 

4.a klases skolēnu Markusa un 
Adriana Auziņu mamma:

- Diena pagāja viegli, puikas 
jaunajā kārtībā bija ļoti ieinteresēti 
un ar visu uzdoto ātri tika galā. Uz-
skatu, ka tā mums visiem ir jauna un 
ļoti vērtīga pieredze. Bērni mācās 
būt atbildīgāki. 

Lai nepārslogotu serveri, puikas 
uz lapas izrakstīja mācību stundas un 
uzdoto. Tiklīdz kādu darbiņu izpildī-
ja, to priecīgi izsvītroja. 

Fizkultūrā bija uzdots noskriet 
2 km. Braucām uz kartingu trasi un 
visi kopā noskrējām arī to. Galvenais 
– lai visiem laba veselība, miers un 
pacietība! Ļausimies jaunajai piere-
dzei un priecāsimies par iespēju būt 
vairāk kopā ar mīļajiem!

Marta Rabāce, 11.a klases 
skolniece:

- Domāju, ka šobrīd daudz lie-
lāks iedrošinājums nepieciešams 
skolotājiem. Mums, skolēniem tikai 
atliek atvērt e- klasi, ieskatīties saga-
tavotajos mācību materiālos, uzde-
vumos un tos izpildīt.

Lai arī temati, kurus šobrīd 
apgūstam, nav vienkāršākie, man 
jaunā kārtība grūtības nesagādāja. 
Pirmajā brīdī bija neliela nedrošība, 
jo klasē pierasts – tiklīdz rodas kāds 
jautājums, blakus ir skolotāja, kurai 
var pajautāt. Taču mūsu klasei gan 
matemātikā, gan fi zikā izveidotas 
WhatsApp grupas, kurās ikviens var 
jautāt un skolotāji arī iespējami ātri 
atbild. 

Mans ieteikums tiem, kuriem 
ar mācībām neveicas tik viegli, – 
nekautrēties un iespējami ātri lūgt 
skolotāja palīdzību, visu neskaidro 
censties noskaidrot. 

Jānis Aivis Ceriņš, 12.b klases 
skolēns:

-Viss bija labi. Ja kādā mācību 
priekšmetā kopā ar klases biedriem 
sapratīsim, ka nepieciešams skolo-
tājiem uzdot vairāk jautājumu, tad 
veidosim WhatsApp grupas. Pozitī-
vi ir tas, ka paši varam plānot savu 
dienu. Skolotāji atsūtījuši daudz 
vērtīgu mācību materiālu. Vajadzī-
go informāciju var atrast arī mācību 
grāmatās un internetā. Domāju, ka 
tiem, kas vēlas mācīties un pieraduši 
to regulāri darīt līdz šim, problēmu 
nav arī tagad. 

Man patīk, ka kompetencēs 
balstītais izglītības saturs rosināts 
skolēnus domāt pašiem, nevis tikai 
kā  robotiem izpildīt komandas. 

Mūsdienās, taču, ir tik daudz 
iespēju, kā trenēties un pilnveidot 
zināšanas visās jomās!

Baiba Vahere

“Uzskatu, ka tā mums visiem ir 
jauna un ļoti vērtīga pieredze. 
Bērni mācās būt atbildīgāki,” 

saka Markusa un Adriana Auziņu 
mamma Ilze Ciemiņa.
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Skolotāji: „No šīs situācijas iziesim stiprāki, ar jaunu pieredzi!”
Profesionālajām izglītības ies-

tādēm attālinātās mācības ir div-
kāršs izaicinājums. Populārākās 
platformas uzdevumi.lv un soma.lv 
piedāvā daudz iespēju vispārizglī-
tojošajos mācību priekšmetos, bet 
profesionālo priekšmetu skolotā-
jiem, kuru vadītās nodarbības līdz 
šim bija maksimāli pietuvinātas 
darba videi, visus uzdevumus nā-
kas domāt pašiem. Pedagogi iegul-
dījuši lielu darbu, lai arī attālinātās 
mācības būtu saistošas un daudz-
veidīgas. Audzēkņu atsaucība un 
pirmie atsūtītie darbi apliecina, ka 
ārkārtas situācija jauniešos rosinā-
jusi lielāku atbildības sajūtu.

„Sākumā bija mazi sarežģījumi 
ar datortehniku, bet esam parūpēju-
šies, lai arī tā vairs ne audzēkņiem, 
ne skolotājiem nebūtu problēma,” at-
zīst Smiltenes tehnikuma direktors 
Andris Miezītis. „Šobrīd viss notiek. 
Apzināmies, ka šāda mācīšanās nebūs 
tik kvalitatīva, kādu bijām pieraduši 
nodrošināt līdz šim. Bet šobrīd gal-
venais – pārdzīvot krīzes situāciju un 
izdzīvot. Gan laika gaitā sakārtosies 
arī viss pārējais.

Administrācijai neliels izaici-
nājums bija izdomāt, kā nodarbināt 
tos tehniskos darbiniekus, kuri nevar 
strādāt attālināti, bet arī šo lietu esam 
veiksmīgi atrisinājuši. Audzēkņu šo-
brīd nav, tāpēc izremontēsim un save-
dīsim kārtībā dažas skolas telpas. Bez 
darba neviens nav palicis.

Pats galvenais – lai visi ir vese-
li. Gan audzēkņi, gan skolotāji katru 
dienu izmanto iespēju iziet laukā, 
nevis tikai sēž pie datoriem. Daudzi 
jaunieši dzīvo laukos, viņiem it īpaši 
iesaku izbaudīt spirgto pavasara gai-
su, lai, atgriežoties skolā, var mācīties 
ar divkāršu sparu. Skolotājus aicinu 
šobrīd nebūt pārāk bargiem, novērtēt 
jauniešu atsaucību un uz viņu dar-
biem neskatīties tik stingri kā mācību 
stundās.”

„Ir labāk, nekā cerējām,” attāli-
nāto mācību procesu vērtē direktora 
vietniece Rudīte Grabovska. „Sā-
kumā nebiju pārliecināta, ka tīkls 
izturēs milzīgo slodzi. Bet daudzi 
skolotāji mācību materiālus audzēk-
ņiem aizsūtīja jau pagājušajā nedēļā. 
Arī tas atviegloja situāciju. Ir patiess 
prieks šajā laikā izjust kolēģu lielo at-
saucību! Visi sapratuši, ka viens nav 
cīnītājs, tāpēc ļoti dāsni dalās gan ar 
jauno pieredzi, gan idejām un mācī-
bu materiāliem. Tehniski gandrīz visi 
jaunieši attālinātajām mācībām bija 
gatavi. Šodien aizvedu vienam puisim 
datoru, bet pagājušajā nedēļā vienam 
jaunietim palīdzējām iegādāties mo-
demu.

Mans vēlējums visiem – arī turp-
māk būt tikpat atsaucīgiem, gataviem 
palīdzēt, ja kādam tas nepieciešams.”

Pirmajā nedēļā galvenais – pie-
rast pie jaunās situācijas

„Audzēkņi ir apliecinājuši, ka 
jaunās tehnoloģijas viņiem problēmas 
nesagādā. Skolotājiem tā ir iespēja 
paskatīties uz daudzām lietām citā-
dāk, nekā ierasts līdz šim, izdomāt 
kādu jaunu risinājumu, lai jauniešiem 
arī attālināti mācīties būtu interesan-
ti,” domā direktora vietniece audzinā-
šanas darbā un vēstures skolotāja In-
grīda Paegle, sakot lielu paldies kursu 
audzinātājiem, kuri ļoti rūpējas par 
saviem audzēkņiem.

„Visi varam būt pateicīgi gan par 

izdevniecības „Zvaigzne ABC” pie-
dāvāto digitālo saturu attālinātajam 
mācību procesam, gan LTV 7 izglī-
tojošajām fi lmām un raidījumiem, kā 
arī daudzveidīgajiem interneta resur-
siem. Šis laiks labi parādīs, cik mūsu 
jaunieši ir čakli un disciplinēti. Rezul-
tāti lielā mērā parādīs katra atbildības 
pakāpi.

Uzskatu, ka audzēkņi attālināti 
var sagatavoties arī vēstures eksāme-
nam, ja tas būs nepieciešams. Vispār-
izglītojošajos mācību priekšmetos ir 
tik bagāti un daudzveidīgi resursi, ko 
skolēni var izmantot!

Sākumā bija jāpierod pie jaunās 
situācijas, jo visi ko tādu piedzīvojam 
pirmoreiz mūžā. Audzēkņus aicinu 
pret mācībām izturēties atbildīgi un 
piespiest sevi izmācīties arī tad, ja gri-
bas darīt ko pavisam citu. Jo no tā būs 
atkarīgi viņu mācību rezultāti.

Lai cik paradoksāli tas arī būtu 
– pasaulē notiekošais sabiedrībā ir at-
raisījis lielāku cilvēcību, iejūtību vie-
nam pret otru. Šodien pastaigājoties, 
visu laiku ausīs skanēja Guntara Rača 
dziesma „Lai nāk smaga diena, mēs 
dzīvosim to stundu pa stundai…””

 Rezultāti tādi paši, kā māco-
ties klātienē

„Pēdējās dienās nākamie veteri-
nārārsta asistenti no manis saņēmuši 
daudz videomateriālu par mājdzīv-
nieku vakcināciju un čipēšanu. Dalos 
arī ar dažādām izglītojošām fi lmām,” 
stāsta skolas veterināro priekšmetu 
skolotāja Biruta Birkenšteina. „Līdz-
šinējie mācību rezultāti patīkami 
pārsteidza – tie par 50% pārsniedza 
cerēto! Audzēkņi ir ļoti atsaucīgi un 
darbīgi. Daudzi izpilda vairāk, nekā 
prasu. Idejām izmantojot platformu 
uzdevumi.lv, esmu izveidojusi arī 
vairākus digitālos mācību materiālus. 
Un pašai par lielu pārsteigumu, jau 
pēc piecām minūtēm saņēmu pirmo 
vēstuli: „Izmēģināju! Vai varat man 
lūdzu atsūtīt vēl vienu uzdevumu, lai 
tiktu pie labāka novērtējuma?”

Pirmajā dienā, lai nodrošinātu 
veiksmīgu attālināto mācību procesu, 
pie datora aizvadīju 16 stundas. Tas 
rosināja vēlreiz visu rūpīgi pārdomāt 
un uzstādīt zināmu laika limitu.

Pēc pirmajiem uzdevumiem lū-
dzu audzēkņus uzrakstīt arī, kā viņi 
vērtē aizsūtītos mācību materiālus, jo 
šobrīd zināmā mērā mācāmies mēs 
visi. Neviens neatbildēja, ka vēlētos 
kaut ko citādāk. Arī mācību rezultā-
ti ir tādi paši kā, mācoties klātienē. 
Jaunieši ir zinātkāri, darbus nodod 
laikus.

Audzēkņiem un arī kolēģiem 
novēlu izturību un prasmi saplānot 
darbus tā, lai iznāk laiks arī pastaigām 
svaigā gaisā!”

Jaunas iespējas un risinājumi 
sportā

„Man vienmēr paticis mācību 
procesam pieiet radoši, tāpēc attāli-
nātās mācības uztveru kā jaunu izaici-
nājumu,” atzīst Smiltenes tehnikuma 
sporta skolotāja Liene Brūvele. „Šīs 
nedēļas sākumā audzēkņi saņēma uz-
devumu – sagatavot konspektus un vi-
deomateriālu par to, kā viņi izpilda se-
šus vingrinājumus dažādām muskuļu 
grupām. Jauniešiem būs jādemonstrē, 
kā viņi sešas reizes ar pāris sekunžu 
atpūtu pareizi veic katru no izvēlēta-
jiem vingrinājumiem. Bez treniņa to 
izdarīt nav iespējams. Idejas ieteicu 
meklēt uzticamos avotos – fi ziotera-
peitu publicētajos videomateriālos.

Jauniešiem tā būs iespēja parā-
dīt spēju strādāt patstāvīgi, atkārtot 
anatomijas zināšanas, mācīties brīvi 
justies kameras priekšā un montēt vi-
deomateriālus. No pāris audzēkņiem 
esmu saņēmusi vēstules, kurās viņi 
vēlas pārliecināties, vai izvēlēti parei-
zie vingrinājumi. 

Pāris jaunieši vēlējās izlabot ie-
priekšējos mācību rezultātus. Devu vi-
ņiem arī šādu iespēju – atsūtot video, 
kurā redzams, kā viņi pilnveidojuši 
savas prasmes lekt ar lecamauklu.”

 Strādā tikai e – vidē
„Kopš mācības notiek attālināti, 

strādāju tikai e – vidē,” pieredzē da-
lās skolas vispārizglītojošo mācību 
priekšmetu metodiskās apvienības 
vadītāja, latviešu valodas un literatū-
ras skolotāja llvija Biržmane. „Manu-
prāt, MOODLE (abreviatūra no Mo-
dular ObjectOriented Dynamic Le-
arning Environment, angļu val.) ir 
visērtākā un pārskatāmākā gan au-
dzēkņiem, gan skolotājiem. Sākumā, 
kamēr jaunieši reģistrējās, bija vairāk 
jautājumu, bet nu jau visi pamazām 
sāk pierast. Pirms mācību sākuma sa-
nācām kopā maza grupiņa skolotāju 
un dalījāmies savstarpējā pieredzē, lai 
kopīgi atrastu optimālo risinājumu. 
Jaunieši ir atsaucīgi. Tāpat skolotāji 
gatavi palīdzēt, ja kādam tas nepiecie-
šams. Domāju, ka kopīgiem spēkiem 
pārvarēsim šo krīzi un no tās iziesim 
ar jaunu, vērtīgu pieredzi.”

Sazinās, izmantojot „Money 
Quiz”

„Praktiskajās mācību stundās 
jaunieši virtuāli apgūst teoriju,” stāsta 
Tūrisma nozares mācību programmu 
nodaļas skolotāja Vineta Roskoša, 
kura nākamajiem viesnīcu speciā-
listiem šobrīd māca telpu interjeru, 
fl oristiku, viesu apkalpošanu semi-
nāros un konferencēs. „Audzēkņiem 
nākas pakāpties pāris soļus augstāk 
un iejusties studentu lomā. Aizsūtīju 
visu vajadzīgo informāciju, viņiem 
tā jāizpēta, jāiepazīstas ar pamatprin-
cipiem un pēc tam būs tests zināšanu 
pārbaudei. Lai visiem ērtāk un intere-
santāk, saziņai izmantojam aplikāciju 
„Money Quiz”. Audzēkņiem aizsūtu 
sagatavotus testus, spēles ar kodu. Un 
ātri vien ir klāt arī pirmie darbi. Mo-
dulārā apmācība, uz kādu pamazām 
pārejam, orientēta uz darbu grupās. 
Šī ir laba iespēja katram audzēknim 
parādīt sevi individuāli.

Galvenais – lai visiem laba vese-
lība, ar pārējo tiksim galā. Audzēkņi 
ir komunikabli un aktīvi. Viss būs 
labi!”

Pārbaudījums, kuru izturot 
visi būsim stiprāki!

„Pirmajā nedēļā skolotājiem 
mazliet vairāk jāpiestrādā, lai visi jau-
nieši atvērtu skolotāju sūtītās vēstules, 
izpildītu dotos uzdevumus un sapras-
tu, ka to agri vai vēlu nāksies izdarīt. 
Ja ne tagad, tad vasarā,” pieredzē da-
lās Smiltenes tehnikuma Mašīnzinību 
un būvniecības mācību programmu 
vadītājs Zigmunds Valters. „Taču 
daudzi audzēkņi savus darbus jau at-
sūtījuši krietni pirms noteiktā izpildes 
termiņa.

Praktiskajās nodarbībās jaunie-
ši šobrīd attālināti apgūst teorētisko 
daļu. Kad atkal satiksimies, tad dar-
bosimies praktiski.

Visvairāk sirds dreb par ceturto 
kursu jauniešiem, jo viņiem jau pavi-
sam drīz priekšā eksāmeni. Bet mums 

kopā šis laiks kaut kā jāpārdzīvo, ci-
tam citu jāatbalsta, jārosina būt atbil-
dīgiem. Galvenais, lai visiem audzēk-
ņiem un skolotājiem laba veselība, 
spēks un izturība!

Pieņemsim šo situāciju kā pār-
baudījumu, kuru izturot, visi būsim 
stiprāki!”

Vislielākais izaicinājums – 
praktiskā apmācība

„Visiem audzēkņiem ir aizsūtī-
tas darba lapas ar uzdevumiem. Mēs, 
skolotāji, esam gatavi atbildēt uz 
jautājumiem un vajadzīgas gadījumā 
visu izskaidrot. Turpinām mācīties ie-
sākto un ticam, ka laika gaitā viss sa-
kārtosies un būs labi,” ir pārliecināta 
Tūrisma nozares programmu vadītāja 
Ira Gaile. „Arī mana audzināmā kursa 
jaunieši ir saprotoši, cenšas laikā iz-
pildīt visus viņiem dotos uzdevumus. 
Sākumā bija vairāk jautājumu, bet nu 
jau visi pie jaunās situācijas daudz 
maz pieraduši.

Visgrūtāk būs izdomāt, kā au-
dzēkņiem ļoti īsā laikā iemācīt prak-
tiskajās mācību stundās darāmo. 
Īpaši svarīgi tas ir ceturto kursu jau-
niešiem – viņiem priekšā profesio-
nālās kvalifi kācijas eksāmens, kurā 
vērtē ne tikai darba rezultātu (ko 
audzēknis arī tagad varētu mums at-
sūtīt  bildē), bet arī to, kā nākamais 
absolvents strādā, kā spēj uzturēt 
kārtībā darba vidi, vai iekļaujas no-
teiktajā laikā utt. Šobrīd ar skolotā-
jiem dalāmies savstarpējā pieredzē 
un visi kopā cenšamies izdarīt mak-
simālo. Aicinām arī visus jauniešus 
mājās izmantot skolā dotās receptes 
un nostiprināt tehnikumā iegūtās 
zināšanas praktiski, pagatavojot ko 
skaistu un garšīgu saviem mīļajiem.

Paldies direktora vietniecei Ru-
dītei Grabovskai par atbalstu, iedro-
šinājumu! Kad vēl tikai domājām, kā 
nodrošināsim attālināto mācību pro-
cesu, katru rītu mums visiem e-klasē 
jau bija priekšā viņas vēstules, kurās 
saņēmām atbildes uz daudziem jautā-
jumiem. Šobrīd svarīgākais – saglabāt 
mieru, optimismu, lai visiem laba ve-
selība! Bet pēc šī visa būsim tikuši pie 
jaunām mācību metodēm, kuras varē-
sim ierakstīt mācību programmā.”

Būt svaigā gaisā tikpat svarīgi 
kā mācīties

„Kopā ar matemātikas uzdevu-
miem jauniešiem nosūtīju arī īsus ie-
teikumus, kas jāņem vērā, lai tos atri-
sinātu. Biju domājusi, ka audzēkņiem 
būs vairāk jautājumu, bet visi jauno 
situāciju uztver atbildīgi. Ātri vien 
saņemu atpakaļ izpildītos darbus,” 
atzīst Smiltenes tehnikuma matemāti-
kas skolotāja Aija Skrastiņa. „Ja kāds 
vēlas labot iepriekšējās atzīmes, tad 
uzdodu viņam izpildīt kādu papildu 
uzdevumu.

Savam audzināmajam kursam 
vajadzēja mazliet palīdzēt, lai viņi 
varētu e –vidē izpildīt fi zikas uzdevu-
mus, bet arī ar šo visi veiksmīgi tikām 
galā.

Sākumā domāju, ka attālinātās 
mācības paņems tik daudz laika, ka 
neuzdrīkstējos pat sapņot par to, ka 
varēšu izrauties kādu mirkli pabūt 
dabā. Bet nav tik traki! Arī savus au-
dzēkņus skubinu iet regulāri svaigā 
gaisā. Tas šobrīd ir tikpat svarīgi kā 
laikā atsūtīt matemātikas uzdevumu.” 

Teksts: Baiba Vahere, 
foto: no skolotāju un jauniešu 

personiskā arhīva

„Man vienmēr paticis mācību 
procesam pieiet radoši, tāpēc 

attālinātās mācības uztveru kā jaunu 
izaicinājumu,” atzīst Smiltenes 

tehnikuma sporta skolotāja Liene 
Brūvele.  Jaunieši viņai piekrīt.

Arī skolotājai ir savs, ļoti uzticams 
asistents – Orfejs. 

Nedēļas sākumā tehnikuma 
audzēkņi saņēma uzdevumu – 

sagatavot konspektus un 
videomateriālu par to, kā viņi 
izpilda sešus vingrinājumus 
dažādām muskuļu grupām. 

Mincis pārbauda, vai 
nākamais veterinārārsta asistents 
par viņu visu uzrakstījis pareizi.  

„Līdzšinējie mācību rezultāti 
patīkami pārsteidza – tie par 50% 
pārsniedza cerēto,” saka skolotāja 

Biruta Birkešteina.
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Alerģiska reakcija mājdzīvniekam 
Konsultē Smiltenes tehniku-

ma skolotāja Rudīte Benta.
Klāt pavasaris ar spožu sau-

līti, dabas atmodu, plaukstošām 
lapām un ziediem. Tomēr ne vi-
siem šis laiks atnes tikai pozitīvas 
emocijas. Daudziem cilvēkiem un 
arī dzīvniekiem prieku par pava-
sari aptumšo dažādas alerģiskas 
reakcijas. Kā šādās situācijās rī-
koties suņu un kaķu saimniekiem, 
iesaka veterinārārste, Smiltenes 
tehnikuma veterināro priekšme-
tu skolotāja Rudīte Benta.

„Precīzu alerģiskās reakcijas 
cēloni var noteikt tikai ar testu pa-
līdzību. Laikam paliekot aizvien 
siltākam, aktivizējas visbiežākie 
dzīvnieku alerģisko reakciju izrai-
sītāji – blusas, ērces un asinssūcē-
ji. Tāpēc pirmais, ko veterinārārsti 
iesaka mājdzīvnieku saimniekiem 
– parūpēties par savu četrkājaino 

mīluļu profi laktisko aiz-
sardzību,” informē Rudīte 
Benta. „Šobrīd veterināro 
preču veikalos plašā klās-
tā nopērkami visdažādākie 
aizsardzības līdzekļi. Efek-
tīvāki noteikti būs tie, kas 
paredzēti ne vien insektu 
iznīcināšanai, bet arī atbai-
dīšanai. Ekonomiski izdevī-
gāk izvēlēties kakla siksnas 
ar ilglaicīgu iedarbību. Tās 
nav lētas, taču priekšā vēl 
daudzi siltie mēneši un ilg-
termiņā šis pirkums izmaksā lētāk, 
nekā pirkt aizsardzības līdzekļus ik 
pēc četrām nedēļām.

Ērču pārnēsātās slimības var 
izraisīt smagas veselības problēmas 
ne vien mājdzīvniekiem, bet arī 
viņu saimniekiem. Ja suns vai ka-
ķis dzīvojas pa istabām un gultām, 
ērces var viegli nonākt arī cilvēka 

organismā ar visām no tā izrietoša-
jām sekām.

Rūpējoties par mājdzīvnieku 
veselību, noteikti nevajadzētu aiz-
mirst arī par regulāru attārpošanu,” 
atgādina Rudīte Benta.

Pirmie simptomi
Suņu babeziozei (bīstama sa-

slimšana, ko pārnēsā ērces) rakstu-

rīgākie simptomi - paaugsti-
nāta ķermeņa temperatūra 
un izmainīta urīna krāsa – tā 
kļūst tumšāka. Sastopoties 
ar minētajiem simptomiem, 
kā arī alerģiskai reakcijai 
raksturīgo pastiprinātu ādas 
niezi, apsārtumu, apmato-
juma izkrišanu un nervozu 
izturēšanos, dzīvnieku vē-
lams iespējami ātri parādīt 
veterinārārstam. 

Otrs biežākais problē-
mu cēlonis – pārtika

„Cilvēkiem bieži gribas četrkā-
jainos mīluļus palutināt, pabarojot 
viņus ar saviem kārumiem – saldu-
miem, čipsiem, desām un konser-
viem. Sabiedrībā bieži valda kļū-
dains priekšstats, ka arī dzīvnieku 
pārtika regulāri jāmaina,” pieredzē 
dalās Rudīte Benta. „Taču, ja māj-
dzīvnieks saņem uzturvielām ba-

Šogad 27. reizi Latvijas Grā-
matizdevēju asociācija nosauca 
grāmatu mākslas konkursa „Zelta 
Ābele” laureātus astoņās kategori-
jās un specbalvu ieguvējus. Šogad 
konkursa mūža balva piešķirta ilg-
gadējai Smiltenes grāmatnīcas va-
dītājai un darbiniecei Aijai Reņģei.

Balvu par mūža ieguldījumu 
grāmatniecībā piešķir Aijai Reņģei 
par ilggadēju grāmatu popularizē-
šanu, strādājot un vadot Smiltenes 
grāmatnīcu. Smiltenes pilsēta šo-
gad svin savu simtgadi, savukārt 
grāmatnīca atzīmē savu septiņdes-
mit piekto jubileju, no kuriem 62 
gadus tajā ir strādājusi Aija Reņģe.

Aija Reņģe ir īstena savas 
dzimtās pilsētas patriote, ar izteik-
tu piederības izjūtu savai pilsētai 
un bezgalīgu uzticību grāmatām. 
Dzimusi, skolojusies un strādāju-
si Smiltenē, viņas domas un darbi 

Smiltenietei Aijai Reņģei piešķir mūža balvu par ieguldījumu 
grāmatniecībā

nes grāmatnīcā tiek popularizētas 
latviešu autoru grāmatas, vismaz 
divas reizes gadā rīkoja tikšanās ar 
grāmatu autoriem un pirmo Grā-
matu diena republikā sarīkoja tieši 
Smiltenes grāmatnīcā. Paveikto 
darbu saraksts grāmatu popula-
rizēšanā ir ļoti garš, neskaitāmas 
grāmatas caur Aijas rokām ir no-
nākušas pie maziem un lieliem la-
sītājiem, tādēļ jo vairāk pamatots ir 
apbalvojums par mūža ieguldījumu 
grāmatniecībā.

Esam patiesi lepni par Aijas 
Reņģes mūža ieguldījumu, par 
patriotismu un sirds siltumu, ko ik-
viens, kas audzis un skolojies Smil-
tenes pilsētā, ir saņēmis iegriežo-
ties Smiltenes grāmatnīcā. Pilsētas 
grāmatnīca nav atminama bez Aijas 
rosības, tā ir vērtība, ko izdevies 
noturēt daudzu gadu garumā.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju 

Latvijā, plānotā konkursa laureātu 
apbalvošanas ceremonija tika at-
celta un specbalvu ieguvēji sveikti 
individuāli. 

Grāmatu mākslas konkursu 
„Zelta Ābele” organizē Latvijas 
Grāmatizdevēju asociācija, tā di-
bināta 1993. gadā un asociācijas 
galvenais uzdevums ir veicināt 
izdevējdarbības attīstību Latvijā, 
aizstāvēt izdevēju intereses valsts 
institūcijās, veidot grāmatām lab-
vēlīgu sabiedrisko domu, kā arī at-
balstīt savus biedrus starptautiskās 
sadarbības jomā. Konkursu atbalsta 
Kultūras ministrija, kura ik gadu 
nodrošina naudas balvu „mūža bal-
vas” ieguvējam.

 
 Linda Beitika, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Foto: no LTV Ziņu dienesta 

video sižeta

nesaraujami saistīti ar mūsu skaisto 
pilsētu un tās iedzīvotājiem.

Jau pēc vidusskolas beigša-
nas 1957. gadā Aija uzsāk darbu 
Smiltenes grāmatnīcā, sākumā viņa 
ir jaunākā pārdevēja, turpretī jau 
1963. gadā darbu turpina kā grā-

matnīcas vadītāja. No 1992. gada 
līdz 2016. gadam Aija Reņģe kļūst 
par SIA „Smiltenes grāmatnīca” 
līdzīpašnieci un savas aktīvās dar-
ba gaitas nācās pārtraukt šogad – 
2020. gada janvārī.

Jau kopš 1957. gada Smilte-

Smiltenes evaņģēliski luteriskā 
draudze šo pavasari sagaidījusi ar 
jaunu padomi. Par draudzes priekš-
nieci ar lielu balsu pārākumu ievēlē-
ta Gita Mūrniece. 

Jaunajā draudzes valdē vēl ievē-
lēti: Māris Zālītis, Maija Lakina, Vi-
neta Sīmane, Sanita Kandele, Solvita 
Bāliņa, Juris Kalējs, Renārs Kalniņš, 
Aija Gulbe un Kaspars Putrālis.

Draudzei nozīmīgu lēmumu pie-
ņemšanā aicināti piedalīties arī Inga 
Rācene, Inga Zaļkalne un Jānis Vi-
pulis, kuri vēlēšanās ieguva nākamo 
lielāko balsu skaitu aiz ievēlētajiem 
padomes pārstāvjiem.

Pirms valstī izsludināja ārkārtas 
situāciju, notikušas divas padomes 
sēdes, kurā pārrunāti draudzes bu-
džeta jautājumi, būtiskākās šā gada 
ieceres un sadalīti padomes pārstāv-
ju pienākumi. Jaunā padome apņē-
musies visos iespējamos veidos at-
balstīt mācītāju Reini Kulbergu, lai 
turpmāk viņam rūpes par daudziem 
saimnieciskajiem jautājumiem neat-
ņemtu laiku garīgajai kalpošanai un 
pašizaugsmei.

Smiltenes draudzei jauna padome
Ja viss izdosies kā iecerēts, tad 

līdz gada beigām lielākā daļa kosmē-
tiskā remonta būs pabeigta. Plānota 
iekšējo un ārējo logu un gaismas 
ķermeņu restaurācija, elektroinsta-
lācijas nomaiņa, griestu, balkonu un 
grīdas kosmētiskais remonts. Kopā 
tas izmaksās apmēram 250 000 eiro. 
Tiks veiktas arī ugunsdrošības pa-
sākumu projektēšana un ierīkošana 
atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu 
un citu normatīvo aktu prasībām. 

„Restaurācija nepieciešama arī 
dievnama ērģelēm,” informē Gita 
Mūrniece. „Tāpēc tika pieņemts 
lēmums reizē ar dievnama rekons-
trukciju parūpēties arī par to. Šobrīd 
notiek pārrunas ar fi rmām,  lemsim, 
kurai no tām uzticēsim šī ļoti atbil-
dīgā darba veikšanu. Latvijā ir tikai 
pāris fi rmu, kas prot šo darbu. Diev-
nama ērģeles ir unikāla vērtība, ko 
daudzi muzikologi salīdzina ar Rī-
gas Doma ērģelēm, tikai mazākām 
izmēra ziņā.”

Ērģeļu remonts, atkarībā no re-
konstruējamā darba apjoma, varētu 
izmaksāt no 30 000 – līdz 50 000 

eiro. Līdz šim saziedoti 12 000 eiro. 
Liels paldies par atbalstu AS „Smil-
tenes piens” un uzņēmējam Ivaram 
Ādamsonam! Ērģeļu restaurācija pa-
redzēta līdz gada beigām. 

Draudzes padome lūdz smilte-
niešus būt atsaucīgiem un savu iespē-
ju robežās atbalstīt draudzi šajā ār-
kārtas stāvokļa laikā, ziedojot baznī-

cas ikdienas uzturēšanas izdevumiem 
(Smiltenes evaņģēliski luteriskā 
draudze, reģ. Nr.  90000160071 A/S 
SEB Banka, konts: LV69UN-
LA0016000700523)  un iesākto pro-
jektu īstenošanai (Smiltenes evaņ-
ģēliski luteriskās baznīcas atbalsta 
fonds, reģ. Nr. 40008250124 A/S 
SEB Banka, konts LV02UN-

LA0055000251778).
Šogad plānots iekārtot arī drau-

dzes muzeja telpu, kurā īpašu vietu 
atvēlēs Kārļa Kundziņa piemiņai un 
kristietības vēsturei Smiltenes nova-
dā cauri gadsimtiem.

Gita Mūrniece draudzei un 
pilsētai jubilejā sarūpējusi skaistu 
dāvanu – Kārļa Kundziņa grāmatu 
„Mana mūža gājiens” un „Smiltene” 
atkārtotus izdevumus, ko ikviens in-
teresents pilsētas svētku laikā (šogad 
vai nākamgad) varēs iegādāties baz-
nīcā, ienākumus atvēlot draudzei. 

Ārkārtas situācijas laikā atļauti 
dievkalpojumi ar mācītāja un vie-
na cilvēka piedalīšanos. Tiem, kuri 
vēlas saņemt svēto vakarēdienu vai 
individuālu draudzes mācītāja at-
balstu, lūgums pirms tam piezvanīt 
(29178835), lai varētu nodrošināt 
visus valstī noteiktos drošības pasā-
kumus.

Lai Dieva miers un svētība ar 
ikvienu šajā, daudz jauniem izaici-
nājumiem bagātajā laikā!

Baiba Vahere
Foto: I. Zaļkalne

gātu, pilnvērtīgu pārtiku, ja viņa 
apmatojums ir spožs un redzams, 
ka dzīvnieka organisms barību labi 
pārstrādā, tad viņš vienu un to pašu 
barību var ēst gadiem ilgi. To neva-
jag mainīt.

Ja pēc jaunas barības lietošanas 
sunim vai kaķim parādās gremoša-
nas sistēmas traucējumi, caureja, 
dzīvnieks kļūst nervozāks, sāk bie-
žāk kasīties, visticamāk, problēmu 
cēlonis ir pārtika.

Kādu barību konkrētajā situ-
ācijā lietot un, kā rīkoties, lai prob-
lēmu iespējami ātri novērstu, ņe-
mot vērā katru konkrēto situāciju, 
ieteiks veterinārārsts. Tāpat dakte-
ris dos arī konkrētus norādījumus, 
ja alerģiskās reakcijas cēlonis izrā-
dīsies ziedputekšņi, putekļu ērcīte, 
dermatīts un citi iemesli.”

Baiba Vahere
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Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!
Dabas aizsardzības 

pārvalde sadarbībā ar Pa-
saules dabas fondu īste-
no informatīvo kampaņu 
„Dabā ejot. Ko atnesi, to 
aiznes”. Arī Smiltenes no-
vada Tūrisma informācijas 
centrs (TIC) aicina maniīt 
sabiedrības ieradumus do-
doties atpūsties dabā. 

Ārkārtējās situācijas lai-
kā, kas radusies koronavīru-
sa COVID-19 izpaltības dēļ 
Latvijā un visā pasaulē bū-
tiski pieaudzis dabas objektu 
apmeklētāju skaits. Līdz ar to 
diemžēl ir pieaudzis arī dabā 
atstāto atkritumu apjoms. 

Informatīvās kampaņas 
mērķis ir aizdomāties par saviem ie-
radumiem dodoties dabā un mainīt 
tos. Pievērst uzmanību līdzi ņema-
mo produktu iepakojumiem, nenest 
līdzi neko lieku, lai nerastos vēlme 
pusceļā no tā atbrīvoties, nemeklēt 
mazās atkritumu urnas pārgājienu 
maršrutos mežā, purvā vai citviet 
dabas objektos, bet gan nest tukšos 
iepakojumus sev līdzi un izmest tos 

Sports

Diemžēl ne vienam nav ie-
spējams pateikt to, kad Covid–19 
vīrusa izplatība beigsies,  un dēļ 
izsludinātā ārkārtas stāvokļa 
Latvijā ir atcelti visi sporta pa-
sākumi, tostarp plānotie Latvijas 
kausa posmi, orientēšanās seriāli, 
tajā skaitā arī OK Azimuts rīko-
tais sacensību seriāls.  Šajā laikā 
aicinām ikvienu piedalīties indi-
viduālos orientēšanās treniņos un 
brīvi izvēlētā laikā veikt speciāli 
sagatavotas distances pie Niedrā-
ja ezera un tā tuvākajā apkārtnē.

Sociālās distancēšanās lai-

Orientēšanās poligons  individuālajiem  treniņiem un pastaigām
kā Biedrība „Orientēšanas sporta 
klubs „Azimuts” savā 45. sezonā 
piedāvā orientēšanās poligonu in-
dividuālām aktivitātēm. Niedrāja 
ezera apkārtnē pieejams orientēša-
nās poligons individuālai skriešanai, 
kur izvietoti 45 kontrolpunkti! Inte-
resenti paši var izdrukāt kartes un 
leģendas  www.okazimuts.lv  vai, 
ja nav iespējas, tās var saņemt arī 
pie Otāra Putrāļa veikalā „Elektro-
nams”, vai zvanot uz tālr. 29477070. 
Dabā starts pie WC būdiņas Niedrā-
ja ziemeļos. Veicot izvēles distanci, 
Jūs varat startēt no jebkuras vietas 

kartē. Kontrolpunkti (KP) papīra 
formāta prizma h=30 cm ar KP nu-
muru.  Laiku, ko pavadāt distancē, 
varat uzņemt paši, ja, protams, tas 
Jūs interesē! 

Jūsu ērtībām tiek piedāvātas 
trīs saplānotas distances. Pārējo KP 
apmeklējumu varat saplānot, kā pa-
šiem tīk atbilstoši savām spējām un 
brīvajam laikam. Lūgums – nepār-
vērtējat savas spējas, vienā dienā nav 
visi KP jāapmeklē. Par pieejamiem 
KP laikiem un starta vietām sekojiet 
informācijai www.okazimuts.lv. 

Orientēšanās šādā formātā ir 

bezmaksas, tomēr ja esat gatavs at-
balstīt Azimuta klubu, tad sev tīka-
mu summu ziedojuma veidā varat 
pārskaitīt uz kluba kontu:  
Biedrība „Orientēšanas sporta 
klubs „Azimuts”,  
Reģistrācijas Nr.: 40008184365 
Konts: LV66UNLA0050018356525
Banka: SEB banka
Swift kods: UNLALV2X

Orientēšanās klubs Azimuts ai-
cina uz sportiskām aktivitātēm do-
ties atbilstoši šī brīža aktualitātēm – 
nepulcējoties un uz mežu ierodoties 
individuāli vai kopā ar savu ģimeni. 

Ievērosim maksimāli piesardzību 
savai un līdzcilvēku drošībai! 

Šādā formātā turpināsim ak-
tivitātes, lai neļautu fi ziskajai un 
morālai aktivitātei pazust! Par spīti 
situācijai valstī un pasaulē, galvu 
augšā, karti un kompasu rokās un 
uz mežu! Izbaudiet vienu no labāka-
jiem orientēšanās apvidiem Latvijā. 
Protams, ievērosim visas norādes 
par piesardzību, lai vīruss ātrāk tiktu 
uzveikts! 

Māris Stabiņš, 
OK „Azimuts”

lielajās atkritumu tvertnēs, piemē-
ram stāvlaukumos. 

Tas ir svarīgi, jo mazo atkritumu 
urnu apsaimniekošana prasa gana 
lielus fi nanšu resursus, dabas apska-
tes objektos atkritumu apsaimnie-
košana ir ļoti sarežģīta apgrūtinātās 
piekļuves dēļ, bieži vien atkritumu 
urnu satursu putni un dzīvnieki iznē-
sā pa apkārtni kā arī mums šķietami 

nevanīgie atkritumi var kļūt 
par nāves slazdu rāpuļiem, 
putniem un dzīvniekiem. 

Dodoties atpūsties 
dabā aicinām nepiesārņot 
apkrātējo vidi, neatstāt aiz 
sevis atkritumus un ja re-
dzat dabā atstātus atkritu-
mus aicinām nebūt vienal-
dzīgiem un pacelt tos. Kopā 
mēs varam rūpēties par tīru 
vidi, kas rada prieku mums 
pašiem un novērš apdraudē-
jumu mežu, pļavu, purvu un 
ūdeņu iemītniekiem. 

Esam atbildīgi šajā ār-
kārtējās situācijas laikā, 
iesakām izvēlēties mazāk 
zināmas pastaigu takas, pļa-

vas, meža ceļus un nepulcēties po-
pulārākajās dabas apskates vietās. 
Neaizmitstiet ievērot 2 m distanci 
un higiēnas pasākumus, jo tikai mēs 
paši varam pasargāt sevi!

Lelde Atlāce,
Smiltenes novada Tūrisma 

informācijas centra
tūrisma organizatore

Latvijā un pasaulē ir pienākuši 
laiki, kad prognozēt turpmāko darbu 
un pārējo kārtību ir visai sarežģīti. 
Šobrīd Smiltenes novada Kultūras 
centra dzīve šķiet sastingusi, taču 
izmisumam netiek ļauts piezagties. 
Jā, pasākumi un mēģinājumi ir at-
celti, taču šis laiks ir vērtīgs ar to, lai 
apstātos un saliktu visu pa plaukti-
ņiem.

Arvien vairāk laika atliek inven-
tarizācijām, kaudzītē nolikto doku-
mentu sakārtošanai, kā arī  remonta 
darbiem, kas tika vairākkārt atlikti. 
Neskatoties uz to, ka tiek veikti citi 
svarīgi darbi, aktīvi tiek plānoti pa-
sākumi rudenī un ziemā. Šī brīža 
situācija ir likusi visu izvērtēt div-
reiz un ar lielu piesardzību, taču 
Smiltenes novada Kultūras centrs 
raugās uz to pozitīvi, kā uz iespēju, 
kur nepieciešams nospraust tālākus 

Kultūras darba organizēšana 
Covid–19 krīzes skartajā laikā

mērķus un saprast, kāda būs kultū-
ras dzīve un situācija pēc krīzes.

Tādi pasākumi kā „Cālis 2020”, 
„Smiltenes balstiņas” tiek pārcel-
ti uz nenoteiktu laiku. Stāvizrāde 
„Tinder Surprise” tiek pārcelta uz 
17. septembri, savukārt koncerts, 
kas veltīts Maestro R. Paulam „Le-
ģendas dzimšana” tiek pārcelts uz 
15. novembri. Aicinām sekot līdzi 
aktuālajai informācijai Smiltenes 
novada mājaslapā, Smiltenes nova-
da Kultūras centra facebook.com un 
draugiem.lv.

Tikmēr Smiltenes novada pa-
gastu kultūras namos arī notiek 
svarīgi darbi, kuri attiecīgi vēlāk 
liks sagatavoties kultūras dzīvei pēc 
krīzes. Smiltenes novada pagastu 
kultūras namu vadītājas uzsver, ka 
šis laiks ir būtisks dokumentācijas 
sakārtošanai, kā arī tālāku mērķu 

ieskicēšanai.
Runājot par tālāku virzību nā-

kotnē, kultūras centra darbinieki tiek 
motivēti ar dažādām kursu iespējām, 
kuras ietver pašizpausmes iespējas, 
motivācijas atjaunošanos un citas 
vērtīgas lietas.

Kopumā Smiltenes novada Kul-
tūras centrs uz esošo situāciju raugās 
ar optimismu, protams, pieņemot 
varbūtību sliktākajam scenārijam. 
Pēteris Sproģis teicis: „Gandrīz kat-
ra krīze ir arī iespēja. Iespēja izvēr-
tēt, atzīt, saprast un mainīt”.

*Aicinām nekautrēties un zva-
nīt uz mobilo tālruni 26405258  vai  
28688101 (Anda) par sev interesē-
jošies jautājumiem, ierosinājumiem 
un citām aktualitātēm.

Alise Lilientāle, 
Smiltenes novada Kultūras centrs

Svētki būs!
Latvija un pasaule, saistībā ar 

Covid–19 neprognozējamo epide-
mioloģisko attīstību un ārkārtējo 
situāciju, ievieš būtiskus ierobežo-
jumus un izmaiņas visās sabiedrības 
funkcionēšanas jomās.

Tieši tāpēc 2020. gada 31. martā, 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku Rīcības komiteja, 
izvērtējot Svētku rīkotāja – Valsts 
izglītības satura centra – piedāvātos 
scenārijus, pieņēma lēmumu pārcelt 
tos uz 2021. gada vasaru. Pārdomāts 
un izsvērts lēmums, jo Svētku rī-
košanā svarīgākais ir sabiedrības, it 
īpaši dalībnieku, drošības jautājums.

Svētku rīkotāju komanda ir uz-
sākusi darbu, lai precizētu ar Svētku 
pārcelšanu saistītos organizatoris-
kos jautājumus: – mākslinieciskās 
programmas un to aktualitāte pēc 
gada, – skašu rīkošana un noliku-
mi kontekstā ar Svētku pārcelšanu, 
valsts dotācijas pārdale, norišu vietu 
pieejamība u.c. Paredzēts, ka visus 
procesā iesaistītos par detaļām VISC 
informēs līdz 2019./2020. mācību 
gada noslēgumam.

Smiltenes novadā nozīmīgajam 
pasākumam jau vismaz 2 gadu ga-
rumā gatavojās ap 600 dalībnieku 
dažādu jomu pulciņos un kolektī-
vos. Ticu, ka Svētku programmu 
gatavošanā ieguldītais pedagogu un 
audzēkņu laiks, darbs nekur nepazūd 
un arī pēc ilgstošākas pauzes, mēs 
būsim gatavi kopīgi gavilēt!

Šobrīd Svētkiem gatavoties va-
ram attālināti – darbojoties individu-
āli, pēc skolotāja ieteikuma, video 
un audio ierakstiem no Modelēšanas 
koncertiem vai sekojot aktivitātēm 
TV izstrādātajā programmā „Tava 
klase”.

Dziesmu un deju svētki ir noti-
kums, kuru gaida bērni un jaunieši, 
tāpēc mēs, pieaugušie, turpināsim 
strādāt un ticēsim, ka darām ļoti labu 
darbu – gatavojam Svētkus!

Lai Svētki izdotos – būsim 
mērķtiecīgi, disciplinēti un neatlai-
dīgi. Lai saule spīd katrā sirsniņā!

Inga Sīmane,
Smiltenes novada dziesmu 

svētku koordinatore

Saistībā ar valstī izsludināto 
ārkārtas situāciju un noteiktajiem 
ierobežojumiem, uz nenoteiktu lai-
ku atcelta tautas lietišķās mākslas 
studija „Smiltene” rīkotā mākslas un 

Atcelta TLMS „Smiltene” rīkotā izstāde 
„Ziedi krāsā un kompozīcijā greznos un smalkos izstrādājumos”

Blomes tautas 
namā pēdējos gadus 
par tradīciju ir kļuvis 
pasākums un izstāde 
„Satiec savu meistaru”, 
kura ietvaros vietējo 
rokdarbnieču darbi tiek 
izstādīti apmeklētāju 
vērtējumam. Darbi ir 
sagatavoti izstādei un 
gaida skatītājus un vēr-
tētājus, taču dēļ valstī 
noteiktiem ierobežoju-
miem, tā tiek pārcelta 
uz septembri. 

Blomes tautas 
nama vadītāja Gita Skadiņa: „Blomes pagastā visus netuvošanās un nekon-
taktēšanās noteikumus ievērojam ļoti pedantiski, bet mēs turpinām adīt, 
tamborēt, cik vien jaudājam.” 

Jāpiebilst, ka iespējams tuvākā laikā Blomes rokdarbnieču darbus varēs 
aplūkot arī virtuālajā vidē.  

Blomes tautas nama izstāde 
„Satiec savu meistaru” 
pārcelta uz septembri

amatniecības izstāde „Ziedi krāsā un 
kompozīcijā greznos un smalkos iz-
strādājumos”. Plānotais norises laiks 
un vieta bija no 2020. gada 23. maija 
līdz 1. augustam Smiltenes novada 

muzejā Mēru muižā. 
Kad esošā situācija valstī to 

ļaus, izstāde tiks atkārtoti izsludinā-
ta. Sīkāka informācija par izstādes 
norisi sekos. 

Aicinām izmantot laiku, lai 
radītu jaunus, smalkus un greznus 
mākslas, amatniecības un daiļamat-
niecības darbus, kuru iedvesma ir 
ziedi – pļavās, dārzos ziedošie augi, 

kas veido mūsu vidi un kultūru! 
Neskaidrību gadījumā sazinie-

ties ar mums, TLMS „Smiltene”, pa 
telefonu 25455507. 
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Smiltenes novada domes ofi ciālā informācija: www.smiltene.lv

ESI ATBILDĪGS! 
 IR OBLIGĀTA! 

SMILTENES NOVADA DOME
 www.smiltene.lv 

Rotaļu, sporta un āra
trenažieru laukumus

apmeklēt ir AIZLIEGTS! 

Citās publiskās iekštelpās
un ārtelpās AIZLIEGTS

PULCĒTIES VAIRĀK
NEKĀ 2 CILVĒKIEM.

ESI ATBILDĪGS, JO TIKAI TĀ MĒS VARAM
PASARGĀT LĪDZCILVĒKUS UN APTURĒT

VĪRUSA IZPLATĪBU SMILTENES NOVADĀ! 

Rūpējies par savu
veselību – BIEŽI MAZGĀ VAI

DEZINFICĒT ROKAS, ja
novēro slimības simptomus,

PALIEC MĀJĀS! 

Obligāta 2 METRU
DISTANCES ievērošana.

Par ierobežojumu
pārkāpšanu var

piemērot naudas
SODU LĪDZ 2000 EUR. 

€

Ierobežojumi NEATTIECAS
UZ ĢIMENES LOCEKĻIEM,

kuri  dzīvo vienā
mājsaimniecībā, un personas,

kuras veic darba vai
dienesta pienākumus.

COVID-19 ĀRKĀRTAS IEROBEŽOJUMU IEVĒROŠANA

Par noteikumu neievērošanu ZIŅO PAŠVALDĪBAS POLICIJAI-
dežūrtālruni 28659933 vai Valsts policijai – 110.

!

Atbalsti vietējos un izmanto iespēju pasūtīt 
uzņēmumu produkciju mājās

Laikā, kad valstī ir noteikta iedzīvotāju sociālā distancēšanās, lai ierobežotu un mazi-
nātu vīrusa izplatību un laikā,  kad daudziem ir noteikts pašizolācijas periods un ikviens 
iedzīvotājs tiek aicināts neapmeklēt publiskās vietas, tai skaitā mazāk apmeklēt tirdzniecī-
bas vietas, aktuālais jautājums ir, vai Smiltenes novada iedzīvotāji var iegādāties produk-
ciju attālināti un ar piegādi uz mājām?  

Smiltenes novada pašvaldība ir uzsākusi apkopot informāciju par uzņēmumiem, kuri šādu 
pakalpojumu piedāvā – ēdienu, pārtikas, sadzīves preču  un medikamentu piegādi uz mājām.

Aicinām novada iedzīvotājus izmantot šīs iespējas, tādā veidā atbalstot arī mūsu vietējos 
uzņēmumus, kā arī aicinām uzņēmējus, kuri šajā laikā attīsta piegādes mājās pakalpojumus, in-
formēt pašvaldību par šādu piedāvājumu, lai mēs šo sarakstu varētu aktualizēt un informēt mūsu 
novada iedzīvotājus. Informāciju aicinām sūtīt uz prese@smiltene.lv. 

Informāciju iedzīvotāji ir aicināti meklēt www.smiltene.lv – Atbalsti vietējos! #Produktu-
PiegadesMājas!. 

Uzņēmums Tālrunis Piegādes informācija

Pārtikas piegāde
Autoveikals pēc 
pieprasījumu
SIA „DŽUIBA”

26167192 Uzņēmuma mājas kūpinājumi un kulinārija, kā arī 
pirmās nepieciešamības pārtikas un nepārtikas preces.
Piegāde Smiltenes pilsētā – katru otrdienu un piektdienu 
no plkst. 11.00 līdz 18.00, iepriekš piesakoties un 
vienojoties par laiku.

Veikals PALMA
SIA „Dižsvars”

29122371
29414915

Svaigi un kūpināti gaļas produkti,
mājas kūpinājumi un kulinārija, piena produkti, 
bakaleja, maize, augļi, dārzeņi, konditoreja. Pasūtījumu 
pieņemšana iepriekšējā dienā līdz plkst.18.00. 
Pasūtījumiem virs 25,00 EUR piegāde ir bezmaksas!
Piegāde Smiltenes pilsētā – katru  dienu no plkst. 12.00 
līdz 18.00.  
Ēdienu piegāde

Kafejnīca/bistro 
„Trīs pipari un 
kūkas”

29451734 Piedāvā ēdienu piegādi uz mājām/uzņēmumiem 
Smiltenes pilsētas robežās. Piegāde tiek veikta darba 
dienās, ja pasūtījuma summa ir virs 10 EUR.
Dienas piedāvājums tiek publicēts: https://www.
facebook.com/3pipariunkukas/
Papildu informācija, zvanot uz norādīto tālruni. 

SIA „Silvans” 27140199 Piegāde  tiek veikta darba dienās no plkst. 12.00 līdz 
14.00,  pasūtījuma pieņemšanas laiks līdz plkst. 11.30! 
Minimālā pasūtījuma summa ir 10 EUR, 
piegāde bezmaksas. 
Piegādes teritorija: Smiltenes pilsēta un Silva. 

IK „Pie 
Muižkundzes”

28757847 Piedāvā ēdienu piegādi uz mājām, Smiltenes novada 
robežās.

Kosmētika un sadzīves preces
Drogas Pasūtīšana 

internetā
 

Piegādes cena – 3,99 EUR. Pasūtījumam virs 19,99 
EUR – 1,99 EUR, pasūtījumiem virs 39,99 EUR – 
bezmaksas piegāde
https://www.drogas.lv/lv/piegade

Medikamentu piegāde
Mēness Aptieka Pasūtīšana 

internetā
 

Piegāde ar kurjeru. Piegādes izmaksas ir atkarīgas no 
atrašanās vietas un pasūtījuma summas – bezmaksas 
piegāde, ja summa ir virs 40 EUR. Ja pasūtījuma summa 
ir zem 40 EUR, piegādes maksa ir 2.50 EUR.
https://www.e-menessaptieka.lv/

Amatnieku un mājražotāju produkcija
Biškope Gundega 
Strazdiņa

26555895 Medus, bišu maize, medus maisījumi, piegāde uz mājām 
Smiltenē un Smiltenes apkārtnē.
Informācija par piegādes izmaksām, vietu un laiku, 
zvanot uz norādīto tālruni. 

Sarmīte Mašina 29473695 Ir iespēja piegādāt dažādas sulas, sīrupus, sukādes, kā arī 
dažādu dārzeņu un puķu stādus. 

Inventāra tirdzniecība, noma
AnnesLaivas
SIA „A.T Boards”

26364135  Aktīvās atpūtas inventāra tirdzniecība, noma (Sup dēļi/ 
laivas un cita nomas inventārs), piegāde pēc iepriekšējas 
rezervācijas.
Plašāka informācija: www.anneslaivas.lv 

Ziedu, stādu piegāde
Ziedu veikals 
„Laura”

26153159 Ziedus piegādājam 7 dienas nedēļā, Smiltenes novada 
teritorijā.  Pieteikt pasūtījumu var pa tālruni, uz 
e-pastu: sialaura@inbox.lv,  Facebook kontā. 

AS „Latvijas valsts 
meži” Smiltenes 
kokaudzētava

22164147 Piedāvājumā dekoratīvie stādi. 
Pasūtīšana, rakstot uz e-pastu: a.zalite@lvm.lv, 
b.mike@lvm.lv vai Facebook kontā.  
Piegāde – Smiltenes pilsētas robežās bez maksas. Pārējā 
Latvijas teritorijā maksa par kurjeru vai pakomātu.

 Informācija sagatavota uz 09.04.2020.

Attālināti pieejamie bibliotēku piedāvājumi

Kur zvanīt saistībā ar COVID–19?
Uz kādiem jautājumiem atbildēs? Tālrunis Kad var zvanīt?

Vienotais bezmaksas tālrunis palīdzēs rast atbildes uz 
biežāk uzdotajiem jautājumiem par COVID–19 8345 24/7

SPKC informatīvais tālrunis, ja ir jautājumi par saslimšanu 
ar COVID–19, profi laksi, pašizolāciju un karantīnu 67387661 P – Pk: 8.30 – 21.00

S – Sv: 8.30 – 17.00
Aizdomu gadījumā par COVID–19

Lai pieteiktos valsts apmaksātu COVID–19 analīžu 
veikšanai, ja persona ir atgriezusies no ārzemēm un 
14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli 
saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, 
rīkles iekaisums), kā arī SPKC epidemiologu noteiktajām 
kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 14 
dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi

8303

Katru dienu 
9.00 – 18.00

E. Gulbja laboratorijai, lai pieteiktos valsts apmaksātām 
COVID-19 analīzēm (ja bijis ārzemēs, ir simptomi) vai 
pieteiktos maksas analīzēm

67801112 Katru dienu 
8.00 – 20.00

Ja saslimšanas simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, 
elpas trūkums)

113 24/7

Lai ikvienam būtu iespēja izmantot bib-
liotēkas piedāvātos attālinātos pakalpojumus, 
kamēr bibliotēkas apmeklētājiem ir slēgtas, 
Smiltenes novada bibliotēkas piedāvā reģis-
trēties bibliotēkās attālināti un kļūt par to lie-
totājiem. Reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem 
ir iespēja iegūt piekļuves datus 3td e–grāmatu 
bibliotēkai un datubāzei Letonika.lv.

Lai reģistrētos bibliotēkā attālināti, jums 
jānosūta uz bibliotēkas e-pastu pieteikums, no-
rādot vārdu, uzvārdu, adresi, telefonu, e-pasta 
adresi un personas koda pirmo daļu. Bibliotē-
kas darbinieks apstrādās jūsu pieteikumu un 
uz jūsu e–pastu nosūtīs attālinātās piekļuves 
datus datubāzei Letonika.lv un 3td e-grāmatu 
bibliotēkai.

Savukārt iepriekš klātienē reģistrētos bib-
liotēkas lietotājus aicinām sazināties ar biblio-
tēku, ja vēlaties saņemt attālinātās piekļuves 
datus.

Citi vērtīgi bezmaksas informācijas avoti:
 - Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāma-

tu kolekcija gramatas.lndb.lv. Tajā lasāmas ap 
10000 komerciālajā apritē neesošas grāmatas – 
no 16. gadsimta līdz 21. gadsimta sākumam.

- 2019. gada žurnālu arhīvs www.maniz-
urnali.lv.

- Latvijas digitalizēto video un audio ie-
rakstu piekļuves portāls Diva.lv.

Sanita Lārmane,
Smiltenes novada bibliotēkas

vecākā bibliotekāre 


