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2020. gada 21. augusts

Smiltenes novada Domes Vēstis

Smiltenes novada pašvaldības
valdībass in
informatīvais
nformatīvais izdevums
Jau atkal pīlādži sārto
un dzērves aizbēg no salnām.
Bet mums vēl daudz jāsakārto,
lai kāpt varam zinību kalnā.
Un ejam mēs septembrim pretī
pārpilni vasaras spara.
Un skola mums panāks pretim,
lai ātrāk satikties varam.
Tuvojas Zinību diena un tā sasniegs ikvienu no mums. Gan vecākus, gan pedagogus, gan radus, draugus, kaimiņus, kā arī vienkāršus
garāmgājējus.
Līksmi, prieku, enerģiju un zinātkāri ikvienam, kurš dodas savās
skolas vai pirmsskolas gaitās. Lai vecākiem un vecvecākiem kopā ar
pedagogiem izdodas atbalstīt savus bērnus un audzēkņus viņu garajā
ceļā zinību kalnā!
Novēl Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Grigore

Zinību dienas pasākumu norises laiki
Smiltenes novada izglītības iestādēs
Skola
Bilskas pamatskola
Blomes pamatskola
Grundzāles pamatskola
Launkalnes sākumskola
Palsmanes pagasta PII
Palsmanes pamatskola
Smiltenes novada speciālā
pamatskola
Variņu pamatskola
Smiltenes vidusskola

Smiltenes PII „Pīlādzītis”
Smiltenes Mūzikas skola

Smiltenes tehnikums
BJ Sporta skola
Smiltenes Mākslas skola

Laiks, vieta
10.00 skolas pagalmā
10.00 pie skolas
9.00 pirmsskola bērnu laukumā
10.00 pagasta estrādē
9.00 pirmsskola bērnu laukumā
9.10 skolas pagalmā
11.00 iestādes laukumā
9.00 skolas pagalmā
13.00 skolas pagalmā
10.00 laukumā pie skolas
8.30 Rīgas ielā 16C
9.45 Dārza ielā 17
10.30 Dakteru ielā 27
Svinīgie pasākumi norisināsies ēku pagalmos.
Dalījums atbilstošs klašu kolektīviem, kas
2020./2021.m.g. mācās attiecīgajā skolas ēkā.
9.30 iestādes teritorijā
Sākot no 15.00 Smiltenes Mūzikas skolas zālē, Pils ielā 3
Vecāki, bērni un skolotāji svinīgi tiekas, iepazīstas un
vienojas par tālāko darbu.
15.00 – Klavierspēles 1. klases audzēkņiem
15.30 – Pūšaminstrumentu spēles, sitaminstrumentu
spēles audzēkņiem
16.00 – Stīgu instrumentu spēles un kora klases
audzēkņiem
17.00 – Sagatavošanas grupām
10.00 ārā pie Smiltenes tehnikuma mācību ēkas,
Kalnamuiža 10
26. augustā plkst. 18.30 vecāku sanāksme
Smiltenes vidusskolas zālē, Rīgas ielā 16C.
2. septembrī Vaļņu ielā 2, Smiltenes Mākslas skola
organizē tikšanos jaunizveidoto kursu ietvaros,
kur audzinātāji individuāli sazināsies ar audzēkņiem,
lai vienotos par tikšanās laiku.

Zinību dienas pasākumi tiks organizēti, ievērojot valstī pieņemtos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Lūgums apmeklētājiem būt atbildīgiem, ievērot valstī noteiktos ierobežojumus
un izvērtēt nepieciešamību ierasties uz pasākumu, ja pasākuma norises dienā manāmi elpceļu
saslimšanas simptomi vai paaugstināta temperatūra.
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Smiltenes vidusskola
Zinību dienas noskaņās
Strauji tuvojas pirmais septembris. Pirmā skolas diena Smiltenes
simtgadē. „Notikušas vairākas vadības
b sanāksmes, izvērtējot Izglītības
un
u zinātnes ministrijas piedāvāto redzējumu.
d
Plānojam, lai visi skolēni
varētu mācīties klātienē,” informē
skolas direktore Ilze Vergina.
„Tiesa, jāparedz arī tas, ka situācija jebkurā brīdī var mainīties.
Tāpēc gatavojam arī plānus B un
C. Jaunajā mācību gadā Smiltenes
vidusskolā mācīsies vairāk par 1000
skolēniem. Skolā joprojām notiek
būvdarbi, tāpēc izaicinājumu, lai visiem nodrošinātu mācības klātienē,
ir daudz.
Jebkurā gadījumā – vienmēr
pirmajā vietā būs bērnu veselība un
izglītība.
Zinību dienas svinīgie pasākumi, ievērojot valstī noteiktās drošības prasības, notiks pa klašu grupām.
Plkst. 8.30 – skolēniem, kas
2020./2021.m.g. mācīsies Rīgas ielā
16 c;

9.45 – skolēniem, kas mācīsies
Dārza ielā 17;
10.30 – skolēniem, kas mācīsies
Dakteru ielā 27.
Plānojam, kā noritēs interešu
izglītība, ņemot vērā Izglītības un
zinātnes ministrijas ieteikumus.
Mūsu novads un t.sk. skola aug

un attīstās, tāpēc jaunajā mācību
gadā būs nelielas izmaiņas pedagogu sastāvā. Taču kopumā Smiltenes
vidusskola turpinās strādāt ar tikpat
lielu atdevi kā līdz šim.
Jaunā mācību gada atslēgas
vārds būs sadarbība – skolas sadarbība ar skolēniem un vecākiem,
vecāku sadarbība ar skolu un skolotājiem,” atzīst direktore, visām
ģimenēm vēlot stipru veselību, izturību, būt nosvērtām un gatavām pielāgoties jauniem apstākļiem. „To, ka
mēs kopā spējam paveikt ļoti daudz,
apliecina skolas un vecāku sadarbība, kā arī – skolēnu mācību rezultāti
ārkārtas situācijas laikā.
Izglītības sistēma šobrīd ir divkāršu izaicinājumu priekšā – skolās
tiek ieviests jaunais mācību saturs
un situācija pasaulē nepārtraukti mainās, saistībā ar COVID – 19
izplatību… Mūs visus gaida daudz
darba.”
Baiba Vahere
Foto: Agnis Melderis

Profesionālā izglītība piedzīvo uzplaukumu!
„Esam palikuši bagātāki,” par
Smiltenes tehnikumu 1. septembra
priekšvakarā saka skolas direktors
Andris Miezītis. „Būtiski papildināta skolas materiālā bāze. Uzbūvēta manēža būvniecības mācību
programmu apguvei, Kalnamuižā
rekonstruēta dienesta viesnīca. Vēl
turpinās uzņemšana, bet jau tagad
zināms, ka jaunajā mācību gadā
Smiltenes tehnikumā mācīsies vairāk nekā 850 audzēkņu no visiem
Latvijas novadiem.
Skolai ir stabils pedagogu kolektīvs, kurā šajā mācību gadā lielu
izmaiņu nebūs.
Ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, Zinību dienas svinīgais pasākums notiks pie skolas ēkas
Kalnamuižā 10 plkst. 10.00.
Mācību gadu plānots sākt ar
klātienes mācībām. Tāpat, ja vien
situācija valstī strauji nemainīsies,
darbu atsāks visi skolas pulciņi.”
Skolas direktors Andris Miezītis
aicina jauniešus izmantot visas iespējas, ko piedāvā tehnikums. „Tāpat ļoti ceru, ka arī valdība novērtēs
pedagogu darbu un to, ka viņi ir tie,
kas dalās savā pieredzē un zināšanās
ar nākamajiem ministriem un uzņēmējiem, ar jauniešiem, kuru rokās
būs Latvijas nākotne.”

Jauni izglītības piedāvājumi
vidusskolēniem
Vidusskolu absolventi! Vēlaties
160 mācību stundu laikā apgūt dar-

ba tirgū pieprasītas uzņēmējdarbības jomas profesionālās pilnveides
programmas? Turklāt – par brīvu un
mācību laikā saņemot stipendiju? –
Nāciet uz Smiltenes tehnikumu!
2020./ 2021. mācību gada pirmajā semestrī ar Jauniešu garantijas
projekta atbalstu piedāvājam izglītības programmas:
* biznesa uzsākšana;
* mazā uzņēmuma darba vadīšana;
* projektu vadība;
* praktiskā grāmatvedība (bez
priekšzināšanām).
Izvērstāka informācija:
http://www.smiltenestehnikums.lv/projekti/jauniesu-garantijas-programmas.
Turpināsies arī starptautiskā
sadarbība
„Smiltenes tehnikumā pavisam
nesen apstiprināts jauns, 560 366
eiro vērts, „Erasmus+” mobilitātes
projekts „Esi mobils, kļūsti elastīgs,” informē Smiltenes tehnikuma
starptautisko projektu vadītāja Inguna Avota. „Plānots, ka ar tā atbalstu
profesionālajā pilnveidē uz ārzemēm
dosies 99 audzēkņi, 6 pavadošās
personas un 3 skolotāji. Nācis klāt
jauns sadarbības partneris – viesnīca
Itālijā. Pārējie būs tehnikuma uzticamie sadarbības partneri Spānijā,
Maltā, Islandē un Austrijā.
Ar jaunā projekta realizēšanu
šobrīd nogaidām. Skatīsimies, kā

būs ar COVID – 19 izplatību. Projektam varēs pieteikties visu specialitāšu audzēkņi.
Vasarā lēnām, ievērojot visus
drošības pasākumus, atsākām realizēt iesākto mobilitātes projektu,
jo audzēkņi ļoti vēlas papildināt
zināšanas un prasmes ārzemēs. Arī
aviokompānija ir atsaucīga un pretimnākoša. Ja kādā valstī parādās
augsti saslimstības rādītāji, tad ļauj
nopirktās biļetes samainīt pret braucienu uz citām valstīs, kas nav paaugstināta riska zonā. Atgriežoties
no ārzemēm, jaunieši dosies pašizolācijā. Pirms aizbraukšanas drošības
nolūkos tika veikti COVID 19 testi.
Tāpat visi drošības pasākumi tiek ievēroti arī prakses vietās.”
Starptautisko projektu vadītāja
visiem skolas audzēkņiem jaunajā
mācību gadā vēl būt vērīgiem un,
pats galvenais, atcerēties, ka visām
problēmām ir risinājums. „Visbiežāk
lielākie ienaidnieki sev esam mēs
paši, ļaujoties panikai, izmisumam
un bailēm.” Inguna Avota nesen
atgriezās no Itālijas, uz kurieni pavadīja jauniešus praksē. „Attieksmē
pret dzīvi varam ļoti daudz mācīties
no itāliešiem, kas pēdējā laikā tik
daudz pārcietuši. Viņi par COVID
19 daudz nerunā, bet turpina draudzīgi smaidīt, kad vajag – apzinīgi
lieto sejas maskas, ietur noteikto
distanci un lieki nedrūzmējas.”
Baiba Vahere
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Smiltenes novada domes lēmumi
2020. gada 29. jūlijā notika
kārtējā domes sēde, kurā tika pieņemti 60 lēmumi:
1. Atteikt izdarīt grozījumus Zemes nomas līgumos Nr. 24/2018 un
Nr. 25/2018.
2. Pārjaunot līgumu ar D.B.
par pašvaldībai piederošo īpašumu
– telpu ar kopējo platību 22,2 kvm,
kas atrodas Tilta ielā 5, Grundzāles
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs: 9458 008 0108, pagarinot
esošo līguma termiņu par 5 (pieciem) gadiem.
3. Atteikt A.G. nekustamā īpašuma Skolas iela 4, Grundzāles pagastā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9458 008 0095 daļas
iznomāšanu lauksaimniecības tehnikas novietošanai
4. Slēgt ar A.S. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma „Kalnvērzemnieki”, Grundzāles pagastā,
pārdošanu par summu 13200 euro
(trīspadsmit tūkstoši divi simti euro)
uz nomaksu uz 60 (sešdesmit) mēnešiem un apstiprināt maksāšanas
kārtību.
5. Par pirkuma līguma slēgšanu nekustamā īpašuma „Vārpa 25”
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanai.
6. Uzsākt nekustamā īpašuma
„Vecdambīši”, Blomes pagastā, kadastra numurs: 9446 006 0006, kas
sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 94460060202
0.9864 ha un 94460060203 0.504 ha
platībā, atsavināšanas procedūru.
7, No Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma „Kaķpēdiņas”, kadastra numurs 94800050020, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 94800050133 1,41 ha
platībā mainīt nosaukumu no „Kaķpēdiņas” uz „Krauklēni”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads.
8. No Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma „Kaķpēdiņas”,
kadastra numurs: 94800050020,
atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94440110062
1,68 ha platībā mainīt nosaukumu
no „Kaķpēdiņas” uz „Aļņi”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads.
9. No Variņu pagasta nekustamā īpašuma „Avoti”, kadastra numurs 94900030198, atdalāmajām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 94900030199 1.3 ha un
94900030200 4,2 ha platībā mainīt
nosaukumu no „Avoti” uz „Kalna
Ķeņģi”, Variņu pagasts, jo paredzēts
pievienot esošajam īpašumam „Kalna Ķeņģi”, Variņu pagasts.
10. No Blomes pagasta nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 8,
kadastra numurs: 94460060082,
atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94460060083
3,0 ha platībā mainīt nosaukumu no

Dzirnavu iela 8 uz „Pauri”, Blomes
pagasts, Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam
„Pauri”.
11. Piešķirt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 94800030294
adresi – „Mežrozes”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.
12. Piešķirt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 94150100407
adresi Valkas iela 5, Smiltene, Smiltenes novads.
13. Piešķirt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 94700030440
un uz tās esošai ēkai ar kadastra apzīmējumu 94700030287001 adresi
– „Ķiršlejas”, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
14. Precizēt Smiltenes novada
domes 2020. gada 27. maija lēmuma Nr. 312 (protokols Nr. 9, 13.§.)
„Par zemes ierīcības projekta Rīgas
iela 14, Smiltenē, apstiprināšanu”
2.1. apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā: „zemes vienībai (projektā
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmējums: 9415 007 0061, kas projektēta 3,7569 ha platībā, piešķirt
nosaukumu Rīgas iela 16, Smiltene.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0061 adrese netiek
piešķirta. Zemes vienībai 3,7569 ha
platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods
1001)”.
15. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Gailīši 1”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9446
001 0040.
16. Iznomāt A.D. zemes vienību „Labzemju ferma”, Brantu pagastā, kadastra apzīmējums: 9448
004 0092, 1,69 ha platībā ēkas uzturēšanai.
17. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 48/2018 par zemes vienības
„Zarvāļapses”, Blomes pagastā, ½
domājamās daļas iznomāšanu M.L.,
kadastra apzīmējums: 9446 003
0207.
18. Iznomāt A.P. ½ domājamo
daļu no zemes vienības „Zarvāļapses”, Blomes pagastā, kadastra
apzīmējums: 9446 003 0207, ēkas
ar kadastra apzīmējumu 9446 003
0207 001 ½ domājamās daļas uzturēšanai.
19. Iznomāt M.O. nekustamā
īpašuma „Valsts brīvā zeme (Vārpa
Nr. 6)”, Smiltenes pagastā, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu
9480 006 0224 0,0030 ha platībā
garāžas ēkas uzturēšanai.
20. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 2/2020 par zemes vienības
„Valsts brīvā zeme (Ilgas 109)”,
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, kadastra apzīmējums: 9480
005 03593, daļas iznomāšanu M.Z.

21. Izbeigt I.L. 2016. gada 4.
jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu NR. 132/2016. Iznomāt A.L.
nekustamo īpašumu „Vecdambīši”,
Blomes pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9446 006 0006,
kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0202
0,9864 ha un 9446 006 0203 0,5040
ha platībā mājīpašuma uzturēšanai.
22. Grozīt 2016. gada 5. septembrī ar I.K. noslēgto zemesgabala
nomas līgumu Nr. 147/2016, precizējot apsaimniekojamo platību no
900 m2 uz 0,18 ha.
23. Iznomāt A.K. nekustamo
īpašumu „Ilgas 101”, Smiltenes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums: 9480 005 0351, 0,0714
ha platībā, un slēgt lauku apvidus
zemes nomas līgumu.
24. Precizēt ar A.S. 2018. gada
7. jūnijā noslēgto zemesgabala nomas līgumu Nr. 33/2018 par zemes
vienības Ezera iela 6, Smiltenē, kadastra apzīmējums: 9415 010 0301,
daļas nomu, precizējot tās platību no
570 m2 uz 268 m2.
25. Pieņemti 4 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu.
26. Iznomāt medību tiesības un
slēgt medību tiesību nomas līgumu
ar mednieku biedrību „Birzuļi” par
pielikumā minētajām Smiltenes novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām ar kopējo
platību 339,86 ha.
27. Atcelt Smiltenes novada
domes 2020. gada 27. maija lēmumu Nr. 304 (protokols Nr. 9, 5.§.)
„Par nekustamā īpašuma „Stopiņi”,
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu” un pārtraukt 2020.
gada 4. augustā izsludināto nekustamā īpašuma „Stopiņi”, Smiltenes
pagastā, Smiltenes novadā izsoli.
Atsavināt Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Stopiņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9480
001 0057, kas sastāv no apbūvēta
zemes starpgabala ar kopējo platību
0,5 ha un būves ar kadastra apzīmējumu 94800010057001, pārdodot
rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli,
nosakot:
 nosacīto cenu un pirmās izsoles
sākumcenu – 3100,00 euro (trīs
tūkstoši viens simts euro);
 izsoles soli – 100,00 euro (viens
simts euro);
 izsoles reģistrācijas maksu –
25,00 euro (divdesmit pieci
euro);
 izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas, tas
ir 310,00 euro (trīs simti desmit
euro).
28. Par izmaiņām Mūzikas skolas amatu vienību sarakstā.

29. Par izmaiņām Kultūras,
sporta un mūžizglītības pārvaldes
amatu vienību sarakstā.
30. Par izmaiņām Smiltenes vidusskolas amatu vienību sarakstā.
31. Par dzīvojamo telpu Raiņa
iela 9 dz.4, Smiltene, Smiltenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
32. Par dzīvojamo telpu „Jaunraibaci”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, īres līguma termiņa
pagarināšanu.
33. Par dzīvojamo telpu Gaujas
iela 6 dz.16, Smiltene, Smiltenes
novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.
34. Par A.B. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā pirmām kārtām.
35. Par A.P. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā pirmām kārtām.
36. Par G.K. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā pirmām kārtām.
37. Par sabiedrībā balstītiem
sociāliem pakalpojumiem projektā
„Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” Nr.
9.2.2.1./15/I/003.
38. Par projekta iesnieguma
„Uzņēmējdarbības
veicināšana
Smiltenes pilsētā, I kārta” sagatavošanu specifiskā atbalsta mērķa pasākumam 3.3.1.
39. Par sadarbības līguma slēgšanu projekta „Uzņēmējdarbības
veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” ieceres realizācijai.
40. Par projekta iesnieguma
„Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes
pamatskolas internāta ēkā” sagatavošanu specifiskā atbalsta mērķa
pasākumam 4.2.2.
41. Par Uzņēmējdarbības ideju
konkursa „Esi uzņēmējs Smiltenes
novadā!” rezultātu apstiprināšanu.
42. Pagarināt projektu īstenošanas termiņu līdz 2021. gada 1.
jūlijam un veikt grozījumus līgumā
SND-S-PL/KP/1-19.
43. Pagarināt projektu īstenošanas termiņu līdz 2021. gada 15. augustam un veikt grozījumus līgumā
SND-S-PL/KP/1-20.
44. Par projekta „Atmodas ielas seguma atjaunošana, Smiltenē”
finansējumu.
45. Par aizņēmumu no Valsts
kases pašvaldības investīciju projekta „Pašvaldības ceļa Vērzemnieki – Bērži” pārbūve” īstenošanai.
46. Par aizņēmumu no Valsts
kases pašvaldības investīciju projekta „Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve Smiltenē”
īstenošanai.
47. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 18 873,00 euro (astoņ-

padsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņi euro) apmērā no pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem
Smiltenes evaņģēliski luteriskai
draudzei (reģ. Nr. 90000160071) ar
dotācijas izlietojuma mērķi – Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģeļu restaurācijai.
48. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījumi Smiltenes novada
domes 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/20 „Par
Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” projektu.
49. Par Smiltenes novada domes 2020. gada 29. aprīļa saistošo
noteikumu Nr. 11/20 „Grozījumi
Smiltenes novada domes 2017. gada
22. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 4/17 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Smiltenes novadā”” precizēšanu.
50. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījums Smiltenes novada domes 2017. gada 22. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 4/17
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā””
projektu.
51. Apstiprināt nolikumu „Administratīvās komisijas nolikums” .
52. Apstiprināt noteikumus
„Smiltenes novada domes Informācijas sistēmas drošības politika”.
53. Apstiprināt noteikumus
„Grozījumi Smiltenes novada domes 2015. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 8/15 „Par kārtību, kādā
Smiltenes novada domes darbinieki
izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus””.
54. Par Smiltenes novada mārketinga komunikācijas stratēģijas
ieviešanas rīcības plāna apstiprināšanu.
55. Par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Smiltenes novada
Muzejam, Sporta centram un Kultūras centram.
56. Par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Smiltenes vidusskolai.
57. Par domes priekšsēdētāja
vietnieka atvaļinājumu.
58. Iecelt pašvaldības iestādes
„Kultūras, sporta un mūžizglītības
pārvalde” vadītājas amatā Velgu
Mālkalni ar 2020. gada 3. augustu.
2020. gada 21. jūlijā notika
ārkārtas domes sēde, kurā tika
pieņemts lēmums Par Smiltenes
novada pašvaldības kustamās
mantas (kokmateriālu) izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Noslēdzies uzņēmējdarbības ideju konkurss
„Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”
Smiltenes novada dome jau
ceturto gadu pēc kārtas rīkoja uzņēmējdarbības konkursu „Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”. Konkursa
mērķis ir sniegt atbalstu Smiltenes
novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti
Smiltenes novadā un kuru rezultātā

tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darbavietas. Pavisam kopā tika iesniegti 7
projektu pieteikumi. Konkursa pieteikumus izvērtēja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija gan Smiltenes novada domes deputāte un speciālisti, gan uzņēmējs un Finanšu

institūcijas „Altum” pārstāvis.
Arī šogad konkurss norisinājās trīs kārtās, kur pirmajā un otrajā
kārtā projekta pieteikums tika vērtēts pēc administratīviem, finanšu
un kvalitātes kritērijiem, bet trešajā
kārtā pretendenti prezentēja savas
biznesa idejas vērtēšanas komisijai.

Izvērtējot projektus, konkursa komisija pieņēma lēmumu atbalstīt šādus
projektus:
1. „Kondicioniera uzpildes iekārtu iegāde”, kura mērķis ir iegādāties kondicioniera uzpildes staciju
BD220, lai nodrošinātu lauksaimniekiem izbraukumu pakalpojumu –

kondicioniera uzpildi tehnikai. Līdzfinansējums tiek piešķirts 1338,99
eiro apmērā.
2. „Annes Laivas-2”, kura mērķis ir iegādāties 3 dažāda izmēra un
materiāla hidrotērpus, lai veidotu
specializētus 3 stundu ilgus braucienus ar jūras kajakiem un SUP dēļiem
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2020. gada 21. augusts
Gaujas upē rudens, ziemas un pavasara
mēnešos. Līdzfinansējums tiek piešķirts
2816,00 eiro apmērā.
3. „Foto pakalpojumu klāsta paplašināšana”, kura mērķis ir paplašināt
piedāvāto pakalpojumu klāstu, klasiskai
fotogrāfijai pievienojot aerofoto. Līdzfinansējums tiek piešķirts 2201,60 eiro
apmērā.
4. „Labiekārtošanas un atpazīstamības objekti SIA „Amberfarm” tūrisma aktivitāšu attīstībai”, kura mērķis ir
attīstīt tūrisma infrastruktūru un atpazīstamību. Tiek piešķirts līdzfinansējums
2880,00 eiro apmērā.
5. „Instrumentu un iekārtu iegāde”,
kura mērķis ir iegādāties rotācijas lāzernivelieri, ko izmantot uzņēmuma darbības uzlabošanai. Tiek piešķirts daļējs līdzfinansējums
800,00 eiro apmērā.
6. „Specializētā dārza traktora iegāde”,
kura mērķis ir iegādāties specializēto dārza
traktoru Grillo Climber, lai sniegtu plašāku un
kvalitatīvāku piedāvājumu klāstu pakalpojuma ņēmējiem. Tiek piešķirts daļējs līdzfinansējums 1963,41 eiro apmērā.
Smiltenes novada dome izsaka lielu pateicību visiem konkursa pretendentiem, kuri
iesniedza savas projekta idejas. Paldies arī
konkursa komisijai par ieguldīto laiku un
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Smiltenes novada domes Nekustamo
īpašumu nodaļa informē!
Personas, kuru līgumu numuri ir norādīti zemāk esošajā tabulā, aicinātas pārslēgt zemes
nomas līgumu/s ar Smiltenes novada domi.
Līguma
Spēkā līdz
numurs

darbu pieteikumu vērtēšanā. Aicinām visus
iedzīvotājus, kuriem ir iecere vai ideja uzņēmējdarbības uzsākšanai, sekot līdzi pašvaldības informācijai novada mājaslapā www.
smiltene.lv un bezmaksas informatīvajā izdevumā „Smiltenes Novada Domes Vēstis”, lai
laikus sagatavotu un iesniegtu pieteikumu nākamā gada uzņēmējdarbības ideju konkursam.
Vēlam visiem konkursa dalībniekiem īstenot
savas idejas un sasniegt izvirzītos mērķus!
Ira Punkstiņa
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
vadītāja

Smiltenes simtgadē izdota brošūra
par 100 notikumiem pilsētas vēsturē
Smiltenes novada pašvaldība izdevusi Smiltenes pilsētas simtgadei veltītu
brošūru „100 notikumi Smiltenes vēsturē”, kura tapusi sadarbojoties ar novada
vēstures entuziastiem.
Smiltenes novada muzeja vadītājas
Ievas Miķes un Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfes Aldas Liukes vadībā
vairāku mēnešu garumā notika darbs pie
Smiltenes vēstures notikumu atlases, kā
arī faktu pārbaudes, jo dažādos vēstures
avotos minēta atšķirīga informācija. Šajā
izdevumā iekļautie 100 notikumi ir tikai
neliela daļa no pilsētas vēstures, taču tie ieskicē nozīmīgus notikumus politikā, kultūrā,
ekonomikā un citās dzīves jomās, tie vēsta par
dažādiem laika posmiem – sākot ar Smiltenes
pirmsākumiem, starpkaru periodu, 20. gs. 40. –
80. gadiem, atmodas laiku un pilsētas vēstures
pēdējām desmitgadēm.
Smiltenes stāsts aizsākās jau gadsimtiem
pirms pilsētas izveidošanās. No teritorijas Vidzemes augstienē, kuru apdzīvoja somugri un
kurā vēlāk sāka iespiesties latgaļi, Smiltene
izauga par apmetni, vēlāk miestu, kurā laika
gaitā veidojās priekšnosacījumi pilsētas izveidei. Pilsēta savā 100 gadu pastāvēšanas laikā
izpostīta, atjaunota, tās iedzīvotāji piedzīvojuši
gan okupāciju un pretošanās periodus, gan atmodas un brīvvalsts laikus, šodien kļuvusi par
attīstītu, mūsdienīgu, plaukstošu pilsētu.
Smiltenes novada muzeja vadītāja Ieva
Miķe uzsver, ka brošūra ir nevis rezultāts,
bet sākums, pamats turpmākiem pētījumiem:
„Smiltene un tās iedzīvotāji var lepoties ar tik
bagātu vēsturi un notikumiem. Dažu notikumu
ietekmi mēs joprojām varam tikai nojaust, jo
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katru notikumu caurvij stāsts gadu vai pat gadu
desmitu garumā.”
Paldies vēlamies teikt ikvienam, kurš iesaistījās notikumu apkopošanā, vēstures avotu
meklēšanā, skaidrošanā, kā arī papildināja informāciju ar arhīvu materiāliem un fotogrāfijām.
Smiltenes vēstures notikumu apkopošanā
piedalījās: Inguna Kudlāne, Andris Pauls-Pāvuls, Inese Upmale, Aldis Apsītis, Vilis Purmalis, Gatis Samučonoks, Mārīte Rainbaha,
Rihards Rainbahs, Ginta Pērle-Sīle, Gunārs
Liedags, Maija Jančevska, Anda un Jānis Dingas, Guntis Priedīte, Evita Zušmane, Līga Zušmane, Gunta Štelce, Didzis Lūkins, Haralds
Balodis, Renārs Žeļezkins, Līga KrūmiņaKrīgere, Reinis Kulbergs, Aija Cunska, Velga
Mālkalne, Modris Apsītis, Linda Beitika un
Marita Mūze.
Brošūru „100 notikumi Smiltenes vēsturē”
iespējams iegādāties Smiltenes novada Tūrisma centrā. Viena eksemplāra cena 1,10 EUR.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Nomnieka
Iniciāļi

Objekta
kad.apz

Līguma
numurs

Spēkā līdz

Nomnieka
Iniciāļi

Objekta
kad.apz

46/2016

31.12.2020.

A.P.

9458 001 0046 89/2016

31.12.2020.

M.B.

9415 008 1706

73/2019

31.12.2020.

I.B.

9458 002 0021 52/2015

31.12.2020.

L.K.

9415 005 0920

86/2016

31.12.2020.

V.J.

9470 010 0184 83/2016

31.12.2020.

I.R.

9470 010 0099

98/2016

31.12.2020.

D.R.

9474 004 0214 84/2016

31.12.2020.

R.B

9470 005 0041

109/2016 31.12.2020.

I.K.

9474 003 0047 49/2016

31.12.2020.

M.J.

9415 010 0301

153/2016 31.12.2020.

A.D.

9480 005 0392 48/2016

31.12.2020.

Z.T.

9415 010 0205

24/2015

31.12.2020.

J.L.

9446 004 0048 85/2016

31.12.2020.

R.B.

9470 005 0041

50/2015

31.12.2020.

G.B.

9474 004 0482 45/2016

31.12.2020.

G.S.

9458 008 0101

30/2015

31.12.2020.

J.R.

9415 010 0205 44/2016

31.12.2020.

G.S.

9458 008 0101

61/2015

31.12.2020.

L.J.

9415 009 0422 63/2016

31.12.2020.

A.Č.

9415 008 1603

48/2015

31.12.2020.

I.V.

9415 010 0301 17/2016

31.12.2020.

M.Z.

9415 010 0205

64/2015

31.12.2020.

I.K.

9415 002 0316 54/2016

31.12.2020.

V.M.

9415 010 0301

54/2015

31.12.2020.

J.G

9448 002 0039 62/2016

31.12.2020.

V.L.

9415 008 1603

60/2015

31.12.2020.

Ā.V.

9415 009 0333 70/2016

31.12.2020.

Dz.Z.

9415 008 1603

16/2016

31.12.2020.

Dz.R. 9415 010 0205 67/2016

31.12.2020.

J.V.

9415 010 0205

66/2015

31.12.2020.

S.G.

9470 005 0041 68/2016

31.12.2020.

B.B.

9415 010 0205

88/2016

31.12.2020.

M.S.

9415 008 1414 14/2016

31.12.2020.

V.Z.

9415 010 0205

87/2016

31.12.2020.

M.I.

9415 010 0205 39/2016

31.12.2020.

I.T.

9415 005 0519

82/2016

31.12.2020.

V.Č.

9415 008 1706 92/2016

31.12.2020.

D.K.

9444 010 0053

103/2016 31.12.2020.

E.G.

9480 006 0142 52/2016

31.12.2020.

M.Z.

9415 010 0205

71/2016

31.12.2020.

G.M.

9415 008 1414 20/2016

31.12.2020.

V.B.

9415 010 0205

57/2016

31.12.2020.

V.M.

9415 010 0205 125/2016

31.12.2020.

V.J.

9415 004 0008

120/2016 31.12.2020.

R.C.

9490 004 0111 61/2016

31.12.2020.

Au.D. 9415 008 1603

154/2016 31.12.2020.

E.T.

9474 004 0354 33/2016

31.12.2020.

J.A.

9444 007 0119

129/2016 31.12.2020.

E.B.

9415 003 0204 71/2015

30.12.2020.

J.B.

9415 004 1017

15/2016

31.12.2020.

M.P.

9415 010 0205 19/2016

31.12.2020.

A.Ie.

9415 010 0205

63/2015

31.12.2020.

J.P.

9415 002 0316 53/2015

31.12.2020.

Dz.Ē.

9444 001 0150

51/2015

31.12.2020.

A.K.

9415 005 0920 65/2016

31.12.2020.

D.P.

9415 008 1603

50/2016

31.12.2020.

A.E.

9415 010 0301 56/2016

31.12.2020.

A.D.

9415 010 0205

74/2016

31.12.2020.

M.R.

9415 008 1414 69/2016

31.12.2020.

M.P.

9415 010 0205

51/2016

31.12.2020.

A.G.

9415 010 0205 13/2016

31.12.2020.

D.M.

9415 010 0205

41/2016

31.12.2020.

J.T.

9415 005 0519 100/2016

31.12.2020.

M.G.

9415 010 0301

72/2016

31.12.2020.

V.K.

9415 008 1414 62/2015

31.12.2020.

D.S.

9415 009 0422

73/2016

31.12.2020.

S.C.

9415 008 1414 91/2016

31.12.2020.

I.P.

9415 004 1017

105/2016 31.12.2020.

V.K.

9415 007 0029 140/2016

31.12.2020.

M.Z.

9470 010 0099

53/2016

31.12.2020.

L.N.

9415 010 0301 127/2016

31.12.2020.

L.B.

9415 007 0614

64/2016

31.12.2020.

G.Š.

9415 008 1603 128/2016

31.12.2020.

M.L.

9415 007 0614

Lai pagarinātu zemes nomas līgumu, Jums ir nepieciešams iesniegt termiņa pagarināšanas
iesniegumu līdz nomas līguma termiņa beigām. Ja līguma termiņš netiek pagarināts, kamēr
spēkā ir esošais līgums, zeme nonāk neiznomāto zemju sarakstā, kas pieejams Smiltenes novada
mājaslapā: https://smiltene.lv/pasvaldiba/pazinojumi/nekustamais-ipasums/zemes-noma/.
Pēc līguma termiņa beigām iepriekš iznomātā zeme, kas iekļuvusi neiznomāto zemju
sarakstā, ir brīvi pieejama un uz to ir tiesīgs pieteikties jeb kurš cits pretendents.
Iesnieguma formu var aizpildīt brīvā veidā vai uzmeklēt veidlapu, kas pieejama Smiltenes novada mājaslapā: https://smiltene.lv/pasvaldiba/pazinojumi/nekustamais-ipasums/zemes-noma/.
Lūdzam iesniegumā norādīt aktuālu e-pasta adresi, lai nekustamo īpašumu nodaļas speciālistiem
ir iespēja nosūtīt elektroniskus rēķinus un veikt attālinātu saziņu ar zemes nomniekiem citos
saistošos jautājumos.
Smiltenes novada domes nekustamo īpaša nodaļa atgādina – nekustamā īpašuma nodokli
un nomas maksu klātienē ir iespējams samaksāt pirmdienās un ceturtdienās, Dārza ielā
11, Smiltenē.

Pašvaldībā
Noslēgušies Bilskas ezera labiekārtošanas darbi
2020. gada 29. jūnijā Smiltenes novada
būvvalde pieņēma ekspluatācijā projekta Nr.
LV-RU-II-053 „Improvement of environmental management through joint actions in
RU-LV cross-border regions (Green Palette)”
(Tulkojumā „Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos (Zaļā Palete)”) ietvaros 500
m garumā izbūvēto aktīvās atpūtas taku un
platformu pār ugunsdzēsības kanālu Bilskas

ezera teritorijā. Izbūvētā infrastruktūra veicinās ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību nodrošināšanu, saglabās Bilskas ezeru, ierobežojot tā aizaugšanu un nodrošinot tam publisku
piekļuvi.

Bilskas ezera labiekārtošanas darbi tika
uzsākti 2020. gada 16. martā, noslēdzot līgumu ar SIA „Premium Properties” par būvdarbu veikšanu. Būvuzraudzību veica IK „Pēteris Gudrinieks”. Aktīvās atpūtas takas būvnie-

cības kopējās izmaksas, tai skaitā būvdarbu
būvuzraudzība, ir 34 068,34 EUR.
Projekts „Green Palette”, sadarbojoties ar
projekta partneriem no Latvijas (Eiroreģions
„Pleskava – Livonija”, Viļakas novads, Balvu
novads, Viļānu novads) un Krievijas (Eiroreģions „Pleskava – Livonija”, Pitalovas rajons,
Palkinas rajons, Krasnogorodskas rajons), tiek
realizēts Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarturpinājums 4. lpp.
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turpinājums no 3. lpp.
bības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.
Projekta ietvaros tiek veikta arī
piecu pašvaldības ezeru (Tepera,
Vidusezera, Tiltleju ezera, Bilskas
ezera un Blomes ezera) apsaimniekošanas plānu izstrāde. Apsaimniekošanas plānus izstrādā SIA „Vides
konsultāciju birojs” laika periodā
no 2019. gada novembra līdz 2020.
gada oktobrim.
Smiltenes pilsētas svētku „Smiltenei 100” laikā tika īstenota vēl
viena šī projekta aktivitāte – Info
kampaņa iedzīvotājiem par vides un
klimata jautājumiem, par ilgtspējīgu
dabas resursu izmantošanu un aizsardzību. Pasākuma laikā iedzīvotājiem
tika sniegta informācija par to, kā
ikdienā saudzēt apkārtējo vidi, bija
iespēja piedalīties viktorīnā un laimēt balvas, kā arī varēja nobalsot par
kādu no aktivitātēm, ko nepieciešams

attīstīt Smiltenes pilsētā, lai veicinātu
videi draudzīgu dzīvesveidu.
Projekta „Green Palette” mērķis

ir uzlabot sabiedrības un tieši iesaistīto pušu zināšanas par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Projekta

2020. gada 21. augusts
kopējās izmaksas ir 646 735 EUR,
Smiltenes novada pašvaldībai kā
partnerim projekta izmaksas sastāda
68 000 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums ir 9 088,31 EUR.
Projektu plānots realizēt līdz
2021. gada 31. jūlijam.
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014. –
2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programma
2014. – 2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības
aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu
konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību
un Krievijas Federāciju. Vairāk par
Programmu www.latruscbc.eu.
Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja

Pilsētvidē
izvietotas
atkritumu
urnas suņu
ekskrementiem

Noslēgumam tuvojas projekta
„Dzīves krāsas un otas pašu rokās” realizācija
Biedrība „Grundzāle 2010” sadarbībā ar Grundzāles pamatskolu
realizē projektu „Dzīves krāsas un
otas pašu rokās”. Projekta mērķis –
palielināt Grundzāles pamatskolas
5. – 9. klašu priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību, iesaistīt izglītojamos neformālās izglītības aktivitātēs, sniedzot informāciju un atbalstu, un veicinot līdzdalību
savas ikdienas dzīves dažādošanā
un personības pilnveidē.
Projekta realizācija tapusi iespējama pateicoties Smiltenes novada
domes rīkotajam projekta „Atbalsts
priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas
samazināšanai” konkursam. Projekta kopējais finansējums 4600 euro.
Projekta aktivitātes sastāv no
trīs daļām. Pirmā, kas norisinājās visa mācību gada garumā, bija
Grundzāles pamatskolas skolēnu regulāras tikšanās ar Gulbenes novada
valsts ģimnāzijas pašpārvaldes jau-

niešiem un viņu vadītāju. Nodarbībās dalībnieki uzzināja, kas ir brīvprātīgais darbs, kādas izaugsmes iespējas tas dod katram iesaistītajam,
kāda nozīme ir savu spēju un talantu
atklāšanai un izkopšanai, savu mērķu definēšanai un īstenošanai, piln-

veidoja prasmes
sadarboties, risināt
Eiropas Sociālais
konfliktus. Nodarfonds
bības notika Grundzāles pamatskolā, kultūras namā un, sadarbībā ar
Bilskas pamatskolas skolēniem un
biedrību „Vilkmuiža 2011”, Mēru
muižā.
Otrā projekta daļa paredzēja
iegādāties izglītojamiem noderīgu
inventāru – boksa maisu un trīs da-

žāda izmēra boksa cimdu pārus dusmu izlādei, un žonglēšanas inventāru saturīgai brīvā laika pavadīšanai.
Nu ikvienam ir iespēja prasmīga
entuziasta vadībā apgūt žonglēšanas
pamatprasmes ar riņķiem, vālītēm
un bumbiņām.
Trešā daļa ir nometne, kura no
10. līdz 14. augustam norisinājās atpūtas bāzē „Slīpi”. Tajā 18 Grundzāles pamatskolas skolēni piedzīvoja
un baudīja nodarbības fiziskai, prāta
un emocionālai labsajūtai – izdzīvošanas apmācības, velo pārgājiens,
maizes cepšana, danču vakars – tās
bija tikai dažas no šajās piecās dienās paredzētajām nodarbībām.
Projekta īstenošanu plānots pabeigt 2020. gada 31. augustā.
Informāciju sagatavoja: biedrības
„Grundzāle 2010” valdes locekle,
projekta vadītāja Alda Zvejniece
Fotogrāfijas autors:
Roberts Aubēns

Jūnija vidū četrās vietās pilsētā
pie Jāņu kalna un Vecajā parkā tika
uzstādītas speciālas atkritumu urnas,
kurās suņu saimniekiem ir iespējams
atstāt sava mīluļa ekskrementus.
Atkritumu urna ir izgatavota tā,
lai tā iederētos kopējā ainavā, kā arī
pieskaņota esošajai parka infrastruktūrai, uz tās esošā piktogramma ir
pamanāma un nepārprotami norāda,
kādam mērķim urna ir paredzēta.
Lūgums šīs atkritumu urnas izmantot paredzētajam mērķim un nemest
tajās citus atkritumus.
Urnu uzstādīšanu organizēja Smiltenes novada pašvaldības
Saimnieciskās darbības nodaļa, tirgus izpētes rezultātā darbus veica
SIA „Metāldekors”.
Aicinām suņu saimniekiem būt
atbildīgiem pret līdzcilvēkiem un izturēties korekti pret publisko telpu.
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu rotaļu laukumos
uzstādītas jaunas iekārtas
Šā gada jūlijā noslēgušies darbi pie Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītības
grupu rotaļu laukumu iekārtu modernizēšanas,
tādējādi bērniem ir radīta vide daudzveidīgām
fiziskām aktivitātēm.
Pateicoties SIA „Graanul Invest” finanšu
līdzekļu dāvinājumam (5000 EUR), Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu
laukumos redzamas patīkamas pārmaiņas. Pie
skolas darbojas 3 pirmsskolas vecuma bērnu
grupas. „Taurenīšu” grupas (1,5 – 3 gadu veci
bērni) laukumā uzstādīta jauna rotaļu iekārta ar
slidkalniņu, līdzsvara platformu, smilšu kaste,
kā arī šūpoles ar roku un muguras balstiem, lai
mazuļiem būtu drošāka sēdēšana, tāpat ir uzstādīt ērti āra soli ar uzglabāšanas nodalījumiem
rotaļlietām. Arī „Bitīšu” grupa (4 – 5 gadi) un
„Mārīšu” grupa (5 – 7 gadi) ir ieguvušas dārza
solus un multifunkcionālus, transformējamus
bērnu piknika galdus ar 2 vannītēm, kur var spēlēties ar smiltīm, ūdeni vai citām rotaļlietām.
Launkalnes sākumskolas vadītāja Ināra
Grundāne pirmsskolas darbinieku vārdā saka
paldies uzņēmumam par iespēju audzēkņiem
pilnveidot rotaļnodarbību materiālo bāzi: „Bērni
ir ļoti priecīgi un novērtē jaunās iekārtas. Mazā-

ko bērnu rotaļu laukumā bija ļoti maz spēļu iekārtas, kas būtu drošas un vecumam atbilstošas.
Pateicoties Launkalnes uzņēmuma „Graanul
Invest” dāvinājumam, ir radīta vide, kur bērni
var nodarboties ar daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm un attīstīt dažādas prasmes.” Kopumā
pirmsskolas grupas apmeklē 52 audzēkņi, arī uz
2020/2021. mācību gadu grupas ir jau nokomplektētas.
Uzņēmuma izpilddirektors H. Vīgants:
„Esam gandarīti, ka atradām iespēju sniegt atbalstu vietējam bērnudārzam ar laukumiņa izbūvi, vēl jo vairāk, jo Launkalnes pirmsskolas grupiņas apmeklē vairākas mūsu kolēģu atvases!”
SIA „Graanul Invest“ ir Launkalnes pagastā bāzēts Igaunijas uzņēmuma „Graanul Invest” meitas uzņēmums. „Graanul Invest” grupa
ir lielākais kokskaidu granulu ražotājs Eiropā.
Uzņēmums ir viens no lielākiem iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksātājiem uz vienu darbinieku Smiltenes novadā, 2017. gadā ieguva
pašvaldības konkursa „Smiltenes novada uzņēmējs” balvu kā Smiltenes novada labākais darba
devējs.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Zemessardzes 22. kājnieku bataljona zemessargi Smiltenes simtgadē
sakopj vietu, kur top zaļais velo ceļš
25. jūlijā vairāk kā 20 Zemessardzes 22. kājnieku bataljona zemessargi pulcējās uz talku, lai kopīgiem
spēkiem sakoptu vietu, kur nākotnē
tiks ierīkots marķēts zaļais velo ceļš
Smiltene – Valmiera – Ainaži.
Smiltenes novada domes Teritoriju apsaimniekošanas speciāliste
Agija Kukaine: „Jau pavasarī Zemessardzes 22. kājnieku bataljons
uzrunāja pašvaldību, ka Smiltenes
simtgades jubilejas gadā arī zemessargi vēlas iesaistīties sabiedrībai nozīmīgos darbos, sakopjot kādu vietu,
tādā veidā palīdzot pilsētai uzplaukt
vēl vairāk.”
Sestdien, 25. jūlijā, Zemessardzes 22. kājnieku bataljons organizēja sakopšanas talku „Mēs Smiltenei”,
kur vairāku stundu laikā 1. kājnieku
rotas zemessargi sakopa teoriju, kas
atrodas Dzērves ielas galā, kur vēl
līdz 1971. gadam atradās Smiltene –
Valmiera dzelzceļa līnija, bet šobrīd
ir pamesta un nesakopta teritorija.
Kopumā viena kilometra garumā
izzāģēti krūmāji, ceļa nogāzes attīrītas no atkritumiem un kritušiem
kokiem. Kopīgiem spēkiem paveikts
nozīmīgs darbs, jo turpmāko mēnešu
laikā tiks uzsāks darbs, lai šeit tiktu
nomarķēts jauns zaļais velo ceļš, kas
savienos maršrutu Smiltene – Valmiera – Ainaži.
Zemessardzes 22. kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants
Dmitrijs Oreškins: „Zemessardze ir
integrāla sabiedrības sastāvdaļa, kurā
brīvprātīgi iestājušies un dienē vie-

Zemessardzes 22. kājnieku bataljona zemesargi ar domes priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu un pašvaldības
speciālistiem Agiju Kukaini, Maritu Mūzei, Modri Apsīti

Talkas laikā teritorija lopumā 1 km garumā attīrīta no atkritumiem un
izzāģēti krūmāji.
tējie iedzīvotāji. Ja Smiltenes pilsēta
Agija Kukaine: „Zemessargi
svin šogad savu simtgadi, tad arī mēs talkas laikā paveica nozīmīgus satai gribam dot kaut ko no sevis, vien- kopšanas darbus jaunās velo takas
laikus šādas aktivitātes stiprina esošo zonā – nolasīja atkritumus, izzāģēja
zemessargu pārliecību un veicina sa- kritušos, sausos kokus, krūmus un
darbību ar pašvaldību.”
atsevišķās vietās atbrīvoja vērtīgos

kokus no krūmiem, izceļot takas ainavas vērtības. Liels paldies zemessargiem par izrādīto iniciatīvu un sadarbību pilsētvides sakopšanā!”
Pēc talkas visi devās uz Niedrāja
ezeru, kur muzikāli enerģisku sveicienu uz ezera sniedza Zemessardzes
orķestra metāla pūšaminstrumentu
ansamblis, kas bija ieradies no Rīgas. Bet pēc tam neformālā gaisotnē
notika zupas vārīšana un ēšana, un
sarunas ar pašvaldības vadību. Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Edgars Avotiņš pārrunāja veiksmīgo
sadarbību pilsētas svētku drošības un
kārtības nodrošināšanā Vecajā parkā,
kā arī nākotnes sadarbības iespējas
līdzīgos pasākumos. Pateicībā par
darbu un atbalstu priekšsēdētājs zemessargiem dāvināja simtgadei par
godu veidotu brošūru „100 notikumi
Smiltenes vēsturē”.

Smiltenes novada Tūrisma centra vadītājs Modris Apsītis atzinīgi
novērtē padarīto, jo īsā laikā paveikts
ļoti daudz: „Pirmie darbi ir paveikti,
lai šis posms praktiski būtu gatavs
izmantošanai velobraukšanai. Protams, nākotnē būtu jauki sakopt arī
plašās ielejas nogāzes, bet tas jau ir
vairāk estētisku mērķu labā. Liels
paldies zemessargiem par sniegto ieguldījumu!”
Papildu informācija:
Smiltenes novada pašvaldība
ir iesaistījusies starpteritoriālā projektā „Zaļais velo ceļš – uzņēmēju
aktivizēšanas iespēja” īstenošanā,
kuru realizē vietējās rīcības grupas
– biedrības: „Jūrkante”, „Abulas lauku partnerība”, „Cēsu rajona lauku
partnerība”, „No Salacas līdz Rūjai”,
Vidzemes lauku partnerība „Brasla”
un „SATEKA”. Projekts ir vērsts
uz vides sakārtošanu un velo ceļu
infrastruktūras uzlabošanu, projekta
laikā notiek talkas, kurās sakopj velo
ceļu posmus, kuri šobrīd ir sarežģīti izbraucami, notiek semināri kopā
ar ekspertiem un uzņēmējiem, lai
diskutētu par nepieciešamību uzstādīt brīdinošas zīmes uz autoceļiem
par tuvojošos velo celiņu, kā arī par
norādēm uz dabas un kultūrvēstures
objektiem, saimniecībām, uzņēmumiem, servisiem, kurās velo braucēji
var nakšņot, saņemt ēdināšanas un
citus pakalpojumus.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: A. Stračinskis

Smiltenes Vecajā parkā izbūvētas stacionāras labierīcības
Jau rakstījām, ka 2019. gadā
Smiltenes novads tika novērtēts
kā ģimenei draudzīgākā pašvaldība Vidzemes reģionā, iegūstot naudas balvu 15 tūkstošus eiro kāda ģimenei draudzīga projekta īstenošanai. Par iegūto finansējumu pašvaldība ir uzstādījusi jaunas, publiski
pieejamas labierīcības Vecā parka
centrālajā daļā.
Smiltenes novada pašvaldība
vairāku gadu garumā ir veikusi 19,5
hektāru plašā Vecā parka teritorijas rekonstrukciju. Parka teritorijā
ir rekonstruēti celiņi, izveidotas
jaunas koka laipas, pastaigu takas,
nobruģēti parka skvēri un centrālais
laukums, ierīkotas piknika un atpūtas vietas, veikta Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera
tīrīšana, izbūvētas laivu piestātnes
pie Vidusezera. Parka ūdenstilpēs
darbojas strūklakas, izvietoti atpūtas
soliņi, atkritumu urnas, gleznu rām-

Valsts
Valsts aizsardzības un
attīstības aģentūra reģionālās attīstības
ministrija

ji, informācijas stendi, tāpat ir izbūvēts jauns apgaismojums, sadzīves
kanalizācija, kā arī uzstādīta jauna
stacionāra tualete.
Stacionārās tualetes uzstādī-

šanas izmaksas Smiltenes novada
pašvaldība finansēja no Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas konkursā „Ģimenei draudzīga pašvaldība 2019” piešķirtās
naudas balvas – 15 000 EUR.
Vecais parks ir ģimenei draudzīga vieta, to iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi,
ne tikai lēnām pastaigām un dabas
baudīšanai, bet arī aktīvai atpūtai,
nūjošanai, velobraukšanai un skrituļošanai. Labierīcību uzstādīšana
parka teritorija bija nepieciešamība,
jo tuvākās publiskās labierīcības
parka apmeklētājiem ir tikai pilsētas
centrā vai mobilā tualete pie Tepera
ezera āra hokeja laukuma. Pateicoties īstenotam projektam, ir radīta iedzīvotajiem un ģimenēm ar bērniem
piemērota atpūtas vide Vecajā parkā.
Vecā parka labierīcības ir izbūvētas
tā, lai ģimenēm ar bērniem, kā arī

cilvēkiem ar kustību traucējumiem
būtu ērti tās lietot – tualetes telpa ir
plaša, ir iespēja ar ratiņiem iebraukt
iekšā, lai nebūtu jāsatraucas par to
atstāšanu aiz ārdurvīm, ir uzstādīta
mazuļa pārtinamā virsma.
Pašlaik plānots, ka tualete parkā
būs atvērta līdz oktobra beigām visu
diennakti. Uzkopšana atbilstoši grafikam tiek veikta 6 reizes diennaktī.
Ziemas periodā tualete būs slēgta,
jo ūdens tās darbībai tiek ņemts no
ezera.
Aicinām iedzīvotājus saudzīgi
izturēties pret jaunizveidoto infrastruktūru, to nelaužot, neaprakstot
un nepiesārņojot ar atkritumiem.
Atgādinām, ka parka teritorijā ir
uzstādītas novērošanas kameras un
par sabiedriskās kārtības noteikumu
neievērošanu var iestāties Administratīvā atbildība.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Apstiprināts projekts „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā”
Šā gada 12. augustā parakstīta
vienošanās ar Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru par projekta Nr.
5.6.2.0/20/I/020 „Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā”
īstenošanu.
Projekta mērķis ir attīstīt degradēto teritoriju un sakārtot publisko
infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, veicot ceļa Oktobra
iela – Sējumi – Saujas posma, t.sk.

tilta pār Palsu pārbūvi, kas radīs
pievilcīgāku uzņēmējdarbības
vidi esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, pozitīvi ietekmējot
uzņēmumu konkurētspēju, ekonomisko aktivitāšu pieaugumu un jaunu darba vietu radīšanu Smiltenes
novada Variņu pagastā.
Projekta ietvaros plānota vietējā
līmeņa autoceļa Oktobra iela – Sējumi – Saujas posma pārbūve (0,576
km), t.sk. tilta pār Palsas upi pārbū-

ve, iekļaujot asfalta seguma pārbūvi, pamata nesošo minerālmateriālu
konstruktīvo kārtu pastiprināšanu un
atsevišķos posmos veikt pilnu segas
konstrukcijas pārbūvi.
Projekta rezultātus sniegs 3 komersanti, kas atrodas atbalstītajā teritorijā, radot 3 jaunas darba vietas,

piesaistot nefinanšu investīcijas vairāk kā 1 milj. EUR apmērā, kā arī attīstot degradēto
teritoriju (3,24 ha).
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējumu
Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām

attīstības programmām" ietvaros.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 579 015,42 EUR, no
kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 407
945,16 EUR, valsts budžeta dotācija
17 997,58 EUR un pašvaldības līdzfinansējums ir 153 072,68 EUR.
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja
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Smiltenes novada Pašvaldības policija
(SNPP) 2020. gada jūlija mēnesī uzsākusi
5 administratīvos pārkāpuma procesus:

Turpinās aktivitāšu
īstenošana projekta
„LIFE ADAPTATE” ietvaros


„Covid – 19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma” 50. panta pirmās daļas – pēc pārkāpumu Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
56. punktu – 1;

„Administratīvā sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas
lietošanas jomā.” 10. panta – Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana publiskā vietā vai atrašanās
publiskā vietā reibuma stāvoklī.– 4;

SNPP saņemtā informācija par notikumiem 2020. gada jūlijā
video
no iedzīvo- patrulēno Valsts
INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS VEIDS:
monitotājiem
jot
policijas
rings
VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA
Personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā
Nepilngadīgo pārkāpumi
Ģimenes konflikti
VP nodota informācija
Zādzība
Nepiederošas personas
Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki
Notriekti, krituši dzīvnieki
Ugunskuru kurināšana neatļautā vietā, veidā
Naktsmiera traucēšana, trokšņošana
Nekoptas teritorijas
Huligāniskas darbības/konflikti
Ceļu satiksmes pārkāpumi
Aizturēti velosipēdu vadītāji reibuma stāvoklī
Palīdzība NMP dienestam
Labiekārtojuma elementu bojāšana, apzīmēšana
Personas ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumos
Mutvārdu aizrādījumi
Personas nogādātas ārstniecības iestādē
Personas nogādātas dzīvesvietā
Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI
Sniegta palīdzība VP
Sniegta palīdzība bāriņtiesai
Gulēšana publiskās vietās
Informācija par faktiem, kas neapstiprinājās
Ārkārtējās situācijas noteikumu pārkāpšana
Citi notikumi, pārkāpumi
Alkohola lietošana sabiedriskās vietās
Kaimiņu domstarpības, strīdi
Likumiskie pārstāvji alkohola vai citu apreibinošu
vielu ietekmē

69
12

73
5

1

3

25
2
1
3

4
1
2
5
1

2
1
1
1

1
1
6
4

4
4
1
2

14
2
1
2
4
2

3
1
2
1
3
3
3
12
4
8
1
8
3
5

2
3

1

1

4
2
2

1
4
1

1

KOPĀ
171
19
1
6
4
3
2
6
2
2
1
3
11
9
1
5
4
7
3
13
4
10
1
8
3
20
6
1
5
7
2
2

Smiltenes novada Pašvaldības policijas aicina par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību
un brīvības apdraudējumu nekavējoties ziņot 28 65 99 33 vai 110
Smiltenes novada Pašvaldības policija

No 2017. gada septembra Smiltenes novada dome īsteno projektu „Kopēja metodika ilgtspējīgas
enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās"
(LIFE ADAPTATE) LIFE16 CCA/
ES/000049”.
Projektā ir iesaistīti 11 partneri
no dažādām Eiropas valstīm, Smiltenes novads ir vienīgā projektā darbojošā pašvaldība no Latvijas. Projekta ietvaros katrs partneris – pašvaldība – īsteno savu pilotprojektu,
lai sakārtotu un pilnveidotu dažādus
infrastruktūras objektus, kas veicina
pielāgošanos klimata pārmaiņām.
Spānijas un Portugāles pašvaldības
ir veikušas noēnojumu izveides,
apūdeņošanas sistēmas ierīkošanu,
ezera izveidi u.c. aktivitātes, kā arī
Smiltenes novada pašvaldība ir jau
īstenojusi savu pilotprojektu – atjaunotas Vidusezera slūžas, tās aprīkotas ar automātisku aizvaru pacēlājmehānismu ūdens līmeņa kontrolēšanai Vidusezerā, kā arī veikta
Vidusezera tīrīšana un padziļināšana
– sanesumu, dūņu un piesārņojuma
tīrīšana.
Projekta ietvaros paredzēts arī
īstenot dažādus pasākumus, aktivitātes, lai veicinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām. 18. jūlijā Smilte-

nes 100. gadu jubilejas svinību laikā
notika „Life Adaptate” info diena,
kur cilvēkiem bija iespēja uzzināt
par projektu „Life Adaptate”, gūto
pieredzi un projekta gaitā paveikto. Interesenti uzzināja ne tikai par
projektā veiktajām aktivitātēm, bet
arī dažādu noderīgu informāciju par
klimatu, tā izmaiņām un to, kā mēs
katrs varam rīkoties, lai būtu videi
draudzīgāki. Iedzīvotāji tika aicināti piedalīties viktorīnā par klimatu, vidi un bērni tika aicināti spēlēt
klimata spēli, kā arī cilvēki varēja
nobalsot par aktivitātēm, kuras, viņuprāt, būtu vislietderīgāk īstenot
(pasākumi balsošanai tika atlasīti no
Smiltenes Ilgtspējīgas enerģētikas
un klimata plāna). Paldies arī iedzīvotājiem, kas dalījās ar savām idejām, ieteikumiem par pasākumiem,
ko gribētu redzēt īstenojam pilsētā.
Pasākumā „Life Adaptate” projekts
guva lielu atsaucību un iesaisti no
vietējiem iedzīvotājiem, kas liecina
par to, ka iedzīvotājiem rūp sava
pašvaldība!
Projektu „LIFE ADAPTATE”
plānots īstenot līdz 30.09.2021.
Projekta kopējās plānotās izmaksas
3 214 997,00 EUR, no kurām Smiltenes novada domes izmaksu daļa ir
291 461,00 EUR. Sīkāka informācija
par projektu: www.lifeadaptate.eu.
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja

Izglītība
Smiltenes vidusskola ir Latvijas skolu
reitingā „Lielā Pūce”
Mūsu divpadsmitie saņēmuši
atestātu par vispārējo vidējo izglītību un sertifikātu par nokārtotajiem
centralizētajiem eksāmeniem. Priecājamies par ļoti augstajiem sasniegumiem angļu valodas eksāmenā
(vidējais vērtējums 82,1%), arī citos
mācību priekšmetos mūsu skolēnu
sasniegumi, salīdzinot ar rezultātiem
valstī, ir krietni augstāki: fizikā par
41,2%, vēsturē par 31,6%, latviešu
valodā par 17%. Ļoti labi rezultāti
ir arī ķīmijas, matemātikas un krievu
valodas eksāmenā.
Individuāli augstākie sasniegu-

mi – 12 skolēnu rezultāti eksāmena
kopvērtējumā ir 90 – 100%, 29 skolēniem – 80 – 89%.
Gandarījums, ka arī šajā mācību
gadā mūsu skola ir Latvijas skolu
reitingā „LIELĀ PŪCE” darbā ar
talantīgajiem skolēniem. No visām
skolām šogad reitingā ir iekļautas 30
valsts ģimnāzijas, 66 „lielās” skolas
(šajā grupā ir arī Smiltenes vidusskola) un 91 „mazās” skolas. Pēc
iegūtajām ballēm šajā reitingā esam
līdzvērtīgi ar valsts ģimnāzijām.
Augsta izglītības kvalitāte katru
gadu ir tā, kas raksturo Smiltenes vi-

dusskolu.
Paldies visiem par ieguldīto darbu ikdienas mācību procesā! Paldies
skolēniem, kas šogad mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos sasniedza
augstos rezultātus, un skolotājiem
par paveikto darbā ar talantīgajiem
audzēkņiem!
Lai visai skolas saimei izdodas
uzkrāt vitamīnus un sasmelties enerģiju jaunajam darba cēlienam, lai
absolventiem veiksmīgs turpmākās
dzīves ceļš!
Baiba Vahere

Līdz 1. septembrim Smiltenes
Bērnu un jaunatnes sporta skolā
norisinās jaunu dalībnieku
uzņemšana
Aicināti pieteikties audzēkņi:
- basketbolā (meitenes 13 –15 g.v. un Zēni 8 – 13 g.v.);
- BMX (7 – 15 g.v.);
- futbolā (7 – 15 g.v.);
- orientēšanās sportā (8 – 11 un 13 – 16 g.v.);
- riteņbraukšanā (9 –16 g.v.);
- vieglatlētikā (9 – 17 g.v.);
- volejbolā (10 – 12 g.v.).
Jebkuru interesējošu jautājumu gadījumā zvaniet uz tālruņa numuru 28677624 vai rakstiet uz e-pastu sportaskola@smiltene.lv.
Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!
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Neierasti rosīgs augusts
Smiltenes Mākslas skolā
Jau ar pašu augusta sākumu
Smiltenes Mākslas skolā notiek aktīva rosība. Šogad pedagogi no atvaļinājuma atgriezās neierasti agri,
lai kopā ar 5. kursa audzēkņiem
noslēgtu 2019./20. mācību gadu.
Šobrīd vēl audzēkņi zīmē un glezno pēdējos noslēguma kontroldarbus un izstrādā diplomdarbus. Kā
stabila tradīcija, kas izveidojusies
mākslas skolā pēc nobeiguma darbu
novērtēšanas un apliecību saņemšanas, ir absolventu noslēguma darbu
un diplomdarbu izstādes atklāšana.
Šogad tas notiek nedaudz vēlāk kā
ierasts – tūlīt pēc plānotā izlaiduma.
Visi, kas ieinteresēti, izstādi varēs
aplūkot Smiltenes Mākslas skolas
telpās no 24. augusta līdz 1. septembrim. Skola būs atvērta darbdienās
no plkst. 13.00 līdz 18.00.
Izvēlēties skolu pabeigt augustā, nevis maija beigās, bija kopīgs
vecāku, audzēkņu un pedagogu lēmums. Attālināto mācību pieredze
apliecināja, ka noslēguma darbus
nevajadzētu sasteigt maijā, kas
radītu tikai nevajadzīgu slodzi un
papildus stresu jaunajā situācijā, jo
bērniem bija jātiek galā ar vispārizglītojošās skolas uzdevumiem.
Šobrīd, atpūtušies, bez papildus
noslogojuma, audzēkņi veiksmīgi
strādā pēc rūpīgi saplānota grafika,
lai zīmēšanas – gleznošanas telpā
vienlaicīgi uzturētos ne vairāk kā
6 cilvēki. Vēl tikai pedagogu komisija, kuras sastāvā ir arī Valkas
Mākslas skolas pārstāvji, izvērtēs
mūsu audzēkņu veikumu.
Mācīt mākslas priekšmetus attālināti un saprast – kā to vislabāk
izdarīt, bija ļoti liels izaicinājums,
tomēr vērojot 5. kursa noslēguma
darbu tapšanas procesu, saprotam,
ka audzēkņu prasmes un iemaņas
nav nekur zudušas.
21. augustā – izlaiduma dienā,
skolas pagalmā, pulcējoties tikai
bērniem un vecākiem, mūsu absolventi saņems apliecības par iegūto profesionālās ievirzes izglītību
vizuāli plastiskajā mākslā. Visiem
mums tas būs svinīgs un sen gaidīts
notikums.
Pirms doties atvaļinājumā, skolotāji vēl paspēja izvērtēt 1. – 4. kursu
mācību rezultātus. Parasti tas notiek
mācību darbu skatēs, kad audzēkņi
savus zīmējumus un gleznojumus
izvieto pie sienas, sastiprinātus slejās. Šoreiz audzēkņu vecāki tikai

nogādāja paveikto līdz skolai, pārējais bija pedagogu ziņā.
Ja pavasarī visi bijām iemesti
jaunā situācijā, ar kuru bija jātiek
galā, tad tagad, izvērtējot paveikto,
varam jau mērķtiecīgāk sagatavoties
dažādiem jauniem pavērsieniem. Attālinātais mācību process mums neapšaubāmi parādīja ar kādiem izaicinājumiem nāksies saskarties, kam
esam sagatavoti, kas vēl jāpilnveido
un kam jāpievērš vairāk uzmanības.
Taču, izdzīvojot šo laiku, mēs daudz
ko iemācījāmies, ieguvām un iepazinām savus audzēkņus pavisam no citas puses. Jebkurā gadījumā tas ir ļoti
atbildīgs darbs pašiem audzēkņiem.
Uzsākot mācības septembrī,
Smiltenes Mākslas skola, atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem par
drošības pasākumiem Covid – 19
infekcijas izplatības ierobežošanai,
ir gatava strādāt pēc piedāvātajiem
trīs modeļiem. Ar septembri mācības
sāksies klātienē, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, pastiprinātu higiēnu un audzēkņu plūsmu
telpās. Ja būs pārāk liels telpu pieblī-

vējums, izvērtēsim labākos risinājumus mācību procesa organizēšanai
gan skolā, gan attālināti. Ja ministrijā
noteiks, ka katrai izglītības iestādei
ir jāizstrādā rīcības plāns sadarbībā
ar tās dibinātāju, epidemioloģiskajai
situācijai pasliktinoties, un mācības
būs nepieciešams īstenot attālināti,
tas tiks veikts. Skola noteiktajā kārtībā informēs audzēkņus, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par
minēto rīcības plānu.
No 17. augusta līdz 28. augustam Smiltenes Mākslas skola uzņem
jaunus audzēkņus šādās programmās:
• interešu izglītībā bērnus no 7 –
8 gadiem;
• 7 gadīgajā programmā „Vizuāli
plastiskā māksla” – bērnus no 9
gadiem.
Pieteikties var Smiltenes Mākslas skolā, Vaļņu ielā 2, darba dienās
no plkst. 11.00 līdz 18.00.
Astrīda Ķemere,
Smiltenes Mākslas skolas
Direktora vietniece mācību darbā

Jauno audzēkņu
uzņemšana Smiltenes
mūzikas skolā!

No 24. līdz 26. augustam plkst.
15:00 – 18:00 Smiltenes mūzikas
skolā notiks papildus jaunu audzēkņu uzņemšana šādās profesionālās
ievirzes mācību programmās – flautas, trompetes, saksofona, mežraga,
eifonija, tubas un sitaminstrumentu
spēlē.
Lai iestātos mūzikas skolā, katram pretendentam būs jāveic iestājpārbaudījumi. Lūgums iepriekš sagatavot dziesmu, kas būs jānodzied
iestāšanās komisijai, kā arī, neskaitot

sagatavotās dziesmas atdziedāšanu,
būs jāveic ritma un melodijas atkārtošanas pārbaudījumi.
Jaunajā mācību gadā audzēkņiem tiks piedāvāts apgūt jaunu
mācību programmu – vokāli instrumentālie un instrumentālie ansambļi. Šo programmu jau esošie skolas
audzēkņi varēs apgūs vienu gadu.
Uz tikšanos iestājpārbaudījumos!
Smiltenes mūzikas skolas
kolektīvs

Skolēnu un absolventu sveiciens Smiltenei simtgadē
Smiltenes vidusskolas jauniešu
sapņi un cerības pirms simts gadiem
un šodien… Tajos ir kas tik skaists
un laika nogriežņiem pāri stāvošs!
Un pats brīnišķīgākais, ka šis patiesais un vitālais dvēseles kodols, atmodināts, spēj darīt brīnums ikvienā
vecumā…
Kavējamies atmiņās un notikumos, ko pilsētas simtgades laikā
ar režisores Gitas Skadiņas gādību
mums atklāja Smiltenes vidusskolas
jaunieši un absolventi, un esam no
sirds pateicīgi par savu skaisto pilsētu un tās stiprajiem cilvēkiem!
Kā Smiltenes dzimšanas dienai
veltītajā sveicienā 18. jūlija vakarā
atzina uzveduma dalībnieki – patie-

sais spēks, kas daudziem smilteniešiem ļāvis sasniegt augstus mērķus
ne vien Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā, slēpjas radošajā brīvībā,
mērķtiecībā, ticībā labajam, mīlestībā, atbildībā, cilvēcībā un ļoti stiprajā piederības sajūtā savai ģimenei,
dzimtajai vietai, pilsētai un arī Smiltenes vidusskolai, kas glabā īpašas
atmiņas par daudzām smilteniešu
paaudzēm…
Paldies arī Smiltenes vidusskolas bibliotēkas vadītājai Ingunai
Kudlānei par retrospektīvo ieskatu
skolas dzīvē, kas vienmēr bijuši cieši
saistīta ar pilsētas vēsturi.
Baiba Vahere,
Foto: Inga Zaļkalne
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Kultūra
Kad vēsture sadodas rokās ar
tagadni

Velga Mālkalne – Smiltenes novada
Kultūras, sporta un mūžizglītības
pārvaldes vadītāja
Šā gada 29. jūlija Smiltenes novada domes sēdē par
pašvaldības iestādes „Smiltenes novada Kultūras, sporta un
mūžizglītības pārvalde” vadītāju tika iecelta Velga Mālkalne. Atklāti balsojot, Mālkalnes
kandidatūru atbalstīja trīspadsmit balsstiesīgie deputāti – atturējās viens.
Veidojot Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldi, tika noteikts
mērķis – veicināt šo nozaru
attīstību un nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, kā
uzsver Velga: „Atslēgas vārdi
Velga Mālkalne un domes priekšsēdētājs
mūsu darbībai ir – kvalitāte, saEdgars Avotiņš.
darbība un virzība uz attīstību.”
Smiltene ir Velgas sirds pilsēta, šeit nāru attīstības stratēģiju, kurā būtu
pavadīta bērnība un skolas gadi. At- izanalizēta esošā situācija nozarēs,
griezusies, lai strādātu savai pilsētai atrasti risinājumi turpmākai rīcībai.
un visam Smiltenes novadam, Velga Rezultāts, ko vēlamies sasniegt, ir
Mālkalne dalās pārdomās par to, kā resursu, procesu un rezultātu kvaliesot pārvaldes vadītājas amatā plāno tāte. Tas nozīmē – darbu, lai izpētītu
īstenot iepriekš izvirzītos mērķus:
sabiedrības dažādo grupu vajadzības,
Lai pārvaldes uzdevumus va- izvērtētu esošās iespējas un apzinātu
rētu mērķtiecīgi īstenot, viens no jaunus potenciālos resursus, saprastuvākajiem un nozīmīgākajiem uz- tu, kā efektīvi un mērķtiecīgi veidot
devumiem ir izstrādāt starpdiscipli- sadarbību starp pārvaldes struktūr-

vienībām un panākt sinerģiju,
kas dotu ieguldījumu novada iedzīvotājiem un kopumā
Smiltenes novada attīstībai un
atpazīstamībai.
Lai to paveiktu, jādarbojas
visiem kopā. Tāpēc aicināsim
novada iedzīvotājus iesaistīties
aptaujās un diskusijās, līdzdarboties dažādu notikumu norisēs. Turpināsim uz sadarbību
aicināt Smiltenes novada iestādes un uzņēmējus.
Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības
pārvaldes struktūrvienību darbinieki ir spējīgi darboties,
atvērti pārmaiņām un meklē
veidus, kā strādāt situācijā,
ko ievieš Covid-19 noteikumi. To,
ka sadarbība ir efektīva un radoša,
parādīja Smiltenei 100 svētku organizēšanas laiks, kad daudzas mūsu
kopējās idejas kļuva par īstenību.
Vēlam veiksmi un izdošanos
Velgai Mālkalnei jaunajā pārvaldes
vadītājas amatā!
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: Agnis Melderis

Smiltenes
evaņģēliski
luteriskās
draudzes ārsienu
krāsotāji – brāļi
Pijoles 20.gs. 30.
gadu sākumā.
Foto: no Intas
Papiņas arhīva

Smiltenes novada muzejs Mēru muižā aicina uz muzejnodarbību – darbnīcu „Muižas smiņķu un zālīšu ķēķī”. Nodarbības laikā iespējams izgatavot krēmus, lūpu balzamus un citus skaistuma kopšanā noderīgus līdzekļus. Darbinot
ar roku griežamas kafijas dzirnaviņas, iespējams no dažādiem garšaugiem pagatavot zaļo sāli.
Nodarbība noris vienu stundu – gaidītas ģimenes vai interesentu grupas līdz 6 personām. Interesentus aicinām
iepriekš pieteikties, zvanot Līgai Krūmiņai-Krīgerei uz telefona Nr. 26555539 vai rakstot: liga.krigere@smiltene.lv.
Dalības maksa – 3 eiro no personas.
Līga Krūmiņa-Krīgere,
Smiltenes novada muzejpedagogs

Piedalies akcijā un radi savu neparasto dzejoli
SIA „Rufs”
būvnieki
2020. gada
17. jūlijā.

Septembris tradicionāli ir Dzejas mēnesis, jo tieši šajā laikā tiek
atzīmēta dzejnieka Raiņa dzimšanas
diena un visā Latvijā notiek Dzejas
dienu aktivitātes.
Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļa visu
septembri piedāvās Dzejas mēneša
aktivitāti – akciju „Dzejas džungļi:

radi savu neparasto dzejoli!” Ikvienam apmeklētājam būs iespēja radīt
dzejoli bibliotēkā, izmantojot piedāvātos materiālus. Visi radītie neparastie dzejoļi tiks izlikti izstādē, lai
ikviens varētu iepazīties ar moderno
jaunradi. Katram akcijas dalībniekam tiks neliels pārsteigums par piedalīšanos.

Bērnu apkalpošanas nodaļā visu
septembri literatūras izstādē „Septembris – dzejnieku mēnesis” būs
iespēja iepazīt jaunākās dzejoļu grāmatas bērniem un pusaudžiem.
Sanita Lārmane,
Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļas
vecākā bibliotekāre
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Piedalies „Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrijā 2020”!
Arī 2020. gadā ikvienam interesentam ir iespēja piedalīties Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā un koordinētajā lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija 2020”.
Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļā jau pieejamas „Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas 2020” kolekcijas grāmatas.
Vecāku žūrijas grāmatas pieejamas
arī Smiltenes bibliotēkas Pieaugušo
apkalpošanas nodaļā. Žūrijas kolekcijas grāmatas meklējiet arī citās
Smiltenes novada bibliotēkās. Neatstāj lasīšanu uz pēdējo brīdi, piedalies un sāc lasīt jau tagad!
Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija” šogad svin savu 20. gadskārtu
un piedāvā jauno, ekspertu izraudzīto 28 grāmatu kolekciju no astoņām
izdevniecībām. Nelielajā kolekcijā
pārstāvēti 14 oriģinālliteratūras darbi un 14 tulkojumi no dažādām valodām – lietuviešu, igauņu, zviedru,
somu, krievu, franču un katalāņu.
Līdz 2020. gada decembra bei-

gām žūrijas dalībniekiem jāizlasa 6
grāmatas no 28 grāmatu kolekcijas
un jāaizpilda elektroniskā grāmatu
novērtēšanas anketa, par ko dalībnieks saņems balviņu.
Visi dalībnieki drīkst mainīt ieteikto vecumgrupu un brīvi izvēlēties grāmatas no kolekcijas kopējā
piedāvājuma.
„Bērnu un jauniešu žūrija” ir
Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2001. gada īstenota
lasīšanas veicināšana programma.
Bērni un jaunieši, kuri iesaistās žūrijas darbā, kļūst par literatūras ekspertiem. Katru gadu viņi lasa un vērtē
jaunākās grāmatas, kas īpaši izvēlētas šai programmai un izvirza balvai
rakstniekus, ilustrētājus, tulkotājus,
izdevējus – visus, kas piedalījušies
interesantāko grāmatu tapšanā.
Aicinām iesaistīties lielus un
mazus lasītājus, kā arī vecākus šajā
lasīšanas piedzīvojumā!
Sanita Lārmane,
Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļas vecākā
bibliotekāre

Banka datorā un telefonā –
nāc un uzzini vairāk!
Lai plašāk izglītotu par internetbankas iespējām un ērtākajiem veidiem, kā izmantot dažādus bankas
pakalpojumus datorā vai mobilajā
tālrunī, Swedbank sadarbībā ar Smiltenes novada bibliotēku 7. septembrī
plkst. 11.00 aicina uz izglītojošu tikšanos „Banka datorā un telefonā”.
Interesenti aicināti ņemt līdzi
savas internetbankas pieejas datus
(lietotāja numuru, kodu kalkulatoru
vai Smart-ID), lai Swedbank speciālists varētu sniegt individuālas
konsultācijas internetbankas un citu

saistīto e-pakalpojumu lietošanā.
Konsultācijas notiks bez maksas.
Sakarā ar koronavīrusa COVID-19 izplatību Latvijā, lai varētu
ievērot MK noteikto distanci starp
apmeklētājiem, ir nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa telefona
Nr. 26449145, e-pastu: biblioteka@
smiltene.lv vai apmeklējot bibliotēku klātienē Baznīcas laukumā 13.
Sandra Marķitāne,
Smiltenes novada bibliotēkas
informācijas speciāliste

Mākslas un amatniecības
izstāde „Ziedi krāsā un
kompozīcijā greznos un
smalkos izstrādājumos”
Smiltenes novada muzejā, Mēru
muižā no 20. augusta līdz 1. oktobrim būs apskatāma izstāde „Ziedi krāsā un kompozīcijā greznos un
smalkos izstrādājumos”, ko veidojuši mākslinieki un amatnieki no visas
Latvijas.
Daba ir tā, kas iedvesmo, palīdz saskatīt krāsu mainīgo daudzveidību. Jau gadu simtiem ziedi ir
iedvesmojuši māksliniekus un viņu
daiļradi, arī šajā izstādē tiek meklēts
nacionālais kods, kur darbi, krāsu
salikumi un kompozīcijas ritmi radī-

ti asociācijās ar Latvijā sastopamiem
ziediem. Šoreiz īpaši pievērsīsimies
tam, kas Latvijas rokdarbniekiem
šķiet smalks un grezns, tādā veidā
dodot iespēju redzēt, cik smalkus un
greznus izstrādājumus rada mūsdienu daiļamata meistari.
Izstādes rīkotājs: Smiltenes novada dome, Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra Tautas lietišķās mākslas studija „Smiltene”.

15. septembrī no pulksten 8.00
līdz 15.00 SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” pieņems bērnu alergologs Mārīte Poga.
Pieteikšanās: tālr. 64772534, e-pasts
registratura@smiltenesslimnica.lv vai
klātienē poliklīnikas reģistratūrā.

Agnese Ice-Sudzane,
TLMS „Smiltene” vadītāja

Sacensību nolikums:
www.smiltene.lv; www.ziemellatvija.lv

2020. gada 29. augustā Grundzāles pamatskolas laukumā un tā
apkārtnē norisināsies Smiltenes
novada sporta svētki. Aicinām visus Smiltenes novada iedzīvotājus
un organizācijas iesaistīties sportiskās aktivitātēs.
Ar mērķi popularizēt sportu kā
veselību stiprinošu, relaksējošu un
emocionāli atraktīvu nodarbi, Smiltenes novada Kultūras, sporta un
mūžizglītības pārvalde sadarbībā ar
biedrību „Smiltenes sporta centrs”
un Grundzāles pagasta sporta organizatoru Māri Stabiņu organizē ikgadējos novada sporta svētkus.
Sacensībās aicināti piedalīties
Smiltenes novada pagastu, iestāžu,
organizāciju un fizisku personu veidotas komandas, kurās dalībnieki
nav jaunāki par 16 gadu vecumu.
Ikviens sacensību dalībnieks par

savu veselības stāvokli uzņemsies
atbildību pats, apliecinot to ar savu
parakstu komandas pieteikumā.
Sporta svētku dienā komandas
aicinātas ierasties līdz plkst. 9.30, sacensību sākums plkst. 10.30. Šogad
sporta svētku programmā iekļautas dažādas netradicionālas sporta
disciplīnas: pionierbols, frisbijs,
zelta rokas, tālmetēji, pretstafete,
orientēšanās biatlons, futbola golfs,
10 minūtes jaunsardzē un distanču
slēpošana. Vairāk informācijas par
sporta veidiem var uzzināt Smiltenes
novada sporta svētku NOLIKUMĀ,
www.smiltene.lv mājaslapā.
Komanda jāpiesaka iepriekš
zvanot uz telefona Nr. 26460704
vai rakstot uz e-pasta adresi: sportacentrs@hotmail.com līdz 27. augusta plkst. 20.00.
Sacensību dalībniekiem pare-

dzētas balvas – pirmo trīs vietu ieguvēji komandu vērtējumā tiks apbalvoti ar piemiņas balvām, kā arī
ikviena komanda saņems gandarījuma balvu.
Ierodoties uz sacensībām, automašīnu novietošana jāplāno pie pagasta ēkas. Pieteiktajām komandām
tiks izsniegta atļauja vienas automašīnas iebraukšanai sacensību norises
teritorijā.
Uz tikšanos Smiltenes novada
sporta svētkos!
Ja pasākuma dienā ir pasliktinājusies pašsajūta (ir manāmas pazīmes elpceļu infekcijai vai paaugstināta temperatūra) lūdzam palikt
mājā un neapdraudēt citu pasākuma
dalībnieku veselības stāvokli.
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Ieriteņo rudenī!
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) aicina piedalīties velobraucienā „Ieriteņo rudenī” un noslēgt aktīvā tūrisma sezonu
Smiltenes novadā, iepazīstot Variņu
pagasta ainaviskās un kultūrvēsturiskās vietas.
Pasākuma norise 26. septembrī pie Variņu tautas nama, dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00,
starts braucienam plkst. 10.30.
Dalībniekiem tiks piedāvāti trīs
apļveida velo maršruti – 11, 26 un
44 km garumā, lai katrs pasākuma
dalībnieks varētu izvēlēties saviem

spēkiem atbilstošāko.
Eiropas Sociālais
Iepriekšēja pieteikšafonds
nās līdz 23. septembrim
elektroniski
visit.smiltene.lv, zvanot uz +371
Pasākums tiek rīkots projekta „Pasākumi
29395200 vai klātienē
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Smiltenes novada TIC
Smiltenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/052
(Dārza ielā 3). Ir iespēja
ietvaros.
pieteikt vietu kopējā transportā, lai nokļūtu uz pasākuma no- cinām lietot aizsargķiveres (bērniem
rises vietu. Transportā vietu skaits ir līdz 12 gadiem tās ir obligātas).
ierobežots.
Lelde Atlāce,
Atgādinām, ka atrodoties uz
Smiltenes novada Tūrisma
ceļa un kustībā, obligāti jāievēro
informācijas centra
ceļu satiksmes noteikumi kā arī aiTūrisma organizatore
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100 notikumi Smiltenes vēsturē – Atmodas laiks Smiltenē
Šogad aprit 100 gadi kopš
Smiltene ir ieguvusi pilsētas tiesības. Gadsimta laikā Smiltene ir
piedzīvojusi izaugsmi un attīstību,
pateicoties spilgtiem notikumiem
politikā, kultūrā, ekonomikā un
citās sabiedriskās dzīves jomās.
Turpinām lasītājus iepazīstināt ar
100 nozīmīgākiem vēstures notikumiem, kuri veidojuši Smilteni.
Šajā izdevumā atspoguļoti notikumi, kuri vēsta par Atmodas laiku.
1. 1987. gads – Nacionālās
Atmodas kustības vēsmas jūtamas arī Smiltenē. 1988. gada 14.
septembrī Jāņukalnā Vides aizsardzības klubs un LNNK nodibināja
pirmo Tautas frontes grupu Smiltenē, tajā pierakstījās 28 cilvēki.1
1988. gada 24. decembrī pirmo reizi
Jāņukalnā tika pacelts sarkanbaltsarkanais karogs.2 1989. gada 23.
augustā smiltenieši piedalījās akcijā
Baltijas ceļš.3 1989. gada pašvaldību vēlēšanās Smiltenes tautas frontes grupa izvirzīja arī savus kandidātus4. 1990. gada 27. februārī virs
pilsētas domes pirmo reizi pacēla
sarkanbaltsarkano karogu.5
2. 1987. gads – poliklīnikas telpās atklāts medicīnas muzejs. Par profesionālu māksliniecisko noformējumu parūpējušās
T. Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmijas studentes. Latvijas slimnīcu vidū unikālā muzeja neoficiālā
direktore un vienlaikus zinātniskā
līdzstrādniece bija Ilze Krūmala.
Muzejā izvietoti vairāki stendi,
kuros vēstīts gan par pirmajiem
novada ārstiem, gan par dažādiem
medicīnas vēstures laikposmiem
Smiltenē.6
1989. gadā par Smiltenes novada medicīnas vēstures pētīšanu un
muzeja izveidi Ilzei un Jānim Krūmaliem tika piešķirta Paula Stradiņa
balva, tā tika svinīgi pasniegta 1990.
gada 24. maijā Smiltenē, piedaloties
plašam viesu pulkam.7
1989. gada maija beigas – Imants Zauls ar draugiem
noceļ Smiltenes baznīcas gaili, lai to atjaunotu. Gailim tika
konstatēti 12 ložu caurumi, tā
sekstes iekšpusē bija izvietots uzraksts „C. T. Ballhausen 1858”.
Gaili atjaunot apņēmās 8. CBR atslēdznieks Andris Krūmiņš. 1989.
gada 14. septembrī atjaunoto gaili
pacēla baznīcas tornī.8
3. 1990. gada 11. aprīlis –
tiek demontēts 1957. gadā atklātais Ļeņina piemineklis.9 11. aprīļa
rītā 8. CBR tautfrontieši, izmantojot
viņu rīcībā esošo tehniku, pieminekli demontē un nogādā uz Mārupītes
krastiem Rīgā, kur tēlnieks O. Feldbergs bija iecerējis veidot vadoņa
bijušo pieminekļu aleju.
4. 1990. gads – tiek atklāti vairāki pieminekļi II Pasaules
kara un tam sekojošo represiju
upuriem. 14. jūnijā atklāts piemineklis 1940. un turpmāko gadu
upuriem, pilsētas kapos Vaļņu ielā
11 (tēlniece Līvija Rezevska).10 11.
novembrī atklāj pieminekli “Sašķeltā ģimene”, Atmodas ielā 2 (tēlnieks
Indulis Ranka, arhitekts – Edvīns
Vecumnieks).11 16. martā tika iesvētīts Baltais krusts Atmodas ielā
tiem latviešu karavīriem, kuri karojuši vācu armijā.12 2019. gada 11.
novembrī par godu Lāčplēša Kara
ordeņa dibināšanas 100 gadadienai,

Smiltenieši akcijā Baltijas ceļš 1989. gada 23. augustā.
Guntas Drones foto.
1991. gada 15. janvāris – smiltenieši barikādēs sargā starptautisko
telefonu centrāli. (Zušmanis J. “Smiltene: laiki un likteņi”, 156. lpp.).
Foto no Jura Zušmaņa kolekcijas.

Smiltenes televīzija.
Foto no Gunāra Liedaga arhīva

1987. gadā poliklīnikas telpās
atklāj medicīnas muzeju.
Foto no Smiltenes novada muzeja
krājuma.

1989. gada maija beigās Imants
Zauls ar domubiedriem noceļ
baznīcas gaili, lai restaurētu.
Foto no Jura Zušmaņa kolekcijas.
(Zušmanis J. Smiltene: laiki un
likteņi, 245. lpp.).
1992. gada vasarā XXV vasaras
olimpiskajās spēlēs Barselonā
latviešu šosejas riteņbraucējs,
smiltenietis Dainis Ozols, iegūst
bronzas medaļu riteņbraukšanā,
foto publicēts https://www.sporto.
lv/ sporta-veidi/individualie-sportaveidi/kalna-kapejs-ozols/.

Tiek demontēts 1957. gadā atklātais Ļeņina piemineklis.
Foto no Smiltenes novada muzeja krājuma.

1990. gada 11. novembrī atklāj pieminekli „Sašķeltā ģimene”
Atmodas ielā 2. Tēlnieks Indulis Ranka, arhitekts Edvīns Vecumnieks.
Foto no Jura Zušmaņa kolekcijas. (Zušmanis, J. Smiltene: laiki un likteņi,
152., 266. lpp.).
kā arī, lai godinātu novada karavīrus, kuri apbalvoti ar Lāčplēša Kara
ordeni, Smiltenē tika svinīgi atklāta
piemiņas vieta – uzstādīts granī-

ta stends pie pieminekļa Brīvības
kara varoņiem. Uz granīta stenda
iegravēti 34 LKO kavalieru vārdi,
kas dzimuši un dzīvojuši tagadējā

Smiltenes novada teritorijā.
5. 1991. gada 20. janvāris
– tiek nodibināts orientieristu
klubs „Azimuts”. Klubam nebija savu telpu, taču sapulces notika
Alda Lapiņa mājās, kur tika glabātas arī kluba izcīnītās balvas un
citas trofejas. Pirmās orientēšanās
sacensības Smiltenē notika 1975.
gada aprīlī, 1977. gada sezonā tās
ieguva nosaukumu „Azimuts”.13
6. 1991. gada 13. janvāris
– smiltenieši iesaistās barikāžu
akcijās Rīgā, no Smiltenes uz
manifestāciju Rīgā izbrauc ap
150 cilvēku.14 14. janvārī tika organizēta barikāžu aizstāvju kustība
no Smiltenes, 15. janvārī smiltenieši tika norīkoti sargāt starptautisko
telefonu centrāli Dzirnavu ielā.15
1991. gada 23. augustā smiltenieši
brauc uz Rūjienas – Igaunijas ceļu,
lai iedegtu Baltijas tautu vienotības
ugunskurus (Smiltenes LTF nodaļai iedalīts ceļa posms 6 km aiz
Rūjienas).16
7. 1991. gada 1. decembris
– darbu sāk Smiltenes televīzija.
Smiltene, Ogre un Rēzekne bija
vienas no pirmajām vietām Latvijā, kur veidojās oficiāli piereģistrēta lauku televīzija.17 1996.
gada novembrī Smiltenes 8. CBR
sakaru tornī tika uzstādīta mobilā
telefona starpstacija un Smiltenes
televīzijas antena.18

Vispasaules smilteniešu saieta
programma. Smiltenes novada
muzeja krājums.

8. 1992. gada vasara – XXV
vasaras olimpiskajās spēlēs Barselonā latviešu šosejas riteņbraucējs, smiltenietis Dainis Ozols,
iegūst bronzas medaļu riteņbraukšanā – 194 km individuālajā grupas
braucienā, trasi veikdams 4 stundās, 35 minūtēs un 24 sekundēs.19
2018. gada 3. maijā D. Ozols saņēma
V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni „Par
izciliem sasniegumiem sportā un
nozīmīgo ieguldījumu riteņbraukšanas sporta attīstībā Latvijā”.20
9. 1993. gada 26. – 27. jūnijs
– pirmais Vispasaules smilteniešu
saiets. Smiltenes Baznīcas laukumā
to atklāja pilsētas valdes priekšsēdētājs Gatis Krūmiņš un Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes priekšsēdētājs Gunārs Meierovics.21 Saietā
bija reģistrējušies 430 dalībnieki, to
skaitā 115 no ārvalstīm. Visvairāk
pārstāvēta bija Austrālija un ASV,
bija ieradušies smiltenieši arī no Anglijas, Kanādas, Vācijas, Zviedrijas,
Igaunijas.22 Vislielākie nopelni svešumā izklīdušo smilteniešu apzināšanā bija Kārlim Ķuzulim.
10. 1994. gada 12. janvāris
– nodeg 1973. gada augustā pēc
arhitekta Melngaiļa projekta 8.
CBR Tepera ezera krastā uzceltā
somu pirts ēka.23 Pirts bija smilteniešu iecienīta un tālu slavu ieguvusi atpūtas vieta, tajā bija ierīkota viesību zāle, otrajā stāvā – mēbelētas
istabiņas. Betonētajā ēkas pamatnē
bija ierīkota pirts telpa un baseins.
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11. 1994. gada 29. maijs –
pirmās demokrātiskās pašvaldības vēlēšanas. Vēlēšanu komisija
Smiltenē reģistrēja 3 kandidātu sarakstus – vēlētāju apvienības „Mēs
savai pilsētai”, „Smiltenes saimnieks” un „Nacionālo Daugavas
vanagu un LTF atbalstītāji”. Pilsētas
domē tika ievēlēti 11 deputāti, kuri
pirmajā sēdē 9. jūnijā aizklātā balsošanā par domes priekšsēdētāju ievēlēja Gati Krūmiņu.24
12. 1995. gada 9. oktobris
– apstiprināts Smiltenes pilsētas
Goda medaļas apbalvojuma nolikums. Pēc I. Ābola ierosinājuma
pilsētas dome nodibināja Smiltenes
pilsētas augstāko apbalvojumu, kas
pasniedzams katru gadu Latvijas
Republikas proklamēšanas dienas
priekšvakarā. Medaļas autors – Haralds Balodis. 1995. gada novembrī tika piešķirtas pirmās četras
Smiltenes pilsētas Goda medaļas,
to laureāti – E. Mūrnieks, E. Cāle,
V. Kalvele un E. Pelsis.25
13. 1996. gada 1. jūlijs – nodibināta Smiltenes Mākslas skola kā patstāvīga iestāde. Valkas
pilsētas dome savā pārziņā pārņem
Valkas Mākslas skolu un brīvdabas
estrādi, bet Smiltenes dome – mākslas skolas filiāli.26 Mākslas skolas
pirmsākumi meklējami 1977. gadā,
kad gleznotājs Aldis Štelcs izveidoja mākslas studiju, kura pēc Valkas
Mākslas skolas nodibināšanas 1990.
gada nogalē turpināja darbu kā šīs
skolas filiāle.27
14. 1996. gada 24. augusts
– laikraksta „Smiltenīte” (iknedēļas izdevums izziņai un atpūtai
ar Smiltenes televīzijas raidījumu
programmu) pirmais tipogrāfiski
iespiestais numurs. Tas iznāca līdz
2002. gada 25. maijam, pēc 2 mēnešiem G. Liedags sāka izdot laikrakstu „Mazpilsēta”, kas turpināja
laikraksta „Smiltenīte” numerāciju
un arī informēja par notikumiem
Smiltenē. „Mazpilsēta” no lasītājiem atvadījās 2003. gada 7. martā
ar cerību, ka laikraksts „Ziemeļlatvija” turpinās pilsētas notikumu apkopošanu.28
15. 1996. gads – šlāgermūzikas
grupu pirmsākumi Smiltenē – tiek
nodibināta grupa „Kaimiņi”, kura
savu pirmo audiokaseti ieskaņoja
1998. gada pavasarī.29 2000. gadā
izveidojās grupa „Apvedceļš”30, divus gadus vēlāk izdotā albuma „Tā
bija, tā būs” dziesma „Zemenes”
kļuva par vienu no lielākajiem grupas hitiem. 2016. gada 1. septembrī
Smiltenē notika vēl nebijusi zibakcija – „Apvedceļš” jaunā videoklipa
„Kantrī radies Smiltenē” filmēšana
ar smilteniešu piedalīšanos.31 2001.
gadā A. Gedrovičš, kurš sākotnēji
spēlējis grupā „Kaimiņi”, Bilskā
nodibināja citu muzikālo apvienību – grupu „Sestā jūdze”.32 2019.
gadā „Sestā jūdze” uzstājās Eiropas
lielākajā kantrī mūzikas pasākumā
„Trucker&Country Festival” Šveices pilsētā Interlakenā, kur festivāls
togad norisinājās jau 26 reizi.33
16. 1999. gada 9. februāris –
nodeg vēsturiskā Jāņukalna ēka.
Ēka būvēta 1914. gadā kā vasaras izrīkojumu zāle, to atklāja 1914. gada
26. maijā.34 Gadu gaitā tā pieredzējusi daudz skaistu un nozīmīgu notikumu – izstādes, izlaidumus, teātra
izrādes, sporta sacensības, plaši apmeklētas sanāksmes un balles. 2011.
gada 16. un 17. jūlijā ar devīzi „Uz-

Pēc arhitekta Melngaiļa projekta
8. CBR 1973. gada augustā Tepera
ezera krastā uzcēla somu pirti.
1994. gada 12. janvārī pirts
nodega. Alda Pētersona foto.

Smiltenes pilsētas Goda medaļa ir
augstākais pilsētas apbalvojums,
kuru pasniedza katru gadu Latvijas
Republikas proklamēšanas
dienas – 18. novembra – svinību
priekšvakarā. Medaļas autors –
H. Balodis. Foto no Jura Zušmaņa
kolekcijas. (Zušmanis, J. „Smiltene:
laiki un likteņi”, 7. lpp.).

2016. gada 1. septembrī Smiltenē notika vēl nebijusi zibakcija –
„Apvedceļš” jaunā videoklipa „Kantrī radies Smiltenē” filmēšana ar
smilteniešu piedalīšanos.
Santas Sinkas foto. Laikraksta „Ziemeļlatvija” arhīvs.

2000. gada 27. aprīlī apmeklētājiem
atvērts privātais Lazdu kalna skatu
tornis. Īpašnieks Jānis Iesaliņš.
Foto no Jura Zušmaņa kolekcijas.

Jāņukalna 100. jubilejas svinības 2011. gada 16., 17. jūlijā. Maritas Mūzes foto.

ziedi Jāņukalnā” Jāņukalns svinēja
100. jubileju. 1910. gadā Smiltenes
muižas īpašnieks firsts Pauls Līvens
Jāņukalnu nodeva Smiltenes pilsētas
brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrībai un sabiedrībai
beztermiņa lietošanā.35
17. 2000. gada 27.
aprīlis – atvērts Lazdu
kalna skatu tornis.36 Torņa augstums 21 m, skatu
platforma – 17 m. No torņa
skatu platformas paveras
plašs skats uz pilsētas panorāmu un tuvāko apkārtni.
Skaidrā laikā saskatāms
2000. gada 18. novembrī Smiltenes baznīcā
Trikātas
baznīcas tornis un
mācītājs Normunds Celmiņš iesvētīja jauno
ziemeļu
pusē
– Valgas telepilsētas karogu. Karoga devīze „Smiltene –
vīzijas
tornis
(Igaunija).37
Vidzemes lielceļu krustojums”.
Karogu izšuva Ausma Apša no Saulkrastiem. Torni projektējis inženieris
(Zušmanis, J. Smiltene: laiki un likteņi, 6.,169. Aivars Vilmanis, to būvējuši smiltenieši Aleksejs
lpp.). Foto no Jura Zušmaņa kolekcijas.
Voroncovs un Aleksejs
Lavrinovičs īpašnieka Jāņa
Iesaliņa vadībā.38 Tornis
apmeklētājiem slēgts 2013.
gadā saistībā ar rekonstrukcijas nepieciešamību.39
18. 2000. gads –
Smiltenes 80 gadu jubileja. 8. maijā tika apstiprināta Smiltenes pilsētas
karoga skice. Karoga devīze „Smiltene – Vidzemes
Kopš 1998. gada 1. septembra Smiltenes
lielceļu krustojums”. KaMākslas skola atrodas gleznotāja Jāņa Medņa
rogu izšuvusi saulkrastiete
brāļa Alberta Medņa mājā Vaļņu ielā 2.
Ausma Apša, skices autors
Foto no Jura Zušmaņa kolekcijas.
– H. Balodis. To iesvētīja
Smiltenes baznīcā 2000.
gada 18. novembrī.40 Šī
paša gada rudenī par godu
Smiltenes 80 gadu jubilejai Raita Leite noauda 8
metrus un 60 centimetrus
garu Smiltenes jostu. Jostā ieaustas 101 smiltenieša
personīgās, speciālā datorprogrammā izveidotās
Vasaras izrīkojumu zāle Jāņukalnā.
zīmes.41
Foto no Jura Zušmaņa kolekcijas.

Nākamajā izdevumā 100 notikumu Smiltenes vēsturē izzināšanu
noslēgsim ar nozīmīgākiem 21. gs
notikumiem.
Sastādītāji: Ieva Miķe (Smiltenes novada muzejs), Alda Liuke
(Smiltenes novada bibliotēka),
Marita Mūze (Smiltenes novada
dome)
Smiltenes vēstures notikumu apkopošanā piedalījās: Inguna
Kudlāne, Andris Pauls-Pāvuls, Ine-

se Upmale, Aldis Apsītis, Vilis Purmalis, Gatis Samučonoks, Mārīte
Rainbaha, Rihards Rainbahs, Ginta
Pērle-Sīle, Gunārs Liedags, Maija Jančevska, Aija Cunska, Velga
Mālkalne, Modris Apsītis, Anda un
Jānis Dingas, Guntis Priedīte, Linda Beitika, Evita Zušmane, Līga
Zušmane, Gunta Štelce, Didzis
Lūkins, Haralds Balodis, Renārs
Žeļezkins, Līga Krūmiņa-Krīgere,
Reinis Kulbergs
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Pasākumi Smiltenes
novada Kultūras centrā,
kultūras un tautas
namos pagastos
Augusta mēnesī tiek plānoti dažādi pasākumi Smiltenes novada Kultūras centrā, kā arī novadā. Viens no
pirmajiem pasākumiem bija koncertprogramma „Īsas
pamācības mīlēšanā” Smiltenes brīvdabas estrādē 2.
augustā. Savukārt 8. augustā plkst. 19.00 Launkalnē
notika vasaras nojumes atklāšanas svētki.

AUGUSTĀ
No 1. augusta līdz 30. septembrim Palsmanes kultūras namā iespējams aplūkot Vaidas Namnieces keramikas un gleznu izstādi. Izstādē ir iespēja iegādāties
autores pirmo dzejoļu krājumu „Atraisīšanās”.
22. augustā plkst. 15.00 Smiltenes brīvdabas estrādē Jāņukalns viesosies Bauskas Kultūras centra
Tautas teātris ar izrādi „Laulību līgums”. Ieeja par
ziedojumiem.
22. augustā plkst. 19.00 Smiltenes brīvdabas estrādē Jāņukalns notiks muzikāls vakars ar grupu Galaktika. Ieejas maksa – 5 eiro, pasākuma dienā – 7 eiro.
22.augustā plkst. 16.00 Blomes pagasta Jeberlejas
estrādē „Trejmeitiņas’’ aicina uz dzimumdienas ballīti. Jubilāres – „Papardes’’, „Vijolītes’’, „Smiltesele’’.
Ieeja ir bez maksas.
22. augustā plkst. 19.00 Blomes pagasta Jeberlejas
estrādē danči kopā ar „Zeļļiem’’. Ieejas maksa – 2
eiro.
23. augustā plkst. 17.00 Smiltenes Vecā parka estrādē notiks deju uzvedums „Cilvēks”, organizē deju
studija „Kristāls”. Ieeja par ziedojumiem.
28. augustā plkst. 16.00 pie Blomes pamatskolas
notiks pasākums „Tracis pirms skolas’’.
Aicināti visi novada bērni.
29. augustā plkst. 10.00 Grundzālē notiks Smiltenes novada sporta svētki 2020.
29. augustā plkst. 18.00 Grundzālē norisināsies erudīcijas turnīra „Prāto Grundzālē!” 4. spēle.
29. augustā plkst. 21.00 – 24.00 Grundzāles estrādē notiks balle ar grupu „Ginc un es”. Ieejas maksa –
3 eiro. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā balle notiks
kultūras namā.
30. augustā plkst. 14.00 Smiltenē notiks noslēdzošais pop-up koncerts „Sapnis Ceļā” ar mūziķi Igo un
ģitāristu Ēriku Upenieku. Biļetes pieejamas www.
bezrindas.lv vai Smiltenes novada KC kasē. Ieejas
maksa – 10 eiro.

SEPTEMBRĪ
2. – 4. septembrim Smiltenes novada KC kino zālē
norisināsies festivāls „Lampa”. Plašāka informācija
sekos.
10. septembrī plkst. 18.00 Smiltenes novada Kultūras centrā notiks lekcija „Minimālisms. Dzīve ar
vairāk” kopā ar Seek The Simple autori Lauru Arnicāni. Ieejas maksa – 10 eiro.
12. septembrī Smiltenes novada KC norisināsies
dzejas dienas pasākums „Ceļā pie Tevis”. Plašāka informācija sekos.
19. septembrī plkst. 19.00 Palsmanes Kultūras
namā notiks amatierteātra „Randiņš” PIRMIZRĀDE. Ielūdzam uz izrādi visai ģimenei „Ekspotīcija un
citi notikumi”. Ieejas maksa – 2 eiro.
26. septembrī no plkst. 21.00 līdz plkst. 24.00 norisināsies muzikāls, deju ritmos piepildīts pasākums
„Masku satikšanās”. Ļausimies iztēlei par maskēšanos. Pasākuma dalībniekiem, kuri būs ieradušies maskās, paredzēta loterija. Ieejas maksa – 3 eiro.
Par gaidāmajiem pasākumiem augustā un septembrī
aicinām sekot līdz www.smiltene.lv mājas lapā.
Alise Seile
Smiltenes novada KC mākslinieciskā vadītāja

Leģendārais
„Smiltenes kauss”
riteņbraukšanā šogad
notiks divu dienu
garumā
Vienas no Baltijas valstu leģendārākajām riteņbraukšanas sacensībām – „Smiltenes kauss” – šogad norisināsies
divu dienu garumā – 12. un 13. septembrī. Vērienīgajā pasākumā piedalīties aicināts ikviens aktīvās atpūtas cienītājs.
Šogad „Smiltenes kausa” rīkotāji strādā pie tā, lai
pasākums būtu vēl pieejamāks, skatāmāks un sportiski
aizraujošāks. Sestdien 12. septembrī norisināsies Latvijā
vēl nebijušas sprinta sacensības. Sacensībās piedalīties
varēs ikviens smiltenietis un novada viesis, tās norisināsies no plkst. 18.00 līdz 21.00.
Svētdien, 13. septembrī, jau no plkst. 10:00 leģendārajā
bruģa kalnā, Vecajā parkā un citviet Smiltenē notiks leģendām apvītais „Smiltenes kausa” kritērijs, kā arī bērnu sacensības.
„Smiltenes kauss” noslēgsies ar Tautas braucienu ikvienam Smiltenes novada iedzīvotājam un pilsētas viesim.
Šajā braucienā piedalīties aicināti darba kolektīvi, skolu klases, bijušie izcilā trenera Jāņa Akmentiņa audzēkņi, Latvijas
riteņbraukšanas leģendas un ikviens cits, kuram sirdij tuva
aktīvā atpūta.
Vairāk informācijas www.smiltene.lv mājaslapā, kā arī
sociālajos tīklos.
Toms Markss,
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas preses sekretārs
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