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2020. gada 30. decembrī Smil-
tenes novada domes sēdē tika ap-
stiprināti ražošanas ēkas Valkas ielā 
5, Smiltenē, nomas tiesības rakstis-
kās izsoles rezultāti. Tiesības slēgt 
nomas līgumu ieguva AS „Smilte-
nes piens”, kuru plānots parakstīt šā 
gada janvārī.  

Jau iepriekš rakstījām, ka 2020.
gada novembrī noslēdzās projek-
ta Nr. 5.6.2.0/17/I/025 „Smiltenes 
pilsētas degradēto teritoriju revita-
lizācija, II kārta” īstenošana, tā ie-
tvaros atjaunota ražošanas teritorija 
vismaz 2,7 ha platībā –  pārbūvēta 
Valkas iela 473 m garumā, izbūvē-

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

Valkas ielas 5 investīciju objekta nomas tiesības iegūst 
AS „Smiltenes piens”

ta ielas brauktuve ar asfalta se-
gumu, veikta ūdensapgādes un 
sadzīves kanalizācijas tīklu un 
ielas apgaismojuma izbūve, uz-
būvēta rūpnieciskās ražošanas 
ēka Valkas ielā 5, ēkai pieguļošā 
teritorijā ieklāts asfalta segums, 
uzstādīts nožogojums un ierīkots 
teritorijas apgaismojums, ēka 
pieslēgta ūdens un kanalizācijas 
tīkliem, apkure tiek nodrošināta 
ar granulu apkures katlu. Projekta 
kopējās izmaksas ir 1 772 806,75 
EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfi nansējums ir  
624 635,35 EUR.

Pašvaldība 2020. gada 18. de-
cembrī rīkoja nekustamā īpašuma 
nomas tiesību izsoli, kur  tika sa-

ņemts viena pretendenta pie-
dāvājums par nomas maksu 
1900,00 EUR bez PVN mēnesī 
(izsoles sākuma cena bija 1700 
EUR). Nomas līgums tiek slēgts 
uz 12 gadiem, līguma termiņš 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā var tikt pagarināts. No-
mas tiesību objekts – ražošanas 
ēka sastāv no būves ar kopējo 
platību 1290 m2 (iekštelpu pla-
tība – 976,8 m2/ārtelpu platība 
– 313,2 m2) un ar būvi saistītām 

brauktuvēm un stāvvietām, teritori-
jas nožogojuma un apgaismojuma, 
pievadiem pilsētas centralizētiem 

inženiertīkliem, ārējiem elektrotīk-
liem,  ārējiem elektroniskiem sakaru 
tīkliem, inženierbūvēm, objektam 
piesaistītās zemes vienības ar kopē-
jo platību 9677,30 m2.

Atbilstoši projekta un izsoles 
nosacījumiem, nomniekam līdz 
2023. gada 31. decembrim nomas 
objektā un tā teritorijā jāveic nefi -
nanšu investīcijas savos nemateriā-
lajos ieguldījumos un pamatlīdzek-
ļos ne mazāk kā 300 000,00 EUR 
un jāizveido ne mazāk kā 5 jaunas 
darba vietas.

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Noskaidroti Smiltenes novada 
domes rīkotās  akcijas „Radīsim 
Ziemassvētku noskaņu Smiltenes 
novadā” laureāti. Darba grupas un 
iedzīvotāju balsojuma kopvērtēju-
mā par visskaistāko Ziemassvētku 
noskaņās izrotāto un noformēto ob-
jektu Smiltenes novadā 2020. gada 
Ziemassvētkos atzīti īpaši skaistais 
Kazeku ģimenes īpašums Blaumaņa 
ielā 25, Smiltenē, gaumīgi un krāšņi 
izrotātais ziedu veikals „SB Ziedu 
dizains” Baznīcas laukumā 6, Smil-
tenē un skaistais traktors pie privāt-
mājas „Lejasmālejās”, Palsmanes 
pagastā.

Labāko noformējumu autori 
tiks godināti personīgi ar atzinī-
bas rakstu, saņemot simbolisku 
un praktisku dāvanu no Smiltenes 
novada domes – īpaši šai akcijai 
veidotu latvju zīmes (akas zīmes) 
gaismas dekoru, ko turpmāk var 
izmantot Ziemassvētku noformē-
jumu papildināšanā. Pašvaldības 
pateicības rakstus par piedalīšanos 
saņems visi akcijas dalībnieki. 

Akcijas mērķis ir iesaistīt iedzī-
votājus radīt Ziemassvētku un Jau-
nā gada noskaņu katram savā mājā, 
pagalmā un darbavietā ar oriģinā-
liem rotājumiem. Akcija noslēdzās 
5. janvārī un, balsošanā kopsummā 
tika izvirzīts 31 objekti, no tiem 10 
iedzīvotāju pieteiktie un 21 darba 
grupas izvirzīts. Akcijas dalībnieku 
skaits šogad salīdzinājumā ar ie-
priekšējiem gadiem ir aptuveni di-
vas reizes lielāks. 

Smiltenes novada domes Teri-
torijas apsaimniekošanas speciāliste 
Agija Kukaine kopā ar darba grupu 
atzinīgi novērtē iedzīvotāju un uz-
ņēmumu radošo pieeju savu objektu 
izrotāšanā: „Šogad iedzīvotāji ir ļoti 
pacentušies izrotās savus īpašumus. 
Ir daudz jaunu pārsteigumu, kurus 
redzot aizraujas elpa, rodas brīnu-
mainā svētku sajūta. Daudz skaisti 

Skaistākie Ziemassvētku noskaņās izrotātie īpašumi
„Šis gads atkal ir bi-

jis īpašs, jo iedzīvotāji 
ir gatavojušies Ziemas-
svētkiem vēl jo vairāk, 
izrotājot un izgaismojot 
savas mājas un pagalmus. 
Smiltenē šogad īpaši iz-
cēlās daudzdzīvokļu māju 
balkoni, kas mirdzēja 
savā starpā saskaņoti. 
Šogad liels prieks arī at-
rasties pilsētas centrā, jo 

dalībniekiem mani priecēja māja 
Blaumaņa ielā 25,Smiltenē un ziedu 
veikals „SB Ziedu dizains" Baznīcas 
laukumā, īpašs bija arī izgaismotais 
traktors lauku mājās „Lejasmālejas” 
Palsmanē. Apbraukājot novadu, va-
rējām redzēt, ka māju pagalmi ir ba-
gātīgi rotāti un izgaismoti visos pa-
gastos. Katru gadu Ziemassvētkos 
Smiltenes novads iemirdzas aizvien 
vairāk un rada īpašu svētku noska-
ņu,” vērtē darba grupas dalībniece 

Baznīcas laukums 6, Smiltene, Smiltenes novads Lejasmālejas, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.

Blaumaņa iela 25, Smiltene, Smiltenes novads.

akcijas dalībniekam, kas piekrita 
piedalīties akcijā un ar savu gaumīgi 
izrotāto īpašumu radīja īstu un neat-
kārtojamu svētku sajūtu iedzīvotā-
jiem Smiltenes novadā! ”

izrotātie īpašumi liecina, ka 
svētki tika svinēti savādāk, 
radot tos pašu mājās, radot 
prieku saviem tuviniekiem. 
Novadniekiem ir svarīgi 
radīt svētku noskaņu savā 
pagalmā, sētā, pilsētā, uz-
ņēmumā. Akcijas dalībnie-
ku veikums bija ļoti atšķi-
rīgs, oriģināls un katrs ar 
savu īpašu stāstu. Gribējās 
apstādināt mirkli redzot 
Kazeku ģimenes mājas 
skaistumu, Blaumaņa ielā 
25, Smiltenē. Īpašnieces 
Solvitas Bāliņas veikums ir 
kā paraugs par gaumīgiem 
Ziemassvētku rotājumiem 
pie ziedu veikala „SB Zie-
du dizains” Baznīcas lauku-
mā 6”, Smiltenē, kas iepriecina dau-
dzu garāmgājēju sirdis šajā tumšajā 
laikā. Krāšņais traktors „Lejasmāle-
jās” Palsmanes pagastā apbūra katru 
garāmbraucošo. Paldies ikvienam 

uzņēmēji ir bagātīgi izrotājuši savus 
skatlogus un ēkas un kopā ar pilsētas 
egli, rotājumiem un uzsnigušo snie-
gu, tie veidoja Ziemassvētku stāstu 
un noskaņu. Visvairāk no akcijas 

Zelma Mičule.
Smiltenes novada dome patei-

cas visiem novada iedzīvotājiem, 
kuri atsaucās aicinājumam iedegt 
Ziemassvētku un Jaunā gada gais-
miņas savos logos un pagalmos, 
izdekorēja skatlogus un lodžijas, 
kas radīja īpašu svētku sajūtu Smil-
tenes novadā, padarot šo tumšāko 
laiku nedaudz gaišāku gan sev, gan 
apkārtējiem. Paldies iedzīvotājiem, 
kas iesaistījās objektu vērtēšanā, par 
tiem balsojot pašvaldības Facebook 
lapā. 

Aicinām iedzīvotājus arī turp-
māk „neturēt sveci zem pūra”, bet 
gan aktīvi iesaistīties akcijās un le-
poties ar savu veikumu, jo ikviens 
izrotātais īpašums rada kopējo 
Smiltenes novada svētku noskaņu!

Akcijas „Radīsim Ziemassvētku 
noskaņu Smiltenes novadā”

darba grupa
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Smiltenes novada domes lēmumi
2020. gada 30. decembrī noti-

ka kārtējā Smiltenes novada do-
mes sēde, kurā tika pieņemts 101 
lēmums:

1. Par nekustamā īpašuma „Vec-
kainaiži” –  3, Launkalnes pagastā, 
atsavināšanu. 

2. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Mežvijas”, Palsmanes pagastā, ka-
dastra numurs 9474 004 0140, atsa-
vināšanas procedūru.

3. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Brīvzemes”, Bilskas pagastā, ka-
dastra numurs  9444 006 0172, kas 
sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 9444 006 
0090 0,78 ha platībā, atsavināšanas 
procedūru.

4. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Kastaņi”- 13, Mēros, Bilskas pa-
gastā, Smiltenes novadā, atsavinā-
šanas procedūru.

5. Likvidēt adresi „Kampari”, 
Launkalnes pagasts, Smiltenes no-
vads (adreses kods 104217235).

6. Mainīt adresi ēkai ar kadas-
tra apzīmējumu 94480040133001 
no „Brantu skola”, Brantu pagasts, 
Smiltenes novads uz „Brantu mui-
ža”, Brantu pagasts, Smiltenes no-
vads. 

7. Mainīt adresi ēkām ar kadas-
tra apzīmējumu 94440040017005, 
9 4 4 4 0 0 4 0 0 1 7 0 0 6 , 
94440040017007, 94440040017008 
no „Tīne”, Bilska, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads uz „Jaunvārpas”, 
Bilska, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads. 

8. Piešķirt projektētai ze-
mes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 94440040325 un uz tās 
esošajām ēkām ar kadastra ap-
zīmējumu 94440040335004 un 
94440040335005 adresi „Bišu 
Dārzs”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads.

9. Piešķirt būvei ar kadastra ap-
zīmējumu 94440040335003 adresi 
„Druvas Mežvijas”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads. 

10. Projektētai zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 94440040324 
un uz tās esošajām ēkām ar kadas-
tra apzīmējumu 94440040335001 
un 94440040335002 saglabāt adresi 
„Druvas Mežvijas”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

11. No Brantu pagasta ne-
kustamā īpašuma „Lejas Prieņi”, 
kadastra numurs 94480050015, 
atdalāmajām zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumu 94480040162  
1,52 ha, 94480040163  3,04 ha un 
94480040175  0,7 ha platībā, mai-
nīt nosaukumu no „Lejas Prieņi” uz 
„Kļavas”, Brantu pagasts, Smiltenes 
novads.

12. No Blomes pagasta nekus-
tamā īpašuma „Slaņģi”, kadastra 
numurs 94460050054, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94460050054  4,5 ha platībā, 
mainīt nosaukumu no „Slaņģi” uz 
„Žubes”, Blomes pagasts, Smiltenes 
novads.

13. No Bilskas pagasta nekusta-
mā īpašuma „Parka iela 4”, kadastra 
numurs 94440020082, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94440020082  2,3 ha platībā, 
mainīt nosaukumu no Parka iela 
4 uz „Kažauči”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

14. No Blomes pagasta ne-
kustamā īpašuma „Kalna Jeberi”, 
kadastra numurs 94460040052, at-
dalāmajai zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 94460040105  1,3 
ha platībā, mainīt nosaukumu no 
„Kalna Jeberi” uz „Donas”, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads, jo pare-
dzēts pievienot esošajam īpašumam 
„Donas”, Blomes pagasts..

15. No Blomes pagasta nekusta-
mā īpašuma Ceriņu iela 1, kadastra 
numurs 94460060021, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94460060250  9,0 ha platībā, 
mainīt nosaukumu no Ceriņu iela 1 
uz „Cerēni”, Blomes pagasts, Smil-
tenes novads.

16. No Grundzāles pagasta ne-
kustamā īpašuma „Lejascaunes”, 
kadastra numurs 94580090001, 
atdalāmajai zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 94580090003  
25.7 ha platībā mainīt nosaukumu 
no „Lejascaunes” uz „Lejascaunes 
mežs”, Grundzāles pagasts, Smilte-
nes novads.

17. No Blomes pagasta ne-
kustamā īpašuma „Ilgas”, kadastra 
numurs 94460060100, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94460030050  2,1 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Ilgas” uz 
„Stiķēni”, Blomes pagasts, Smilte-
nes novads.

18. Iznomāt A.D. zemes vienī-
bas Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 010 0205, daļu 
1178 m2 platībā sakņu (ģimenes) 
dārza ierīkošanai, nosakot nomas 
līguma termiņu no 2021. gada 1. 
janvāra līdz 2025. gada 31. decem-
brim.

19. Iznomāt M.P. zemes vienī-
bas Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 010 0205, daļu 
600 m2 platībā sakņu (ģimenes) dār-
za ierīkošanai, nosakot nomas līgu-
ma termiņu no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

20. Iznomāt V.M. zemes vienī-
bas Ezera iela 6, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 010 0301, daļu 
520 m2 platībā sakņu (ģimenes) dār-
za ierīkošanai, nosakot nomas līgu-
ma termiņu no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

21. Grozīt zemes nomas līgumu 
Nr. 56/2018 un 57/2018  2.1. punk-
tus un mainīt līguma noslēgšanas 
termiņus līdz 2030. gada 31. decem-
brim.

22. Iznomāt J.V. zemes vienības 
Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra ap-
zīmējums 9415 010 0205, daļu 1000 
m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza 
ierīkošanai, nosakot nomas līguma 
termiņu no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

23. Iznomāt J.R. zemes vienības 
Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra ap-
zīmējums 9415 010 0205, daļu 700 
m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza 
ierīkošanai, nosakot nomas līguma 
termiņu no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

24. Iznomāt A.G. zemes vienī-
bas Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 010 0205, daļu 
816 m2 platībā sakņu (ģimenes) dār-
za ierīkošanai, nosakot nomas līgu-
ma termiņu no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

25. Iznomāt V.Z. zemes vienī-

bas Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 010 0205, daļu 
535 m2 platībā sakņu (ģimenes) dār-
za ierīkošanai, nosakot nomas līgu-
ma termiņu no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

26. Iznomāt G.S. zemes vie-
nības „Jaunvederu zeme”, kadas-
tra apzīmējums 94580080101, 
daļu 0,15 ha platībā personiskās 
palīgsaimniecības vajadzībām no 
2021.gada 1. janvāra līdz 2025. 
gada 31. decembrim.

27. Izbeigt zemes nomas līgu-
mu Nr. 04/2017  par zemes vienības  
daļas Rīgas iela 8A, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 007 0614, 
iznomāšanu M.B. ar 2020. gada 31. 
decembri.

28. Iznomāt Ā.V. zemes vienī-
bas Kapu iela 3, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 009 0333, daļu 
600 m2 platībā sakņu (ģimenes) dār-
za ierīkošanai, nosakot nomas līgu-
ma termiņu no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

29. Iznomāt I.T. ½ domājamo 
daļu no zemes vienības Pilskalna 
iela 9B, Smiltenē, kadastra apzī-
mējums 9415 005 0519, sakņu (ģi-
menes) dārza ierīkošanai, nosakot 
nomas līguma termiņu no 2021. 
gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. 
decembrim.

30. Iznomāt J.T. ½  domājamo 
daļu no zemes vienības Pilskalna 
iela 9B, Smiltenē, kadastra apzī-
mējums 9415 005 0519, sakņu (ģi-
menes) dārza ierīkošanai, nosakot 
nomas līguma termiņu no 2021. 
gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. 
decembrim.

31. Iznomāt A.T. zemes vienī-
bu „Valsts brīvā zeme (Ilgas 110)”, 
Smiltenes  pagastā, kadastra apzī-
mējums 9480 005 0350, 0.06 ha pla-
tībā personiskās palīgsaimniecības 
vajadzībām, nosakot nomas līguma 
termiņu no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

32. Iznomāt E.Z. zemes vienī-
bas Daugavas iela 39, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 008 1603, 
daļu 337 m2 platībā sakņu (ģimenes) 
dārza ierīkošanai, nosakot nomas 
līguma termiņu no 2021. gada 1. 
janvāra līdz 2025. gada 31. decem-
brim.

33. Iznomāt R.B. zemes vienī-
bas „Pašvaldības zemes gabals Nr. 
1”, Launkalnes  pagastā, Smiltenes 
novadā, kadastra apzīmējums 9470 
005 0041, daļu 0,72 ha platībā sakņu 
(ģimenes) dārza ierīkošanai, nosa-
kot nomas līguma termiņu no 2021. 
gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. 
decembrim.

34. Izbeigt 2012. gada 28. jūnija 
lauku apvidus zemes nomas līgumu 
par zemes vienības „Viesturi”, Blo-
mes pagasts, Smiltenes novads, ka-
dastra apzīmējums 9446 005 0032, 
zemes iznomāšanu K. K.

35. Iznomāt M.P. zemes vienī-
bas Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 010 0205, daļu 
720 m2 platībā sakņu (ģimenes) dār-
za ierīkošanai, nosakot nomas līgu-
ma termiņu no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

36. Iznomāt J.B. zemes vienības 
Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra ap-
zīmējums 9415 010 0205, daļu 0,17 
ha platībā sakņu (ģimenes) dārza 

ierīkošanai, nosakot nomas līguma 
termiņu no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

37. Iznomāt M.Z. zemes vienī-
bas Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 010 0205, daļu 
720 m2 platībā sakņu (ģimenes) dār-
za ierīkošanai, nosakot nomas līgu-
ma termiņu no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

38. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 9444 006 0174  
0,2 ha platībā – fi zisko un juridisko 
personu īpašumā vai lietošanā esošo 
ūdeņu teritorijas (kods 0302).

39. Izveidot zemes vienības 
daļu 9677,30 m2 platībā nekustamā 
īpašuma Valkas iela 5, Smiltenē, ze-
mes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
9415 010 0407, lietošanas mērķis – 
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve (kods 1001).

40. Jaunizveidojamam ēku 
(būvju) īpašumam, kas sastāv 
no ēkas ar kadastra apzīmējumu 
94800030057002 un atrodas uz ze-
mes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 94800030276, piešķirt nosauku-
mu „Brutuļi 1”, Brutuļi, Smiltenes 
pagasts, Smiltenes novads.

41. Jaunizveidojamam ēku 
(būvju) īpašumam, kas sastāv no 
garāžas ēkas ar kadastra apzīmēju-
mu 94150070502039 un atrodas uz 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 94150070502, piešķirt nosau-
kumu „Valmieras iela 11B k-39”, 
Smiltene, Smiltenes novads.

42. Jaunizveidojamam ēku 
(būvju) īpašumam, kas sastāv no 
ēkām ar kadastra apzīmējumu 
94440040017004, 94440040017005, 
94440040017006, 94440040017007, 
94440040017008 un atrodas uz ze-
mes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 94440040017, piešķirt nosau-
kumu „Jaunvārpas”, Bilska, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads.

43. Pieņemti 27 lēmumi par ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumiem.

44. Precizēt Smiltenes nova-
da domes 2019. gada 28. augusta 
lēmuma Nr. 563 (protokols Nr. 10, 
1.§.7.2.) „Par zemes ierīcības pro-
jekta „Matīsi”, Bilskas pagastā ap-
stiprināšanu” lemjošās daļas 2. pun-
ktu un izteikt šādā redakcijā: 

„Zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9444 001 0113 sadala 
trijās daļās:

2.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmē-
jums 9444 001 0063), kas projektēta 
13,7 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Rudzīši”, Bilskas pagasts, Smilte-
nes novads. Zemes vienībai 13,7 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101); 

2.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 9444 001 0064), kas projektēta 
11,6 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
„Matīsi”, Bilskas pagasts, Smilte-
nes novads. Zemes vienībai 11,6 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (kods 0201); 

2.3. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 3), kadastra apzīmē-

jums 9444 001 0065), kas projektēta 
12,2 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Rudzīši”, Bilskas pagasts, Smilte-
nes novads. Zemes vienībai 12,2 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101).” 

45. Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu „Upītes”, Variņu pa-
gasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94900040015.

46. Apstiprināt Smiltenes 
novada domes 2020. gada 18. 
decembra izsoles rezultātu, sa-
skaņā ar kuru nomas tiesības par 
nomas objektu – ražošanas ēku 
ar adresi Valkas iela 5, Smilte-
nē, Smiltenes novadā, kas sastāv 
no būves ar kadastra apzīmējumu 
94150070706002 ar kopējo platību 
1290 m2 (iekštelpu platība – 976,8 
m2/ārtelpu platība – 313,2 m2) un 
ar būvi saistītām brauktuvēm un 
stāvvietām (asfaltbetona ceļi un 
bruģa laukumi), teritorijas nožogo-
juma un apgaismojuma, pievadiem 
pilsētas centralizētiem inženier-
tīkliem (ūdensvads, sadzīves ka-
nalizācija, ārējie siltumtīkli, lietus 
ūdens kanalizācija), ārējiem elek-
trotīkliem,  ārējiem elektroniskiem 
sakaru tīkliem, inženierbūvēm, ob-
jektam piesaistītās zemes vienības 
ar kopējo platību 9677,30 m2, iegu-
va AS „SMILTENES PIENS”, re-
ģistrācijas numurs: 43903002031, 
par 1900,00 EUR (viens tūkstotis 
deviņi simti euro un nulle centi) 
bez pievienotās vērtības nodokļa 
mēnesī. 

47. Par nokavēto nodokļu mak-
sājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

48. Par piekrišanu juridiskās 
adreses reģistrēšanai.

49. Par maksas pakalpojumu 
apstiprināšanu Smiltenes novada 
bibliotēkai.

50. Par maksas pakalpojumu 
apstiprināšanu Smiltenes novada 
Dzimtsarakstu nodaļai.

51. Slēgt deleģēšanas līgumu ar 
Apes novada domi (nodokļu maksā-
tāja reģistrācijas Nr. 90000035872, 
juridiskā adrese Apes novada dome, 
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, 
LV-4337) no likuma „Par pašval-
dībām” 15. panta pirmās daļas 12. 
punktā izrietošu pārvaldes uzdevu-
mu sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanā Apes novada administratīvajā 
teritorijā.

52. Slēgt deleģēšanas līgumu 
ar Apes novada domi (reģistrācijas 
Nr. 90000035872, juridiskā adrese 
Apes novada dome, Stacijas iela 2, 
Ape, Apes novads, LV-4337) par no 
likuma „Par pašvaldībām” 15. pan-
ta pirmās daļas 14. punktā izrietoša 
pārvaldes uzdevuma – nodrošināt 
Apes novada administratīvās  teri-
torijas būvniecības procesa tiesisku-
mu, izpildi.

53. Pagarināt Smiltenes nova-
da Attīstības programmas 2012. – 
2018. gadam darbības termiņu līdz 
jaunas Smiltenes novada attīstības 
programmas apstiprināšanai.

54. Apstiprināt Attīstības un 
plānošanas nodaļas sagatavoto 
„Pārskatu par Smiltenes novada at-
tīstības programmas 2012. – 2018.
gadam īstenošanu 2019. gadā”.



Smiltenes novada Domes Vēstis 32021. gada 22. janvāris 3
(vienu) gadu ar tiesībām īres līguma 
termiņu pagarināt uz nākamo termi-
ņu.

59. Pagarināt ar K.K. noslēgtā 
dzīvojamās telpas īres līguma ter-
miņu adresē Cēsu iela 1D  dz. 3, 
Blomes pagasts, Smiltenes novads, 
uz 1 (vienu) gadu ar tiesībām īres lī-
guma termiņu pagarināt uz nākamo 
termiņu.

60. Pagarināt ar S.K. noslēgtā 
dzīvojamās telpas īres līguma ter-
miņu adresē „Madaras” dz. 20, Blo-
mes pagasts, Smiltenes novads, uz 1 
(vienu) gadu ar tiesībām īres līguma 
termiņu pagarināt uz nākamo termi-
ņu.

61. Pagarināt ar A.Ķ. noslēgtā 
dzīvojamās telpas īres līguma ter-
miņu adresē „Madaras” dz. 13, Blo-
mes pagasts, Smiltenes novads, uz 1 
(vienu) gadu ar tiesībām īres līguma 
termiņu pagarināt uz nākamo termi-
ņu kā pašvaldības autonomo funk-
ciju nodrošināšanai nepieciešamo 
nozaru speciālistam darba tiesisko 
attiecību laikā.

62. Pagarināt ar V.K. 2010. 
gadā noslēgtā dzīvojamās telpas īres 
līguma termiņu adresē Skolas ielā 6 

dz.1, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads, uz 1 (vienu) gadu ar tiesī-
bām īres līguma termiņu pagarināt 
uz nākamo termiņu.

63. Pagarināt ar J.M. 2013.gadā 
noslēgtā īres līguma par dzīvojamās 
telpas ar adresi Kanāla ielā 13 dzīv. 
1, Smiltenē, Smiltenes novadā, īri, 
termiņu uz 1 (vienu) gadu, ar tiesī-
bām īres līgumu pagarināt uz nāka-
mo termiņu.

64. Par A.C. iekļaušanu dzīvo-
jamās telpas izīrēšanas reģistrā.

65. Par U.B. iekļaušanu dzīvo-
jamās telpas izīrēšanas reģistrā.

66. Grozīt Smiltenes novada 
pašvaldības domes 2020. gada 17. 
novembra  lēmumā Nr. 648 „Par 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 
1. – 4. klases izglītojamiem valstī 
izsludinātās ārkārtējās situācijas lai-
kā” 1.2. apakšpunktu un izteikt to 
šādā redakcijā:

„1.2. izglītības iestādes vadītā-
jam, izvērtējot faktiskos apstākļus 
un Covid-19 infekcijas izplatīšanās 
riskus, un saskaņojot ar domes iz-
pilddirektoru, ir tiesības izvēlēties 
un noteikt brīvpusdienu nodroši-
nāšanas veidu - svaigi pagatavotu 

pusdienu piegāde izglītojamiem 
mājās katru mācību dienu vai pār-
tikas paku piegāde izglītojamiem 
mājās ne retāk kā vienu reizi divās 
nedēļās;”.

67. Par termiņa pagarināšanu 
projektu līdzfi nansēšanas konkursa 
„Smiltenes novada kultūras, sabied-
riski nozīmīgi vai izglītojoši pasāku-
mi” projektam (SIA „MedijaPRO”).

68. Par termiņa pagarināšanu 
projektu līdzfi nansēšanas konkursa 
„Smiltenes novada kultūras, sabied-
riski nozīmīgi vai izglītojoši pasāku-
mi” projektam (biedrība „Sabiedrība 
un attīstība”).

69. Par izmaiņām Grundzāles 
pamatskolas no pašvaldības budžeta 
fi nansējamo  amatu vienību saraks-
tā.

70. Par izmaiņām Bilskas pa-
matskolas no pašvaldības budžeta fi -
nansējamo  amatu vienību sarakstā.

71. Par izmaiņām Palsmanes 
pagasta pārvaldes amatu vienību sa-
rakstā.

72. Norakstīt prasību pret SIA 
„Guugls”, reģ. Nr. 40103958590, 
par nepiegādātām mēbelēm EUR 
1863,00 EUR (viens tūkstotis astoņi 

simti sešdesmit trīs euro, 00 centi) 
apmērā.

73. Apstiprināt 2020. gada 30. 
decembra Noteikumus „Noteiku-
mi par skaidras naudas operācijām 
Smiltenes novada pašvaldībā” .

74. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 22/20 „Par aizliegumu 
ģenētiski modifi cētu kultūraugu au-
dzēšanai Smiltenes novada adminis-
tratīvajā teritorijā” projektu.

75. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 24/20 „Grozījumi Smilte-
nes novada pašvaldības 2009. gada 
20. jūlija saistošos noteikumos Nr. 
1/09 „Smiltenes novada pašvaldības 
Nolikums” projektu.

76.  Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 23/20 „Grozījumi Smil-
tenes novada domes 2020. gada 29. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 
2/20 „Par Smiltenes novada paš-
valdības budžetu 2020. gadam”” 
projektu.

Informāciju sagatavoja
D. Kaupe,

Smiltenes novada domes 
Kancelejas nodaļas vadītāja 

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

56. Palielināt SIA „Smiltenes 
NKUP” (vienotās reģistrācijas nu-
murs 43903000435) pamatkapitā-
lu, izdodot jaunas kapitāla daļas, 
pamatojoties uz vienīgā dalībnieka 
– Smiltenes novada domes, iegul-
dījumu Sabiedrības pamatkapitālā 
kopumā ieguldot pašvaldības mantu 
– ūdenssaimniecības infrastruktūru 
Valkas ielā, Smiltenē, ar kopējo ie-
guldāmās manats vērtību atbilstoši 
sertifi cēta vērtētāja novērtējumam –  
118900,00 euro (viens simts astoņ-
padsmit tūkstoši deviņi simti euro 
nulle centi).

57. Grozīt 2020. gada 29. aprīļa 
Deleģēšanas līguma Nr. SND – S – 
DE/1-20 8. punktu un 1. un 5. pie-
likumu, palielinot fi nansējumu de-
leģēto pārvaldes uzdevumu izpildei 
par 4560,17 euro, tajā skaitā pievie-
notās vērtības nodoklis (PVN 21%). 

58. Pagarināt ar J.B. noslēgtā 
dzīvojamās telpas īres līguma ter-
miņu adresē Cēsu iela 1D dz.1, Blo-
mes pagasts, Smiltenes novads, uz 1 

2020. gada 30. decembrī Smiltenes 
novada dome izdeva saistošos 
noteikumus Nr. 23/20 
„Grozījumi Smiltenes 
novada domes 2020. gada 
29. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 20/20 
„Par Smiltenes novada 
pašvaldības budžetu 
2020. gadam”” 

Pamatojoties uz Smiltenes no-
vada pašvaldības (turpmāk – Paš-
valdība) budžeta izpildes analīzi uz 
2020. gada 30. decembri gan ieņē-
mumos, gan izdevumos, Pašvaldī-
bas iepirkuma komisijas pabeigtās 
iepirkuma procedūras un noslēgtos 
līgumus, Pašvaldības 2020. gada de-
cembra budžeta grozījumos apkopo-
ti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

precizēts pamatbudžeta līdzek-• 
ļu atlikums gada beigās;
precizētas Pašvaldības ieņēmu-• 
mu prognozes no valsts budžeta 

Par grozījumiem Smiltenes novada domes saistošajos noteikumos
un no valsts budžeta iestādēm 
saņemtiem transfertiem;
precizēti izdevumi pamatbudže-• 
tā pa valdības funkcionālajām 
kategorijām un ekonomiskās 
klasifi kācijas kodiem;
precizēta pamatbudžeta fi nan-• 
sēšanas daļa.
Ar pilnu saistošo noteikumu 

tekstu var iepazīties www.smiltene.
lv. 

2020. gada 30. decembrī Smiltenes 
novada dome izdeva saistošos 
noteikumus Nr. 24/20 
„Grozījumi 2009. gada 
20. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 1/09 
„Smiltenes novada 
pašvaldības nolikums”” 
(turpmāk – Pašvaldības 
nolikums).

Ar saistošo noteikumu izdo-
šanu par grozījumiem Pašvaldības 

nolikumā tiek noteikts, ka Domes 
priekšsēdētājam vai domes izveido-
tās domes komitejas priekšsēdētā-
jam ir tiesības noteikt, ka domes vai 
komitejas sēdes norisē tiek izmanto-
ta videokonference (attēla un skaņas 
pārraide reālajā laikā):

1)  ja domes deputāts komitejas 
sēdes laikā atrodas citā vietā un ve-
selības stāvokļa vai komandējuma 
dēļ nevar ierasties komitejas sēdes 
norises vietā;

2) ja Smiltenes novada admi-
nistratīvajā teritorijā izsludināta ār-
kārtējā situācija vai valsts noteikusi 
pulcēšanās ierobežojumus, attiecīgi 
grozot un izsakot jaunā redakcijā 
Pašvaldības nolikuma 41.1 un 67.1 
punktu.

Tiek svītrots Pašvaldības noli-
kuma 33. punkta otrais teikums, kas 
noteica, ka domes komiteju sēdes ir 
atklātas. Ņemot vērā, ka domes un 
komiteju sēžu norises atklātums un 
tā ierobežojumi ir noteikti likumā, 
nav nepieciešams papildus regu-

lējumu šajā jautājumā attiecībā uz 
domes komitejas sēdēm paredzēt  
Pašvaldības nolikumā.

Ar pilnu saistošo noteikumu 
tekstu var iepazīties www.smiltene.
lv. 

2020. gada 30. decembrī Smiltenes 
novada dome izdeva saistošos 
noteikumus Nr. 22/20 
„Par aizliegumu ģenētiski 
modifi cētu kultūraugu 
audzēšanai Smiltenes 
novada administratīvajā 
teritorijā”.

Ģenētiski modifi cēto organis-
mu aprites likuma 22. panta otrā un 
trešā daļa nosaka, ka pašvaldības 
ar saistošajiem noteikumiem var 
noteikt aizliegumu ģenētiski modi-
fi cēto kultūraugu audzēšanai attie-
cīgajā administratīvajā teritorijā vai 
tās daļā uz laiku, kas nav īsāks par 
pieciem gadiem. 

Saistošie noteikumi tiek pie-
ņemti, lai nodrošinātu ģenētiski 
modifi cēto organismu drošu apriti, 
novērstu negatīvo ietekmi uz cilvē-
ku veselību, saglabātu bioloģisko 
daudzveidību un veicinātu ilgtspējī-
gas lauksaimniecības attīstību.

Ģenētiski modifi cēto kultūrau-
gu audzēšana mazinātu bioloģisko 
kultūraugu audzētāju konkurētspē-
ju. Audzējot ģenētiski modifi cētos 
kultūraugus, to izplatība blakus 
esošajās teritorijās ir neizbēgama. 
Bioloģiskā lauksaimniecība nevar 
pastāvēt līdzās ģenētiski modifi cēto 
kultūraugu audzēšanai.

Saistošie noteikumi nosaka 5 
(piecu) gadu aizliegumu Smiltenes 
novada administratīvajā teritorijā 
audzēt jebkādus ģenētiski modifi cē-
tus kultūraugus.

Saistošie noteikumi stāsies spē-
kā pēc to publicēšanas izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”.

Ar pilnu saistošo noteikumu 
tekstu var iepazīties www.likumi.lv. 

Pašvaldībā

Noslēdzot 2020. gadu, Smilte-
nes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
izdarīts 291 civilstāvokļa aktu re-
ģistrs. Reģistrēti 119 jaundzimu-
šie, tas ir par 15 jaundzimušajiem 
mazāk nekā 2019. gadā. Dzimtsa-
rakstu nodaļā noslēgtas 33 laulī-
bas (2019. gadā – 40) un  1 laulība  
noslēgta Smiltenes Romas katoļu 
baznīcā. Reģistrēti 138 miršanas 
reģistri, tas ir par 4 mazāk kā 2019. 
gadā.

Nodaļā tiek veikti dažādi ar 
personas dzimšanu, laulību, mir-
šanu un citiem svarīgiem dzīves 
gadījumiem saistīti reģistri. Pērn 2 
personas mainījušas uzvārdu, viena 
persona  mainījusi vārdu. Civilstā-
vokļa aktu reģistru ierakstos izda-
rīts 41 papildinājums un labojums, 

Pārskats par Smiltenes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas darbu 2020. gadā
izsniegtas 36 atkārtotas civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas apliecības un 78 izziņas.

Pilsēta un pagasti Dzimušo 
skaits

Mirušo 
skaits

Smiltene 51 48
Bilskas pagasts 12 16
Blomes pagasts 6 6
Brantu pagasts 6 7
Grundzāles pagasts 6 9
Launkalnes pagasts 9 17
Palsmanes pagasts 8 7
Smiltenes pagasts 11 7
Variņu pagasts 4 7
Pilsēta 51 48
Pagasti kopā: 62 76
Citas pašvaldības 
iedzīvotāji: 

6 14

Kopā: 119 138
Avots: Dzimtsarakstu nodaļas dati

2020. gadā  no 119 jaundzimušajiem 53 ir meitenes 
un 66 zēni, tostarp 113 jaundzimušie ir  Smiltenes novada 
iedzīvotāju bērni, savukārt 6 citu novadu bērni. Aizvadī-
tais gads īpaši laimīgs bija trijās ģimenēs, kurās vecākiem 
piedzimuši dvīnīši, vienā ģimenē – 2 zēni un divās ģi-
menēs abu dzimumu pārstāvji – gan meitenīte, gan zēns. 
Pērn visvairāk dzimušo bērnu (16) reģistrēti februāra mē-
nesī, vismazāk (5) septembra mēnesī.  Vārdu izvēle ļoti 
daudzveidīga. 17 dzimšanas reģistros ir ierakstīti vecāku 
izvēlētie un likumā atļautie divi vārdi. Pērn divos vārdos 
nosauktas astoņas meitenes un deviņi zēni. Meitenēm  po-
pulārākie vārdi veiktajos reģistros bija Elizabete un Emī-
lija  (3), Elīza, Amēlija, Terēze, Nora, Marta (2). Zēniem 
visbiežāk izvēlētie vārdi  Ernests (4), Emīls, Marks (3), 
Rihards, Valters, Rolands, Haralds, Alekss (2). 

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā 
reģistrētas 34 laulības, t.sk. viena  laulība noslēgta Smilte-
nes Romas katoļu baznīcā. Laulībā pirmo reizi stājās – 23  
vīrieši un 25 sievietes, otro reizi – 8 vīrieši un 7 sievietes, 
trešo reizi – 3 vīrieši un 2 sievietes. Pirmo reizi laulībā de-

vušies 19 pāri, savukārt  15 gadījumos viens vai abi 
laulājamie stājušies atkārtotā laulībā.  Dzimtsarakstu 
nodaļas izdarītās atzīmes par laulību šķiršanu liecina, 
ka pērn 27 reizes reģistros izdarīta atzīme par laulī-
bas šķiršanu, kas salīdzinājumā ar 2019. gadu ir par 5 
gadījumiem vairāk. 

2020. gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu noda-
ļā reģistrēti 138 miršanas reģistri, to skaitā 124 novada 
iedzīvotāji un 14 citās pašvaldībās dzīvojošie. Mūžībā 
aizgājušas 77 sievietes,  no 22 – 101 gada vecumam 
un 61 vīrietis, vecumā no 36 – 92 gadiem. Visvairāk 
miršanas reģistri reģistrēti Smiltenes pilsētā (48). Vis-
augstākais mirušo skaits bija novembra mēnesī (19), 
vismazākais (6) aprīļa mēnesī. Apkopotā informācija 
liecina, ka 2020. gadā galvenais nāves cēlonis bija sirds 
saslimšanas (63), asinsvadu saslimšanas (24), vēža in-
toksikācija (23), nieru slimība (5), plaušu slimība (5), 
cukura diabēts (3), politrauma (2) un citi (13).

Dace Ērģele, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  
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Ņemot vērā straujo Covid-19 
infekcijas izplatīšanos un pieau-
gošo veselības nozares pārslodzes 
risku, lai ierobežotu Covid-19 vī-
rusa izplatību, ārkārtējā situāci-
ja valstī ir pagarināta līdz 2021. 
gada 7. februārim. Tiek saglabāti 
noteiktie ierobežojumi, taču aktu-
ālai informācijai aicinām sekot lī-
dzi Ministru kabineta tīmekļviet-
nē www.mk.gov.lv.  

Pašvaldība savus pakalpoju-
mus turpinās nodrošināt attālinā-
ti: 

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

pie Smiltenes novada do-o 
mes, Dārza ielā 3, ir izvietota slēg-
ta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot 
iesniegumus vai kāda cita veida do-
kumentus nodošanai pašvaldības un 
valsts iestādēm. Šādas pasta kastes 
ir izvietotas arī pie pagastu pārval-

des ēkām.
ar pašvaldības darbinie-o 

kiem saziņa, izmantojot e-pastus vai 
tālruņus;

aktuālā informācija, iesnie-o 
gumi, veidlapas un kontaktinformā-
cija pieejama www.smiltene.lv;  

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

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

Ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta līdz 2021. gada 7. februārim
Arī valsts iestādes pakalpoju-

mus turpina sniegt attālināti:
Valsts sociālās apdroši-o 

nāšanas aģentūras (VSAA Infor-
matīvais tālrunis: 64507020), 
pieraksts: 64707284; valka@vsaa.
gov.lv

Valsts ieņēmumu dienes-o 
ta (VID Konsultatīvais tālrunis: 
67120000), pieraksts: 67120098; 
64707588;

Nodarbinātības valsts o 
aģentūras (NVA Bezmaksas infor-
matīvais tālrunis: 80200206), pie-
raksts: 64714006;

Pilsonības un migrācijas o 
lietu pārvaldes (PMLP Informa-
tīvais tālrunis: 67209400); pie-
raksts: 67209481; 67209482;

Valsts Zemes dienests o 
(VZD  Informatīvais tālrunis 
67038800), pieraksts: 64231795; 
64207064; valmiera@vzd.gov.lv.

Nonākot dažādās ar Covid-19 
izplatību saistītās krīzes situāci-

jās, lai atrastu vislabāko risināju-
mu vai atbalstu, aicinām zvanīt 
uz pašvaldības informatīvo tālru-
ni 26362282 vai rakstīt uz e-pas-
tu: soc.dienests@smiltene.lv.  

Pašvaldības atbalsts ārkārtē-
jās situācijas laikā: 

Smiltenes novada paš-
valdība ir noslēgusi līgumu ar SIA 
„VTU Valmiera” par transporta 
nodrošinājumu, lai nogādātu Smil-
tenes novada iedzīvotājus mājā no 
ārstniecības iestādes, kurā pacients 
atveseļojies no Covid-19 vīrusa un 
kuriem nepieciešams turpināt ievē-
rot karantīnu;

pašvaldība nodrošina bez-
maksas higiēnisko masku izsniegša-
nu trūcīgiem un maznodrošinātiem 
iedzīvotājiem gan Smiltenes pilsētā, 
gan pagastos.

pašvaldība piešķir krīzes 
pabalstu ārkārtējās situācijas laikā 
(80,00 euro mēnesī krīzē nonākušai 
personai jeb katram ģimenes locek-

lim) saskaņā ar saistošajiem  no-
teikumiem Nr. 14/17 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Smiltenes 
novadā”.

krīzes situācijā nonākušās 
ģimenes (personas) var pieteikties 
ES fi nansētām pārtikas pakām, at-
bilstoši kritērijiem saistībā ar Covid-
19, kā arī tās ģimenes, kurās ārkārtas 
situācijas dēļ bērni neapmeklē skolu 
un ģimenē radušies papildus izdevu-
mi ēdiena nodrošināšanai.

nomas maksas atviegloju-
mi – lai saņemtu atvieglojumus līdz 
šī gada 30. jūnijam iesniegumus par 
nomas maksas atvieglojumu pie-
šķiršanu, iespējams iesniegt līdz 31. 
janvārim. 

Mūsu katra pienākums ir būt 
atbildīgiem pret savu un līdzcilvēku 
veselību, tāpēc aicinām ievērot visus 
valstī noteiktos epidemioloģiskos 
drošības pasākumus, lai nepakļautu 
infi cēšanās riskam savus tuviniekus 
un kolēģus! 

2020. gada oktobrī 
noslēgušies projekta Nr. 
5.6.2.0/18/I/018 „Smilte-
nes pilsētas publiskās in-
frastruktūras sakārtošana 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, 
I kārta” ietvaros veiktie būvdarbi 
Dārza ielas posmā no krustojuma ar 
Dakteru ielu līdz pieslēgumam At-
modas ielā. 

Veicot būvobjekta pieņemša-
nu ekspluatācijā, konstatēti defekti, 
kuru novēršanai šobrīd nav piemē-
roti klimatiskie apstākļi. Defekti 
jeb neatbilstoši kvalitātes kontroles 
rādītāji konstatēti ieklātajai asfalta 
virskārtai. Lai novērstu konstatētos 
defektus, būvdarbu izpildītājs nofrē-
zēs ieklāto asfalta virskārtu, veiks 
jaunas asfalta virskārtas ieklāšanu 
un atkārtoti veiks horizontālā mar-

Mūsdienu straujais 
dzīves ritms, neziņa par 
nākotni, nestabilitāte rai-
sa emocionālo spriedzi, 
kā arī nelabvēlīgi ietekmē 
fi zisko un garīgo veselību, iznīcina 
cilvēka iekšējos resursus, izraisot 
emocionālo izdegšanu. Lai efektī-
vāk pārvaldītu emocijas, ir jāapzi-
nās to cēloņi un jāiemācās atpazīt 
simptomus. 

Tiešsaistes lekcijās tiks apska-
tītas tēmas par bērnu un jauniešu 
psihoemocionālo stāvokli, savstar-
pējām attiecībām ar vecākiem un 
vienaudžiem, kā arī atkarībām un 
to izraisošo vielu ietekmi uz vese-
lību un sabiedrību kopumā. Lekci-
jas ietvers teorētisko un praktisko 
informāciju, ikkatram būs iespēja 
pilnveidot zināšanas par saviem 

Aicinām bērnu vecākus piedalīties 
tiešsaistes bezmaksas lekcijās 

„Pastāvēs, kas mainīsies”
sūtīta tiešsaistes piekļuve 
lekcijām. Lai piedalītos 
lekcijā, obligāti ir jāie-
slēdz video kamera, lai 
lektors var redzēt dalīb-

niekus.  Lūdzam video kamera turēt 
ieslēgtu visu nodarbības laiku. Pie-
slēdzoties ZOOM, lietotājvārda ailē 
jānorāda pilns vārds un uzvārds. Ja 
ielogojoties neesat norādījuši pilnu 
vārdu un uzvārdu, tad varat to labot 
sadaļā „Participants” pretī savam 
vārdam izvēloties sadaļu „More” un 
tad labojiet vārdu sadaļā „Rename”.

Nodarbības norisināsies projekta 
„Pasākumi vietējās sabiedrības vese-
lības veicināšanai Smiltenes novadā” 
Nr. 9.2.4.2/16/I/052 ietvaros. 

Anita Šteinberga, 
sociālā darbiniece 

iekšējiem resursiem,  kā arī apgūt 
krīzes pārvarēšanai  nepieciešamās 
prasmes un iemaņas.

Ievērojot valstī noteiktos epide-
mioloģiskos ierobežojumus, lekci-
jas notiks no 8. februāra tiešsaistes 
platformā ZOOM, pirmdienās plkst. 
19.00,  lekcijas  ilgums – 40 minū-
tes. Lekcijas vadīs speciāliste  Dace 
Gailīte (Mg. Psych). Vietu skaits ir 
ierobežots un piedalīšanās tikai pēc 
iepriekšējās pieteikšanās! 

Pieteikšanās lekcijām līdz 8. 
februārim uz e-pastu:  anita.steinber-
ga@smiltene.lv vai  tālr.: 28680831. 
Reģistrētiem dalībniekiem tiks no-

Turpinās projekta „Smiltenes pilsētas 
publiskās infrastruktūras sakārtošana 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, 

I kārta” īstenošana

ķējuma uzklāšanu par saviem lī-
dzekļiem. Objektā konstatēto defek-
tu novēršana paredzēta 2021. gadā 
un to paredzēts nodot ekspluatācijā 
līdz 2021. gada jūnijam.

Būvdarbus objektā veic SIA 
„Buildimpeks”, autoruzraudzību 
SIA „Ceļu komforts”, būvuzraudzī-
bu SIA „Marčuks”.

Projekta mērķis ir attīstīt degra-
dēto jeb ražošanas teritoriju, veicot 
tai pieguļošās ielas un ar to saistītās 
infrastruktūras pārbūvi, t.sk. ūdens 
un kanalizācijas tīklu izbūvi, kas 
radīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības 
vidi esošajiem un jauniem uzņēmē-

jiem, pozitīvi ietekmējot 
uzņēmumu konkurētspē-
ju, ekonomisko aktivi-
tāšu pieaugumu un jau-
nu darbavietu radīšanu 

Smiltenes pilsētā. 
Projekta kopējās izmaksas ir   

1 221 743,58 EUR. Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda fi nansējums 
ir 493 374,85 EUR un tas veido 
43,86% no attiecināmām izmak-
sām, valsts budžeta dotācija sa-
sniedz 96 804,24 EUR, Smiltenes 
pašvaldības fi nansējums sastāda 
631 564,49 EUR. 

 

 Ira Punkstiņa, 
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

Šogad Smiltenes 
poliklīnikai aprit 40 
gadi. Par grodu šim 
notikumam ir izvei-
dota Smiltenes poli-
klīnikas foto izstāde, 
kurā ir atspoguļota 
ēkas celtniecība, tās 
atklāšana un ieskats 
šodienā.

Izstāde būs ap-
skatāma Smiltenes 
poliklīnikas otrā stāva gaitenī, ņe-
mot vērā esošos situāciju valstī, 
aicinām ievērot visus drošības pa-
sākumus. 

Ēkas celtniecība tika uzsākta 
1979. gada 26. maijā.  Poliklīni-
kas ēku projektēja arhitekts Edvīns 
Zommers, celtniecību veica Smil-
tenes 8 CBR, celtniecības inženie-
res Intas Smildziņas vadībā. 1981. 
gada 24. janvārī Smiltenes poliklī-
nikas ēka tika atklāta, tā tika atzīta 

Smiltenes poliklīnikai 40

par vienu no trim labākiem 1981. 
gada Latvijā ekspluatācijā nodo-
tajiem būvobjektiem, 8 CBR celt-
nieku grupa un Smiltenes slimnīcas 
galvenais ārsts Jānis Krūmals saņē-
ma Latvijas PSR Ministru padomes 
apbalvojumu.

Ilze Majore,
SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca”

1981. gada 23. janvāris, Smiltenes poliklīnika 
vakarā pirms atklāšanas

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija 2020. gada decembra mē-
nesī reaģēja uz 99 notikumiem, no 
kuriem 29 gadījumos ziņas tika sa-
ņemtas no iedzīvotājiem, 50  pārkā-
pumi tika fi ksēti patruļas laikā un 20 
gadījumos informācija tika saņemta 
no Operatīvā vadības nodaļas. 

25 gadījumos personas notiku-
ma vietā atradās alkohola reibumā. 
Sešas personas nogādāts dzīves vie-
tā, divas atskurbtuvē, divas personas 
nogādātas ārstniecības iestādē.

Decembra mēnesī uzsāktai 8 
administratīvā pārkāpuma lietas, 
kā arī 76 personas, pamatojoties uz 
„Administratīvas atbildības likuma” 
10. pantu, atbrīvotas no adminis-
tratīvās atbildības, izsakot aizrā-
dījumu.

„ Administratīvā sodu 
likums par pārkāpumiem pār-
valdes, sabiedriskās kārtības un 
valsts valodas lietošanas jomā” 
10. pantu – alkoholisko dzērienu 
vai citu apreibinošo vielu lietošana 
publiskā vietā vai atrašanās publiskā 
vietā reibuma stāvoklī. – 3;

„ Ceļu satiksmes likuma” 

Pašvaldības policijas informācija
70. panta otro daļu – par pārkāpu-
miem „Ceļu satiksmes noteikumu” 
10. punktā - diennakts tumšajā laikā, 
ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi 
apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz 
brauktuves vai nomales, jābūt tērp-
tiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar 
labi redzamiem gaismu atstarojoša 
materiāla elementiem. – 2;

„ Par ārkārtējo situāciju 
un izņēmuma stāvokli” 21. pantu 
– Ārkārtējās situācijas un izņēmuma 
stāvokļa laikā noteikto ierobežoju-
mu un aizliegumu pārkāpšanu. – 3;

Izsakām lielu pateicību iedzīvo-
tājiem, kuri ziņo par pārkāpumiem, 
kas apdraud apkārtējo drošību un 
sabiedrisko kārtību. 

Aicinām ziņot nekavējoties 
par jebkuru sabiedriskās kārtības 
pārkāpumu vai personu tiesību un 
brīvības apdraudējumu, jo jebkāda 
informācija var sekmēt pārkāpuma 
novēršanu vai vainīgās personas 
saukšanu pie atbildības.

28659933 vai 110

  Smiltenes novada Pašvaldības 
policija
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Ņemot vērā to, ka no patērētāju puses bieži izskan jau-
tājumi par ūdens un kanalizācijas patēriņa starpību, SIA 
„Smiltenes NKUP” sniedz skaidrojumu, kā veidojas iepriekš 
minētā starpība.

Ūdens un kanalizācijas patēriņa starpība tiek aprēķināta, 
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.09.2015. 
noteikumiem Nr. 524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uz-
skaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par 
dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpoju-
miem” (turpmāk tekstā – Noteikumi). Noteikumu 9. pants 
nosaka, ka ja veidojas starpība starp dzīvojamās mājas ūdens 
uzskaites mezglā uzstādītā komercuzskaites mēraparāta rādī-
jumu un ūdens patēriņu, kas noteikts, izmantojot dzīvokļos, 
nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās uzstādītos 
ūdens patēriņa skaitītājus, ieskaitot arī avārijās un remon-
tā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens patēriņa 
starpība), veic ūdens patēriņa pārrēķinu. Tajā pat laikā No-
teikumu 11. punkts nosaka, ka 9. punktā minētais pārrēķins 
netiek veikts, bet ūdens patēriņa starpība tiek sadalīta atbil-
stoši dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu 
skaitam starp šādiem dzīvojamās mājas īpašniekiem, (ja tādi 
ir dzīvojamā mājā):

1) kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rā-
dījumu dzīvojamās mājas īpašnieka noteiktajā termiņā, bet ne 
mazāk kā trīs mēnešus pēc kārtas;

2) kuru dzīvokļos, nedzīvojamās telpās vai mākslinieka 
darbnīcās ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;

3) kuri atkārtoti nav ļāvuši veikt dzīvoklī, nedzīvojamā 
telpā vai mākslinieka darbnīcā uzstādīto ūdens patēriņa skai-
tītāju pārbaudi, ja par šādas pārbaudes veikšanu ir rakstiski 
paziņots dzīvojamās mājas īpašnieku noteiktajā termiņā, kas 
nav mazāks par vienu nedēļu, nosūtot paziņojumu uz dzīvok-
li, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu, kurā plānota 
skaitītāju pārbaude;

4) kuru dzīvokļos, nedzīvojamās telpās vai mākslinieka 
darbnīcās esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, 
ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti vai tie nav noplombēti, 
vai to plombējums ir bojāts, vai tie nav verifi cēti triju mēnešu 
laikā pēc verifi cēšanas termiņa beigām.

Gadījumā, ja patērētājs atbilst kādam no iepriekš minē-
tajiem četriem punktiem, attiecīgi veicot aprēķinu rodas po-
zīcija “Ūdens un kanalizācijas patēriņa starpība”. Veicot šo 
aprēķinu, pakalpojuma sniedzējs vadās pēc noteikumu 13. 
punkta noteikumiem, kas nosaka, ka  gadījumos, ja dzīvoja-
mās mājas īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks) nav iesniedzis in-
formāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai šo noteikumu 12. 
punktā minētajā kārtībā nav informējis par prombūtni, per-
sona, kura nosaka maksājamo daļu, aprēķina ūdens patēriņu 
dzīvojamās mājas īpašniekam, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa, 
nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas vidējo ūdens 
patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mē-
nešus pēc kārtas.

Lai nerastos pārpratumi un lieki izdevumi, lūdzam turp-
māk ūdens patēriņa rādījumus nodot vietnē https://kabinets.
smiltenesnkup.lv/.

2019. gada  2. jūlijā spēkā stājušies Smiltenes novada 
domes saistošie noteikumi Nr. 5/19 „Par decentralizēto kana-
lizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smil-
tenes novadā”, līdz ar to iedzīvotājiem ir pienākums iesniegt 
pirmreizēju „Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā-
cijas apliecinājumu”.

Kā informēts iepriekš, šā gada 29. maija Smiltenes no-
vada domes sēdē tika precizēti 2019. gada 27. marta saistošie 
noteikumi (Nr. 5/19), kas paredz decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību tiem 
novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo Smiltenes novadā un iekļau-
jas to administratīvo teritoriju pilsētas un ciemu robežās, uz 
kurām attieksies šie noteikumi, un kuru īpašums nav pieslēgts 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, lai nodrošinātu norma-
tīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas 
prasību ievērošanu novada pašvaldības administratīvajā teri-
torijā.

Līdz ar noteikumu spēkā stāšanos, Smiltenes novada 
iedzīvotājiem, kuru īpašumi iekļaujas decentralizēto kanali-
zācijas sistēmu reģistram pakļauto ciemu robežās un pilsētā 
(informācija par sistēmu reģistram pakļauto īpašumu robe-
žām pieejama www.smiltenesnkup.lv, vai pagastu pārvaldēs) 
ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu, iesniedzot pirmreizēju 
„Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas aplieci-
nājumu” līdz 2020.gada 1.janvārim.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas aplie-
cinājuma ir iespējams aizpildīt un nosūtīt elektroniski viet-
nē https://smiltenesnkup.lv/.

Paldies tiem, kas to jau veikuši.
SIA „Smiltenes NKUP”

Smiltenes 
NKUP ziņas APTAUJAS ANKETA SMILTENES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

Aicinām iedzīvotājus līdz 2021.gada 19.februārim piedalīties ikgadējā aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par 
pašvaldības darbu un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam īstenošanā, Smiltenes novada
pašvaldības sniegto pakalpojumu un to kvalitātes uzlabošanai. Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.
1.Vai Jūs esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā? (Atzīmējiet ar „X” un pamatojiet atbildi)

Pilnīgi apmierina Drīzāk neapmierina Pilnīgi neapmierina Vieta komentāriem:

Drīzāk apmierina Neapmierina Nav viedokļa 

2. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE un PIEEJAMĪBA Jūsu pilsētā/pagastā? (Atzīmējiet ar 
„X” un pamatojiet atbildi)

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI Pilnīgi
apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Pilnīgi
neapmierina

Nav 
viedokļa

Sabiedriskās apspriešanas organizēšana 
Publiskā infrastruktūra (āra trenažieri; rotaļu laukumi, brīvdabas 
estrādes u.c.)
Sporta infrastruktūra (Stadions; treniņu trases un laukumi u.c.)
Ielu/ceļu infrastruktūra pilsētā 
Ielu/ceļu infrastruktūra pagastos
Ielu apgaismojums
Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko punkti, eko laukums)
Publisko teritoriju labiekārtojums (parki, apstādījumi, dabas 
aizsargājamās teritorijas un to infrastruktūra)
Ilgstošās un īslaicīgās aprūpes pakalpojuma nodrošinājums (SIA Sarkanā 
Krusta Smiltenes slimnīca)
Vides pieejamība
Publisko ūdeņu izmantošana/pieejamība
Centrālā siltumapgāde 
Kanalizācija un ūdensapgāde 
Kapsētu saimniecība 
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”)
Komentāri/ piemēri:

IEDZĪVOTĀJU DZĪVES VIDE
Pilnīgi

apmierina
Drīzāk

apmierina
Drīzāk

neapmierina
Pilnīgi

neapmierina
Nav 

viedokļa

Pirmsskolas izglītība 
Pamatizglītība un vidējā izglītība

Profesionālā izglītība
Profesionālās ievirzes izglītība (Mūzikas, Mākslas un Sporta skola)
Interešu izglītība (pulciņi, deju kolektīvi u.c.)
Mūžizglītība (Pieaugušo tālākizglītība)
Medicīnas darbinieku, ārstu un speciālistu pieejamība
Sociālā palīdzība (pabalsti, dzīvokļa jaut. risināšana, u.c.)
Nekustamo īpašumu jautājumu risināšana
Būvvaldes sniegtie pakalpojumi 
Veselības aprūpe (Sociālā aprūpe, poliklīnika, feldšeru punkti)
Bērnu tiesību aizsardzība
Kultūras nozares un pasākumu organizēšana
Bibliotēku sniegtie pakalpojumi un pieejamība
Sporta nozares un pasākumu organizēšana
Aktīvās atpūtas iespējas un pasākumu organizēšana
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija)
Sabiedriskais transports (Skolēnu pārvadājumi)
Civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšana
Atbalsts uzņēmējdarbībai
Nodarbinātības veicināšana
Vides stāvokļa (ūdens, gruntsūdens, troksnis, gaiss, u.c.) novērtējums
Komentāri/ piemēri:

3. Kā Jūs vērtējat Smiltenes novada pašvaldības darbu pēdējā 
gada laikā? (Atzīmējiet ar “X” atbilžu variantu)

4. Kas Jūs apmierina/ neapmierina pašvaldības darbā?

Ļoti pozitīvi Apmierinoši Ļoti negatīvi
Pozitīvi Negatīvi Nav viedokļa

5. Kā Jūs vērtējat šādus pašvaldības darba aspektus? (Atzīmējiet ar „X”) 6.Vai Jūs esat informēts par
pašvaldības darbu un 

aktualitātēm? (Atzīmējiet ar “X”
atbilžu variantu)

Pilnīgi
apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Pilnīgi
neapmierina

Pašvaldības darbinieku zināšanas, kompetence

Pašvaldības darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem Pilnībā pietiekami
Termiņi, kādos iespējams nokārtot lietas pašvaldībā Pietiekami

E-pakalpojumu piedāvājums Nepietiekami
Sadarbība ar iedzīvotājiem Nav viedokļa

Vieta komentāriem: 

7. No kāda informācijas avota Jūs visvairāk uzzināt par 
pašvaldības darbu ? (Atzīmējiet ar “X” trīs galvenās tēmas, 
sarindojot tās prioritārā secībā ar cipariem 1,2,3)

8. Kādu informācija, Jūsuprāt, Pašvaldībai jāsniedz
iedzīvotājiem vairāk ? (Atzīmējiet ar “X” trīs galvenās tēmas, 
sarindojot tās prioritārā secībā ar cipariem 1,2,3)

Informatīvais izdevums “Smiltenes Novada Domes Vēstis” Par attīstības projektiem
Novada mājaslapa www.smiltene.lv Par pieņemtajiem lēmumiem
Sociālie mediji (Twitter, Facebook, Instagram) Par izglītības jautājumiem
Pagastu mājaslapas (www.palsmane.lv, www.blome.lv) Par kultūras un sporta pasākumiem
Re:TV raidījums “Nedēļa Smiltenes novadā” (pašvaldības apmaksāts) Par veselības aprūpes pakalpojumiem
Portāls www.ziemellatvija.lv Par komunālajiem pakalpojumiem
Laikraksts “Ziemeļlatvija” Par sociālajiem pakalpojumiem
Citi reģionālie un nacionālie mediji Ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem
Informācija pilsētvidē uz informatīvajiem stendiem Par atbalsta iespējām un saistītiem jautājumiem
Ģimenes, draugiem, kolēģiem, paziņām Ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem
Zvanot vai apmeklējot pašvaldību vai pašvaldības iestādes Par atbalsta iespējām un konkursiem

Par līdzdalības iespējām un iesaisti sabiedriskajā darbā
9. Kādos pasākumos/sanāksmēs/akcijās/konkursos Jūs 
visvairāk vēlētos piedalīties? (Sarindojiet prioritārā secībā no 1-12)

Par jauniešiem saistošām iniciatīvām, projektiem
Informācija remigrantiem

Sabiedriskās apspriešanas Par pašvaldības aktuālajiem darbiem un norisēm
Speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem Par sabiedriskās kārtības aktualitātēm
Deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem Par notikumiem citos novados un Latvijā 
Meistarklases ar nozares speciālistiem Cits variants :
Izglītojoši semināri, konferences forumi
Nozaru pasākumi (t.sk. uzņēmējiem, NVO, jauniešiem) Tūrisma pārgājieni, ekskursijas
Zaļumballes, svētku balles, groziņu vakari Sporta sacensības
Amatiermākslas kolektīvu izrādes, koncerti Sporta pasākumi, nodarbības, sacensības iedzīvotājiem / amatieriem
Populāru mākslinieku koncerti, izrādes Jūsu varianti
Akcijas, konkursi (t.sk. sakoptākais īpašums, Ziemassvētku akcija)
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SIA „ZAAO” (ZAAO) ir sagatavojusi norādes ērtai sa-
darbībai lauksaimniecības iepakojuma nodošanā. Aktīvā šī 
materiāla nodošana parasti notiek pavasara un vasaras mē-
nešos, bet jau tagad, izlietotajam iepakojumam rodoties, ir 
būtiski to pareizi sašķirot, novietot un uzglabāt.

ZAAO darbības reģiona saimniekiem ir iespēja iepako-
jumu pašiem nodot reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas 
centrā “Daibe” (RAAC „Daibe”), noteikta veida materiālu 
ierobežotā daudzumā vest uz ZAAO darbības reģiona 20 
EKO laukumiem vai pieteikt iepakojuma savākšanu saim-
niecības adresē. Pieteikumus lauksaimniecības iepakojuma 
savākšanai no saimniecības pieņem darba laikā pa tālruni 
29221847 vai e-pastā: zaao@zaao.lv. Pieteikumi tiek pie-
ņemti jau tagad, uzsākot plānot pakalpojuma sniegšanas 
maršrutus.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja 
Ginta Gailuma: „Lauksaimniecības iepakojums ir pārstrā-
dājams materiāls, to nedrīkst dedzināt vai aprakt. Neparei-
zi rīkojoties ar lauksaimniecības iepakojumu, tiek izdarīts 
kaitējums gan pašu apstrādātajiem laukiem, gan cilvēku 
veselībai. Aicinām lauksaimniekus atbildīgi atbrīvoties no 
izmantotā iepakojuma. Apliecinām, ka savāktās plēves un 
plastmasas kannas pēc pāršķirošanas, atbilstoši pārstrādes 
rūpnīcu kvalitātes prasībām, nonāks pārstrādes rūpnīcās jau-
nu produktu ražošanai.”

Lauksaimniecības iepakojumu RAAC  „Daibe” 
pieņem bez maksas neierobežotā daudzumā, tam jābūt 
atbilstošā kvalitātē. Pirms došanās uz RAAC „Daibe”, jā-
piesakās pa tālr. 28394140:

Skābbarības ruļļu, bedru plēves tiek pieņemtas bez sal-
mu, zāles, skābbarības, koka, zemes, šņoru, sietu utml. 
piemaisījumiem. Nepieņem plēvi ar agroplēves pārklā-
jumu, metalizētu plēvi.
HDPE kannām jābūt noskrūvētiem korķiem, tām jābūt 
izskalotām; nepieņem remontu darbos izmantotas kan-
nas vai kannas ar krāsu piejaukumiem.
Big-bag maisiem jābūt rūpīgi izpurinātiem, bez piejau-
kumiem.
Ja lauksaimniecības iepakojums nav prasītajā kvalitātē, 

par tā nodošanu RAAC „Daibe” tiek piemērota nodošanas 
maksa 74,22 eiro par tonnu plus PVN. Iespējami tikai bez-
skaidras naudas norēķini (pārskaitījums, bankas karte).

HDPE kannas un big-bag maisus tīrus, bez pie-1. 
jaukumiem klienti bez maksas var nodot EKO lauku-
mos – ierobežojums vienai atvešanas reizei uz EKO lau-
kumu ir 5 m3.

Visa veida lauksaimniecības iepakojums no 1. 
klientu adresēm tiek vākts ar presmašīnu vai automašīnu 
ar hidromanipulatoru. Savākšanas no adreses tiek nodroši-
nāta tikai pēc pieteikuma un tikai ZAAO darbības reģionā.

Piesakot savākšanai tikai Big-bag maisus un kan-4. 
nas, tiek piemērota maksa par vienu braucienu, kas sastāda 
4,63 EUR + PNV.

Par visa veida lauksaimniecības iepakojuma sa-5. 
vākšanu maksa veidojasatkarībā no savākšanas veida, ma-
teriāla veida un daudzuma. Tā ir sākot no 5.00 EUR par m3 
+ PNV. Plašāka informācija par pakalpojuma maksu pieeja-
ma zaao.lv sadaļā Lauksaimniekiem. Lūgums ievērot mate-
riāla nodošanas kvalitātes prasības!

Izlietotajam iepakojumam rodoties, būtiski ir parei-
zi iekārtot tā nodošanas vietu, lai tā būtu viegli pieeja-
ma specializētajam transportam, sausa, neatrastos zem 
koku zariem un elektrības vadiem, kā arī būtu ne tālāk 
kā 2 m no plānotās specializētā transporta kraušanās vie-
tas. Detalizētas norādēs ērtākai sadarbībai pieejamas www.
zaao.lv sadaļā Lauksaimniekiem.

ZAAO izsniedz izziņu par konkrētā saimniecībā savāk-
to vai saimniecības nodoto atkritumu veidu un apjomu, kas 
derīgs iesniegšanai Valsts vides dienestā kā apliecinājums, 
ka šie atkritumi nodoti atbilstoši likumdošanai un tiek pār-
strādāti vai noglabāti videi draudzīgā veidā.

SIA „ZAAO” ir sagatavojusi norādes ērtai sadarbībai 
lauksaimniecības iepakojuma nodošanā. Aktīvā šī materiāla 
nodošana parasti notiek pavasara un vasaras mēnešos, bet 
jau tagad, izlietotajam iepakojumam rodoties, ir būtiski to 
pareizi sašķirot, novietot un uzglabāt.

Plašāka informācija par pakalpojumu un struktūrvie-
nību darba laiki pieejami uzņēmuma mājas lapā www.
zaao.lv.

 Zane Leimane,
 ZSIA „ ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Lauksaimniecībā 
izmantotā iepakojuma 

nodošanas iespējas 
ZAAO darbības reģionā

PALDIES JUMS PAR ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!
Anketas lūdzam līdz 19.02.2021. ievietot pastkastītē pie Smiltenes novada pagastu pārvaldes vai Smiltenes novada domes ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē, 
LV-4729. Aptaujas rezultātu apkopojums būs pieejams Smiltenes novada mājas lapas www.smiltene.lv sadaļā SABIEDRĪBA

12. Norādiet sabiedriskās kārtības problēmu aktualitāti?
(Atzīmējiet ar “X”, pamatojiet atbildi)

Problēmu
nav

Reti 
gadījumi

Aktuāla problēma

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi
Automašīnu novietošana neatļautās vietās
Ātruma ierobežojumu neievērošana
Transportlīdzekļa vadīšana reibumā 
Agresīva braukšana
Narkotisko vielu lietošana un tirdzniecība
Nelegāla alkohola ražošana un tirdzniecība
Klaiņojoši dzīvnieki
Huligānisms un vandālisms 
Personas alkohola vai narkotisko vielu reibumā 
Zādzības
Pusaudžu un jauniešu izraisītas problēmas 
Nekopta teritorija 
Smēķēšana neatļautās vietās 
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumi
Citi pārkāpumi
Komentāri/ piemēri:

13.Vai uzskatāt, ka novada teritorijā ir kāda vieta, kur nepieciešama biežāka Pašvaldības policijas patrulēšana?

14. Jūsu IETEIKUMI sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanai Smiltenes novadā: 

ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀ REFORMA - ATR
15. Kā, Jūsuprāt, ATR ietekmēs novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti?

Uzlabosies Drīzāk uzlabosies Drīzāk neuzlabosies Neuzlabosies
16. Kādus uzlabojumus sagaidāt no apvienotas novada pašvaldības?

17. Kādus pakalpojumus jaunajā novadā ir jāsaglabā pagastos?
(Atzīmējiet 5 (piecus) Jūsuprāt galvenos pakalpojumus, sarindojot tos prioritārā secībā ar cipariem no 1 līdz 5)

Ģimenes ārsts, ārsta palīgs NVO aktivitāšu vietas Tūrisma pakalpojumi Sporta zāle
Bibliotēka Sociālā palīdzība Ūdensapgāde un kanalizācija Bērnudārzs
Kultūras tautas nams Atpūta, kultūra, izklaide Dzīvojamo māju apsaimniekošana Sākumskola,
Kultūras un sporta pasākumi Teritorijas labiekārtošana Izziņu saņemšana pamatskola

18. Jūsu citi IETEIKUMI pašvaldības darba un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai novadā:

19. Dati par respondentu ((Iespējama tikai 1 atbilde)

Jūsu dzimums: Jūsu izglītība Jūsu nodarbošanās Jūsu dzīvesvieta atrodas
Sieviete Mācos skolā Uzņēmējs Smiltenes pilsētā
Vīrietis Pamata Privāta uzņēmuma darbinieks Bilskas pag.
Jūsu vecums: Studēju Valsts, pašv. iestādes darbinieks Blomes pag.
līdz 18 Vidējā Pašnodarbināta persona Brantu pag.
18 – 25 Vidējā speciālā Bezdarbnieks Grundzāles pag.
26 – 35 Augstākā Mājsaimniece Launkalnes pag.
36 – 45 Pensionārs Palsmanes pag,
46 – 55 Skolēns Variņu pag.
56 - 65 Students Smiltenes pag.
66 un vairāk Cits variants________ Citur______________

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBĪBA
10. Vai pēdējo 2 gadu laikā Jums bijusi personīga saskarsme ar Pašvaldības policiju? (Atzīmējiet ar “X” atbilžu variantu)

Jā Nē
11. Cik lielā mērā Jūs piekrītat sekojošiem 
apgalvojumiem? (Atzīmējiet ar „X”, pamatojiet atbildi)

Piekrītu Nepiekrītu Nav viedokļa

Savā dzīves vietā regulāri redzu Pašvaldības policijas darbiniekus,
kas pilda savus pienākumus
Manā dzīves vietā Pašvaldības policija risina sabiedriskās kārtības un 
drošības problēmas
Pašvaldības policija ir viegli pieejama un sasniedzama
Esmu pietiekami informēts par Pašvaldības policijas darbu un 
drošības problēmām novadā
Es jūtos drošāk, ja ikdienā redzu Pašvaldības policiju patrulējam
Ja vien iespējams, es izvairos vērsties Pašvaldības policijā
Ikvienam iedzīvotājam pašam aktīvi jāiesaistās savas dzīves vietas 
drošības problēmu risināšanā
Man ir pieejama Pašvaldības policijas kontaktinformācija
Pašvaldības policijas darbinieki ir zinoši un atsaucīgi 
Uzticos Pašvaldības policijai, jo risina sabiedriskās kārtības un 
drošības problēmas
Komentāri/ piemēri:
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Lai gan 2020. gads vairumam 
cilvēku paliks atmiņā ar Covid-19 
vīrusa izplatību pasaulē un ar da-
žādiem ierobežojumiem it visās jo-
mās, Smiltenes novadā gads ir bijis 
ar daudz un dažādiem notikumiem 
bagāts – Smiltenes simtgades atzī-
mēšana, dažādu projektu īstenošana, 
teritoriālā reforma, Covid-19 ierobe-
žojumi, attālinātais mācību process 
un darbs, atcelti pasākumi, meklētas 
jaunas formas, kā tradīciju pasāku-
mus un apbalvojumu pasniegšanu 
organizēt.  Piedāvājam apkopojumu 
par nozīmīgākajiem Smiltenes no-
vada pašvaldības notikumiem 2020.
gadā – šie ir tikai neliela daļa, taču 
tie iezīmē svarīgākos paveiktos dar-
bus un novada attīstības virzienus. 

JANVĀRIS
Ar 2020. gada 1. janvāri pēc 

reorganizācijas darbu uzsāka Smil-
tenes novada Kultūras, sporta un 
mūžizglītības pārvalde. Optimizējot 
esošo infrastruktūru un pārvaldes 
funkcijas, jaunā iestāde ir izveidoju-
si četras struktūrvienības: Smiltenes 
novada Kultūras centru, Smiltenes 
novada Sporta centru, Smiltenes no-
vada Bibliotēku un Smiltenes nova-
da Tūrisma un informācijas centru.

Smiltenes pilsēta uzsāk atzīmēt 
100. gadadienu kopš pilsētai ir pie-
šķirtas tiesības – Smiltenei pilsētas 
tiesības piešķirtas 1920. gada 2. jan-
vārī, kad Ministru kabinets pieņēma 
lēmumu par noteikumu pieņemšanu 
par pilsētas tiesību piešķiršanu Rū-
jienas, Smiltenes un Alūksnes mies-
tiem un noteikumus ieviest pārval-
des ceļā („Valdības Vēstnesis”, Nr. 
3, 04.01.1920.)

2020. gada janvārī parakstīta 
vienošanās par projekta „Sociālo pa-
kalpojumu infrastruktūras attīstība 
Smiltenes novadā” īstenošanu, kura 
mērķis ir attīstīt jaunus infrastruk-
tūras risinājumus sabiedrībā balstī-
tu sociālo pakalpojumu sniegšanai 
Smiltenes novadā – daudzfunkcio-
nālo pakalpojumu centru Dakteru 
ielā 14A un grupu dzīvokļus perso-
nām ar garīga rakstura traucējumiem 
Dakteru ielā 14B.

Noslēdzās projekta „Smiltenes 
pilsētas degradēto teritoriju revita-
lizācija, I kārta” īstenošana, kura 
rezultātā veikta Smiltenes pilsētas 
Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielu 
un inženiertīklu infrastruktūras pār-
būve, kā arī jaunas rūpnieciskās ra-
žošanas ēkas būvniecība Limbažu 
ielā 8.

Notika tradicionālais pasākums 
„Smiltenes novada Gada balva Spor-
tā” – par 2019. gada Smiltenes nova-
da labākajiem sportistiem tika nomi-
nēti šķēpmetēja Līna Mūze un bas-
ketbolists Rainers Hermanovskis.

Latvijas mūzikas skolu Pūša-
minstrumentu un sitaminstrumentu 
izpildītāju konkursā, Stīgu instru-
mentu spēles – ģitāras spēles valsts 
konkursā godalgotas vietas iegūst 
Smiltenes mūzikas skolas audzēkņi.

FEBRUĀRIS
Tepera ezerā norisinājās līdz šim 

nebijis pasākums: ziemas peldēšanas 
sacensības „Tepera ezera ronis”.

Noslēdzies projekts „Smiltenes 
novada pašvaldības ceļu rekonstruk-
cija, II kārta”. Projekta rezultātā ir 
rekonstruēti 7 pašvaldības autoceļi 

2020. gads Smiltenes novadā

vai to posmi 11,14 km kopgarumā.
Palsmanē notika Palsmanes pa-

gasta pirmsskolas izglītības iestādes 
un Zviedrijas latviešu organizēts li-
terārs pasākums un prezentēta jauna 
grāmata „Samīļo savu valodiņu”, 
kurā iekļauti Smiltenes novada bēr-
nu rakstīti un ilustrēti dzejoļi.

Ekspluatācijā nodota projekta 
„Mācību vides uzlabošana Smiltenes 
vidusskolā” ietvaros Dakteru ielā 27 
uzbūvētā Smiltenes vidusskolas in-
ternāta ēka.

Smiltenes novada Izglītības pār-
valde uzsāk jauniešu brīvprātīgā dar-
ba organizēšanu.

Smiltenes vidusskolas Aerobi-
kas festivālam – 20 gadu jubileja.

Smiltenes vidusskolas ķīmijas 
skolotājs Jānis Celmiņš saņēma aug-
stu Latvijas Zinātņu akadēmijas un 
Rīgas Tehniskās universitātes novēr-
tējumu – prestižo Emīlijas Gudrinie-
ces balvu.

Notiek Vidzemes skolu sacen-
sības „Efektīvs enerģijas patēriņš 
izglītības iestādēs”, laureātu vidū 
Bilskas un Variņu pamatskola.

Jaunizbūvētajā slēpošanas trasē 
pie Tepera ezera sākta distanču slē-
pošana.

MARTS
Ņemot vērā, ka Pasaules Veselī-

bas organizācija 11. martā paziņoja, 
ka koronavīrusa slimības Covid-19 
izplatība sasniegusi globālas pandē-
mijas apmērus, Latvijas valdība 12. 
martā pirmo reizi pieņēma lēmumu 
valstī izsludināt ārkārtas stāvokli, 
kā rezultātā tiek uzsāktas attālinātas 
mācības izglītības iestādēs, tiek at-
celti publiskie pasākumi, pārtraukta 
apmeklētāju pieņemšana klātienē un 
noteikti citi pulcēšanās ierobežoju-
mi, tiek lemts par atbalsta pasāku-
miem – NĪN nodokļu atvieglojumi, 
nomas maksas atbalsts, tirgotāji uz-
sāk piegādes mājā pakalpojuma no-
drošināšanu.

Biedrība „GaisMa Tunelī” reali-
zē projektu „Kāpšanas sienas ierīko-
šana Blomes pamatskolā”. Projekta 
ietvaros tika izbūvēta traversa kāp-
šanas siena, kuras augstums ir 2,5 m 
un platums 9,5 m – kopējais sienas 
kāpšanas laukums ir 23 m2.

„Zelta ābeles” mūža balva tiek 
pasniegta ilggadējai Smiltenes grā-
matnīcas darbiniecei un vadītājai 
Aijai Reņģei.

APRĪLIS
Lai atbalstītu Smiltenes novada 

ģimenes ārkārtējās situācijas laikā, 
Smiltenes novada dome un tās iz-
glītības iestādes veica brīvpusdienu 

piegādes uz mājām 1. – 9. klašu iz-
glītojamiem attālināto mācību laikā.

Gatavošanās Smiltenes pilsē-
tas simtgades svētkiem uz laiku 
pārtraukta, meklējot alternatīvus 
risinājumus, lai Smiltenes simtgadi 
nosvinētu – citādāk, saudzīgāk pret 
esošiem notikumiem un ekonomisko 
stāvokli.

Tiek uzsākta projekta „Smilte-
nes pilsētas publiskās infrastruktūras 
sakārtošana uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanai, I kārta” īstenošana, 
Dārza ielas posma pārbūve 0,570 km 
garumā no Dakteru ielas līdz Atmo-
das ielai.

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” uzsāk projekta „Primārās 
veselības aprūpes infrastruktūras un 
tehniskā nodrošinājuma uzlaboša-
na SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” ģimenes ārstu praksēs” 
īstenošanu.

Ņemot vērā Covid-19 ierobežo-
jumus tiek atcelts pavasara Gadatir-
gus; Lielās talkas aktivitātēs cilvēki 
tiek aicināti talkot individuāli savās 
mājsaimniecībās.

Ņemot vērā Covid-19 ierobežo-
jumus, OK Azimuts izveido orien-
tēšanās poligonu Niedrāja ezera ap-
kārtnē individuālajiem orientēšanās 
treniņiem un pastaigām.

MAIJS
Ņemot vērā Covid-19 ierobežo-

jumus, pirmo reizi visu gadu laikā 
tiek atceltas maija „Top! ielu stafe-
tes” – sagatavots vēsturisks video 
apskats par visiem iepriekšējiem sa-
censību norises gadiem.

Blomes centrā pie Tautas nama 
noslēdzas skvēra labiekārtošanas 
darbi.

Noslēdzās ielu apgaismojuma 
izbūve Cēsu, Jasmīnu un Ceriņu ie-
lās Blomes pagastā. Projekta ietva-
ros ir uzstādīti 23 jauni apgaismoja-
ma balsti un gaismekļi.

Pēc ilgiem meklējumiem, 
Palsmanes pagastā savu darbību 
uzsāk ģimenes ārstes Ditas Pīlātes 
prakse, dodot iespēju  iedzīvotājiem 
no Palsmanes pagasta, Grundzāles, 
Variņu un Bilskas pagasta saņemt 
ģimenes ārsta pakalpojumu tuvāk 
savai dzīvesvietai.

Smiltenes novada Muzejs uzsāk 
teiku, nostāstu un leģendu apkopo-
šanu par Smiltenes pilsētu un tās tu-
vāko apkārtni, kuras ir stāstījuši un 
pierakstījuši senči. 

Palsmanes ciemā izbūvēta sil-
tumtrase, posmā no Centra katlu mā-
jas līdz Smiltenes novada speciālai 
pamatskolai.

Noslēdzās Lizdoles ezera plud-

males labiekārtošanas darbi – iz-
veidota brīva piekļuve ezeram, pel-
dētavai, uzstādīti labiekārtojuma 
elementi.

Noslēdzas āra terases – nojumes 
izbūve pie Launkalnes pagasta Tau-
tas nama.

Noslēdzās projekts „Lizdoles 
ezera apsaimniekošanas plāna izstrā-
de”, kura rezultātā izstrādāts Lizdo-
les ezera apsaimniekošanas plāns un 
ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 
noteikumi.

Noslēdzas labiekārtošanas dar-
bi pie Grundzāles pagasta Kultūras 
nama – bruģētas apmales izbūve kul-
tūras nama ēkai un bruģēta laukuma 
izveide vides objektam „Satiec sevi 
Grundzālē”.

Tiek atklāta Smiltenes novada 
bibliotēkas digitālā izstāde „Smil-
tenes simtgades vēstures mirkļi: 
1920. – 2020.”. 

Tiek veidots videomateriālu 
cikls „Smiltenes 100 nozīmīgākie 
notikumi”, lai atskatītos uz pilsētas 
vēsturisko attīstību. 

Pirmo reizi velobrauciens „Ie-
riteņo vasarā!” notiek jaunā formātā 
– ņemot vērā Covid-19 ierobežoju-
mus, braucienā aicina doties indivi-
duāli vai kopā ar ģimeni, draugiem 
vai kolēģiem.

Jaunā investīciju objekta – ražo-
šanas ēkas Limbažu ielā 8, Smiltenē, 
izsoles rezultātā nomas tiesības uz 
12 gadiem iegūst kokapstrādes uz-
ņēmums SIA „LV Timber”.

 
JŪNIJS
10. jūnijā Latvijā tiek atcelta ār-

kārtējā situācija, paliek spēkā pulcē-
šanās un distancēšanās ierobežojumi, 
novada pirmsskolas iestādes atgrie-
žas ierastajā darba režīmā, Smiltenes 
novada izglītības iestādēs devīto un 
divpadsmito klašu absolventiem iz-
laidumi notiek klašu ietvaros.

10. jūnijā stājas spēkā Adminis-
tratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums, kas paredz, ka Latvijā pēc 
2021. gada pašvaldību vēlēšanām 
būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 
pašvaldību vietā. Smiltenes novadā 
reformas rezultātā iekļausies Apes 
pagasts, Apes pilsēta, Bilskas pa-
gasts, Blomes pagasts, Brantu pa-
gasts, Drustu pagasts, Gaujienas 
pagasts, Grundzāles pagasts, Laun-
kalnes pagasts, Palsmanes pagasts, 
Raunas pagasts, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes pilsēta, Trapenes pagasts, 
Variņu pagasts un Virešu pagasts.

Noslēdzās Baznīcas laukuma 
un Daugavas ielas posma pārbūves 
darbi projekta „Uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās infrastruk-
tūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” 
pirmās kārtas ietvaros.

Noslēdzās Bilskas ezera labie-
kārtošanas darbi – 500 m garumā 
izbūvēta aktīvās atpūtas taka un plat-
forma.

Latvijas sirds dziesma fi nālā – 
divas novada autoru dziesmas „Ru-
dens” (Signe Baltere & Ingus Staš-
ko) un „Trīs dzejnieku mīlas vārdi” 
(Inga Ruka-Lazdiņa);

Smiltenē tiek fi lmēts raidījums 
„Ielas garumā”, kur vairāki smil-
tenieši dalās stāstos par Smiltenes 
pilsētas vēsturi. Raidījuma veidoša-
nas komanda patīkami pārsteigti un 
iedvesmoti par pilsētas unikālajām 
vērtībām.

Noslēdzās darbs pie Smiltenes 
novada mārketinga komunikācijas 
stratēģijas izstrādes projekta ELF-
LA starptautiska projekta  „Place 
Branding for  Rural Development” 
ievaros, ko īsteno biedrība  „Abulas 
lauku partnerība” sadarbībā ar part-
neriem – biedrību „Lauku partnerī-
ba  Ziemeļgauja”, Smiltenes novada 
domi, Beverīnas novada pašvaldību, 
Somijas LAG Ravakka un Zviedrijas 
Dalavarnas Utvecklings Omrade.

Uzsākti būvdarbi projektā 
„Mēru muižas kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšana”, kura ietvaros 
notiek terases pārbūve.

 
JŪLIJS
Noslēdzās Vecā parka rekons-

trukcija – Smiltenes novada pašval-
dība vairāku gadu garumā ir veikusi 
19,5 hektāru plašā Vecā parka terito-
rijas rekonstrukciju. Parka teritorijā 
ir rekonstruēti celiņi,  izveidotas 
jaunas koka laipas, pastaigu takas, 
nobruģēti parka skvēri un centrālais 
laukums, ierīkotas piknika un atpū-
tas vietas, izbūvētas laivu piestātnes 
pie Vidusezera. Parka ūdenstilpēs 
darbojas strūklakas, izvietoti atpūtas 
soliņi, atkritumu urnas, gleznu rāmji, 
informācijas stendi, tāpat ir izbūvēts 
jauns apgaismojums, sadzīves kana-
lizācija.  Projekta „LIFE ADAPTA-
TE”  ievaros ir atjaunotas Viduseze-
ra slūžas, tās aprīkotas ar automātis-
ku aizvaru pacēlājmehānismu ūdens 
līmeņa kontrolēšanai Vidusezerā, 
kā arī veikta Vidusezera tīrīšana un 
padziļināšana – sanesumu, dūņu un 
piesārņojuma tīrīšana.

4. jūlijā Tepera stadionā savu 
sezonas pirmo mājas spēli Latvijas 
Futbola čempionāta 1. līgas jaunajā 
sezonā aizvadīja pērnā gada bronzas 
medaļnieki FK „Smiltene/ BJSS” 
pret „Grobiņas SC” vienību.

Smiltenes Vecajā parkā izbūvē-
tas stacionāras labierīcības, izmaksas 
līdzfi nansētas no Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras un Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības minis-
trijas konkursā „Ģimenei draudzīga 
pašvaldība 2019” piešķirtās naudas 
balvas – 15 000 EUR.

Notiek Latvijas čempionāts kar-
tingā un Prokart kauss kartingā.

No 13. līdz 19. jūlijam atzīmē-
ta Smiltenes 100. gadadiena. Tika 
rastas jaunas iespējas un formas, lai 
simtgades jubileju atzīmētu, ievēro-
jot epidemioloģiskos drošības notei-
kumus. Svētki tiek svinēti ar vēstīju-
mu „Stipri cilvēki, stipra pilsēta!”. 
Kā īpaša dāvana pilsētas simtgadē 
– nakts pastaigu taka – skaņas, gais-
mas un video instalācija „Teiksma 
par gaismas bruņinieku”.  Scenāri-
ja autors, režisors – Kārlis Anitens, 
gaismas – Latvijas Nacionālā teātra 
gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, 
video – Latvijas Nacionālā teātra vi-
deo mākslinieks Toms Zeļģis, balss – 
Dailes teātra aktrise Vita Vārpiņa.

Notiek Latvijas čempionāts 
triatlonā sprinta distancē Smiltenes 
posms.

Smiltenes evaņģēliski luteriskā 
baznīcā turpinās vērienīgi rekons-
trukcijas darbi. Smiltenes novada 
dome 2020. gadā piešķīra 18 837 
EUR baznīcas ērģeļu restaurācijas 
darbiem.

Smiltenes novada pašvaldība 

Vecais parks.

turpinājums 8. lpp.
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turpinājums no 7. lpp.
izdevusi Smiltenes pilsētas simtga-
dei veltītu brošūru „100 notikumi 
Smiltenes vēsturē”, kura tapusi sa-
darbojoties ar novada vēstures entu-
ziastiem. 

Launkalnes sākumskolas pirms-
skolas izglītības grupu rotaļu lau-
kumos, pateicoties SIA „Graanul 
Invest” fi nanšu līdzekļu dāvināju-
mam (5000 EUR), uzstādītas jaunas 
iekārtas.

Zemessardzes 22. kājnieku ba-
taljona zemessargi Smiltenes simt-
gadē sakopj vietu, kur top zaļais velo 
ceļš.

AUGUSTS
Notiek Latvijas, Igaunijas un 

Baltijas čempionāta 4. posms auto-
krosā bagijiem, vieglajām un kravas 
automašīnām.

Notiek orientēšanās sacensības 
„Mazā balva”.

Apstiprināts projekts „Uzņē-
mējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras sakārtošana Variņu 
pagastā”, projekta ietvaros plāno-
ta vietējā līmeņa autoceļa Oktobra 
iela – Sējumi – Saujas posma pārbū-
ve (0,576 km), t.sk. tilta pār Palsas 
upi pārbūve. Darbus plānots uzsākt 
2021. gadā.

Grundzālē notiek Smiltenes no-
vada Sporta svētki.

SEPTEMBRIS
Riteņbraukšanas sacensības 

„Smiltenes kauss” notiek divu die-
nu garumā, jāuzteic Toma Marksa 
organizatoriskais darbs. Sacensībās 
pulcējas vairāk kā 500 dalībnieki.

Notiek pasākums „Ieriteņo ru-
denī”– maršruts izplānots tā, lai ap-
skatītu gleznainās Variņu pagasta 
ainavas.

Uzsākās Dakteru ielas rekons-
trukcijas darbi, kuru ietvaros plānots 
pārbūvēt ielu un tās pieslēgumus 
1287 m garumā, posmā no Dakteru 
ielas 1 līdz Dārza ielai.

Noslēdzies projekts „Gudra iz-
augsme: Smiltenes novada muzeja 
ekspozīcijas dizaina stratēģija” – 
veikta vispārējās situācijas analīze 
par ekspozīcijas pielietojumu un 
problēmām, par tās konceptuālo sa-
turu, nākotnes perspektīvām un attīs-
tības virzieniem, kā arī tika defi nēta 
ekspozīcijas auditorija un dizaina 
mērķi.

Projekta „Remigrācijas sek-
mēšanas pakalpojumi pašvaldībās” 
ietvaros iegādāti jauni mācību ma-
teriāli latviešu vispārizglītojošajām 
izglītības iestādēm un Smiltenes 
novada Bērnu un ģimenes atbalsta 
centram, uzfi lmēti video „Nāc dzī-
vot, strādāt, mācīties un atpūsties 
Smiltenes novadā”, izdota informa-
tīva brošūra „Dzīvo, strādā, mācies 
un atpūties Smiltenes novadā”. 

 
OKTOBRIS
Atsākās projekta „Pasākumi 

vietējās sabiedrības veselības veici-
nāšanai Smiltenes novadā” 2. kārta 
ar daudz dažādām aktivitātēm: zum-
ba, crossfi t, joga, vingrošana, peldē-
šana bērniem.

Smiltenē, Vecajā parkā tika aiz-
vadīts tradicionālais tautas skrējiens 
„Smiltenes apļi’ 2020”.

Gatavojoties 2021. gada ad-
ministratīvi teritoriālajai reformai, 
Apes, Raunas un Smiltenes novadu 
pašvaldības uzsākušas apvienošanās 
projekta un jaunizveidojamās Smil-
tenes novada pašvaldības struktūras 
izstrādi.

Noslēdzies projekts „Smiltenes 
novada pašvaldības ceļu rekonstruk-
cija, III. kārta”, kura rezultātā ir re-
konstruēti 4 pašvaldības autoceļi.

Īstenots projekts „Smiltenes 
pilsētas degradēto teritoriju revitali-
zācija, II kārta”, kura rezultātā pār-
būvēta Valkas iela 473 m garumā, 
uzbūvēta rūpnieciskās ražošanas ēka 
Valkas ielā 5.

Baznīcas laukumā, pie tirdznie-
cības centra stāvlaukuma uzstādīts 

digitālais informatīvais stends, kur 
smilteniešiem un pilsētas viesiem ir 
iespēja iegūt aktuālu informāciju par 
Smiltenes novadu.

Valsts prezidents Egils Levits 
27. oktobrī reģionālā vizītē Smil-
tenes novadu novērtē kā spēcīgas 
ekonomiskās attīstības piemēru re-
ģionos. Vizītes ietvaros prezidents 
Smiltenes tehnikuma mācību resto-
rānā darba pusdienās tikās ar Smilte-
nes, Raunas un Apes novada domes 
priekšsēdētājiem, Smiltenes novada 
Kultūras centrā tikās ar konkursa 
Smiltenes novada uzņēmējs” 12 lau-
reātiem, pie Smiltenes vidusskolas 
iestādīja trīs liepas par godu Smilte-
nes 100. gadadienai.

Pasniegti konkursa „Smilte-
nes novada uzņēmējs” apbalvojumi 
12 uzņēmējiem 7 nominācijās par 
veiksmīgu un godprātīgu darbu savā 
nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības 
vides attīstību novadā.

Uzsākta pašvaldības ceļa „Vēr-
zemnieki – Bērži” pārbūve Grundzā-
les pagastā, garums 3615 m.

Noslēdzies projekts „Zivju re-
sursu pavairošana Smiltenes novada 
ezeros 2020. gadā” – ir papildināti 
zivju resursi Bilskas ezerā ar 800 lī-
daku mazuļiem, Tepera ezerā ar 900 
un Vidusezerā ar 300 līdaku mazu-
ļiem, Lizdoles ezerā ar 5400 zandar-
tu mazuļiem.

NOVEMBRIS
Ņemot vērā epidemiologu iz-

vērtējumu par pieaugošiem Covid-
19 izplatības riskiem, no 9. novem-
bra atkārtoti Latvijā tiek izsludināta 
ārkārtējā situācija, nosakot sting-
rus veselības drošības pasākumus, 
vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju 
pamattiesību ievērošanu un piekļuvi 
pakalpojumiem pamatvajadzību no-
drošināšanai.

Pasniegti Smiltenes novada 
domes apbalvojumi piecās nomi-
nācijās, kā arī pieci Goda raksti un 
trīs Pateicības raksti. Apbalvojumu 

„Smiltenes novada Goda cilvēks” 
saņēma Juris Matvejs. 

Projekta „Primārās veselības 
aprūpes infrastruktūras un tehniskā 
nodrošinājuma uzlabošana SIA „Sar-
kanā Krusta Smiltenes slimnīca” ģi-
menes ārstu praksēs” ietvaros noslē-
dzās darbi Kļaviņas Maijas, Lūkinas 
Zanes un Pīlātes Ditas ģimenes ārstu 
praksēs, kuras atrodas SIA „Sarkanā 
Krusta Smiltenes slimnīca” piedero-
šajās telpās.

Aktīvi norisinās darbi pie projek-
ta „Mācību vides uzlabošana Smilte-
nes vidusskolā” īstenošanas – jaunā 
mācību korpusa būvniecības Dakteru 
ielā 27 – Smiltenes vidusskolā svin 
„spāru svētkus” jaunam korpusam.

Smiltenes vidusskola ir divdes-
mit Latvijas labāko skolu vidū, kas 
uzaicinātas uz Draudzīgā aicinājuma 
fonda „Skolu reitinga 2020” balvu 
pasniegšanas ceremoniju!

Smiltenes novadā pirmo reizi 
vīrusa izraisītā saslimšana sasniedz 
ļoti augstus rādītājus – novads iekļūst 
īpaši stingrā uzraudzībā, kur jāievē-
ro pastiprināti drošības pasākumi. 
Covid-19 vīruss atgriezies ar daudz 
lielākiem apmēriem un pašvaldībā 
tiek meklēti jauni atbalsta mehānis-
mi – transporta nodrošinājums, at-
balsts vecākiem bērnu pieskatīšanā, 
pašizolācijas iespējas, testu veikšana 
situācijas monitorēšanai un vīrusa 
ierobežošanai u.c.

DECEMBRIS
Pašvaldība turpina tradīciju – 

Ziemassvētkos Smiltenes novada 
bērni, vientuļie pensionāri un Soci-
ālās aprūpes un rehabilitācijas no-
daļas iemītnieki saņem  pašvaldības 
sarūpētas saldumu paciņas.

Turpinās akcija „Radīsim Zie-
massvētku sajūtu Smiltenes nova-
dā”.

Pēc Smiltenes novada pašval-
dības pasūtījuma izstrādāta vienota 
Cērtenes pilskalna teritorijas attīstī-
bas koncepcija, kuru plānots nodot 

sabiedriskai apspriešanai 2021. gada 
sākumā.

Smilteniete Alīda Palsiņa pansi-
jā „Rauna” nosvinēja savu 107 gadu 
jubileju.

WiFi4EU projekta ietvaros 
Smiltenes novadā izveidoti 14 brīv-
pieejas interneta punkti.

Smiltenes tehnikuma projektu 
vadītāja Inguna Avota iegūst „Latvi-
jas lepnums” apbalvojumu.

Ziemassvētku rītā Smiltenes 
novadu klāj pasakaini balta sniega 
sega.

Smiltenes simtgadei noslēdzo-
ties, tiek izdota fotogrāmata „100 
stipri stāsti” – tas ir vēstījums mums 
visiem par šodienas smilteniešiem 
un novadniekiem – stipriem ļaudīm, 
kuri katrs ar savu personību un dar-
bu ir virzījuši Smiltenes un novada 
attīstību. Ikkatrs no mums ir neaiz-
stājams un ikviens veido Smiltenes 
vēsturisko un jauno attīstību. 100 
stipri stāsti izvēlēti, balstoties uz 
pašu Smiltenes novada iedzīvotāju 
aptaujas datiem, vēlmēm un ieteiku-
miem. Katrs no stāstiem simbolizē 
kādu no cilvēkam svarīgām tēmām 
– ģimene, mīlestība, darbs, sāpes, 
veselība un citas tēmas.  Katrs stāsts 
ir par vērtībām, ko atzīstam, un par 
cilvēkiem, kas tās īsteno ikdienā.  

Notiek „Smiltenes novada Gada 
balvā sportā” balsojums par 2020. 
gada Smiltenes novada gada sportis-
tiem, komandām un sporta notiku-
miem. Par sportistu sasniegumiem 
var iepazīties www.smiltene.lv. 

 
2021. gads Smiltenes nova-

dam būs pārmaiņu laiks – pašval-
dību vēlēšanas, jauna pašvaldības 
struktūra, taču darbi ar to jau ne-
apstāsies. 

Lai Jaunajā gadā visiem stip-
ra veselība, neizsīkstoša enerģija 
darīt un gūt panākumus! 

 Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: R. Spilva

Izglītība

Grundzāles pamatskolas 
skolotājs Māris Stabiņš ir saņē-
mis Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Pateicības rakstu par 
ieguldījumu fi zisko aktivitāšu 
popularizēšanā un teicamu snie-
gumu konkursā „Gada sporta 
pedagogs 2020”.

Skolas direktore V. Elstiņa, 
izvirzot skolotāju Māri Stabiņu 
IZM konkursam „Gada sporta 
pedagogs 2020”, raksta: „Sko-
lotājs aizrauj līdzi skolēnus ar 
savu degsmi un darba mīlestību. 
Sporta skolotājs  mācās, apgūst 
jauno, pēc tam to ievieš savā dar-
bā un ar veiksmīgākajām idejām 
dalās ne tikai novadā, bet arī val-
stī. Māris  attālinātās mācīšanās laikā 
ir spējis izpausties ar savu  radošumu 
un oriģinalitāti, pielietojot dažādas, 
netradicionālas metodes. Skolotājs 
regulāri strādā ar bērniem, kuriem ir 
grūtības sportā un palīdz skolēniem 
uzlabot savas sekmes sportā un no-
ticēt sev.” 

Skolas pašpārvaldes prezidente 
Evelīna Valaine par skolotāju Māri 
saka: „Skolotājs ir enerģijas lādiņš, 
no kā var smelties iedvesmu un spē-
ku. Viņam izdodas ar šo iedvesmu 

Skolotājs Māris Stabiņš – 3 labāko 2020. gada sporta pedagogu vidū

izaudzināt mūs, skolojot par lieliem 
sportistiem.”

Savukārt pats skolotājs Māris 
Stabiņš konkursā „Gada sporta peda-
gogs 2020” piedalās, jo tas palīdz at-
skatīties uz paveikto un ir kā atskaites 
un iedvesmas punkts jauna sākumam. 
Skolotāju Māri jau trešo reizi dalībai 
konkursā „Gada sporta pedagogs” 
izvirzīja arī Smiltenes novada sporta 
skolotāju metodiskās apvienība.

Aizpildot pieteikuma anketu 
par pēdējiem diviem gadiem, tā sa-

nāk garum gara un dažkārt liekas, 
kā skolotājs to visu var paspēt, vai 
viņam ir vairāk laika, kā pārējiem. 
Piemēram, sadaļā „Ārpusstundas 
un ārpusskolas fi ziskās aktivitātes” 
skolotājs Māris ir organizējis starp-
novadu sacensības futbolā lauku 
skolām „Grundzāles izaicinājums”, 
par godu Lāčplēša dienai organizēja 
tradicionālās orientēšanās sacensī-
bas „Grundzāles nakts”, sadarbībā ar 
biedrību “Smiltenes sporta centrs” un 
Smiltenes novada domi Grundzāles 

pamatskolas sporta laukumā 
un skolas apkārtnē organizēja 
Smiltenes novada sporta spē-
les; kā arī ģimeņu sporta dienu 
„Sporto Smiltenes novadā!”. 
Pēc paša skolotāja iniciatīvas, 
kad ir sniegs, organizē slēpo-
šanas nodarbības mūsu skolas 
pirmsskolas izglītības grupu 
bērniem. Skolotājs Māris ir ak-
tīvs arī skolā īstenoto 3 starp-
tautisko projektu aktivitātēs, 
gan uzņemot ārzemju viesus 
skolā, gan dodoties vizītēs uz 
citām partnervalstīm.

Skolotājs Māris rūpējas 
arī par to, lai ar fi ziskajām akti-
vitātēm nodarbotos arī pagasta 

iedzīvotāji. Sadarbībā ar pagasta pār-
valdes vadītāju tika uzrakstīts pro-
jekts „Inventāra iegāde orientēšanās, 
distanču slēpošanas un orientēšanās 
ar slēpēm popularizēšanai un attīstī-
šanai Grundzāles pagastā“.

Skolotājs Māris neslēpj savas 
zināšanas un daudziem sporta pe-
dagogiem un treneriem visā Latvijā 
vada teorētiskās un praktiskās no-
darbības par dažādām tēmām, piem., 
„Domāšanas un atmiņas attīstīšana 
sporta stundās”, „Sporta festivāla or-

ganizēšana skolā”, „Spēles uz velo-
sipēdiem”, „Praktiskie vingrinājumi 
dabā orientēšanās pamatu apguvei 
un pilnveidošanai”.

Un kur tad nu bez darbošanās 
OK „Azimutā” – 2018. – 2020. g. 
bija Smiltenes novada orientēšanās 
sacensību organizatoru komandā, 
katru gadu organizējot LK posma sa-
censības „Mazā Balva”,  kā arī „Azi-
muta 3-dienas” un „8 CBR kauss”. 
Skolotājs organizē arī atsevišķas 
Smiltenes novada orientēšanās seri-
āla „Azimuts” kārtas. Sadarbībā ar 
OK Azimuts ārkārtas situācijas laikā 
rīkoja Azimuta treniņus. Ārkārtas si-
tuācijas laikā bija viens no Smiltenes 
novada orientēšanās poligona pie 
Niedrāja un Spiciera ezeriem izvei-
došanas organizatoriem.

Ir apbrīnojama skolotāja Māra 
spēja paveikt to visu un iedvesmot 
citus uzlabot savu fi zisko veselību un 
formu. 

Visa skolas kolektīva un pagasta 
iedzīvotāju vārdā vēlam izturību un 
radošumu jaunu izaicinājumu reali-
zēšanā!

Dace Kalniņa,
skolotāja

Skolotājs Māris skolas sporta laukumā ar Grundzāles pamatskolas pirmsskolas grupas 
audzēkņiem.
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Smiltenes mākslas skolā jau ar 
4. janvāri ir atsācies otrā semestra 
mācību darbs. Ievērojot valdības 
lēmumu, viss mācību process no-
rit attālinātā darba režīmā, tomēr 
atbilstoši katras dienas stundu sa-
rakstam. Vispirms darbu atsāka 
tikai  5. kursu audzēkņi, bet  ar 11. 
janvāri arī pārējie audzēkņi jau ir 
ķērušies pie krāsām un zīmuļiem. 

Smiltenes mākslas skolā atsācies otrā semestra mācību darbs

Ieskats Smiltenes mākslas skolas audzēkņu 1. mācību semestra darbu izstādē.

Šoreiz, mums visiem sarežģītās 
situācijas dēļ, arī Smiltenes mākslas 
skolā izpalika tradicionālā audzēkņu 
I mācību pusgada darbu skate – iz-
stāde, kas pulcē kā bērnu vecākus, tā 
daudzus interesentus. Tikai šādā vei-
dā mēs vislabāk varam gūt pilnīgu 
vērtējumu un atgriezenisko saiti par 
kopīgi paveikto mācību darbu. Šo-
gad skolotāji mācību darbus vērtēja 

kā komisijas pārstāvji. Ar audzēkņu 
paveikto var iepazīties Smiltenes 
mākslas skolas Facebook lapā htt-
ps://www.facebook.com/smiltenes-
makslasskola.

Mākslas skolas pedagogi izsaka 
vislielāko pateicību visiem audzēkņu 
vecākiem par atbalstu un iespēju no-
drošināt mācību procesa veiksmīgu 
turpinājumu. Par to liecina arī mācī-

bu rezultāti, jo liecības ar vidējo vēr-
tējumu ar astoņām un virs 8 ballēm 
ir saņēmuši 1. kursa audzēkņi: Māra 
Kauliņa, Grēta Lacberga, Vanesa 
Šķirikova, Lote Stīpniece, Paula Ap-
sīte, Simona Kļaviņa un Enija Ce-
kula; 2. kursa audzēkņi: Vladislavs 
Ponomars, Edgars Sīmanis, Lauma 
Strazdiņa un Marta Špate; 3. kursa 
audzēkņi: Marta Alksne, Ieva Dei-

gele, Nellija Korule, Krista Sabīne 
Vilne, Anete Brikmane un Amanda 
Laurena; 4. kursa audzēkņi: Dārta 
Abramova, Kārlis Brozis, Katrīna 
Anna Putrāle, Keita Vaitkuna un Mi-
randa Dārzniece; 5. kursa audzēkņi: 
Eva Ērenpreisa, Līga Ance Krankov-
ska, Paula Šmulāne un Elīza Cera.

Astrīda Ķemere,
Direktora vietn. māc. darbā

Gaidot gada vissiltākos un sirs-
nīgākos svētkus – Ziemassvētkus, 
iestādes darbinieki vienojās, ka ies-
tādes noformējumam gatavos baltus 
sapņu ķērājus, ar domu, lai saķeras, 
paliek un piepildās  tie baltākie, sal-
dākie, mīļākie sapnīši. Izrādījās, ka 
mūsu domām ir liels spēks un de-
cembris mums dāvāja dažus, bet ļoti 
zīmīgus notikumus.

Kā īpaša  dāvana tika sagaidīts 
no dabas mātes – pirmais sniedziņš, 
un eglītes  apciemošanas un pirmās 

Ar decembra sajūtām Jaunajā gadā!
devumiem un uzlīmēm bagātu krā-
sojamo grāmatu, bet „Eži” grupa 100 
eiro vērtībā attīstošas spēles, kuras 
skolotājas izvēlējās tādas, kas rosina 
iztēli, vingrina rociņu un attīsta valo-
diņu, jo rotaļājoties, mēs mācāmies. 
Šī konkursa  iesūtītie darbi ir milzī-
ga ideju krātuvīte noformējumiem, 
un pati Eliis komanda priecājas un 
atzīst, „ka  ir tūkstošiem skolotāju, 
kuri ir gatavi veltīt tik daudz laika 
un kopā ar bērniem dekorēt grupu 
telpas, lai bērniem sagādātu Ziemas-
svētku noskaņu un padarītu bērniem 
šos svētkus maģiskus!”

Katra grupa savā datumā un  lai-
kā sagaidīja arī Ziemassvētku vecīti 
(strādnieks Uģis), lai parādītu, kā 
bērni gaida Ziemassvētkus. Vecāki 
šoreiz šos svētkus baudīja attālināti 
tikai foto un video mirkļos.

Neskatoties uz visām nebūša-
nām, kuras saistītas ar šo ārkārtējo 
situāciju, mums decembra mēnesī 
izdevās radīt un izbaudīt šo pirms-
svētku brīnumu un dāvanu laiku. 
Jaunajā gadā novēlu katram atrast 
savus resursus, atrast to iekšējo dzi-
nuli, kas dot spēku saglabāt prieku, 
optimismu un uguntiņu par to, ko 
darām, lai pietiek enerģijas un sirds 
gudrības  tikt pāri visiem šķēršļiem!

Birute Mežale,
Palsmanes pagasta pirmsskolas 

iestādes vadītāja 

Silto un labo vrdiņu siena A. Kukaines darbs.

Eliis iesniegtās balvas. Sapņu ķērājs.

brīnumsvecītes iedegšanas svētki 
mūsu mežiņā. Šie svētki jau kļuvuši 
kā iestādes tradīcija jau vairāku gadu 
garumā, taču pozitīvās  emocijas un 
prieks  ir katru gadu no jauna.

Īpašu pārsteigumu un kā  dāva-
nu mums sarūpēja bijušo „Saulītes” 
grupas bērnu un vecāku vārdā, nu 
jau pirmklasnieka Mārtiņa mamma, 
uzdāvinot sienas zīmējumu. Mēs to 
nosaucām par silto un mīļo vārdiņu 
mākslas darbu, pie kura gribas uz-
kavēties un pasildīties. Paldies Agija 
Kukaine!

 Mūsu iestāde izmanto Eliis 
tiešsaistes sistēmu, kura sniedz ino-

vatīvus digitālus risinājumus mācību 
darba organizēšanā. Katru gadu Eliis 
izsludina pirmsskolām konkursu, šo-
gad tas bija par ziemassvētku nofor-
mējumu iestādē. Konkursam atsau-
cās visas četras grupiņas, iesniedzot 
katras grupas sagatavotos noformē-
jumus. Veiksmīgākie izrādījās mazie 
„Eži” grupas un „Mārītes” grupas  
atbalstītāji,  tā izvirzot mūsu iestādes 
grupiņas godpilnajās – 1. un 2. vietā. 
„Ežu” un „Mārītes” grupu skolotā-
jas teic sirsnīgu paldies visiem at-
balstītājiem, kuri palīdzēja sasniegt 
visaugstāko balsojuma skaitu. Katrs 
grupas bērns saņēma skaistu, ar uz-
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Decembris Smiltenes PII „Pīlādzītis”
Maza, zaļa eglīte ienāk mūsu mājā.
Klusi saka – labvakar, nostājas uz 
kājas.
Skujas smaržo, sveces mirdz.
Laistās piparkūku sirds.
Atlec zaķis – Garausis, burkānu 
nav aizmirsis.
Vāverīte riekstus nes, brūnais lācis 
avenes.
Brīnos pats, cik draugu daudz,
Salatēti žiglāk brauc.

Ziemassvētku laiks bērniem 
vienmēr ir ļoti gaidīts. Šie svētki 
bērnu sirdīs ir atraduši īpašu vietu. 
Tādēļ jo īpaši ik katra pedagoga 
sapnis bija šos svētkus radīt, nevis 
atcelt! Ņemot vērā Covid 19 iero-
bežojumus, svētkus klātienē bau-
dīt nevarēja bērnu vecāki. Vecāki, 
protams, vēlējās redzēt savu mazo 
ķipariņu pie skaistās eglītes, redzēt 
priekā satraukto sirsniņu, satiekot 
Ziemassvētku vecīti. Pedagogu uz-
devums bija iepriecināt arī vecākus. 
To panācām iefi lmējot vairāk vai 
mazāk no katriem svētkiem, nosūtot 
šos video vecākiem. 

Kopā ar bērniem, grupiņas au-
dzinātājām, sporta skolotāju, meto-
diķēm, mūzikas skolotājām un ci-
tiem palīgiem, svētki izdevās krāš-
ņi, dažādi, emociju bagāti. Svētki 
notika gan mūzikas lielajā zālē, gan 
Mētras ielas bērnudārzā, gan Cērte-
nes pilskalnā. Mazāko grupiņu bēr-
nu svētki bija pielīdzināti mūzikas 
nodarbībai ar dažādām niansēm, lai 
svētkos nebūtu satraukuma par kaut 
ko nebijušu, jaunu, bet nepazuda arī 
svētku noskaņa un Ziemassvētku 
vecīša sagaidīšana. Kopumā bērni 
bija priecīgi un pacilāti. 

Vidējā vecuma grupiņās bērni 
Ziemassvētkiem jau varēja sagata-

„Zilonīšu” grupiņas bērni uzrīkoja 
Ziemassvētku balli svētku pilī.

„Mārīšu grupiņas bērni nepiedzīvoja svētkus 
iestādē, bet gan devās uz Cērtenes pilskalnu. 

Dažas grupiņas bija iestudējušas 
lugu. Neskatoties uz neregulāro 
bērnu apmēklējumu (šajā laikā bēr-
niem tika dota iespēja mācīties no 
mājām), cītīgi iemācītie teksti, de-
jas un aktivitātes izdevās labi. Pal-
dies arī vecākiem, kuri mājās veltīja 
laiku un kopīgi iemācījās tekstus. 
Izrādes aizritēja godam! 

„Mārīšu” grupiņas bērni nepie-
dzīvoja svētkus iestādē, bet gan de-
vās uz Cērtenes pilskalnu. Kādēļ? Jo 
Ziemassvētku vecīša atstātā vēstule 
norādīja to, ka ir jādodās uz pilskal-
nu, pa ceļam jāveic svarīgi uzdevu-
mi un sasniedzot mērķi, satiks arī 
vecīti. Bērni bija aizrauti, lasot vēs-
tuli bija pilnīgs klusums. Tik daudz 
uzmanības tika veltīts katram vār-
dam, katram teikumam. Atšifrējuši 
vēstuli, visi uzreiz steidza ģērbties 
un mesties piedzīvojumā. Visus uz-

devumus (gan instrumentu meklē-
šanu mežā, ritmizēšanu, gan dzies-
mas dziedāšanu Dziedinātavā, gan 
policista Runča satikšanu, gan balss 
– atbalss uzdevumu) paveica godam. 
Bērni paši novadīja sev svētkus – uz-
reiz vēlējās nodziedāt vecīša mīļāko 
dziesmu, kopīgi nolikt ābolus zem 
eglītes priekš meža dzīvniekiem. Pēc 
labi padarītā darba visi ķērās klāt zu-
pai un desu cepšanai uz ugunskura. 
Neizpalika arī kakao. Bet konfekšu 
paciņas bija jāatrod. Tās bija paslēp-
tas grupiņā. Kā gan Ziemassvētku 
vecītis varēja to visu paspēt?

Bet „Zilonīšu” grupiņas bērni 
uzrīkoja Ziemassvētku balli svētku 
pilī. Pils īpašnieks bija neviens cits, 
kā Ziemassvētku vecītis. Tas izveda 
bērnus pa savām pils telpām,  katrā 
bija savs uzdevums – gan zvaigžņu 
vērošana, gan sportiskas aktivitātes, 
jo forma ir jāuztur, gan pils virtuvē 
gardumu testēšana, gan fotografēša-
nās īpašajā krēslā ar kroni u.c. Uz-
devumu bija daudz un dikti. Varētu 
teikt, pat ļoti daudz, bet bērni bija 
tika aizrauti, ka izturēja visu pils 
apskati līdz pat pēdējai telpai, kur 
varēja ķerties klāt svētku mielas-
tam. Un, kas gan tie par svētkiem, 
kuros nav kārtīga izdejošanās – sā-
kot ar polonēzi, beidzot ar kārtīgu 
disko mūziku.

Ziemassvētku lielākais brīnu-
mu laiks ir tieši esot bērnudārza 
gados. Mūsu bērni ir laimīgi, svēt-
kus atcerēsies vēl ilgi. Ne velti daži 
bērni katru dienu piemin Ziemas-
svētkus – kādi tie bija un gaida jau 
nākošos. 

Novēlam visiem veselību, 
sirdsmieru šajā gadā!

Smiltenes PII „Pīlādzītis”

voties vairāk. Bērni vairāk varēja 
sevi parādīt – gan pasniedzot sevi 
esot visiem kopā, gan pa grupām, 
gan individuāli. Šajā vecumposmā 
bērni ir zinātkāri, kustīgi un Zie-
massvētku vecītis bija ilgi gaidītais 
prieks. Daži bērni vecītim uzdeva 
tādus jautājumus, ka pat viņam bija 
jāpadomā, ko atbildēt. Bērnu acis 

mirdzēja. Dažs gan sabijās, 
bet uztraukums ātri vien 
pagaisa, jo no kā gan bai-
dīties, ja mans draugs pie 
vecīša tik droši aizgāja un 
pat bārdu paraustīja, pogas 
izskaitīja. Ak, kāds prieks 
bija censties parādīt sevi 
no labākās puses un iesais-
tīt it visā Ziemassvētku ve-
cīti. Ja nu viņš netiek galā 
ar dotajiem uzdevumiem? 
Tad bērni palīdz, paskaid-

ro, visi ir draudzīgi noskaņoti. Da-
žās grupiņās pēc svētkiem pat bija 
svētku mielasts, ko sagatavojuši ve-
cāki. Varēja arī patraukot, padejot 
līdz spēku izsīkumam. Bet, vai tad 
bērni kādreiz piekūst?

Vecākajās grupiņās svētki nori-
tēja ļoti interesanti – gan bērniem, 
gan pieaugušajiem bija interesanti. 

Attālinātās mācī-
bas nav bijis šķērslis, 
lai daudzi Smiltenes 
vidusskolas skolēni sa-
ņemtu Zelta un Sudra-
ba liecības, kā arī At-
zinības. Savu panāku-
mu noslēpumu atklāj 
Smiltenes vidusskolas 
10. klases skolniece 
Kristiāna Kļaviņa, 11. 
a klases skolniece Ance 
Pakalne un 12.a kla-
ses skolnieks Kristaps 
Kažuro, kuri pirmo 
semestri pabeidza ar 
augstāko vidējo atzīmi 
savā klašu grupā. 

„Jāprot plānot savu laiku un 
jābūt gatavam strādāt no rīta līdz 
vakaram! Ja kaut kas nepadodas, 
mēģini vēlreiz, kamēr sanāk! Ja ne-
saproti, lūdz padomu skolotājam,” 
– šādas dzīves fi lozofi jas piekritē-
ja ir Kristiāna Kļaviņa, kura pirmo 
semestri pabeidza ar vidējo atzīmi 
9,46 balles. „Attālinātajās mācībās 
liels atbalsts bija tiešsaistes stun-
das. Tās īpaši svarīgas tādos mācību 
priekšmetos, kuros visu informāciju 
nevar sameklēt pats un būtiski arī, 
lai skolotājs paskaidro, palīdz un 
pamāca.” Kristiāna nākotni plāno 
saistīt ar medicīnu. “Tas arī ir viens 
no galvenajiem iemesliem, kāpēc 
man svarīgas labas atzīmes un rū-

Godam pabeigts pirmais semestris!

pīgi apgūt visu, ko māca vidussko-
lā. Jaunajā gadā visiem novēlu būt 
mērķtiecīgiem! Tad arī piepildīsies 
tas, pēc kā sirds ilgojas visvairāk!”

Svarīgākās – zināšanas, nevis 
atzīmes

„Man vienmēr daudz svarīgāk 
par atzīmēm bijis visu labi iemācī-
ties,” atzīst Kristaps Kažuro. Viņa 
vidējā atzīme – 9,38 balles. “Ņe-
mot vērā mūsdienu tehnoloģiskās 
iespējas, attālinātajām mācībām 
nevajadzētu kļūt par šķērsli, lai labi 
mācītos. Ja līdzīgā situācijā nonāk-
tu pirms vairākiem gadiem, noteik-
ti būtu sarežģītāk. Bet šobrīd, taču, 
pieejami tik bagāti interneta resur-
si, kuros katrs patstāvīgi var visu 

atrast. Tāpēc man attāli-
nātās mācības nesagādāja 
ne mazākās grūtības. 

Būtiskākie priekšno-
teikumi, lai skolā veiktos 
labi? – Gribēt mācīties, 
apzināties, ka zināšanas 
vispirms vajadzīgas kat-
ram pašam, censties sa-
prast, ko saka skolotājs, 
koncentrēties uz to, ko 
dari, izmantot visus pie-
ejamos resursus.

Jaunajā gadā  novēlu, 
lai laba veselība, izvirziet 
sev augstus mērķus un 
dariet visu iespējamo, lai 
tos sasniegtu!”

„Man patīk mācīties!”
„Man patīk mācīties,” atzīst 

Ance Pakalne, kura pirmo semes-
tri pabeidza ar vidējo atzīmi 9,53 
balles. “Man ir daudz augstu mēr-
ķu, kurus vēlos sasniegt. Tāpēc ir 
jāmācās! Zelta liecību saņēmu arī  
iepriekšējā mācību gada otrajā se-
mestrī, bet pirmajā līdz tai pietrūka 
pavisam nedaudz. Tā bija laba mo-
tivācija pacensties…

Ir patiess prieks sadarboties ar 
lieliskajiem Smiltenes vidusskolas 
skolotājiem! Arī attālināto mācī-
bu laikā viņi bija tik pretimnākoši, 
centās izdomāt dažādus uzdevu-
mus, lai tikai mums būtu interesan-
tāk! Zinot, ka arī skolotājiem šobrīd 

Smiltenes vidusskola pateicas visiem skolēniem, kuri ar 
labām sekmēm beiguši pirmo semestri! Lai tikpat veiksmīgs 

arī mācību gada otrais semestris!

neiet viegli, centos viņus dažādi uz-
mundrināt.

Uzskatu – attālinātās mācī-
bas nav šķērslis, lai labi mācītos. 
Vajag tikai gribēt,” pārliecināta 
Ance. “Mācoties attālināti, daudzos 
priekšmetos varēju iedziļinājos vai-
rāk, nekā tad, ja tiem veltītu tikai 40 
minūtes. Nebija laika ierobežojuma 
un varēju sev interesējošos tematus 
izpētīt rūpīgāk. 

Kad sasniedz to, ko esi vēlē-
jies – tas ir tāds gandarījums! To 
piedzīvot novēlu ikvienam! Lai 
Jaunajā gadā visiem laba veselība, 
izturība un daudz lielu mērķu, uz 
kuriem tiekties!”

Zelta, Sudraba liecības un  
liecības, atzinības

Klašu 
grupa

Zelta 
liecības

Sudraba 
liecības Atzinības

2. 15 18
3. 9 23
4. 3 6 8
5. 5 9 15
6. 3 10 7
7. 4 9 5
8. 2 10 4
9. 4 11 2
10. 3 4 4
11. 2 6 2
12. 1 4 2

Ar augstāko vidējo atzīmi 
mācījušies:

4. klašu grupā – Paula Šūtele 
(9,75 balles);

5. klašu grupā – Markuss Au-
ziņš (9,18 balles),

Tīna Rieksta (9,18 balles),
6. klašu grupā – Katrīna Anna 

Putrāle  (9,36 balles);
7. klašu grupā – Paula Šmulāne 

(9,31 balles);
8. klašu grupā – Jasmīna Pakal-

ne (9,63 balles);
9. klašu grupā – Marks Sdobni-

kovs 9,19 balles),
Kate Kadiķe (9,19 balles);
10. klašu grupā – Kristiāna Kļa-

viņa (9,46 balles);
11. klašu grupā – Ance Pakalne 

(9,53 balles);
12. klašu grupā – Kristaps Ka-

žuro (9,38 balles).
Patiess prieks arī par visiem 

tiem skolēniem, kuri godprātīgi 
mācījās, bija ļoti centīgi, kļuva pat-
stāvīgāki un atbildīgāki, taču līdz 
Zelta, Sudraba liecībai vai Atzinībai 
pietrūka pavisam nedaudz… Tāpat 
– liela vērtība ir arī prasme plānot 
savu laiku, ko daudzi šajā laikā ap-
guva!

Lai veiksmīgs un panākumiem 
bagāts mācību gada otrais semes-
tris! Īpaši turam īkšķus par saviem 
9. un 12. klašu skolēniem, kuriem 
šis pusgads būs īpaši nozīmīgs!

Baiba Vahere, 
Smiltenes vidusskola 
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Laiks paskrien ļoti ātri. Jau pēc gada svinēsim Smilte-
nes tehnikuma simtgadi. Skolas absolventi un darbinieki! 
Atceroties savu mācību laiku/darba gadus tehnikumā, Jums 
noteikti ir kas pastāstāms. Katrs atmiņu atspulgs ir unikāla 
vērtība, kas veido skolas gadsimtu! 

Būsim no sirds pateicīgi, ja tajos dalīsieties ar mums! 
Lai apkopotā informācija būtu patiesi daudzkrāsaina un 
bagāta. Gaidīsim Jūsu atmiņas par mācībām Smiltenes teh-
nikumā, par spilgtākajiem brīžiem, apgūstot savu nākotnes 
profesiju, par skolā satiktajām personībām, pašdarbības un 
sporta pulciņos pavadīto laiku un arī jokus, kas liek pasmai-
dīt joprojām! Tāpat priecāsimies par ikvienu video sveicie-
nu. Atmiņu stāstus, video un fotogrāfi jas lūgums sūtīt uz e – 
pastu – baiba.vahere@smiltenestehnikums.lv vai arī Baibai 
Vaherei uz adresi: Smiltenes tehnikums, Smiltenes novads, 
Kalnamuiža 10, LV – 4729.

Foto: Elīna Kubuliņa-Vilne

Smiltenes vidusskolas skolēni veiksmīgi 
piedalījušies šajā mācību gadā pirmajās Vidze-
mes Jauno Ģeogrāfu Skolas (JĢS) nodarbībās. 
11.b klases skolniecei Santai Vinterei kopvērtē-
jumā vidusskolu grupā – trešā vieta! Veiksmīgi 
startējuši arī 8.d klases skolēni Jasmīna Pakalne 
un Jānis Ošiņš.

JĢS jaunā sezona sākās 7. novembrī ar 
nodarbību tiešsaistē. Nodarbība vienlaicīgi no-
risinājās arī Latgales un Kurzemes ģeogrāfu 
skolās. 

Pirmās nodarbības temats – Eiropas ģeo-
grāfi ja. Lai gan lielākā daļa jautājumu tika pie-
dāvāti ar atbilžu variantiem, tie prasīja dziļāku 
izpratni par vienkāršu faktu pārbaudi. Pirmajā 
nodarbībā kopā piedalījās 57 dalībnieki no 15 
Vidzemes reģiona skolām. Smiltenes vidussko-
lu pārstāvēja Jānis Ošiņš (8.d), Jasmīna Pakalne 
(8.d), Eduards Dāvis Putrālis (9.a), Santa Vin-
tere (11.b), Kārlis Sīmanis (11.b), Ance Nata 
Pilsnibure (11.b), Aksels Jānis Egle (11.b). 8. – 
9. klašu grupā Jasmīna Pakalne un Jānis Ošiņš 
ieguva 3. vietu. 

12. decembrī notika otrā nodarbība par 

Trešajā vietā Vidzemes Jauno Ģeogrāfu Skolā

tematu – Kultūras ģeogrāfi ja. Žūrija, veidojot uz-
devumus, īpašu akcentu veltīja dažādām tradīcijām 
plašajā pasaulē. Nodarbībā kopā piedalījās 44 da-
lībnieki no 13 Vidzemes reģiona skolām. Smiltenes 
vidusskolu pārstāvēja Jasmīna Pakalne (8.d), Santa 
Vintere (11.b), Kārlis Sīmanis (11.b). Vidusskolas 

grupā Santa Vintere ieguva 3. vietu. 
Kopvērtējumā pēc divām nodarbībām vidusskolas grupā Santa Vintere ir 3. 

vietā. 
13. februārī tiešsaistē notiks trešā nodarbība par tematu – Digitālā ģeogrāfi ja.

Inguna Rulle, 
Smiltenes novada ģeogrāfi jas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja

Santai Vinterei (11.b klase) 
Vidzemes Jauno Ģeogrāfu 
skolas (JĢS) vidusskolu 
grupā kopvērtējumā – 

trešā vieta!

No sirds priecājamies un lepo-
jamies – „Latvijas lepnuma” bal-
vas “Zelta ābele” saņēmēja nomi-
nācijā „Novadnieki”– Smiltenes 
tehnikuma starptautisko projektu 
vadītāja Inguna Avota! 

„Ja man būtu mērķis – pārpel-
dēt okeānu, un es to būtu izdarījusi, 
tad, droši vien, tagad piedzīvotu īpa-
šas izjūtas. Bet nekā tāda nav bijis, 
esmu vienkārši darījusi savu darbu,” 
atzīst Inguna Avota, ar kuras atbalstu 
vairāk nekā 600 skolas audzēkņi un 
skolotāji iesaistījušies „Erasmus+” 
mācību mobilitātēs, papildinot pras-
mes un zināšanas Kanāriju salās, 
Austrijā, Francijā, Itālijā, Spānijā un 
vairākās citās Eiropas valstīs.

Tāda ir Ingunas būtība – daudz 
svarīgāk par Everestu viņai ir ar visu 
savu būtību izdzīvot katru mirkli 
ceļā uz to…

Pasniegt roku otram, lai arī vi-
ņam pavērtos iespēja mainīt savu 
dzīvi un domāt plašāk. Par projektu 
vadītājas vairāk nekā sešos gados 
piedzīvoto, pavadot un sagaidot jau-
niešus uz prakses vietām ārzemēs, 
varētu sarakstīt romānu.

Ļoti daudziem Smiltenes tehni-
kuma jauniešiem tie ir bijuši pirmie 
braucieni uz ārzemēm, iespēja gata-
vot maltītes dažādu valstu restorā-
nos, piedalīties pumu un boa čūsku 
ārstēšanā, ceļu būvēšanā Portugālē, 
viesu apkalpošanā Kanāriju salās un 
arī – izpeldēties okeānā.

2016. gadā Smiltenes tehnikums 
saņēma „Erasmus+” profesionālās 
izglītības un mācību mobilitātes har-
tu. Arī tā ir viens no projektu vadī-
tājas Ingunas Avotas darba augļiem. 
Līdz ar to skola ieguva uzticības 
garantu, kas apliecina, ka Smiltenes 
tehnikums spēj nodrošināt kvalitatī-
vu profesionālās izglītības un mācī-
bu mobilitāti audzēkņiem un skolas 
personālam. Ar projektu vadītājas 
gādību prakses vietas ārzemēs re-
gulāri tiek nodrošinātas arī audzēk-
ņiem ar īpašām vajadzībām no sko-
las struktūrvienības Alsviķos.                                                                                                   

Projekti visiem, kas vēlas pie-
pildīt sapņus!

„Erasmus+ projekti ir visiem, 
kas vēlas sasniegt vairāk un ir gatavi 
rīkoties, lai savus sapņus piepildītu. 
„Kāds varbūt sapratīs, ka darbs ārze-

mēs nepavisam nav viņam. Bet arī tā 
ir pieredze,” uzskata Inguna Avota. 
„Mani ilgu laiku neuzrunāja Paulu 
Koelju darbi. Līdz vienā brīdī izla-
sīju viņa atziņu: „Kļūda ir tāda pati 
rīcība kā citas!” Brīdi padomāju un 
sapratu: jā, ja kaut kas neizdodas, tu 
sāc mācīties, pilnveidoties vai atrodi 
ko citu. Patiesībā visa mana dzīve ir 
bijusi kā viens liels eksperiments.

Piedalīšanās „Erasmus+” pro-
jektos – tas nepavisam nav tikai 
darbs! Brīvajā laikā var iepazīties ar 
jauniešiem no citām valstīm, redzēt 
citu valstu kultūru, pasaules skaistā-
kās vietas. Tā ir arī milzīga sadarbī-
bas partneru uzticēšanās, kas mūsu 
audzēkņiem ļauj noticēt sev un uz-
drīkstēties sapņot lielus sapņus! Ja 
postpadomju valstīs praktikants ie-
bāzīs pirkstu kādā aparātā, uzņēmu-
ma vadītājs visbiežāk uztrauksies 
par sabojāto ierīci. Bet citiem, kas 
nav piedzīvojuši padomju laikus, 
svarīgākais ir cilvēks un tas, lai jau-
nieši iespējami vairāk redz un mā-
jās atbrauc ar pārliecību, ka ikviens, 
kurš to pats vēlas, var savā dzīvē 
sasniegt ļoti daudz!

Ir tāds gandarījums, dzirdot, 
kā jaunieši, atgriežoties no prakses, 
stāsta par to, ko viņu tur redzējuši un 
piedzīvojuši, prasa, kad varēs braukt 
atkal? Arī tie, kas pirms tam baidīju-
šies un šaubījušies…"

„Erasmus+” ne tikai pavēruši 
iespējas braukt praksē uz ārzemēm 
mūsu jauniešiem. Tie arī atveduši uz 
Latviju, uz Smilteni daudz viessko-
lēnu. Starptautisko projektu ietvaros 
izstrādāti jauni mācību moduļi.               

Ja cilvēkam ir dūša, viņš var 
visu!

„Pirmais solis, lai savā dzīvē 
piedzīvotu ko jaunu, ir uzdrīkstē-
ties," uzskata „Latvijas lepnuma” 
balvas ieguvēja. „Pirms kāda laika, 
braucot mašīnā uz darbu un klauso-
ties radio, manu uzmanību piesaistī-
ja kāds puisis, kurš ar kopā ar drau-
dzeni, ar tandēma divriteni šķērsoja 
Dienvidameriku, pēc tam viens pats 
airu laivā, bez motora, burām vai 
pavadošā kuģa šķērsoja pasaules 
lielāko okeānu! Kad par to dzirdē-
ju pirmoreiz, padomāju: „Trakais!” 
Bet ar katru reizi viņa neparastais 
ceļojums ieinteresēja aizvien vairāk. 

Sajutu viņā radniecīgu dvēseli. Ja 
cilvēkam ir dūša, viņš var visu! Un 
šis puisis – Kārlis Bardelis man pa-
sniedza „Latvijas lepnuma” balvu!” 
Atbraucis uz Smilteni ar velosipēdu! 
Tas gan patiešām bija īpaši!

„Zelta ābeli” vairāk uztveru kā 
novērtējumu savam skatījumam uz 
dzīvi.”

Divas garākās dienas mūžā
Balvu „Latvijas lepnums” sa-

ņem cilvēki, kuri savā ikdienā paš-
aizliedzīgi  gatavi darīt vairāk, nekā 
to prasa viņu darba pienākumi. In-
gunai Avotai, domājot par pašaiz-
liedzīgu rīcību, visspilgtāk atmiņā 
palikušas divas dienas, kas pārdzī-
vojumu un piedzīvotās bezspēcības 
ziņā bijušas garākās viņas mūžā. 
Kāds pazīstams, 27 gadus vecs 
puisis cietis negadījumā, slimnīcā 
dabūjis izgulējumus, sākusies asins 
saindēšanās... Ārsti viņu izrakstī-
juši no slimnīcas. Tā kā jaunietim 
nav tuvinieku, kuri par viņu varētu 
parūpēties, puisis nogādāts sociālās 
aprūpes nodaļā. „Kad zvanīju, dar-
binieki tā arī pateica – savu iespēju 
robežās darīsim, ko varēsim, bet šeit 
viņu izārstēt nav iespējams,” stāsta 
Inguna, kura nespējusi samierinā-
ties ar domu, ka jaunietis, kuram 
vēl priekšā visa dzīve, ievietots so-
ciālās aprūpes centrā, lai... nomirtu. 
Sekojuši neskaitāmi zvani uz visām 
iespējamām instancēm. Brīdī, kad 
rokas jau izmisumā un bezcerībā 
sākušas nolaisties, viņa sazvanījusi 
„Brūču Klīnikas” vadītāju, plastis-
ko ķirurgu un mikroķirurgu Olafu 
Libermani. Pirms tam ieskatījusies 
internetā un pēc tur izlasītā sapra-
tusi: ja jaunietim vispār kāds vairs 
var palīdzēt, tad tikai tāds cilvēks kā 
viņš! Pēc sarunas situācija par 180° 
mainījusies. Puisis uzņemts atpakaļ 
slimnīcā, no kuras pirms tam iz-
rakstīts, pēc tam nosūtīts uz „Brūču 
Klīniku” un šobrīd viņš mācās teh-
nikuma teritoriālajā struktūrvienībā 
Alsviķos, kur apgūst savai veselībai 
piemērotu profesiju.  „Olafs Liber-
manis, uzzinājis, ka jaunietim nav 
tuvinieku, kas var par viņu parūpē-
ties, ne tikai palīdzēja bez maksas, 
bet arī atbalstīja arī fi nansiāli. Lūk, 
tā, manuprāt, ir patiesi nesavtīga 
rīcība, kas aizkustina un ļauj ticēt, 

ka šajā pasaulē bez sliktā ir arī ļoti 
daudz labā,” uzskata Inguna Avota.

Aizkustina patiesa sirsnība
Ikdienā Ingunu Avotu joprojām 

pārsteidz patiesa cilvēcība un sirsnī-
ba arī visvienkāršākajās lietās. "No 
sirds priecājos par cilvēkiem, kuri, 
izaudzējuši vairāk ābolu kabaču vai 
gurķu, nekā vajadzīgs pašiem, ga-
tavi padalīties ar kaimiņiem. Mani 
fascinē ļaudis, kas grūtību priekšā 
nepadodas, bet meklē risinājumu. 
Arī Latvijas mazie uzņēmēji, kuri ar 
savu radošumu un uzņēmību realizē 
apbrīnojamas ieceres.

Kas tad ir lielākais prieks ik-
dienā? – Pamosties un būt laimīgai 
par jaunu rītu! Saprast, ka nekas nav 
nokavēts, skatīties, kā kaķis sēž uz 
palodzes un vēro, kas notiek laukā. 
Priecāties par stirniņām ceļa malā 
un taureņiem pļavās.

Man ļoti patīk Amerikāņu fi l-
mas par mazpilsētu dzīvi. Joprojām 
esmu tik naiva, ka gribas ticēt, ka 
šāda draudzīga sadzīve ir iespējama. 
Viens audzē ķirbjus, otrs – trušus, 
trešais ada skaistas zeķes… Viņi 
visi tirgū satiekas, iegādājas viens 
otra produkciju un ir laimīgi. Man 
pašai arī ļoti gribētos kādreiz tirgo-
ties ar savā dārzā izaudzētajiem dār-
zeņiem.”                                   

„Dzīve zelta būrītī nav man!"
„Man nekad nav bijis garlaicī-

gi,” atzīst Inguna Avota. „Nesen ie-
sniedzu dokumentus – mācīšos par 
lopkopības tehniķi! Izvēlējos garāko 
kursu. Zināšanas vispirms noderēs, 
saimniekojot savā saimniecībā, iz-
kopjot Šarolē šķirnes liellopu ga-
nāmpulku. Bet, iespējams, kaut kad 
atkal atgriezīšos skolotājas darbā. 
Dzīve zelta būrītī nav man! Jūtos 
laimīga, kad aizbraucu uz lopkopju 
semināriem un tur satieku domu-
biedrus no citām saimniecībām. Tur 
netiek būvētas sapņu pilis, bet runāts 
par vienkāršām, bet tajā pašā laikā 
svarīgām lietām, kas jānodrošina, 
lai lopiņi justos labi. Arī tas ir mans 
Everests, kas pilnīgi noteikti ir dar-
bības vārds.“

Teksts: Baiba Vahere
Foto: no Ingunas Avotas 

personiskā arhīva

Ingunai Avotai – „Latvijas lepnuma” balva!

„Latvijas lepnuma” balvu Ingunai Avotai pasniedza pasaules 
apceļotājs Kārlis Bardelis. Viņu ļoti iedvesmojis Ingunas Avotas 

paveiktais, savukārt Inguna Avota ar lielu aizrautību sekojusi līdzi Kārļa 
piedzīvojumiem, buru laivā šķērsojot pasaules leilāko okeānu.

Tehnikums 
aicina 
dalīties 
atmiņās!
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Ir bērni, kuras jūtas izolēti, 
noraizējušies, garlaikoti un ap-
jukuši. Viņi var sajust bailes un 
skumjas par vīrusa ietekmi uz 
viņu ģimenēm, savām savstarpē-
jām attiecībām un nākotnes iespē-
jām sevi realizēt. 

Šobrīd pasaulē galvenā aktuali-
tāte ir COVID-19 pandēmijas mazi-
nāšana. Gan medijos, gan sociālajās 
sarunās dominē informācija par vī-
rusu un ar to saistītajiem ierobežo-
jumiem. Pieaugušie un bērni tiek 
pakļauti lielam daudzumam infor-
mācijas, kas rada gan augstu stresa 
līmeni, gan paaugstina trauksmes 
izjūtu. Vienlaikus bērni piedzīvo 
būtiskas ikdienas, socializēšanās un 
komunikācijas izmaiņas. Iejūtīga un 
efektīva komunikācija par dzīvībai 
bīstamām slimībām, esošo situāciju 
un vecāku sarežģīto situāciju tikai 
veicinās bērnu un ģimenes psiho-
loģisko labsajūtu. Vecākiem nav 
jābaidās izskatīties vājiem vai mēģi-
nāt pasargāt bērnus no neizprotamu 
emociju uzplūdiem un sarežģītiem 
notikumiem.

Bērniem nepieciešama patie-
sa informācija par izmaiņām viņu 
ģimenē, ja tās nav, tad bērni to iz-
domā paši. 

Pieaugušiem jāseko līdzi, ko un 
kā bērns saprot par esošo situāciju, 
kādas ir viņu sajūtas un vajadzības, 
tajā pašā laikā, sarunā nebūtu vē-
lams izmantot formālu vai tehnisku 
valodu. Ja sarunā trūkst emociju, 
tas bērnos var radīt satraukumu par 
pieaugušo emocionālo stāvokli. Kā 

Vecāki ir noraizējušies par to, kā fi ziska distancēšanās 
ietekmē bērnus

rezultātā, bērns var izvairīties no da-
līšanās ar saviem pārdzīvojumiem, 
ar mērķi pasargāt savus vecākus, 
kā rezultātā ar saviem sarežģītajiem 
pārdzīvojumiem bērns paliek viens.  

Ļoti svarīgi, ka pieaugušie ir go-
dīgi gan pret sevi, gan bērniem, atļauj 
sev nezināt un nevarēt visu - tādējā-
di pieaugušais nepārslogo bērnu ar 
savām bailēm. Pieaugušā godīgums 
raisa bērnos uzticību un paļāvību, ka 
neierastās situācijās justies savādi 
vai būt satrauktam ir normāli. 

Mēs visi šobrīd vēlētos atelpu 
no pieaugošās trauksmes un infor-
mācijas pārslodzes, ko izraisījusi 
pandēmija. Šis laiks rada stresu kā 
bērniem, tā pieaugušajiem. Bailes 
un trauksme ir atbildes reakcijas uz 
nenoteiktību, izolāciju un iepriek-
šējās rutīnas izmaiņām. Un tās var 
pieņemties spēkā. Ir paņēmieni, kas 
palīdz atjaunot drošības un tuvības 
sajūtu, palīdz vadīt emocijas un at-
jaunot zināmu normas līmeni sadzī-
vē. Atbalsta sniegšana sev tuviem 
cilvēkiem šobrīd ir svarīgāka nekā 
jebkad agrāk.

Lūk daži ieteikumi, kā sniegt 
atbalstu ģimenes locekļiem un bēr-
niem 

• Ļaujiet būt sadzirdētam: sa-
trauktam cilvēkam svarīgākais ir, ja 
ir kāds, kas ieklausās. Bieži vien mēs 
uzreiz gribam ķerties pie risinājuma. 
Vienkārši klausieties! Ir labi uzdot 
papildus jautājumus, lai virzītu sa-
runu, piemēram: „Kā tu jūties?” vai 
„Ko es varu darīt tavā labā?”.

• Rūpējieties par struktūru – 

stāstiet par saviem plāniem, par to, 
kas ģimenes locekļus sagaida. Cilvē-
kiem patīk skaidrība, tā rada paredza-
mību un drošības, stabilitātes izjūtu. 

• Paskaidrojiet rīcību, no-
domus: viena daļa cilvēku baidās 
atrasties nepazīstamā situācijā un ne-
zina, ko gaidīt. Lai palīdzētu mazināt 
trauksmi, dariet viņiem zināmu, ko 
jūs darāt un kāpēc jūs to darāt.

• Mēģiniet apzināt, kā jūsu 
vai bērna ķermenī tiek aktivizētas tā-
das negatīvas emocionālas reakcijas 
kā trauksme vai bailes. Varbūt tas ir 
mezgls vēderā, ātra sirdsdarbība vai 
saspringti muskuļi. Atpazīstiet šīs 
sajūtas, nedaudz ieelpojiet un māciet 
savam bērnam darīt to pašu. 

Sarunā ar bērnu:
• Negaidiet pārāk ilgi, lai ru-

nātu – godīgums un faktiskas infor-
mācijas sniegšana ir labākais, kas var 
būt.

• Noskaidrojiet, ko bērns jau 
zina par koronavīrusu – mudiniet da-
līties ar visu, ko bērns dzirdējis, la-
sījis vai redzējis. Pat, ja viņš domā, 
ka tās ir baumas. Sarunā apkopotā 
informācija palīdzēs saprast, kas ir 
patiess un kas nē, kur jāsniedz papil-
dus informācija vai korekcija. 

• Esiet iejūtīgi un neatstājiet 
bērnu bailēs – bērna bailes jums var 
šķist nepamatotas un nereālas, taču 
bērns tās uzskata par pamatotām un 
reālām. Pirms runājat par faktiem, 
uzklausiet bērna bažas. 

• Balstieties uz faktiem nevis 
pieņēmumiem!

• Informācijai jābūt atbilsto-

šai bērna vecumam – runājot ar bērnu 
svarīgi sekot līdzi, lai acu kontakts ir 
vienā līmenī, reizēm svarīgi, īpaši ar 
jaunākā vecuma bērniem, ievērot arī 
fi zisko tuvību. 

• Esiet informēts par bēr-
na uzvedību: daudzi bērni nezina, 
kā mutiski paust bažas un bailes. Ja 
bērns nezina, kā paust savas emoci-
jas, viņš to var darīt caur uzvedību 
vai somatiku. Stresa un trauksmes 
pazīmes var būt galvassāpes, vēdera 
sāpes, miega traucējumi utt. Svarīgi 
redzēt, ko un kā bērns jums saka. Vai 
viņš viegli pauž dusmas un neapmie-
rinātību? Vai viņš padodas? Tas ir kā 
signāls, ka viņam vajag lielāku atbal-
stu. 

• Runājiet par savu darbu, 
īpaši, ja strādājat augsta riska vidē. 
Pastāv liela varbūtība, ka jūsu ģime-
nes locekļi un bērni izjūt paaugstinā-
tu trauksmi, bailes, bažas, dusmas, ka 
strādājat paaugstināta riska vidē. Vel-
tiet laiku sarunām, kāda ir jūsu loma 
darbavietā, kāpēc jums ir svarīgi tur-
pināt šo darbu un kādus soļus veiciet, 
lai nodrošinātu savu veselību darbā 
un ārpus tā. Dalieties savās izjūtās un 
ļaujiet ģimenes locekļiem uzdot jau-
tājumus, sniedziet vecumam atbilsto-
šas atbildes, lai viņi justos drošāk. 

• Atrodiet līdzsvaru starp 
skolu un darbu mājās. Daļa no mūsu 
„jaunā parastā” ir māja, kurā ir daudz 
cilvēku, kuri gan strādā, gan mācās. 
Tās ir milzīgas pārmaiņas ikvienam 
un var izraisīt daudz dažādu emociju. 
Piemēram, daži bērni var satraukti 
palikt mājās, bet citi var skumt par 

pierastu aktivitāšu zudumu tostarp 
sportu, muzicēšanu, pasākumiem, 
nesatikšanos ar draugiem utt. atstājot 
māju, lai dotos uz darbu vai skolu, 
tiek nodrošināti sociālie sakari un 
personiskā neatkarība, kas var tikt 
zaudēta, paliekot mājās.

Lai pielāgotos šāda veida pār-
maiņā, esiet atvērti ar visiem ģime-
nes locekļiem: apsēdieties un runā-
jiet, ko šāda veida pārmaiņas nozīmē 
katram ģimenes loceklim, atzīstiet 
savas bailes un zaudējuma izjūtas. 
Apspriediet konkrētas lietas, kas 
nepieciešamas, lai skolas un darba 
diena būtu veiksmīgāka. Apsveriet 
iespēju mājā noteikt konkrētas sko-
las un darba vietas. Nosakiet robežas 
starp pārtraukumiem un darba dienas 
beigām. 

Lai gan sākumā varētu būt 
grūti uzsākt šīs sarunas, paturiet 
prātā, ka pēc tam gan jūs, gan 
jūsu bērns, iespējams, jutīsieties 
labāk!

Smiltenes novadā ir iespēja ne-
skaidrību un jautājumu gadījumā 
vērsties pēc palīdzības pie psiholo-
ga, gan interesējoties Sociālajā die-
nestā pēc palīdzības, gan jautājot 
pašam speciālistam. Ja Jums šī tēma 
ir ļoti aktuāla Smiltenes novada paš-
valdībai ir iespēja organizēt ZOOM 
semināru, tikšanos ar psihologu, kur 
katrs var pārrunāt plašāk savus kon-
krētus jautājumus vai dalīties savā 
pieredzē un izkratīt sirdi. 

Inese Taube,  
Izglītības psihologs 

Smiltenes novadā  

Kultūra

2020. gada decembrī ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda (VKKF) at-
balstu tika īstenots projekts „Mēru 
muižas staļļa tehniskā apsekošana”. 

Projekta ietvaros tika veikta 
Mēru muižas staļļa tehniskā stāvokļa apsekošana 
un tehniskā apsekošanas atzinuma izstrāde. Projek-
ta ietvaros veikta staļļa vispārīgā vizuālā apskate, 
tehniskā stāvokļa noteikšana, sniegts ēkas vispārējs 
raksturojums, veikta ēkas fotofi ksācija, kā arī izda-
rīti secinājumi un sniegti ieteikumi turpmākajiem 
soļiem ēkas saglabāšanas nodrošināšanā. 

Projekta kopējais fi nansējums – 726,00 EUR, VKKF piešķirtais fi nansējums – 700,00 EUR. Pakalpojumu veica 
uzņēmums SIA „UK SISTEMS”.

Ieva Miķe,
Smiltenes novada muzeja vadītāja 

Biedrība „Sabiedrība un attīstība” realizējusi projektu „Tautas lietišķās 
mākslas studijas „Smiltene” organizēto amatniecības un mākslas izstāžu teh-
niskā aprīkojuma uzlabošana Smiltenes novada muzejā – Mēru muižā". 

Katru gadu TLMS „Smiltene”, organizējot Latvijas amatniecības un 
mākslas izstādes, rada ne tikai darbus izstādei, bet arī rod iespējas izstādes 
tehniskās bāzes uzlabošanai. Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda mērķ-
programmai „Dziesmu un deju svētku kustības amatiermākslas kolektīvu 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana",  2020. gada nogalē biedrība „Sa-
biedrība un attīstība” īstenojusi projektu „Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Smiltene” organizēto amatniecības un mākslas izstāžu tehniskā aprīkojuma 
uzlabošana Smiltenes novada muzejā – Mēru muižā”. Projekta īstenošanas 
procesā no SIA „DizainaCentrs.lv” iegādāts profesionāls izstāžu apgaismo-
jums Mēru muižas kamīnzālei, lai izstādes viesiem būtu iespēja eksponētos 
darbus kvalitatīvi aplūkot, ieraudzīt mākslinieciskās nianses un gūt pilnvēr-
tīgu vizuālo baudījumu.  Šobrīd tiek plānota apgaismojuma montāža.  Kopē-
jās projekta izmaksas – 1937 EUR

Agnese Ice-Sudzane,
Tautas lietišķās mākslas studijas „Smiltene” vadītāja

Realizēts projekts par 
amatniecības un mākslas izstāžu 
tehniskā aprīkojuma uzlabošanu 

Smiltenes novada muzejā

Īstenots projekts 
„Mēru muižas staļļa tehniskā apsekošana”

Smiltenē pieminēs 1991. gada 
barikādes. Šogad aprit 30 gadu, kopš 
1991. gada janvāra barikādēm, kad 
Latvijas neatkarības atbalstītāji aiz-
stāvēja valsts brīvību pret militārām 
akcijām un neatkarības pretiniekiem. 

Līdz 24. janvārim (ieskaitot) 
Smiltenes pilsētas centrā tiks izvieto-
ta barikādēm veltīta foto ekspozīcija 
ar izveidotu iekšēju ugunskuru, tā ie-
zīmējot notikumus pirms 30 gadiem 
Rīgā, kad tika veidotas barikādes. 
Apmeklējot foto ekspozīciju, aici-

Smiltenes novada Kultūras centrs izstādīs pilsētas centrā 
foto ekspozīciju, veltītu barikāžu 30 gadu atceres dienām

nām lietot sejas masku, kā arī ievērot 
2 metru distanci.

Par jaunāko informāciju aicinām 
sekot līdzi  Smiltenes novada mājas-
lapā www.smiltene.lv. Plašāka infor-
mācija: Smiltenes novada Kultūras 
centra mākslinieciskā vadītāja kul-
turascentrs@smiltene.lv, mob. tālr. 
+37128688101. 

*Pasākuma organizators ir Smil-
tenes novada Kultūras centrs. Organi-
zators var izdarīt foto un video uzņē-
mumus pasākuma norises vietā vai tu-

vākajā apkārtnē (tostarp pie ieejas). Ja 
Jūs ierodaties pasākuma vietā, Jūs ap-
zināties, ka Jūsu attēls var tikt uzņemts 
un apstrādāts turpmākajiem publicitā-
tes mērķiem. Organizators ir publiska 
institūcija, kurai ir pienākums infor-
mēt sabiedrību par publisku līdzekļu 
fi nansētām aktivitātēm. Organizators 
neapstrādās Jūsu personas datus, ja Jūs 
neatradīsieties pasākuma tuvumā.

Alise Seile,
Smiltenes novada 

KC mākslinieciskā vadītāja
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2021. gada 11. janvārī mūžī-
bā devusies ilggadēja bibliotekāre, 
kultūras darbiniece, dzejniece un 
prozaiķe Kornēlija Apškrūma.

Kornēlija dzimusi Valkas rajo-
na Palsmanes pagasta „Dauguļos”. 
Absolvējusi Sikšņu pamatskolu 
un Smiltenes vidusskolu, uzsākusi 
studijas Latvijas Universitātē fi lo-
loģijas fakultātē. Visu savu darba 
mūžu aizvadījusi Virešu ciema 1. 
bibliotēkā.

Viņas mīlestība pret literatūru, 
grāmatām un dzeju bija neaprakstā-
ma. 

Kultūras dzīves norises Virešu 
pagastā nebija iedomājamas bez 
Kornēlijas līdzdarbošanās, viņa 
vienmēr nāca palīgā ar savu izdo-
mu, brīnišķīgajiem pasākumu sce-
nārijiem un labajām noformēšanas 
prasmēm. 

Kā kultūras darbiniece Kornē-
lija ir bijusi klāt visā sava pagasta 
cilvēku dzīves gājumā – dzimšanas 
apliecību izsniegšanā, bērnības un 
pilngadības svētkos, laulību cere-
monijās un citos pasākumos. Kopš 
1960. gada arī vadījusi bēru cere-
monijas, izvadot daudzus uz mūža 
mājām.

Kornēlija rūpīgi ir veikusi arī 
novadpētniecības darbu, pārzinot 
Virešu pagasta vēsturi un daloties 
savās zināšanās ar apkārtējiem.

Lielu ieguldījuma Kornēli-
ja Apškrūma devusi jauno autoru 
audzināšanā, laikraksta „Malienas 
Ziņas” literārās lappuses „Ezerlā-
se” veidošanā, kā arī literātu kluba 
„Ezerlāse” vadīšanā.

Kornēlija jau kopš bērnības 
mīlēja dzeju un jau pavisam agrā 
vecumā sarakstīja savus pirmos 
dzejoļus. Strādājot par bibliotekā-

ri, viņa atrada laiku arī dzejošanai. 
Apkārtnes ļaudis labprāt iegriezās 
pie Kornēlijas pēc nopietnāka vē-
lējuma teksta, jo Kornēlija nekad 
neatteica. Tā gadu gaitā dzejoļi un 
laba vēlējumi krājās kladītēs, līdz 
1992. gadā tika izdota pirmā grā-
mata „Mājvieta”, kurā autore bija 
ielikusi savu sirds siltumu.

Beidzot darba gaitas un aizejot 
pensijā, Kornēlija pilnībā visu savu 
laiku veltīja dzejai. Izdotas vairāk 
kā 50 dzejas grāmatas un neskai-
tāmos kopkrājumos lasāmi viņas 
dzejoļi. Dzimtās puses daba, puķes, 
cilvēki - tās vienmēr bijušas Kor-
nēlijas dzejas pamattēmas, kuras 
caurstrāvo personiskas izjūtas un 
ticība labajam.

Tautā mīļotā dzejniece apceļo-
ja vai visu Latviju, viesojoties pie 
saviem lasītājiem tuvos un tālos 
Latvijas pagastos, lielās un mazās 
bibliotēkās. Kornēlijas dzejoļi ir 
vienkārši, saprotami, sirdij tuvi, tie 
stiprina, atbalsta un līdzpārdzīvo, 
ne velti tos deklamē gan priecīgos 
notikumos, gan sērās, raksta ap-
sveikumu kartītēs.

„In Memoriam”

Kornēlija Apškrūma (dzimusi Krieviņa) 
1937. gada 12. aprīlis – 2021. gada 11.janvāris

Kornēlijas darbs mūža garu-
mā tika novērtēts ar neskaitāmiem 
goda rakstiem un pateicībām. Auto-
re vairākkārt saņēmusi „Lielo lasī-
tāju balvu” kā atzinību no saviem 
lasītājiem. 2007. gada 16. novem-
brī par nopelniem Latvijas labā 
saņēmusi valsts apbalvojumu – At-
zinības krusta Sudraba Goda zīmi. 
2012. gadā Kornēlija tika godināta 
kā Apes novada Gada cilvēks, sa-
ņemot kristāla ābolu  nominācijā 
„Mūža ieguldījums”.

Te paliek pagalms manu soļu vīts,
Un puķe, kam es sauli dāvājusi.
Šķiet, arī darbs ir beidzot padarīts,
Kur, mīlot, sevi esmu atdevusi.
 /K. Apškrūma/

Kornēlijas vairs nav starp 
mums, bet paliek atmiņas un vi-
ņas sarakstītā dzeja, grāmatas, kas 
vienmēr atgādinās par dzejnieci. 
Virešu novadpētniecības centrā 
„Mājvieta”, telpās, kur visu savu 
darba mūžu aizvadīja Kornēlija, 
tiek glabāts dzejnieces dzīves stāsts 
– autores grāmatas, mūža gaitā sa-
krātā pūču fi gūriņu kolekcija, goda 
raksti, apsveikuma kartītes un da-
žādas citas personīgas lietas. Mēs 
sargāsim Kornēlijas dzīves stāstu, 
kā viņa to vēlējās, jo viņas devums 
mums ir neatsverams. 

Izsakot visdziļāko līdzjūtību 
Kornēlijas Apškrūmas 

piederīgajiem, dzejnieces daiļrades 
cienītāju un piemiņas glabātāju 

vārdā –

Apes un Smiltenes novada 
pašvaldības

Ikvienā tikšanās reizē ar lasītājiem Smiltenes bibliotēkā, Kornēlija saru-
nās arvien uzsvēra Smiltenes īpašo vietu viņas sirdī. Mīlestība pret Smilteni 
jūtama ikvienā pilsētai veltītajā dzejas rindā. Dzejoļi ir tik daudz, ka tie 1999.
gadā tika apkopoti krājumā ar nosaukumu „Smiltenei”. Aizvadītajā gadā, 
Smiltenes bibliotekārēm ciemojoties pie Kornēlijas, viņa tām uzticēja ar roku 
rakstītu dzejoli „Atvadu vārdi Smiltenei” ar vēlējumu to publicēt, kad viņas 
vairs nebūs: 

Smiltenes novada 
bibliotēkās izsniedz 
grāmatas līdzņemšanai

Saskaņā ar valdības 7. janvāra 
lēmumu, bibliotēkas Smiltenes no-
vadā no 12. janvāra atsāka darbību 
klātienē, ievērojot Kultūras minis-
trijas izstrādātās vadlīnijas biblio-
tēku darbībai.

Bibliotēkās var saņemt grāma-
tas un periodiskos izdevumus līdz-
ņemšanai, tomēr bibliotēku lasīta-
vas apmeklētājiem ir slēgtas, kā arī 
strādāt pie publiski pieejamajiem 
datoriem  ar interneta pieslēgumu 
nav atļauts. 

Aicinām bibliotēku apmeklēt 
individuāli, lietojot sejas aizsarg-
maskas, un ievērot noteiktās drošī-
bas prasības.

Lai saīsinātu uzturēšanās lai-
ku bibliotēkās, aicinām reģistrētos 
bibliotēkas lietotājus sev interesē-
jošos izdevumus iepriekš rezervēt 
- rakstot uz bibliotēkas e-pastu, 
zvanot vai pieslēdzoties Valkas, 
Smiltenes, Strenču novada kopka-
talogam sadaļā „Mana bibliotēka”. 
Šim pakalpojumam nepieciešami 
autorizācijas dati, kurus var sa-

Smiltenes novada bibliotēkas jaunumi
ņemt, sazinoties ar bibliotēkas dar-
biniekiem.

Bibliotēkas uzsāk 
pāreju uz plastikāta 
lasītāju kartēm

No šīā gada Smiltenes novada 
bibliotēka uzsāk pakāpenisku pāreju 
no esošajām papīra lasītāju kartēm 
uz plastikāta lasītāju kartēm. 

Lai saņemtu jauno lasītāja karti, 
nav speciāli jāpiesakās. To lasītāji 
saņems tad, kad nākamreiz apmek-
lēs bibliotēku.

Uz lasītāja kartes ir redzama ti-
kai pati nepieciešamākā informāci-
ja – lasītāja vārds, uzvārds, svītrko-
dā iestrādāts lasītāja kartes numurs 
un bibliotēkas kontaktinformācija. 

Uz jaunās lasītāja kartes iestrā-
dāts arī QR kods.  Nolasot to ar vied-
tālruni, atvērsies Smiltenes novada 
mājas lapas „Bibliotēku sadaļa”, kur 
pieejama visa aktuālā informācija 
par publiskajām bibliotēkām Smil-
tenes novadā.

Jaunās lasītāju kartes pirmreizē-
ja izsniegšana saskaņā ar Smiltenes 
novada bibliotēkas lietošanas notei-
kumiem ir bez maksas. Savukārt, 

kartes atjaunošana, 
piemēram, nozaudē-
šanas vai bojāšanas 
gadījumā, ir maksas 
pakalpojums (2,00 
EUR). Ja nepiecie-
šams atjaunot bērna 
lasītāja karti, vecā-
kiem jāaizpilda un 
jāiesniedz bibliotē-
kai iesniegums. Ie-
sniegumu var izdru-
kāt no mājaslapas, 
saņemt bibliotēkā 
vai uzrakstīt brīvā 
formā pēc parauga.

Reģistrētiem lietotājiem iz-
sniegtā lasītāja karte sniedz tiesības 
izmantot Smiltenes novada biblio-
tēkas pakalpojumus visās novada 
publiskajās bibliotēkās. Bibliotēku 
pakalpojumus var saņemt, uzrādot 
lasītāja karti vai personas ID karti.

„Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas 2020” 
vērtēšanas termiņš 
pagarināts līdz 28. 
februārim

Ņemot vērā sarežģītos apstāk-
ļus, „Bērnu, jauniešu un vecāku žū-
rijas 2020” kolekcijas lasīšanas un 
vērtēšanas laiks tiek pagarināts līdz 
28. februārim.

Lai piedalītos programmā 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūri-
ja 2020”, bērni, jaunieši un pieau-
gušie aicināti apmeklēt bibliotē-
ku un reģistrēties pie bibliotekā-
ra. Programmas ietvaros jāizlasa 
3 – 4 grāmatas pēc savas izvēles 
no kopējās grāmatu kolekcijas.
Kad izvēlētās grāmatas ir izlasītās, 
tās jānovērtē, aizpildot elektronisko 
anketu. Lai anketu varētu aizpildīt, 

jāievada piekļuves kods. Lasītājiem, 
kuri grāmatu kolekciju lasa Smilte-
nes novada bibliotēkā un Bērnu ap-
kalpošanas nodaļā, piekļuves kods 
anketai ir BLGSR.

Arī 3td.lv e-grāmatu bibliotēkā 
ir pieejamas 3 kolekcijas grāmatas, 
kuras iespējams lasīt bez maksas:

9+ grupa: Vilka midzenis. Anna 
Starobiņeca. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2019.

15+ grupa: Ragana manā ska-
pī. Gatis Ezerkalns. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2019.

15+ grupa: Trīspadsmit iemesli. 
Džejs Ašers. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2020.

Lai saņemtu 3td.lv autorizācijas 
datus, jāsazinās ar bibliotekāru.

Visi programmas „Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrija 2020” da-
lībnieki, kuri līdz 28. februārim būs 
izlasījuši grāmatas un aizpildījuši 
anketu, saņems pārsteiguma balvi-
ņas par piedalīšanos.

Sanita Lārmane,
Smiltenes bibliotēkas vecākā 

bibliotekāre
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Iegūt spraudni InVID projekta vietnē. 

Koronavīrusa uzliesmojums 
ir izraisījis dezinformācijas vil-
ni, kas traucē centienus ierobežot 
pandēmijas izplatīšanos. Ko var 
darīt, lai atmaskotu par Covid-19 
izplatītas viltus ziņas?

Līdz ar jaunā vīrusa izplatīšanos, 
informatīvajā telpā arvien biežāk pa-
rādās nepatiesas ziņas un sagrozīta 
informācija saistībā ar vīrusa uzlies-
mojumu. No sākotnējas versijas par 
to, ka vīrusa izplatība sākusies sik-
spārņu zupas dēļ, līdz drukātajos un 
elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos 
uzkurinātām diskusijām par Eiropas 
Savienības (ES) valstīm, kas it kā cī-
nās savā starpā par nepieciešamiem 
medicīnas un aizsardzības līdzek-
ļiem.

Pasaules Veselības organizāci-
ja (PVO) pamatoti norādīja, ka ne-
patiesi apgalvojumi „izplatās ātrāk 
nekā vīruss” – fenomens, kas jau tika 
nodēvēts par „planētas mēroga info-
dēmiju”. Lielākās tiešsaistes plat-
formas jau darbojas, lai ierobežotu 
dezinformācijas izplatību.

Kā mēs varam atpazīt dezinfor-
māciju un palīdzēt apturēt tās tālāko 
izplatību?

Kāpēc cilvēki apzināti 1. 
sniedz nepatiesu informāciju?

Daži to dara apzināti, lai gūtu 
peļņu, veicinot savu produktu pārdo-
šanu vai piesaistot vairāk apmeklētā-
ju savām tīmekļa vietnēm, tādējādi 
palielinot ienākumus no reklāmām. 
Tomēr daudzi cilvēki, kas izplata 
dezinformāciju, neapzinās, ka tiražē 
maldīgas ziņas, darot to bez nodoma 
nodarīt kaitējumu vai gūt labumu, jo 
viņi paši ir pārliecināti par informā-
cijas patiesumu.

Vai dezinformācija par 2. 
Covid-19 tiešām ir tik bīstama?

Dezinformācija: kā atpazīt un apkarot par Covid-19 izplatītus mītus

Krīzes situācijā, kāda ir izveido-
jusies šodien, kad cilvēki raizējas un 
saņem šokējošas ziņas, ir grūti sagla-
bāt mieru un, nepieciešamības gadī-
jumā, objektīvi pārbaudīt faktus.

Pirms kāda laika maldinoša in-

formācija par vakcīnu kaitīgumu lika 
vecākiem atteikties no savu bērnu 
vakcinācijas pret masalām un citām 
bīstamām slimībām, izraisot masa-
lu uzliesmojumu. Pat ja arī cilvēki 
netic nepatiesai informācijai, tā var 

ietekmēt pārliecību par patiesiem ek-
spertīzes slēdzieniem. Šajā situācijā 
spontānu tvītu, ko publicē lietotājs 
bez priekšzināšanām, cilvēki var 
vērtēt tikpat augstu kā eksperta rūpī-
gi veiktu analīzi.

Ko es varu darīt, lai novēr-3. 
stu dezinformācijas izplatīšanos?

Dezinformācijas tālāka izplatī-
ba atkarīga no tā, vai cilvēki tai tic 
un dalās ar to. Lietotājam svarīgi ir 
neļaut sevi apmuļķot. Lai pārlieci-
nātos, ka netiek izplatīta nepatiesa 
informācija, jābūt īpaši uzmanīgam, 
daloties ar ziņām, kas varētu izraisīt 
spēcīgu reakciju vai, kas šķiet pārāk 
pozitīvas vai pārāk negatīvas, lai 
būtu patiesas. Vienkāršākais veids, 
kā pārbaudīt ziņā sniegtās informā-
cijas patiesumu, ir mēģināt internetā 
noskaidrot, vai par šo faktu vai noti-
kumu ziņo vairāki uzticami avoti.

Ko es varu darīt, ja es re-4. 
dzu vai dzirdu, ka tiek izplatīta 
nepatiesa informācija?

Par dezinformācijas izplatīšanu 
var ziņot tiešsaistes platformai, kurā 
informācija tika publicēta. Daudzi 
sociālo mediju uzņēmumi ir apņē-
mušies cīnīties ar viltus ziņām, kas 
izplatītas saistībā ar koronavīrusa 
uzliesmojumu.

Jāmēģina uzrunāt personu, kas 
dezinformāciju izplata: visticamāk 
tas tika darīts neapzināti. Pētnieki 
apgalvo, ka labākais veids, kā pārlie-
cināt cilvēkus, kas tic sazvērestības 
teorijām, ir izturēties ar sapratni šajā 
gadījumā, aicināt cilvēkus kritiski 
izvērtēt informāciju un izvairīties no 
cilvēka apsmiešanas.

Eiropas Parlamenta Izpētes 
dienesta sagatavotajā ceļvedī ir 
apkopoti vairāki ieteikumi, kā no-
teikt, vai rīcībā esošā informācija 
ir ticama.

Avots: Eiropas parlamenta 
tīmekļa vietne: 

www.europarl.europa.eu

Kļuvis zināms, ka šogad balvu 
par mūža ieguldījumu Smiltenes no-
vada sportā saņems ilggadējā Smil-
tenes vidusskolas sporta skolotāja 
Margarita Mikarta. Joprojām ener-
ģijas un azarta pilnā skolotāja savam 
darbam Smiltenē veltījusi 45 dzīves 
gadus. „Smiltenes novada Gada 
balva sportā” svinīgā apbalvošanas 
ceremonijas būs vērojama tiešraidē 
februāra mēnesī.

Balva par mūža ieguldījumu ir 
pati sirsnīgākā nominācija „Smil-
tenes novada Gada balva sportā” 
svinīgajā apbalvošanas ceremonijā, 
kas šogad norisināsies jau desmito 
gadu pēc kārtas. Mūža ieguldījuma 
apbalvojums tiek pasniegts īpaši iz-
raudzītām personībām, kas ar savu 
nesavtīgo darbu, paraugu un azartu, 
spējusi iedvesmot, un iesaistīt sportā 
desmitiem, simtiem vai pat tūksto-
šiem Smiltenes novada iedzīvotā-
jus. 

Kļuvis zināms, ka šogad nozī-
mīgais apbalvojums tiks pasniegts 
sporta skolotājai Margaritai Mikar-
tai. Cienījamo un joprojām fi ziski 
aktīvo Margaritu zina un ļoti ciena 

Balvu par mūža ieguldījumu Smiltenes novada sportā saņems 
Margarita Mikarta

tūkstošiem esošo vai bijušo smilte-
niešu. Par savu skolu viņa lepni min 
“mazo skoliņu” un “Rūta skolu” , 
kas šobrīd nes Smiltenes vidussko-

las vārdu. 
Margarita nāk no Kurzemes 

skaistās mazpilsētas – Aizputes. 
1971. gadā viņa,  tāpat kā vēl vie-

na Smiltenē cienīta sporta personība 
Kitija Klempnere, uzsāka mācības 
tagadējā Latvijas Sporta pedagoģi-
jas akadēmijā. Studiju laikā Mikarta 
iekļauta un sekmīgi spēlējusi Lat-
vijas sieviešu handbola izlases sa-
stāvā. Viņa kļuva arī par trīskārtēju 
Latvijas čempioni handbolā.

Sporta skolotājas darbam Smil-
tenē augumā slaidā un simpātiskā 
Margarita veltījusi 45 dzīves gadus. 
Laika gaitā caur Margaritas gādīga-
jām rokām izgājuši un dzīvei vērtīgu 
rūdījumu guvuši jau vairāki tūkstoši 
bērni un jaunieši. Ar lielu entuzias-
mu Margarita, ziedojot nedēļas no-
gales, papildus strādāja pie skolas 
komandu sagatavošanas sacensī-
bām. Pēc sacensībām viņa kopā ar 
bērniem priecājās par sasniegtajiem 
rezultātiem.

 Cieņas un apbrīnas vērta ir 
Margaritas atbildības sajūta, sīks-
tums un izturība. Viņa 45 gadu ga-
rumā vadājusi skolēnus maršrutā 
skola – sporta zāle – skola. Šobrīd 
un arī iepriekš skolai nav bijusi sava 
sporta zāle. 

Margarita ir cilvēks „ar kuru var 

doties izlūkos”.  Ļoti atbildīga, stin-
gra, bet taisnīga. Viņa ir atsaucīga, 
prot turēt doto vārdu un uz viņu var 
paļauties. Margarita ir dzīvespriecī-
ga ar mākslinieces dvēseli. Viņa ir 
beigusi mūzikas skolu, spēlē klavie-
res, zīmē un aizraujas ar savu hobiju 
– fotografēšanu. Mīloša un gādīga 
mamma savai meitai Gintai un vec-
māmiņa mazdēlam Kārlim.

Smiltenes novada sporta sabied-
rība, kolēģi skolā un viņas skolēni 
patiesi lepojas ar Margaritu Mikartu 
un novēl arī turpmāk būt enerģijas 
pilnai, dzīvespriecīgai un sportu mī-
lošai.

„Smiltenes novada Gada balva 
sportā” svinīgā apbalvošanas cere-
monija šogad notiks atšķirīgi no ie-
priekšējiem gadiem. Balvu saņēmēji 
pārējās nominācijās tiks paziņoti 
video translācijā, kas norisināsies 
februāra mēnesī. Par precīzu apbal-
vošanas ceremonijas laiku sabiedrī-
ba tiks informēta atsevišķi. 

Toms Markss,
Smiltenes novada 

Gada balvas sportā rīkotājs

Sports

Aktuāli

Margarita Mikarta.

Kā atklāt viltus ziņas?
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Atbildes uz biežāk uzdotiem 
jautājumiem.

Kā izstrādā un reģistrē vakcī-
nu?

Lai vakcīnu varētu izmantot Ei-
ropas Savienībā (ES), tai jāizpilda 
tādas pašas kvalitātes, drošuma un 
efektivitātes pierādījumu prasības kā 
jebkurām zālēm. Nekādas atkāpes no 
šīm pamatprasībām netiek veiktas. 
Pasaulē šobrīd notiek darbs pie vai-
rāk nekā 200 vakcīnām pret Covid-
19, bet dažas jau tuvojas noslēdzoša-
jai fāzei.

Pfi zer-BioNTech ražotā vakcīna 
Comirnaty ir pirmā, kam šis reģistrā-
cijas process ir pabeigts. Pamatojo-
ties uz Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) 
zinātnisko atzinumu, Eiropas Komi-
sija 6. janvārī izsniedza reģistrācijas 
apliecību Moderna izstrādātajai vak-
cīnai, un tā ir apstiprināta lietošanai 
visās ES dalībvalstīs. Pēc Eiropas 
Komisijas apstiprinājuma ražotājs 
vakcīnu var sākt nogādāt uz visām 
ES dalībvalstīm.

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) ir 
saņēmusi pieteikumu arī AstraZene-
ca un Oksfordas universitātes izstrā-
dātās vakcīnas reģistrācijai ar papil-
du nosacījumiem.

Vakcīnu izstrādes un reģistrāci-
jas process šoreiz notiek ātrāk nekā 
citām vakcīnām, jo ir ieguldīti un 
apvienoti vēsturiski nebijuši zināt-
nes, fi nanšu un cilvēkresursi, kā arī 
radikāli mainīta sadarbības opera-
tivitāte starp vakcīnu reģistrēšanu 
uzraugošajām iestādēm un vakcīnu 
izstrādātājiem.

Vakcīnas attīstības posmi:
sākotnējā izpēte; 
pirms klīniskā izpēte, kur 

vakcīnas efektivitāte un drošums tiek 
pārbaudīts uz dzīvniekiem;

klīniskā izpēte;
regulatorā vērtēšana un ap-

stiprināšana (jeb reģistrēšana);
pēc reģistrācijas veiktā uz-

raudzība par zāļu blakusparādībām 
un efektivitāti ilgtermiņā visā sabied-
rībā un visiem pacientiem, kas lieto 
vakcīnu. 

Klīniskā izpēte sastāv no trim 
posmiem jeb fāzēm. 

I fāzē vakcīnu saņem pavisam 
neliels cilvēku skaits. 

II fāzē klīniskā izpēte tiek pa-
plašināta, un vakcīnu saņem cilvēki 
ar noteiktām iezīmēm (piemēram, 
vecumu un veselības stāvokli), kas ir 
līdzīgas tiem cilvēkiem, kuriem jau-
nā vakcīna ir paredzēta. 

III fāzē vakcīnu ievada desmi-
tiem tūkstošu cilvēku, kā arī pārbau-
da tās efektivitāti un turpina uzraudzīt 
drošumu jau daudz plašākā mērā. 

IV fāze ir pēdējais klīnisko pētī-
jumu posms, un daudzām vakcīnām 
IV fāzē pētījumi turpinās pēc tam, 
kad vakcīna ir apstiprināta. 

Tas nozīmē, ka, tāpat kā visām 
zālēm, arī vakcīnu pret Covid-19 
efektivitāti sākotnēji pārbauda labo-
ratorijā, tai skaitā vispirms uz dzīv-
niekiem, bet tikai pēc tam klīniskos 
pētījumos piedalās brīvprātīgie cil-
vēki. 

Parastā situācijā šie posmi tiek 
veikti secīgi viens pēc otra, lai sa-
mazinātu iespēju, ka neperspektīvs 
produkts tiek attīstīts visās fāzēs. Lai 
paātrinātu Covid-19 vakcīnu izstrādi, 
daļa no posmiem tiek veikti paralēli. 

Kā notiek Covid-19 vakcinācija Latvijā?

Jauno vakcīnu izstrādē tiek izmanto-
tas gan jau zināmas un ilgstoši vak-
cīnu izstrādē lietotas metodes, gan 
inovatīvas metodes. 

Pētnieki jau vairāk nekā 10 ga-
dus ir pētījuši potenciālās SARS un 
MERS vīrusa vakcīnas. Šie ilgstošie, 
iepriekšējie pētījumi kalpo kā pamats 
ātrākai vakcīnu kandidātu izstrādei 
Covid-19 pandēmijā.

Kas ļāvis attīstīt vakcīnas āt-
rāk nekā ierasts?

Covid-19 vakcīnu izstrādes, vēr-
tēšanas un apstiprināšanas process 
ir prasījis mazāk laika nekā citām 
vakcīnām, jo ir ieguldīti un apvienoti 
vēsturiski nebijuši zinātnes, fi nanšu 
un cilvēkresursi, kā arī radikāli mai-
nīta sadarbības operativitāte starp 
vērtēšanas, reģistrēšanas iestādēm un 
vakcīnu izstrādātājiem. 

Pirms apstiprināšanas visas vak-
cīnas, tostarp vakcīnas pret Covid-
19, Eiropas Savienībā (ES) tāpat kā 
jebkuras citas zāles tiek pārbaudītas 
pēc vienādi augstiem kvalitātes, dro-
šuma un efektivitātes standartiem. 
Atšķirīgais Covid-19 vakcīnu ga-
dījumā ir tas, ka to izstrādes un po-
tenciālās apstiprināšanas ātrums ir 
daudz lielāks, ņemot vērā steidzamo 
nepieciešamību pēc vakcīnas sabied-
rības veselības aizsardzībai ārkārtas 
apstākļos. 

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) 
un Eiropas Komisija (EK) izman-
tos visus pieejamos mehānismus, lai 
paātrinātu jebkuras iespējamās vak-

cīnas apstiprināšanu, nodrošinot to 
pieejamību visā Eiropas Savienībā 
(ES). Tomēr EZA vakcīnu pret Co-
vid-19 apstiprinās tikai gadījumā, ja 
tā saņems uzticamus un pārliecinošus 
zinātniskus pierādījumus, kas liecina, 
ka no vakcīnas ir vairāk ieguvuma 
nekā riska.

EZA ir mobilizējusi atbilstošu 
ekspertu grupu, piesaistot augsti kva-
lifi cētus zinātniekus un ekspertus, un 
veic paātrinātu vakcīnu pret Covid-
19 vērtēšanu, lai nodrošinātu kvali-
tatīvu pārbaudi apstiprināšanas pie-
teikumiem no vakcīnu izstrādātājiem 
un profesionālu vakcīnu izvērtēšanas 
procesu iespējami īsā laikā atbilstoši 
nemainīgi stingrām regulatorām pra-
sībām.

Kā strādā vakcīna? 
Vakcīnas satur vielas jeb aģentus, 

kas nodrošina organisma imunitātes 
viedošanos. Ir dažādu veidu vakcīnas. 
Dažas vakcīnas satur novājinātu vai 
nonāvētu konkrētu vīrusu, baktērijas 
vai to daļas. Citas vakcīnas satur ziņ-
nesi (tas nozīmē, ka tā ir tikai infor-
mācija par vīrusu, nevis pats vīruss, 
tādēļ tas nevar izraisīt slimību vai to 
pastiprināt, ja cilvēks ar to jau slimo). 
Kad cilvēkam ievada vakcīnu, tad 
organisma imūnsistēma izstrādā an-
tivielas. Kad cilvēks saskaras ar īstu 
infekciozu vīrusu vai baktēriju, viņa 
imūnsistēma to atceras. Tā aktivizē 
jau radušās konkrētās antivielas, no-
nāvē vīrusu vai baktēriju un cilvēks 
nesaslimst

Imunitāte parasti 
saglabājas gadiem un 
reizēm pat mūža ga-
rumā. Saglabāšanās 
ilgums ir atkarīgs no 
slimības un vakcī-
nas.

Vakcinējoties ie-
gūtā imunitāte aizsar-
gā ne tikai vakcinēto 
cilvēku, bet arī ie-
dzīvotāju vidū eso-
šos nevakcinētos 
cilvēkus, piemēram, 
zīdaiņus, kuri vakci-
nācijai ir pārāk jauni. 
Šī „kolektīvā imuni-
tāte” darbojas tikai 
tad, ja ir vakcinēti 
pietiekami daudz cil-
vēku.

Turpretī cilvēks, 
kurš iegūst imunitāti 
slimojot, var pakļaut 
slimībai citus ne-
vakcinētus cilvēkus. 
Šādam cilvēkam pa-
stāv arī komplikāciju 
risks.

Kādas ir vakcī-
nu blakusparādības 
(blaknes)? 

Visām zālēm, 
tostarp vakcīnām, 
var būt blakusparā-
dības (blaknes) jeb 
nevēlama organisma  
reakcija. Vakcināci-
jas kontekstā blaknes 
mēdz saukt arī par 
nevēlamiem notiku-
miem pēc imunizā-
cijas.  

Svarīgi nošķirt, 
ka blaknes var būt 

būtiskas un mazāk būtiskas. Blaknes 
uzskata par būtiskām, ja tās ir dzīvībai 
bīstamas, rada nepieciešamību cilvē-
ku hospitalizēt vai paildzināt esošo 
hospitalizāciju, izraisa paliekošu vai 
būtisku darbnespēju vai invaliditā-
ti. Taču parasti sastopamies ar nebū-
tiskām blaknēm, kas ir sagaidāmas, 
veselībai nekaitīgas reakcijas, kas var 
parādīties jebkuram cilvēkam, jebku-
rā vecumā, pēc jebkuras vienas vai 
vairāku vakcīnu saņemšanas. Šīs ma-
zāk būtiskās vakcīnu blaknes sauc arī 
par vakcīnizraisītām reakcijām.

Sagaidāmas un paredzētas ma-
zāk būtiskas vakcīnu blaknes ir: 

vispārzināmas reakcijas pēc 
vakcinācijas: apsārtums, pietūkums, 
sāpes vakcīnas injekcijas vietā. Aps-
ārtums un pietūkums var izplesties 
pat līdz tuvākajām locītavām (rokā – 
no pleca līdz elkonim; kājā – no augš-
stilba līdz ceļa locītavai). Šīs lokālās 
reakcijas parasti parādās pāris stundu 
laikā pēc injekcijas, ir viegli noritošas 
un pašlimitējošas (izzūd pašas no se-
vis). Lai gan bieži tās uzskata par t.s. 
hipersensitivitātes reakcijām, tām 
NAV alerģiskas izcelsmes, bet gan ir 
augstu antigēna titru vai tiešas vakcī-
nas komponentu ietekmes radītas, un 
šādu reakciju smaga izpausmes dēļ 
nav aizlieguma  saņemt turpmākās 
vakcīnas devas vai citas vakcīnas, kas 
satur tos pašus antigēnus.

vispārēji jeb sistēmiski trau-
cējumi: drudzis, nogurums, slikta 
pašsajūta, reibonis, galvassāpes, slik-
ta dūša, vemšana. Parasti šie simpto-

mi izzūd dažu dienu (vienas līdz trīs) 
laikā un ārstēšana nav nepieciešama. 

Būtiskas blaknes pēc vakcināci-
jas mēdz rasties ārkārtīgi retos gadī-
jumos, un to rašanās risks nav salīdzi-
nāms ar sekām, kas rodas, sastopoties 
ar sabiedrībā un dabā cirkulējošiem 
infekcijas slimību izraisītājiem un sli-
mībām, kas pēc tam attīstās.

Par katras konkrētās vakcīnas 
blaknēm informācija tiek publiskota 
brīdī, kad tā reģistrēta Eiropas Zāļu 
aģentūrā (EZA). Līdz šim reģistrēto 
vakcīnu pret Covid-19 apraksts, to-
starp informācija par iespējamām 
blaknēm, atrodama www.spkc.gov.
lv. 

Kurš un kad saņems bezmak-
sas vakcīnas Latvijā? 

 Šobrīd vakcinēšanās pret Covid-
19 ir vienīgais zināmais solis pretī 
iespējai atgriezties dzīves ritmā, kāds 
bija pirms pandēmijas, pasargāt sevi 
un apkārtējos no smagas saslimšanas 
vai nāves. Katrs cilvēks, kurš vakci-
nējas, rūpējas par savu veselību un 
pasargā līdzcilvēkus.

Vakcinācija pret Covid-19 
Latvijā ir brīvprātīga. Ņemot vērā 
vakcīnu pakāpenisko ienākšanu tirgū, 
sākumā tiek vakcinētas visneaizsar-
gātākās Latvijas sabiedrības grupas. 
Mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu 
veselības aprūpes sistēmas darbu, kā 
arī samazināt mirstības un saslimstī-
bas radīto slogu uz veselības aprūpes 
sistēmu. 

Pirmie vakcīnas saņem veselības 
aprūpes darbinieki, kuri strādā ar Co-
vid-19 pacientiem slimnīcās un Ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības 
(NMPD) dienestā. 

Pēc tam secīgi vakcinēties varēs 
pārējie veselības aprūpes darbinieki, 
sociālās aprūpes centru darbinieki un 
klienti, cilvēki ar hroniskām slimībām 
un cilvēki no 60 gadu vecuma, kā arī 
operatīvo dienestu darbinieki, izglītī-
bas iestāžu darbinieki, cilvēki ieslo-
dzījuma vietās un visi pārējie Latvijas 
iedzīvotāji. Plānots, ka visi pārējie 
Latvijas iedzīvotāji varēs vakcinēties, 
sākot ar 2021. gada otro ceturksni. 

Ja es vēlos saņemt ātrāk savu 
vakcīnu, vai to ir iespējams veikt 
par maksu? 

Ņemot vērā ierobežoto Eiropā 
pieejamo vakcīnu apjomu un lielo 
vakcīnu nepieciešamību riska gru-
pām, vakcīnas par maksu nebūs pie-
ejamas. Vismaz sākotnēji visas vak-
cīnas tiks veiktas riska grupu iedzīvo-
tājiem, kas vakcīnu saņems bez mak-
sas: veselības aprūpes darbiniekiem, 
sociālās aprūpes centru klientiem un 
darbiniekiem, cilvēkiem ar hronis-
kām slimībām, cilvēkiem no 60 gadu 
vecuma u.c.

Kur notiks vakcinācija? 
Pirmajos posmos vakcinācija no-

tiks vakcinēšanas kabinetos visā Lat-
vijā. Tiek pieļauta iespēja, ka ar laiku 
vakcināciju varēs veikt arī ģimenes 
ārsti, ja to vēlēsies un būs izgājuši ne-
pieciešamo apmācību.

Informācijas avots: Slimību 
profi lakses un kontroles centrs, 

www.spkc.gov.lv
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Manā stāstā par to laiku atmiņām gribu teikt, 
ka tas nebija pūļa instinkts – visi brauc uz barikā-
dēm, mēs arī. 

Ģimenē šo mīlestības sēkliņu iesējuši sen-
ču senči, ko tagad redzam fi lmās par Latviju, 
cik dārga un lolojam tā ir bijusi visās paaudzēs, 
kaut mainījušās daudzas varas. Dziesmas, tautas 
dziesmas, stāsti, atmiņas, ko bērnībā dzirdēju, at-
stāja uz mani ļoti emocionālu iespaidu.

Kad ar savu vīru Andri bijām nodibināju-
ši ģimeni un abi dēli paaugušies, kopā ar māsas 
un brāļa ģimenēm un viņu bērniem devāmies ar 
kājām pa Kukažiņas ceļiem no Tilta kroga līdz 
Sila krogam Druvienā, jo mamma un vecāmam-
ma bieži stāstīja par Kukažiņu, kura vienmēr ar 
pauniņu bija ceļā pie tā bērna, kuram tobrīd klājās 
visgrūtāk… Mēs, tāpat kā Kukažiņa, atpūtāmies 
uz Lielā akmens un stāstījām saviem bērniem šo 
stāstu. Tad Poruka skolā likām atminēt, kura Buņ-
ģa, kura Cibiņa maizes kulīte. Protams, Buņģim 
tā bija lāde. Šīs atmiņas neizdzēšamas.

Pēc dažiem gadiem, turpat Druvienā, ska-
tījāmies „Skroderdienas Silmačos” un tad jau 
gaisā virmoja Atmodas nojausmas. Imantdienas 
Piebalgā, Mikrofona aptaujas koncerti, Dziesmu 
svētki – viss piedzīvotais kāpināja spēcīgas jūtas, 
kuras veidoja dzīvei pamatu.

Un kur tad vēl spēcīgās personības, kas vei-
dojušas un stiprinājušas mūsu abu vērtību izprat-
ni. Tie ir mūsu bijušie ļoti cienījamie Smiltenes 
vidusskolas skolotāji –direktors Elmārs Blīgzna, 
mīļie Dzidra un Elmārs Nātras, tuvu ģimenei 
stāvošais Roberts Māziņš, dakteri Krūmali. Tās 
vienmēr bija garas sarunas, kurās gribējās klausī-
ties vēl un vēl. Par ideālo Latviju.

Paralēli ikdienas darbiem un sadzīvei, sajūtās 
piedzīvojām to pašu, ko daudzi tajos gados – kaut 
kas cēla Tevi spārnos, Tu lidoji, jo ticēji, ka priek-
šā ir kaut kas gaišs! Bet viss nebija tik vienkārši.

Tieši Elmāram Nātram uzticoties, no pirma-
jām dienām iesaistījos LTF Smiltenes nodaļas or-
ganizētajās aktivitātēs, skolotājs bija LTF domes 
loceklis, daudzos jautājumos Dainis Īvāns pado-
mu prasīja tieši viņam, jo skolotājs bija autoritāte 
valsts mērogā. Smiltene kopumā bija ļoti spēcīga 
un vienota, Juris Zušmanis, Jānis Fabiāns, Ojārs 
Spalviņš, Didzis Nīmants… vēl un vēl.. kur de-
dzīgākus vīrus vēl pameklēt. Spēcīgākais atbalsts 
bija no 8. CBR, kur Juris Zušmanis organizēja 
smilteniešu piedalīšanos visās manifestācijās, 
Baltijas ceļā, barikādēs.

Abi ar vīru visur piedalījāmies. Manifestācijā 
1988. gada 7. oktobrī Mežaparkā, kad pirmo reizi 
mastā plīvoja sarkanbaltais karogs un tauta dzie-

Barikādēm 30 – atmiņu stāsts

Rasma un Andris Petrovi: 
„Mīlestība pret Tēvzemi, tāpat kā 

puķe, jākopj!”

13. janvārī smiltenieši ieradās uz manifestāciju Rīgā.
Foto no Jura Zušmaņa kolekcijas.

dāja lūgšanu, bija viens no saviļņojošākajiem 
brīžiem manā dzīvē, apslēpto ilgu piepildījums, 
īsta laimes sajūta. 

1991. gada 13. janvāra manifestācija Dau-
gavmalā bija pilnīgs pretstats. Bijām to 150 
smilteniešu vidū, kas devās aizstāvēt brīvību, 
jo Lietuvā jau bija kritušie. Bija draudīgi, pār 
demonstrantu galvām lidoja helikopters un kai-
sīja lapiņas, no tilta puses nāca ziņa, ka tuvojas 
tanki, taču sarkanbaltsarkano karogu jūra mūs 
nosargāja. Dzirdam aicinājumu palikt Rīgā un 
aizstāvēt valdību. Kā visu Atmodas laiku, arī 
tajā brīdī izcilu Tēvzemes mīlestību parādīja Jā-
nis Fabiāns ar dēlu Dzintaru, mirklī pieteikda-
mies palikt valdības sardzē un vēl vairāki smil-
tenieši. Stāvoklis bija kļuvis pavisam draudīgs. 
Bija nolemts veidot barikādes. Atgriežoties 
mājās, tiek veidoti pirmie saraksti. Atkal astotie 
priekšgalā.

Arī bērnudārzā, kur toreiz strādāju, biju 
izveidojusi Tautas frontes atbalsta grupu. Mei-
tenes bija ļoti atsaucīgas un darboties gribošas 
un vairāk bijām iesaistījušās labdarības orga-
nizēšanā, taču šoreiz nebija izvēles, braucām 
aizstāvēt brīvību 19. janvārī. Andris vairakkārt 
brauca no 8. CBR. Agri no rīta mūs braucie-
nā pavadīja atbalstītāji – pilsētas izpildvara un 
Zina Brūvere, kas dāsni katru dienu braucējiem 
gādāja par maizīti. Smilteniešu apsargājamais 
objekts bija Starptautiskā telefonu centrāle. 
Visur dzelzsbetona bluķi, šauras spraugas, jau 
iebraucot Rīgā jūtama omoniešu un Interfrontes 
klātbūtne. Visapkārt apdraudējums, kaut baiļu 
nebija. Tieši otrādi – tā neaprakstāmā vienotība, 
savstarpējā uzticēšanās, ugunskuri, laipnība, ik 
pa brīdim caur spraugām kāds atnes maizītes. 
Ir jaunāki cilvēki, arī krietni gados. Tie iespēja-
mie draudi kaut kur atkāpjas. Mūs aicina Rakst-
nieku Savienības mājā iet apsildīties. Tur visas 
durvis vaļā, visi kā brāļi, dzirdama tikai latviešu 
valoda, vienreizēja pleca sajūta. Abas ar vadītā-
ju Rasmu Podiņu nolemjam aiziet uz brīdi līdz 
Doma baznīcai, jo tieši tajā dienā Latvija atva-
dījās no Roberta Mūrnieka, kuru omonieši no-
šāva pildot dienesta pienākumus. Plkst. 12.00 

aicināja signalizēt visas mašīnas, tādā veidā 
atdodot godu šim jaunajam puisim. Pie Doma 
lielā podā bija nolikts balts ziedošs ceriņu zars 
Roberta piemiņai Tas bija tik satriecoši, jo ap-
kārt betona bluķi un drātis…

…Tepat blakus dzīvība un nāve, tas bal-
tais trauslums – tā mūsu brīvība, kura mums 
jānosargā!

Rasma, Andris Petrovi


