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Smiltenei 100 – Stipri cilvēki, stipra pilsēta!
Neraugoties uz pavasarī sastaptajiem izai-

cinājumiem, kas izjauca visas sākotnējās iece-
res simtgades svētku svinībām, Smiltenei šo-
gad aprit 100 gadi kopš tai ir piešķirtas pilsētas 
tiesības. Tika rastas jaunas iespējas un formas 
kā simtgades jubileju atzīmēt, ievērojot epide-
mioloģiskās drošības noteikumus. Smiltenes 
stipro cilvēku stāsts simt gadu garajā ceļā būs 
aplūkojams, baudāms, skatāms, dzirdams un 
sajūtams vairākos lielākos un mazākos svētku 
pārsteigumos un pasākumos.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ed-
gars Avotiņš: „Vēlos sveikt Smiltenes pilsētas 
iedzīvotājus Smiltenes simtgades gadā un pilsē-
tas svētku dienās. Pilsētas svētku moto „Stipri 
cilvēki, stipra pilsēta” visnotaļ precīzi raksturo 
un stāsta par smilteniešiem.  Smiltenes pilsēta 
laika gaitā ir ļoti mainījusies un atslēgas vārds 
visām pārmaiņām esat Jūs – iedzīvotāji – stipri, 
mērķtiecīgi un pašaizliedzīgi. Darīsim mūsu pil-
sētu stipru arī turpmākos gadsimtus!”

Lai pastiprinātu svētku sajūtu pilsētā, do-
mes priekšsēdētājs aicina iedzīvotājus pilsētas 
svētku nedēļā izgaismot savus mājokļus, radot 
mirdzumu pilsētas ielās, jo gaisma simbolizē 
izaugsmi un attīstību: „Pilsētas svētku laikā pie 
savām mājām aicinu izlikt arī valsts karogus, 
lai radītu mūsu sirdīs pacilātību un svētku sajū-
tu. Novēlu izbaudīt pilsētas svētkus, gūt ganda-
rījumu un patīkamas sajūtas, kuras paliks mūsu 
atmiņās. Saules mūžu pilsētai. Stiprus, mērķ-
tiecīgus tās iedzīvotājus!”

Lai pastiprinātu svētku sajūtu visas nedē-
ļas garumā, smiltenieši un pilsētas viesi ir laip-
ni aicināti nodot savus sveicienus un iesaistīties 
akcijā „Stiprie vārdi Smiltenei!” – jebkurš, ku-
ram tuva un mīļa Smiltene var nodot gan raks-
tiskus, gan video sveicienus, kuri svētku laikā 
tiks atspoguļoti pilsētas centrā. 

Smiltenes simtgades svētku dienas sāksies 
17. jūlijā ar svinīgu svētku un izstādes „Smil-
tenes simtgades vēstures mirkļi 1920–2020” 
atklāšanu. Kā īpaša dāvana pilsētas simtgadē 
tiks radīta nakts pastaigu taka – skaņas, gais-
mas un video instalācija „Teiksma par gaismas 
bruņinieku”. Lai pastaiga radītu īpašu noskaņu 
un pilnvērtīgāku baudījumu tās apmeklētāji ir 
aicināti iepriekš iepazīties ar teiksmu par gais-
mas bruņinieku. 

Sestdien, 18. jūlijā, visas dienas garumā 
pilsētas centrā skanēs muzikālie priekšnesumi 
„Mēs Smiltenei”, ko Smiltenes mūziķi vel-
tīs visiem pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. 
Būs iespējams doties izzinošās ekskursijās, 
apmeklēt amatnieku tirdziņu, piedalīties ra-
došās aktivitātēs projektu teltī, kā arī aplūkot 
antīkos automobiļus  un citas vietas, kas vērs 
savas durvis pilsētas iedzīvotājiem.  Svētdien, 
19. jūlijā, svētku nedēļa noslēgsies ar  Ainara 
Mielava koncertu Jāņukalna estrādē.

Lai Smiltenes iedzīvotājus uzmundrinā-
tu savās ikdienas gaitās, Smiltenes novada 
Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde ir 
parūpējusies par nelieliem, bet iepriecinošiem 
pārsteigumiem.

Vairāk informācijas par svētku dienu akti-
vitātēm pieejama www.smiltene.lv  

Lai iemirdzas mūsu mīļā Smiltene savā 
simtgadē! Par stipriem cilvēkiem stiprā pilsē-
tā!

Linda Beitika,  
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada domes lēmumi
Š.g. 30. jūnijā notika kārtējā 

domes sēde, kurā tika pieņemti 44 
lēmumi:

Par pašvaldības adminis-1. 
trācijas faktiskās rīcības pārsūdzē-
šanu.

Atstāt spēkā negrozītu 2. 
Smiltenes novada Būvvaldes 2020.
gada 14. maija aktu par būves pie-
ņemšanu ekspluatācijā par objektu 
„Gaļas liellopu novietne”, būves 
adrese: „Jaunveneži”, Smiltenes pa-
gasts, Smiltenes novads.

Apstiprināt dzīvokļa īpašu-3. 
ma Raiņa iela 10-6, Smiltenē, Smil-
tenes novadā, nosacīto cenu 5200 
euro (pieci tūkstoši divi simti euro). 
Atsavināt E.O. nekustamo īpašumu 
Raiņa iela 10-6, Smiltenē, kadastra 
numurs: 9415 900 1100, kas sastāv 
no dzīvokļa Nr. 6 ar kopējo platību 
31,6 m2, kopīpašuma domājamās 
daļas 312/3137 no daudzdzīvokļu 
mājas, palīgēkas un zemes ar kadas-
tra apzīmējumu 9415 008 0516.

Uzsākt nekustamā īpašu-4. 
ma Dārza iela 37, Smiltenē, kadastra 
numurs: 9415 003 0124, kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu: 94150030124, 1658 
m2 platībā atsavināšanas procedūru.

No Bilskas pagasta nekus-5. 
tamā īpašuma „Alejas”, kadastra 
numurs: 94440060013, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94440060014 4,0 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Alejas” uz 
„Viņgals”, Bilskas pagasts, Smilte-
nes novads.

No Bilskas pagasta ne-6. 
kustamā īpašuma „Kaķi”, kadastra 
numurs: 94440100008, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94440100009 0,4 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Kaķi” uz 
„Kultūras iela 1”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

No Bilskas pagasta nekus-7. 
tamā īpašuma „Saules iela 17”, ka-
dastra numurs: 94440040217, atda-
lāmajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 94440040264  1,77 ha 
platībā mainīt nosaukumu no „Sau-
les iela 17” uz „Susuri”, Bilskas pa-
gasts, Smiltenes novads.

No Variņu pagasta nekus-8. 
tamā īpašuma „Akmeņupīte”, ka-
dastra numurs: 94900030072, atda-
lāmajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 94900030073  1,3 ha 
platībā mainīt nosaukumu no „Ak-
meņupīte” uz „Kalna Ķeņģi”, Va-
riņu pagasts, Smiltenes novads, jo 
paredzēts pievienot esošajam īpašu-
mam „Kalna Ķeņģi”.

No Bilskas pagasta nekus-9. 
tamā īpašuma „Pāpiņas”, kadastra 
numurs: 94440050001, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94440020009 9,7 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Pāpiņas” uz 
„Meža Pāpiņas”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

No Blomes pagasta nekus-10. 
tamā īpašuma „Vecvindas”, kadastra 
numurs: 94460020003, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94460030222  2,34 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Vecvindas” 
uz „Pukstiņmuiža”, Blomes pagasts, 
Smiltenes novads.

No Launkalnes pagasta 11. 
nekustamā īpašuma „Vecragi”, ka-
dastra numurs: 94700080036, atda-

lāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94700080050  4,9 ha platībā mainīt nosaukumu no „Vecragi” uz „Meža Vecragi”, Launkalnes pagasts, Smil-
tenes novads. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94700080050 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94150070060 adresi Limbažu iela 1B, Smiltene, Smiltenes novads. Mainīt ēkai ar kadastra apzīmē-12. 
jumu 94150070704005 adresi no Limbažu iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, uz Limbažu iela 1B, Smiltene, Smiltenes novads.

Mainīt un precizēt adreses Smiltenes novadā atbilstoši pievienotajam pielikumam.13. 

Nr.
p.k.

Adreses 
kods Vecā adrese Telpu 

grupas

Zemes 
vienības 
kadastra 

apzīmējums

Ēkas kadastra 
apzīmējums Jaunā adrese

BILSKAS PAGASTS

1 106541124 „Bilskas veikals”, Bilskas pag., 
Smiltenes nov., LV-4706  94440040316 94440040316001  

94440040316002
„Bilskas veikals”, Bilska, Bilskas pag., 

Smiltenes nov., LV-4706

2 103667780 „Jaunpumpuri”, Bilskas pag., Smiltenes 
nov., LV-4706  94440040054  „Jaunpumpuri”, Bilska, Bilskas pag., 

Smiltenes nov., LV-4706

3 103667932 „Smilgas”, Bilskas pag., Smiltenes 
nov., LV-4706  94440040033

94440040033001    
94440040033002    
94440040033003

„Smilgas”, Bilska, Bilskas pag., Smiltenes 
nov., LV-4706

BRANTU PAGASTS

4 103781862 „Jaunziediņi”, Vidzeme, Brantu pag., 
Smiltenes nov., LV-4729  94480030151 94480030151001 „Jaunziediņi”, Brantu pag., Smiltenes 

nov., LV-4729
GRUNDZĀLES PAGASTS

5 103221457 „Spruguļi”, Grundzāles pag., Smiltenes 
nov., LV-4713  94580020078

94580020078001   
94580020078002   
94580020078003

„Spruguļi”, Aumeisteri, Grundzāles pag., 
Smiltenes nov., LV-4713

6 104819194 „Bisenieki”, Grundzāle, Grundzāles 
pag., Smiltenes nov., LV-4713  94580080056

94580080056001            
94580080055002      
94580080055003

„Bisenieki”, Grundzāles pag., Smiltenes 
nov., LV-4713

 LAUNKALNES PAGASTS

7 106727193 „Bērzi”, Launkalnes pag., Smiltenes 
nov., LV-4718  94700100303  „Bērzi”, Launkalne, Launkalnes pag., 

Smiltenes nov., LV-4718

8 106592654 „Ielejas”, Launkalnes pag., Smiltenes 
nov., LV-4718  94700100223  „Ielejas”, Launkalne, Launkalnes pag., 

Smiltenes nov., LV-4718

9 106468022 „Ielīces”, Launkalnes pag., Smiltenes 
nov., LV-4718  94700100241

94700100001001     
94700100001002      
94700100001004

„Ielīces”, Launkalne, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov., LV-4718

10 106811017 „Kalna Bērzi”, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov., LV-4718  94700100304  „Kalna Bērzi”, Launkalne, Launkalnes 

pag., Smiltenes nov., LV-4718

11 106592638 „Kalna Noras”, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov., LV-4718  94700100233  „Kalna Noras”, Launkalne, Launkalnes 

pag., Smiltenes nov., LV-4718

12 106592590 „Kalna Purenes”, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov., LV-4718  94700100268  „Kalna Purenes”, Launkalne, Launkalnes 

pag., Smiltenes nov., LV-4718

13 106592621 „Ķirši”, Launkalnes pag., Smiltenes 
nov., LV-4718  94700100265  „Ķirši”, Launkalne, Launkalnes pag., 

Smiltenes nov., LV-4718

14 106592613 „Ķirškalni”, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov., LV-4718  94700100266  „Ķirškalni”, Launkalne, Launkalnes pag., 

Smiltenes nov., LV-4718

15 106592646 „Lejas Noras”, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov., LV-4718  94700100228  „Lejas Noras”, Launkalne, Launkalnes 

pag., Smiltenes nov., LV-4718

16 106592605 „Lejas Purenes”, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov., LV-4718  94700100267  „Lejas Purenes”, Launkalne, Launkalnes 

pag., Smiltenes nov., LV-4718

17 106592662 „Lejiņas”, Launkalnes pag., Smiltenes 
nov., LV-4718  94700100211  „Lejiņas”, Launkalne, Launkalnes pag., 

Smiltenes nov., LV-4718

18 106810980 „Liepsalas”, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov., LV-4718  94700100300  „Liepsalas”, Launkalne, Launkalnes pag., 

Smiltenes nov., LV-4718

19 104217766 „Ozoli”, Launkalnes pag., Smiltenes 
nov., LV-4718  94700100023 94700100023001   

94700100023002
„Ozoli”, Launkalne, Launkalnes pag., 

Smiltenes nov., LV-4718

20 106811000 „Ozolzīles”, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov., LV-4718  94700100302  „Ozolzīles”, Launkalne, Launkalnes pag., 

Smiltenes nov., LV-4718

21 106300636 „Pūķi”, Launkalnes pag., Smiltenes 
nov., LV-4718  94700100248 94700100248001 „Pūķi”, Launkalne, Launkalnes pag., 

Smiltenes nov., LV-4718

22 106810997 „Zīles”, Launkalne, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov., LV-4718  94700100301  „Zīles”, Launkalnes pag., Smiltenes nov., 

LV-4718

23 104051743 „Jaunpriedaines”, Silva, Launkalnes 
pag., Smiltenes nov., LV-4729 1-8 94700030352

94700030352001   
94700030352002   
94700030352003

„Jaunpriedaines”, Launkalnes pag., 
Smiltenes nov., LV-4729

PALSMANES PAGASTS

24 103701656 „Kalnciems”, Palsmane, Palsmanes 
pag., Smiltenes nov., LV-4724  94740040245

94740040036001  
94740040036003    
94740040036004 
94740040036005

„Kalnciems”, Palsmanes pag., Smiltenes 
nov., LV-4724

25 103701672 „Kļavkalni”, Palsmanes pag., Smiltenes 
nov., LV-4724  94740040061

94740040061001   
94740040061002  
94740040061003  
94740040061004

„Kļavkalni”, Palsmane, Palsmanes pag., 
Smiltenes nov., LV-4724

26 103702473 „Torņkalns”, Palsmane, Palsmanes 
pag., Smiltenes nov., LV-4724  94740040172

94740040172001  
94740040172002  
94740040172003

„Torņkalns”, Palsmanes pag., Smiltenes 
nov., LV-4724

27 103701463 „Čiekuri”, Palsmanes pag., Smiltenes 
nov., LV-4724  94740040164

94740040164001  
94740040164002  
94740040164003

„Čiekuri”, Palsmane, Palsmanes pag., 
Smiltenes nov., LV-4724

28 103702143 „Radžupes”, Palsmanes pag., Smiltenes 
nov., LV-4724  94740040057 94740040057001  

94740040057002
„Radžupes”, Palsmane, Palsmanes pag., 

Smiltenes nov., LV-4724
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29 103702481

„Upītes”, 
Palsmanes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4724

 94740040111

94740040111001  
94740040111002  
94740040111003 
94740040111004

„Upītes”, 
Palsmane, 

Palsmanes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4724

30 103704411

„Birzuļi”, Rauza, 
Palsmanes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4724

 94740010062

94740010062001  
94740010062002  
94740010062003  
94740010062004  
94740010062005

„Birzuļi”, 
Palsmanes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4724

31 103704493

„Rauzas 
Dambīši”, Rauza, 
Palsmanes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4724

 94740010057

94740010057001  
94740010057002  
94740010057003  
94740010057004  
94740010057005

„Rauzas 
Dambīši”,  

Palsmanes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4724

32 103704516

„Rauzas Upītes”, 
Rauza, Palsmanes 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4724

 94740010059

94740010059001 
94740010059002 
94740010059003 
94740010059004

„Rauzas 
Upītes”, 

Palsmanes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4724
SMILTENES PAGASTS

33 102899393

„Brutuļu betona 
mezgls”, Brutuļi, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

 94800030171

94800030171002 
94800030171008 
94800030171009 
94800030171010

„Brutuļu betona 
mezgls”, 

Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

34 106564746

„Dzelzbetona 
poligons”, 

Brutuļi, Smiltenes 
pag., Smiltenes 
nov., LV-4729

  94800030171001

„Dzelzbetona 
poligons”, 

Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

35 106541181

„Mežkalni”, 
Brutuļi, Smiltenes 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4729

  
94800030171011 
94800030171012 
94800030171013

„Mežkalni”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

36 102899377

„Kažauči”, 
Brutuļi, Smiltenes 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4729

 94800030003

94800030003002 
94800030003003 
94800030003004 
94800030003005 
94800030003006 
94800030003007 
94800030003008 
94800030003009 
94800030003010 
94800030003011

„Kažauči”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

37 106485256

„Veckažauči”, 
Brutuļi, Smiltenes 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4729

  94800030003001

„Veckažauči”,  
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

38 102896058

„Veseriņi”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

 94800030025
94800030025001 
94800030025002 
94800030025003

„Veseriņi”, 
Brutuļi, 

Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

39 104166633

„Ilgas 49”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

 94800050299  

Ilgas iela 49, 
Ilgas, Smiltenes 
pag., Smiltenes 
nov., LV-4729

40 104166801

„Ilgas 67”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

 94800050317  

Ilgas iela 67, 
Ilgas, Smiltenes 
pag., Smiltenes 
nov., LV-4729

41 104166818

„Ilgas 68”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

105951417 94800050318  

Ilgas iela 68, 
Ilgas, Smiltenes 
pag., Smiltenes 
nov., LV-4729

42 104166826

„Ilgas 69”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

 94800050319  

Ilgas iela 69, 
Ilgas, Smiltenes 
pag., Smiltenes 
nov., LV-4729

43 102899207

„Vēskas”, 
Kalnamuiža, 

Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

 94800060088

94800060088001 
94800060088002 
94800060088003 
94800060088004

„Vēskas”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

VARIŅU PAGASTS

44 104106256

„Papardes”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

 94900030051 94900030051001

„Papardes”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

45 105951394

„Garāža 1”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030389 94900030389001

„Garāža 1”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

46 105951400

„Garāža 2”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030390 94900030390001

„Garāža 2”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

47 105951417

„Garāža 3”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030391 94900030391001

„Garāža 3”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

48 105951425

„Garāža 4”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030392 94900030392001

„Garāža 4”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

49 105951433

„Garāža 5”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030393 94900030393001

„Garāža 5”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

50 105951441

„Garāža 6”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030394 94900030394001

„Garāža 6”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

51 105951458

„Garāža 7”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030395 949000303950014

„Garāža 7”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

52 105951466

„Garāža 8”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030396 94900030396001

„Garāža 8”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

53 105951474

„Garāža 9”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030397 94900030397001

„Garāža 9”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

54 105951482

„Garāža 10”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030398 94900030398001

„Garāža 10”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

55 105951490

„Garāža 11”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030399 94900030399001

„Garāža 11”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

56 105951505

„Garāža 12”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030400 94900030400001

„Garāža 12”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

57 105951513

„Garāža 13”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030401 94900030401001

“Garāža 13”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

58 105951521

„Garāža 14”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030402 94900030402001

„Garāža 14”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

59 105951538

„Garāža 15”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030403 94900030403001

„Garāža 15”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

60 105951546

„Garāža 16”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030404 94900030404001

„Garāža 16”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

61 105951554

„Garāža 17”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030405 94900030405001

„Garāža 17”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

62 105951562

„Garāža 18”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030406 94900030406001

„Garāža 18”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

63 105951570

„Garāža 19”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030407 94900030407001

„Garāža 19”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

64 105951587

„Garāža 20”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030408 94900030408001

„Garāža 20”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

65 105951595

„Garāža 21”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030409 94900030409001

„Garāža 21”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

66 105951601

„Garāža 22”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030410 94900030410001

„Garāža 22”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

67 105951618

„Garāža 23”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030411 94900030411001

„Garāža 23”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

68 105951626

„Garāža 24”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030412 94900030412001

„Garāža 24”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

69 105951634

„Garāža 25”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030413 94900030413001

„Garāža 25”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

turpinājums 4. lpp.
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Piešķirt ciema statusu ciemam Grotūzis Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, un ap-14. 
stiprināt ciema robežas saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19/19 
„Smiltenes novada teritorijas plānojuma grafi skā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” karšu pielikumu Nr. 20 „Grotūža ciema teritorijas robeža”. 

Mainīt un precizēt adreses ciemā Grotūzis, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā:15. 

Nr.
p.k.

Adreses 
kods Vecā adrese

Zemes 
vienības 
kadastra 

apzīmējums

Ēkas kadastra 
apzīmējums Jaunā adrese

Smiltenes pagasts, ciems Grotūzis

1 102895618

„Rūpnieki”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov. 

LV-4729

94800050213
94800050195001 
94800050195002 
94800050195003 

„Rūpnieki”, Grotūzis, 
Smiltenes pag., Smiltenes 

nov. LV-4729

2 102895570

„Kalnrūpnieki”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

94800050192  
„Kalnrūpnieki”, Grotūzis, 
Smiltenes pag., Smiltenes 

nov., LV-4729

3 103667932

„Ausekļi”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., 

LV-4729

94800050187
94800050187001 
94800050187002 
94800050187003

„Ausekļi”, Grotūzis, 
Smiltenes pag., Smiltenes 

nov., LV-4729

4 104165270
„Sili”, Smiltenes 
pag., Smiltenes 
nov., LV-4729

94800050441  
„Sili”, Grotūzis, Smiltenes 

pag., Smiltenes nov., 
LV-4729

5 104165287

„Strauti”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov. 

LV-4729

94800050424

94800050424001 
94800050424002 
94800050424003 
94800050424005

„Strauti”, Grotūzis, 
Smiltenes pag., Smiltenes 

nov. LV-4729

6 104165166

„Rituļi”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov. 

LV-4729

94800050206 94800050206001 
94800050206002 

„Rituļi, Grotūzis, Smiltenes 
pag., Smiltenes nov. 

LV-4729

7 102895626

„Vanagi”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov. 

LV-4729

94800050186 94800050186
„Vanagi”, Grotūzis, 

Smiltenes pag., Smiltenes 
nov. LV-4729

8 106727208

„Zaļkalni”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov. 

LV-4729

94800050422 94800050422001
„Zaļkalni”, Grotūzis, 

Smiltenes pag., Smiltenes 
nov. LV-4729

9 106372802

„Dzilnas”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov. 

LV-4729

94800050207 94800050207003
„Dzilnas”, Grotūzis, 

Smiltenes pag., Smiltenes 
nov. LV-4729

70 105951642

„Garāža 26”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030414 94900030414001

„Garāža 26”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

71 105951650

„Garāža 27”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030415 94900030415001

„Garāža 27”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

72 105951667

„Garāža 28”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030416 94900030416001

„Garāža 28”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

73 105951675

„Garāža 29”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030417 94900030417001

„Garāža 29”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

74 105951683

„Garāža 30”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030418 94900030418001

„Garāža 30”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

75 105951691

„Garāža 31”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030419 94900030419001

„Garāža 31”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

76 105951706

„Garāža 32”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030420 94900030420001

„Garāža 32”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

77 104106223

„Mazvariņi”, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

 94900030165
94900030165001  
94900030165002 
94900030165003

„Mazvariņi”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

78 105950593

„Vecā katlu 
māja”, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

 94900030248 94900030248001

„Vecā katlu 
māja”, Variņi, 
Variņu pag., 

Smiltenes nov., 
LV-4726

79 104106360
„Ziediņi”, Variņu 
pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

 94900030079
94900030079001 
94900030079002 
94900030079003

„Ziediņi”, 
Variņi, Variņu 

pag., Smiltenes 
nov., LV-4726

10 102899465

„ZETI”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov. 

LV-4729

94800050135

94800050135002 
94800050135003 
94800050135004 
94800050135005 
94800050135006 
94800050135007 

„ZETI”, Grotūzis, 
Smiltenes pag., Smiltenes 

nov. LV-4729

11 102895595

„Jātnieki”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov. 

LV-4729

94800050188

94800050188001 
94800050188002 
94800050188003 
94800050188004 
94800050188005

„Jātnieki”, Grotūzis, 
Smiltenes pag., Smiltenes 

nov. LV-4729

12 102895763

„Jaungrotūži”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov. 

LV-4729

94800050191

94800050191001 
94800050191002 
94800050191003 
94800050191004

„Jaungrotūži”, Grotūzis, 
Smiltenes pag., Smiltenes 

nov. LV-4729

13 102895601

„Krūmiņi”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov. 

LV-4729

94800050185 94800050185001
„Krūmiņi”, Grotūzis, 

Smiltenes pag., Smiltenes 
nov. LV-4729

102895634

„Zaļmeži”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov. 

LV-4729

94800050210 94800050123001 
94800050086002 

„Zaļmeži”, Grotūzis, 
Smiltenes pag., Smiltenes 

nov. LV-4729

15 102895650

„Mazgrotūži”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov. 

LV-4729

94800050442 94800050442001
„Mazgrotūži”, Grotūzis, 

Smiltenes pag., Smiltenes 
nov. LV-4729

16 102895538

„Grotūži”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov. 

LV-4729

94800050424 94800050016001 
94800050016002 

„Grotūži”, Grotūzis, 
Smiltenes pag., Smiltenes 

nov. LV-4729

17 106076234

“Jaunceplīši”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov. 

LV-4729

94800050512  
„Jaunceplīši”, Grotūzis, 

Smiltenes pag., Smiltenes 
nov. LV-4729

18 102899457

„Apakšstacija”, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov. 

LV-4729

94800050196 94800050196001
„Apakšstacija”, Grotūzis, 
Smiltenes pag., Smiltenes 

nov. LV-4729

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94480030354 adresi 16. „Akācijas”, 
Vidzeme, Brantu pagasts, Smiltenes novads. 

Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai ar kadastra apzīmē-17. 
jumu 9415 001 1307 4727,47 m2 platībā no – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreā-
cijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda 
cita klasifi kācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) –  uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve (kods 1001).

Iznomāt A.K. zemes vienību Ilgas 60, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums: 9480 18. 
005 0310, 0,0599 ha platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

Iznomāt I.P. pašvaldības piekritīgo zemes vienību  Valsts brīvā zeme (Ilgas 110), Smil-19. 
tenes pagastā, kadastra apzīmējums: 9480 005 0350,  0,06 ha platībā sakņu (ģimenes) dārza 
ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2025. gada 31. decembrim.

Iznomāt J.D. zemes vienības Ezera iela 6, Smiltenē, kadastra apzīmējums: 9415 010 20. 
0301, daļu 1178 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

Iznomāt Ī.Ē.L. zemes vienības Avotu iela 16 A, Smiltenē, kadastra apzīmējums: 9415 21. 
003 0218, daļu 101 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

Iznomāt R.S. zemes vienības Avotu iela 16 A, Smiltenē, kadastra apzīmējums: 9415 22. 
003 0218, daļu 236 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

Precizēt ar M.P. 2020. gada 17. februārī noslēgto zemesgabala nomas līgumu Nr. 23. 
22/2020 par zemes vienības Vidzemes iela 16, Smiltenē, kadastra apzīmējums: 9415 008 1414, 
nomu, precizējot zemesgabala platību no 0,0588 ha uz 0,0113 ha. 

Iznomāt Dz.P. zemes vienības 24. „Pašvaldības zemes gabals Nr. 4”, Launkalnes  pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums: 9470 010 0099, daļu 0,9 ha platībā sakņu (ģimenes) 
dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2024. gada 31. decembrim

Piešķirt J.S. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% (piecdesmit procentu) ap-25. 
mērā par zemi un 25% (divdesmit piecu procentu) apmērā par ēkām Galdnieku iela 27, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, par 2020. gadu. 

Piešķirt I.K. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% (piecdesmit procentu) ap-26. 
mērā par zemi un 25% (divdesmit piecu procentu) apmērā par ēkām „Bārdiņas”, Blomes pagas-
tā, Smiltenes novadā, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 94460010037 par 2020.gadu. 

Atsavināt kokmateriālus no nekustamā īpašuma 27. „Mežs”, Variņu pagasts, zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 9490 004 004, pārdodot tos atklātā mutiskā izsolē 20.07.2020. 
plkst.10.00 ar augšupejošu soli.

Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības 28. „Baro-
ni”, Bilskas pagasts, daļu, kadastra apzīmējums: 9444 008 0090 10,3 ha platībā, tai skaitā lauk-
saimniecībā izmantojamā zeme 10,3 ha (iznomāšana lauksaimnieciskai izmantošanai), zemes 
nomas tiesību izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem nekustamā īpašuma nomas tiesības ieguva 
zemnieku saimniecība „Kalnabirznieki” par 453,20 EUR (četri simti piecdesmit trīs euro un 
divdesmit centi) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā.

Apstiprināt izsoles rezultātu par apbūves tiesībām – komercdarbības objekta būvnie-29. 
cībai uz Smiltenes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Avotu iela 15, Grundzālē, 
Grundzāles pagastā, zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums: 9458 008 0038 8001, 0.3727 
ha platībā. Nekustamā īpašuma apbūves nomas tiesības ieguva izsoles dalībnieks – sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību „FIRMA MADARA 89 ĪPAŠUMI”, reģistrācijas numurs: 44103106564, 
par 780,00 EUR (septiņi simti astoņdesmit euro un nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa 

turpinājums no 3. lpp.
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gadā.
Iznomāt Nodarbinātības valsts aģentūrai pašvaldībai piederošo 30. 

mantu – nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 68,3 m², kuras paredzēts iz-
mantot aģentūras funkciju nodrošināšanai un klientu apkalpošanai, kas atro-
das Dārza ielā 11, Smiltenē, Smiltenes novadā. 

Uzdot Saimnieciskās darbības nodaļai organizēt AS 31. „SEB Banka” 
nomāto telpu Nr. 001-2 un Nr. 001-12, kopējā platībā 18,6 m², uzkopšanu, 
kas atrodas Dārza ielā 11, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Piešķirt Smiltenes novada domes līdzfi nansējumu 1585,44 EUR 32. 
(viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit pieci euro un četrdesmit četri centi) 
apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dakteru ielā 59, Smiltenē, iesnieg-
tā pieteikumu par projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labie-
kārtošana” ieceres realizēšanai:

Nr.
p.k.

Līdzfi nasējuma 
aktivitāte

Kopējais 
plānotais 
fi nansējums, 

EUR

Pašvaldības 
līdzfi nansējums 

no kopējā 
apjoma, EUR

Piezīmes

1

Bērnu rotaļu 
laukumu 

ierīkošanai vai 
esošo laukumu 
atjaunošanai

2113,92

1585,44 (max 
fi nansējums, 
75%, bet ne 

vairāk kā 1600,00 
euro)

Atbilst Saistošo 
noteikumu 
9.3. punktā 
noteiktam 
fi nansējuma 

apjomam
KOPĀ 2113,92 1585,44

Deleģēt un noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA 33. „Ilūkstes siltums” 
(reģ. Nr. 41503060271, juridiskā adrese: „Ošumāja” Kūku pagasts, Krustpils 
novads, LV-5222) uz 10 (desmit) gadiem no likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izrietošos pār-
valdes uzdevumus – nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus sil-
tumapgādes jomā, t.i., nodrošināt ar siltumapgādes pakalpojumiem (siltum-
enerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība) no adreses „Centra katlu māja”, 
Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas un pašvaldības objektus šādās adresēs:

Nr.
p.k. Patērētājs, adrese

1. „Palsmanes pamatskola”, Pamatskola, Palsmane, Smiltenes novads

2. „Palsmanes pamatskolas internāta ēka”, Internāts, Pamatskola, 
Palsmane, Smiltenes novads

3. Ēka „Madaras”, Palsmane, Smiltenes novads

4. „Smiltenes novada speciālā pamatskola”, Speciālās pamatskolas 
Internāts, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads

5. „Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde”, Bērnudārzs, 
Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads

6. Palsmanes kultūras nams , Palsmanes pagasts, Smiltenes novads
7. Ēka „Centra katlu māja”, Palsmane, Smiltenes novads
8. SIA „Palsmane”, Kantora ēka, Palsmane, Smiltenes novads
9. Daudzdzīvokļu ēka  „Rozītes”, Rozītes, Palsmane, Smiltenes novads

10. Daudzdzīvokļu ēka „Smaidas”, Smaidas, Palsmane, Smiltenes 
novads

11. Daudzdzīvokļu ēka „Vārpas”, Vārpas, Palsmane, Smiltenes novads

12. Daudzdzīvokļu ēka „Zvaigznītes”, Zvaigznītes, Palsmane, Smiltenes 
novads

13. Daudzdzīvokļu ēka „Dūjiņas”, Dūjiņas, Palsmane, Smiltenes novads

Apstiprināt apkures maksu siltumapgādes pakalpojuma nodrošinā-34. 
šanai no  „Centra katlu māja”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, par sa-
ražoto un piegādāto siltumenerģijas 1 (vienu) MWh 59,89 EUR (bez PVN).

Pieņemti 6 lēmumi par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.35. 
Apstiprināt Smiltenes novada kultūras, sporta, tūrisma un mūžiz-36. 

glītības nozaru starpdisciplināras attīstības stratēģijas 2020. – 2025. gadam 
izstrādes darba grupu.

Par Smiltenes 100 gadu svētku norisi un nepieciešamo fi nansēju-37. 
mu

Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2019. gada publisko pār-38. 
skatu.

Slēgt sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru 39. 
par valsts informācijas sistēmas „Sodu reģistrs” apakšsistēmas „Administra-
tīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma” lietošanu tiešsaistes režīmā.

Š.g. 7. jūlijā notika Smiltenes novada domes ārkārtas sēde, kurā tika 
pieņemti 3 lēmumi.

Noteikt, ka projekts Nr. 3.3.1.0/17/I/034 1. „Uzņēmējdarbības at-
tīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” 
atbilst ilgtspējīgai Smiltenes novada attīstībai. Atbalstīt projekta Nr. 
3.3.1.0/17/I/034 „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruk-
tūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” attiecināmo izmaksu palielināša-
nu, pārceļot  Projekta neattiecināmās izmaksas 300 000,00 euro (trīs 
simti tūkstoši euro) apmērā uz Projekta attiecināmām izmaksām.

Piešķirt biedrībai 2. „Smiltenes Sporta centrs”, reģ. Nr. 40008036792, 
papildus fi nansējumu 1800 EUR apmērā Latvijas čempionāta triatlona sprin-
ta distancē un starptautiskā Vidzemes atklātā čempionāta „Half Ironman” 
organizēšanai 2020. gada 19. jūlijā Smiltenē.

Apstiprināt apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijas nolikumu.3. 

Dina Kaupe,
Smiltenes novada domes 

Kancelejas nodaļas vadītāja 

Par 
pašvaldības 
saistošajiem 

noteikumiem
Š.g. 27. maijā Smiltenes novada 

dome izdeva saistošos noteikumus:
- Nr. 16/20 „Grozījumi Smil-

tenes novada domes 2010. gada 
26. augusta saistošajos noteikumos 
Nr. 20/10 „Par alkoholisko dzērie-
nu mazumtirdzniecības kārtību iz-
braukuma tirdzniecībā sabiedrisko 
pasākumu norises vietās Smiltenes 
novadā”;

- Nr. 14/20 „Grozījumi Smilte-
nes novada domes 2011. gada 26. 
maija noteikumos Nr. 6/11 „Par ielu 
tirdzniecību un tirgus statusa piešķir-
šanas kārtību Smiltenes novadā”.

Minētie saistošie noteikumi, ie-
vērojot, ka 2020. gada 1. jūlijā spēkā 
stāsies Administratīvās atbildības 
likums, paredz grozīt spēkā esošo 
saistošo noteikumu normas, kurās 
turpmāk naudas sods par pārkāpumu 
tiek izteikts naudas soda vienībās; 
noteiktas amatpersonas, kas veic 
administratīvā pārkāpuma procesu 
līdz administratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanai, kā arī tiek noteikts, ka 
administratīvā pārkāpuma lietas iz-
skata Smiltenes novada pašvaldības 
Administratīvā komisija.  

Saistošie noteikumi stājās spēkā 
š.g. 1. jūlijā – vienlaikus ar Adminis-
tratīvās atbildības likumu. 

Ar pilnu saistošo noteikumu 
tekstu un grozīto saistošo noteikumu 
konsolidēto versiju var iepazīties 
www.likumi.lv. 

Pašvaldībā

Smiltenes novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā 2020. gada 1. pusga-
dā reģistrēti 65 jaundzimušie (37 
puisīši un 28 meitenes), no tiem 62 
jaundzimušie ir Smiltenes novada 
bērni, savukārt 3 ir citu novadu 
bērni Īpaši priecājamies par dvīņu 

Dzimtsarakstu nodaļa informē
pāri, kur ģimenē piedzima divi pui-
sīši  (Haralds un Raivis). Novada 
22 ģimenes sagaidījušas savu pirm-
dzimto, 19 gadījumos bērns bija 
otrais ģimenē, 14 – trešie, septiņi 
– ceturtie, divi – piektie un viens – 
septītais. Populārākie meiteņu vārdi 

bija Nora un Elizabete. Tos vecāki 
izvēlējušies divos gadījumos.  Pui-
sīšiem 3 reizes atkārtojas Ernests 
un Marks. Divas reizes zēnu dzim-
šanas apliecībās ierakstīti vārdi 
Alekss un Emīls.

1. pusgadā dzimtsarakstu no-

daļā reģistrētas 64 miršanas. Miruši 
24 vīrieši vecumā no 36 līdz 87 ga-
diem un 40 sievietes vecumā no 43 
līdz 98 gadiem.

Nodaļā 2020. gada 1. pusē sa-
mazinājies reģistrēto laulību skaits, 
noslēgtas 9 laulības. Sakarā ar Co-

vid-19 ietekmi vairākas laulības 
tika atsauktas vai pārceltas uz vēlā-
ku laiku vai nākamo gadu. 

Informāciju sagatavoja: 
Dace Ērģele 

Smiltenes novada dome ar Lauku at-
balsta dienesta atbalstu īstenojusi projektu 
„Āra terases – nojumes izbūve Launkalnē”. 

Projekta mērķis ir radīt iedzīvotājiem 
vietu brīvdabas pasākumu organizēšanai, 
kā arī uzlabot kultūras pakalpojumu pieeja-
mību Launkalnē, vietējiem un apkārtējiem 
teritoriju iedzīvotājiem. Tā ietvaros tika iz-
būvēta āra terase – nojume Launkalnes cen-
trā, kurā nākotnē varēs organizēt dažādus 
pasākumus. Šā gada 8. augustā Launkalnē 
plānots jaunās āra terases atklāšanas pasā-
kums. Informācijai par pasākuma norisi un 
programmu sekot līdzi Smiltenes novada 
mājas lapā www.smiltene.lv. 

Projekta kopējās izmaksas ir 11920,54 
EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta 
līdzfi nansējums ir 7095,41 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un gu-
vis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrī-
bas „Abulas lauku partnerības” sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. 
– 2020. gadam izsludinātajā projektu pietei-
kumu iesniegšanas 6. kārtā. Projekts īstenots 

Noslēdzies projekts 
„Āra terases – nojumes izbūve Launkalnē”

Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014. – 2020. gadam 
pasākumā „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ar 
Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai fi nansējumu. 
Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanu administrē 
Lauku atbalsta dienests. 

Vairāk informācijas par Ei-
ropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA) pieej-
ams Eiropas Komisijas tīmekļa 
vietnē šeit.

Zelma Mičule
Attīstības un plānošanas 

nodaļas projektu vadītāja

Ar šā gada 2. jūliju No-
darbinātības valsts aģentūras 
Valmieras fi liāles Smiltenes 
klientu apkalpošanas centrs 
atrodas jaunās telpās – Dārza 
ielā 11, Smiltenē.

Līdz šim NVA Smiltenes 
klientu apkalpošanas centrs 
atradās Pils iela 6 telpās.

Klientu apkalpošana no-
risinās pēc iepriekšēja pie-
raksta, lai pieteiktos apmek-
lējumam, iedzīvotāji aicināti 
zvanīt uz tālruni – 26195698. 

NVA 
Valmieras 
fi liāles 

Smiltenes 
klientu 

apkalpošanas 
centrs jaunās 

telpās



 6 Smiltenes novada Domes Vēstis 2020. gada 17. jūlijs

Smiltenes novada izsoles 

Līdz ar ārkārtējās situācijas at-
celšanu Latvijā, no 10. jūnija Smil-
tenes novada Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas 
centrs (turpmāk VPVKAC),  paš-
valdības administrācija un iestādes 
atsāk apkalpot klientus klātienē –  
turpmāk pēc iepriekšēja pieraksta, 
turpinot ievērot noteiktos sociālās 
distancēšanās un epidemioloģiskos 
drošības pasākumus. 

Ievērojot  nosacījumu par cil-
vēku skaitu vienā telpā, pašvaldība 
aicina iedzīvotājus  turpmāk izvēr-
tēt klātienes apmeklējuma nepie-
ciešamību un pēc iespējas vairāk 
izmantot pakalpojumus e-vidē un 
saņemot konsultāciju pa telefonu 
vai e-pastu.

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 iesniegšanai 
par attaisnotiem izdevumiem, e-
pakalpojumu pieteikšana portālā 
www.latvija.lv, samaksāt nekusta-
mā īpašuma nodokli un c. pakalpo-
jumus), apmeklētajiem turpmāk 
iepriekšēja pieteikšanās:

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

visus iesniegumus un do-
kumentus, kas adresēti pašvaldībai, 
kā līdz šim var sūtīt uz e-pastu: 
dome@smiltene.lv, iesniegt iesnie-
gumu caur portālu www.latvija.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;

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

visa aktuālā informācija, 
iesniegumi, veidlapas, speciālistu 
kontaktinformācija pieejama www.
smiltene.lv.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI 
Valsts iestāžu pakalpojumu 

saņemšana pēc iepriekšēja pie-
raksta vai attālināti:

Valsts ieņēmumu dienests 
(VID)  ar 9. jūliju atsāk klientu ap-
kalpošanu Smiltenē, Dārza ielā 3, 
un VID speciālists klātienē pieņems 
pēc iepriekšējā pieraksta: zvanot 
uz tālr.: 66954850; 64707588; 
20022348 un rakstot uz e-pastu: 

Smiltenes novada pašvaldība atjauno apmeklētāju pieņemšanu klātienē 
pēc iepriekšēja pieraksta 

smiltene@pakalpojumucentri.lv.
Valsts sociālās apdrošināša-

nas aģentūra (VSAA) –  pierakstī-
ties klātienes apmeklējumam Smil-
tenē, Dārza ielā 3, zvanot uz tālr.: 
64707284 vai rakstot uz e-pastu: 
valka@vsaa.gov.lv. 

Pilsonības un migrācijas lie-
tu pārvalde (PMLP) – pieraksts 
klātienes apmeklējumam Smilte-
nē, Dārza ielā 11, zvanot uz tālr.: 
67209481; 67209482. 

Valsts Zemes dienests (VZD) 
–   pieraksts klātienes apmeklēju-
mam Smiltenē, Dārza ielā 3, zva-
not uz tālr.: 64231795 vai  rakstot 
e-pastu: kac.valmiera@vzd.gov.lv. 

Nodarbinātības valsts aģen-
tūras (NVA) pieraksts klātienes 
apmeklējumam Smiltenē, Dārza 
ielā 11, zvanot uz tālr.: 64714006, 
26195698 vai  rakstot e-pastu: kac.

valmiera@vzd.gov.lv. 
Nacionālais veselības die-

nests (NVD) Vidzemes nodaļa 
Smiltenē, Pils ielā 6 – pieraksts 
klātienes apmeklējumam zvanot uz 
tālr. 64772301, vai rakstot e-pastu: 
vidzeme@vmnvd.gov.lv

Vidzemes apgabaltiesas zvēri-
nāta notāre Linda Eglīte, Smiltenē, 
Dārza ielā 11, pierakstīties klātienes 
apmeklējumam uz tālr. 23550990 
vai rakstot uz e-pastu: Linda.Egli-
te@LatvijasNotars.lv.

Attīstības fi nanšu institūcijas 
„Altum”, pierakstīties klātienes ap-
meklējumam Smiltenē, Dārza ielā 
3, zvanot uz mob.tālr. 25482189 
vai rakstot uz e-pastu: linda.zake@
altum.lv.

Smiltenes novada dome š.g. 4. 
augustā pārdod izsolē trīs nekusta-
mos īpašumus: 

„Ķirši”, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra numurs 
9470 010 0274, mutiska izsole ar 
augšupejošu soli. Atsavināmais ne-
kustamais īpašums sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 9470 010 0265  0,2164 ha 
platībā. Izsoles objekta sākumcena 
noteikta 2750,00 eiro (divi tūkstoši 
septiņi simti piecdesmit eiro).Mak-
sājumi par objektu veicami 100% 
eiro. Nosolītājam sava piedāvātā 
augstākā summa, atrēķinot iemaksā-
to nodrošinājuma naudu, jāsamaksā 
ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 

izsoles dienas.
„Ķirškalni”, Launkalnes pa-

gastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9470 010 0275, mutiska 
izsole ar augšupejošu soli. Atsavinā-
mais nekustamais īpašums sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0266  0,2466 
ha platībā. Izsoles objekta sākumce-
na noteikta 4570,00 eiro (četri tūk-
stoši pieci simti septiņdesmit eiro). 
Maksājumi par objektu veicami 
100% eiro. Nosolītājam sava pie-
dāvātā augstākā summa, atrēķinot 
iemaksāto nodrošinājuma naudu, 
jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu 
laikā pēc izsoles dienas.

„Kalna Bērzi”, Launkalnes 

pagastā, Smiltenes novadā, kadas-
tra numurs 9470 010 0310, mutiska 
izsole ar augšupejošu soli. Atsavinā-
mais nekustamais īpašums sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0304  0,5707 
ha platībā. Izsoles objekta sākumce-
na noteikta 4840,00 EUR (četri tūk-
stoši astoņi simti četrdesmit eiro). 
Nekustamais īpašums tiek pārdots 
uz nomaksu, samaksu veicot 1 (vie-
na) gada laikā no pirkuma līguma 
noslēgšanas brīža. Maksājumi par 
objektu veicami 100% eiro.

Par nekustamā īpašuma izso-
lāmās mantas apskates vietu un 
laiku sazināties ar Launkalnes pa-
gasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 

29127008.
Smiltenes novada dome pārdod 

par brīvu cenu pašvaldības kusta-
mo mantu:

Pasažieru autobusu Ford 1. 
Transit, reģistrācijas numurs HH 
9249, 2009. izlaiduma gads. Atsavi-
nāmā transportlīdzekļa nosacītā pār-
došanas cena ir noteikta – 2400,00 
(divi tūkstoši četri simti eiro 00 cen-
ti) ieskaitot PVN. Maksājumi par 
objektu veicami 100% eiro.

Vieglo auto SUBARU 2. 
LEGACY, reģistrācijas numurs 
GA 2983, 2006. izlaiduma gads. 
Atsavināmā transportlīdzekļa no-
sacītā pārdošanas cena ir noteikta 
– 548,00 EUR  (pieci simti četrdes-

mit astoņi eiro 00 centi) ieskaitot 
PVN. Maksājumi par objektu vei-
cami 100% eiro.

Par atsavināmās kustamās man-
tas sīkāku raksturojumu, apskates 
vietu un laiku var sazināties ar In-
garu Veismani  (tālrunis 29194723, 
e-pasts: ingars.veismanis@smilte-
ne.lv).

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties https://smiltene.lv/pasval-
diba/pazinojumi/izsoles/

 

Informāciju sagatavoja: 
Ieva Meldere

Smiltenes novada domes
Nekustamo īpašumu speciāliste

Smiltenes novada Pašvaldības policijas atskaite par 2020. gada jūniju
Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2020. gada jūnija mēnesī sastādījusi 27 administratīvo pār-

kāpumu protokolus, no kuriem 14 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un 13 par Smiltenes novada 
domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Smiltenes novada Pašvaldības policijas atskaite par 2020.gada jūniju

  
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli  

No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK)                                                                       
noteikumu pārkāpumiem: 14

LAPK 80.3 p. 2. d. Makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpšana 2

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

9

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

„Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 13

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

1

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

11

SN 33.1. Par automašīnu un citu transporta līdzekļu mazgāšanu, profi laktisko apkopi (eļļas vai 
citu motoru šķidrumu maiņa) šim nolūkam neparedzētās vietās (daudzdzīvokļu ēku pagalmi, ielas, 
ūdenskrātuvju aizsardzības zonas)

1

Smiltenes novada Pašvaldības policija, pamatojoties uz „Dzīvnieku aizsardzības likuma” 8. panta 2. daļā noteik-
to pienākumu, lūdz jebkuru personu par Smiltenes novadā klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku 
paziņot nekavējoties, zvanot uz dienesta tālruni 28659933! 

„Dzīvnieku aizsardzības likuma” 8. panta 1. daļā noteikts, ka bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības 
palicis dzīvnieks (izņemot savvaļas dzīvnieku) uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku. Par klaiņojošu dzīvnieku nav 
uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā, tādējādi ir būtiska 

atšķirība starp klaiņojošu dzīvnie-
ku un cilvēka pieradinātu. 

Ikvienam, kurš sākt rūpēties par 
klaiņojošu dzīvnieku, ir jāapzinās, 
ka tādējādi viņš uzņemas atbildību 
un viņam ir pienākums ievērot un 
pildīt „Dzīvnieku aizsardzības liku-
mā” un Ministru kabineta noteiku-
mos noteikto kārtību.

Kaķus, par kuriem kāds rūpējas 
nevar uzskatīt par klaiņojošiem – tās 
ir sekas atsevišķu mājas iemītnieku 
bezatbildīgajai rīcībai. Līdz ar to 
pašvaldībai ir tiesības šādus pagal-
mā pieradinātus kaķus nevis aizvest 
uz patversmi un meklēt tiem jaunas 
mājas, bet sterilizēt un nogādāt atpa-
kaļ ierastajā vidē, to paredz Minis-
tru kabineta noteikumu „Klaiņojošu 
suņu un kaķu izķeršanas prasības” 
20. punkts.

Savukārt Ministru kabineta no-
teikumi „Labturības prasības mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdz-
niecībai un demonstrēšanai publis-
kās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 
nosaka īpašās prasības kaķa turēša-
nai.

Kaķi atļauts atsavināt, nā-
kamajam īpašniekam nododot kopā 
ar vakcinācijas apliecību vai mājas 
(istabas) dzīvnieka pasi (ja dzīvnie-
kam ir implantēta mikroshēma):

pēc 10 nedēļu vecuma sasnieg-
šanas un vienu nedēļu pēc pē-
dējās vakcinācijas pret vīrusa 

izraisītām infekcijas slimībām;
pēc triju mēnešu vecuma sa-
sniegšanas, ja dzīvnieks ir vak-
cinēts pret vīrusa izraisītām 
infekcijas slimībām un trakum-
sērgu, bet ne agrāk kā nedēļu 
pēc vakcinācijas.

Kaķis, kas ir vecāks par 
sešiem mēnešiem, var brīvi uz-
turēties ārpus tā īpašnieka vai 
turētāja valdījumā vai turējumā 
esošās teritorijas, ja kaķis ir ste-
rilizēts.

„Dzīvnieku aizsardzības li-
kuma” 57. pants paredz par dzīv-
nieku labturības prasību pārkā-
pumiem piemēro naudas sodu 
fi ziskajai personai līdz trīssimt 
piecdesmit naudas soda vienībām, 
bet juridiskajai personai — no 
divdesmit divām līdz piecsimt 
naudas soda vienībām.

Viena naudas sodas vie-
nība ir 5 eiro.

Izturēsimies atbildīgi pret tiem, 
ko pieradinām!

Smiltenes novada Pašvaldības 
policijas aicina par jebkuru sabied-
riskās kārtības pārkāpumu vai per-
sonu tiesību un brīvības apdraudēju-
mu nekavējoties ziņot 

28 65 99 33  vai   110.
                                                                                                

Smiltenes novada 
Pašvaldības policija
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Ar daudz siltiem ceļavārdiem, 
krāšņām meijām, ceriņu ziediem, 
pujenēm un lupīnām rotātā skolā 
izlaidumu svinēja Smiltenes vidus-
skolas devīto un divpadsmito klašu 
absolventi. Vairākums devīto klašu 
skolēnu turpinās mācības tepat vi-
dusskolā, bet daudzi divpadsmito 
klašu absolventi šobrīd gaida, kad 
sāksies jauno audzēkņu uzņemša-
na augstskolā. 

„Smiltene liek uz jums uz lielas 
cerības,” vidusskolas absolventus 
uzrunāja Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Edgars Avotiņš. „Jūs 
esat tie, kuri sekmēs mūsu valsts 
ilgtspējīgu un stabilu attīstību! Kopš 
mana izlaiduma pagājuši 18 gadi, 
bet joprojām spilgti atceros vienu 
vēlējumu: „Krājiet zināšanas! Tā ir 
bagātība, ko jums neviens nespēs at-
ņemt!” To šodien novēlu arī  jums! 
Ja šie vārdi spilgti palikuši atmiņā 
tik daudzus gadus, tas tikai aplieci-
na, ka tiem ir liels spēks. 12.klases 
izlaidums – tas ir jauna ceļa sākums. 
Jūs lieliski tikāt galā ar grūtībām trīs 
attālināto mācību mēnešos un esmu 
pārliecināts, ka tikpat labi pārvarēsiet 
arī visus pārējos lielās dzīves izaici-
nājumus!”

Prēmijas turpmākajai izaugsmei
Smiltenes vidusskola īpaši le-

pojas ar jauniešiem, kuri ar izciliem 
mācību rezultātiem un aktīvu sabied-
risko darbību ļāvuši skolas vārdam 
izskanēt visā Latvijā un ārpus tās!

Latvijas ministru prezidenta At-
zinības rakstu, Latvijas simtgades 
izcilnieka stipendiju un skolas ilg-
gadējās mecenātes Annas Zadiņas 
prēmiju šogad saņēma 12.b klases 
skolnieks Kaspars Pakulis.

Šī skolas vēsturē no divdesmit 
astoņām reizēm ir sestā, kad Annas 
Zadiņas prēmiju saņem puisis, par ko 
Zadiņas kundzei īpašs prieks.

Tradicionāli vidusskolēni, kuru 
vidējā atzīme bija 8 balles un augstā-
ka, un kuri aktīvi piedalījušies skolas 
sabiedriskajā dzīvē (šogad 25 jaunie-
ši), saņēma Smiltenes novada domes 
naudas balvas. 

Smiltenes novada Izglītības 
pārvaldes vadītājas vietniece Alise 
Valaine-Kalniņa, kura arī pati ir šīs 
skolas absolvente, jauniešiem uzdā-
vināja Smiltenes novada 2020. gada 
absolventu nozīmītes un vēlēja būvēt 
sev zem kājām stingru ceļu un domāt 
labas domas, lai tās palīdz īstenot 
skaistākos sapņus un ieceres. 

„Laime – šajā prieka mirklī būt 
ar jums!”

„Tā ir ārkārtīgi liela laime – šajā 
prieka mirklī būt ar jums,” absolven-
tus uzrunāja Smiltenes vidusskolas 
direktore Ilze Vergina. „Jums ir nos-
lēdzies viens skaists dzīves posms, 
priekšā būs vēl daudz izvēļu. Un  tikai 
no jums pašiem atkarīgs, kādu ceļu 
izvēlēsieties. Nav labāku vai sliktāku 
ceļu, ir tikai katram savējais.

Šogad gan dabā, gan dzīvē viss 
notiek daudz spilgtāk, emocionāli 
spēcīgāk. Lai jums nebūtu jāsēž divu 
metru attālumā vienam no otra, no-
lēmām, ka aicināsim visus pie balti 
klātiem galdiem, citu citam pretī, lai 
vēlreiz varat viens otram ieskatīties 
acīs… 

Skolā šogad soli pa soli gata-
vojāmies Smiltenes simtgadei. Viss 
jau bija saplānots, bet tagad nāksies 
domāt, kā šos svētkus svinēt citādāk. 
Bet ticu, ka kopīgiem spēkiem tas 
izdosies!

Kas tad ir skolas laiks? Vai tas ir 
stāsts par zināšanām, par cilvēka tap-
šanu, draudzību un mīlestību? – Vis-
ticamāk, ka viss minētais kopā. Lai 
jums pietiek gudrības un sirds spēka 
īstenot savus mērķus!”

„Es esmu jums blakus, ejiet 
droši!”

9.a klases audzinātāja Jeļena 
Dombrovska saviem absolventiem 
izlaidumā kopā ar laba vēlējumiem 
dāvināja Latgalē, no Latvijas māla ar 
lielu sirsnību un mīlestību izgatavo-
tus svilpauniekus. „Kāpēc tieši put-
nus? – Jo bērni aug un, kad pienāk 
zināms vecums, viņi, tāpat kā putni, 
izpleš spārnus un lido prom,” skaidro 
skolotāja. „Kaut arī šis brīdis šķiet 
skumjš, tomēr tāda ir dzīves kārtība. 
Jaunie iet savu ceļu, mēs paliekam, 
atbalstām un gaidām ciemos”.

„Paņemiet šos putniņus rokās, 
sasildiet savās plaukstās,” audzinātā-
ja izlaidumā rosināja savus devītos. 
„Viņi saņems jūsu enerģiju un atdzī-
vosies! Sadraudzējieties ar viņiem! 
Tagad tas jūs sargās visur, kur vien 
būsiet. Uzlieciet pirkstu uz kakla un 
mācieties lietošanas instrukciju: 

Kad iepūtīsiet vienu reizi, tas 
nozīmēs „Es jūs dzirdu!” Ja iepūtī-
siet gari, aizspiežot vienu pusi, atce-
rieties:  „Es esmu jums blakus, ejiet 
droši!”

Iepūšot gari, pamīšus atverot un 
aizverot abus sānu caurumiņus,  zi-
niet: „Es ticu, jums izdosies!””
Atslēga visām pasaules durvīm

„Ir tikai viena atslēga, ar kuru 
var atslēgt visas pasaules durvis,” 
savu 9.b klasi izlaidumā uzrunāja 
skolotājs Jurģis Jurka. „Šī atslēga ir 
zināšanas. Kā milzīgs spēks, ar kuru 
palīdzību var mainīt pasauli. Šodien 
jūsu rokās ir atslēga, ko paši esat 
kaluši deviņus gadus. Lai atslēgtu 
savas pirmās lielās durvis, aiz kurām 
jūs sagaida tik daudz nezināmā un 
jaunā… Bet atceraties, ka šī atslēga 
ir jāturpina kalt, jo nav zināms, cik 
durvis vēl būs jātver...”

Skolotājs atzina: „Izlaiduma for-
māts krietni atšķīrās no citām reizēm, 
bet šogad tas bija katrai klasei ļoti 
personisks, radot patīkamu noskaņo-
jumu gan man kā klases audzinātā-

jam, gan skolēniem.” 
9.c klases audzinātāja Monta 

Konstante katram skolēnam bija sa-
gatavojusi savus īpašos ceļa vārdus, 
bet visiem kopā vēlēja: „Lai jums pa-
saulē vienmēr būtu kaut kas, ko gri-
bas iemācīties, kaut kas, ko vēlaties 
darīt, kāda vieta, kur vēlaties nonākt 
un cilvēks, kuru ļoti gribas satikt!” Šī 
klase skolotājai vienmēr būs īpaša, 
jo tā ir viņas pirmā audzināmā klase 
šajā skolā. 

„Tā mēs kopā augām!”
„Tā mēs kopā augām šos čet-

rus gadus. Ar kādu nedaudz mazāk, 
ar kādu vairāk, bet kopā,” 9.d klasi 
izrunāja audzinātāja Dace Rudzīte. 
„Mēs esam viens no otra daudz mā-
cījušies. Arī es kā klases audzinātāja 
augu kopā ar jums. Šajā laikā esat 
sasnieguši dažas virsotnes un kādreiz 

arī nedaudz paklupuši, tiekot pie pu-
niem. Taču vislielākais prieks par to, 
ka esat apliecinājuši sevi kā koman-
da. Ieguvuši draugus, kuri būs jūsu 
atmiņās uz mūžu. 

Viens posms jūsu dzīvē ir noslē-
dzies un tagad ļoti daudz būs atkarīgs 
no jums pašiem. 

Novēlu jums augt, pilnveidoties 
un sapņot lielus sapņus! Vienmēr iz-
virzīt savai dzīvei augstus mērķus. 
Kad tos sasniedziet, tiecieties nokļūt 
vēl augstāk! Nekad nepadodieties, 
bet cīnieties! Pēc laika mēs visi kopā 
atkal satiksimies salidojumos, gluži 
kā to izspēlējām Pogu ballē. Mana 
lielākā laime būs redzēt jūs laimīgus, 
dzīvespriecīgus, jau pieaugušus!

Jūs visi kopā un katrs atsevišķi 
esat īpaši. Gluži kā dabā plaukstoši 
ziedi!”
„Manās acīs jūs esiet zelta vērtē!”

Tā iznāca, ka 12.a klasei vidus-
skolā bijušas divas audzinātājas. 10. 
klasē – Inga Deigele, bet nākamajos 
divos gados Lāsma Rābante. 

„Braucot uz izlaidumu, man 
visu laiku ausīs skanēja fragments 
no Renāra Kaupera dziesmas „Kad 
viss jau būs pateikts, tā kādreiz būs? 
Mēs dosimies tālāk, viss parastais 
sagrūs,” jauniešus uzrunāja skolo-
tāja Inga Deigele. „Kad pēc desmi-
tās klases šķīrāmies, es gribēju, lai 
jūs atceraties audzinātāju, kura par 
jums stāvēja un krita,  nevis cilvēku, 
kuram jums mūžam pietrūka laika. 
Tāpēc mūsu ceļi nedaudz šķīrās. 
Bet skolotāja Rābante, būdama ļoti 
sirsnīgs un gaišs cilvēks, tiešām par 
jums stāvēja un krita.”

„Kad pirms gadiem uzzināju, 

ka kļūšu par audzinātāju, tas bija 
liels pārsteigums, „izlaidumā atzi-
na skolotāja Lāsma Rābante. „Jūs 
bijāt 23, diezgan spuraini un mana 
pirmā doma bija: „Nu gan ir tūtā! 
Bet kļūdījos. Nebijām nekādā tūtā 
un pat ne tai tuvu. Tagad varu teikt: 
„Jums viss būs kārtībā! Es par jums 
nešaubos, pilnīgi paļaujos, ka viss 
būs tieši tā, kā jūs gribēsiet! Esmu 
redzējusi, kā jūs caur uguni un ūdeni 
ejat pretī saviem mērķiem. Vēroju, 
kā, mobilizējuši visus savus spēkus, 
jūs nācāt uz pārbaudes darbiem. Tas 
parādīja jūsu darba stilu, mērķtiecī-
bu un sapņus. Par jūsu mērķtiecību 
un darba stilu vēlos pateikt paldies 
arī saviem kolēģiem, Smiltenes vi-
dusskolas skolotājiem, jo viņi jums 
neļāva apstāties. Par jūsu saknēm 
paldies vecākiem, jo viņi jūs allaž 
paturēja acīs un, kad vajadzēja, bija 
gatavi pateikt arī stingrāku vārdu. 
Un šīs saknes būs tās, kas vienmēr 
palīdzēs, lai vētra jūs neapgāž un 
ūdens neaizskalo. Jums vēl būs jā-
uzkāpj daudzos kalnos, jāsasniedz 
daudzi mērķi. Lai kādi arī priekšā 
būtu šķēršļi, lai kas arī notiktu, vien-
mēr atceraties: „Manās acīs jūs esat 
zelta vērtē! Man bija gods būt jūsu 
audzinātājai!”

„Te ir mūsu laimīgā zeme!”
„Pirms izlaiduma grāmatu 

plauktā atradu grāmatiņu, kuru man 
izlaidumā uzdāvināja mana klases 
audzinātāja,” savējos, 12.b klases 
skolēnus izlaidumā uzrunāja audzi-
nātāja Elita Tilčika.” Pirmajā lapā 
skolotāja bija ierakstījusi Leonardo 
da Vinči vārdus: „Slikts ir tas sko-
lēns, kurš nepārspēj savu skolotāju.” 
To šodien gribu  novēlēt jums: kļūs-
tiet izglītotāki, neatlaidīgāki, labestī-
gāki, godīgāki, nekā mana paaudze, 
un piepildiet visus savus sapņus!

Esiet drosmīgi! Uzdrīkstieties 
izvirzīt sev augstus, grūti sasniedza-
mus mērķus, jo tikai tādu īstenošana 
sniedz patiesu gandarījumu un pie-
šķir dzīvei jēgu. 

Vienmēr atcerieties, ka visvairāk 
jūs esat vajadzīgi šeit, savai ģimenei, 
savai zemei! Novēlu jums kā Sprīdī-
tim iepazīt pasauli un atgriezties, dzī-
vot un strādāt Latvijā, jo te ir mūsu 
īstās mājas, mūsu laimīgā zeme!

Lai jums izdodas izvēlēties sa-
vai būtībai atbilstošāko turpmāko 
ceļu! Lai nākamais solis – tālākā iz-
glītība vai darbs – ir jūsu īstā izvēle! 

Smiltenes vidusskolā izlaidums ar balti klātiem galdiem
Smiltenes vidusskola 
sarūpējusi sveicienu 
Smiltenei jubilejā!
Smiltenes vidusskola ir 

vieta, kur pirmās zināšanas un 
pamatu turpmākajai izaugsmei 
ieguvušas vairākas smilteniešu 
paaudzes. Vēlot savai mīļajai 
pilsētai, visiem smilteniešiem 
un tās viesiem skaistus svētkus, 
Smiltenes vidusskolas skolēni 
sagatavojuši kādu īpašu, emo-
cionāli piesātinātu pārsteigumu. 
Gaidīsim visus interesentus 18. 
jūlijā, plkst. 21 uz kopīgu pasā-
kumu pie Smiltenes vidusskolas, 
Dakteru ielā 27!

Latvijas ministru prezidenta Atzinības rakstu, Latvijas simtgades izcilinieka 
stipeniju un skolas ilggadējās mecenātes Annas Zadiņas prēmiju šogad 

saņēma 12.b klases skolnieks Kaspars Pakulis.

“Tā ir ārkārtīgi liela laime – šajā prieka mirklī būt ar jums,” absolventus 
uzrunāja Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina.

 Devīto klašu absolventiem tā bija pirmā satikšanās pēc pandēmijas. Lai 
skolēniem nebūtu jāsēž divu metru attālumā vienam no otra, viņi izlaidumā 
tika aicināti pie balti klātiem galdiem, lai vēlreiz var ieskatīties cits citam 
acīs, parunāties un pakavēties atmiņās par skolā aizvadītajiem gadiem.

Izglītība

turpinājums 8. lpp.
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Lai savā ceļā nepaklūpat un neapmal-
dieties! Lai jūsu neveiksmju puni (un 
tādi noteikti būs) nav sāpīgi un ātri 
sadzīst! Izvēlaties sev līdzās tādus 
cilvēkus, kuri jūs atbalstīs un motivēs 
izaugsmei!”

Kur aizveras durvis, tur atveras 
lodziņi…

„Plānojot šos izlaidumus, visvai-
rāk vēlējos, lai jaunieši aktīvi līdzdar-
bojoties, apzinās, ka viņi un tikai viņi 
būs tie, kas ar savām izvēlēm veidos 
turpmāko dzīvi,” atzīst pasākuma 
producente Gundega Skudriņa. „Uz-
skatu – mums visiem ir vienas mājas 
– tā ir Latvija. Ja otram dod to, ko tu 
vēli sev, tad mums visiem šajās mājās 
būs dzīvot vieglāk. Tāpēc izlaidumā 
lūdzām jauniešus uzrakstīt vēlēju-
mus, ar kuriem viņi pēc tam apmai-
nījās… Rosināju viņus ieklausīties 
savā sirdsbalsī un domās. Cilvēki, 
kuri to dara, parasti ir laimīgāki. Lai-

mīgs, smaidīgs un priekpilns cilvēks 
ir liela vērtība arī apkārtējiem.”

Gundega Skudriņa pati pieder 
cilvēkiem, kas labprāt pieņem jaunus 
izaicinājumus un viņas vadmotīvs 
ir – kur aizveras durvis, tur atveras 
lodziņi… To vienmēr atcerēties viņa 
vēl arī visiem Smiltenes vidusskolas 
absolventiem.

Izlaidumā jauniešiem skaistu, 
sirsnīgu un emocionāli saviļņojošu 
muzikālo sveicienu dāvināja dziedā-
tāja Gunita Bārda un ģitārists Emīls 
Aļļēns.

„Grūti noticēt – rudenī sāksies 
jauna, pavisam citāda dzīve!”

„Vēl īsti nespēju noticēt, ka vi-
dusskolas gadi jau pagājuši un rudenī 
sāksies jauna dzīve,” atzīst Latvijas 
ministru prezidenta Atzinības raksta 
ieguvējs, Latvijas simtgades izcil-
nieka un Annas Zadiņas prēmijas 
laureāts Kaspars Pakulis, kurš šobrīd 
gaida, kad augstskolā sāksies jauno 

audzēkņu uzņemšana. Visticamāk, 
viņa turpmākās gaitas  būs saistītas ar 
Rīgas Tehniskās Universitātes Dator-
zinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultāti. 

No Smiltenes vidusskolas 
Kasparam visvairāk atmiņā paliks 
sirsnīgā un draudzīgā klase. „Kopā 
esam piedzīvojuši patiešām daudz 
skaistu brīžu, no kuriem noteikti jā-
piemin gatavošanās un piedalīšanās 
skolas aerobikas festivālā. Vieno-
jāmies, ka turpmāk brauksim uz šo 
pasākumu kā skatītāji. Mums bija ļoti 
jauka audzinātāja – Elita Tilčika. Trīs 
vidusskolas gadi paskrēja tik ātri! Ja 
varētu vēlreiz atgriezties 10. klasē, 
noteikti jau tad vairāk domātu, kurp 
došos pēc 12. klases. To iesaku darīt 
arī visiem tiem, kuri šogad sāks mā-
cības 10. klasē!

Smiltenes vidusskola mūsu ģi-
menē vienmēr būs ļoti īpaša skola. 
Šo skolu absolvējusi mana mamma, 
māsa, daudzi radinieki.”

Kaspars ir ļoti pateicīgs arī par 
viņam piešķirtajām naudas balvām. 
„Parasti jau mācību darba augstākais 
novērtējums ir labas atzīmes. Tāpēc 
šoreiz, vienlaikus saņemot arī vairā-
kas naudas balvas, jūtos mazliet sa-
mulsis. Bet studiju laikā šī naudiņa 
noteikti noderēs.”

„Vidusskolas laiks – viens no 
skaistākajiem dzīvē!”

Vidusskolu šogad beidz arī jau-
niešu pašpārvaldes prezidents Kār-
lis Rozītis. Kārļa turpmākās ieceres 
saistās ar Rīgas Stradiņa universitātes 
Komunikācijas fakultāti. „Ir arī at-
kāpšanās ceļš, bet domāju, ka mana 
nākamā skola būs Rīgas Stradiņa uni-
versitāte,” saka Kārlis un neslēpj, ka 
jau tagad skumst pēc saviem jauka-
jiem vidusskolas klasesbiedriem, ar 
kuriem visi vienmēr jutušies kā viena 
komanda. „Pilnībā piekrītu tiem, kuri 
saka: vidusskolas laiks ir viens no 
skaistākajiem cilvēka dzīvē! Mazliet 

žēl, ka otrajā semestrī dēļ COVID 
19 neizdevās īstenot vairākas ieceres 
kā skolas prezidentam. Bet vissirs-
nīgākais paldies manai brīnišķīgajai 
komandai, skolas jauniešu pašpār-
valdei! Domāju – darbošanās pašpār-
valdē mums visiem ir liels ieguvums. 
Tas pavēra iespēju kļūt drošākiem 
un pašpārliecinātākiem! Skolas jau-
najam prezidentam vai prezidentei 
novēlu daudz spēka, radošuma un 
pacietības! 

Lai viņam/viņai izdodas veik-
smīgi turpināt līdzšinējās tradīcijas 
un iedibināt jaunas! Skolēniem tikpat 
būtiski, kā iegūt daudzpusīgas zināša-
nas, ir arī svarīgi atrast veidu, kā rado-
ši un interesanti piepildīt brīvo laiku.

Lai skolai veiksmīgi izdodas pa-
veikt iesāktos būvdarbus un lai sko-
lēni novērtē, cik labā un skaistā skolā 
viņi var mācīties!”

Teksts: Baiba Vahere
Foto: Inga Zaļkalne,

 Agnis Melderis

Smiltenes tehnikumā 26. jūni-
jā tika svinēti īpaši svētki! Klātesot 
Izglītības un zinātnes ministrijas, 
Valsts izglītības attīstības aģentūras 
pārstāvjiem, Smiltenes novada do-
mes priekšsēdētājam Edgaram Avo-
tiņam, atbildīgajam būvuzraugam 
Mārim Dikmanim no SIA „PMG”, 
autoruzraugiem un projektētājiem 
no SIA „Energoconsult”, kā arī uzti-
camākajiem sadarbības partneriem, 
notika svinīga lenšu pārgriešana pie 
skolas nesen rekonstruētās dienesta 
viesnīcas un manēžas nākamo hid-
robūvju būvtehniķu un ceļu būvteh-
niķu apmācībai.

1968. gadā celtā dienesta vies-
nīca projekta „Smiltenes tehnikuma 
modernizēšana specifi skā atbalsta 
mērķa 8.1.3. „Palielināt moderni-
zēto profesionālās izglītības iestāžu 
skaitu” ietvaros (Nr. 8.1.3.0/17/
I/001) tikpat kā uzcelta par jaunu. 
Nomainīts ēkas jumts, nokrāsota un 
nosiltināta fasāde.

Pirmajā stāvā izbūvētas istabi-
ņas audzēkņiem ar kustību traucēju-
miem. Šeit atradīsies arī bibliotēka, 
medpunkts un telpas dienesta vies-
nīcas skolotājiem. Viesnīcas pag-
rabstāvā ierīkota telpa veļas mazgā-
šanai.

Jaunajā dienesta viesnīcā varēs 
izmitināt 144 audzēkņus. Iecerēts, 
ka pirmie iemītnieki tajā būs pirmo 
kursu jaunieši.

Viesnīca ir dzīvokļa tipa. Kat-
ram divistabu „dzīvoklim” ir savs 
sanitārais mezgls. Vienā istabiņā va-
rēs izmitināt divus trīs jauniešus.

Katrā stāvā ierīkotas divas vir-
tuves un trīs gaišas, omulīgas atpū-
tas telpas.

Smiltenes tehnikumam ir daudz 
sadarbības partneru ārzemēs. Par 
skolas izglītības piedāvājumiem lie-
lu interesi izrādījuši ne vien vietējie, 
bet arī ārzemju jaunieši. Tāpat no-
pietni tiek domāts par mūžizglītības 
programmu pilnveidošanu. Tāpēc 
papildu telpas dzīvošanai bija būtis-
ka nepieciešamība.

Būvdarbus veica SIA „SAN - 
NAMI”, kas šā paša projekta ietva-
ros nesen pabeidza manēžu nākamo 
ceļu būvtehniķu un hidrobūvtehni-
ķu apmācībai. Tajā jaunieši varēs 
praktiski darboties visu gadu, neat-
karīgi no laikapstākļiem. Manēža 

veidota tā, lai tajā brīvi var pievest 
un izvest būvmateriālus. Audzēkņi 
mācību laikā varēs izbūvēt dažādus 
elementus un pēc tam tos demon-
tēt. Sākot no grāvjiem, caurtekām, 
apakšzemes komunikācijām, nelie-
lām drenu sistēmām, to elementu 
izbūvi un beidzot ar dažādu segumu 
ieklāšanu. Jaunajā būvē var ērti ie-
braukt ar tehniku. Manēžā ir arī liela 
klase teorētiskajām apmācībām un 
atsevišķa telpa traktortehnikas un 
apkalpojošās tehnikas novietošanai, 
kurās tiks veiktas ikdienas apkopes 
un plānveida remontdarbi.

Ēkā notiks arī atsevišķas prak-
tiskās nodarbības celtniecības un 
ceļu būves mašīnu tehniķiem.

Jaunā manēža atvieglos audzēk-
ņiem gatavošanos profesionālās 
meistarības konkursiem un profe-

Tehnikumā realizēts vērienīgs modernizācijas projekts

sionālās kvalifi kācijas eksāmeniem.
Šeit iecerēts rīkot meistarkla-

ses, kurās tiks aicināti uzņēmēji, kas 
skolas audzēkņiem varēs parādīt, kā 
notiek būvniecība viņu uzņēmumos. 
Ražotājiem šeit būs iespēja iepazīs-
tināt ar savu jauno produkciju. Uz 
meistarklasēm tiks aicināti ne vien 
skolas audzēkņi, bet arī interesenti no 
vietējiem uzņēmumiem. Uzņēmēji 
šeit varēs izraudzīties nākamos kolē-
ģus. Jaunieši satiksies ar profesionā-

Smiltenes tehnikuma direktors svinīgi pārgriež lentu pie ieejas tikko 
rekonstruētajā dienesta viesnīcā Kalnamuižā 44. 

Atklājot manēžu nākamo ceļu būvtehniķu un hidrobūvju būvtehniķu 
apmācībai. No kreisās: IZM Struktūrfondu departamenta direktora 

vietniece profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā Ulrika 
Naumova, Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore 

Rūta Gintaute-Marihina, Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis un 
Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

Smiltenes tehnikumā turpinās jauno audzēkņu uzņemšana!

lās kvalifi kācijas prakses vadītājiem.
Minētā projekta ietvaros skolas 

teritoriālajā struktūrvienībā Alsviķos 
dienesta viesnīcā uzstādīts diagonā-
lais pacēlājs un pilnībā atjaunots 
ūdensvads, kanalizācijas sistēma, kā 
arī atjaunotas dušas telpas.

Profesionāļi to uzskata par uni-

kālu projektu Latvijā. Paldies pro-
jekta vadītājam Rolandam Aģim!

Svinīgo pasākumu vadīja un 
viesus ar savu skaisto balsi priecēja 
dziedātāja Santa Sāre.

Teksts: Baiba Vahere, 
foto: Guntis Viļums

Profesionāļi uzskata: Smiltenes 
tehnikumā realizēts Latvijā unikāls 
projekts. Paldies projekta vadītājam 

Rolandam Aģim!

turpinājums no 7. lpp.
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Smiltenes novada Izglītības pārvalde atsāk jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu 
Šā gada pavasara sākumā Iz-

glītības pārvalde uzsāka brīvprātī-
gā darba organizēšanu Smiltenes 
novadā. Lai arī neparedzētie noti-
kumi Latvijā un pasaulē ieviesa ko-
rekcijas darbu kārtībā, šobrīd tiek 
atsākta Jauniešu brīvprātīgā darba 
organizēšana Smiltenes novadā. 

Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūras projekts –  „At-
balsts darbā ar jaunatni sistēmas iz-
veidei Smiltenes novadā”, īstenots 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts prog-
rammas ietvaros.  Projekta mērķis 
ir izveidot un ieviest brīvprātīgā 
darba sistēmu Smiltenes novadā, 

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra

Jau
p

kur jauniešiem vecumā no 13 līdz 
25 gadiem, tiek nodrošināta iespēja 
gūt reālu darba pieredzi, kas būtu 
atbilstoša „Brīvprātīgā darba liku-
mā” noteiktajām prasībām.

Apliecinot brīvprātīgajā dar-
bā gūto pieredzi, iespējams sniegt 
pārskatāmu, salīdzināmu un ticamu 
informāciju par darba gaitā veikta-
jiem pienākumiem, kā arī „piere-
dzes apguves” laiku un tā ietvaros 

gūtajām un pilnvei-
dotajām prasmēm. 
Tas ir brīnišķīgs pie-
likums katra jaunie-
ša pieredzes apraks-
tam jeb CV. 

„Jauniešu brīvprātīgā darba” 
sistēmas uzdevums ir nodrošināt 
jauniešiem iespēju apgūt darba 
pieredzi, neatkarīgi no  jebkādiem 
sociāliem, fi ziskiem vai ģeogrāfi s-
kiem ierobežojumiem. Iegūt jaunas 
zināšanas, prasmes, dažnedažādas 
sociālās iemaņas un profesionā-
lo pieredzi, novērtēs jebkurš am-
biciozs, uz attīstību un pilnveidi 
vērsts jaunietis. 

Kā kļūt par brīvprātīgo dar-
binieku Smiltenes novadā: 

Smiltenes novada mājas 1. 
lapā pieejama „Pieteikuma anke-
ta brīvprātīgā darba veikšanai”, 
kuru aizpildot personai ir iespējams 
reģistrēties Smiltenes novada brīv-
prātīgo darbinieku datu bāzē.

Piereģistrētajām perso-2. 
nām, Izglītības pārvalde izsniedz 
„Brīvprātīgā darba stundu uzskai-
tes grāmatiņu”, kurā tiks reģistrēts 
„pieredzes apguves” periods un 
darba devējs.

Personai, kas vēl nav sa-3. 
sniegusi 17 gadu vecumu, Izglītības 
pārvaldē jāiesniedz rakstiska vecā-

ku vai pārstāvošā aizbildņa atļauja. 
Informāciju par brīvprātīgā 

darba devējiem iespējams iegūt 
Smiltenes novada Izglītības pārval-
dē. Noslēdzot līgumu ar brīvprātīgā 
darba devējiem un krājot stundas 
savā darbu uzskaites grāmatiņā, 
reizi gadā iespējams saņemt „Smil-
tenes novada domes apliecināju-
mu”. Tas ir rakstisks pierādījums 
par apgūtajām prasmēm, iemaņām 
un pieredzi, kuru turpmāk var pie-
vienot savam pieredzes aprakstam 
jeb CV. 

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūra
Smiltenes dievnama jaunumi 

1. jūlijā restaurēšanai tika no-
dota Smiltenes evaņģēliski luteris-
kās draudzes baznīcas 1655. gadā 
lietā bronzas lustra, kas ir viena 
no retajām relikvijām, kas brīnu-
mainā kārtā saglabājusies no 15. 
gs. celtā, laika gaitā nopostītā un 
vairākkārt pārbūvētā dievnama. 

Krusta veidā celtā baznīca, ar 
kuru lepojamies kā vienīgo šādu 
dievnamu Latvijā, iesvētīta 1859.
gadā. „Kara laikā bez pēdām pazu-
dušas daudzas draudzes relikvijas, 
taču dažas no tām, t.sk., šī īpašā 
lustra, brīnumainā kārtā atgriezusies 
baznīcas īpašumā,” stāsta draudzes 
mācītājs Reinis Kulbergs. Paldies 
tautas daiļamata meistaram, pie-
redzes bagātajam metālapstrādes 
māksliniekam Helmutam Āķim, 
kurš apņēmās atjaunot Smiltenes 
dievnama gaismas ķermeņus – katru 
ar savu īpašo stāstu un arī izaicinā-
jumu restauratoram! Meistars aktīvi 
piedalījies vairāku Latvijas dievna-
mu restaurēšanā, bet Smiltenes baz-
nīca viņam ir īpaša, jo tajā prāvesta 
Kārļa Kundziņa laikā Dievu lūguši 
viņa vecvecāki...

Liels gandarījums par skaista-
jām pārmaiņām baznīcā ir arī drau-
dzes priekšniecei, kādreizējai a/s 
„Smiltenes Piens” valdes priekšsē-
dētājai Gitai Mūrniecei, kura dara 
visu iespējamo un brīžiem neiespē-
jamo, lai smiltenieši savas pilsētas 
simtgadē tiktu pie skaista, balta un 
atjaunota dievnama. 

Tiesa, lai realizētu visu iecerēto, 
vēl jāiegulda daudz darba un līdzek-
ļu, bet Gita Mūrniece ir pārliecināta 
– ikviens, kuram šī baznīca ir tuva 
un mīļa, savu iespēju robežās palī-
dzēs atjaunot mūsu senču celto diev-
namu, valsts nozīmes kultūrvēsturis-
ko pieminekli. 

Lai tas vienmēr būtu atvērts vie-
tējiem iedzīvotājiem un arī pilsētas 
viesiem. 

Draudzi var atbalstīt, zie-
dojot baznīcas ikdienas uztu-
rēšanas izdevumiem (Smilte-
nes evaņģēliski luteriskā drau-
dze, 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).

Aicinām uz drau-
dzes nometni!

No 24. līdz 26. jū-
lijam Gaujienas mācī-
tāja mājā notiks drau-
dzes nometne ar moto: 
„Bērni ir Tā Kunga 
dāvana un viņu svētība 
ir mūsu atlīdzība,” uz 
kuru īpaši aicināti sko-
lotāji un bērnu vecāki. 
Dalības maksa par no-
metni – pieaugušajiem 
– 20 eiro, bērniem no 
septiņiem gadiem – 10 
eiro, līdz septiņiem 
gadiem – bez maksas. 
Iespējams arī par zie-
dojumiem apmeklēt 
tikai lekcijas, kurās 
25. jūlijā no plkst. 10 
klātesošos uzrunās 
Smiltenes evaņģēliski 

luteriskās draudzes mācītājs Reinis 
Kulbergs, Rīgas Lutera draudzes 
mācītājs, Integrālās izglītības lektors 
Indulis Paičs, Vangažu un Brīvdabas 
muzeja Usmas baznīcas mācītājs 
Videmars Rumpēters. Pieteikšanās 
nometnei līdz 20. jūlijam pie Ivetas 
Ponciusas (tālrunis: 28752162).

Ekskursijas Smilteni, atjau-
notās torņa telpas apskate, liliju 
izstāde

Smiltenes svētku laikā, 17. jū-
lijā plkst. 15 un plkst. 18, bet 18. 
jūlijā plkst. 13.30 un 18 visi intere-
senti par brīvu  aicināti ekskursijās 
„Smiltenes ielu stāsti” (gide Maija 
Jančevska) un Smiltenes un Kal-
namuižas vēsture (gids Gunārs Au-
ders). Minētajās ekskursijās ietverts 
arī dievnama apmeklējums. Satikša-
nās – pie Smiltenes novada domes 
ēkas Pils ielā 2. Apmeklētājiem no 
plkst. 13 līdz 19 būs atvērta dievna-
ma atjaunotā torņa telpa, kur intere-
senti varēs iepazīties ar fotoekspozī-
ciju „Smiltenieši laikmeta griežos”. 
Šajā laikā tiks dota iespēja arī drau-
dzes pārstāvjiem uzdot jautājumus 
par dievnama vēsturi, atjaunošanu, 
kā arī pārrunāt garīga rakstura jau-
tājumus. 

Savukārt baznīcas dārzā svētku 
laikā būs apskatāma mūsu selekcio-
nāra Andra Krūmiņa kundzes Ilonas 

Krūmiņas rīkotā liliju izstāde slave-
nā kolekcionāra un draudzes locekļa 
piemiņai. 

Varēs iegādāties K. Kundziņa 
grāmatas „Smiltene” un „Mana 
mūža gājiens” atkārtotos izdevu-
mus

Svētku laikā dievnamā un Smil-
tenes novada Tūrisma Informācijas 
Centrā varēs iegādāties prāvesta 
Kārļa Kundziņa grāmatas „Smilte-
ne” un „Mana mūža gājiens” atkār-
totos izdevumus ar smiltenieša, pa-
zīstamā žurnālista, Latvijas Nacio-
nālā teātra direktora Ojāra Rubeņa, 
arhitektes Zaigas Gailes un arhibīs-
kapa Jāņa Vanaga pēcvārdiem.

Grāmatas ir draudzes priekš-
nieces Gitas Mūrnieces dāvana 
Smiltenei tās simtgadē. Lielākā daļa 
ieņēmumu tiks ziedoti draudzes re-
montdarbu veikšanai. 

Pieņems aizlūgumu pieteiku-
mus

2020. gada 19. jūlijā plkst. 11 
Smiltenes pilsētas kapos notiks kapu 
svētki ar mācītāja Reiņa Kulberga 
piedalīšanos. Pieteikt aizlūgumus 
tuvinieku piemiņai var pie draudzes 
mācītāja 17. un 18. jūlijā Smiltenes 
baznīcā no plkst. 11.00 līdz 13.00 

Baiba Vahere

Sākotnēji gaismas ķermeņi paredzēti svecēm, vēlāk tie pielāgoti 
elektriskajām spuldzēm. Māksliniekam Helmutam Āķim par katru gaismas 

ķermeņa detaļu ir savs stāsts.

Draudzes priekšniece Gita Mūrniece priecājas par tikko restaurētajām 
dievnama ārdurvīm. 

1655. gadā lietā bronzas lustra ir viena no retajām 
relikvijām, kas brīnumainā kārtā saglabājusies no 
15. gs. celtā, laika gaitā nopostītā un vairākkārt 

pārbūvētā dievnama.
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 Noslēgusies projektu izvērtēša-
na Smiltenes novada domes rīkotajā 
projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mā-
cību pārtraukšanas samazināšanai” 
jaunatnes iniciatīvu projektu konkur-
sā. Projektus konkursam bija iesnie-
gušas 6 dažādas organizācijas, no ku-
rām vērtēšanas komisija apstiprināja 
4 projektus, kuri tiks uzsākti īstenot 
šogad un pabeigti 2021. gadā. 

Projektu konkursā apstiprināti 
šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

„ Prieks Mācīties”, iesnie-
dzējs biedrība „Māsas Veroni-
kas”. Projekta mērķis ir Palielināt 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
riska grupas izglītojamo motivāciju 
turpināt izglītību un veicināt viņu 
aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. 
Realizējot projektu, izglītojamie gūs 
jaunu pieredzi, izpratīs savstarpējo 
attiecību nozīmīgumu, paaugstinās 
pašvērtējumu. Noskaidros savas 
prasmes, intereses un karjeras ie-
spējas. Apgūs veidus un metodes, ar 

Izglītības
kvalitātes
valsts
dienests

Eiropas Sociālais
fonds

kurām iesaistīties vietējās kopienas 
darbā. Projekta ietvaros tiks organi-
zētas dažādas aktivitātes: Projektu 
nakts, vides ekspedīcija, meistar-
klase, kartingu braukšana, aktīvas 
atpūtas dabā, tehnoloģiju apgūšana 
u.c. pasākumi. Sadarbības partneris 
ir Palsmanes pamatskola.

„ Es esmu savējais”, ie-
sniedzējs biedrība „Grundzāles 
skolai”. Projekta mērķis ir – pa-
lielināt Grundzāles pamatskolas 
5. – 9. klašu priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas (PMP) riska gru-
pas izglītojamo mācību motivāciju 
un veicināt viņu aktīvu līdzdalību 
skolas ikdienas dzīvē un jauniešu 
aktivitātēs, īstenojot katras klases 
saliedēšanas pasākumus.  Tiks īs-
tenotas dažādas aktivitātes, kurās 

tiks iesaistīti bērni un dažādi lektori. 
Sadarbības partneris ir Grundzāles 
pamatskola.

„ Kopā mēs varam!”, 
iesniedzējs biedrība „Variņu pa-
matskolas attīstības un atbalsta 
biedrība”. Projekta mērķis ir ie-
saistīt Variņu pamatskolas PMP 
riska grupas izglītojamos jauniešu 
aktivitātēs un pasākumos ārpus for-
mālās izglītības, nodrošinot aktivi-
tāšu pieejamību visiem projektā ie-
saistītajiem bērniem un jauniešiem. 
Projekts ļaus iepazīt apkārtējos no-
vadus, karjeras iespējas, par kurām 
ikdienā neaizdomājamies. Projekta 
ietvaros tiks organizētas dažādas ak-
tivitātes: tikšanās ar dažādiem lekto-
riem – pasniedzējiem, ielu vingroša-
nas prasmes, teātra izrādes – aktīva 

līdzdarbošanās, pārgājieni u.c. pasā-
kumi. Sadarbības partneris ir Variņu 
pamatskola. 

„ Kā realizēt sapņus un 
sasniegt mērķus jeb „Es vienmēr 
zinu, ko vēlos!””, iesniedzējs bied-
rība „GaisMa tunelī”. Projekta 
mērķis ir organizēt skolēniem pa-
sākumus, kas virzīs viņus uz stipro 
pušu un talantu attīstību, cels skolē-
nu pašapziņu un palīdzēs apzināties 
savas spējas, sapņus un prasmes, 
palielinās motivāciju līdzdarboties 
skolas ikdienas dzīvē, uzklausot un 
iedziļinoties dažādos viedokļos, sa-
turiski pavadīt brīvo laiku, apgūt un 
pilnveidot dažādas sociālas un prak-
tiskas prasmes, lai katram skolēnam 
būtu dota iespēja kļūt par mērķtie-
cīgu un lietpratīgu savas profesio-

nālās nākotnes veidotāju, realizējot 
neformālās mācīšanās aktivitātes, 
kas pilnveidos skolēnu personību, 
vispusīgu attīstību. Tiks īstenotas 
dažādas aktivitātes: animāciju fi lmu 
veidošana, meistarklases, apmeklē-
tas supošanas, kartingu braukšanas 
un slidošanas nodarbības u.c. aktivi-
tātes. Sadarbības partneris ir Blomes 
pamatskola. 

Katram projektam pieejamais 
fi nansējuma apmērs ir 4600 eiro, 
kas 100% apmērā tiek nodrošināts 
no projekta  līdzekļiem (Eiropas So-
ciālais fonds).

Konkurss tika rīkots Eiropas So-
ciālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/
I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS)  ietvaros.

Informācija par projektu: www.
pumpurs.lv.

Alise Valaine-Kalniņa,
Izglītības pārvaldes vadītājas 

vietniece 

Jau labu laiku pirms 10. sezonas 
notika pārrunas par jaunu tērpu vei-
došanu, lai godam sagaidītu un no-
dancotu jubilejas koncertu. Pēdējie 
jaunie tērpi bija pašu gādāti un pie-
mērotāki vasaras sezonai. Kolektīvā 
ir vairākas dejotājas ar šūšanas izglī-
tību, ieinteresētas tērpu veidošanā, 
tāpēc debates bija ļoti aktīvas. Kad 
bija izlemts, kādi būs koncerttēr-
pi, 2019. gada decembrī brauca uz 
Rīgu, lai nopirktu audumus. 2020.
gada februārī šūšanas pakalpojuma 
ID veicēja Ausma Avotiņa šuvējas 
ieradās mūsu mēģinājumu zālē Smil-
tenes tehnikumā un noņēma mērus. 
Uzlaikošana sākās marta vidū.

Projektā ir izdevies sasniegt iz-
virzītos mērķus, gala rezultātā tika 
pašūti  18 tērpu komplekti – melni, 
gari svārki, oranža žakete ar fl isētu 
elementu piedurknēm, gaiši zila, 
gara kleita ar punktainiem ielaidu-
miem svārku lejas daļā un piedurk-
nē un punktaini, zilu lakatu. Kon-
certtērpi  pirmoreiz tiks uzvilkti 
Eiropas deju kopas „Smiltesele”, 

Lauku atbalsta dienests

Koncerttērpu iegāde Eiropas deju kopai „Smiltesele”

„Vijolītes”, „Papardes” jubilejas 
koncertā, brīvdabas estrādē Jeber-
leja š.g. 22. augustā.  Kopš 2008. 
gada kolektīvā dejo 16 – 18 sievas. 
Kolektīvs katru  gadu Ženijas Dau-
dzietes vadībā iestudē vairāk nekā 
10 jaunas dejas. Apgūtas 60 dejas, 
no kurām populārākās, sabiedrī-
bā un arī kolektīvā, iecienītākās ir 
ritmiski ātrākas dejas  – „Tango”, 
„Ukraiņu deja”, „Ripo saulīte”, 
„Sapņu valsis”, „Sirtaki”, „Zorba” 
u.c. Visām dejām nepieciešami re-
prezentabli koncerttērpi, jo tas rada 
svinīgu noskaņu un estētiski skaistu 
kolektīva skatuvisko kopskatu. 

Biedrība „Smiltenes pagasta at-
tīstībai” projekta īstenošanas laikā 
un pēc projekta īstenošanas nodro-
šinās LR normatīvo aktu un Komi-
sijas Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar 
ko paredz piemērošanas noteikumus 
Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014. 

– 2020. gadam) par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA). 
Projekta uzraudzības laikā nodroši-
nās informatīvu plākšņu izvietošanu 
un organizējot publicitātes pasāku-
mus, sniedzot intervijas plašsaziņas 
līdzekļos, ievietojot rakstus laik-
rakstos un internet tīmekļa vietnēs 
(smiltene.lv; abula.lv). 

Biedrībai „Smiltenes pagasta 
attīstībai” šāda iespēja radās, īste-
nojot projektu „Koncerttērpu iegāde 
Eiropas deju kopai "Smiltesele" Nr. 
19-09-AL10-A019.2204-000007 
sadarbībā ar Abulas lauku partnerī-
bu, Lauku atbalsta dienestu un Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas līdzfi nansējumu. 

Kopējās projekta izmaksas bija 
3133,60 EUR, no kurām 2820,24 
EUR fi nansēja Lauku atbalsta die-

nests, 6,10 EUR biedrības privātie līdzekļi, un 307,26 € bija Smiltenes nova-
da domes līdzfi nansējums.

Maira Kupriša 

Smiltenes novadā tiks īstenoti 4 jaunatnes iniciatīvu projekti

Ņemot vērā izskanējušās ba-
žas par augu aizsardzības līdzekļu 
(ALL) nepamatotu lietošanu lauk-
saimniecībā, Zemkopības ministrija 
informē: lai nodrošinātu sabiedrības 
veselības un vides aizsardzības inte-
reses, Valsts augu aizsardzības die-
nests (VAAD) ikdienā modri uzrau-
ga augu aizsardzības līdzekļu (AAL) 
lietošanu lauku saimniecībās, opera-
tīvi un plānveidā veic pārbaudes.

AAL lietošanas plānveida pār-
baudes VAAD katrā saimniecībā 
veic  reizi 3 – 5 gados, vidēji gadā 
1800 saimniecībās. Piemēram, 2019. 
gadā ir veiktas 1882 pārbaudes visā 
Latvijā un konstatēti tikai 37 pārkā-
pumi, par kuriem ir piemēroti sodi. 
Bez plānotajām pārbaudēm VAAD 
savā ikdienas darbā veic arī  operatī-
vās pārbaudes, reaģējot uz iedzīvotā-
ju sūdzībām par, iespējams, notiku-
šiem AAL lietošanas pārkāpumiem.

Tā, piemēram, pavisam nesen 
sabiedrības pastiprinātu interesi iz-
raisīja VAAD veiktās pārbaudes 

Augu aizsardzības līdzekļu lietošana Latvijā ir kontrolēta un pārkāpumu 
gadījumā vainīgie saņem sodu

rezultāti saistībā ar biškopja Ignata 
Zariņa sūdzību. VAAD jau informē-
ja, ka  2020. gada 22. maijā tika sa-
ņemta biškopja I. Zariņa telefoniska 
sūdzība par iespējamo bišu bojāeju 
saistībā ar AAL lietošanas prasību 
neievērošanu. VAAD inspektore 
nekavējoties ieradās notikuma vie-
tā. Pārbaudes laikā netālu esošajā 
ziemas rapša laukā un pie stropiem 
mirušas bites netika konstatētas. 
Pēc tam tika arī veikta AAL lieto-
šanas pārbaude saimniecībā, kas 
apsaimnieko sūdzībā norādīto zie-
mas rapša lauku. Pārbaudē VAAD 
konstatēja, ka saimniecība 22. 
maijā baltās puves ierobežošanai 
konkrētajā ziemas rapša laukā lie-
tojusi fungicīdu „Efi lor”, kam nav 
norādes par īpašām prasībām pret 
bitēm vai citiem apputeksnētājiem. 
Lai pārliecinātos, vai ievērota AAL 
marķējumā norādītā aizsargjoslas 
prasība (ievērot 10 m aizsargjoslu 
līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm), 
noņemti ziemas rapša paraugi no 

lauka Jāņupītes aizsargjoslā. Parau-
gus analizēja Pārtikas drošības, dzīv-
nieku veselības un vides zinātniskajā 
institūtā „BIOR”. Rezultātā neviena 
no testēšanas metodē iekļautajām 
164 darbīgajām vielām, tajā skaitā 
fungicīda „Efi lor” sastāvā esošās, 
augos netika atrastas. Lai izvērtētu 
bišu saimju stāvokli, pieaicinot Pār-
tikas un veterinārā dienesta (PVD) 
inspektoru, VAAD atkāroti apseko-
ja I. Zariņa bišu saimes. Līdzīgi kā 
pirmajā bišu saimju apsekošanas 
reizē arī otrajā mirušas bites netika 
atrastas, līdz ar to nebija iespējams 
veikt bišu paraugu analīzes. Tā kā 
pārbaudes laikā netika konstatēti 
AAL lietošanas pārkāpumi, VAAD 
administratīvā pārkāpuma lietu ne-
ierosināja.

Zemkopības ministra biroja va-
dītājs Jānis Eglīts: „Arī šis gadījums 
liecina, ka Valsts augu aizsardzības 
dienests seko līdzi tam, kas laukos 
notiek ar šo līdzekļu lietošanu – bija 
operatīva reakcija, tika noskaidrota 

un veikta konkrētās saimniecības un 
lauka pārbaude, lai rastu skaidrību 
par izveidojušos konfl iktsituāciju 
bitenieka un lauka apsaimniekotāja 
starpā. Šoreiz netika konstatēts lauka 
saimnieka pārkāpums. Bet tas neno-
zīmē, ka visas veiktās pārbaudes ir 
labvēlīgas lauksaimniekiem – negod-
prātīgi  saimnieki noteikti ir jāsoda. 
Ja lauksaimnieki normatīvos noteik-
tos augu aizsardzības līdzekļu lieto-
šanas nosacījumus neievēro, viņiem 
piemēro sodus. Mēs neesam atkāpu-
šies no pārliecības, ka droša pārtika 
un tīra vide ir pamats veselīgai nāci-
jai. Šobrīd Latvijā augu aizsardzības 
līdzekļu patēriņš ir viens no viszemā-
kajiem Eiropas Savienībā. Tāpēc arī 
varam būt gandarīti, ka mūsu pārtika 
ir gana droša un nepiesārņota ar da-
žādām kaitīgām vielām.”

Vidēji gadā VAAD veic ap 90 
operatīvās pārbaudes. Apmēram pusē  
gadījumos situācija tiek atrisināta te-
lefoniski, pārbaudes klātienē veicot 
apmēram 60 gadījumos. Vairums 

sūdzību ir par smakām, smidzināša-
nu vējā un iespējamu smidzinājuma 
nonesi blakus teritorijā. Nereti sūdzī-
bas ir  nepamatotas, tikai 12 līdz16 
gadījumos ik gadu pārkāpējam tiek 
piemērots sods. Savukārt  par bišu 
iespējamu bojāeju VAAD vidēji gadā 
saņem tikai dažas sūdzības.

Laikā no 5. līdz 11. jūnijam 
VAAD inspektori  veikuši 80 pār-
baudes, t.sk., 50 AAL lietošanas plā-
notās pārbaudes, 26 AAL lietošanas 
operatīvās pārbaudes (reaģējot uz 
septiņām iedzīvotāju sūdzībām), čet-
ras AAL izplatīšanas vietu pārbau-
des. AAL lietošanas pārbaužu ietva-
ros noņemti 25 paraugi, tajā skaitā 
21 augu paraugs, trīs ūdens paraugi 
un viens zivju paraugs. Šo pārbaužu 
laikā konstatēti septiņi pārkāpumi, 
no tiem četri pārkāpumi saistīti ar 
AAL lietošanu, bet trīs pārkāpumi 
ir par AAL izplatīšanu pēc derīguma 
termiņa beigām.

Informācijas avots: 
Zemkopības ministrija 
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Smiltene 20. gs. 40. – 80. gados

1941. gada 18. jūlijs – iznāk nedēļas laikraksta „Smiltenietis” 
1. numurs.

Smiltenes slimnīcas pašdarbnieku kolektīvs ap 1946./47. gadu

Kara laikā izpostītā Daugavas iela aptuveni 1947. gadā.  Jūlija Kārkliņa foto

Gadsimta autokatastrofa Smiltenē 1947. gada 8. jūlijā. 
Arnolda Oskara Pirro foto

1949. gada 25. martā izsūtīto 
Latvijas iedzīvotāju skaits 
pa apriņķiem. LR Iekšlietu 

ministrijas Nepamatoti represēto 
pilsoņu reabilitācijas daļas 

dati (1995. gads). Aut. Ronalds 
Krūmiņš un Pēteris Šķiņķis, 

publicēts http://www.archiv.org. 
lv/25marts/Lapa_11/22.htm

Šogad aprit 100 gadi kopš 
Smiltene ir ieguvusi pilsētas tie-
sības. Gadsimta laikā Smiltene 
ir piedzīvojusi izaugsmi un at-
tīstību, pateicoties spilgtiem 
notikumiem politikā, kultūrā, 
ekonomikā un citās sabiedris-
kās dzīves jomās. Turpinām 
lasītājus iepazīstināt ar 100 
nozīmīgākiem vēstures notiku-
miem, kuri veidojuši Smilteni. 

Šajā izdevumā atspoguļoti 
notikumi, kuri vēsta par 20. gs. 
40. – 80. gadiem, kad  Smiltene 
piedzīvo vienu no skaudrākajiem 
laika posmiem savā vēsturē – par 
kara gadiem, padomju okupāci-
jas laiku, pilsētas, kultūras un uz-
ņēmējdarbības uzplaukumu līdz 
pat atmodas laikiem.

1941. gada 6. jūlijs – 1. 
nacionālo partizānu grupa Ar-
vīda Krīpena vadībā atbrīvo 
Smilteni no Sarkanās armijas1 
(1940. gada jūnijā visā Latvijas 
teritorijā bija nodibinājusies pa-
domju vara).2 Ar  A. Krīpena pa-
vēli par pilsētas komandantu tika 
iecelts Pēteris Antēns un amatā 
tika atjaunots Smiltenes vecā-
kais Jānis Venners. 8. jūlijā visu 
Latvijas teritoriju okupēja vācu 
karaspēks.3 24. jūlijā fašistiskās 
Vācijas propagandas ietekmē 
nodedzināja Smiltenes sinagogu 
Galdnieku ielā.4 Tika sākts holo-
kausts pret aptuveni 200 Smilte-
nes ebrejiem, kuri tika pazemoti, 
apcietināti un noslepkavoti.5

1941. gada 18. jūlijs – 2. 
iznāk nedēļas laikraksta „Smil-
tenietis” 1. numurs. Laikraksta 
atbildīgais redaktors – Pēteris 
Antēns, redaktors –  Jānis Bēr-
ziņš, izdevējs – Tālivaldis Zuš-
manis, iespiests Jēkaba Zušmaņa 
spiestuvē. Laikraksta 1.  un 3. nu-
murā (01.08.1941.) tika publicēts 
106 no Smiltenes un apkārtnes 
apcietināto, aizvesto un bez vēsts 
pazudušo personu saraksts.6

1943. gada 21. februāris 3. 
– ar pirmo iestudēto teātra izrā-
di uzstājas Smiltenes slimnīcas 
pašdarbnieku kolektīvs7, no 
kura 1945. gadā izveidojās Smil-
tenes drāmas kolektīvs režisora 
E. Blīgznas (Smiltenes vidussko-
las direktora) vadībā.8 1966. gada 
janvārī kolektīvam tika piešķirts 
Tautas teātra nosaukums.9

1944. gada 22. – 23.  4. 
septembris – Smiltenē ienāk 
padomju karaspēks.10 Atkāpjo-
ties vācu armijai, padomju aviā-
cijas uzlidojumos Smiltenē no-
postītas vismaz 297 ēkas (vairāk 
nekā puse no pilsētā esošajām 
ēkām)11, tajā skaitā Biedrības 
nams, divas pamatskolas, ģimnā-
zija, stacija, pienotava, dzirnavas. 
Iznīcinātas gandrīz visas centra 
ēkas un liela daļa no Daugavas 
ielas apbūves.12

1944. gads – Smiltenē 5. 
tiek atjaunota padomju vara. 
Tās iestādes sākotnēji iekārtojās 

bijušās policijas telpās Galdnieku ielā. Vēlāk izpildu komiteja pār-
cēlās uz Jostiņa māju (tagad – Baznīcas laukums 6).13 Valkas apriņķa 
Finanšu komiteja decembrī noteica Smiltenes pilsētas izpildkomite-
jas darbinieku skaitu un atalgojumu. Pirmie bija Hermanis Gērdēns, 
sekretārs Konrāds Vīksne, grāmatvede Lūcija Ābele, mašīnrakstītāja 
Austra Liezere, lietu kārtotāja Velta Gaumiga un kurjers – apkalpo-
tājs Kārlis Putrālis. Oktobrī saskaitīja tikai 800 iedzīvotājus.14 Tika 
nacionalizēti īpašumi, 1947. gada februāra vidū tika izveidots pirmais 
kolhozs Smiltenes pagastā ar nosaukumu „Uzvara”.15

1947. gada 8. jūlijs – Smiltenē notiek lielākā autokatastrofa 6. 
Latvijā. Rīgas autobusu parkam piederošais autobuss Mercedes Benz, 
kas bija ceļā no Alūksnes uz Rīgu, pārāk lielā ātruma un slikto brem-
žu dēļ nespēdams izdarīt pagriezienu, ietriecās izdegušā Lauksaim-
niecības biedrības nama sienā, kura neizturēja spēcīgo triecienu un 
uzgāzās virsū autobusam. Salona vidusdaļa tika pilnīgi sagrauta, dzīvi 
palika tikai aizmugurē un priekšpusē esošie cilvēki, kā arī pats auto-
busa šoferis. Bojā gāja 27 cilvēki, 19 tika ievainoti.16

1947. gads – Smiltenes kultūras nama paspārnē izveidots 7. 
lietišķās mākslas pulciņš.17 1958. gadā Smiltenē tika noorganizēta 
plaša lietišķās mākslas darbu izstāde, kuru izvirzīja kā ceļojošo izstā-
di uz Latgales un Zemgales novadiem.18 1970. gada oktobrī ar Lat-
vijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas un LRA Padomes prezidija 
lēmumu Smiltenes kultūras nama lietišķās mākslas pulciņš ieguva 
Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukumu.19

1949. gada 25. marts – īstenojot Baltijas iedzīvotāju de-8. 
portācijas operāciju „Krasta banga”, padomju okupācijas vara 
veic otro Latvijas iedzīvotāju masu deportāciju. No Smiltenes 
pilsētas deportēti 43 cilvēki.20 Izdevuma “Latvijas Arhīvi” pielikuma 
„Represēto saraksts” 1995. gada 4. numurā ievietotie dati liecina, ka 
laikā no 1949. gada 25. līdz 29. martam no Valkas apriņķa izsūtītas 
663 ģimenes, kopskaitā – 2131 cilvēks.21
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1949. gada 31. decem-9. 

bris – ar Latvijas PSR Augstā-
kās Padomes Prezidija dekrētu 
„Par lauku rajonu nodibināša-
nu Latvijas PSR sastāvā” tiek 
likvidēts Valkas apriņķis, un 
tā teritorija sadalīta Smiltenes 
un Valkas lauku rajonos.22  No 
1952.  gada 7. aprīļa līdz 1953. 
gada 21. aprīlim Smiltenes rajons 
ietilpa Rīgas apgabalā. 1956. 
gada 30. martā tā teritoriju pa-
plašināja, iekļaujot daļu no likvi-
dētā Apes rajona, bet 1956. gada 
7. decembrī tajā iekļāva arī daļu 
no likvidētā Gaujienas rajona.23 
1959. gada 11. novembrī ar Lat-
vijas PSR Augstākās Padomes 
dekrētu nolēma likvidēt Smilte-
nes rajonu, tā teritoriju pievieno-
jot Valkas rajonam.24

1950. gadi – nozīmīgi 10. 
notikumi mūzikā. 1951.gada 
aprīlī tika nodibināts Smiltenes 
vīru koris „Dziedonis” 25, 1953. 
gadā – sieviešu koris „Daina”.26 
1958. gada beigas – pēc atgrieša-
nās no Sibīrijas Edgars Andrups 
Kultūras namā nodibināja an-
sambli „Sentiments”.27 1958. 
gada 17. augustā  Smiltenē nori-
sinājās pirmais vīru koru salido-
jums, kurā piedalījās vairāk nekā 
600 dalībnieku28, 1959. gada  5. 
jūlijā  – pirmais republikas sie-
viešu koru salidojums Jāņukalnā 
(vairāk nekā 1000 dalībnieču).29

1954. gada janvāris – 11. 
atvērta Rīgas autobusu parka 
fi liāle Smiltenē. 7. ceļu eksplua-
tācijas rajons pēc standartpro-
jekta uzcēla nelielu ēku, kurai 
piestiprināja lepnu nosaukumu 
„Autoosta”.30 1966. gadā Smilte-
ni ar citām pilsētām un ciemiem 
saistīja 72 autobusu līnijas.31 
1957. gada 20. jūlijā apstādīju-
mos pie autoostas atklāja Ļeņina 
pieminekli, kura pakājē turpmā-
kajos gados tika rīkoti mītiņi un 
svinīgi pasākumi ideoloģiskās 
noskaņās.

1957. gada 14. maijs12. 32 
– pie Smiltenes no slēpņa iz-
nāk (legalizējas) pēdējais Cēsu 
apriņķa nacionālais partizāns 
Pēteris Sviklāns, kuram vēlāk 
tika piespriests 25 gadu cie-
tumsods.33 Šis uzskatāms par 
vienu no notikumiem, kas iezī-
mēja nacionālo partizānu cīņas 
noslēgumu 1957. gadā.34 Sākoties 
otrreizējai padomju okupācijai, 
Ziemeļvidzemē 1944./45. gadā 
sāka veidoties nacionālo parti-
zānu kustība. Smiltenes apkārtnē 
pret okupācijas varu 12 gadus cī-
nījās vairākas mežabrāļu grupas, 
tostarp bijušā Smiltenes Ceļu de-
partamenta darbinieka Aleksand-
ra Sarjas („Saša”) vadītā grupa35, 
kā arī Kārļa Mūsiņa grupa36, kuru 
iznīcināja laikā no 1953. gada 15. 
līdz 21. jūnijam.37

1957. gada 1. oktobris 13. 
– LPSR Kultūras ministrija 
Smiltenē atver mūzikas sko-
lu.38 Pilsētas izpildkomiteja sko-
las rīcībā nodeva skaistu divstā-
vu ēku. Skolā darbojās klavieru, 

Pirmā republikas sieviešu koru salidojuma dalībnieku gājiens uz Jāņukalnu 1959. gada 5. jūlijā. 
Smilteni pārstāvēja sieviešu koris “Daina”, dibināts 1953. gadā. Foto no Smiltenes novada bibliotēkas 

novadpētniecības krājuma.

1962. gada 21. septembrī Gaujas ielā atklāja kultūras namu ar kinoteātri. Foto no Jura Zušmaņa 
kolekcijas.

Smiltenes autoosta 1958. gada vasarā. Foto no Smiltenes novada bibliotēkas novadpētniecības krājuma.

1963. gada 15. septembrī Brutu-
ļu kartingu trasē notika pirmās 
sacensības – Latvijas PSR meis-
tarsacīkstes šosejā pa apli gokar-
tiem. Smiltenietis G. Hermanovs-
kis sacīkstēs ierindojās 2. vietā.44 
1969. gada 27. jūlijā tika atklāta 
kartinga trase pie Tepera ezera45, 
kurā 1971. gada 8. augustā pirmo 
reizi Smiltenē notika PSRS kar-
tingu meistarsacīkstes.46 

1962. gada 21. sep-16. 
tembris – atklāj Smiltenes 
kultūras namu ar kinoteātri 
Gaujas ielā.47  Kultūras nams 
apvienoja 12 mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvus ar 230 
dalībniekiem.48 1963. gada 6. no-
vembrī kultūras namā pirmo reizi 
uzstājās jaundibinātais senioru 
koris „Mežābele”.49 Vēlākos ga-
dos kultūras dzīvi novadā bagā-
tināja daudzi kolektīvi, tostarp 
godalgotais un starptautiski atzī-
tais Smiltenes ģimnāzijas koris 
„Lido”, kā arī kori „Vidzemīte” 
un “Pakalni”. 1977. gads uzska-
tāms par Tautas deju ansambļa  
„Ieviņa” dibināšanas gadu, 1981. 
gada 14. decembrī tam piešķirts 
TDA nosaukums.50

1966. gads – veco dzir-17. 
navu ēkā atvērta metālapstrā-
des rūpnīca „Abula”.51 Pēckara 
gados pārtikas rūpniecības kom-
bināts pārbūvēja šīs ēkas telpas, 
rajona rūpniecības kombināts 
iekārtoja mehāniskās darbnīcas. 
Jaunatvērtā rūpnīca sāka apgūt 
pedālspaiņu, lāpstiņu, dārza kap-
ļu un ugunsdrošības inventāra ra-
žošanu.52 1966. gadā tika atvērta 
arī asfaltbetona rūpnīca Brutu-
ļos.53 Ar tolaik progresīvo būv-
materiālu – bitumenu – rūpnīcu 
apgādāja 7. ceļu ekspluatācijas 
rajona Strenču bitumena bāze.54

1967. gada novem-18. 
bris – atklāts universālveikals 
„Smiltene” Daugavas ielā.55 
Jaunā universālveikala divos 
stāvos bija izvietotas apavu, ga-
tavo apģērbu, trikotāžas un citas 
preces. Iekārtoti 7 sektori ar 4 fi -
liālēm, ik dienas darbā devās 32 
pārdevējas.56 1968. gada janvārī 
blakus jaunajam universālveika-
lam atvēra ēdnīcu un kafejnīcu 
„Veldze”.57

1971. gada aprīlis – 19. 
slēdz Smiltenes – Valmieras 
dzelzceļu. Pēckara gados līnijai 
bija nepieciešami lielāki remonti, 
sašaurinājās preču klāsts, pasa-
žieri arvien biežāk sāka izmantot 
autobusu pakalpojumus. Malkas, 
būvmateriālu un kūdras pārvadā-
šana kļuva neizdevīga. No 1970. 
līdz 1979. gadam pa daļām slē-
dza visu dzelzceļa līniju. 1971. 
gada aprīlī no Smiltenes uz Val-
mieru kursēja pēdējais vilciena 
sastāvs.58

1974. gads – iznāk Rī-20. 
gas kinostudijas dokumentālā 
fi lma  „Ieklausies katrā ak-
menī”, tās operators – Andris 
Strēlis. Filmēšanas grupa fi lmēja 
katru svarīgāko notikumu Smil-
tenes pilsētas dzīvē viena gada 

vijoles un pūšamo instrumentu 
klases. Pēc attiecīgiem pārbau-
dījumiem skolā tika uzņemti 25 
audzēkņi – Smiltenes un tuvākās 
apkārtnes skolu skolēni.39 

1959. gada 1. janvāris 14. 
– pamatojoties uz LPSR Au-
totransporta un šoseju minis-

trijas 1958. gada 24. decembrī 
izdoto pavēli Nr. 523 „Par Ceļu 
celtniecības rajona Nr. 8 izveidi 
Smiltenē”, darbu sāk Smilte-
nes 8. CBR, par kura vadītāju 
nozīmēts G. Janovskis.40 1960. 
gadā uzņēmuma darbinieki sāka 
dibināt arī pašdarbnieku pulci-

ņus41 – līdztekus vīru un sieviešu 
vokālajiem ansambļiem 1961. 
gada aprīlī tika nodibināts Smil-
tenes 8. CBR pūtēju orķestris.42

1962. gads – izveidots 15. 
Smiltenes sabiedriskais auto 
moto klubs. Tajā ļoti aktīvi 
darbojās kartingu sekcija.43 
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laikā. 1977. gadā tika uzņemta 
vēl viena fi lma, kura cieši saistīta 
ar Smilteni – “Aprīļa ugunsku-
ri”. Tā uzņemta sestdienas talkas 
laikā Smiltenē, un saruna tajā ri-
sinās par Smiltenes iedzīvotāju 
sabiedrisko aktivitāti un par viņu 
mīlestību pret savu pilsētu.59

1981. gada 24. janvā-21. 
ris – Smiltenes poliklīnikas 
atklāšana. Trīsstāvu ēku, kuras 
projekts izstrādāts Latvijas PSR 
Valsts lauku celtniecības projek-
tēšanas institūta Cēsu fi liālē, uz-
cēla 8. Smiltenes ceļu būves rajo-
na kolektīvs.  Poliklīnikas telpās 
ierīkoti labiekārtoti funkcionālās 
diagnostikas, fi zioterapijas, rent-
gena, endoskopijas un stomatolo-
ģijas kabineti, kā arī zāle ārstnie-
ciskās fi zkultūras nodarbībām. 
Jauno ēku ar slimnīcu savienoja 
izbūvēta pāreja.60 1981. gadā 
Sarkanā krusta Smiltenes slimnī-
cas galvenais ārsts Jānis Krūmals 
saņēma Latvijas PSR Ministru 
Padomes prēmiju par Smiltenes 
poliklīnikas projekta izstrādi un 
realizēšanu.61

1981. gada aprīlis – pir-22. 
mo reizi Smiltenē noorganizētas 
Mākslas dienas ar 7 izstādēm.62 
Mākslas dienas ar slavenu māks-
linieku piedalīšanos bija gaidīts 
notikums pilsētā astoņdesmitajos 
gados63, izstādes tika rīkotas 8. 
CBR telpās, poliklīnikā, mūzikas 
skolā. 1983. gada mākslas dienās 
tika atklāta A. Štelca pirmā per-
sonālizstāde.64 

 1982. gada 17. novembra 
vakarā Smiltenes 8. CBR cen-
tra katlumājas skursteņa galā 
plīvoja sarkanbaltsarkanais ka-
rogs. 29. arodvidusskolas 3. 
ceļinieku kursa audzēknis Pēte-
ris Kassalietis rāpās skurstenī, 
līdzi nesot pašdarinātu Latvijas 
brīvvalsts karogu. “Uz vakts” 
stāvēja skolasbiedri – Gundars 
Stiebriņš, Aldis Persickis, And-
ris Pastars.65    

Jaunais universālveikals tika atklāts 1967. gada oktobra svētku priekšvakarā. Foto no Gata Samučonoka 
privātās kolekcijas.

Kadrs no fi lmas (attēlā Smiltenes 
kultūras nama vadītāja 

V. Kalvele).

1981. gada 24. janvārī atklāj jauno poliklīniku. 
Foto no Smiltenes novada muzeja krājuma

80. gados tika aizsākta jauna tradīcija – Mākslas dienas 
ar profesionālu mākslinieku piedalīšanos. Idejas autors un 

organizators bija gleznotājs un dzejnieks Aldis Štelcs. 1985. gada 
Mākslas dienās tika apgleznota ēkas siena Blaumaņa ielā. Foto no 

Jura Zušmaņa kolekcijas.

K. Barona piemiņas akmens atklāšana 1985. gada 25. oktobrī. Foto no Jura Zušmaņa kolekcijas.

Nākamajā izdevumā tiks ap-
skatīti nozīmīgākie atmodas lai-
ka notikumi. 
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1985. gada  25. oktob-23. 
ris – atzīmējot Krišjāņa Baro-
na 150. dzimšanas dienu, atklāts 
piemiņas akmens K. Baronam 
Pils ielā pie mūzikas skolas. Tēl-
nieks O. Feldbergs. 1859. gadā, 

ceļojot kājām no Tērbatas uz 
Vecpiebalgu, Dainu tēvs bija ie-
griezies arī Smiltenē.66
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Smiltene
„Vieta kur augt”,
Un par mājām šo mīļo pilsētu saukt. 
Tajā līdz ar ziediem
Cilvēku smaidi plaukst. 
Labo notikumu smarža vēl ilgi pavada,
Mūsu acis jaunas pārmaiņas skata. 
Pastaiga var pārvēresties par 
Krāsainu piedzīvojumu,
Vērojot apkārt esošo skaistumu.
Mums ir ko novērtēt
Un ar ko lepoties.
Šo pilsētu rotā arī labas gribas cilvēki, 
Kuri dod ieguldījumu tās attīstībā. 
Un mēs baudām šos pārmaiņu augļus. 
Vai tie ir saldi? 
Acīm skatot, 
Jā. 
Tad, lūk, tā ir arī vieta, 
Kur iebrist skaistumā, 
Piedzīvot arī kultūras pasākumu dzīvi
Un sajusties varam savā pilsētā brīvi. 
Tu esi laimīgs, 
Ja par mājām šo pilsētu vari saukt
Un novēlēt, lai panākumu daudz.
Lai izdodas mums kopā visu labo tajā ieguldīt
Un zināt – šeit esam mājās,
Tāpēc lai labi mums klājas! 

(Diāna Prikule)

Dzeja Smiltenei

***
Ir agrs rīts.
Vēl ielas dus.
Un miegā elpo baznīca.
Dreb sirds 
kā nezināmās
priekšnojautās,
cerībās
un ceriņos.
Viss mierīgi.
Jel rimsties, sirds!
Šorīt Smiltene,
mana ceriņu pilsēta,
zied.

(Iveta Reinsone)

Veltījums Smiltenei! 
Smiltenes āres tik skaistas un cēlas,
Tās simbols – rudzpuķu zieds.
Šīs mazpilsētas mājās
Dzīvo ļaudis, kuri vēlas,
Sportot, dejot, dziedāt un smiet.

Smiltenes āres aicina ražīgi strādāt.
Vieta šeit cilvēkiem, kuri vēlas šeit augt.
Uzņēmīgiem, sirsnīgiem,
Kas par tuviniekiem gādā,
Lai simtgades vainagā,
Darba augļi var plaukt.

Mēs esam! Mēs varam!
Un ar atbildību darām.
Tādu strādīgu cilvēku Smiltenē daudz.
Smiltenieši zina un saprot,
Kā veicināt „izaugsmes garu".
Viņi no sirds viesiem stāsta:
„Te ir vieta, kur augt!”

(Maija Eglīte)

Smiltenei 100! 
Vakara saule jau
Pieskaras zemei, 
Atmirdz viss zeltā
Un priecīgi trīs. 
Gadi simts aprit
Pilsētai skaistai –
Sasaucas putni
Debesīs.
Vienmēr tik gaišai 
Un saulainai palikt,
Atmiņu kamols
Kad atkal tiek tīts.
Tu esi Smiltene,
Pilsēta mana,
Tu esi manas 
Acis un sirds.
Stipri ir cilvēki,
Kuriem tu dārga,
Dvēseles baltas
Kā ābeles zied.
Lai kādi likteņi
Pāri tev ietu-
Stiprai Tev palikt, 
Kad saule riet. 

(Elīna Kubuliņa-Vilne)

Smiltenei
Man tu, Smiltene,
Jāņkalna priedes,
Skolas bērzi
Un Abula krasts,
Mazās ieliņas,
Ceriņu klēpji,
Vienmēr mīlētais
Bērnības krasts.

Nekur nepazust,
Aiziet un palikt,
Kaut vai sirdī,
Uz mūžu, vienmēr.
Mana Smiltene
Pakalnos trejos,
Zilās rudzpuķēs
Rītdien, vienmēr.

(Mārīte Pommere)

***
Es gribu zilas debesis skaut,
Bet pelēki lietus mākoņi
Man pa pirkstiem sit.
Priekš kam tev debesis,
Un pie tam vēl zilas?
Ņem zilo vizbuļu sapni
Un laimīga esi!

Es gribu tavu silto smaidu,
Bet aiz stūra atkal kāds smīn
Un manu pasauli grauj.
Priekš kam tev smaids,
Pie tam vēl silts.
Ņem nabaga grasi
Un nopērc sev mieru!

Es gribu ziedošu laukakmeni,
Bet pelēkā krāsa mani miglā tin,
No ziediem tālāk veļ.
Priekš kam tev tas akmens,
Kurš ziedus rieš,
Ņem sēklas no magones pogaļas
Un pasaulē tūkstošiem
Sārta prieka sēj!

(Gunta Drone)

Foto: M. Mūze
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Smiltenes novads ir bagāts ar 
upēm, ezeriem, mežiem un parkiem, 
kuros baudīt kustību prieku, piedā-
vājums ir tik plašs, ka ikviens atradīs 
savai gaumei piemērotu nodarbi.

Kustību prieks uz ūdens ir  ne-
atņemama vasaras sastāvdaļa. Ka-
mēr saule slēpjas aiz mākoņiem, ir 
piemērotākais laiks plānot atpūtu. 
Katru dienu smilteniešus un pilsē-
tas viesus Tepera ezera promenādē 
gaida divi uzņēmumi „SUP house” 
un „Annes Laivas”, kuri nodroši-
na SUP dēļu, laivu un katamarānu 
nomu. Arī atpūtas kompleksā „Trīs-
saliņas” Grundzāles pagastā ir pie-
ejami nomā SUP dēļi, katamarāni un 
laivas, savukārt atpūtas bāzē „Slīpi” 
Smiltenes pagastā papildus SUP dē-
ļiem ir iespēja izmēģināt hidrobaiku 
jeb ūdens velosipēdu. Atpūtas kom-
pleksā „Silmači” Launkalnes pa-
gastā pieejamas laivas, katamarāni, 
SUP dēļi un ūdens atrakcija „jautrais 
banāns”. 

Šogad ģimenes godināšanas pa-
sākumi netiks organizēti, 2019. gadā 
dzimušo bērnu vecāki pēc jaundzi-
mušo monētām aicināti ierasties pa-
gastu pārvaldēs un Smiltenes nova-
da Dzimtsarakstu nodaļā. 

Šā gada pavasara sākumā plā-
notie svinīgie ģimenes godināšanas 
pasākumi diemžēl tika atlikti uz lai-
ku līdz valstī noteiktie ierobežojumi 
tiktu atcelti. Ierobežojumi vēl jopro-
jām ir spēkā un nav paredzams, kā šī 
situācija mainīsies tuvākajā laikā. 

Katrs 2019. gadā dzimušā bērna 

 Ģimenes godināšanas pasākumi netiks 
organizēti

vecāks sākot ar augusta mēnesi savu 
monētiņu var saņemt attiecīgajā 
pagasta pārvaldē. Smiltenes pilsētā 
deklarēto bērnu vecāki pēc monē-
tām aicināti  griezties Smiltenes no-
vada domes Dzimtsarakstu nodaļā, 
Dārza ielā 3. 

Smiltenes novada domes priekš-
sēdētājs Edgars Avotiņš uzsver: „Lai 
arī dažādus sarīkojumus ir iespējams 
organizēt un apmeklēt, tomēr mazi 
bērni ir ļoti svarīga mūsu sabiedrī-
bas daļa, ar kuru veselību nevēla-
mies riskēt. Tādēļ aicinām vecākus 

2020. gada 19. jūlijā Smiltenes pilsētas 
kapsētās norisināsies kapusvētki. 

Smiltenes pilsētas kapos – plkst. 11.00
Smiltenes meža kapos – plkst. 13.00

Aicinām iedzīvotājus nedrūzmēties kapsētas teritorijā, ieturēt 
distanci un pārvietoties vienmērīgā kustībā, neveidojot sastrēgumus 
uz celiņiem.

Pludmales volejbola turnīrs 
„Jeberlejas Vasara” – notiek 
Blomes pagasta „Jeberlejās” gan 
vīriešu, gan sieviešu konkurencē 
trešdienās: 22., 29. jūlijā. 

Sīkāka informācija pie Jura 
Bērziņa, tel. 28635717;

Dāmu pludmales volejbola 
turnīrs – notiek Smiltenē, sporta 
kompleksā pie Tepera ezera: 17.; 
31. jūlijā un 14. augustā.

Sīkāka informācija pie Zan-
das Beitikas, tel. 26469475;

Ja nu tomēr ūdens 
šķiet par aukstu, nebē-
dā, kustību priekus var 
izbaudīt arī citādi!

Atpūtas komplek-
sa „Teperis” piedāvā-
jums aug ar katru gadu, 
priecējot novada iedzī-
votājus un pilsētas ap-
meklētājus. Katru va-
saru tiek iekārti tīkli un 
atjaunotas smiltis vo-
lejbola laukumos, lai padarītu spēli 
baudāmu un kvalitatīvu.  Atpūtas 
kompleksa teritorijā ir pieejami divi 
tenisa korti un āra trenažieri.  Tepera 
ezera promenādē  „SUP house” pie-
dāvā giroskūteru,  spīdmintona un 
spikeball spēļu nomu, bet pie „An-
nes laivas” iespējams iznomāt go-
kartus, skrituļslidas un rollerslēpes. 
Nesen atjaunotajā kartingu trasē jau 
ir notikušas ievērojamas sacensības, 
taču tagad ikvienam, pēc iepriekšē-
jās pieteikšanās, ir iespēja izmēģināt 

šo ātro un interesanto braucamrīku.
 Aizraujoša individuālā un 

komandas aktivitāte ir pieejama 
Palsmanē – disku golfs. Šī aktivitā-
te tiek uzskatīta par mūža sportu, jo 
veicina aktīvu dzīvesveidu dažāda 
vecuma grupām – kustības palīdz 
novērst veselības problēmas. Ne-
atkarīgi no pieredzes disku golfā, 
ikviens ir aicināts piedalīties jau 
otrajā Palsas kausā. Trešais posms 

notiks 26. jūlijā 11.00 
Palsmanes disku gol-
fa parkā „Palsa”. Ko-
pumā būs seši posmi, 
kopvērtējumā tiks 

summēti labākie rezultāti no 4 labā-
kajiem posmiem.

Neatkārtojamais reljefs un meži 
ir kalpojuši kā iedvesma izveidot 
vairākus velomaršrutus novada ap-
skatei. Dabā marķēti pieci velomarš-
ruti, tajos iekļauti dažādi apskates 
objekti un ne mazāk svarīgi – tiem 
ir atšķirīga sarežģītības pakāpe un 
garums, šāda variācija ļauj katram 
izvēlēties tieši sev piemērotāko. 
„Apriteņo Smiltenes ezerus”, „Izri-
teņo Dienvidkalni” un trīs Latvijas 
valsts mežu veidoti maršruti Niedrā-

ja ezera apkārtnē. 
Aicinām ikvienu baudīt 

kustību prieku Smiltenes no-
vadā. Dalīties ar foto sociālos 
tīklos izmantojot mirkļbirku 
#SmiltenesNovads.

Anžela Halilova,
Smiltenes novada Tūrisma 

informācijas centra
tūrisma organizatore

Foto: Smiltenes novada 
TIC arhīvs

Kapu svētki 
Smiltenes 
pilsētas kapos

IEVĒRĪBAI!

Kapusvētku laikā tiks noteikti satiksmes 
ierobežojumi Vaļņu ielā, Smiltenē.

būt saprotošiem, sargāt savus bēr-
nus, novērtēt savu ģimeni un kopā 
būšanu.”

Jautājumu gadījumā vecāki ai-
cināti zvanīt uz Smiltenes novada 
Dzimtsarakstu nodaļu pa tālruni 
64707572.

Lai ikkatrs Smiltenes novada 
bērns jūtas mīlēts, aug vesels un 
stiprs!  

Linda Beitika 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sporta pasākumi jūlijā 
Latvijas čempionāts triatlonā 

sprinta distancē un starptautiskas 
sacensības „Half Ironman” – no-
tiks 19.07. Smiltenē, sporta kom-
pleksā pie Tepera ezera.

Sīkāka informācija pie Vaira 
Kraukļa, tel. 29111638;

Orientēšanās sacensības „Azi-
muta 3-dienas” notiek no 24. līdz 
26. jūlija, Smiltenē.

Sīkāka informācija pie Mārtiņa 
Mārča Leimaņa, tel. 25677774;

Orientēšanās seriāls „Azi-
muta Vasara”, notiek 22.; 29. 
jūlijā un 5. augustā.

Sīkāka informācija pie 
Mārtiņa Mārča Leimaņa, tel. 
25677774;

Disku golfa sacensības 
„Palsas kauss 2020” notiek 
Palsmanē, 26. jūlijā un 9. augus-
tā. Sīkāka informācija pie Toma 
Cera, tel.29198755.
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2020. gada 17. un 18. jūlijā 
no plkst. 22.00 līdz 02.00 Smilte-
nes pilsētas Vecajā parkā smilte-
niešiem un ikvienam pilsētas vie-
sim būs iespēja vērot īpaši Smil-
tenes 100 gadu jubilejai veidotu, 
unikālu nakts pastaigu taku ar 
skaņas, gaismas un video instalā-
cijām „Teiksma par gaismas bru-
ņinieku”. Šis būs mākslas darbs, 
kurā apvienosies gaismu māksla, 
proza, dramaturģija, mūzika, ak-
tiermāksla, scenogrāfi ja, video un 
skaņu režija, kuru paredzēts bau-
dīt esot kustībā, ejot cauri Vecajam 
parkam virzienā no Vidusezera 
slūžām uz Tepera ezera pārgāzni. 
Parka teritorijā būs izvietoti ko-
pumā 12 monumentāli gaismas un 
video objekti. 

Gatavošanās Smiltenes 100 
gadu svinībām noritēja un aizvien 
norit stiprā cilvēka zīmē, jo tieši stip-
rie cilvēki, tas ir – mēs visi, simt un 
vairāk gados esam izveidojuši savu 
pilsētu tādu, kāda tā ir.  2020. gada 
pavasara notikumi pasaulē pārvilka 
strīpu svētku iecerei par pulcēšanos 
vairākos muzikālos uzvedumos, tēj-
nīcu stāstos, taču, ja idejas ir stipras, 
tās nepazūd – tās atrod jaunas iespē-
jas un formas.

Smiltenes simtgades svētku re-
žisors Kārlis Anitens stāsta, ka šī 
īpašā dāvana pilsētai – nakts pastai-
gu taka „Teiksma par gaismas bruņi-
nieku” radusies, iedvesmojoties no 
brazīliešu rakstnieka Paulu Koelju 
darba „Ceļavārdi gaismas bruņinie-
kam”:  „Man kā režisoram bija ār-
kārtīgi grūts uzdevums atrast veidu, 
kā mēs varam nosvinēt svētkus, 
nepulcējoties statiskā koncertā vai 
svinīgā pasākumā un tomēr radīt ko 
pārsteidzošu, kas ļautu šajā savādajā 
laikā piepildīt sevi ar prieku un gais-
mu. Un sirds pateica priekšā – pār-
lasi vēlreiz Paulu Koelju „Ceļavārdu 
gaismas bruņiniekam”. Ir sajūta, ka 
šis izcilais meistars raksta par mums. 
Mēs vienmēr savā pilsētā esam biju-
ši gaismas bruņinieki, kuri zina savu 
ceļu. Un nešaubīgi zinām savu ceļu 

smilteniešus ar jaunu sparu un mie-
ru, kāds raksturīgs tikai īsti stipram 
cilvēkam. Kur slēpjas smilteniešu 
spēks? Gan jau taka iedos atbildi!”

Unikālā, tikai Smiltenei veidotā 
gaismu, video, skaņu mākslu un smil-
teniešu kā dalībnieku kopīgā perfor-
mance divos vakaros un naktīs Vecā 
parka ceļu no Vidusezera slūžām līdz 
Tepera ezera pārgāznei (virziens sva-

arī tagad – grūtā un savādā laikā, kas 
mūs piemeklējis. Ceļš! Es sapratu, ka 
jārada gaismas ceļš – īpaša pastaigu 
taka! Mēs nedrīkstam pulcēties, bet 
mēs kopā varam būt kustībā – pastai-
gā. Ļoti vēlos, lai šis mākslas darbs, 
ko esmu radījis sadarbojoties ar la-
bākajiem gaismu un video māksli-
niekiem Latvijā, dod veldzējumu un 
aizmiršanos un vienlaikus piepilda 

Smiltenes Vecajā parkā varēs baudīt unikālu, simtgadei 
veidotu nakts pastaigu taku ar skaņas, gaismas un video 

instalācijām „Teiksma par gaismas bruņinieku”
rīgs gan stāsta saturam, gan 
valstī noteikto ierobežojumu 
ievērošanai) pārveidos pie-
dzīvojumā ar 12 monumen-
tāliem, jau iztālēm redza-
miem gaismas un video ob-
jektiem, ko papildinās īpaši 
spēka vārdi, bet visu parku 
vienos kopējs muzikāls no-
formējums. Režisors aicina 
ļauties fantāzijai, sarunai ar 
sevi un būt bērnam, kas mīt 
katrā no mums, ka arī spēci-
nāt sevi mūsu mīļās pilsētas 
100. jubilejā, lai dotos tālāk! 
Lai gan unikālais mākslas 
darbs baudāms arī kā vien-
kārša pastaiga, režisors Kār-
lis Anitens aicina ikvienu 
takas apmeklētāju pirms tam 
iepazīties ar šī piedzīvojuma 
pirmo daļu – pašu teiksmu 
par gaismas bruņinieku, kas 
veidota pēc Paulu Koelju 
darba motīviem.

Nakts pastaigu takas 
„Teiksma par gaismas bruņi-
nieku” radošā komanda: sce-
nārija autors, režisors – Kār-
lis Anitens, gaismas –  Latvi-
jas Nacionālā teātra gaismu 
mākslinieks Oskars Pauliņš, 
video – Latvijas Nacionā-
lā teātra video mākslinieks 
Toms Zeļģis, balss – Dailes 
teātra aktrise Vita Vārpiņa.

Informācija apmeklētā-
jiem! 

Nakts pastaigu o 
taka Vecajā parkā būs vei-
dota vienvirziena kustībā – 
takas sākums no Abulas un 
Pils ielas 10 krustojuma, tā 
noslēdzas pie Tepera ezera 
pārgāznes, Abulas un Ka-
nāla ielas krustojumā. Lai 
atgrieztos pastaigu takā otr-
reiz, apmeklētājiem jādodas 
uz sākumpunktu. Ieeja Veca-
jā parkā no citām pusēm būs 
aizliegta! 

Takas garums ir o 
1,5 kilometri, to nesteidzīgi 
baudot var paveikt 30 līdz 
40 minūtēs. Kopumā  takā 
izvietoti 12 objekti, kuri cits 
citu papildinās, tādēļ svarīgi 
takā doties no sākumpunkta 
uz noslēguma punktu. 

Lai nodrošinā-o 
tu apmeklētāju drošību, pa 
taku būs aizliegts pārvie-
toties ar velosipēdiem un 
skrejriteņiem. Takas apmek-
lētāji aicināti nepulcēties pie 
konkrētiem objektiem, bet 
atrasties pastāvīgā kustībā, 

ievērot valstī noteiktos distancēšanās 
ierobežojumus. Cilvēkus ar jebkā-
diem elpceļu slimību simptomiem 
aicinām palikt mājās.

 Papildu informācija www.smil-
tene.lv.

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

JŪLIJĀ
17. – 19. jūlijam Smiltenē nori-
sināsies pilsētas simtgades svētki. 
Plašāk – www.smiltene.lv.
19. jūlijā plkst. 15.00 Smiltenes 
Jāņu kalna brīvdabas estrādē  
notiks Aināra Mielava koncerts. Bi-
ļetes pieejamas elektroniski www.
bezrindas.lv vai Smiltenes novada 
Kultūras centra kasē. Biļetes cena – 
10 EUR.
24. jūlijā plkst. 20.00 Palsmanes 
baznīcas dārzā notiks koncerts 
„Vakara mūzikas svētki”, ar pašmā-
ju mākslinieku uzstāšanos. Baznīcā 
būs aplūkojama fotogrāfi ju izstāde. 
Interesenti varēs aplūkot Palsmani 
no baznīcas torņa augstumiem. Pa-
sākuma laikā tiks vākti ziedojumi 
baznīcas logu restaurācijai. 
24. jūlijā. plkst. 20.00 pie Mēru 
muižas norisināsies Signes Balteres 
koncerts. Ieejas maksa – 2 EUR. 
25. jūlijā plkst. 15.00 Grundzāles 
kultūras nama lielajā zālē notiks 
erudīcijas turnīra „Prāto Grundzā-
lē!” 3. spēle. Plašāk – Grundzāles 
kultūras nama Facebook lapā.

AUGUSTĀ
1. augustā plkst. 22.00 Palsmanes 
brīvdabas estrādē notiks grupas 
„Defi cīts” nakts koncerts. Ieejas 
maksa – 3.00 EUR.
2. augustā plkst. 14.00 Smiltenes 
Jāņukalna brīvdabas estrādē no-
tiks koncerts „Īsas pamācības mīlē-
šanā”. Ieejas maksa – 7 EUR. 
8. augustā plkst. 19:00 Launkalnē 
notiks vasaras nojumes atklāšanas 
svētki. Noskaņu radīs vokālais an-
samblis „Anemones”, vadītāja Sig-
ne Baltere. Deju kolektīvs „Rieda”, 
vadītāja Inga Ķestere. Dziedātājs 
Mārtiņš Ruskis. Ieeja bez maksas.
15. augustā plkst. 19.00 Smiltenes 
novadā notiks otrais pop-up cikla 
instrumentāls koncerts ar ģitāristu 
Gintu Smuko. Biļetes pieejamas 
www.bezrindas.lv vai Smiltenes 
novada KC kasē. Ieejas maksa – 7 
EUR.
Par gaidāmajiem pasākumiem jūlijā 
un augustā aicinām sekot līdz www.
smiltene.lv mājas lapā. 
*Pasākuma organizators ir Smilte-
nes novada Kultūras centrs. Orga-
nizators var izdarīt foto un video 
uzņēmumus pasākuma norises vietā 
vai tuvākajā apkārtnē (tostarp pie 
ieejas). Ja Jūs ierodaties pasākuma 
vietā, Jūs apzināties, ka Jūsu attēls 
var tikt uzņemts un apstrādāts turp-
mākajiem publicitātes mērķiem. 
Organizators ir publiska institūcija, 
kurai ir pienākums informēt sabied-
rību par publisku līdzekļu fi nansē-
tām aktivitātēm. Organizators neap-
strādās Jūsu personas datus, ja Jūs 
neatradīsieties pasākuma tuvumā.

Pasākumi 
Smiltenes 

novada Kultūras 
centrā un 

kultūras un 
tautas namos 

pagastos


