
 

Svētku dienu 13.-19.jūlijs programma  

Sagaidot Smiltenes simtgades svētku dienas  

Lai iemirdzas mūsu skaistā Smiltene! 

 
No 13.jūlija līdz 19.jūlijam - aicinām iedegt gaismu katra smiltenieša mājā un uzņēmumā,  

izkarot Latvijas valsts karogu un diennakts tumšajā laikā iededzot kādu gaismas avotu, lai 

svētku nedēļa iemirdzas.  

Akcija “Stiprie vārdi Smiltenei!” 

 

14.jūlijā no plkst. 13.00  līdz 15.00 -  nāc un iefilmē savu sveicienu, vēlējumu un stipros 

vārdus pilsētai un visiem smilteniešiem.  Pils ielas 2 skvērā, pie Smiltenei 100 burtiem režisors 

Kārlis Anitens sagaidīs ikvienu, kurš vēlēsies nodot savu sveicienu video formātā.  

 

Virtuālā siena ar svētku vēstījumiem 

No 15.jūlija - Smiltenes pilsētas centrā sāk darboties piecus metrus augsta virtuāla siena ar 

svētku vēstījumiem - novada domes priekšsēdētāja ievadvārdiem katrai svētku dienai, svētku 

programmas piedāvājumiem, svarīgiem un jautriem notikumiem Smiltenes dzīvē un ieskatu 

nakts pastaigu takas “Teiksma par gaismas bruņinieku” tapšanas aizkulisēm.  

Simtgades pārsteigumi 

No 15. -17. jūlijam - Smilteniešus ikdienā pārsteigs mazi un iepriecinoši simtgades 

pārsteigumi.  

Kinozāles svētku nedēļas repertuārs  

13. - 17.jūlijs  - plkst.17.00 Smiltenes novada Kultūras centra kinozālē animācijas filma 

bērniem “Uz priekšu!”. Biļetes cena: 2,50 EUR;  plkst.19.30 romantiska filma pieaugušajiem 

“Tici mīlestībai”. Biļetes cena: 3 EUR. 

18. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 22.00 un 19.jūlijā no plkst. 9.00 līdz 15.00  - “Smiltenes 100 

nozīmīgi notikumi”  un “Smiltenes leģendas”  video stāstu demonstrēšana. Ieeja bez maksas. 

 

 

17.jūlijs  

Izstādes “Smiltenes simtgades vēstures mirkļi: 1920-2020” atklāšana  

 

Plkst. 15.00 - Smiltenes novada Kultūras centrā simtgades svētku diena sāksies ar svinīgu 

izstādes “Smiltenes simtgades vēstures mirkļi: 1920-2020” atklāšanu. Izstāde tapusi 

Smiltenes novada bibliotēkai,  novada muzejam sadarbojoties ar novada vēstures entuziastiem. 



Izstāde atspoguļo notikumus, kuri radījuši priekšnosacījumus pilsētas dibināšanai, par pilsētas 

attīstības līkločiem.  Izstādes darba laiks: 17.jūlijā no plkst. 15.00 līdz 22.00; 18.jūlijā no plkst. 

9.00 līdz 22.00; 19.jūlijā no plkst. 9.00 līdz 15.00.  

 

Iepazīsti Smiltenes vēsturi izzinošās ekskursijās 

Plkst. 15.00 un 18.00  izzini Smiltenes vēsturi ekskursijās - “Smiltenes ielu stāsti” (gide 

Maija Jančevska) un “Smiltenes un Kalnamuižas vēsture” (gids Gunārs Auders). Ekskursijas 

ilgums līdz 2h. Pulcēšanās un sākums pie Pils ielas 2. Ekskursijas ir bez maksas un iepriekšējas 

pieteikšanās.   

Ielūkojies Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā 

Plkst. 15.00 -19.00  ielūkojies Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un apskati kā 

notiek pēdējās simtgades laikā lielākie šīs baznīcas restaurācijas un remonta darbi baznīcas 

iekštelpās. Apskatei būs pieejama tikai neliela baznīcas daļa. Ieeja par ziedojumiem. 

  

Smiltenes 100 gadu jubilejai veidota, unikāla nakts pastaigu taka “Teiksma par 

gaismas bruņinieku”  

No plkst. 22.00 līdz 02.00 – īpaši Smiltenes 100 gadu jubilejai veidota, unikāla  nakts pastaigu 

taka Vecajā parkā -  12 monumentāli gaismas un video objekti, kurā apvienosies gaismu 

māksla, proza, dramaturģija, mūzika, aktiermāksla, scenogrāfija, video un skaņu režija, ko 

paredzēts baudīt esot kustībā, ejot cauri Vecajam parkam virzienā no Vidusezera slūžām uz 

Tepera ezera pārgāzni. Scenārija autors, režisors – Kārlis Anitens, gaismas –  Latvijas 

Nacionālā teātra gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, video – Latvijas Nacionālā teātra video 

mākslinieks Toms Zeļģis, balss – Dailes teātra aktrise Vita Vārpiņa. 

Takas sākums no Abulas un Pils ielas  krustojuma. Takas garums - 1,5 kilometri, to nesteidzīgi 

baudot var paveikt 30 līdz 40 minūtēs. Pirms došanās takā aicinām izlasīt teiksmu par gaismas 

bruņinieku un iepazīties ar kārtības noteikumiem pastaigas laikā, kas pieejama 

www.smiltene.lv, Smiltenes novada Tūrisma centrā un citur.     

 

18.jūlijs  

Smiltenei 100 amatnieku tirdziņš  

No plkst. 8.00 līdz 14.00  - Baznīcas laukumā no Marijas ielas līdz Kalna ielai Smiltenes un 

apkārtējo novadu amatnieku un mājražotāju tirdziņš.    

Muzikālie priekšnesumi “Mēs Smiltenei” 

No plkst. 8.00 līdz  24.00 - Baznīcas laukumā 6 Smiltenes novada mūziķu muzikālie 

priekšnesumi “Mēs Smiltenei”.  

- 10.00  - Smiltenes pilsētas Pūtēju orķestris 

- 11.30 - Signe Baltere un Jānis Krūmiņš (Ceļojums) 

- 15.00 - Grupa “Forward” 

- 15.30 - Ralfs Krūmiņš 

- 16.30 -  Inga Lazdiņa  

- 18.00 - Dzintars un Kristīne Ziediņi 

- 19.30 - Viktors Tilčiks 

http://www.smiltene.lv/


- 21.00 - Grupa “Tilts” 

- 22.30 - Grupa “The Missing”  

Svētku laikā darbosies kafejnīcas “Trīs papīri un kūkas”, “Pasēdnīca”, “Pauze” un Brantu 

muižas saimnieces āra kafejnīca, “Baudalus”. 

Projektu "Life Adaptate" un "Green Palette" informācijas telts  

No plkst. 10.00 - pie Smiltenes novada domes Pils ielā 2, skvērā pie Smiltenei 100 burtiem, 

radošas un izzinošas aktivitātes pieaugušajiem un bērniem par vides un klimata jautājumiem. 

Aktīvākajiem dalībniekiem pārsteigumu balvas. 

Tautas lietišķās mākslas studijas "Smiltene" ekspozīcija 

No plkst. 10.00 līdz 18.00  - iespēja apskatīt Tautas lietišķās mākslas studija "Smiltene" 

pastāvīgo ekspozīciju "Lietišķās mākslas un tautas tērps Smiltenē" par Smiltenes novada tautas 

tērpa darināšanu un nēsāšanas tradīcijām. Ir apskatāmi un iegādājami arī jaunākie studijas 

dalībnieču darbi, iespēja iekāpt studijas vecākajās stellēs un ieaust lupatiņu draudzības paklājā.  

Atvērtā durvju diena un sidra degustācija “Abuls” sidra darītavā un ābeļdārzā 

No plkst. 13.00 līdz 20.00 -  Sidra darītavā "Abuls", Launkalnes pagasta "Vecsprenīšos", visi 

interesenti tiek laipni gaidīti uz atvērto durvju dienu un sidra degustāciju, kur varēs nogaršot 

visas sidra darītavas garšas.  

Ielūkojies Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā 

Plkst. 13.00 -19.00  ielūkojies Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un apskati kā 

notiek pēdējās simtgades laikā lielākie šīs baznīcas restaurācijas un remonta darbi baznīcas 

iekštelpās. Apskatei būs pieejama tikai neliela baznīcas daļa. Ieeja par ziedojumiem. 

Iepazīsti Smiltenes vēsturi izzinošās ekskursijās 

Plkst. 13.30 un 18.00  izzini Smiltenes vēsturi ekskursijās - “Smiltenes ielu stāsti” (gide 

Maija Jančevska) un “Smiltenes un Kalnamuižas vēsture” (gids Gunārs Auders). Ekskursijas 

ilgums līdz 2h. Pulcēšanās un sākums pie Pils ielas 2. Ekskursijas ir bez maksas un iepriekšējas 

pieteikšanās.   

 

Latvijas Antīko automobiļu kluba Padomju tehnikas sekcijas vasaras pasākums  

No  plkst. 15.00 līdz 18.00 - antīko automašīnu parādes brauciens pa Smiltenes ielām un 

automašīnu apskate Smiltenes novada Kultūras centra autostāvvietu laukumos. Smiltenes 

pilsētas iedzīvotājus un viesus priecēs ap 40 restaurētām un labi saglabātām padomju laika 

automašīnām. Pasākumā piedalīsies automašīnas ar vēsturiskā spēkrata statusu, kas ražotas no 

1955.gada. Būs redzami gan tautā sauktie “Kārlīši” (Moskvich 400 un 401), gan “Vabolīte” 

(ZAZ 965), kā arī “Volgas” (GAZ 21, 22, 24), “Žiguļi” (VAZ 2101 - VAZ 2106) un citas 

padomju rūpniecības ražotās automašīnas. 

Smiltenes vidusskolas sveiciens pilsētai simtgadē! 

Plkst. 21.00 -  Smiltenes vidusskolas sveiciens pilsētai simtgadē, pie skolas ēkas, Dakteru ielā 

27, Smiltene.   



Smiltenes 100 gadu jubilejai veidota, unikāla nakts pastaigu taka “Teiksma par 

gaismas bruņinieku”  

No plkst. 22.00 līdz 02.00 – īpaši Smiltenes 100 gadu jubilejai veidota, unikāla  nakts pastaigu 

taka Vecajā parkā -  12 monumentāli gaismas un video objekti, kurā apvienosies gaismu 

māksla, proza, dramaturģija, mūzika, aktiermāksla, scenogrāfija, video un skaņu režija, kurus 

paredzēts baudīt esot kustībā, ejot cauri Vecajam parkam virzienā no Vidusezera slūžām uz 

Tepera ezera pārgāzni. Vairāk informācija www.smiltene.lv.  

19.jūlijs  

Kapu svētki Smiltenes kapos 

No plkst. 11.00 -  Smiltenes pilsētas kapos, no plkst. 13.00 - Meža kapos. 

 

Aināra Mielava koncerts Jāņukalna estrādē 

Plkst. 15.00 -  Smiltenes Jāņukalna estrādē Aināra Mielava koncerts. Biļetes cena: 10 EUR 

(Sakarā ar pulcēšanās ierobežojumiem vietu skaits ierobežots). Koncertu būs iespējams vērot 

tiešraidē Smiltenes novada youtube.com kanālā, www.smiltene.lv, ko nodrošinās Re:TV 

televīzija.  

Latvijas čempionāts triatlonā 

No plkst. 9.00 - Atpūtas un sporta kompleksā “Teperis” norisināsies Latvijas čempionāts 

triatlona sprinta distancē, "Half-Ironman" sacensības, kā arī bērnu, jauniešu un tautas klases 

triatlons. Organizē Smiltenes sporta centrs un Valmieras sporta klubs “Burkānciems&Co” 

sadarbībā ar Latvijas triatlona federāciju. Vairāk informācijas: https://bciems.lv/smiltenes-

trialons/ 

 

Par stipriem cilvēkiem, stiprā pilsētā! 

Aicinām apmeklētājus ievērot valstī noteiktos drošības noteikumus un ar jebkādiem elpceļu 

slimību simptomiem palikt mājās!  

Pasākuma organizators ir Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde. 

Organizators var izdarīt foto un video uzņēmumus pasākuma norises vietā vai tuvākajā 

apkārtnē (tostarp pie ieejas). Ja Jūs ierodaties pasākuma vietā, Jūs apzināties, ka Jūsu attēls 

var tikt uzņemts un apstrādāts turpmākajiem publicitātes mērķiem. Organizators ir publiska 

institūcija, kurai ir pienākums informēt sabiedrību par publisku līdzekļu finansētām 

aktivitātēm. Organizators neapstrādās Jūsu personas datus, ja Jūs neatradīsieties pasākuma 

tuvumā. 

http://www.smiltene.lv/
https://bciems.lv/smiltenes-trialons/
https://bciems.lv/smiltenes-trialons/

