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Ierobežojumi jāievēro arī pēc ārkārtējās 
situācijas beigām

turpinājums 2. lpp.

Lai gan situācija ar vīrusa iz-
platību Latvijā ir stabila un līdz ar 
ārkārtējās situācijas beigām ir iespē-
jams mazināt dažus no piesardzības 
pasākumiem, aizvien vēl ir jāievēro 
vairāki nosacījumi. Tas ir būtiski, lai 
saslimšana ar Covid-19 nepieaugtu 
un arī turpmākajos mēnešos būtu 
iespējams mazināt ierobežojumus. 
Tāpat ļoti būtiski ir katram pašam 
izvērtēt riskus un spēt uzņemties 
atbildību par savu un līdzcilvēku 
veselību. 

Pamatprincipi ir nemainī-
gi – visur, kur ir iespējams, ievēro 2 
metru distanci, mazgā rokas, paliec 
mājās, ja esi saslimis un seko līdzi 
informatīvajām norādēm, piemē-
ram, sabiedriskās vietās, kā arī izpil-
di konkrētā pakalpojuma sniedzēja 
vai pasākuma organizētāja norādī-
jumus.

Distances ievērošana, īpaši 
starp savstarpēji svešiem cilvēkiem, 
joprojām ir izšķiroša, lai mazinātu 
vīrusa izplatību, vienlaikus ir vai-
rākas situācijas, kad ir pieļaujams 
to tik strikti neievērot, piemēram, 
veicot darba pienākumus, bērnudār-
zos un nometnēs, kā arī sporta, de-
jošanas un aktiermākslu nodarbībās. 
Šajās situācijās cilvēki ir savstarpēji 
pazīstami un epidemiologi varēs 

10.jūnijā Saeimā galīgajā la-
sījumā pieņemts Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu li-
kums, kurš stāsies spēkā nākama-
jā dienā pēc tā izsludināšanas. Li-
kums paredz, ka Latvijā pēc 2021.
gada pašvaldību vēlēšanām būs 42 
pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo 
pašvaldību vietā. 

Likums noteic administratīvo 
teritoriju un novadu teritoriālā ie-
dalījuma vienību izveidošanas, uz-
skaites, robežu grozīšanas un admi-
nistratīvā centra noteikšanas nosacī-
jumus un kārtību, kā arī apdzīvoto 
vietu statusa noteikšanas, to uzskai-
tes kārtību un institūciju kompetenci 
šajos jautājumos. 

Noteikts, ka Latvijas Republiku 
iedala valstspilsētu pašvaldību te-
ritorijās un novadu pašvaldību teri-
torijās. Novada teritorijas iedala pil-
sētās un pagastos. Jauno novadu te-
ritorijas, novada pilsētas un novada 
pagasti noteikti likuma pielikumā. 

Tāpat jaunais likums noteic, ka 
Latvijā kā apdzīvotās vietas ir pilsē-
tas, ciemi, mazciemi un viensētas, 
savukārt pilsētas iedala valstspilsē-

Saeima pieņem administratīvi teritoriālo reformu – 
Smiltenes novadā iekļausies Apes un Raunas novadi 

apzināt kontaktpersonas, ja kāds sa-
slims. Savukārt sabiedriskajā trans-
portā, kur bieži nav iespējams ievē-
rot starp cilvēkiem 2 metru distanci, 
joprojām ir jālieto mutes un deguna 
aizsegs. 

No 10. jūnija atļauts arī vien-
kopus pulcēties lielākam cilvēku 
skaitam – iekštelpās līdz 100 cil-
vēkiem, bet ārā līdz 300 cilvēkiem, 
ievērojot divu metru distanci starp 
personām. Šie nosacījumi attiecas 
uz pakalpojumu sniegšanas un pub-

lisku pasākumu norišu vietām. Tas 
nozīmē, ka privātam pasākumam 
privātā teritorijā, piemēram, savās 
mājās vai dārzā, šādu nosacījumu 
nav. Tomēr cilvēkiem pašiem ir jā-
uzņemas atbildība par privātu pa-
sākumu un jārespektē piesardzības 
principi.

Minētie cilvēku skaita ierobe-
žojumi neattiecas arī uz vietām, kur 
ir aktīva cilvēku plūsma, piemē-
ram, tirdzniecības un sabiedriskās 

tās un novada pilsētās. Valstspilsētas 
statuss noteikts Daugavpilij, Jelga-

vai, Jēkabpilij, Jūrmalai, Liepājai, 
Ogrei, Rēzeknei, Rīgai, Valmierai 

un Ventspilij.  Paredzēts arī, ka no 
nākamā gada 1. jūlija pilsētas statusu 

iegūs Koknese un Iecava, savukārt 
Ādaži, Mārupe un Ķekava par pilsē-
tām kļūs no 2022. gada 1. jūlija. 

Smiltenes novadā reformas 
rezultātā iekļausies Apes pagasts, 
Apes pilsēta, Bilskas pagasts, Blo-
mes pagasts, Brantu pagasts, Drustu 
pagasts, Gaujienas pagasts, Grund-
zāles pagasts, Launkalnes pagasts, 
Palsmanes pagasts, Raunas pagasts, 
Smiltenes pagasts, Smiltenes pilsē-
ta, Trapenes pagasts, Variņu pagasts 
un Virešu pagasts.

Plānots, ka iedzīvotāju kopīgās 
identitātes stiprināšanai un kultūr-
vēsturiskās vides saglabāšanai un 
ilgtspējīgai attīstībai pilsētu un pa-
gastu piederību latviešu vēsturiska-
jām zemēm – Vidzemei, Latgalei, 
Kurzemei, Zemgalei un Sēlijai – re-
gulēs atsevišķs likums, kas Ministru 
kabinetam (MK) jāizstrādā līdz šā 
gada beigām. Pēc tā pieņemšanas 
valdībai sešu mēnešu laikā būs jā-
apstiprina latviešu vēsturisko zemju 
un kultūrvēsturisko kopienu dzīves 
telpas ilgtspējīgas attīstības plāns. 

L go dziesm m piedzied tus un
latvisk m trad cij m piepild tus

Vasaras saulgrie us!
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turpinājums no 1. lpp.

ēdināšanas vietām, muzejiem, izstā-
dēm un dabas takām, ja šajās vietās 
netiek rīkots pasākums. Šajās vie-
tās cilvēki ilgstoši neuzkavējas uz 
vietas, tādēļ nav iespējams noteikt 
tajās esošo cilvēku skaitu, bet šīm 
vietām ir atsevišķi specifi ski nosa-
cījumi, piemēram, jābūt nodrošinā-
tiem 4m2 uz vienu cilvēku. 

Ja epidemioloģiskā situācija 
atļaus, plānots, ka no 1. jūlija iekš-
telpās, kuru platība ir virs 1000 m2, 
varēs pulcēties līdz 500 cilvēki, bet 
ne vairāk kā 50% no telpas kapaci-
tātes un nodrošinot 4 m2 uz vienu 
cilvēku. Tas nozīmē, ka telpu īpaš-
niekiem būs jāaprēķina, cik cilvē-
kiem ir droši atrasties konkrētajā 
vietā. Pasākumos ārā varētu pulcē-
ties līdz pat 1000 cilvēkiem. Savu-
kārt, no 1. augusta iekštelpās, kuru 
platība ir līdz 1000 m2, drīkstētu 
pulcēties līdz 250 cilvēkiem. 

Papildu nosacījumi ir sabied-
riskās ēdināšanas vietām – starp 
galdiņiem ir jānodrošina 2 metru 
distance. Līdz 1. jūlijam pagaidām 
ir noteikts, ka iekštelpās pie galdiņa 
drīkst sēdēt 4 cilvēki, bet ārā, pie-
mēram, uz terases, pie galdiņa – 8 
cilvēki.

Tāpat kā līdz šim kultūras, 
sporta, izklaides un reliģiskās dar-

Attiecībā uz ceļojumiem, Ve-
selības ministrija aicina rūpīgi 
izvērtēt to nepieciešamību. Jā-
rēķinās, ka ārzemēs pastāv ne ti-
kai lielāks risks infi cēties ar Co-
vid-19, bet arī nonākt karantīnā, 
kas būs jāievēro valstī, kur tobrīd 
atradīsies. Vienlaikus jāņem vērā, 
ka šobrīd ES ārējā robeža nav at-
vērta ceļojumiem, tādēļ nenotiek 
ceļojumi uz trešajām valstīm.  Ne-
notiek arī ceļojumi uz ES un EEZ 
valstīm, kas SPKC mājas lapā ir 
publicētas kā valstis ar augstu ris-
ku sabiedrības veselībai (14 dienu 
kumulatīvais Covid-19 gadījumu 
skaits uz 100 000 iedzīvotāju pār-
sniedz 25), bet, ieceļojot Latvijā 
no valsts, kur 14 dienu kumulatī-
vais Covid-19 gadījumu skaits uz 
100 000 iedzīvotāju pārsniedz 15, 
būs jāievēro pašizolācija 14 die-
nas, kopš izbraukšanas no minētās 
valsts.

Ar visiem nosacījumiem, kas 
turpmāk jāievēro gan uzņēmējiem, 
gan ikvienam Latvijas iedzīvotā-
jam, var iepazīties 9. jūnijā valdī-
bas apstiprinātajos MK noteikumos 
Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošī-
bas pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”. 

Avots: Veselības ministrija 

turpinājums no 1. lpp.

Valsts un pašvaldību kopīgu 
funkciju realizēšanai paredzēts iz-
veidot Kurzemes, Zemgales, Rīgas, 
Vidzemes un Latgales administra-
tīvos reģionus. To statusu un dar-
bības nosacījumus plānots noteikt 
atsevišķā likumā, kas MK būs jā-
izstrādā līdz 2021. gada 1. janvārim 
un jāiesniedz izskatīšanai Saeimā. 

Ar likumu valdībai uzdots sa-
gatavot un iesniegt Saeimai ikgadē-
jo ziņojumu par izmaiņām sociāli 
ekonomiskajā situācijā pašvaldībās 
un to teritoriālā dalījuma vienībās, 
tostarp vērtējot administratīvi te-
ritoriālās reformas ieguvumus un 
zaudējumus. 

2021. gada pašvaldību vēlē-
šanas Centrālā vēlēšanu komisija 
izsludinās jaunajās administratī-
vajās teritorijās, un ar jaunievēlē-
tās pašvaldības domes pirmo sēdi, 
kas plānota nākamā gada 1. jūlijā, 
izbeigsies visu bijušo pašvaldību 
domju pilnvaras. Jaunā pašvaldība 
būs novadā iekļauto līdzšinējo paš-

valdību institūciju, fi nanšu, mantas, 
tiesību un saistību pārņēmēja. 

Noteikts, ka Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības minis-
trijai līdz šā gada 30. septembrim 
jāizstrādā metodika pašvaldībām 
jaunveidojamo novadu darbības 
uzsākšanai. Likums noteic pārejas 
periodu, lai valsts reģistros un in-

autonomo funkciju izpildi salīdzi-
nāmā kvalitātē un pieejamībā un 
sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus 
pakalpojumus par samērīgām iz-
maksām, teikts Administratīvo teri-
toriju un apdzīvoto vietu likumpro-
jekta anotācijā.  

Izmaiņas pastāvošajā paš-
valdību modelī nepieciešamas, 

jo līdzšinējā pieredze liecina, ka 
daudzas pašvaldības nenodrošina 
visus iedzīvotājiem nepieciešamos 
sociālos pakalpojumus. Tāpat paš-
valdību administratīvie izdevumi, 
kas uz vienu iedzīvotāju ir vērtēja-
mi kā augsti, nenodrošina racionālu 
valsts budžeta līdzekļu izlietošanu, 
kā arī liela daļa pašvaldību nespēj 
uzņemties saistības, lai nodrošinātu 
attīstību, teikts likumprojekta ano-
tācijā. 

Pārmaiņu nepieciešamība at-
tiecas arī uz efektīvu izglītības, 
veselības aprūpes, sociālās palīdzī-
bas, ceļu un transporta un komu-
nālās saimniecības infrastruktūras 
tīkla izveidi. Tāpat izmaiņas ne-
pieciešamas, lai atbilstoši uzņēmē-
ju vēlmēm un vajadzībām attīstītu 
perspektīvos saimnieciskās darbī-
bas virzienus teritorijā un attiecīgi 
pakārtotu tiem visu veidu nepiecie-
šamo infrastruktūru, anotācijā pau-
duši likumprojekta autori.  

Informācijas avots: 
www.saeima.lv 

formācijas sistēmās varētu veikt 
attiecīgas izmaiņas atbilstoši jauno 
administratīvo teritoriju iedalīju-
mam. 

Pašvaldību reforma paredzēta, 
lai izveidotu ekonomiski attīstīties 
spējīgas administratīvās teritorijas 
ar vietējām pašvaldībām, kas spēj 
nodrošināt tām likumos noteikto 

bības vietas darbu uzsāks ne agrāk 
kā plkst. 6.30 un beigs ne vēlāk kā 
plkst. 24.00. Izņēmums ir brīvda-
bas kino un sabiedriskās ēdināšanas 
vietas, kas drīkstēs darboties līdz 
plkst. 2.00 naktī. 

Valdība arī lēma, ka bērnu no-
metnēs drīkstēs būt 30 bērni, savu-
kārt pieauguši neformālās izglītības 
pasākumos vienā grupā varēs būt 
50 cilvēki. Īpaši nosacījumi ir arī 
sporta treniņos – vienā treniņgrupā 

drīkst būt ne vairāk kā 30 cilvēki, 
ieskaitot treneri. Līdz 31. jūlijam 
sporta pasākumiem iekštelpās, kur 
kopējā publisko telpu platība ir 
mazāka kā 1000 m2, ir jānotiek bez 
skatītājiem. 

Līdz ar ārkārtējās situācijas 
atcelšanu Latvijā, no 10. jūnija 
Smiltenes novada Valsts un paš-
valdības vienotais klientu apkal-
pošanas centrs (turpmāk VPV-
KAC),  pašvaldības administrā-
cija un iestādes atsāk apkalpot 
klientus klātienē pēc iepriekšēja 
pieraksta, turpinot ievērot no-
teiktos sociālās distancēšanās un 
epidemioloģiskos drošības pasā-
kumus.

Ievērojot  nosacījumu par cil-
vēku skaitu vienā telpā, pašvaldība 
aicina iedzīvotājus izvērtēt klātie-
nes apmeklējuma nepieciešamību 
un pēc iespējas vairāk izmantot pa-
kalpojumus e-vidē, kā arī izvēlēties 
konsultācijas saņemt attālināti.

Lai nepārklātos apmeklētāju 
plūsma un uzgaidāmajā telpā nevei-

Smiltenes novada pašvaldība atjauno apmeklētāju pieņemšanu klātienē  
dotos rinda, apmeklētājus lūdzam 
ierasties individuāli uz iepriekš 
norunāto laiku, iestādes telpās lū-
dzam lietot sejas aizsegus, ievērot 
2 metru atstatumu vienam no otra 
un lietot pieejamos dezinfekcijas 
līdzekļus.

Lai saņemtu Smiltenes VPV-
KAC pašvaldības un valsts pakal-
pojumus klātienē (iesniegumu ies-
niegšana, tai skaitā par slimības 
B lapu, pabalstiem, dzīves vietas 
deklarēšanu, palīdzību ienākuma 
nodokļa deklarācijas iesniegša-
nai par attaisnotiem izdevumiem 
e-pakalpojumu pieteikšana portālā 
www.latvija.lv), apmeklētājiem 
jāveic iepriekšēja pieteikšanās:

par pašvaldības pakal-
pojumiem, zvanot pa tālruņiem 
64707588; 20022348 vai rakstot 

elektronisko vēstuli uz dome@
smiltene.lv;

par valsts pakalpojumiem, 
zvanot uz 66954850 vai uz e-pastu: 
smiltene@pakalpojumucentri.lv;

apmeklētāju pieņemšana 
pie Smiltenes novada domes vadī-
bas, zvanot uz tālruni 64774844;

saziņa ar pašvaldības 
darbiniekiem caur e-pastiem vai 
tālruņiem, vai tikšanās klātienē 
pēc iepriekšēja pieraksta. Speciā-
listu kontaktinformācija ir pie-
ejama www.smiltene.lv, sadaļā 
„Kontakti”.   

iepriekš sagatavotus do-
kumentus var ievietot slēgtā past-
kastītē pie pašvaldības ēkas, Dārza 
ielā 3.

Iedzīvotāju ievērībai! 
Visus iesniegumus un doku-

mentus, kas adresēti pašvaldībai, 
kā līdz šim var sūtīt uz e-pastu: 
dome@smiltene.lv, iesniegt iesnie-
gumu caur portālu www.latvija.lv.

Lai samaksātu nekustamā īpa-
šuma nodokli, zemes nomas mak-
su, pašvaldība aicina izmantot in-
ternetbanku.

Visa aktuālā informācija, ie-
sniegumi, veidlapas, kontaktinfor-
mācija pieejama www.smiltene.lv.

Valsts iestāžu pakalpojumu 
saņemšana pēc iepriekšēja pie-
raksta vai attālināti:

Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūra (VSAA) – pie-
rakstīties klātienes apmeklējumam 
Smiltenē, zvanot uz tālr.: 64707284 
vai rakstot uz e-pastu: valka@
vsaa.gov.lv. Informatīvais tālrunis: 
64507020;

Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde (PMLP) – pieraksts 
klātienes apmeklējumam Smil-
tenē, zvanot uz tālr.: 67209481; 
67209482. Informatīvais tālru-
nis: 67209400;

Valsts Zemes dienests 
(VZD) –  pieraksts klātienes ap-
meklējumam Smiltenē, zvanot uz 
tālr.: 64231795 vai rakstot e-pastu: 
valmiera@vzd.gov.lv. Informatī-
vais tālrunis 67038800;

Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) konsultatīvais tālru-
nis: 67120000;

Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) informatīvais tāl-
runis: 80200206.

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
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Smiltenes novada domes lēmumi
Š.g. 27. maijā notika kārtējā 

domes sēde, kurā tika pieņemti 
sekojoši lēmumi:

Apstiprināt Smiltenes no-1. 
vada mārketinga komunikācijas 
stratēģiju un 3. posma dokumentā-
ciju. 

Par īpašuma „Vārpa 25”, 2. 
Smiltenes pagastā, atsavināšanu.

Par īpašuma „Kalnvērzem-3. 
nieki”, Grundzāles pagastā, atsavi-
nāšanu. 

Atsavināt Smiltenes nova-4. 
da pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Stopiņi”, Smiltenes pagas-
tā, Smiltenes novadā, kadastra nu-
murs: 9480 001 0057, kas sastāv no 
apbūvēta zemes starpgabala ar kopē-
jo platību 0,5 ha un būves ar kadastra 
apzīmējumu 94800010057001. Ap-
stiprināt nekustamā īpašuma „Sto-
piņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes 
novadā, pirmās izsoles sākumcenu 
3100,00 euro (trīs tūkstoši viens 
simts euro). 

No Smiltenes pagasta ne-5. 
kustamā īpašuma „Jaunūdri”, ka-
dastra numurs: 94800050063, atda-
lāmajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 94800050231 14.14 
ha platībā mainīt nosaukumu no 
„Jaunūdri” uz „Skaistkalni”, Smil-
tenes pagasts, Smiltenes novads, 
jo paredzēts pievienot esošajam 
īpašumam „Skaistkalni”, Smil-
tenes pagasts, kadastra numurs: 
94800010094.

No Blomes pagasta ne-6. 
kustamā īpašuma „Eglāji”, kadastra 
numurs: 94460050017, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94460010016 1,5 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Eglāji” uz 
„Arāji”, Blomes pagasts, Smilte-
nes novads, jo paredzēts pievie-
not esošajam īpašumam „Arāji”, 
Blomes pagasts, kadastra numurs: 
94460030173.

No Blomes pagasta nekus-7. 
tamā īpašuma „Jaunievāni”, kadastra 
numurs: 94460040037, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94460040040 6,1 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Jaunievāni” 
uz „Jaunievānu mežs”, Blomes pa-
gasts, Smiltenes novads.

Piešķirt zemes vienībai ar 8. 
kadastra apzīmējumu 94440040434 
un uz tās esošai ēkai ar kadastra ap-
zīmējumu 94440040017001 adresi 
„Kalves”, Bilska, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.  

Apvienojamajiem īpa-9. 
šumiem Launkalnes pagastā: 
„Aņukalns”, kadastra numurs: 
947001000058; „Lejavoti”, kadas-
tra numurs: 94700100244; „Līčavo-
ti”, kadastra numurs: 94700100245; 
„Priežkalni”, kadastra numurs: 
94700100246, mainīt nosaukumu uz 
„Avotkalni”, Launkalnes pagasts, jo 
paredzēts pievienot esošajam īpašu-
mam “Avotkalni”, kadastra numurs: 
94700100243.

Apstiprināt zemes ierīcības 10. 
projektu „Priežukalni”, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
9458 005 0042. Zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 9458 005 
0042 sadalīt trīs zemes vienībās:

zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums: 9458 005 0070, kas 
projektēta 21,88 ha platībā, saglabāt 

nosaukumu „Priežukalni”, Grun-
dzāles pagasts, Smiltenes novads. 
Zemes vienībai 21.88 ha platībā no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101); 

zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums: 9458 005 0071, kas 
projektēta 3,25 ha platībā piešķirt 
nosaukumu „Skolas kalns”, Grun-
dzāles pagasts, Smiltenes novads. 
Zemes vienībai 3,25 ha platībā no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101);

zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums: 9458 005 0072, kas 
projektēta 3,34 ha platībā piešķirt 
nosaukumu „Kalna Priežkalns”, 
Grundzāles pagasts, Smiltenes no-
vads. Zemes vienībai 3,34 ha platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (kods 0101).

Apstiprināt zemes ierīcības 11. 
projektu „Alejas”, Grundzāles pa-
gasts, Smiltenes novads, zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 9458 
010 0019. Zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 9458 010 0019 sa-
dalīt četrās zemes vienībās:

zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums: 9458 010 0135, kas 
projektēta 1,7 ha platībā, saglabāt 
nosaukumu „Alejas”, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads. Zemes 
vienībai 1,7 ha platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101);

zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums: 9458 010 0136, kas 
projektēta 3,4 ha platībā, saglabāt 
nosaukumu “Alejas”, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads. Zemes 
vienībai 3,4 ha platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir mežsaimniecība (kods 
0201);

zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums: 9458 010 0137, kas 
projektēta 3,2 ha platībā piešķirt no-
saukumu „Purvkalni”, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads, jo pare-
dzēts pievienot esošajam īpašumam 
„Purvkalni”. Zemes vienībai 3,2 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101);

zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 9458 010 0138, kas 
projektēta 4,9 ha platībā, piešķirt 
nosaukumu „Purvkalni”, Grundzā-
les pagasts, Smiltenes novads, jo 
paredzēts pievienot esošajam īpašu-
mam „Purvkalni”. Zemes vienībai 
4,9 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101).

Apstiprināt zemes ierīcī-12. 
bas projektu Rīgas iela 14, Smiltene, 
Smiltenes novads, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 9415 007 
0053. Zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9415 007 0053 sadalīt 
divās zemes vienībās:

zemes vienībai, kadastra 

apzīmējums: 9415 007 0061, kas 
projektēta 3,7569 ha platībā, sagla-
bāt nosaukumu un adresi Rīgas iela 
14, Smiltene, Smiltenes novads. Ze-
mes vienībai 3,7569 ha platībā no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: rūpnieciskās ražošanas uzņē-
mumu apbūve (kods 1001);

zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums: 9415 007 0062, kas projektēta 
1,6898 ha platībā, piešķirt nosauku-
mu Celtnieku iela 10A, Smiltene, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
1.6898 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201).

Apstiprināt zemes ierīcības 13. 
projektu „Krekļi”, Blomes pagasts, 
Smiltenes novads, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 9446 005 
0088. Zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9446 005 0088 sadalīt 
četrās zemes vienībās:

zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 9446 005 0052, kas 
projektēta 2,2 ha platībā, saglabāt 
nosaukumu un adresi „Krekļi”, 
Blomes pagasts, Smiltenes novads. 
Zemes vienībai 2,2 ha platībā no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101); 

zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 9446 005 0085, kas 
projektēta 5,2 ha platībā saglabāt no-
saukumu „Krekļi”, Blomes pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
5,2 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201);

zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 9446 005 0112, kas 
projektēta 11,7 ha platībā, piešķirt 
nosaukumu „Kalnāres”, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads, jo pare-
dzēts pievienot esošajam īpašumam 
„Kalnāres”. Zemes vienībai 11,7 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101);

zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 9446 005 0113, kas 
projektēta 8,9 ha platībā piešķirt 
nosaukumu „Jaunkrekļi”, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads. Zemes 
vienībai 8,9 ha platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101).

Apstiprināt zemes ierīcības 14. 
projektu „Kurpnieki”, Smiltenes pa-
gasts, Smiltenes novads, zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 9480 
001 0022. Zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 9480 005 0042 sa-
dalīt divās zemes vienībās:

zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 9480 001 0103, kas 
projektēta 10,9 ha platībā, saglabāt 
nosaukumu „Kurpnieki”, Smiltenes 
pagasts, Smiltenes novads. Zemes 
vienībai 10,9 ha platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101);

zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 9480 001 0104, kas 

projektēta 2,1 ha platībā, piešķirt 
nosaukumu „Kalna Vīķeles”, Smil-
tenes pagasts, Smiltenes novads, jo 
paredzēts pievienot esošajam īpašu-
mam „Kalna Vīķeles”. Zemes vienī-
bai 2,1 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101).

Apstiprināt zemes ierīcības 15. 
projektu „Atvases”, Launkalnes pa-
gasts, Smiltenes novads, zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 9470 
002 0019. Zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 9470 002 0019 sa-
dalīt divās zemes vienībās:

zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums: 9470 002 0099, kas 
projektēta 4,4 ha platībā, saglabāt 
nosaukumu „Atvases”, Launkalnes 
pagasts, Smiltenes novads. Zemes 
vienībai 4,4 ha platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101);

zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums: 9470 002 0103, kas 
projektēta 11,5 ha platībā, piešķirt 
nosaukumu „Jaunatvases”, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads. 
Zemes vienībai 11,5 ha platībā no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101).

Par zemes nomu „Ezera 16. 
iela 6”, Smiltenē A.R.

Par zemes nomu „Ezera 17. 
iela 6”, Smiltenē S.K.

Par zemes nomu „Ezera 18. 
iela 6”, Smiltenē G.N.

Par zemes nomu Avotu  19. 
iela 16 A, Smiltenē A.V.

Par zemes nomu Avotu iela 20. 
16 A, Smiltenē I.V.

Par zemes nomu Avotu iela 21. 
16 A, Smiltenē L.T.

Par zemes nomu „Centra 22. 
katlu māja”, Palsmanes pagastā I.Ā.

Par zemes nomu 23. 
94440070125; 94440100353; 
94440110129; 94440110154; 
94440060197; 94440070240, Bils-
kas pagastā SIA „RLS”.

Par zemes nomu 24. 
94440100047; 94440100354 Bils-
kas pagastā SIA „RLS”.

Rīkot zemes nomas tiesību 25. 
izsoli par zemes vienības „Baroni”, 
Bilskas pagastā, kadastra apzīmē-
jums: 9444 008 0090, daļas 10,3 ha 
platībā iznomāšanu lauksaimniecis-
kai izmantošanai.

Izbeigt zemes nomas 26. 
līgumu Nr. 79/2014 par zemes vie-
nības „Dārzi”, Bilska, Bilskas pa-
gasts, Smiltenes novads, kadastra 
apzīmējums: 9444 004 0083, daļas 
iznomāšanu R.B.

Dzēst nekustamā īpašuma 27. 
nodokļa parādu pielikumā minēta-
jām personām par kopējo summu 
4,76 EUR (četri euro 76 centi), t.sk. 
pamatparāds 3,40 EUR (trīs euro, 40 
centi) un kavējuma nauda 1,36 EUR 
(viens euro 36 centi) un izslēgt no 
debitoru saraksta Dzēst nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu par kopējo 
summu 3,24 EUR (trīs euro 24 cen-
ti), t.sk. pamatparāds 2,95 EUR (divi 
euro 95 centi) un kavējuma nauda 
0,29 EUR (nulle euro 29 centi), un 
izslēgt no debitoru saraksta 

Nodot nomā rūpnieciskās 28. 
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai 
Lizdoles ezerā 2020. gadā un iedalīt 
zvejas limitu 2020. gadam – vienu 
zivju murdu, kas atbilst 30 (trīsdes-
mit) metru tīklu garumam, V.Z.

Atzīt par nenotikušu 2020.29. 
gada 26. februārī (lēmums Nr. 101, 
protokols Nr. 4, 2.§.1.4.) izsludinā-
to 2020. gada 17. aprīļa pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Kalna Bērzi”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, pirmo izsoli, jo izsolei nebija 
pieteicies neviens dalībnieks. Rīkot 
Smiltenes novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma „Kalna 
Bērzi”, Launkalnes pagastā, kadas-
tra numurs: 9470 010 0310, sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 9470 010 0304, ze-
mes kopplatība 0,5707 ha (turpmāk 
– Nekustamais īpašums), otro izsoli, 
pārdodot to atklātā izsolē ar augšup-
ejošu soli. Apstiprināt Nekustamā 
īpašuma otrās izsoles sākuma cenu 
4840,00 EUR (četri tūkstoši astoņi 
simti četrdesmit euro un nulle centi) 
apmērā.

Atzīt par nenotikušu 2020.30. 
gada 26. februāra (lēmums Nr. 98, 
protokols Nr. 2.§.1.1.) izsludināto 
2020. gada 17. aprīļa pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Ķirši”, Laun-
kalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
pirmo izsoli, jo izsoles dalībniece 
L.Z. nav veikusi samaksu par noso-
līto īpašumu. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma „Ķirši”, Launkalnes pagas-
tā, Smiltenes novadā, otrās  izsoles 
sākuma cenu 2750,00 EUR (divi 
tūkstoši septiņi simti piecdesmit 
euro un nulle centi) apmērā.

Atzīt par nenotikušu 2020.31. 
gada 26. februāra (lēmums Nr. 99, 
protokols Nr. 2.§.1.2.) izsludināto 
2020. gada 17. aprīļa pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Ķirškalni”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, pirmo izsoli, jo izsoles dalīb-
niece L.Z. nav veikusi samaksu par 
nosolīto īpašumu. Apstiprināt ne-
kustamā īpašuma „Ķirškalni”, Lau-
nkalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
otrās izsoles sākuma cenu 4570,00 
(četri tūkstoši pieci simti septiņdes-
mit euro un nulle centi) apmērā.

Apstiprināt Smiltenes no-32. 
vada domes 2020. gada 22. maija 
izsoles rezultātu, saskaņā ar ko izso-
les objekta – ražošanas būves un tās 
uzturēšanai nepieciešamās zemes 
vienības Limbažu ielā 8, Smiltenē, 
nomas tiesības par 1011,00 euro 
(viens tūkstotis vienpadsmit euro 
nulle centi) bez pievienotās vērtības 
nodokļa mēnesī, ieguva SIA „LV 
Timber”, vienotās reģistrācijas nu-
murs: 44103041588. 

Atzīt par nenotikušu atsavi-33. 
nāšanu par brīvu cenu, kas noteikta 
ar 2020. gada 26. februāra lēmumu 
Nr. 148 (protokols Nr. 4, 9.§.) kus-
tamai mantai – vieglai automašīnai 
SUBARU LEGACY, reģistrācijas 
numurs: GA 2983. Atkārtoti atsa-
vināt kustamo mantu – vieglo auto 
SUBARU LEGACY, reģistrācijas 
numurs: GA 2983, pārdodot to par 
brīvu cenu.

Atzīt par nenotikušu atsa-34. 
vināšanu par brīvu cenu, kas noteik-
ta ar 2020. gada 26. februāra lēmu-
mu Nr. 148 (protokols Nr. 4,10.§.) 

turpinājums 4. lpp.
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kustamai mantai – pasažieru auto-
busam Ford Transit, reģistrācijas 
numurs: HH 9249.  

Atkārtoti atsavināt kus-35. 
tamo mantu – pasažieru autobusu 
Ford Transit, reģistrācijas numurs: 
HH 9249, pārdodot to par brīvu 
cenu.

Apstiprināt saistošo notei-36. 
kumu „Smiltenes novada sabiedris-
kās kārtības noteikumi” projektu.

Apstiprināt saistošo notei-37. 
kumu „Grozījumi Smiltenes novada 
domes 2011. gada 26. maija sais-
tošajos noteikumos Nr. 6/11 „Par 
ielu tirdzniecību un tirgus statusa 
piešķiršanas kārtību Smiltenes no-
vadā”” projektu.

Apstiprināt saistošo notei-38. 
kumu „Grozījumi Smiltenes novada 
domes 2011. gada 19. aprīļa sais-
tošajos noteikumos Nr. 7/11 „Par 
pašvaldības nodevu par tirdzniecību 
publiskās vietās Smiltenes novadā”” 
projektu.

Apstiprināt saistošo notei-39. 
kumu „Grozījumi Smiltenes nova-
da domes 2010. gada 26. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 20/10 
„Par alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecības kārtību izbraukuma 
tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu 
norises vietās Smiltenes novadā”” 
projektu.

Apstiprināt saistošo notei-40. 
kumu „Atkritumu apsaimniekoša-
nas noteikumi Smiltenes novadā” 
projektu.

Atbalstīt nodomu noteikt 41. 
aizliegumu ģenētiski modifi cēto 
kultūraugu audzēšanai Smiltenes 
novada administratīvajā teritorijā uz 
5 (pieciem) gadiem. 

Piešķirt īpašas tiesības un 42. 
pilnvarot pašvaldības kapitālsabied-
rību – SIA „Smiltenes NKUP” (re-

ģistrācijas Nr. 43903000435), sniegt 
ūdenssaimniecības sabiedriskos 
pakalpojumus Smiltenes novada ad-
ministratīvajā teritorijā.

Piešķirt vienreizēju pabal-43. 
stu daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas Oktobra ielā 3, Variņos, Variņu 
pagastā, Smiltenes novadā, remon-
tam 1000,00 euro apmērā katrai no 
mājsaimniecībām.

Piešķirt Smiltenes nova-44. 
da domes līdzfi nansējumu 3000,00 
EUR (trīs tūkstoši euro un nul-
le centi) apmērā pamatojoties uz 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Dakteru ielā 59, Smiltenē, iesnieg-
to pieteikumu, projekta „Dzīvojamo 
māju piesaistīto zemesgabalu labie-
kārtošana” ieceres realizēšanai.

Par 45. de minimis atbalsta pie-
šķiršanu samazinātas nomas maksas 
veidā IU „Skaņa”.

Piekrist slēgt vienošanos 46. 
pie 2017. gada 27. decembra pirku-
ma līguma Nr. SND – BR – P – NI/1-
17, ja Nekustamā īpašuma  Brantu 
skola”, Brantu pagasts, Smiltenes 
novads. 

Pieņemti 5 lēmumi par pa-47. 
līdzību dzīvokļu jautājumu risināša-
nā.

Apstiprināt aktualizēto 48. 
Smiltenes novada attīstības prog-
rammas 2012. – 2018. gadam Rīcī-
bas plānu un Investīciju plānu.

Apstiprināt Projektu līdzfi -49. 
nansēšanas konkursa nevalstiskajām 
organizācijām Smiltenes novadā 
2020. gada konkursa rezultātus un 
slēgt vienošanās par līdzfi nansēju-
ma piešķiršanu ar sekojošiem pietei-
kumu iesniedzējiem:

Projekts „Koncerttērpu ie-
gāde Eiropas deju kopai „Smiltese-
le”, iesniedzējs biedrība „Smiltenes 
pagasta attīstībai”, piešķirt līdzfi -
nansējumu 307,26 EUR apmērā;

Projekts „Smiltenes nova-
dā veselas un laimīgas ģimenes”, 
iesniedzējs biedrība „Smiltenei un 
Latvijai”,  piešķirt līdzfi nansējumu 
600,00 EUR apmērā;

Projekts „Sporta masu pa-
sākumu materiāli tehniskā aprīkoju-
ma uzlabošana”, iesniedzējs biedrī-
ba „Smiltenes sporta centrs”,  pie-
šķirt līdzfi nansējumu 950,00 EUR 
apmērā;

Projekts „Stipra ģimene – 
veiksmes atslēga nākotnei”, iesnie-
dzējs biedrība „Lauku iedzīvotāju 
sadarbības apvienība „Variņi””, pie-
šķirt līdzfi nansējumu 906,25 EUR 
apmērā;

Projekts „Sajūtu takas iz-
veide Bilskas ezermalā”, iesniedzējs 
biedrība „Vilkmuiža 2011”, piešķirt 
līdzfi nansējumu 420,00 EUR apmē-
rā;

Projekts „Tu esi tas, ko tu 
ēd - kā uzturs ietekmē cilvēka fi zis-
ko un garīgo veselību”, iesniedzējs 
biedrība „Smiltenei un Latvijai”, 
piešķirt līdzfi nansējumu 100,00 
EUR apmērā;

Projekts „„Veselā miesā 
vesels gars” – elpošanas sistēmas at-
tīstīšana un nostiprināšana”, iesnie-
dzējs biedrība „Smiltenei un Latvi-
jai”, piešķirt līdzfi nansējumu 100,00 
EUR apmērā;

Projekts „Izglītojošas eks-
pozīcijas izveide Smiltenes evaņ-
ģēliski luteriskajā baznīcā”, iesnie-
dzējs Smiltenes evaņģēliski luteris-
kā draudze, piešķirt līdzfi nansējumu 
1000,00 EUR apmērā.

Apstiprināt Projektu līdz-50. 
fi nansēšanas konkursa „Smiltenes 
novada kultūras, sabiedriski nozī-
mīgi vai izglītojoši pasākumi” 2020.
gada rezultātus:

Projekts „Tūrisma piedā-
vājums Smiltenes kultūras manto-

juma popularizēšanai”, iesniedzējs: 
biedrība „Sabiedrība un attīstība” 
– piešķirt līdzfi nansējumu 2000,00 
EUR (divi tūkstoši euro un nulle 
centi) apmērā un slēgt vienošanos 
par līdzfi nansējuma piešķiršanu;

Projekts „Mazā stiprinieka 
piedzīvojumi Smiltenē” – nepiešķirt 
līdzfi nansējumu, jo projekta pietei-
kums neatbilst konkursa prioritātei 
un izstrādes prasībām. 

Par Smiltenes novada kul-51. 
tūras, sporta, tūrisma un mūžizglītī-
bas nozaru starpdisciplināras attīstī-
bas stratēģijas 2020. – 2025. gadam 
izstrādi. 

Par izmaiņām Smiltenes 52. 
novada pašvaldības līdzekļu sadalī-
jumā sporta atbalstam 2020. gadā. 

Līdz valstī izsludinātās 53. 
ārkārtējās situācijas beigām Smilte-
nes novada pašvaldības dibinātajām 
izglītības iestādēm, kas īsteno obli-
gātajā izglītības vecumā esošo bēr-
nu sagatavošanu 1. klasei, turpināt 
obligātajā izglītības vecumā esošo 
bērnu sagatavošanu 1. klasei, mā-
cību procesu nodrošinot attālināti. 
Lai nodrošinātu obligātajā izglītības 
vecumā esošo bērnu sagatavošanu 
1. klasei klātienes mācību procesā, 
Smiltenes novada pašvaldības di-
binātajām izglītības iestādēm, kas 
īsteno obligātajā izglītības vecumā 
esošo bērnu sagatavošanu, nodroši-
nāt klātienes mācību procesu laikā 
no 2020. gada 3. augusta līdz 2020.
gada 21. augustam.

Apstiprināt grozījumus 54. 
Smiltenes novada domes Licencēša-
nas komisijas nolikumā. 

Apstiprināt grozījumus no-55. 
likumā „Smiltenes novada pašvaldī-
bas grāmatvedības organizācijas un 
kārtošanas nolikums”. 

Apstiprināt Smiltenes no-56. 
vada pašvaldības 2019. gada pār-

skatu:
bilances kopsumma pār-

skata perioda beigās 50 045 522 
euro;

pārskata gada budžeta iz-
pildes rezultāts 3 370 519 euro.

Par izmaiņām Smiltenes 57. 
vidusskolas amatu vienību sarakstā.

Š.g. 3. jūnijā notika Smiltenes 
novada domes ārkārtas sēde, kurā 
tika pieņemti divi lēmumi: 

Apstiprināt Nolikumu 
„Valsts pārvaldes uzdevuma deleģē-
šanai un deleģēšanas līguma slēgša-
nai par siltumapgādes pakalpojuma 
nodrošināšanu Palsmanē, Smiltenes 
novadā, konkursa nolikums”.

Precizēt 2020. gada 29. 
aprīļa nolikumu Nr. 7/20 „Smilte-
nes pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāde „Pīlādzītis” nolikums” aiz-
stājot visā Nolikuma tekstā vārdus 
„Fizisko personu datu aizsardzības 
likums” (attiecīgā locījumā) ar vār-
diem „Fizisko personu datu apstrā-
des likums” (attiecīgā locījumā) un 
apstiprināt nolikuma Nr. 7/20 „Gro-
zījums nolikumā Nr. 7/20 „Smilte-
nes pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāde „Pīlādzītis” nolikums”” pro-
jektu (pielikumā) .

Precizēt 2020. gada 29. ap-
rīļa nolikumu Nr. 8/20 „Palsmanes 
pagasta pirmsskolas izglītības iestā-
des nolikums” aizstājot visā Noliku-
ma tekstā vārdus „Fizisko personu 
datu aizsardzības likums” (attiecīgā 
locījumā) ar vārdiem „Fizisko per-
sonu datu apstrādes likums” (attie-
cīgā locījumā) un apstiprināt noliku-
ma Nr. 8/20 „Grozījums nolikumā 
„Palsmanes pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādes nolikums”” pro-
jektu (pielikumā).

Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja 

Pašvaldība 
rīko 

nekustamā 
īpašuma – 
„Stopiņi” 

izsoli 
Smiltenes novada dome 

2020. gada 4. augustā plkst. 
14.30, Dārza ielā 3, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, Smiltenes 
novada domes sēžu zālē, rīko 
pašvaldības nekustamā īpa-
šuma – „Stopiņi”, Smiltenes 
pagastā, Smiltenes novadā (ka-
dastra numurs: 9480 001 0057), 
rakstisku izsoli ar augšupejošu 
soli.

Atsavināmais nekustamais īpa-
šums sastāv no zemes starpgabala 
ar kadastra apzīmējumu 9480 001 
0057  0,5 ha platībā un būves ar ka-
dastra apzīmējumu 9480 001 0057 
001. Izsoles objekta sākumcena 
noteikta 3100,00 euro (trīs tūkstoši 
viens simts euro un nulle centi).

Pirmpirkuma tiesības uz ne-
kustamo īpašumu „Stopiņi” ir ze-
mes pierobežniekiem.

Pieteikšanās dalībai izsolē sa-
skaņā ar izsoles noteikumiem līdz 
2020. gada 31. jūlijam (ieskaitot). 
Ar izsoles noteikumiem aicinām 
iepazīties www.smiltene.lv, sada-
ļā „Pašvaldība – Izsoles”. 

Pamatojoties uz Ģenētiski mo-
difi cēto organismu aprites likuma 
22. panta otro daļu, kas  nosaka, 
ka pašvaldības pēc savas iniciatī-
vas vai uz personas priekšlikuma 
pamata ar pašvaldības saistoša-
jiem noteikumiem var noteikt 
aizliegumu ģenētiski modifi cēto 
kultūraugu audzēšanai attiecīgajā 

2020. gada 29. maijā stājās 
spēkā Smiltenes novada domes 
27.05.2020. saistošie noteikumi 
Nr. 15/20 „Grozījums 2011. gada 
19. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 7/11 „Par pašvaldības nodevu 
par tirdzniecību publiskās vietās 
Smiltenes novadā””.

Saistošie noteikumi paredz uz 
laiku no 2020. gada 28. maija līdz 
2020. gada 31. oktobrim nepiemērot 
(neiekasēt) saistošo noteikumu Nr. 
7/11 6.1. apakšpunktā noteikto paš-
valdību nodevu par tirdzniecību no 
pārvietojamā mazumtirdzniecības 
punkta (par tirdzniecību bez alko-
holiskajiem dzērieniem (14,20 euro 
mēnesī)), attiecīgi papildinot notei-
kumu Nr. 7/11 noslēguma jautāju-
mus ar 16. punktu.

Atbilstoši likuma „Par valsts 

Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem
institūciju darbību ārkārtējās si-
tuācijas laikā saistībā ar Covid-19 
izplatību” 36. panta pirmajai daļai, 
pašvaldības saistošie noteikumi, kas 
izdoti, lai noteiktu ārkārtējās situā-
cijas laikā īstenojamos pasākumus, 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas, ja tajos nav noteikts 
cits spēkā stāšanās laiks.

Š.g. 29. aprīlī Smiltenes nova-
da dome izdeva saistošos noteiku-
mus:

Nr. 9/20  „Grozījumi Smil-
tenes novada domes 2017. gada 29. 
novembra Noteikumos Nr. 18/17 
„Smiltenes novada pašvaldības 
kapsētu darbības un uzturēšanas 
noteikumi ””;

Nr. 10/20  „Grozījumi 
Smiltenes novada domes 2013. 

gada 28. decembra Saistošajos no-
teikumos Nr. 32/13 „Par reklāmas 
izvietošanu publiskās vietās un vie-
tās, kas vērstas pret publisku vietu 
Smiltenes novadā””; 

Nr. 11/20  „Grozījumi 
Smiltenes novada domes 2017. 
gada 22. februāra saistošajos no-
teikumos Nr. 4/17 „Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība 
Smiltenes novadā””;

Nr. 12/20  „Grozījumi Smil-
tenes novada domes 2019. gada 27. 
marta saistošajos noteikumos Nr. 
5/19 „Par decentralizēto kanalizāci-
jas pakalpojumu sniegšanas un uz-
skaites kārtību Smiltenes novadā””.

Visi minētie saistošie noteiku-
mi, ievērojot, ka 2020. gada 1. jū-
lijā spēkā stāsies Administratīvās 

atbildības likums, paredz grozīt 
spēkā esošo saistošo noteikumu 
normas, kurās turpmāk naudas sods 
par pārkāpumu tiek izteikts naudas 
soda vienībās; noteiktas amatperso-
nas, kas veic administratīvā pārkā-
puma procesu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai, kā 
arī tiek noteikts, ka administratīvā 
pārkāpuma lietas izskata Smiltenes 
novada pašvaldības Administratīvā 
komisija.  

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
š.g. 1. jūlijā – vienlaikus ar Admi-
nistratīvās atbildības likumu. 

Ar pilnu saistošo noteikumu 
tekstu un grozīto saistošo noteiku-
mu konsolidēto versiju var iepazī-
ties www.likumi.lv. 

Smiltenes novada pašvaldības paziņojums par nodomu 
noteikt aizliegumu ģenētiski modifi cēto kultūraugu 

audzēšanai
administratīvajā teritorijā vai tās 
daļā.

Aizlieguma mērķis ir saglabāt 
nozīmīgās bioloģiskās daudzveidī-
bas  un vides vērtības, bioloģisko 
zemnieku saimniecību specifi ku, 
veicināt kopējā tirgū konkurētspējī-
gas ekoloģiskās pārtikas audzēšanu 
un novērst riskus cilvēku un dzīv-

nieku veselībai, kā arī augsnes pie-
sārņošanai.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus 
līdz 2020. gada 17. jūlijam izteikt 
viedokļus,  priekšlikumus un ie-
bildumus par aizlieguma noteik-
šanu audzēt ģenētiski modifi cētos 
kultūraugus Smiltenes novada 
administratīvajā teritorijā, iesnie-

dzot  tos  Smiltenes novada domes 
Klientu apkalpošanas centrā Dārza 
ielā 3, Smiltenē, vai pagastu pārval-
dēs, vai nosūtot uz elektroniskā pas-
ta adresi: dome@smiltene.lv.

Iebildumu neiesniegšana no-
teiktajā termiņā tiks uzskatīta par 
piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

turpinājums no 3. lpp.
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Limbažu ielas 8 investīciju objekta nomas tiesības iegūst SIA „LV Timber”
27. maijā Smiltenes novada 

domes sēdē apstiprināja investīciju 
objekta – ražošanas ēkas Limbažu 
ielā 8, Smiltenē, nomas tiesību iz-
soles rezultātus. Nomas tiesības uz 
12 gadiem ir ieguvis kokapstrādes 
uzņēmums SIA „LV Timber”.

Jau rakstījām, ka Smiltenes no-
vada dome 20. maijā rīkoja trešo 
nomas tiesību izsoli ražošanas ēkai 
Limbažu ielā 8. Noteiktajā termiņā 
pieteikumu izsolei iesniedza divi 
pretendenti. Investīciju objekta 
nosacīto nomas maksu un izsoles 
sākuma cenu  pašvaldība noteica 
800,00 EUR bez PVN mēnesī. Par 
izsoles uzvarētāju izsoles komisija 
atzina SIA „LV Timber” ar augstā-
ko piedāvāto nomas maksu 1011,00 
EUR bez PVN mēnesī. Uzņēmums 
nomas tiesības ir ieguvis uz 12 ga-
diem.

Smiltenes novada domes priekš-
sēdētājs Edgars Avotiņš pauž ganda-
rījumu, ka jaunajai pašvaldības  ra-
žošanas ēkai ir atrasts nomnieks, 
kurš vēlas paplašināt savu darbību, 
ieguldīt papildu investīcijas un radīt 
jaunas darba vietas novada iedzīvo-
tājiem: „Prieks, ka uz ražošanas ēkas 
izsoli pieteicās divi pretendenti – abi 
uzņēmumi ar lielām ambīcijām un 
vēlmi attīstīt savu uzņēmējdarbību 

Smiltenes novadā. Lai novads spētu 
veiksmīgi attīstīties, ir nepieciešams 
veidot vidi, kur uzņēmēji var attīstīt 
savu uzņēmējdarbību vai paplašināt 
esošo darbību, radot jaunas darba 
vietas. Jāpiezīmē, ka šī ražošanas 
ēka ir pirmā no divām, kuras pašval-
dība būvē uzņēmējdarbības infra-
struktūras sakārtošanai. 2020. gada 
nogalē noslēgsies otras ražošanas 
ēkas Valkas ielā 5 būvniecība, kurai 
arī tiks veikta nomas tiesību izsole.”

Limbažu ielas 8 nomas objekts 
sastāv no būves (iekštelpu platība 
793,3 m2 un ārtelpu platība 412,9 
m2); ar būvi neatdalāmi saistītās 

brauktuves un stāvvietas (asfaltbe-
tona ceļi un bruģa laukumi ar ko-
pējo platību 2416,89 m2); teritorijas 
nožogojuma un apgaismojuma; pie-
vadiem pilsētas centralizētiem in-
ženiertīkliem (ūdensvads, sadzīves 
kanalizācija, ārējie siltumtīkli, lietus 
ūdens kanalizācija), ārējiem elek-
trotīkliem,  ārējiem elektroniskiem 
sakaru tīkliem;  būvei un inženier-
būvēm piesaistītā zemes gabala ar 
kopējo platību 4727,47 m2 .

SIA „LV Timber” ir mūsdienīgs, 
tehnoloģiski attīstīts kokapstrādes 
uzņēmums, kurš specializējies apses 
un melnalkšņa zāģbaļķu pārstrādē.  

Uzņēmums dibināts 2006. gadā, bet 
kopš 2014. gada strādā kokapstrādes 
nozarē. SIA „LV Timber” 2019. gadā 
strādāja ar vairāk kā 2,24 miljonu 
EUR lielu apgrozījumu, nodarbinot 
30 darbiniekus. Uzņēmuma pamat-
produkcija ir augstas kvalitātes da-
žādu dimensiju apses un melnalkšņa 
zāģmateriāli un saunu apdares mate-
riāli.  60% saražotā produkcija tiek 
eksportēta galvenokārt uz Eiropas 
valstīm – Vāciju, Somiju, Lietuvu, 
Igauniju, Poliju, Austriju, Nīderlan-
di, Lielbritāniju. 

Uzņēmums izsoles pieteiku-
mā ir norādījis, ka ražošanas ēkas 

izmantošanas mērķis ir attīstīt LV 
Timber esošās produkcijas ražošanu 
ar augstāku pievienot vērtību, veikt 
kaltētu kokmateriālu apstrādi gala 
produktā –  materiālu kalibrēšanu 
un ēvelēšanu. Uzņēmums atbilsto-
ši izsoles noteikumiem plāno veikt 
nefi nanšu investīcijas savos nema-
teriālajos ieguldījumos vairāk kā 82 
tūkst. EUR apmērā, kā arī radīt vai-
rāk kā divas jaunas darba vietas.

Kā zināms, pašvaldība projekta 
„Smiltenes pilsētas degradēto terito-
riju revitalizācija, I kārta” ietvaros 
pārbūvēja Celtnieku, Limbažu un 
Gaujas ielas posmus ar kopējo garu-
mu 1,17 km, veica Limbažu ielas 8 
degradētās teritorijas sakārtošanu un 
izbūvēja jaunu ražošanas ēku uzņē-
mējdarbības attīstībai. Projekta mēr-
ķis bija palielināt privāto investīciju 
apjomu Smiltenes novadā, veicot 
ieguldījumus komercdarbības attīs-
tībai nepieciešamajā ceļu infrastruk-
tūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degra-
dētās ražošanas teritorijas. Lai īste-
notu projektu, pašvaldība piesaistīja 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfi nansējumu.

 

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinot īstenot Eiropas Savie-
nības fonda projektu Nr. 9.3.2.0/18/
I/016 „Infrastruktūras un medicīnas 
tehnoloģiju atjaunošana Sarkanā 
Krusta Smiltenes slimnīcā, un me-
dicīnas tehnoloģiju iegāde Vidze-
mes slimnīcā, kvalitatīvu veselības 
aprūpes pakalpojumu nodrošināša-
nai Vidzemē”, tā ietvaros ir iegādā-
tas jaunas medicīniskās tehnoloģi-
jas. 

Lai uzlabotu kvalitatīvu vese-
lības aprūpes pakalpojumu pieeja-
mību un, lai atjaunotu novecojušās 
medicīnas iekārtas, projekta ietva-
ros tika iegādātas 4 jaunas medicī-
nas tehnoloģijas. Fizikālās terapijas 
kabinetā ir iegādāta ultraskaņas 
iekārta, īsviļņu terapijas iekārta un 
magnetoterapijas iekārta un acu 
ārsta kabinetā ir iegādāts datorizēts 
redzes lauka perimetrs.

Projekta mērķis ir nodrošināt 
kvalitatīvākus veselības aprūpes 
pakalpojumus Vidzemes reģionā, 
atjaunojot infrastruktūru SIA „Sar-

Ņemot vērā Ministru kabineta 
2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 
103 „Par ārkārtējās situācijas izsludi-
nāšanu”, kas noteica veselības aprū-
pes pakalpojumu ierobežojumus līdz 
2020. gada 9. jūnijam un Ministru 
kabineta 2020. gada 9. jūnija notei-
kumus Nr. 360 „Epidemioloģiskās 
drošības pasākumus Covid-19 infek-
cijas izplatības ierobežošanai” par 
drošības pasākumiem, kas jāievēro 
Covid-19 infekcijas  ierobežošanā,  
no 2020. gada 10 jūnija SIA „Sarka-
nā Krusta Smiltenes slimnīca” poli-
klīnika atsāk visu plānveida ambula-
toro pakalpojumu sniegšanu. 

Lai ierobežotu pacientu skaitu, 
kas vienlaicīgi uzturas Smiltenes 
slimnīcas poliklīnikas telpās, visi 
pakalpojumi tiek veikti tikai pēc 

Ir atsākta plānveida ambulatoro pakalpojumu sniegšana
iepriekšēja pieraksta. Priekšroka 
tiek dota pacientiem, kuriem vizīte 
pie speciālista vai izmeklējums tika 
atcelts izsludinātās ārkārtējās situā-
cijas un noteikto ierobežojumu dēļ, 
kā arī pacientiem ar akūtām saslim-
šanām. Lai pieteiktos pie speciālista 
vai uz izmeklējumu, var sazināties ar 
reģistratūru pa tālruni 64772534 vai 
pa e-pastu registratura@smiltenes-
slimnica.lv. 

Pacienti tiek aicināti pie speciā-
lista vai uz izmeklējumu ierasties īsi 
pirms noteiktā pieraksta, poliklī-
nikas telpās ievērot fi zisko distan-
cēšanos, lietot sejas aizsargmaskas 
un roku dezinfekcijas līdzekļus. 
Aicinām visus būt saprotošiem un ar 
iecietību izturēties pret iespējamām 
neērtībām.

Elektrokardiogrāfi jas izmeklē-
jumi uz darbinieka prombūtnes lai-
ku ir pieejami Smiltenes slimnīcas 
Steidzamās medicīniskās palīdzības 
punktā.

Smiltenes slimnīcas Steidza-
mās medicīniskās palīdzības punkts 
(traumpunkts) turpina sniegt medicī-
nisko palīdzību kā līdz šim 24/7. 

No 10. jūnija ir atļauts apmek-
lēt Sociālās aprūpes un rehabili-
tācijas nodaļas klientus, ievērojot 
sekojošus drošības pasākumus Co-
vid-19 infekcijas izplatības ierobe-
žošanai: 

apmeklējums tikai ar  ie-
priekšēju pierakstu, laicīgi piesa-
koties uz konkrētu laiku (pieteikša-
nās darba dienās pa tālr. 26169787 
un brīvdienās pa tālr. 29276022);

uz apmeklējumu jāierodas 
precīzi noteiktajā laikā;

jāievēro higiēnas noteiku-
mus (roku mazgāšana, dezinfekci-
ja);

apmeklējot klientus  iekš-
telpās:

vizītes ilgums atļauts līdz 30 mi-- 
nūtēm;
apmeklēt drīkst ne vairāk kā 2 - 
personas vienlaicīgi;
jālieto sejas aizsargmaskas, bahi-- 
las.

apmeklējot klientus  ārā:
atrasties tikai Smiltenes slimnīcas - 
teritorijā;
vizītes ilgums ir neierobežots;- 
jāievēro 2 m savstarpējā distance;- 
jālieto sejas aizsargmaskas, ja ne-- 
tiek ievērot 2 m.

Jaunus klientus īslaicīgās Soci-
ālās aprūpes un rehabilitācija nodaļā 
neuzņem.

Jaunus klientus ilglaicīgā Soci-
ālās aprūpes un rehabilitācija nodaļā 
uzņem:

ja  divas dienas pirms ie-
vietošanas Sociālās aprūpes nodaļā 
veikts Covid-19 tests un tas ir nega-
tīvs;

pēc uzņemšanas Soci-
ālās aprūpes nodaļā  klientiem būs 
14 dienas pašizolācija.

6. jūlijā Smiltenes slimnīcas 
teritorijā būs pieejams Veselības 
centra 4 mobilais mamogrāfs ar 
iepriekšēju pierakstu, zvanot uz tālr. 
+371 27866655.

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” administrācija

Iegādātas jaunas medicīniskās tehnoloģijas

kanā Krusta Smiltenes slimnīcā” 
un SIA „Vidzemes slimnīcā”. SIA 
„Sarkanā Krusta Smiltenes slimnī-
ca” Steidzamās medicīniskās palī-
dzības punkta telpām veiktā telpu 
vienkāršotā atjaunošana un medicī-

ropas Reģionālās attīstības fon-
da līdzfi nansējums ir 118 494,25 
EUR, valsts budžeta fi nansējums ir 
12 546,45 EUR  un privātais fi nan-
sējums ir 14 299,30 EUR. 

Ilze Majore
„Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca”
Medicīniskās aprūpes nodaļas 

vadītāja

nas tehnoloģijas 
bāzes atjauno-
šana uzlabo ne-
atliekamās me-
dicīniskās palī-

dzības sniegšanas pakalpojumus. 
Tāpat vienkāršota telpu atjaunoša-
na SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” Ambulatorajām telpām 
uzlabo veselības aprūpes pakalpo-
jumu sniegšanas kvalitāti prioritā-

rajās jomās. Savukārt sadarbības 
iestādē SIA „Vidzemes slimnīca” 
iegādātā un uzstādītā medicīnas 
tehnoloģija dod iespēju nomainīt 
novecojušo medicīnas iekārtu un 
nodrošināt drošu un komfortablu 
vidi priekšlaikus dzimušajiem bēr-
niem un jaundzimušajiem ar vese-
lības problēmām.

Projekta kopējās izmaksas ir 
145 340,00 EUR, no kurām Ei-
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Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, kas jāpārrunā ar bērniem

Šā gada 10. jūnijā spēkā stā-
jies „Covid-19 infekcijas izplatī-
bas seku pārvarēšanas likums", 
kurš paredz saglabāt vairākus 
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 
administrētos nodokļu jomas at-
balsta pasākumus. 

Uzņēmumu darbiniekiem un 
pašnodarbinātajiem VID varēs iz-
maksāt dīkstāves pabalstu par Co-
vid-19 izraisītu dīkstāvi, kas pār-
sniegusi ārkārtējo situāciju un ilgusi 
līdz 30. jūnijam. Iesniegumu par 
laikposmu no 1. jūnija līdz 30. jū-
nijam darba devēji par saviem dar-
biniekiem varēs iesniegt līdz 30. jū-
nijam, bet pašnodarbinātās personas 
– līdz 25. jūlijam. 

Piesakoties līdz 2020. gada 
30. decembrim, krīzes skartie uzņē-
mēji varēs saņemt nodokļu samaksas 

Lai vasara būtu piedzīvoju-
miem bagāta un tiktu aizvadīta 
bez liekām rūpēm un raizēm, 
Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienests (VUGD) aicina vecā-
kus pārrunāt ar bērniem piecus 
jautājumus par drošību.

Kā uzvesties, atpūšoties 1. 
pie ūdens?

Peldēties ieteicams tikai ofi ciā-
lajās peldvietās (par to liecina zīme 
„Peldēties atļauts”). Ja tuvumā nav 
šādu peldvietu, tad tādās peldvietās, 
kuru krasts ir lēzens, ar cietu pama-
tu, bez lielas straumes un atvariem. 
Bērniem var ļaut rotaļāties ar piepū-
šamiem peldlīdzekļiem (riņķi, mat-
racīši, bumbas u.c.), peldēties tik 
tālu, cik pieaugušais var labi redzēt 
un nepieciešamības gadījumā var 
ātri piesteigties palīgā. Visdrošāk 
būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī 
starp krastu un dziļumu. Nodarbo-
joties ar kādu no ūdens sporta vei-
diem vai vizinoties ar laivu, kuteri 
vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem 

obligāti jāvelk glābšanas vestes.
VUGD atgādina, ka pie ūdens-

tilpēm uz mirkli nepieskatīts bērns 
var pakļūt zem ūdens un noslīkt. 
Piemēram, piemājas dīķi bieži kļūst 
par traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu 
nedrīkst atstāt pagalmā bez pieska-
tīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai 
piepūšamais baseins. VUGD aicina 
vecākus apzināties, ka atrašanās ar 
bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan 
divkāršs darbs, jo bērni bez pārtrau-
kuma ir jāuzmana visu laiku – pat uz 
minūti novēršot uzmanību no bērna, 
var notikt liela nelaime un viņš var 
iekrist ūdenī.

Kā rīkoties, ja notikusi 2. 
nelaime, un kādos gadījumos jā-
zvana uz tālruni 112!

Nereti brīžos, kad notikusi ne-
laime, ne tikai bērni, bet arī pieau-
gušie apjūk un nezina, kā pareizi 
rīkoties un kur zvanīt, lai saņemtu 
palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpārru-
nā ar bērniem rīcība situācijās, kad 
ir notikusi nelaime – jāpārrunā tas, 

kuros gadījumos ir jāzvana uguns-
dzēsējiem glābējiem uz tālruni 112 
un kāda informācija jāsniedz pie-
zvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā 
rīcība situācijās, kad ir notikusi ne-
laime, bet nav pieejams telefons – 
tad ir jāmeklē tuvākais pieaugušais 
un jāizstāsta par notikušo.

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu iz-
stāstīts un viņi apzinātos, ka par 
katru nelaimi ir nekavējoties jāzi-
ņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan 
cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir 
jāizskaidro, ka viņam par nelaimes 
izraisīšanu nedraudēs sods, citādāk 
kritiskā brīdī bērns domās nevis par 
to, kā izglābties pašam, bet gan par 
to, kā izvairīties no gaidāmā soda.

Kā droši lietot plītis un 3. 
elektroierīces, paliekot mājās bez 
pieaugušo klātbūtnes?

Vasarā noteikti būs arī dienas, 
kas jāpavada mājās bez pieaugušo 
klātbūtnes. Atstājot vienatnē bēr-
nus, aicinām vecākus parūpēties, 
lai bērniem pašiem nav jāgatavo 

vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, ne-
pareizi darbojoties ar plīti vai aiz-
mirstot ēdienu uz tās un aizskrienot 
ar draugiem spēlēties, var izcelties 
ugunsgrēks.

Ne vienmēr bērnu izraisīto 
ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība, 
jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no 
bērnu nezināšanas vai neprasmes 
veikt saimnieciskos darbus. Pirms 
uzticēt bērniem patstāvīgi darboties 
ap plīti vai kādu citu sadzīves tehni-
ku, VUGD ierosina vecākiem kopā 
ar bērniem to izmēģināt, piemēram, 
gatavot ēdienu un tikai pēc tam ļaut 
bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.

Kāpēc jāinformē pieau-4. 
gušais par to, kur plāno doties un 
cik ilgi?

Vasaras brīvlaikā daudzi bērni 
mājās paliks vieni, tādēļ vecākiem 
būtu jāiemāca bērnus regulāri pa-
vēstīt, kurp viņi nolēmuši doties 
un ar ko kopā, un cik ilgu laiku būs 
prom.

Ikvienam vecākam būtu jābūt 

spējīgam atbildēt uz jautājumu, kur 
pašlaik atrodas un, ar ko nodarbo-
jas viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir 
nepieciešams tādēļ, lai gadījumos, 
ja ar bērnu ir noticis kāds nelaimes 
gadījums, vecāki varētu palīdzēt un 
informēt par bērna atrašanās vietu.

Kāpēc nedrīkst atrasties 5. 
un staigāt pa pamestām ēkām un 
būvlaukumiem?

Ja bērni vasaras brīvlaiku pava-
da pilsētā, aiciniet viņus neizvēlēties 
pamestas jaunceltnes un ēkas kā 
pastaigu un rotaļu vietu. Tas var būt 
ļoti bīstami, jo ir iespējams nokrist 
no liela augstuma, iekrist bedrē ar 
būvgružiem, tādējādi gūstot nopiet-
nas veselības problēmas un pat ap-
draudot savu dzīvību.

VUGD aicina vecākus pārrunāt 
ar bērniem viņu drošības jautājumus, 
lai bērni nekāptu uz ēku jumtiem un 
nestaigātu pa pamestām ēkām.

Avots: Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests

Dīkstāves pabalsti un citi nodokļu jomas atbalsta pasākumi pēc 
ārkārtējās situācijas beigām

termiņa pagarinājumu vai sadalīša-
nu nomaksas termiņos uz laiku līdz 
trim gadiem. Pamatotu iesniegumu 
par nepieciešamību termiņu sadalīt 
vai pagarināt nodokļu maksātājam 
būs jāiesniedz 15 dienu laikā pēc 
maksājuma termiņa iestāšanās. Šim 
nokavētajam nodokļu maksājumam 
netiks aprēķināta nokavējuma nau-
da, savukārt informācija par uzņē-
mumu netiks iekļauta VID adminis-
trēto nodokļu parādnieku datu bāzē.

Likuma regulējums dod tie-
sības VID 2020., 2021., 2022. un 
2023. gadā neizslēgt no Padziļinātās 
sadarbības programmas vai nepaze-
mināt programmas līmeni tiem Pa-
dziļinātās sadarbības programmas 
dalībniekiem, kurus ietekmējušas 
Covid-19 izplatības radītās fi nanšu 
sekas. Vienlaikus programmas da-

lībniekam būs jānodrošina pierādī-
jumi, ka objektīvie apstākļi radušies 
Covid-19 izplatības seku rezultātā.

Tāpat ir saglabāta norma, kas 
paredz, ka iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa avansa maksājumus 
2020. gadā varēs neveikt. Savukārt 
ziedojumu veicējiem ir saglabātas 
labvēlīgās iespējas 2020. gadā veikt 
ziedojumus COVID-19 seku pārva-
rēšanas un novēršanas veicināšanai, 
nepiemērojot tiem uzņēmumu ienā-
kuma nodokli.

Tiek saglabāts Gada pārskatu un 
konsolidēto gadu pārskata likuma 
subjektiem piešķirtais 2019. gada 
pārskata (ja tāds ir jāsagatavo) ie-
sniegšanas termiņa pagarinājums 
par trim mēnešiem. Tādējādi tie 
uzņēmumi, kuriem gada pārskata 
iesniegšanas termiņš ir, piemēram, 

30. aprīlis, gada pārskatu varēs ie-
sniegt līdz 31. jūlijam, bet uzņēmu-
miem, kuri parasti gada pārskatu 
iesniedz līdz 31. jūlijam, iesniegša-
nas termiņš ir pagarināts līdz 31. ok-
tobrim. Savukārt biedrības, nodibi-
nājumi un reliģiskās organizācijas, 
kurām bija noteikts gada pārskatu 
iesniegšanas termiņš 31. marts, va-
rēs pagarināt 2019. gada pārskata ie-
sniegšanas termiņu līdz 31. jūlijam.

Līdz pat šā gada beigām VID 
turpinās nodrošināt apstiprinātās 
pārmaksātās pievienotās vērtības 
nodokļa (PVN) summas atmaksu 
īsākā termiņā, nekā to paredz spēkā 
esošais PVN likums. Tādējādi uzņē-
mēju rīcībā būs vairāk brīvu fi nanšu 
līdzekļu COVID-19 vīrusa izraisītās 
krīzes pārvarēšanai.

Pēc ārkārtējās situācijas beigām 

tiek saglabāta alkoholisko dzērienu 
distances tirdzniecība. 

Vēršam uzmanību, ka ar nāka-
mo dienu pēc ārkārtējās situācijas 
beigām ir aizliegts izmantot nede-
naturētu etilspirtu dezinfekcijas lī-
dzekļu ražošanā.

Jautājumu vai neskaidrību gadī-
jumā aicinām zvanīt uz VID Konsul-
tatīvo tālruni 67120000 vai uzdodot 
savu jautājumu rakstiski VID EDS 
sadaļā „Sarakste ar VID”.  Svarīgi, 
ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tāl-
runi 67120000, ikviens var saņemt 
arī personifi cētu konsultāciju, ja 
vien zvanot pieslēdzas VID EDS un 
nosauc tur redzamo kodu. 

Informācijas avots: 
Valsts ieņēmumu dienests 

2020. gada maijā noslēdzies 
Smiltenes novada domes projekts 
„Ielu apgaismojuma izbūve Blomē”, 
kas īstenots  Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai fi nansētās 
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014. – 2020. gadam apakšpa-
sākuma „Darbību īstenošana saska-
ņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

Noslēdzies projekts „Ielu apgaismojuma izbūve Blomē” 

Maijā apstiprināts projekts 
„Gudra izaugsme: Smiltenes no-
vada muzeja ekspozīcijas dizaina 
stratēģija”, kas tika iesniegts kon-
kursā „Vidzemes kultūras program-
ma 2020”, ko izsludināja Vidzemes 
plānošanas reģions ar „Latvijas 
valsts mežu” un Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda atbalstu. Projekta mērķis 
ir izstrādāt Smiltenes novada mu-
zeja ekspozīcijas dizaina stratēģi-

Apstiprināts projekts „Gudra izaugsme: Smiltenes novada muzeja 
ekspozīcijas dizaina stratēģija”

zīcijas auditorija un 
dizaina mērķi. Muzeja 
ekspozīcijas dizaina 
stratēģijas izstrāde 
veicinās muzeja misi-
jas sekmīgu īstenoša-
nu, muzeja attīstības 
vīzijas pilnveidošanu, 
Mēru muižas kom-
pleksa kā tūrisma ob-
jekta attīstību, kā arī 
kalpos par priekšno-
sacījumu ekspozīcijas 
koncepcijas izstrādei 

un ekspozīcijas realizācijai. Šo pa-
sākumu kopums ilgtermiņā veicinās 

muižas kompleksa vienota koptēla 
izveidi, sekmēs Smiltenes novada 
kultūras mantojuma  saglabāšanu 
un popularizēšanu, vienlaikus do-
dot iespēju muzejā realizēt aktuālās 
tendences muzeju jomā.

Projekta kopējās izmaksas ir 
4840,00 EUR, no kurām 2000,00 
EUR ir Vidzemes kultūras prog-
rammas līdzfi nansējums un 2840,00 
EUR Smiltenes novada domes fi -
nansējums.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

attīstības stratēģiju” ietvaros.  Pro-
jekta mērķis ir palielināt Smiltenes 
novada Blomes iedzīvotāju drošum-
spēju, veicināt vietas potenciālu un 
pievilcību, kā arī nodrošināt pakal-

pojumu pieejamību, izbūvējot Cēsu, 
Jasmīnu un Ceriņu ielas apgaismo-
jumu Blomē. Projekta ietvaros Blo-
mes ciemā tika izbūvēti un uzstādīti 
23 jauni gaismekļi Jasmīnu, Ceriņu 

un Cēsu ielā, kā arī izgaismota auto-
busa pietura autoceļa Liepa – Smil-
tene malā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
30 679,94  EUR, no kurām Lauku 
atbalsta dienesta līdzfi nansējums ir 
15 000,00 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku at-

tīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas 
Komisijas tīmekļa vietnē https://
ec.europa.eu/agriculture/rural-deve-
lopment-2014-2020_lv.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

ju, balstoties uz muzeja 
vispārējās situācijas, 
nākotnes perspektīvu un 
ekspozīcijas konceptuālā 
satura analīzi. 

Ekspozīcijas dizaina 
stratēģijas ietvaros tiks 
veikta vispārējās situāci-
jas analīze par ekspozīci-
jas pielietojumu un problēmām, par 
tās konceptuālo saturu, nākotnes 

perspektīvām un attīstības virzie-
niem, kā arī tiks defi nēta ekspo-
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Šā gada 27. maijā Smilte-
nes novada domes kārtējā sēdē 
deputāti apstiprināja projektu 
līdzfi nansēšanas konkursa nevals-
tiskajām organizācijām rezultā-
tus. Pašvaldības atbalstu saņems 
nevalstiskās organizācijas astoņu 
dažādu projektu īstenošanai.

Projektu līdzfi nansēšanas 2020.
gada konkursa pieteikumu iesnieg-
šanas termiņš bija līdz šā gada 
30.aprīlim. Norādītajā termiņā  sa-
ņemti astoņi projektu līdzfi nansē-
šanas pieteikumi. Smiltenes nova-
da domes izveidotā un apstiprinātā 
konkursa komisija veica iesniegto 

Pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas astoņu projektu 
īstenošanai

projektu līdzfi nansēšanas pieteiku-
mu izvērtēšanu. Atbalstu saņēma 
šādi projektu līdzfi nansēšanas pie-
teikumi:

Projekts „Koncerttērpu ie-
gāde Eiropas deju kopai „Smiltese-
le”, iesniedzējs biedrība „Smiltenes 
pagasta attīstībai”, piešķirts līdzfi -
nansējums 307,26 EUR apmērā;

Projekts „Smiltenes nova-
dā veselas un laimīgas ģimenes”, 
iesniedzējs biedrība „Smiltenei un 
Latvijai”,  piešķirts līdzfi nansējums 
600,00 EUR apmērā;

Projekts „Sporta masu 
pasākumu materiāli tehniskā ap-

rīkojuma uzlabošana”, iesniedzējs 
biedrība „Smiltenes sporta centrs”,  
piešķirts līdzfi nansējums 950,00 
EUR apmērā;

Projekts „Stipra ģimene-
veiksmes atslēga nākotnei”, iesnie-
dzējs biedrība „Lauku iedzīvotāju 
sadarbības apvienība „Variņi””, 
piešķirts līdzfi nansējums 906,25 
EUR apmērā;

Projekts „Sajūtu takas 
izveide Bilskas ezermalā”, iesnie-
dzējs biedrība „Vilkmuiža 2011”, 
piešķirts līdzfi nansējums 420,00 
EUR apmērā;

Projekts „Tu esi tas, ko tu 

Smiltenes novada dome sadar-
bībā ar Latvijas vides aizsardzības 
fondu (LVAF) īstenojusi projektu 
Nr. 1-08/406/2018 „Publiskās pie-
kļuves nodrošināšana Lizdoles eze-
ram”.

 Projekta ietvaros laika posmā 
no 10.12.2019. līdz 31.05.2020. 
uzņēmums SIA „Ceļinieks 2010”, 
pamatojoties uz SIA „CEĻU KOM-
FORTS” izstrādāto būvprojektu, 
izveidoja brīvu piekļuvi ezeram, 
peldētavu, izlīdzinot zemi krasta 
un ūdens zonā, attīrot ezera gultni 
no dūņām un izpļaujot ūdensaugus 
un niedres. Peldētavā tika uzstādīti 
dažādi labiekārtojuma elementi – 
ierīkota piknika vieta ar galdu un so-
liem, izveidota ugunskura vieta, pie 
kuras uzstādīts sols, uzstādīta pon-
tona laipa, vairāki soli ar atzveltnēm 
un atkritumu urnas. Izveidota arī 
ģērbšanās kabīne, pie kuras piestip-

Līdz ar ārkārtējās situācijas no-
teiktā termiņa beigām, apmeklētā-
jiem ir pieejami bērnu rotaļu lauku-
mi un āra trenažieru infrastruktūra 
Smiltenes novada teritorijā.

Apmeklējot bērnu rotaļu lau-

Ar 10. jūniju atvērti bērnu rotaļu laukumi Smiltenes novadā
kumus, jāturpina ievērot valstī no-
teiktā fi ziskās distancēšanās kārtī-
ba, jāievēro 2 m atstatums un stingri 
jāseko līdzi roku higiēnai. Lūdzam 
vecākus, pirms bērni dodas uz rotaļu 
laukumiem, vēlreiz pārrunāt nepie-

ciešamos piesardzības pasākumus un 
fi ziskās distancēšanās noteikumus.

Bērnu rotaļu laukums Gaujas 
ielā 1, Smiltenē ir atvērts apmeklē-
jumam ar  š.g. 10. jūniju. Laukuma 
darba laiks vasaras mēnešos (jūnijs, 

jūlijs, augusts) būs no plkst. 10.00 
līdz 21.00

Iepriekš publiski pieejamie bēr-
nu rotaļu laukumi un āra trenažieru 
infrastruktūra tika slēgti, lai pēc ie-
spējas samazinātu riskus, kas saistīti 

ar Covid-19 vīrusa izplatību.
Aicinām vecākus būt atbildī-

giem un sekot līdzi savu bērnu die-
nas gaitām.

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

ēd - kā uzturs ietekmē cilvēka fi zis-
ko un garīgo veselību”, iesniedzējs 
biedrība „Smiltenei un Latvijai”, 
piešķirts līdzfi nansējums 100,00 
EUR apmērā;

Projekts „„Veselā miesā 
vesels gars” – elpošanas sistēmas 
attīstīšana un nostiprināšana”, ie-
sniedzējs biedrība „Smiltenei un 
Latvijai”, piešķirts līdzfi nansējums 
100,00 EUR apmērā;

Projekts „Izglītojošas 
ekspozīcijas izveide Smiltenes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā”, 
iesniedzējs Smiltenes evaņgēliski 
luteriskā draudze, piešķirts līdzfi -

nansējums 1000,00 EUR apmērā.

Projektu līdzfi nansēšanas kon-
kursam 2020. gadā kopumā Smil-
tenes novada domes budžetā tika 
atvēlēti 6000,00 EUR.  Projektu 
konkursa mērķis ir ar līdzfi nansē-
jumu atbalstīt pašvaldības attīstības 
stratēģijai atbilstošas projektu idejas 
izglītības, kultūras, sporta, sociālo, 
jauniešu iniciatīvas un teritorijas 
labiekārtošanas jomās.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas projektu vadītāja

Noslēdzies projekts „Publiskās piekļuves nodrošināšana 
Lizdoles ezeram”

rināts zivju mērītājs, lai makšķernie-
kiem būtu iespēja pārliecināties par 
sava noķertā loma izmēra atbilstību 
normatīvo aktu prasībām. Tāpat iz-
veidots arī šķembots laukums plud-
males uzturēšanas darbu nodrošinā-
šanai. Būvdarbu uzraudzību veica 
SIA „Marčuks”.

Projekta mērķis ir veicināt pub-
lisko ūdeņu pieejamību, pielāgoša-
nos klimata pārmaiņām, radīt videi 
draudzīgu un līdzsvarotu publisko 
ūdeņu izmantošanas iespēju visām 
interešu grupām Smiltenes novadā, 
kā arī veicināt ilgtspējīgu vides aiz-
sardzības prasību ievērošanu.

Projekts tika realizēts, patei-

nansējums 14 665,77 EUR. 
Vairāk informācijas par Latvijas 

vides aizsardzības fonda administrā-
ciju tīmekļa vietnē https://www.lva-
fa.gov.lv/ .

Aicinām Smiltenes novada 
iedzīvotājus un viesus izmantot ie-
spēju atpūsties pie Lizdoles ezera 
un lūdzam saudzīgi izturēties pret 
izveidoto infrastruktūru un labiekār-
tojuma elementiem. Atgādinām, ka 
atpūšoties uz ūdens, gan atrodoties 
pie tā, ir jāievēro maksimāla pie-
sardzība un jārūpējas par savu un 
bērnu drošību. Svarīgi ir bērniem 
atgādināt, ka ūdens tuvumā nedrīkst 
uzvesties pārgalvīgi un riskēt, it īpa-
ši šajā gadījumā, kad vēl nepārzina 
konkrēto peldvietu. 

Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

coties Latvijas vides aizsardzības 
fonda atbalstam. Projekta kopējās 
izmaksas ir 56 566,77 EUR, no tām 

Latvijas vides aizsardzības fonda fi -
nansējums sastāda 41901,00 EUR, 
bet Smiltenes novada domes līdzfi -

Vasaras saulgrieži ir laiks, kad 
tradicionāli sakopjam savus īpa-
šumus, lai svētkus varētu svinēt 
sakoptā vidē. Smiltenes pilsētā un 
novada pagastos daudzviet ir vēro-
jama situācija, kad īpašumam pie-
gulošajā teritorijā, ceļa aizsargjoslā 
nav nopļauta zāle.

 Pamatojoties uz Smiltenes no-
vada domes izdotajiem saistošiem 
noteikumiem Nr. 12/12 „Smiltenes 
novada teritorijas kopšanas un būv-

Lūgums nopļaut zāli pie 
īpašumiem

Līdz 30. jūnijam turpinās pie-
teikumu pieņemšana projektu uz-
ņēmējdarbības ideju konkursā „Esi 
uzņēmējs Smiltenes novadā!”. Kon-
kursā var piedalīties Smiltenes no-
vadā reģistrēta juridiska persona vai 
fi ziska persona, kas reģistrējusies kā 
saimnieciskās darbības veicējs vai 
kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā 
saimnieciskās darbības veicējs vai 
komersants.

Projekta konkursa mērķis ir 
sniegt atbalstu projektiem, kuru re-
zultātā tiek radīti jauni produkti un 
pakalpojumi vai tiek radītas jaunas 
darbavietas.

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.

Projektu pieteikums jāiesniedz 
atbilstoši konkursa nolikumā noteik-

Piesaki savu ideju konkursā 
„Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”

tām prasībām, plašāka informācija www.smiltene.lv sadaļā „Attīstība-Paš-
valdības atbalsts”. 

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

ju uzturēšanas noteikumi", lūdzam 
iedzīvotājiem būt atbildīgiem un 
sakopt savus īpašumus un īpašu-
mam piegulošās teritorijas, nopļau-
jot tajā zāli vai nozāģējot krūmus, 
kas liecas uz brauktuves vai trotu-
āra, lai kopā mēs veidotu skaistu un 
sakoptu novadu.

Smiltenes novada dome un 
pagastu pārvaldes 
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Izglītība

Smiltenes 
tehnikumā 

sākusies jauno 
audzēkņu 

uzņemšana!
Smiltenes tehnikumā 1.jūnijā 

sākās jauno audzēkņu uzņemšana. 
Skola piedāvā darba videi pietuvi-
nātas mācības, izmantojot jaunākās 
tehnoloģijas. Ir izglītības piedāvāju-
mi jauniešiem ar pamata un vidējo 
izglītību, kā arī mūžizglītības mā-
cību programmas un daudzveidīgas 
interešu izglītības iespējas. Prakse – 
labākajos Latvijas un ārzemju uzņē-
mumos. Tehnikumam ir divas nesen 
rekonstruētas dienesta viesnīcas, ve-
terinārā mācību klīnika un viesnīca 
„Kalna ligzda”.

Interese par profesionālās izglī-
tības piedāvājumiem ir liela. Priekš-
roku dosim audzēkņiem ar labāka-
jām sekmēm. Ja pirms dokumentu 
iesniegšanas vēlaties atbraukt uz 
skolu un parunāties, to var izda-
rīt, iepriekš piesakoties pa tālruni 
29383455 (darba laikā).

Izvērstāka informācija Smilte-
nes tehnikuma mājaslapā – www.
smiltenestehnikums.lv

Mācību gads veiksmīgi noslē-
dzies. Paldies visam skolotājiem, 
skolēniem un viņu ģimenēm par 
lielo atsaucību, sapratni un aktīvo 
līdzdalību! Smiltenes vidusskolas 
izglītības piedāvājumi guvuši lielu 

Mūžības ceļos devusies pieredzes bagātā Smiltenes vidusskolas 
skolotāja Valija Nadziņa

Valija Nadziņa
(24.08.1922  – 01.06.2020)

Aiztecēja mans mūžiņis
Kā dzīparu kamolīts;
Te satinu savas dienas,
Ij baltās, nebaltās.
 (L.t.dz.)
1. jūnija rītā mūžības ceļos de-

vusies pieredzes bagātā Smiltenes 
vidusskolas skolotāja, izcilā latvie-
šu ornamentu pārzinātāja, rokdarb-
niece, tautas daiļamata meistare 
Valija Nadziņa.

Dzimusi Trikātas pagastā, 
Ķempu saimnieka četru bērnu ģi-
menē. Tēva, mātes un vecākās mā-
sas vadīta, viņa agri iepazina darba 
dzīvi, apguva pirmās iemaņas rok-
darbu darināšanā un mācījās mājas 
kultūru. Daudz laba un vērtīga Va-
lija Nadziņa guva Cempu pamat-
skolā. Agri modinātais darboties-
prieks, saskarsme ar radošo garu 
pārauga cieņā un mīlestībā pret 
tautas mākslu. Par sagatavošanu 
nākamajai profesijai skolotāja visu 
mūžu bija pateicīga Mālpils māj-
turības tehnikumam. Pēc studijām 
Latvijas Valsts universitātē sekoja 
pirmās darba gaitas Smiltenes kul-
tūras namā, kur Valija Nadziņa bija  
rokdarbu pulciņa vadītāja.

1959. gadā Valija Nadziņa sāka 

darbu Smiltenes vidusskolā, kur 44 
gadus savās bagātajās zināšanās 
un pieredzē nesavtīgi dalījās ar au-
dzēknēm. Daudzas no viņām skolo-
tājas rosinātas guvušas izcilus  pa-
nākumus Latvijā un arī jaunatnes 
lietišķās mākslas izstādēs Krievijā, 
ASV, Čehoslovākijā, Kanādā, Ja-
pānā, Anglijā, Dānijā un Zviedrijā.
Valijas Nadziņas laikā mājturības 
apguvē skola ieņēma vienu no pir-
majām vietām Latvijā.  Viņas ierī-
kotais mājturības kabinets bija viens 
no labākajiem valstī. Skolotāja vi-
dusskolā izveidoja aušanas klasi, 
kuras absolventes vēlāk ar labiem 
panākumiem strādāja Smiltenes 
vilnas pārstrādes uzņēmumā „Tilt-
lejas”, tā rosinot lietišķās mākslas 
ienākšanu rūpnieciskajā ražošanā.
Valija Nadziņa bija sabiedrības 
dvēsele. Ar viņas gādību skolas svi-
nībās un uzņemot viesus allaž tika 
klāti balti galdi.

Skolotāja par sievietei node-
rīgiem un interesantiem tematiem 
rīkoja izstādes, kulinārijas kursus, 
sanāksmes un seminārus. Viņas 
lekcijas par lietišķo mākslu un māj-
turību bija iecienītas un gaidītas 
Latvijas pedagogu vidū.

Valija Nadziņa bija arī viena 
no tautas lietišķās mākslas studijas 
„Smiltene” vadītājām.

„Latviešu tautas tērpu var nēsāt 
jebkura karaliene,” teica skolotāja, 
arī viņai pašai bija vairāki, pašas 
darināti tautas tērpi.

Valija Nadziņa arī visbargāka-
jos padomju gados prata ieaudzināt 
savās audzēknēs vēlmi būt radošām 
un oriģinālām, augstā cieņā turot 
latvisko dzīvesziņu un tradīcijas, 
rūpējoties par seno amata prasmju 
un tradīciju nodošanu nākamajām 
paaudzēm un rosinot izmantot et-
nogrāfi skos ornamentus arī mūs-
dienās. Ļoti tuvas skolotājai bija 

latviešu tautas dziesmas. Tajās Va-
lija Nadziņa smēlās spēku, iedves-
mu un gudrību. Viņa prata palikt 
bēdu zem akmens un iet tai pāri 
dziedādama.

Valija Nadziņa uzskatīja – sko-
lotājam jābūt spilgtai personībai ar 
plašam zināšanām. Līdz pat mūža 
nogalei, kamēr vien ļāva veselība, 
ceļoja, interesējās par visu jauno, 
daudz lasīja, apmeklēja teātra izrā-
des un koncertus, rosinot to darīt arī 
savus audzēkņus. Augstas kultūras 
cilvēks, zinoša, skaista, cēla dāma ar 
staltu stāju, prasīga pret sevi un ci-
tiem – tādu skolotāju atceras kolēģi 
un audzināmo klašu skolēni, no ku-
riem daudzi līdz šodienai saglabāju-
ši mīlestību uz lietišķo mākslu.

Skolotāja ir vairāku mājturības 
grāmatu autore. 1994. gadā izdota 
„Mājturība. Lietišķie tekstildarbi”. 
1997. gadā iznākusi „Mājturība. 
Etnogrāfi skie izšuvumi. Kompozī-
cija”, 1998. gadā mācību burtnīca 
„Man’ māsiņa jostas auda”, 2012.
gadā – grāmata „Jostas un prievītes” 
un „Etnogrāfi skais ornaments”.

Valijas Nadziņas izcilais darbs 
novērtēts ar daudziem apbalvoju-
miem. Taču skolotāja pati visvairāk 
lepojās ar goda nosaukumu „Tautas 
daiļamata meistare”, ko ar Latvijas 
Kultūras ministrijas lēmumu tautas 

lietišķās mākslas nozarē piešķīra 
labākajiem teorētiskajās zināšanās 
un tradicionālajās prasmēs.

Viņas dzīvoklis bija gluži kā 
maza lietišķās mākslas studija. 
Mūža izskaņā skolotāja savu bagā-
to rokdarbu kolekciju, grāmatas un 
īpašās, pašdarinātās drānas uzdāvi-
nāja Smiltenes novada muzejam.

Pēc aiziešanas pensijā, skolo-
tāja aktīvi darbojās Smiltenes pen-
sionāru apvienībā. Valija Nadziņa 
ļoti lepojās ar meitu Vitu un saviem 
mazdēliem Andreju un Raimondu, 
viņu panākumiem.

Ar tikpat lielu aizrautību kā 
skolā, viņa darbojās savā dārziņā, 
kur izaudzēja gan skaistus ziedus, 
gan augļus un dārzeņus. Draugu 
lokā par tradīciju bija kļuvusi tik-
šanās Zvaigznes dienā, kad Valija 
Nadziņa skaisti klātajā galdā cēla 
pašas gatavotos kārumus un dārza 
veltes. Dāvanā katrs saņēma viņas 
austu prievīti ar attiecīgo gadas-
kaitli.

Valija Nadziņa piederēja pa-
audzei, kas nopietni gatavojās arī 
aiziešanas dienai. Zinot, cik ļoti 
skolotāja prata novērtēt visu skaisto, 
Dieviņš viņu paņēmis pie sevis vis-
skaistākajā laikā, kad zied ceriņi un 
ābeles. Lai viņai gaišs ceļš mūžībā!

Smiltenes vidusskola

Smiltenes vidusskolas jaunie izglītības piedāvājumi lielā cieņā!
atsaucību un jau uzņemtas divas 10. 
klašu skolēnu klases.

Jaunieši un viņu vecāki augstu 
novērtē skolas daudzpusīgos izglī-
tības piedāvājumus, iespēju izvē-
lēties katra skolēna individuālajām 

interesēm un vajadzībām saistošu 
izglītības programmu. Tikpat atzinī-
gi vidusskolēni izsakās par iespēju 
dzīvot jaunajā internātā un pilnvei-
doties kā zinošiem, kompetentiem 
un sabiedriski aktīviem jauniešiem. 

Izvērstāka informācija par Smilte-
nes vidusskolas jaunajiem izglītī-
bas piedāvājumiem – skolas mājas 
lapā – svs.edu.lv

Pamatskolas absolventi, kuriem 
nopietnu iemeslu dēļ nebija iespē-

jams pieteikties mācībām vidussko-
lā ātrāk, bet ļoti  gribas mācīties, ai-
cinām  sazināties ar skolu pa tālruni 
20371306.

Skaistu, laimīgu un drošu vasa-
ru!



Smiltenes novada Domes Vēstis 92020. gada 19. jūnijs 9

Noslēdzas mācību gads un pusdienu 
piegādes Smiltenes novada skolēniem

Jūnija mēnesis iesācies ar labām ziņām. Skola, sadarbojoties  ar biedrību 
„Māsas Veronikas”,  saņēmusi GfL fonda atbalstu  sociālās jomas projektu 
konkursā. Tā rezultātā skolas internāta meiteņu istabiņai tika iegādāti desmit 
skapīši personisko lietu glabāšanai, kā arī tika iegādāts jauns spogulis. Jauna-
jā mācību gadā tos varēs izmantot internātā dzīvojošās meitenes. 

Liels paldies Lielbritānijā reģistrētajai  labdarības organizācijai „Giving 
for Latvia” par atbalstu un biedrībai „Māsas Veronikas” par uzrakstīto un 
iesniegto projektu, kas deva iespēju tikt pie jauna inventāra internātā.  Lai 
veicas un izdotas arī turpmāk veikt daudzas labas lietas!

Dace Pērle, skolas direktore 

Palsmanes pamatskola saņem 
labdarības organizācijas 

„Giving for Latvia” atbalstu 

Jūnijs, kā ierasts, ir eksāmenu un 
skolu izlaidumu laiks, taču šis gads 
ir ienesis vairākas izmaiņas. 9. klašu 
audzēkņiem mācību gads jau ir nos-
lēdzies, 12. klašu audzēkņi kārto ek-
sāmenus. Smiltenes novada izglītības 
iestādēs notiek svinīgas dokumentu 
izsniegšanas ceremonijas, ņemot vērā 
valstī noteiktos pulcēšanās ierobežo-
jums.

Eksāmenu norise
Ierasti 9. klašu audzēkņiem jā-

kārto četri valsts obligātie eksāmeni 
– latviešu valodā, matemātikā, Latvi-
jas vēsturē un svešvalodā pēc izvēles, 
taču,  ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju un vīrusa Covid-19 
izplatību, 2019./2020. mācību gadā 9. 
klašu audzēkņiem eksāmeni ir atcelti.

12. klašu audzēkņiem, ņemot 
vērā to, ka valsts pārbaudes darbu 
norisē jāievēro veselības drošības 
pasākumi, tajā skaitā jāierobežo iz-
glītojamo pulcēšanās reižu skaits, tika 
samazināts obligāto valsts pārbaudī-
jumu apjoms – obligātos eksāmenus 
kārto vienā svešvalodā pēc izvēles, 
latviešu valodā un matemātikā. Sko-
lēniem ir iespēja kārtot eksāmenu arī 
kādā no izvēles priekšmetiem, ja tas ir 
nepieciešams, lai iestātos sevis izvē-
lētajā augstskolā.

2019./2020. mācību gadam no-
slēdzoties, Smiltenes novada izglītī-
bas iestādes ir sagatavojušas grafi ku, 
kādā veidā, ievērojot spēkā esošos 
piesardzības pasākumus, var svinīgi 
pavadīt skolu absolventus tālākās iz-
ziņas un izaugsmes gaitās.

Pirmsskolas izglītības iestādēs
Smiltenes novada pirmsskolas 

izglītības iestādes izglītības apliecinā-
jumus izsniegs augusta mēnesī. Šāds 
lēmums pieņemts, lai pēc iespējas 
atbalstītu topošos pirmklasniekus, 
lai, uzsākot skolas gaitas, bērni būtu 
sagatavoti pamatizglītības mācību 
programmai, būtu pārliecināti par sa-
vām spējām un pēc iespējas vieglāk 
adaptētos jaunajā vidē. Jāpiezīmē, 
ka ierobežojošo apstākļu dēļ, bērni 
ilgstoši mācību programmu apguva 
attālināti – mācoties mājas apstākļos. 
Kopumā šajā mācību gadā pirmssko-
las izglītības programmu Smiltenes 
novadā noslēdz 117 audzēkņi.  

Pamatskolās jeb 9. klasēm
Ņemot vērā pasākumu apmeklē-

šanas ierobežojumus, kā arī faktu, ka 
devīto klašu absolventiem šogad izpa-
liek eksāmeni un mācību gads jau ir 
noslēdzies – visās Smiltenes novada iz-
glītības iestādēs devīto klašu audzēkņi 
savus izglītību apliecinošos dokumen-
tus saņems  jūnija mēnesī. 2019./2020. 
mācību gadā Smiltenes novadā devīto 
klasi absolvē 83 skolēni.

Vidusskolas jeb 12. klases
Šogad Smiltenes novadā ir 47 

vidusskolēni, kas noslēgs mācību 
gadu ar unikālu pieredzi –  gan ek-
sāmenu laiks, gan svinīgās izglītības 
apliecinošo dokumentu pasniegšanas 
ceremonijas tiek organizētas vēl ne-
pieredzētā veidā un jāatzīst, tās būs 
īpašas atmiņas tikai šā gada  absol-
ventu vidū.

Lai arī liela daļa divpadsmito kla-
šu absolventu izglītības apliecinošo 
dokumentu saņems jau jūnija mēnesī, 
audzēkņi no Smiltenes vidusskolas 
savu īpašo dienu sagaidīs jūlijā. Vis-
pārizglītojošo izglītības iestāžu abi-
turientiem ir iespēja kārtot papildus 
eksāmenus, lai pēc iespējas sagatavo-
tos augstskolas mācību programmām, 
līdz ar to vidusskolēnu mācību gada 
noslēgums tiek organizēts ilgākā laika 
periodā.

Lai nepārklātos svinīgo ceremo-
niju norises un to apmeklētāju plūs-
ma, visās izglītības iestādēs ir sagata-
vots grafi ks, pēc kura vadīsies iestāžu 
darbinieki un absolventi.

Izlaidumi profesionālās ievir-
zes izglītības iestādēs 

Divdesmit Smiltenes Mūzikas 
skolas absolventi jau šā gada maijā ir 
saņēmuši izglītības apliecinošus do-
kumentus. Svinīgo pasākumu apmek-
lēja tikai bērni un viņu vecāki, strikti 
ievērojot izglītības iestādes norādīto 
katras klases absolventu ierašanās lai-
ku, dokumentus pasniedza skolas di-
rektors Edgars Rosolovs un direktora 
vietniece. Lai iemūžinātu bērniem tik 
svarīgo dzīves notikumu, tika pieaici-
nāts fotogrāfs.

Jūlijā norisināsies izlaidumi 
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolā – šogad tie ir trīsdesmit 
seši jaunieši, savukārt sešpadsmit 
Smiltenes Mākslas skolas absolven-
tiem īpašā diena gaidāma augustā. 
Kopā ar absolventu uz svinīgo do-
kumentu izsniegšanas ceremoniju ir 
aicināti ierasties tikai vistuvākie ģi-
menes locekļi.

Smiltenes tehnikumā
Bez sveicēju lieliem pūļiem un 

nedaudz klusākiem svētkiem kā ie-
rasts, Smiltenes tehnikuma audzēkņi 
jūnija mēnesī saņems savus iegūtās 
izglītības apliecinājumus. Lai arī kāda 
ir situācija valstī, skolas absolvēšana 
ir katra absolventa prieks un lepnums 
par sevi, par padarītajiem darbiem un 
pieredzes bagātiem gadiem, kas pava-
dīti skolas gaitās.

Mācību programmu absolvēša-
nas laiks Smiltenes novadā gaidāms 
visas vasaras garumā, lai šī svinīgā un 
ziedu smaržās ievītā laika burvība at-
balsojas ik katrā izglītojamā ģimenē!

Abiturienti, Jums viss izdosies 
lieliski!

Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dokumentu izsniegšana Smiltenes 
novada absolventiem

Kopš šā gada 6. aprīļa, kad Smil-
tenes novada skolēni uzsāka mācības 
attālināti, novada pašvaldība uzsāka 
brīvpusdienu piegādi 1. – 9. klašu 
skolēniem uz māju. Kopumā ēdinā-
šanas pakalpojumu šajā laikā izman-
toja 807 skolēni.

Lai arī mācību process norisinā-
jās attālināti, ēdināšanas pakalpojums 
skolēniem tika nodrošināts. Pirmajā 
attālinātā mācību darba nedēļā Smil-
tenes novada pašvaldības nodroši-
nātajām brīvpusdienām pieteicās 
tikai 260 skolēni, bet pakāpeniski to 
skaits pieauga. No visiem pieteikta-
jiem 807 skolēniem, 429 bērni, kas 
dzīvo Smiltenē un tās apkārtnē, sa-
ņēma siltas pusdienas ar piegādi uz 
māju, 378 skolēni, kas dzīvo pārējā 
novada teritorijā, reizi nedēļā saņē-
ma pārtikas pakas. Attālinātā mācību 
procesa laikā no ēdināšanas pakalpo-
juma atteicās 26 bērni. Lai nodroši-
nātu siltu pusdienu piegādi, kopumā 
tika izbraukāti astoņi maršruti.

Noslēdzot mācību gadu, Smilte-
nes novada pašvaldība saka vissirs-
nīgāko paldies pavāriem, šoferiem, 
skolu darbiniekiem un ikvienam, 
kurš palīdzēja, lai arī attālināto mācī-
bu laikā skolēni saņemtu brīvpusdie-
nas un varētu sniegt atbalstu novada 
ģimenēm. Smiltenes vidusskolas di-
rektore Ilze Vergina saka paldies SIA 
„Vibo” un SIA „Draugs – SD” kolek-
tīviem, kas gatavoja un komplektēja 
pusdienas, kā arī auklītēm, internāta 
audzinātājai, medmāsiņai, Smiltenes 
novada domes šoferīšiem un Saim-
nieciskās darbības nodaļas puišiem, 
kas palīdzēja ēdienu nogādāt skolē-
niem uz mājām. Paldies novada pa-
gastu izglītības iestāžu darbiniekiem 
un pagastu šoferīšiem par paveikto 
darbu, šis laiks mums visiem ir snie-
dzis jaunu pieredzi un prasījis lielis-
kas pārorientēšanās prasmes.

Smiltenes vidusskola stāsta, ka 
par pusdienām ļoti pateicīgi ir arī 
skolēnu vecāki. Daudziem šis pie-

dāvājums atviegloja rūpes par to, ko 
bērni ēdīs, kamēr paši atradās darbā. 
Tikpat liels atbalsts bija arī daudzām 
ģimenēm, kurās vecāki pa dienu 
intensīvi strādāja attālināti. Vecāki 
atzina, ka Smiltenes novada domes 
piedāvājums viņiem devis iespēju ēst 
gatavošanas vietā pievērsties saviem 
jaunāko klašu skolēniem, lai palī-
dzētu attālinātajā mācību procesā.

2019./2020. mācību gads vis-
pārizglītojošo skolu audzēkņiem ir 
noslēdzies.  Šis mācību gada noslē-
gums devis jaunu pieredzi un zināša-
nas ikvienam.  Paldies  visiem skolē-
niem, viņu skolotājiem un vecākiem 
par izturību un ieguldījumu attālinā-
tā mācību procesa laikā. Mēs kopā 
spējām šo izaicinājumu izturēt!  

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

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Videomateriālu cikls „Smiltenes 100 nozīmīgākie notikumi”
Kultūra

2020. gads Smiltenei ir īpašs, 
jo aprit 100 gadi kopš piešķirtas 
pilsētas tiesības. Lai atskatītos uz 
pilsētas vēsturisko attīstību,  pēc 
Smiltenes novada pašvaldības 
pasūtījuma top izzinošs viedoma-
teriālu cikls par 100 nozīmīgāka-
jiem vēstures notikumiem, kuri 
veidojuši Smiltenes pilsētu. Smil-
tenes novada muzeja un bibliotē-
kas darbinieki kopā ar vēstures 
entuziastiem veic nenovērtējamu 
darbu Smiltenes novadpētniecī-
bas un vēstures faktu izpētē.  

Jubilejas gadā Smiltenes nova-
da muzeja un bibliotēkas darbinieki 
sadarbībā ar vēstures entuziastiem 
uzsāka vēsturisku liecību un faktu 

apkopošanu par Smiltenes pilsētu, 
lai izdotu informatīvu brošūru par 
Smiltenes 100 nozīmīgākiem no-
tikumiem. Lai vērtīgā informācija 
sasniegtu pēc iespējas plašāku au-
ditoriju, Smiltenes novada pašval-
dība nolēma sagatavot arī vēstures 
faktu izzinošus videomateriālus, ko 
izmantot turpmākai novadpētniecī-
bai, izglītības satura papildināšanai 
un pilsētas viesu iepazīstināšanai ar 
tās vēsturi. 

Gadsimta laikā Smiltene ir pie-
dzīvojusi izaugsmi un attīstību, pa-
teicoties spilgtiem notikumiem po-
litikā, kultūrā, ekonomikā un citās 
sabiedrībai svarīgās dzīves jomās. 
Šie videomateriāli ir lielisks veids, 

kā iepazīt Smiltenes pilsētas vēstu-
ri, kā izprast priekšnosacījumus un 
apstākļus, kādos izveidojusies pilsē-
ta, kuru mēs pazīstam šodien.

Pirmais videomateriāls no cikla 
„Smiltenes 100 nozīmīgākie notiku-
mi” stāsta par vissenāko laiku Smil-
tenes vēsturē – pirms pilsētas tiesību 
piešķiršanas. Kopumā plānots izdot 
piecus video, kas atspoguļo dažādus 
laika posmus Smiltenes pilsētas at-
tīstībā, līdz pat mūsdienām. 

Papildus tam ikviens interesents 
var iepazīties arī ar Smiltenes nova-
da bibliotēkas sagatavoto  virtuālo 
izstādi „Smiltenes simtgades vēstu-
res mirkļi”, kuru apskatīt var onli-
ne platformā, saiti uz izstādi meklē 

www.smiltene.lv. Sākot ar 2020.
maiju par 100 nozīmīgākiem vēs-
tures notikumiem ir iespējams lasīt 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Smiltenes Novada Domes Vēstis”. 

Smiltenes 100 vēstures noti-
kumu apkopošanā piedalās – Smil-
tenes novada muzeja vadītāja Ieva 
Miķe,  Smiltenes novada bibliotē-
kas bibliogrāfe Alda Liuke, novada 
vēstures entuziasti – Inese Upmale, 
Aldis Apsītis, Inguna Kudlāne, Vilis 
Purmalis, Gatis Samučonoks, Mārīte 
Rainbaha, Rihards Rainbahs, Andris 
Pauls-Pāvuls, Ginta Pērle-Sīle, Gu-
nārs Liedags, Maija Jančevska, Aija 
Cunska, Anda un Jānis Dingas, Gun-
tis Priedītis, kā arī Smiltenes ev. lut. 

baznīcas mācītājs Reinis Kulbergs, 
Smiltenes Mākslas skolas direktors 
Haralds Balodis, Smiltenes VUGD 
posteņa komandieris Renārs Žeļez-
kins, pašvaldības Sabiedrisko attie-
cību speciālistes Marita Mūze, Lin-
da Beitika, Kultūras, sporta un mūž-
izglītības pārvaldes vadītāja Velga 
Mālkalne, Evita un Jānis Ūdri. 

Vēlamies teikt sirsnīgu paldies 
visiem iesaistītajiem dalībniekiem, 
kas iegulda nozīmīgu darbu Smilte-
nes vēstures liecību izpētē un apko-
pošanā.

Linda Beitika,  
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes evaņģēliski luteris-
kās draudzes dievnamā turpinās 
būvdarbu otrā kārta. Nomainīti 
500 kvadrātmetri baznīcas griestu, 
daļēji restaurēti gaismas ķermeņi, 
turpinās formalitāšu kārtošana, 
lai varētu uzsākt sedzošu iekšsienu 
un ornamentu krāsojuma atjauno-
šanu. Tuvākajā laikā tiks pabeigta 
ugunsdrošības signalizācijas sis-
tēmas uzstādīšana un notiek cenu 
izpēte par iespēju baznīcā ierīkot 
autonomu centrālo apkuri. 

Tiek darīts viss iespējamais, lai 
mūsu senču celtajā dievnamā – baltā, 
skaistā un siltā – atkal dievkalpoju-
mos, koncertos un garīgās izaugsmes 
pasākumos var pulcēties smiltenie-
ši un pilsētas viesi. Ļoti ceram, ka 
nākotnē varēsim nodrošināt atvērtu 
dievnamu arī ikdienā. Lai ikviens, uz 
mirkli izraujoties no ikdienas rūpēm 
un steigas, šeit varētu pabūt klusā sa-
runā ar Dievu vai iepazīties ar baznī-
cas unikālo vēsturi un arhitektūru. 

Šobrīd dievkalpojumi ar svēto 
vakarēdienu notiek ierastajā laikā – 
svētdienās, plkst. 11 un mēneša pir-
majā, trešajā un piektajā ceturtdienā, 
plkst.18. Siltā un saulainā laikā – 
baznīcas dārzā, lietainā – sakristejā. 
Draudzes mācītājs Reinis Kulbergs 
ir gatavs uzklausīt un sniegt atbalstu 
arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa 
tālruni 29178835. Ja kādam ir iero-

Smiltenes dievnamā 
turpinās būvdarbi

sinājumi vai jautājumi par baznīcas 
saimnieciskajām lietām, aicinām 
zvanīt Gitai Mūrniecei (tālrunis: 
26555538).

Līdzatkarīgo grupas tikšanās 
šobrīd uz laika ir pārtraukta, bet tās 
vadītāja Iveta ir gatava uzklausīt un 
atbalstīt ikvienu individuāli (tālru-
nis: 28752162).

Katra mēneša pirmajā piektdie-
nā plkst. 20 draudzes permindera 
Arņa Dāmja mājās, Smiltenē, Zaķu 
ielā 8, notiek vīru vakari. 

COVID 19  būtiski ietekmējis 
draudzes fi nansiālo situāciju. Tāpēc 
Smiltenes evaņģēliski luteriskās 
draudzes padome lūdz smilteniešus, 
kurus Dievs šajā laikā pasargājis 
no būtiskiem zaudējumiem, būt at-
saucīgiem un savu iespēju robežās 
atbalstīt draudzi, ziedojot baznīcas 
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).

Visi kopīgiem spēkiem sakār-
tosim šo brīnišķīgo valsts mēroga 
un mūsu Smiltenes kultūrvēsturisko 
pieminekli!

Lobērģu bibliotēka aicina ikvienu pētīt un vākt Latvijas pļavu ārstnie-
ciskos augus, tā pavadot laiku svaigā gaisā un rūpējoties par veselību katrā 
krūzē. Šobrīd Lobērģu bibliotēkā apskatāma izstāde par ārstniecisko augu 
unikālajām īpašībām, bet jau rudenī notiks tējas ballīte, kurā katrs interesents 
varēs pastāstīt par paša pieredzi un baudīt populārākās ārstnieciskās tējas.

Dzintra Fridrihsone,
Lobērģu bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Izstāžu cikls „Smiltenes simtga-
des vēstures mirkļi: 1920. – 2020.”, 
kas veltīts Smiltenes simtgadei kopš 
piešķirtas pilsētas tiesības, papildi-
nāts ar divām jaunām izstādēm  – par 
laika posmiem no 1970. līdz 1990. 
un  no 1990. līdz 2010.  

Periods līdz 1980. gadu beigām  
tiek dēvēts par „attīstīta sociālisma” 
laiku.  Šis laiks saistās ar traģiskiem 

Lobērģu bibliotēka rosina vākt 
ārtsniecības augus tējai

Izstāžu cikls „Smiltenes simtgades vēstures mirkļi: 
1920. – 2020.” papildināts ar divām jaunām 

izstādēm  
notikumiem, kas atbalsojās arī smil-
teniešu ģimenēs – 1979. gadā PSRS 
iesaistījās karadarbībā Afganistānā. 
Nežēlīgā karā tika sūtīti jaunieši arī 
no Latvijas un Smiltenes puses. 1986. 
gada 26. aprīlī  Ukrainā Černobiļas 
atomelektrostacijā notika lielākā ko-
dolkatastrofa pasaules vēsturē. Lai 
palīdzētu likvidēt avārijas sekas, no 
visas Padomju Savienības sūtīja cil-

vēkus. Viņu vidū bija arī smiltenieši.
20. gadsimta  80. gadu beigās 

sociālistiskā sistēma nonāca krīzē un 
sociālistiskais bloks sabruka. 1988.
gads kļuva par lielu masu demons-
trāciju un politisko pārmaiņu gadu – 
sākās tautas Atmodas laiks.

Alda Liuke,
Smiltenes novada bibliotēkas 

bibliogrāfe

Beidzoties ārkārtējai situācijai 
valstī, Smiltenes novada bibliotēkās 
joprojām būs dažādi ierobežojumi, 
lai nodrošinātu apmeklētāju un dar-
binieku drošību.

Bibliotēkās pieejami pamat-
pakalpojumi: informācijas resursu 
pieņemšana un izsniegšana, uzzi-
ņas, 15 minūšu piekļuve datoriem 
ar interneta pieslēgumu, uzturēšanās 
lasītavās ar sejas aizsegu līdz 30 mi-
nūtēm. Smiltenes bibliotēkas Bērnu 
apkalpošanas nodaļā apmeklētājiem 
nav pieejami datori un bērnu rotaļu 
stūrītis. 

No 15. jūnija bibliotēkas Smil-
tenes novadā atsāk strādāt pēc ie-
rastā vasaras darba laika. Darba 
laikus skatīt infografi kā.

Tā kā apmeklētājiem tiek liegta 
brīvpieeja krājumam, lai mazinātu 
rindas bibliotēkā un uzturēšanās lai-
ku tajā, aicinām reģistrētos bibliotē-
kas lietotājus sev interesējošos izde-
vumus rezervēt attālināti. Izdevumus 
var rezervēt, rakstot uz bibliotēkas 
e-pastu, zvanot vai visērtāk – pieslē-
dzoties Valkas, Smiltenes, Strenču 
novada kopkatalogam sadaļā „Mana 
bibliotēka”. Šim pakalpojumam ne-
pieciešami autorizācijas dati, kurus 
var saņemt, sazinoties ar bibliotēku.

Piedāvātais pakalpojums „Mana 
bibliotēka” ietaupīs jūsu laiku, jo tā 
ir iespēja pašiem attālināti rezervēt 
nepieciešamos izdevumus, iestāties 
elektroniskajā rindā uz izdevumu, 
kas ir bibliotēkas krājumā, bet iz-
sniegts citam lasītājam, pārraudzīt 
savu kontu – apskatīt izsniegto un 
rezervēto izdevumu sarakstu, izde-
vumu nodošanas un rezervēšanas 
termiņus, pieprasīt grāmatu nodo-

Bibliotēku darbība pēc ārkārtējās 
situācijas atcelšanas

šanas termiņa pagarinājumu.
Aicinām ievērot 4 pamatprincipus: 
1) visur, kur iespējams, ievēro 2 metru distanci; 
2) regulāri mazgā vai dezinfi cē rokas; 
3) ja esi slims, paliec mājās; 
4) seko norādēm un ievēro nosacījumus.
Laipni aicinām izmantot šobrīd pieejamos bibliotēku pakalpojumus!

Sanita Lārmane,
Smiltenes bibliotēkas vecākā bibliotekāre
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Šogad aprit 100 gadi kopš Smil-
tene ir ieguvusi pilsētas tiesības. 
Gadsimta laikā Smiltene ir piedzīvo-
jusi izaugsmi un attīstību, pateicoties 
spilgtiem notikumiem politikā, kul-
tūrā, ekonomikā un citās sabiedriskās 
dzīves jomās. Turpinām lasītājus iepa-
zīstināt ar 100 nozīmīgākiem vēstures 
notikumiem, kuri veidojuši Smilteni. 

Šajā izdevumā atspoguļoti noti-
kumi, kuri vēsta par laiku, kad Smil-
tenei tiek piešķirtas pilsētas tiesības 
līdz 2. Pasaules karam.

1. 1920. gada 2. janvāris –  Mi-
nistru kabineta sēdē tiek pieņemti 
noteikumi par pilsētas tiesību piešķir-
šanu Rūjienas, Smiltenes un Alūksnes 
miestiem1. Noteikumi publicēti Valdī-
bas Vēstnesī Nr. 7 (10.01.1920.), tie 
paredz Smiltenes miesta izdalīšanu no 
vietējās lauku pašvaldības vienības, 
pilsētas domes vēlēšanu rīkošanu, kā 
arī komisijas izveidi, kuras galvenie 
uzdevumi ir noteikt Smiltenes pilsē-
tas robežas un nokārtot tiesiskās un 
fi nansiālās saistības starp Smiltenes 
pilsētu un ieinteresētām lauku pašval-
dības vienībām2. 

2. 1920. gada 7. marts – notiek 
pirmās Smiltenes pilsētas domes 
vēlēšanas, tajās tiek ievēlēti 15 dom-
nieki no 4 sarakstiem (Pilsoņu grupa 
– 3 vietas, Darba grupa – 2 vietas, Ap-
vienotā strādnieku un sociāldemokrā-
tu grupa – 9 vietas, Ebreju grupa – 1 
vieta)3. 1920. gada 3. aprīlī Smiltenes 
domnieki ievēl pirmo pilsētas valdi. 
Par pilsētas galvu tiek ievēlēts Au-
gusts Akmentiņš 4. 1924. gadā valde 
iekārtojās Naužēnu mājā 5. 

3. 1922. gada 2. janvārī – no-
dibināts Šoseju un zemesceļu val-
des Valkas apriņķa Smiltenes 7. 
inženieru postenis 6 (vēlāk 7. ceļu 
ekspluatācijas rajons). Postenis apkal-
poja daļu Cēsu, Alūksnes, Gulbenes 
un Madonas ceļu. Pēc neatkarības at-
jaunošanas uzņēmumu pārveidoja par 
7. ceļu pārvaldi, kuras galvenais uzde-
vums – valsts ceļu uzturēšana 7.

4. 1922. gada 17. aprīlī 8 – gad-
simta lielie plūdi – Tepera ezera aiz-
sprosts neiztur pavasara palu ūdeņus. 
Plūdu straume bija izārdījusi dzirna-
vu ezeru dambjus, aizrāvusi vairākas 
mājas no pamatiem, klētis un kūtis ar 
lopiem, sagrāvusi tiltus, izskalojusi 
tīrumus un pļavas 9. Elektrostacijas 
darbība apturēta, Smiltenē applūdusi 
viena iela10. No ūdens spiediena sa-
brucis Cērtenes dzirnavu dambis 11, 
cietis arī Brutuļu dzirnavu dambis 12. 
Pilsētai nodarīti vairāk kā 1. milj. rub-
ļu lieli zaudējumi 13.

5. 1922. gada 1. novembrī – mā-
cību sākums Zemkopības ministri-
jas atvērtajā divgadīgajā piensaim-
niecības un lopkopības skolā Smil-
tenes muižas ēkā 14, aizsākot Smilte-
nes tehnikuma vēsturi. Skola uzņem 
abu dzimumu personas, ne jaunākas 
par 16 gadiem, un bez iepriekšēja 
pārbaudījuma. Pirmā kursa mācības 
kopīgas, otra – speciāla, piensaimnie-
kiem un lopkopjiem atsevišķi. 1928. 
gadā skolā atver divgadīgu lauksaim-
niecības nodaļu, 1930. gadā – siernie-
cības nodaļu 15. No 1945. gada skola 
iegūst Smiltenes lauksaimniecības 
tehnikuma nosaukumu (vēlāk sov-
hoztehnikums), bet kopš 1990. gada – 
Smiltenes tehnikuma nosaukumu 16.  

6. 1923. gadā – tiek dibināta 
Smiltenes pilsētas bibliotēka kā 
izglītības kooperatīva „Kultūras 
balss” Smiltenes nodaļas bibliotē-
ka. 1924. gada 2. jūlijā bibliotēkai 
piešķirts Kultūras fonda grāmatu krā-
jums. 1930. gada 1. maijā bibliotēka 

100 notikumi, kuri veidojuši Smilteni
Andrejeva 23.

9. 1927. gadā tiek norakts Dār-
za ielas stāvais kalns24 (līdz tam 
Dārza iela bija vienkāršs ceļš bez 
jebkāda seguma ar ļoti stāvu kalnu 
pie pareizticīgo baznīcas), lejpus 
Blaumaņa ielas uzklāts bruģis. Pēc 
dažiem gadiem uz bruģa uzlēja gludu 
betona kārtu. 1928. gadā tiek izbūvēta 
Dārza iela no krustojuma ar Dakteru 
ielas līdz Abulam 25. 1930. gadā izbū-
vē Daugavas ielu 26.

10. 1928. gada 17. augustā sāk 
iznākt „Smiltenes ziņas” (iespiests 
Alūksnē un to izdod P. Prikulis) 27. 
Laikraksts tiek izdots līdz 1929. gada 
14. jūnijam, taču 1932. gada 11. mai-
jā „Smiltenes ziņas” sāk atkal iznākt 
kā jauns izdevums 28.  No 1928. gada 
16.  novembra līdz 1929. gada 1. feb-
ruārim neatkarīgu nedēļas laikrakstu 
„Smiltenes Vēstnesis” sāka izdot J. 
Krūmiņš. Kopā iznāca 11 izdevu-
ma numuri. 1929. gada 8. februārī J. 
Krūmiņš sāk izdot laikrakstu „Jaunais 
Smiltenes Vēstnesis” 29. 

11. 1930. gadā līdztekus dažā-
dām biedrībām (1931. gadā Smil-
tenē pastāv 37 biedrības vai to no-
daļas 30), Smiltenē tiek nodibinātas 
vairākas saimnieciskas organizāci-
jas: 1930. gada 5. martā tiek reģistrēta 
Smiltenes Namīpašnieku krājaizdevu 
sabiedrība 31, tās valdes priekšsēdētājs 
– P. Strāls. 1. oktobrī nodibināts Smil-
tenes patērētāju kooperatīvs 32. Šajā 
pašā gadā tiek atvērta arī Smiltenes 
pilsētas krājkase Gustava Ādolfa lau-
kumā 6,  kura darbojas pilsētas domes 
uzraudzībā 33, ar valdes priekšsēdētāju  
J. Prikašu priekšgalā 34.

12. 1932. gada 27. jūnijs – 
Smiltenes pilsētas valdes sēdē Šo-
sejas un zemesceļu departaments 
ziņo, ka zirgu pasts Smiltenē nav 
vajadzīgs un zirgu pasta ēka no-
jaucama 35. Ēka atradās Daugavas 
ielas vidū. 1932. gadā Pēteris Jūgeris 
izdod brošūru „Vadonis pa Smilte-
ni”, kurā apkopota informācija gan 
par Smiltenes vēsturi, gan par pilsē-
tā 1931. gadā esošajām valsts, paš-
valdības un privātajām iestādēm un 
uzņēmumiem, un tajos pieejamajiem 
pakalpojumiem 36.

13. 1937. gada 7. novembrī tiek 

atklāta jaunuzbūvētā pilsētas 2. pa-
matskolas ēka Dakteru ielā (tagad 
Smiltenes vidusskolas (ģimnāzijas) 
ēka)37. 1938. gadā jaunajā ēkā kopī-
gu izlaidumu svin Smiltenes pilsētas 
1. un 2. pamatskolas skolēni 38.

Šajā pašā dienā Smiltenes pilsē-
tas kapos atklāja pieminekli Brīvības 
kara varoņiem (1918. – 1920.) 39, tā 
arhitekts – V. Vitands, tēlnieka M. 
Plukas cilnis. Plānots, ka uz  atklāšanu 
ieradīsies valdības pārstāvji, Kalpaka 
bataljona valde un Kalpaka bataljona 
bijušie karavīri. Plkst. 11.00 paredzēts 
svinīgs dievkalpojums Smiltenes baz-
nīcā, plkst. 12.30 pieminekļa iesvētī-
šana (to veic  armijas mācītājs P. Ap-
kalns),  plkst. 15.00 –  Smiltenes jau-
nās pamatskolas ēkas iesvētīšana un 
plkst. 17.00 – kopējs azaids Smiltenes 
lauksaimniecības biedrības telpās. 

14. 1938. gada 8. decembrī tiek 
atvērts pirmais bērnudārzs Smilte-
nē, Dārza ielā 16 (aiz pareizticīgo 
baznīcas). Šis bija 1938. gada ok-
tobrī nodibinātās Latvijas Bērnu 
palīdzības savienības Smiltenes 
nodaļas pirmais uzdevums40. Pirmā 
bērnudārza vadītāja bija Margrieta 
Melbārde. Bērnudārzs izveidots kā 
trūcīgāko smilteniešu bērnu sociālās 
aprūpes iestāde 41. Nodibinoties pa-
domju varai, bērnudārzu pārcēla uz 
Raiņa ielu 12, audzēkņu skaits palie-
linājās līdz 38 bērniem 42.

Nākamajā izdevumā tiks ap-
skatīti nozīmīgākie notikumi laika 
posmā no 2. Pasaules kara līdz pa-
gājušā gadsimta astoņdesmitajiem 
gadiem.

Sastādītāji: Ieva Miķe, Smilte-
nes novada muzejs; Alda Liuke, Smil-
tenes novada bibliotēka

Smiltenes 100 vēstures notiku-
mu apkopošanā piedalījās: Inese 
Upmale, Aldis Apsītis, Inguna Kudlā-
ne, Vilis Purmalis, Gatis Samučonoks, 
Mārīte Rainbaha, Rihards Rainbahs, 
Andris Pauls-Pāvuls, Ginta Pērle-Sī-
le, Gunārs Liedags, Smiltenes novada 
Kultūras centrs,  Smiltenes novada 
TIC, Maija Jančevska, Aija Cunska, 
Anda un Jānis Dingas, Guntis Priedī-
te, Velka Mālkalne, Marita Mūze, Rei-
nis Kulbergs, Haralds Balodis, Renārs 
Žeļezkins. 

Smiltenes pilsētas domnieki 1920. gadā. Foto no J. Zušmaņa kolekcijas. 

1922. gada aprīļa lielie plūdi. Jūlija Kārkliņa foto.

1922. gada 1. novembrī muižas ēkā Zemkopības ministrija atver 
Piensaimniecības un lopkopības skolu. Smiltenes tehnikuma sākums. 

A. O. Pirro foto.

 Zirgu pasta ēka Daugavas ielas vidū. Foto no J. Zušmaņa kolekcijas.
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nonāk Smiltenes pilsētas valdes pār-
ziņā17. 1931. gadā Smiltenes pilsētas 
bibliotēka atradās G. Ādolfa laukumā, 
bijušajā Naužēnu dzīvojamā mājā Nr. 
6. Uz 1932. gadu bibliotēkas grāmatu 
fonds bija 3000 sējumi, bibliotēku lie-
toja 150 lasītāji 18. G. Ādolfa laukumā 
1 atradās otra bibliotēka – Smiltenes 
– Palsmanes – Aumeisteru – Gaujenes 
Lauksaimniecības Biedrības bibliotē-
ka ar 2300 sējumu fondu 19.

7. 1925. gada 31. oktobris – ar 
valsts prezidenta lēmumu tiek ap-
stiprināts Smiltenes ģerbonis 20. 
Ģerbonis izstrādāts R. Zariņa vadībā. 
Tajā attēloti trīs zelta kalnu pauguri 
(Jāņu kalns, Lazdu kalns un Pilskalns) 
zilā laukā, virs tiem uz labo pusi li-
dojoši trīs sudraba vanagi, kuri sim-
bolizē stipru garu, spēku un augstus 
mērķus 21. 

 1925. gadā apstiprina Smilte-
nes ģerboni. Izstrādāts R. Zariņa va-

dībā. Ģerbonis atjaunots 1993. gadā. 
Mākslinieki J. Ivanovs, G. Kirke, L.
Šēnbergs. (Grām. Latvijas ģerboņi: 
valsts, pilsētu un teritoriālā heraldika 
/ [zinātniskais redaktors Armands Vi-
jups ; sastādītājs un mākslinieciskais 
iekārtotājs Valdis Villerušs]; Valsts 
Prezidenta kanceleja, Valsts Heraldi-
kas komisija. [Rīga]: Nordik, [c2008]. 
– 88.lpp.: il.

8. 1926. gadā tiek izdota sērijas 
„Latvijas novadi” grāmatas 2.  sē-
jums „Smiltene”. To sarakstījis Smil-
tenes draudzes ilggadējais mācītājs, 
Valkas apriņķa prāvests 22,  rakstnieks 
un  sabiedriskais darbinieks Kārlis 
Kundziņš. Grāmatā aprakstīta Smilte-
nes vēsture no Tālavas laikiem. Šajā 
pašā gadā Smiltenē tiek atvērts pir-
mais stacionārais kinoteātris (kinema-
togrāfs) Mūrnieku ielā (tagadējās pie-
notavas pagalmā, ēka nodega 1944.  
gadā), tā īpašniece – smilteniete Anna 
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Pēc 9. jūnija tiek atcelts ārkārtas 
stāvoklis valstī. Ar jaunu sparu, 
taču pavisam mierīgā veidā tiek 
atsākts darbs kultūras jomā Smil-
tenes novada Kultūras centrā un 
kultūras un tautas namos pagas-
tos. Jūnija mēnesī tiek plānoti da-
žādi pasākumi Smiltenes novada 
Kultūras centrā, kā arī novadā. 
Viens no pirmajiem pasākumiem 
bija krāsaino pastalu meistarklase 
13. jūnijā, kuru vadīja 100 pastalas.
lv un ādas apstrādes meistare Agri-
ta Krieviņa-Siliņa. 

JŪNIJĀ
19. jūnijā plkst. 19.00 Smil-
tenes novadā ar pop-up cikla 
akustisku koncertu priecēs mū-
zikas apvienība Mur. Koncerta 
vieta līdz 18. jūnijam tiek turēta 
slepenībā, tādējādi saglabājot intri-
gu līdz pat pasākuma pirmspēdējai 
dienai. Ieejas maksa 10 EUR, biļe-
tes pieejamas www.bezrindas.lv. 
19. jūnijā plkst. 20.00  Palsmanes 
pagasta kultūras namā notiks pa-
sākums „Senču gudrība tautasdzies-
mās”, ieskandinot vasaras saulgrie-
žu svētkus – folkloras kopas kon-
certs brīvdabā pie Kultūras nama. 
20. jūnijā plkst. 20.00 Grundzā-
les brīvdabas estrādē dziesmu 
draugu kopa „NĀBURGI” ielīgos 
Jāņus. Kopīga ugunskura iekuršana 
Vasaras saulgriežu priekšvakarā. 
21. jūnijā plkst. 19.00  Smiltenes 
pagasta Līgo kalnā mierīgā un 
patīkamā gaisotnē Saulgriežus go-
dinās Līga Reitere, ar kuru sadar-
bībā tiek organizēta meistarklase 
Smiltenes pagasta Līgo kalnā. Pēc 
meistarklases notiks ugunskura 
rituāls, Jāņu dziesmu dziedāšana 

Smiltenē piemin 
Komunistiskā 

genocīda 
upurus pie 
pieminekļa 
„Sašķeltā 
ģimene”

14. jūnijā, Komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas dienā, pie pie-
minekļa „Sašķeltā ģimene” notika 
atceres brīdis, pieminot 1941. gada 
represijās cietušos.

1941. gada 14. jūnijs ir viena no 
drūmākajām dienām Latvijas jau-
nāko laiku vēsturē. Tā ir diena, kad 
pirms 79 gadiem Padomju Savienī-
bas okupācijas režīms veica lielu no-
ziegumu pret latviešu tautu – pirmo 
civiliedzīvotāju masu deportāciju.

Klātesošos pie pieminekļa „Sa-
šķeltā ģimene” ar Dieva vārdiem 
stiprināja Smiltenes evaņģēliski 
luteriskās baznīcas mācītājs Rei-
nis Kulbergs, uzrunu teica Smilte-
nes novada Domes priekšsēdētājs 
Edgars Avotiņš, kā arī Smiltenes 
novada politiski represēto perso-
nu nodaļas „Trimdinieks” valdes 
priekšsēdētājs Arvīds Kaupe. 

Lai varētu droši raudzīties nā-
kotnē, mums skaidri jāzina, kas ar 
mums notika nesenajā pagātnē. Tas 
ir liels ieguvums pēc neatkarības 
atjaunošanas, tiesības pašiem pētīt, 
izprast un izskaidrot savu vēsturi 
(Latvijas Vēstnesis 2020, ER). 

Mūsu pienākums un gods ir 
neizmirst šo dienu, mācīt nākama-
jām paaudzēm Latvijas vēsturi, lai 
šis notikums nekad neatkārtotos. 
Aicinām no sirds pieminēt un no-
likt ziedus, sveces par tiem mūsu 
cilvēkiem, kuru mūžs uz visiem 
laikiem paliks ieputināts Sibīrijas 
sniegos!

Vēlamies no sirds pateikties 
par iesaistīšanos pasākuma organi-
zēšanā Smiltenes pašvaldības po-
licijai, Smiltenes NKUP – J. Lini-
ņam, domes Saimniecības darbības 
nodaļai – Gatim, Ingaram, kā arī 
zemessardzei – Laurim Briedītim. 
Īpašs paldies par apkārtnes sakop-
šanu Saimniecības darbības noda-
ļas darbiniecei. 

Alise Lilientāle,
Smiltenes novada KC
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kopā ar folkloras kopu „Rudzupu-
ķe” un Smiltenes muzikantiem. Pa-
sākuma beigās notiks uguns plosta 
laišana Tepera ezerā un uguns rata 
laišana lejā pa kalnu.
22. jūnijā plkst. 20.00 pie Blomes 
tautas nama notiks Jāņu ielīgo-
šanas pasākums, kopā ar dziesmu 
draugu kopu „Nāburgi’’. Aicinām 
cilvēkus ierasties ar pašu sagatavo-
tām Jāņu zālēm un vainagiem.

JŪLIJĀ
9. jūlijā plkst. 18.00 Smiltenes no-
vada Kultūras centrā notiks vē-
diskā psihologa Uģa Kuģa lekcija 
„Ko grib sieviete un kā grib vīrie-
tis”. Ieejas maksa – 10 EUR. Biļe-
tes pieejamas www.bezrindas.lv. 

25. jūlijā plkst. 15.00 Grundzāles 
kultūras nama lielajā zālē erudīci-
jas turnīra „Prāto Grundzālē!” 3. un 
4. spēle.
Par gaidāmajiem pasākumiem jūlijā 
un augustā aicināt sekot līdz www.
smiltene.lv mājas lapā. 
*Pasākuma organizators ir Smiltenes 
novada Kultūras centrs. Organizators 
var izdarīt foto un video uzņēmumus 
pasākuma norises vietā vai tuvākajā 
apkārtnē (tostarp pie ieejas). Ja Jūs 
ierodaties pasākuma vietā, Jūs apzinā-
ties, ka Jūsu attēls var tikt uzņemts un 
apstrādāts turpmākajiem publicitātes 
mērķiem. Organizators ir publiska in-
stitūcija, kurai ir pienākums informēt 
sabiedrību par publisku līdzekļu fi nan-
sētām aktivitātēm. Organizators ne-
apstrādās Jūsu personas datus, ja Jūs 
neatradīsieties pasākuma tuvumā.

Alise Lilientāle,
Smiltenes novada KC 

mākslinieciskā vadītāja

Pieteikšanās pasākumam līdz 19.06. zvanot uz tālruni 26405258, Andai
Saules godināšanas laikā ievēroti noteiktie piesardzības pasākumi


