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Zinību diena trīs īpašās pieturās
Šogad Smiltenes vidusskolā
tradicionālo Zinību dienas gājienu
aizstāja skolēnu, viņu vecāku un
skolotāju tikšanās trīs pieturās – pie
skolas ēkām Rīgas ielā, Dārza ielā
un Dakteru ielā. Domās un sirdī viņi
visi ir kopā – priecīgi par atkalredzēšanos un cerībā, ka jaunais mācību
gads aizritēs labi.
Pirmajā pieturā tika sveikti
pirmklasnieki, kuri šogad sāka skolas gaitas, kā arī otro, trešo un ceturto klašu skolēni.
„Mēs jūs visus ļoti gaidījām!
Katru stūrīti iekārtojām tā, kā to
prasa jaunie noteikumi,” skolēnus,
viņu vecākus un skolotājus uzrunāja
direktores vietniece skolas ēkā Rīgas ielā – Inese Raiskuma. „Šodien
pie skolas mastā plīvo arī vidusskolas karogs. Lai tas tur turas tāpat kā

Priecīga uz pirmo mācību stundu jaunajā mācību gadā dodas 5.a klase.
mūsu vēlēšanās un labā griba! Lai
mums visiem labs jaunais mācību

gads!” Skolēnu ieiešanai skolā bija
sarūpētas īpašas – imunitāti stiprino-

šas un prieku rosinošas durvis.
Sargāsim viens otru!
Skolas direktore Ilze Vergina
pirmklasniekiem dāvināja Smiltenes vidusskolas īpašās veiksmes pogas, vēlot skolēniem, skolotājiem un
vecākiem lielu pacietību un izturību.
Cerībā, ka tik skaisti ieskandināts
pirmais septembris mūs visus veiksmīgi aizvedīs līdz mācību gada beigām. „Paldies ikvienam skolas darbiniekam, kas sarūpēja šos svētkus!
Vēlos jums nodot sveicienus arī no
Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājas Guntas Grigores, kura
teica, lai ejam visām grūtībām pa
priekšu. Ja tā darīsim, būs arī augsti
mācību sasniegumi!
Šogad, ņemot vērā situāciju pasaulē, mums nāksies būt ļoti saprotošiem un atbildīgiem. Katrs solis,

ko spersiet ne tur, kur vajadzētu, var
nodarīt pāri skolasbiedriem, jūsu
mīļajām omītēm un opīšiem! Sargāsim viens otru!
Attiecības, kuru pamatā ir savstarpēja uzticēšanās un cieņa, nes
daudz prieka! Un to jums visiem no
sirds novēlu!
Skatos un priecājos par mūsu
vecāko klašu skolēniem, kuri zina,
kāpēc izvēlējušies šo skolu un ir
arī gatavi strādāt, lai savus mērķus
sasniegtu. Šogad mecenāte Māra
Dāme izveidojusi fondu, ar kura atbalstu katru semestri divi vidusskolēni ar augstāko mācību darba novērtējumu saņems 200 un 300 eiro
lielas stipendijas. Par to viņai ļoti
liels paldies!
turpinājums 7. lpp.

Uzsāksies Dakteru ielas posma pārbūves darbi
2020. gada septembra beigās
uzsāksies Dakteru ielas rekonstrukcijas darbi, kuras ietvaros
plānots pārbūvēt ielu un tās pieslēgumus 1287 m garumā, posmā
no Dakteru ielas 1 līdz Dārza ielai.
Projekts paredz pieslēgumu un
nobrauktuvju sakārtošanu, izmainot platumus un rādiusus atbilstoši
transportlīdzekļu trajektorijām un
normālprofiliem. Dakteru ielas kreisajā pusē posmā no Dārza ielas līdz
Tepera ezeram paredzēts ierīkot 2
– 2,5 m platu gājēju ietvi apvienotu
ar veloceliņu. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt arī vairākas autostāvvietas –Dakteru un Peldu ielas krustojumā – 3 stāvvietas, gar Smiltenes
vidusskolu 26 stāvvietas vieglajām
automašīnām, 1 stāvvieta autobusam, kā arī atjaunot stāvlaukumu
pie SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīcas” – 17 stāvvietas un Dakteru ielas sākumā netālu no Tepera
ezera – 22 stāvvietas. Dakteru ielas
labajā pusē, starp Dārza un Peldu ielām, esošajā brīvajā, neizmantotajā
teritorijā paredzēts ierīkot labiekārtotu atpūtas laukumu ar soliņiem,

Dakteru iela.
atkritumu urnām un apstādījumiem.
Lai nodrošinātu satiksmes organizāciju un plānoto darbu izpildi
2020. gadā objektā darbus organizēs
pa posmiem. Darbi objektā uzsāksies
ar trases uzmērīšanu un nospraušanu dabā, tiks veikti sagatavošanas
un esošo konstrukciju demontāžas
darbi, secīgi turpinot strādāt pie
apakšzemes centrālo komunikāciju – ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas,
apgaismojuma un vājstrāvas tīklu
pārbūves atbilstoši būvprojektam,

ielas un ietves zemes klātnes izbūves
un pamata konstruktīvo kārtu izbūves, līdz šķembu pamata apakškārtai
2020. gadā.
Lai izbūvētu brauktuves un ietvju konstruktīvās kārtas, pārbūves
darbu laikā ir paredzēta ielas malā
augošo koku un dzīvžogu zāģēšana.
Galvenokārt projektā ir paredzēta
kādreiz staboto liepu zāģēšana. Pārbūves darbu noslēgumā tiks stādīti
arī jauni koki – 21 liepa un 6 pīlādži,
kā arī tiks atjaunoti dzīvžogi, kuri
tiks skarti un bojāti ielas pārbūves

Dakteru iela.
darbu laikā.
2021. gadā plānots pabeigt
apakšzemes komunikāciju tīklu pieslēgumus un pārslēgumus, turpināt
darbu pie konstruktīvo ielas elementu izbūves, t.sk., betona apmaļu, minerālmateriāla pamata virsējās kārtas izbūves, ar saistvielām saistīto
konstruktīvo kārtu izbūves – asfalta
seguma un betona bruģakmens seguma izbūves, labiekārtošanas darbiem un aprīkojuma uzstādīšanas.
Būvniecības kopējās izmaksas
ir 1 686 182,04 EUR. Būvdarbu

izpildītājs SIA „8 CBR”, būvuzraudzība SIA „RS Būvnieks”, autoruzraudzība SIA „Ceļu komforts”.
Plašāka informācija par satiksmes organizācijas izmaiņām tiks
publicēta pašvaldības mājas lapā
www.smiltene.lv.
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošus šajā pārbūves darbu laikā,
neskaidrību gadījumā sazināties ar
pašvaldību.
Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada strādājošiem būs iespēja pilnveidot profesionālo
kompetenci
Šā gada 22. septembrī sāksies
pieteikšanās mācībām ES fondu
pieaugušo izglītības projekta „Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” piektajā
kārtā, kurā strādājošie iedzīvotāji
varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs.
Pieteikšanās piektajā mācību
kārtā ritēs līdz 2020. gada 22. oktobrim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.

lv. Arī piektajā kārtā mācībām varēs
pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir vecumā no
25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un
ir saglabājuši darba attiecības, kā arī
strādājošie pensionāri.
Katrs strādājošais projekta laikā
mācīties var divas reizes neatkarīgi
no pieteikšanās kārtu skaita, taču
jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespē-

jams mācīties tikai vienā izglītības
programmā. Ja mācības uzsāktas
un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6
mēnešus pēc mācību pārtraukšanas
dienas. Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: www.macibaspieaugusajiem.lv.
Sākot ar piekto kārtu mācību
izmaksas 95% apmērā profesionālās
tālākizglītības programmas apguvei,
kas dod iespēju iegūt profesiju, sedz

ES fondi un valsts. Mācoties kādā
no tālākizglītības programmām,
iedzīvotājs var saņemt arī atbalstu
ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ. Tālākizglītības programmas apguvei
strādājošā līdzmaksājums ir 5%. Pārējo izglītības programmu apguves
izmaksas ES fondi un valsts sedz
90% apmērā un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var
segt arī darba devējs vai kāda cita

fiziska vai juridiska persona.
Piektajā pieteikšanās kārtā mācības būs pieejamas 12 tautsaimniecības nozarēs:
 būvniecība;
 drukas un mediju tehnoloģijas;
 elektronisko un optisko iekārtu
ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
turpinājums 3. lpp.
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Smiltenes novada domes lēmumi
2020. gada 26. augustā notika
kārtējā domes sēde, kurā tika pieņemti 42 lēmumi:
1. Atļaut uzsākt lokālplānojuma
izstrādi 31 zemes vienībai no „Jaunciems 1” līdz „Jaunciems 31” Grotūzī,
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā,
funkcionālā zonējuma maiņai no dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS) uz
mazstāvu apbūves teritoriju (DzM).
2. Piekrist, ka nekustamā īpašuma „Dzirnavas”, Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads, kadastra numurs
9474 002 0013, īpašniece Sanita
Ozoliņa-Šmite (adrese: „Dzirnavas”,
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads), normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā groza Palsmanes zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 91 atzīmes
veidā zemes reformas laikā ierakstīto
apgrūtinājumu Palsmanes pagasta nekustamajam īpašumam „Dzirnavas”
(kadastra apzīmējums 94740020013)
– vietējās nozīmes ceļa servitūta garumu no 0,6 km samazinot uz 0,488
km atbilstoši lēmuma pielikumā pievienotajai ceļa servitūta skicei.
3. Slēgt ar E.O. pirkuma līgumu
par nekustamo īpašumu Raiņa iela
10-6, Smiltenē, kas sastāv no dzīvokļa Nr.10 ar kopējo platību 31,6
m2, kopīpašuma domājamās daļas
312/3137 no daudzdzīvokļu mājas ar
kadastra apzīmējumu 9415 008 0516
001, saimniecības ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 008 0516 002 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 9415
008 0516, pārdošanu par kopējo pirkuma summu 5200 euro (pieci tūkstoši divi simti euro), t.sk. par zemi
1655 euro un par ēkām 3545 euro, uz
nomaksu uz 60 (sešdesmit) mēnešiem
un apstiprināt maksāšanas kārtību.
4. No nekustamā īpašuma Raiņa
iela 14, Smiltene, kadastra numurs
94150070803, atdalāmajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
94150070804 2190 m2 platībā piešķirt nosaukumu un adresi Raiņa iela
42A, Smiltene, Smiltenes novads,
LV-4729.
5. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94440100219
adresi „Ūdensdzirnavas”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
6. No Variņu pagasta nekustamā
īpašuma „Vaskenieki 2”, kadastra
numurs 94900040060, atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94900060039 8,99 ha platībā
mainīt nosaukumu no „Vaskenieki 2”
uz „Ūdrīši”, Variņu pagasts.
7. No Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma „Kraujiņas”, kadastra
numurs 94740060031, atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94740060030 11,7 ha platībā
mainīt nosaukumu no „Kraujiņas” uz
„Pudurs”, Palsmanes pagasts.
8. No Blomes pagasta nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 7, kadastra
numurs 94460060217, atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94460030187 8,9 ha platībā mainīt nosaukumu no Jasmīnu iela 7 uz
„Lidlauks”, Blomes pagasts.
9. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 94700040004
60 m2 platībā no – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve
(kods 1003).

10. Iznomāt L.V. zemes vienības
Avotu iela 16 A, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 003 0218, daļu 217
m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2025. gada 31. decembrim.
11. Iznomāt R.S. zemes vienības
Peldu iela, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 002 1702, daļu 271 m2
platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu
līdz 2025. gada 31. decembrim.
12. Iznomāt Dz.Ē. pašvaldībai
piekritīgu zemes vienību „Jaunavotiņi”, Bilskas pagastā ar kadastra apzīmējumu 9444 001 0150 1,0 ha platībā, t.sk. LIZ 1,0 ha lauksaimnieciskās
produkcijas ražošanai, nomas līgumu
slēdzot uz termiņu no 2021. gada 1.
janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.
13. Iznomāt M.I. zemes vienības
Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 010 0205, daļu 590 m2
platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu
līdz 2025. gada 31. decembrim.
14. Izbeigt zemes nomas līgumu
Nr. 41/2020 par zemes vienības Ezera iela 6, Smiltene, Smiltenes novads,
kadastra apzīmējums 9480 010 0301,
daļas iznomāšanu S.K.
15. Iznomāt S.C. zemes vienības
Vidzemes iela 16, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 008 1414, daļu 543
m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim.
16. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Kalna Plāņi”, Blomes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
94460040073.
17. Zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 94460040073 sadala divās zemes vienībās:
 zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmējums
94460040171, kas projektēta 4,9 ha
platībā, saglabāt nosaukumu „Kalna
Plāņi”, Blomes pagasts, Smiltenes
novads. Zemes vienībai 4,9 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101);
 zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmējums
94460040172, kas projektēta 27,0 ha
platībā, piešķirt nosaukumu „Mežplāņi”, Blomes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 27,0 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
18. Piešķirt A.M. nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus
50% apmērā par nekustamā īpašuma
„Auziņas”, Smiltenes pagastā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumus
94800030196 daļu 1,53 ha platībā,
par 2020. gadu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 25% apmērā par ēkām „Upmaļi”, Smiltenes
pagastā, Smiltenes novadā, par 2020.
gadu.
19. Noteikt, ka rezerves zemes
fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem – 94460060090,
94480040092,
94800050453,
94800050273,
94800050298,
94800050319,
94800050350,
94800050356,
94800050359,

94800050400,
94800050401,
94800050408, 94800050411 piekrīt
pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Smiltenes novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju
pildīšanai.
20. Piedzīt no J.B. nekustamā
īpašuma nodokļa par zemi parādu 67,02 EUR, nokavējuma naudu
14,43 EUR (kopā 81,45 EUR) un nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
parādu 0,90 EUR, nokavējuma naudu
0,00 EUR (kopā 0,90 EUR) - pavisam kopā 82,35 EUR (astoņdesmit
divi euro 35 centi) bezstrīda kārtībā,
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo mantu.
21. Grozīt 2020. gada 29. aprīļa
Deleģēšanas līguma Nr. SND – S –
DE/1-20 8. punktu un 1. un 5. pielikumu, palielinot finansējumu deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei
par 3159,77 euro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%).
22. Iznomāt SIA „Otards Auto”
būvi Pils ielā 9, Smiltenē, Smiltenes
novadā, 120,1 m² platībā saimnieciskās darbības veikšanai.
23. Piešķirt Vidzemes sporta
asociācijai, reģ. Nr. 400088100508,
finansējumu 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro un nulle centi) apmērā Baltijas čempionāta airēšanas slalomā
organizēšanai 2020. gada 16. un 17.
oktobrī Smiltenē.
24. Atbalstīt Smiltenes novada
speciālās pamatskolas dalību Erasmus+ programmas pamatdarbības
Nr. 2 (KA2) stratēģiskās partnerības
projektā jaunatnes jomā „Kultūra dažādās valstīs”, kura kopējās uz Smiltenes novada speciālās pamatskolas
īstenotajām aktivitātēm attiecināmās
izmaksas ir 5350,00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un nulle centi).
25. Pagarināt projekta „Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0./16/I/001
īstenošanas laiku līdz 2021. gada 31.
augustam.
26. Apstiprināt Smiltenes novada
domes 2013. gada 27. novembra nolikuma Nr. 37 „Grozījums 2013. gada
27. novembra Smiltenes novada konkursa nolikumā „Par sasniegumiem
izglītībā” projektu.
27. Apstiprināt nolikumu Nr.
17/20 „Nolikums konkursam „Efektīvs enerģijas patēriņš Smiltenes novada izglītības iestādēs””.
28. Noteikt līdzfinansējuma apmēru par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Smiltenes
mūzikas skolā 14,00 euro (četrpadsmit euro 00 centi) mēnesī vienam
izglītojamajam 2020./2021. mācību
gadā.
29. Noteikt līdzfinansējuma apmēru izstrādātajai Interešu izglītības
programmai (AK010201) 10,50 euro
(desmit euro 50 centi) mēnesī vienam
izglītojamajam 2020./2021. mācību
gadā, pamatojoties uz samazināto nodarbību skaitu izglītības programmas
īstenošanai.
30. Noteikt līdzfinansējuma apmēru par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Smiltenes
mākslas skolā 7,00 euro (septiņi euro
00 centi) mēnesī vienam izglītojamajam 2020./2021. mācību gadā.
31. Noteikt līdzfinansējuma ap-

mēru par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Smiltenes
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta
skolā 5,00 euro (pieci euro 00 centi) mēnesī vienam izglītojamajam
2020./2021. mācību gadā.
32. Noteikt līdzfinansējuma
apmēru par interešu izglītības programmu apguvi Smiltenes Bērnu un
jauniešu interešu izglītības centrā
9,00 euro (deviņi euro 00 centi) gadā
vienam audzēknim vienā programmā
2020./2021. mācību gadā no 2020.
gada 1. septembra līdz 2021. gada
31. maijam.
33. Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Palsmanes pamatskolā.
34. Par īres līguma termiņa pagarināšanu.
35. Par īres līguma noslēgšanu.
36. Par īres līguma termiņa pagarināšanu.
37. Pilnvarot Smiltenes novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju
Edgaru Avotiņu Smiltenes novada
pašvaldības vārdā parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kā arī pārstāvēt Smiltenes novada pašvaldību
pārvaldes un lēmējinstitūcijā šādās
biedrībās un nodibinājumos:
 biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
 biedrībā „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”;
 biedrībā „Reģionālo attīstības centru apvienība”;
 nodibinājumā „Smiltenes
evaņģēliski luteriskās baznīcas atbalsta fonds”.
38. Veikt grozījumus „09.100.01.
Palsmanes pirmsskolas izglītības iestāde – Pedagogu atlīdzība” sadaļā ar
2020. gada 1. septembri:
 grozīt amata vienību „Pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas
kods 2342 01), mainot amata vienību
skaitu no „7,55” uz „8,55”;
 izveidot amata vienību „Izglītības metodiķis” (profesijas kods
2351 01), ar amata vienību skaitu
„0,25” un mēnešalgu 830 EUR.
39. Veikt grozījumus „Palsmanes pamatskolas no pašvaldības
budžeta finansējamo amatu vienību saraksta” sadaļā „09.219.01.05
Palsmanes pamatskola” ar 2020.
gada 1. septembri:
 grozīt amata vienību „Bēr-

nu dienas centra uzraugs” (profesijas
kods 5312 01, amata saime 29, līmenis
I, mēnešalgu grupa 4), mainot amata
vienību skaitu no „0,75” uz „0,5”;
 grozīt amata vienību „Virtuves strādnieks” (profesijas kods 9412
02, amata saime 13, līmenis IIA, mēnešalgu grupa 2), mainot amata vienību skaitu no „0,75” uz „1”.
40. Grozīt iestādes „Smiltenes
novada dome” amatu vienību saraksta sadaļā 01.110.01.01 – Izglītības
pārvalde” amata vienību „Pedagogs
karjeras konsultants”, nosakot amata
vienību skaitu „0,75” ar 2020. gada 1.
septembri.
41. Noteikt, ka lēmuma 1. punktā minētā amata vienība tiek izveidota uz Eiropas Savienības fondu
darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamajiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta „Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”
Nr. 8.3.5.0./16/I/001 īstenošanas laiku
līdz 2021. gada 31. augustam.
42. Par mācību procesa organizēšanu Smiltenes novada pašvaldības
izglītības iestādēs:
42.1. Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem izstrādāt visiem izglītības darbiniekiem,
izglītojamiem, izglītojamo vecākiem
vai likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī
citām personām, kas apmeklē izglītības iestādi, noteikumus par kārtību
kā izglītības iestādē tiek organizēts
mācību process Covid-19 infekcijas
laikā, lai pēc iespējas mazinātu skolēnu/audzēkņu un skolotāju inficēšanās riskus, pirms izstrādātās kārtības
izdošanas saskaņojot to ar Izglītības
pārvaldi.
42.2. ar 2020. gada 1. septembri
Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēs mācību procesu nodrošināt klātienē.
42.3. noteikt, ka 2020./2021.
mācību gadā COVID-19 infekcijas
izplatīšanās draudu gadījumā daļēju
vai pilnībā attālinātu izglītības procesu konkrētai Smiltenes novada
pašvaldības izglītības iestādei nosaka
izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot
lēmumu ar dibinātāju.
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Aicinām septembra laikā apzāģēt
apstādījumus, kas liecas pāri
ietvēm

Smiltenē daudzviet privātīpašumos augošie koki un krūmi izauguši
virs trotuāriem un aizsedz ceļazīmes,
apdraudot ceļu satiksmes dalībniekus un apgrūtinot gājēju pārvietošanos, tādēļ aicinām ikvienu pilsētas
iedzīvotāju apzāģēt savā īpašumā
augošus krūmus un kokus, kas liecas
pāri ietvēm un aizsedz ceļazīmes.
Veicot apzāģēšanas darbus, virs ietvēm jānodrošina 2,3 m augsta brīva
telpa un ceļazīme pilnībā jāatbrīvo
no apauguma. Apzāģēšanas darbi
jāveic septembra laikā, jo oktobrī apzāģēšanas darbus Smiltenes pilsētas
teritorijā organizēs pašvaldība sadarbībā ar SIA „Smiltenes NKUP”.
Smiltenes novada domes
Saimnieciskā darbības nodaļa
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Pašvaldībā
ZAAO jaunās konteineru uzlīmes
vērš uzmanību uz pareizu
šķirošanu

turpinājums no 1. lpp.
 enerģētika;
 kokrūpniecība;
 ķīmiskā rūpniecība;
 metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
 pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
 tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas
izstrādājumu ražošana;
 transports un loģistika;
 uzņēmējdarbība.
Kad tiks izsludināta pieteikšanās piektajā
kārtā, apstiprināto mācību programmu saraksts
būs pieejams publiski mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām sekot informācijai arī Valsts izglītības attīstības aģentūras
(VIAA) sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Draugiem.
ES fondu pieaugušo izglītības projektu
„Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai novērstu

darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba
tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes
pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais
fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk
nekā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots mācībās iesaistīt 53 tūkstošus nodarbināto.
Ja nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē
 Iepriekš piesakies vizītei klātienē,
uzrādi personu apliecinošu dokumentu un noformē savu pieteikumu mācībām Smiltenes novada VPVKAC, Dārza ielā 3, pie pieaugušo izglītības projekta koordinatores. Ar koordinatori
iespējams sazināties pa tālruni 26370774, kā arī
e-pastu julija.egle@smiltene.lv, kā arī vēršoties
klātienē jebkurā izglītības iestādē, kas projekta
gaitā piedāvā apmācības.
Jūlija Egle
VPVKAC vadītāja

Noslēdzies projekts
„Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras
sakārtošana Smiltenes pilsētā”

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums SIA „ZAAO” uzsācis dalīti vāktu atkritumu konteineru uzlīmju nomaiņu, lai
iedzīvotāji vēl precīzāk saprastu, kurš iepakojums ir derīgs pārstrādei un kuram pārstrādes
iespēju šobrīd nav, tāpēc tas nav jāšķiro.
Stikla iepakojumam paredzētajos konteineros drīkst izmest tikai pudeļu un burku
stiklu. Biežākās kļūdas, kuras iedzīvotāji pieļauj attiecībā uz pudeļu un burku stikla konteineriem ir spoguļu, māla, porcelāna un fajansa
trauku mešana tajos. Šajos konteineros nedrīkst
mest arī logu stiklu, kuru bez maksas var nodot
EKO laukumos.
Papīra, polimēra, metāla šķirošanai paredzētajos konteineros drīkst ievietot avīzes,
žurnālus, grāmatas, aprakstītu papīru, kartona
iepakojumu, dzērienu pakas, kartona kastes,
kā arī polietilēna plēvi, maisiņus (LDPE), PET
pudeles, pārtikas, kosmētikas, sadzīves ķīmijas
iepakojumu, kas ir spaiņi, kannas, pudeles ar
apzīmējumu HDPE. Tāpat šajos konteineros
drīkst ievietot metāla dzērienu bundžas un
konservu kārbas, kā arī citus metāla sadzīves
priekšmetus. Šajos konteineros nedrīkst mest
vienreiz lietojamos traukus, papīra salvetes,

follija izstrādājumus, krējuma, margarīna trauciņus, vakuuma iepakojuma traukus, tomātu
mērces un eļļas pudeles, saplēstas rotaļlietas,
kancelejas priekšmetus, auto un būvniecības
apdares materiālus. Aizliegts mest konteineros asus metāla priekšmetus – žiletes, adatas,
nažus – uz kuriem var savainoties darbinieki,
kuri sagatavo materiālus pārstrādei.
Priekšmetiem, kuri tiek ievietoti dalīti
vāktu atkritumu konteineros, ir jābūt tīriem,
bez pārtikas piejaukuma.
Konkrētie konteineri nav paredzēti medicīnisko, lielgabarīta, zaļo, būvniecības, bīstamo,
elektronisko un nešķirotu sadzīves atkritumu
izmešanai! Vēršam uzmanību, ka negodprātīgas rīcības kontrolei vairākas ZAAO darbības
reģiona pašvaldības EKO punktos jau izvietojušas video novērošanas kameras.
Dalīti vāktu atkritumu konteineros savāktais materiāls tiek transportēts uz Reģionālo
atkritumu apsaimniekošanas centru „Daibe”,
kur tas tiek pāršķirots atbilstoši pārstrādātāju
prasībām un sagatavots transportēšanai uz pārstrādes rūpnīcām.
Avots: SIA „ZAAO”

Noslēgušies projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/034
„Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” pirmās kārtas ietvaros veiktie Smiltenes
pilsētas Baznīcas laukuma un Daugavas ielas
posmu pārbūves darbi. Pārbūves darbu gaitā veikta ielas brauktuves un ietvju pamata
konstruktīvo kārtu atjaunošana, brauktuvē
ieklāts karstā asfalta segums, ietvēs un laukumos betona un šķeltā bruģa segums, atjaunoti
un izbūvēti ūdensapgādes, sadzīves un lietus
kanalizācijas tīkli, izbūvēts apgaismojums, uzstādīts satiksmes organizācijas aprīkojums, uzstādītas satiksmes drošības kameras un veikta
apzaļumošana.
Būvdarbus objektā veica SIA „8 CBR”,
būvuzraudzību SIA „BaltLine
Globe” un autoruzraudzību
SIA „Firma L4”.
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot
ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā
Smiltenes pilsētas ielu infrastruktūrā. Realizējot pārbūvi
tiks nodrošināta un izveidota
kvalitatīva un droša transporta

infrastruktūra, kas uzlabos uzņēmējdarbības
vidi, kā arī cels pilsētas konkurētspēju.
Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējumu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz
vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir 1 669 566,99
EUR ar PVN, šī projekta Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējums 504 636,00
EUR, valsts budžeta dotācija 66 682,48 EUR
un pašvaldības līdzfinansējums 1 098 248,51
EUR.
Sarmīte Daudziete,
Attīstības un plānošanas

ZAAO kopā ar Latvijas Zaļo punktu nodrošina tekstila šķirošanas iespējas
Ziemeļvidzemē
Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „ZAAO” (ZAAO) sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu no 1. septembra uzsāk piedāvāt tekstila šķirošanas
pakalpojumu ZAAO darbības reģiona 20
EKO laukumos, tai skaitā Smiltenē, Limbažu ielā 8.
Darba laiks:
Pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena,
piektdiena – 10.00 – 19.00
Sestdiena – 12.00 – 16.00
Trešdiena un svētdiena -– brīvs
Tekstila šķirošanas konteineros iedzīvotāji aicināti ievietot lietošanai derīgos apģērbus,
apavus un mājas tekstilu.
Lai veicinātu tekstila nonākšanu atkārtotā
apritē, šķirošanas konteineros nedrīkst izmest

ar sadzīves ķīmijām, motoreļļām sasmērētu,
kā arī mitru, pelējušu apģērbu, kas var sabojāt

pārstrādei derīgo materiālu. Tāpat tekstila šķirošanas tvertnēs nedrīkst mest saplēstu apģērbu jeb audumu atliekas.
Uz EKO laukumiem apģērbi, apavi un
mājas tekstils jānogādā maksimāli caurredzamos līdz 50 l tilpuma maisos, lai EKO laukumu pārziņi vizuāli var novērtēt materiāla
atbilstību.
Šķirošanai der: krekli, bikses, jakas,
mēteļi, šalles, cimdi, cepures, dvieļi, aizkari,
jostas, somas, gultas veļa, pārklāji, spilveni,
segas, kā arī valkāšanai derīgi apavi (izņemot gumijas un speciālie ziemas sporta
apavi – slidas, slēpju zābaki).
Visi tekstila šķirošanas konteineros iedzīvotāju sašķirotie materiāli nonāks SIA „Eco
Baltia vide” tekstila šķirošanas centrā Tuku-

mā, kur tiek veikta to šķirošana vairāk nekā
30 dažādās kategorijās – atbilstoši to tālākās
izmantošanas iespējām – atkārtotai lietošanai
vai pārstrādei. Augstākās kvalitātes bērnu un
jauniešu apģērbi un apavi tiek ziedoti biedrībai „Taureņa efekts” atbilstoši tās aktuālajām
vajadzībām.
Vēršam uzmanību, ka tikai atsevišķi nodotais tekstils ir tālākais lietošanai un pārstrādei
derīgs. Tekstila izstrādājumus nedrīkst ievietot
papīra, polimēriem, metālam un stikla iepakojumam paredzētajos konteineros. Pārstrādei
netiks nošķirots arī tas tekstils, kurš tiks izmests nešķirotu sadzīves atkritumu konteineros, jo tajos tas kļūst netīts, bojāts un tālākai
lietošanai nederīgs!
Avots: SIA „ZAAO”
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Noslēdzies projekts „Gudra izaugsme:
Smiltenes novada muzeja ekspozīcijas
dizaina stratēģija”
Ar
Vidzemes
kultūras programmas
atbalstu Smiltenes novada dome īstenojusi
projektu „Gudra izaugsme: Smiltenes novada muzeja
ekspozīcijas dizaina stratēģija”, kura
mērķis – izstrādāt Smiltenes novada
muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģiju, balstoties uz muzeja vispārējās situācijas, nākotnes perspektīvu
un ekspozīcijas konceptuālā satura
analīzi. Ekspozīcijas dizaina stratēģijas ietvaros tika veikta vispārējās
situācijas analīze par ekspozīcijas
pielietojumu un problēmām, par tās
konceptuālo saturu, nākotnes per-

spektīvām un attīstības virzieniem,
kā arī tika definēta ekspozīcijas auditorija un dizaina mērķi.
Muzeja ekspozīcijas dizaina
stratēģijas izstrāde veicinās muzeja
misijas sekmīgu īstenošanu, muzeja attīstības vīzijas pilnveidošanu,
Mēru muižas kompleksa kā tūrisma
objekta attīstību, kā arī kalpos par
priekšnosacījumu ekspozīcijas koncepcijas izstrādei un ekspozīcijas
realizācijai. Šo pasākumu kopums

ilgtermiņā veicinās muižas
kompleksa vienota koptēla
izveidi, sekmēs Smiltenes
novada kultūras mantojuma
saglabāšanu un popularizēšanu, vienlaikus dodot iespēju muzejā
realizēt aktuālās tendences muzeju
jomā. Muzeja ekspozīcijas dizaina
stratēģiju izstrādāja SIA „Taktila”.
Projekta kopējās izmaksas ir
4840,00 EUR, no kurām 2000,00
EUR ir Vidzemes kultūras programmas līdzfinansējums un 2840,00
EUR Smiltenes novada domes finansējums.
Ieva Miķe,
Smiltenes novada muzeja vadītāja

Sociālais dienests aicina pieteikties
pabalstiem jaunajam mācību gadam
Smiltenes novada domes Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) aicina pieteikties pabalsta saņemšanai individuālo mācību līdzekļu iegādei skolēniem, lai
nodrošinātu ar bērna izglītības
apguvi un audzināšanu saistītās
vajadzības, kā arī pieteikties pabalstiem ēdināšanai pirmsskolas
un vispārējās izglītības iestādēs.
Uz pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei saņemšanu var
pretendēt ģimenes, kuras Sociālais
dienests ir atzinis par trūcīgām vai
maznodrošinātām. Pabalsta apmērs
trūcīgo/ maznodrošināto ģimeņu
bērniem ir 30,00 EUR. Pabalsts tiek
piešķirts par katru ģimenes (mājsaimniecības) skolēnu, kurš mācās
vispārējā obligātās izglītības iestādē no 5 gadu vecuma līdz 9. klasei
ieskaitot. Iesniegumi šī pabalsta sa-

ņemšanai tiek pieņemti līdz pēdējai
septembra mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienai.
Pabalstu ēdināšanai piešķir
Smiltenes novada ģimenēm, kuras
savu pamata dzīvesvietu deklarējušas
un dzīvo Smiltenes novadā un ja viņu
bērni mācās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās vai pirmsskolas
izglītības iestādē. Tiesības saņemt pabalstus ir trūcīgām/maznodrošinātām
ģimenēm ar bērniem, bērniem ar invaliditāti, aizbildniecībā esošiem bērniem, audžuģimenēm un daudzbērnu
ģimenēm, neizvērtējot ienākumus.
Atgādinām, ka valsts un pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas pienākas visiem 1. – 9. klašu
skolēniem, līdz ar to Sociālais dienests aicina pirmsskolas un 10. – 12.
klašu audzēkņu vecākus griezties
pie sociālajiem darbiniekiem, lai sa-

ņemtu pabalstu ēdināšanai. Pabalsts
ēdināšanai tiek piešķirts par katru
mācību pusgadu. Sākoties otrajam
mācību pusgadam, ģimenei atkārtoti
jāiesniedz dokumenti. Pabalsta ēdināšanai apmaksa tiek veikta, apmaksājot ēdināšanas pakalpojumu.
Lai saņemtu pabalstus, ģimenēm jāvēršas Sociālajā dienestā
Dārza ielā 3, Smiltenē, vai pagastu
pārvaldēs pie sociālajiem darbiniekiem. Sociālie darbinieki dokumentus pieņem:
 pirmdienās: 8.00 – 12.00
un 13.00 – 18.00;
 otrdienās: 8.00 – 12.00 un
13.00 – 17.00;
 ceturtdienās: 8.00 – 12.00
un 13.00 – 17.00
Kontaktinformācija:
tālr.
64707573, e-pasts: soc.dienests@
smiltene.lv.

Noslēdzies Mākslas projekts
Biedrībai „Abulas lauku partnerība” noslēdzies starptautiskais
mākslas sadarbības projekts „Handicraft festival – transnational cooperation project”, kas īstenojās 3 gadu
garumā. Projektā iesaistītie sadarbības partneri bija biedrība „Balvu
rajona partnerība” un „Karhusetu”
no Somijas. Kopā tika īstenotas 4
radošās mākslas nometnes – 2 Smiltenē, 1 Balvos, 1 Somijā. Projekta īstenošanas rezultātā izveidoti 5
gleznu rāmji, 10 lielformāta gleznas
un 30 klasikās gleznas. Gleznu rāmji
atrodas Smiltenes Vecajā parkā, lielformāta gleznas apskatāmas Mēru
muižā. Gleznas ceļo pa izstādēm
Latvijā. Tā ir iespēja mums iepazīt
māksliniekus – amatierus. Projektā
mākslinieki kopīgi iepazina vietējo
mākslas kultūru, padziļināja zināšanas par āra vidē veidotām gleznām,
kā arī pilnveidoja gleznošanas iemaņas un guva priekštatu par radīto darbu menedžmentu. Ieguvēji no projekta ir dalībnieki, kas piedalījās projekta aktivitātēs, iedzīvotāji, tūristi,
kuri apmeklēja Veco parku Smiltenē,
Mēru muižu Bilskas pagastā, izstādi
Balvos un Somijas iedzīvotāji, kas
apmeklēja Ziemassvētku festivāla
tirdziņu 2018. gadā. Kopējās projekta izmaksas – 55189,30 EUR. Īste-

nošanas laikā radās papildus izmaksas par gleznu ielikšanu rāmjos un
transporta izdevumiem, apmeklējot
Ziemeļlatgales māksliniekus. Tāpēc
piedalījāmies projektu līdzfinansēšanas konkursā nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā. „Abulas
lauku partnerība” saka lielu paldies
Smiltenes novada domei par finan-

siālo atbalstu – 656,45 EUR. „Abulas
lauku partnerība” ar nepacietību gaidīs nākamo projektu periodu, kurā ir
gatava piedalīties, lai realizētu jaunas
idejas mākslas jomā.
Maira Kupriša,
Biedrības „Abulas lauku
partnerības”
Starptautiskā projekta koordinatore
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Vidzemē notiks militārās
mācības „Zobens 2020”
No 25. līdz 27. septembrim
Nacionālo bruņoto spēku militāro
mācību cikla „Namejs 2020” ietvaros Vidzemē notiks Zemessardzes
2. Vidzemes brigādes lauka taktiskais vingrinājums „Zobens 2020”,
kuru laikā tiks pārbaudīta brigādes
bataljonu spēja veikt uzdevumus
konvencionālā apdraudējuma scenārija ietvaros.
Mācības „Zobens 2020” ir šī
gada lielākās Zemessardzes mācības, kuru laikā ap 1000 Vidzemes
brigādes zemessargu un karavīru
iepriekš saskaņotās vietās – Smiltenes, Valkas, Alūksnes, Apes, Gulbenes, Strenču un Beverīnas novados –
veiks patrulēšanu un reidus, ierīkos
slēpņus, patruļbāzes un novērošanas
posteņus, kā arī veiks citus mācību
scenārijā noteiktos uzdevumus.
Mācību laikā Zemessardzes 2.
Vidzemes brigādes Medicīnas rotas
speciālisti, izvēršot mobilos cietušo aprūpes centrus Apes novadā un
Strenčos, trenēs cietušo stabilizāciju
līdz pacientu tālākai evakuācijai.
Mācību laikā nosacītā pretinieka
lomā darbosies Igaunijas Zemessardzes jeb brīvprātīgās Aizsardzības
līgas „Kaitseliit” dalībnieki. Mācības notiks sadarbībā ar AS „Latvijas
Valsts meži” un AS „Latvijas Valsts
ceļi”, kas sniegs atbalstu pretmobilitātes šķēršļu izvietošanā.
27. septembrī no plkst. 12.00
Strenču novada Sedā būs apskatāms
militārais ekipējums un tehnika,
savukārt plkst. 14.00 tur notiks mācību „Zobens 2020” noslēguma ce-

remonija, kurā piedalīsies visi mācībās iesaistītie Vidzemes brigādes
zemessargi, karavīri un militārā tehnika, kā arī Igaunijas Zemessardzes
dalībnieki, karavīri un tehnika.
Iedzīvotāju ievērībai!
Mācību un vingrinājumu laikā
pa Vidzemes autoceļiem pārvietosies gan Latvijas, gan Igaunijas
Zemessardzes militārā tehnika. Tuvojoties militārās tehnikas kolonnai,
aicinām autovadītājus ievērot ceļu
satiksmes noteikumus un netraucēt
kolonnu kustību.
Mācības notiks iepriekš ar
īpašniekiem saskaņotās vietās, un
scenārija izpildes laikā tiks lietota
mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet
neapdraud cilvēku veselību un dzīvību, tomēr, ja tāda tiek atrasta, to
nedrīkst aiztikt.
Aicinām iedzīvotājus neuztraukties, redzot karavīru un zemessargu pārvietošanos pa ielām,
ceļiem un mežiem, tehnikas un cita
veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu. Lūdzam ar sapratni
izturēties pret iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties sakarā ar
militārās tehnikas pārvietošanos pa
autoceļiem vai īslaicīgu kontrolpunktu un pārvietojamo šķēršļu izvietošanu. Šie šķēršļi nepiesārņo vidi un
nebojā infrastruktūru. Teritorijas pēc
mācībām tiks sakoptas.
Zemessardzes
2. Vidzemes brigādes
Informācijas daļa

Par piesardzības pasākumiem
Smiltenes slimnīcā
Lai samazinātu iespējamas inficēšanās risku ar Covid-19 infekciju,
Smiltene slimnīca atgādina par ieviestajiem piesardzības pasākumiem
poliklīnikā:
 visi pakalpojumi tiek
veikti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, lai ierobežotu pacientu skaitu, kas vienlaicīgi uzturas Smiltenes
slimnīcas poliklīnikas telpās;
 pacienti tiek aicināti pie
speciālista vai uz izmeklējumu ierasties īsi pirms noteiktā pieraksta;
 ievērot fizisko distancēšanos poliklīnikas telpās;
 ieteicams lietot sejas aizsargmaskas;
 lietot roku dezinfekcijas
līdzekļus, kas uzstādīti poliklīnikas
telpās.
Lai pieteiktos pie speciālista vai
uz izmeklējumu, var sazināties ar
reģistratūru pa tālruni 64772534 vai
pa e-pastu registratura@smiltenesslimnica.lv.
Lai pasargātu Sociālās aprūpes
un rehabilitācijas nodaļas klientus,
kuriem ir lielāks risks saslimšanai
smagākā formā ar Covid-19 infekciju, Smiltenes slimnīca atgādina par
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas
nodaļas klientu apmeklējumu noteikumiem:
 apmeklējums tikai ar iepriekšēju pierakstu, laicīgi piesakoties uz konkrētu laiku (pieteikšanās
darba dienās pa tālr. 26169787 un
brīvdienās pa tālr. 29276022);

 uz apmeklējumu jāierodas
precīzi noteiktajā laikā;
 jāievēro higiēnas noteikumi (roku mazgāšana, dezinfekcija);
 apmeklējot klientus iekštelpās:
- vizītes ilgums atļauts līdz 30
minūtēm;
- apmeklēt drīkst ne vairāk kā 2
personām vienlaicīgi;
- jālieto sejas aizsargmaskas,
bahilas.
 apmeklējot klientus ārā:
- atrasties tikai Smiltenes slimnīcas teritorijā;
- vizītes ilgums ir neierobežots;
- jāievēro 2 m savstarpējā distance;
- jālieto sejas aizsargmaskas, ja
netiek ievēroti 2 m.
 apmeklējumi pie klientiem,
kuri atrodas pašizolācijā ir aizliegti.
Jaunus klientus īslaicīgās Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā neuzņem.
Jaunus klientus ilgstošās Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā uzņem:
 ja divas dienas pirms ievietošanas Sociālās aprūpes nodaļā
ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs;
 pēc uzņemšanas Sociālās
aprūpes nodaļā klientiem būs jāievēro 14 dienu pašizolācija.
Aicinām visus būt saprotošiem.
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca”
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Smiltenes novada pašvaldības atbalsts mācību materiālu iegādei
Smiltenes novada pašvaldība
projekta Nr. 1.15/293 „Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros sarūpējusi jaunus
mācību materiālus latviešu valodas
apguvei visām pašvaldības vispārizglītojošajām izglītības iestādēm un
Smiltenes novada bērnu un ģimeņu
atbalsta centram.
Lai veicinātu remigrantu ģimeņu
bērnu integrāciju sabiedrībā, mācību
procesā un izglītības iestādēs, Smiltenes novada pašvaldība iegādājusies mācību līdzekļus valodas apguvei. Sarūpētie mācību līdzekļi satur
daudzveidīgas metodikas, kuras sekmē klausīšanās, runāšanas prasmju
attīstīšanu un pilnveido visus runas
darbības veidus.
Iegādātie mācību materiāli ir
piemēroti dažādām bērnu un jauniešu valodas prasmju pilnveidošanas vajadzībām, lai bērniem, kam

ir valodas apguves
barjeras, bilingvāli
runājošiem
bērniem,
apmaiņas
programmu
bērniem no ārzemēm
un bērniem, kas ir tikai mācību ceļa
sākumā, varētu tikt sniegts nepieciešamais atbalsts un dažādas metodes,
kā pilnveidot mācīšanās procesu, kā
arī ieinteresētu mācību procesā.
Projekta ietvaros sarūpēti trīs
mācību līdzekļi: spēle „Atver pasauli!”, didaktiskais izdales materiāls
„Kabata” un valodas apguves uzdevumi „Karuselis”.
Mācību līdzeklis „Kabata”, sek-

mē klausīšanās un runāšanas prasmes, kā arī pilnveido visus runas
darbības veidus, ar spēles „Atver
pasauli!” palīdzību bērniem būs iespēja apgūt darbības vārdus, īpašības
vārdus, dažādus sadzīvē nepieciešamus vārdus, ko kopīgi ar pedagogu
vai paši savā starpā varēs izspēlēt
četrās valodas apguves spēlēs un salikt septiņās puzlēs. Mācību līdzekļa
„Karuselis” mērķis ir radīt pamatu

Smiltenes novada Pašvaldības policija
(SNPP) 2020. gada augusta mēnesī
uzsākusi 22 administratīvo pārkāpuma
procesus
„Administratīvā sodu likums
par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā” 10. pants
– Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana publiskā vietā
vai atrašanās publiskā vietā reibuma
stāvoklī – 18 ;
 „Bērnu tiesību aizsardzības likumā.” 77. panta otrā daļa
– Par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošu vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošu vielu ietekmē, ja to izdarījis bērns – 1;
 „Bērnu tiesību aizsardzības likums” 78. panta pirmā daļa –
Par smēķēšanu vai bezdūmu tabakas
izstrādājumu lietošanu, ja to izdarījis
bērns – 1;
 „Ceļu satiksmes likums”
70. panta otrā daļa –
Par pārkāpumiem „Ceļu satiksmes noteikumu.” 10. Punktā – Diennakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots,
gājējiem, kas atrodas uz brauktuves
vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla
elementiem – 1;
 „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 43. panta pirmā daļa
– Par sadzīves atkritumu radītāja vai
valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības
organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu fiziskajai personai
no desmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai
personai — no piecdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām – 1
Bērni un likumpārkāpumi
Bērnam paliekot vecākam, viņš
kļūst vairāk atbildīgs. Vairumā gadījumu viņš saprot, kāda uzvedība tiks
atzīta par labu un kāda – nē. 5 – 7
gadu vecumā bērni mācās izvērtēt
darbības ne tikai pēc radītajām sekām, bet arī pēc tā, kādi iekšējie motīvi cilvēku vada.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 22. pants paredz, ka bērnam
ir pienākums atbilstoši savam vecumam apkopt sevi un piedalīties mājas darbos. Tāpat šis pants paredz, ka
bērnam jāizturas ar cieņu pret saviem
vecākiem (adoptētājiem) un citiem
ģimenes locekļiem, pret aizbildņiem
un audžuģimenes locekļiem. Tas nozīmē, ka pienākumi personai ir neatkarīgi no vecuma.
Savukārt Bērnu tiesību aizsardzības likuma 23. pants nosaka bērna
pienākumus pret sabiedrību. Likums
paredz, ka bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis, un viņa pienākumi
pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam.
Tāpat likums paredz, ka bērnam
ir pienākums mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai.
Šis pants jāskaidro kontekstā ar tā
paša likuma nākamo – 24. pantu, kas
savukārt nosaka vecāka pienākumus
pret bērnu. Viens no punktiem ir:
„Vecāku pienākums ir sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, pēc
iespējas respektējot viņa individualitāti, ievērojot spējas un tieksmes.”
Vēl likums paredz, ka bērnam
mācību laikā jāievēro izglītības
iestādes iekšējās kārtības noteikumi un atkarībā no vecuma un brieduma pakāpes ir pienākums sargāt savu veselību. Tāpat bērnam ir
vēl viens likumā noteikts pienākums:
viņam jāizturas ar cieņu pret valsti,
tās simboliem un jāievēro likumi
un sabiedrībā pieņemtie uzvedības
noteikumi. Bērns nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu
bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses. Tāpat bērnam
ir pienākums saudzīgi izturēties
pret apkārtējo vidi.
Likums aizliedz vecākiem bērnu
fiziski sodīt, toties likuma 25. pants
nosaka vecāku tiesības ierobežot bērna brīvības. Tātad – vecāks drīkst
ierobežot bērna tiesības uz privāto
dzīvi, biedrošanās un vārda brī-

vību atkarībā no viņa brieduma
pakāpes, lai nodrošinātu bērna attīstību un aizsargātu viņa veselību
un dzīvību, aizsargātu sabiedrisko
kārtību, iedzīvotāju tikumību un
veselību, kā arī aizsargātu citu
personu tiesības un brīvības. Turpretī bērns, kā to paredz likums, var
griezties pēc palīdzības bāriņtiesā, ja
vecāki, viņaprāt, noteikuši nepamatotus ierobežojumus vai radušās citas
domstarpības viņu attiecībās.
Bērniem no 14 gadu vecumu
var iestāties administratīvā un pat
kriminālatbildība. Bieži nepilngadīgais, veicot kādu darbību, neapzinās tās kriminālo raksturu. Ir svarīgi
jauniešiem saprotamā veidā skaidrot
par likumu mērķiem, to ievērošanas
kārtību un sekām, ja konkrēts likums
netiek ievērots.
Smiltenes novada Pašvaldības
policija arī šajā mācību gadā ir uzsākusi informatīva rakstura pārrunas
ar Smiltenes novada skolu audzēkņiem.
Pašvaldības policijas amatpersonas, konstatējot pārkāpumu, izvērtē nepieciešamību uzsākt procesu.
Gadījumos, ja pārkāpuma subjekts
ir nepilngadīga persona, policija par
pārkāpumu paziņos vecākiem. Ja
nepilngadīgais ir apreibinošo vielu
ietekmē, policijai persona ir jānodod
likumīgajiem pārstāvjiem četru stundu laikā.
Lūdzam vecākus pievērst pastiprinātu uzmanību jaunieša uzvedībai.
Nedēļas nogalēs laiku pavadīt kopā.
Skaidrot jaunietim pieaugušo dzīvi
un atbildību, kas ar to saistās.
Aicinām līdzcilvēkus ziņot, ja
konstatē pārkāpumus un sniegt palīdzību nelaimē vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušajiem. Iedzīvotāji kopā
ar policiju sadarbojoties var veiksmīgāk nodrošināt sabiedrisko kārtību
un drošību.
28 65 99 33 vai 110
Smiltenes novada
Pašvaldības policija

valodas sistemātiskai apguvei, materiālu saturs aptver visus gadalaikus
un sastāv no 12 tematiem, kuru nosaukumi ir vērsti uz bērna personību
kā dabas un sociālās vides būtiskāko
elementu. Katrā tematā mācību materiāls ir sadalīts atbilstoši valodas
apguves uzdevumiem un ietver divas
līdz trīs spēles, kurās tiek nostiprināta latviešu valodas saziņas prasme un
sekmēta pareiza gramatisko formu
lietošana.
Šā gada 25. augustā Palsmanes
pagasta kultūras namā tika rīkots
seminārs, kurā piedalījās 42 Smiltenes novada izglītības pedagogi un
Latviešu valodas aģentūras pārstāvji,
kas pastāstīja par šo metodisko materiālu lietošanas nozīmi un palīdzēja
pedagogiem izprast mācību līdzekļu
lietošanas pamatus, lai tie tiktu izmantoti jēgpilni un mērķim, kam tie
ir radīti. Palsmanes pirmsskolas iz-

glītības iestādes vadītāja Birute Mežale atklāj: „Tā ir brīnišķīga dāvana
no Smiltenes novada pašvaldības,
semināra ietvaros pedagogiem radās
pavisam cits priekšstats par šo mācību līdzekļu lietošanu mācību procesā. Latviešu valodas aģentūras pārstāvji mācēja iedvesmot un motivēt
pedagogus, lai tie mēģinātu izmantot
dažādas pieejas valodas mācīšanas
procesos, domāju – visas Smiltenes
novada vispārizglītojošās izglītības
iestādes ir ieguvējas.”
Lai visiem bērniem ir pieejams
atbalsts latviešu valodas apguvei, lai
pedagogiem ir motivācija un prieks
pilnveidot mācību procesu, lai Smiltenes novads turpina augt kā latviskākais Latvijas novads!
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

ġĆěőäĢäŉĢĩŪÁàÁWŖěőŦŅÁŉÚäĢőŅÔ̠̞̠̞̠̞̠̟ͭ͠͠
úÁàÁŉäŹĩĢŖÁőŉÔėÁġÁőĆäŅėĩěäėőđŪĆ
=įĖÅĒŵčƟš

`ŦŹĆėÁ

v¹čŵĐš

Gį¹śčƆĖĆĒš FÑøĆĤĐƆğƟĆÅŵ
[Ćśğ¹ĆÅĤšņĖŋĹůµŻƱ
[Ćśğ¹ĆÅĤšņĖŋĹĪµƱƱ

gÅŵśƭĖÅ

[Ćśğ¹ĆÅĤšņĖŋĹÍµŻƱ
Nŵś¹ĆÅĤšņĖŋĹūµƱƱ
;00œFÅĖį¹ĆĐœ =śĆšŵčĤÅĆÅ¹ĆĨ
[ĆÅĒŵ¹ĆÅĤšņĖŋĹūµƱƱ

gÅŵśƭĖÅ

;00@Ć¹įšŵƆ¹ĆĐ vĖ¹bÅ¹įĖ¶

Nŵś¹ĆÅĤšņĖŋĹÍµƱƱ

gÅŵśƭĖÅ

vHœ0Å¹ƟÅšğœ

Nŵś¹ĆÅĤšņĖŋƂƱµƱƱ

=įśŵÅĖņ

gśÅŦ¹ĆÅĤšņĖŋĹëµƱƱ

=įśŵÅĖņ

gśÅŦ¹ĆÅĤšņĖŋĹůµŻë

=įśŵÅĖņ

ÅŵƆśŵ¹ĆÅĤšņĖŋĹÍµŻƱ

gÅŵśƭĖÅ

Nŵś¹ĆÅĤšņĖŋĹĪµĹë¶
bƟÑŵ¹ĆÅĤšĹĹµƱƱ

@ĆÅĖƭĖÅ

ÅŵƆśŵ¹ĆÅĤšņĖŋĹĪµƱƱ

@ĆÅĖƭĖÅ

gśÅŦ¹ĆÅĤšņĖŋĹƱµƱƱ

@ĆÅĖƭĖÅ

bvšĒœ'įśƠś¹œ

FśŵĆĨŦ įĖĆĨŦ

;=œvĆ¹ƭÅğčŵÅœ

=śčôÅśÅ
Ć ÑĆĤ

'=œ]Ɔ¹ƭƆņƆĔÅœ @čô=śƍğĆĨą

;00œ]ĆĒœ

0ĖƭÅFÅôĤÅ
;ĤĆš=śƍğĆĨŦ
@čô=śƍğĆĨą
=śčôÅśÅ

FšĒŋņƍŵÑĐƆ
;ĤĆšvĆĖĒš
įśĔÅšŵśĆš
!śĆĒšÅśƆğš
;=œ[ĒĖĤĆœ
[ƍŵÑĐƆįśĔÅšŵśĆš [ÑŵÅśĆšvĆĖĒš
vĖ¹bÅ¹įĖ¶
;=@Ć¹įĐƆğš
0ĖƭÅFÅôĤÅ
b=œFÅƯÅĖÅœ vÅĖŵ0šņśƟĨĆĒįƟ

#äĔÁ

[Ćśğ¹ĆÅĤšƏņĖŋĹðµƱƱ
=śĆšŵĆĤvĆĤ¦ĐƆĤ [ĆÅĒŵ¹ĆÅĤšņĖŋĹŻµŻƱ
[Ćśğ¹ĆÅĤšņĖŋĹŻµĹëąĹĪµƱƱ¶
Nŵś¹ĆÅĤšņĖŋĹūµŻƱąĹĪµƱƱ¶
;00œƆ¦ĆĨĆœ
0ÅƟHŵśÅ
gśÅŦ¹ĆÅĤšņĖŋĹŻµĹëąĹĪµƱƱ¶
[ĆÅĒŵ¹ĆÅĤšņĖŋĹūµŻƱąĹĪµƱƱ
FśĆŵ]ĆÅĒšŵą
Nŵś¹ĆÅĤšņĖŋĹðµŻƱąĹūµĹë¶
;00œ¹ƭčŦĆœ
=śĆƟĐįĤįĒ
ÅŵƆśŵ¹ĆÅĤšņĖŋĹðµŻƱąĹūµĹë
Nŵś¹ĆÅĤšņĖŋĹĹµƱƱ
b=œ[čĖ¹ƭčŵĆšœ ]Ćŵ@ĆĤ¹Å
[Ćśğ¹ĆÅĤšņĖŋĹĪµŻƱ
v[=œ0ÅƟĆĨœ ]ÅĆĤĆš]ÅŦÅŵĆĤš
gśÅŦ¹ĆÅĤšņĖŋĹĪµĹë¶
0ÅƟHŵśÅ
;=œƆĒĆœ
[ĆÅĒŵ¹ĆÅĤšņĖŋĹĪµĹë

šŵŋœ=śĆšŵĖšœ

äÔőŅĆŉ

bğĆĖŵÅĤÅš
gƆŵšŵÅŵśĆš

HôśĆšFšÑĤš

[Ćśğ¹ĆÅĤšņĖŋĹĪµƱƱ¶
Nŵś¹ĆÅĤšņĖŋĹĪµƱƱ

=įśƏŵÅĖņ
=įśŵÅĖņ

=įśŵÅĖņ¶
@ĆÅĖƭĖÅ
@ĆÅĖƭĖÅ
@ĆÅĖƭĖÅ
@ĆÅĖƭĖÅ
@ĆÅĖƭĖÅ
@ĆÅĖƭĖÅ
gÅŵśƭĖÅ

bğĆĖŵÅĤÅšĤįƟ¹=ƆĖŵƍśš¦ÅĤŵś
ņśšŵƟÑŵĆÅĒįĖÅĒŵčƟĆ

[ĖŦĒµƠƠƠŋšğĆĖŵÅĤÅŋĖƟƟĆŎŻūĹƂÍůÍÍĹƱĹ

Blomes bibliotēkā
Notiks Dzejas dienu pasākums
25. septembrī plkst. 11.00 Blomes bibliotēka, sadarbībā ar Blomes pamatskolu un Blomes kultūras namu, aicina uz literāri muzikālu pasākumu
„Kas notika pirms „Reiz bija””. Pasākums veltīts dzejas dienām, notiks Blomes kultūras namā.
Pasākumā piedalīsies mūsu novadnieks, bijušais Blomes pagasta iedzīvotājs un Blomes pamatskolas skolnieks Atis Priedītis kopā ar vokālo bērnu
grupu „Zibsnis” un māksliniece Aida Skalberga.
Pasākums notiks, ievērojot apmeklētāju drošībai noteikto sanitāro protokolu. Ieeja ir bez maksas.

Aplūkojami neparasti pinumi
Blomes bibliotēkā līdz 30. oktobrim apskatāma Rīgas kultūras centra
„Iļģuciems” Tautas lietišķās mākslas studijas „Puduris” vadītājas Annas
Priedītes un dalībnieču Irēnas Iofinas, Olgas Ozolas, Larisas Tkačenko un
Līgas Kondratovičas darbu izstāde „Neparastie pinumi”. Izstāde aplūkojama
katru otrdienu, ceturtdienu un piektdienu.
Kristīne Metuzāle,
Blomes bibliotēkas vadītāja
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Smiltenes novada Pašvaldības policija aicina
pārdomāt uzvedību uz ielas
Smiltenes novada Pašvaldības
policija aicina vecākus ar bērniem
kopīgi atkārtot uzvedības pamatprincipus dalībai ceļu satiksmē.
Tuvojoties rudenim, satiksmes
dalībniekiem pastiprināti jāpievērš
uzmanība ceļu satiksmes noteikumiem – pēc vasaras brīvlaika bērnu
uzvedība var būt neprognozējama
vai pat pārgalvīga. Smiltenes novada Pašvaldības policija aicina
atkārtot ceļu satiksmes noteikumus
un pārrunāt tos kopīgi ar bērniem un
jauniešiem, lai jaunais mācību gads
nesagādā raižpilnus brīžus.
Smiltenes novada Pašvaldības
policijas priekšniece
Egija Cekula atgādina: „Zinību diena
visiem ir svētku diena, gan vecākiem,
gan skolēniem un
skolotājiem, it īpaši
pirmās klases skolēniem un viņu vecākiem, kuri pirmo
reizi uzsāk skolas gaitas. Aicinām
respektēt līdzcilvēkus un neveidot
sev nevēlamus kavēkļus, nespraukties ar auto pēc iespējas tuvāk skolas
durvīm vai lietus gadījumā netraukties cauri peļķēm – rēķinieties ar
kājāmgājējiem. Uz skolu, ja tas ir
iespējams, doties ar kājām!
Vecākus lūdzam iziet kopā ar
bērniem ikdienas maršrutu, izrunājot bērna rīcību bīstamajās
vietās.
Ceļu satiksmes noteikumi paredz gājēju un pasažieru pienākumus:
 gājējiem jāpārvietojas pa
ietvi, bet, ja to nav, pa nomali. Ja
ietves, gājēju ceļa, vai nomales nav
vai ja pa to pārvietoties nav iespējams, gājējiem ir atļauts pārvietoties
pa brauktuves malu vienā rindā (pa
ceļiem, kur ir sadalošā josla, – pa
ārmalu);
 pārvietoties pa ietvi, vai
nomali, izmantojot skrituļslidas,
skrituļdēļus u.tml. sporta vai atpūtas inventāru, atļauts, ja tas netraucē
pārējos gājējus. Šķērsot brauktuvi ar minēto inventāru atļauts ar
ātrumu, kas nepārsniedz gājēju
pārvietošanās ātrumu.;
 gājējiem, kuri iet pa brauktuves malu vai nomali, jāpārvietojas
pretim transportlīdzekļu braukšanas
virzienam. Personām, kuras brauc
ratiņkrēslā vai stumj motociklu, mopēdu, velosipēdu u.tml. pa brauktuves malu vai nomali, atļauts pārvietoties pa jebkuru ceļa pusi;
 dzīvojamā zonā, degvielas uzpildes stacijās un stāvvietās
gājējiem un velosipēdu vadītājiem
atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa
brauktuvi visā tās platumā;
 dzīvojamā zonā, degvielas
uzpildes staciju un stāvvietu teritorijā gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem
aizliegts nepamatoti traucēt citu
transportlīdzekļu braukšanu;
 diennakts tumšajā laikā, ja
ceļš nav pietiekami un vienmērīgi
apgaismots, gājējiem, kas atrodas
uz brauktuves vai nomales, jābūt
tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem;

 organizētas cilvēku grupas
drīkst virzīties tikai pa ceļa labo pusi
transportlīdzekļu braukšanas virzienā kolonnā ne vairāk par četriem cilvēkiem rindā. Kolonnas priekšā un
aizmugurē tās kreisajā pusē jāatrodas personām, kas to pavada, ar sarkaniem karodziņiem, bet diennakts
tumšajā laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos – ar iedegtiem
lukturiem: priekšā ar baltas gaismas
lukturi, bet aizmugurē ar sarkanas
gaismas lukturi;
 bērnu grupas drīkst virzīties tikai diennakts gaišajā laikā pa
ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem
vai kopīgiem gājēju un velosipēdu
ceļiem, bet, ja to
nav, – pa ceļa labās puses nomali
transportlīdzekļu
braukšanas virzienā kolonnā ne
vairāk par diviem
bērniem rindā. Kolonnas priekšā un
aizmugurē tās kreisajā pusē jāatrodas pieaugušajiem, kas to pavada, ar
sarkaniem karodziņiem;
 gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām ,bet, ja to nav, –
krustojumos pa ietvju vai nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja redzamības
zonā gājēju pārejas vai krustojuma
nav, brauktuvi atļauts šķērsot taisnā
leņķī attiecībā pret brauktuves malu
vietās, kur ceļš labi pārredzams uz
abām pusēm;
 vietās, kur ceļu satiksme
tiek regulēta, gājējiem jāievēro satiksmes regulētāja vai gājēju luksofora signāli, bet, ja tādu nav, – transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas
luksofora (turpmāk – luksofors)
signāli;
 pirms brauktuves šķērsošanas pa gājēju pāreju vietās, kur
satiksme netiek regulēta, gājējiem
jānovērtē attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to braukšanas ātrums un
jāpārliecinās par drošību;
 ārpus gājēju pārejas vietās,
kur satiksme netiek regulēta, gājēji
drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc
tam, kad ir novērtējuši attālumu līdz
transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā
arī novērtējuši to braukšanas ātrumu
un pārliecinājušies, ka brauktuves
šķērsošana nav bīstama un ka netiks
traucēta transportlīdzekļu satiksme;
 gājēji uz brauktuves nedrīkst kavēties vai bez vajadzības
apstāties. Gājējiem, kuri nav paguvuši šķērsot brauktuvi, ja iespējams,
jāapstājas uz „drošības saliņas”. Gājēji drīkst turpināt šķērsot brauktuvi
tikai pēc tam, kad ir pārliecinājušies,
ka tas nav bīstami.
Gājējiem aizliegts:
 šķērsot brauktuvi ārpus
gājēju pārejas, ja ceļam ir sadalošā
josla, vai vietās, kur uzstādīti nožogojumi gājējiem vai ceļu nožogojumi, izņemot vietas, kur ceļa nožogojumos ierīkoti ceļa šķērsošanai
paredzēti pārtraukumi;
 šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos, ir četras vai vairākas braukšanas joslas;
 iziet uz brauktuves, ne-

pārliecinoties par to, vai netuvojas
transportlīdzekļi, aiz stāvoša transportlīdzekļa vai cita šķēršļa, kas ierobežo redzamību.
 ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu
zilu bākuguni vai zilu un sarkanu
bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu, gājējiem aizliegts iziet
uz brauktuves, bet gājējiem, kuri atrodas uz brauktuves, jādod ceļš minētajam transportlīdzeklim;
 gaidīt pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli atļauts tikai uz iekāpšanas laukumiem, bet,
ja to nav, – uz ietves vai nomales;
 pasažieru
sabiedrisko
transportlīdzekļu pieturās, kur nav
iekāpšanas laukumu, uziet uz brauktuves, lai iekāptu pasažieru sabiedriskajā transportlīdzeklī, drīkst tikai
pēc tam, kad tas pilnīgi apstājies.
Pēc izkāpšanas no pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa gājējiem
brauktuve jāatbrīvo;
 pasažieriem atļauts iekāpt
transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai pēc tam, kad transportlīdzeklis
pilnīgi apstājies. Tas jādara no ietves, iekāpšanas laukuma vai nomales puses. Ja no ietves, iekāpšanas
laukuma vai nomales puses iekāpt
bezsliežu transportlīdzeklī vai izkāpt no tā nav iespējams, to drīkst
izdarīt no brauktuves puses, ja tas
nav bīstami un nerada traucējumus
citu transportlīdzekļu braukšanai;
 pasažieriem, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, braukšanas laikā jābūt piesprādzētiem. Motociklu, triciklu,
kvadriciklu un mopēdu pasažieriem (izņemot gadījumu, ja transportlīdzeklim ir slēgta virsbūve)
braukšanas laikā galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei.
Pasažieriem aizliegts:
 braukšanas laikā traucēt
transportlīdzekļa vadītāju vai novērst viņa uzmanību;
 atvērt
transportlīdzekļa
durvis, ja tas apdraud ceļu satiksmes
drošību vai traucē citus ceļu satiksmes dalībniekus;
 atstāt sēdvietu bez uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts pēc kompetentās iestādes amatpersonas pieprasījuma.
Velosipēda vadītājiem:
Ceļa satiksmes likums nosaka, ka
 braukt ar velosipēdu ceļu
satiksmē patstāvīgi atļauts personai,
kura sasniegusi 10 gadu vecumu
un kurai ir velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa
vadīšanas tiesības. Braukt ar velosipēdu pilngadīgas personas pavadībā pa ietvēm, velosipēdu ceļiem un
citām vietām, kur atļauta tikai velosipēdu un gājēju kustība, bērniem
atļauts neatkarīgi no to vecuma, bet
ceļu satiksmē — no septiņu gadu
vecuma. Dzīvojamās zonās, daudzdzīvokļu namu pagalmos un vietās,
kur nenotiek mehānisko transportlīdzekļu braukšana, bērniem neatkarīgi no to vecuma braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi;
 velosipēda vadītājam jābūt
klāt vadītāja apliecība vai personu
apliecinošs dokumentam;
 aizliegts vadīt velosipēdu,

ja vadītājam alkohola koncentrācija
asinīs pārsniedz 0,5 promiles.
Ceļu satiksmes noteikumu paredz papildu prasības velosipēdu
vadītājiem:
 Velosipēdu vadītājiem jābrauc pa attiecīgā virziena velojoslu,
velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai
malai. Ja to nav vai tie ir attālināti no
ceļa, velosipēdu vadītājiem atļauts:
 braukt pa brauktuvi vienā
rindā iespējami tuvāk brauktuves
labajai malai. Tālāk uz brauktuves
atļauts izbraukt šādos gadījumos:
 lai apbrauktu, apsteigtu vai
apdzītu;
 lai turpinātu braukt izvēlētajā virzienā apdzīvotās vietās,
kur braukšanai vienā virzienā ir ne
vairāk par divām joslām, ja malējā
labā josla ir iekārtota labajam pagriezienam;
 pavadot bērnus, kas jaunāki par 12 gadiem;
 braukt pa nomali, dodot
ceļu gājējiem;
 braukt pa ietvi, ja braukšana
pa brauktuvi, ņemot vērā ceļu satiksmes intensitāti, ceļa un meteoroloģiskos apstākļus, nav iespējama,
ir apgrūtināta vai bīstama. Braucot
pa ietvi, velosipēdu vadītājiem jāizvēlas tāds braukšanas ātrums,
lai netiktu apdraudēti vai traucēti
gājēji un, ja nepieciešams, jābrauc
ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju
pārvietošanās ātrumu. Velosipēdu vadītāji nekādā veidā nedrīkst
apdraudēt vai traucēt gājējus. Gājējiem, pārvietojoties pa ietvi, ir
priekšroka. Braucot pa ietvi vietās,
kur velosipēdu vadītāju braukšanas trajektorijas krustojas ar pārējo
transportlīdzekļu braukšanas trajektorijām, velosipēdu vadītājiem jānovērtē attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to
braukšanas ātrums un jāpārliecinās
par drošību;
 bērniem, kas jaunāki par 12
gadiem, un velosipēdu vadītājiem,
kas tos pavada, atļauts braukt pa ietvi. Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, braucot ar velosipēdu, galvā
jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei.
Velosipēdu vadītājiem jābrauc
ar ātrumu, kas neapdraud ceļu satiksmes drošību.
 velosipēdu vadītājiem atļauts šķērsot brauktuvi pa ietves vai
nomales iedomāto turpinājumu, kā
arī, netraucējot gājējus, – pa gājēju
pārejām. Pirms brauktuves šķērsošanas velosipēdu vadītājiem laikus
jāsamazina braukšanas ātrums un,
ja tas nepieciešams ceļu satiksmes
drošībai, jāaptur velosipēds. Šķērsojot brauktuvi pa ietves iedomāto
turpinājumu, velosipēdu vadītājiem
jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz
gājēju pārvietošanās ātrumu un jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas
brauc pa šķērsojamo ceļu;
 vietās, kur ārpus krustojumiem velosipēdu vai gājēju ceļš
šķērso brauktuvi un ceļu satiksme
netiek regulēta, velosipēdu vadītājiem, kas brauc pa šiem ceļiem,
jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas
brauc pa šķērsojamo ceļu;
 pirms nogriešanās pa kreisi vai apgriešanās braukšanai pretē-

jā virzienā krustojumos apdzīvotās
vietās velosipēda vadītājam jāizvērtē
ceļa veids (vienvirziena, divvirzienu, joslu skaits, atļautie braukšanas
virzieni tajās u. tml.), satiksmes intensitāte un jāizvēlas drošākais manevra veikšanas veids tā, lai neradītu
satiksmei bīstamas situācijas:
 vietās, kur nav iekārtots velosipēdu ceļš, velosipēda vadītājam
brauktuvju krustošanās vieta jāšķērso pa brauktuvju labo malu, dodot
ceļu tajā pašā virzienā taisni braucošajiem transportlīdzekļiem un tiem
ceļu satiksmes dalībniekiem, kam
saskaņā ar braukšanas noteikumiem
krustojumos ir priekšroka;
 nogriezties pa kreisi vai
apgriezties braukšanai pretējā virzienā apdzīvotās vietās ārpus krustojumiem velosipēda vadītājam atļauts no brauktuves labās malas, bet
uz ceļiem, kur ceļu satiksme notiek
divos virzienos ar vienu joslu katrā
virzienā, – arī no kreisā malējā stāvokļa, kas ieņemts uz brauktuves;
 nogriezties pa kreisi vai apgriezties braukšanai pretējā virzienā
ārpus apdzīvotām vietām velosipēda
vadītājam atļauts tikai no brauktuves labās malas (labās nomales), dodot ceļu tajā pašā virzienā un pretim
braucošajiem transportlīdzekļiem;
 velosipēdam jābūt tehniskā kārtībā. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm;
 velosipēdu piekabēm aizmugurē jābūt sarkanam gaismas atstarotājam;
 braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos
tā sānos, riteņu abās pusēs, jābūt
aprīkotam ar gaismas atstarotājiem,
priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu
atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu
atstarotāju, kā arī priekšpusē jādeg
baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim.
Ja lukturu nav vai tie nedarbojas,
velosipēda vadītājam jābūt tērptam
atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi
redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem;
 Velosipēdu vadītājiem aizliegts:
 braukt, neturot stūri;
 braukt, turoties pie cita
braucoša transportlīdzekļa;
 pārvadāt kravu, kas traucē
vadīšanu vai apdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus;
 vest ar velosipēdu pasažierus, ja tas nav speciāli izgatavots
šim nolūkam. Ar velosipēdu atļauts
vest bērnus vecumā līdz septiņiem
gadiem ar galvā uzvilktu aizsprādzētu aizsargķiveri, ja ir iekārtoti
papildu sēdekļi un droši kāpšļi kāju
atbalstam;
 vilkt citus transportlīdzekļus, izņemot piekabes, kas izgatavotas speciāli šim nolūkam;
 braukt pa ceļu, kas apzīmēts ar 552. ceļa zīmi.
Lai visiem veiksmīgs un drošs
jaunais mācību gads!
Egija Cekula,
Smiltenes novada pašvaldības
policijas priekšniece
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Izglītība
turpinājums no 1. lpp.
Kopā ar skolēniem ir liels gandarījums par skolas jauno internātu.
Tas ir tik skaists, plašs un labi aprīkots! Šajā mācību gadā ekspluatācijā tiks nodots arī jaunais vidus
korpuss. Visi ceram, ka līdz nākamajam rudenim skolā lielie būvdarbi būs pabeigti un mūsu skolēni varēsi mācīties vienā no skaistākajām
skolām Vidzemē! Un, iespējams,
arī Latvijā! Lai augtu un attīstītos,
jābūt stipram balstam. Tāda mūsu
skolai ir Smiltenes novada dome,
kas lielu sava finansējuma daļu ieguldījusi izglītībā. ”
Mums kopā viss izdosies!
Zinību dienā Smiltenes vidusskolas skolēnus sveica arī Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Edgars Avotiņš, kurš vēlēja, lai
viņos nekad izsīkst zinātkāre. Rosināja novērtēt pedagogu darbu, kas
ir tik nozīmīgs, lai ikviens izaugtu
par daudzpusīgu un radošu personību.
Domes priekšsēdētājs pateicās
skolas direktorei Ilzei Verginai un
skolotājiem par konstruktīvo un
operatīvo rīcību Covid 19 laikā, ātri
un veiksmīgi nodrošinot attālinātās
mācības, kā arī – nodrošinot visu
vajadzīgo, lai 1.septembrī skolēni
atsāktu mācības klātienē.
„Līdz būvniecības darbu beigšanai būs vēl mazliet jāpaciešas!
Tomēr darīsim visu iespējamo, lai

Pirmajā pieturā - pie skolas ēkas Rīgas ielā tika sveikti sākumskolas skolēni.
jūs iespējami ātri ieietu skaistā, renovētā skolā! Man ir patiess prieks
dzirdēt no kolēģiem citos novados:
„Ko tā Smiltenes vidusskola tādu
dara, ka ir Vidzemes labāko skolu sarakstā!” Viennozīmīgi – tas
ir skolas vadības, jūsu – skolēnu,
skolotāju un vecāku kopīgs darbs.
Un šo veiksmīgo sadarbību jums
visiem novēlu arī jaunajā mācību

gadā! Vecāki, slavējiet savus bērnus par labi padarītu darbu, esiet
gatavi sniegt palīdzīgu roku, kad
tas nepieciešams! Un saprotiet arī
savus spurainos pusaudžus, kuriem
jūra ir līdz ceļiem! Uzticēsimies
viens otram un mums kopā viss izdosies!”
Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs skolas jaunāko klašu

skolēniem Zinību dienā dāvināja
reemigrācijas programmas grāmatiņas, kas bērniem atvieglos apgūt
runas prasmes.
Kalniem vienkārši ir jākāpj
pāri!
Pie skolas ēkas Dārza ielā skolēnus sveica Smiltenes vidusskolas
vokāli instrumentālais ansamblis
„Forward”.

Evelīna, Marta, Una un Kārlis
pastāstīja, kā viņi izjūt skolu un
dzīvi tajā, un ar savām dziesmām
rosināja grūtību priekšā nepadoties
un kādreiz arī ļauties situācijai, ticot, ka daudz kas šajā dzīvē atrisinās pats. Jaunieši dziedāja par centību, kas reizēm robežojas ar lielām
grūtībām. Jo labās atzīmes prasa arī
daudz spēka un izturības… Reizēm
patiesība satiekas ar nepareizo un
samulstam. Kā vienu no otra atšķirt? Arī par to skanēja „Forward”
dziesma. „Lai katru rītu ietu uz skolu, jums būs jāpārvar neliels kalns,”
savā pieredzē dalījās „Forward”
ģitārists Kārlis Sīmanis. „Visticamāk, tas būs viens no mazākajiem
jūsu dzīvē. Vēlam visiem izdevušos un prieka pilnu jauno mācību
gadu! Nebaidieties no grūtībām un
kalniem! Tiem vienkārši ir jākāpj
pāri! Un ja paliek grūti – vajag uzdziedāt!”
Skolēniem pie vidusskolas
ēkas Dakteru ielā muzicēja enerģiskā grupa „Pirmais kurss”, kas
pirms došanās skolā aicināja visus
no sirds izdejoties.
Ar priecīgu satraukumu sirdī
visi devās uz savām klasēm uz šā
mācību gada pirmo audzināšanas
stundu. Jaunais dzīves posms ir sācies!
Teksts: Baiba Vahere
Foto: Elīna Kubuliņa-Vilne,
Gatis Samučonoks

Jaunais mācību gads Smiltenes novada izglītības iestādēs
Iepriekšējā mācību gadā pavasara mēneši tika aizvadīti, īstenojot attālināto mācību procesu, kas bija izaicinājuma pilns laiks ikvienam, taču ar septembri visas Smiltenes novada izglītības iestādes 2020./2021. mācību gadu
ir gatavas uzsākt klātienē, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus un
epidemioloģiskās drošības pasākumus. Kopējais audzēkņu skaits novada izglītības iestādēs ir 2089, no tiem 126 pirmklasnieki.
Skolēnu skaits 2020./2021. m.g.
1. – 12.
PII
Skola
Kopā
klase
grupiņās
Bilskas pamatskola
46
35
81
Blomes pamatskola
67
45
112
Grundzāles pamatskola
95
46
141
Launkalnes sākumskola
19
52
71
Palsmanes pamatskola
138
138
Smiltenes novada speciālā pamatskola
64
9
88
Variņu pamatskola
52
22
74
Smiltenes vidusskola
869
131
1000
Smiltenes pilsētas PII „Pīlādzītis”
307
307
Palsmanes pagasta PII
77
77
Kopā
1350
724
2089
2020. gada 26. augusta sēdē
Smiltenes novada dome pieņēma
lēmumu pašvaldības izglītības iestādēs mācību procesu nodrošināt klātienē, kā arī noteica, ka 2020./2021.
mācību gadā Covid-19 infekcijas
izplatīšanās draudu gadījumā daļēju
vai pilnībā attālinātu izglītības procesu iestādei nosaka tās vadītājs, saskaņojot lēmumu ar pašvaldību.
Zemāk ir apkopota būtiskākā
informācija par mācību procesa organizēšanu novada izglītības iestādēs.
Pirmsskolas un vispārējās
izglītības iestādes
Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādi „Pīlādzītis” 2020./2021.
mācību gadā apmeklēs 309 bērni.
Lai pēc iespējas mazinātu inficē-

šanās riskus, izglītības iestādē ir
izstrādāta kārtība mācību procesa
organizēšanai, ar kuru tiek iepazīstināti bērnu vecāki vai to likumiskie
pārstāvji. Būtiskākā informācija vecākiem:
o vecākiem bērni no rīta jāatved uz grupas laukumu līdz brokastīm, plkst. 8.05 un jāatdod skolotājai grupas rotaļlaukuma nojumē.
Pēcpusdienā no plkst. 17.15 bērni
ar skolotāju atrodas grupas rotaļlaukumā. Ja bērnu uz iestādi atved pēc
8.05, tad, izmantojot zvana pogu
pie iestādes centrālajām ārdurvīm,
sagaida, līdz kāds no administrācijas darbiniekiem aizvedīs bērnu uz
grupu;
o bērniem, darbiniekiem un
nepiederošām personām atrasties
un uzturēties iestādē, tās teritorijā ar

elpceļu infekcijas slimības pazīmēm
ir aizliegts. Nepieciešamības gadījumā iestādei ir tiesības novērtēt bērnu
veselības stāvokli. Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, drudzis, klepus, elpas trūkums),
grupas skolotājs par to informē saslimušā bērna vecākus un pirmsskolas
iestādes medicīnas māsu. Vecākiem
nekavējoties jāierodas pēc saslimušā bērna. Pēc slimošanas bērniem
nepieciešama izziņa no ārsta par veselības stāvokli;
o aizliegts nest rotaļlietas no
mājām, izņēmums – ja grupā līdz 4
gadu vecumam, bērna emocionālai
labsajūtai nepieciešama viena pastāvīga mīļmantiņa;
o grupām pārvietošanās pa
iestādi tiks organizēta tā, lai nepieļautu bērnu savstarpēju sastapšanos.
Ēdināšana tiks organizēta pēc grafika. Daļa bērnu grupu ēdīs savās telpās, daļa – ēdnīcā norobežotā daļā;
o rotaļnodarbības, svētki un
pulciņi tiks organizēti katrai grupai
atsevišķi.
Smiltenes vidusskolā šogad
mācības uzsāks 85 pirmo klašu un
54 – 10. klašu skolēni. Kopā skolā
mācīsies 1000 skolēni.
Mācību darbs Smiltenes vidusskolas pirmsskolā notiks tāpat kā
vasarā, ievērojot visus Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk SPKC) noteikumus. Vecāki
bērnus pavada tikai līdz izglītības
iestādes ārdurvīm, kur viņus sagaida dežurante un pavada līdz grupai.
Nodarbības notiek tikai grupu telpās. Sporta nodarbības iespējami
ilgi notiks ārā.

Katrai klasei skolā atvēlēta sava
telpa. Priekšmetu skolotāji dosies
pie skolēniem. Visi pirmo līdz ceturto klašu skolēni mācīsies skolas
ēkā Rīgas ielā 16 c. Lai izvairītos
no skolēnu drūzmēšanās, izstrādāts
grafiks, pēc kura skolēni varēs atstāt
klasi un doties starpbrīdī. Šajā laikā
klasē notiks telpu vēdināšana.
Par to, kuri interešu izglītības
pulciņi notiks, vēl tiks lemts, izvērtējot telpu iespējas un iespēju nodrošināt Valsts izglītības satura centra
(turpmāk VISC) ieteikumus par ārpus klases darba organizēšanu.
Arī tradicionālie skolas pasākumi ar simtiem cilvēku piedalīšanos,
bērnu un vecāku pilnu zāli tuvākajā
laikā nenotiks, tiks meklētas citas
formas, kā tos organizēt. Daļēji apstādināts arī projektu darbs. Šobrīd
plānotās aktivitātes pārceltas uz
vēlāku laiku. Plānojot ikvienu pasākumu, izvērtēs visus iespējamos
riskus.
Smiltenes vidusskolas kolektīvā būtisku izmaiņu nav. Skolā šogad
darbu sāka latviešu valodas skolotāja Tatjana Vovere un bioloģijas un
dabaszinātņu skolotāja Inga Zariņa.
Bilskas pamatskolā mācību
process notiks klātienē, attiecīgi 1.
– 4. klases skolēni mācīsies 1. stāvā, 5. – 9. klases skolēni – 3. stāvā.
Skolēnu ēdināšana tiks organizēta
pa grupām: pirmsskolas audzēkņi;
1. – 4. klases skolēni un 5. – 9. klases skolēni. Darbu atsāks arī interešu
pulciņi – skolā darbosies ansamblis
un dejošanas nodarbības 1.-4.klašu
skolēniem, kā arī radošā māksla un
kokapstrāde. Nodarbības tiks organizētas, ievērojot visas epidemiolo-

ģiskās prasības un noteikumus.
Blomes pamatskolā pirmsskolas izglītības grupas turpina strādāt
kā līdz šim – vecāki savus bērnus
pavada līdz iestādes ieejai, vakarā sagaida pie ārdurvīm. Mācības
skolā notiks klātienē. Ēdināšana
tiks organizēta maiņās. Pasākumi un
dažādas aktivitātes tiks organizētas
atsevišķi pa klasēm, klašu grupām,
ievērojot noteikumus. Arī interešu
izglītības pulciņi darbosies, ievērojot epidemioloģiskās prasības un
noteikumus.
Grundzāles pamatskolā, rūpējoties par skolēnu drošību, katrai
klasei atvēlēta noteikta telpa, kur
notiks visas mācību stundas. 1. – 4.
klašu skolēni uzturēsies 1. stāvā savā
klasē un starpbrīžos katra klase savā
teritorijā, iekšpagalmā. 5. – 9. klašu
skolēni uzturēsies 2. stāvā savās klasēs un starpbrīžos katra klases savā
teritorijā, skolas fasādes (priekšpuses) laukumā. Sporta stundas septembrī notiks ārā. 1. – 4. klases skolēni izmantos iekšpagalma durvis,
1. stāva gaitenī pārvietosies tikai
nepieciešamības gadījumā, ievērojot distanci. 5. – 9. klases skolēni izmantos skolas fasādes durvis, starpbrīžos, ievērojot distanci, uzturēsies
skolas priekšpusē. Tiks nodrošināts
attālinātais mācību process skolēniem, kas atradīsies pašizolācijā vai
mājas karantīnā.
Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāta
kārtība, kā iestādē noritēs mācību
process, lai pēc iespējas mazinātu
inficēšanās riskus:
turpinājums 8. lpp.
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turpinājums no 7. lpp.
o iestādi drīkst apmeklēt tikai veseli bērni bez slimību simptomiem;
o durvju dežurants bērnus
sagaida pie iestādes ārdurvīm līdz
8.30;
o rotaļlietas no mājām netiek
ņemtas līdzi;
o vakarpusē bērni atrodas
grupu laukumos;
o roku mazgāšana bērniem
ar ziepēm ierodoties iestādē un pēc
katras nodarbes;
o katra grupa ievēro distancēšanās attālumus, izvairoties no
satikšanās ar citu grupu bērniem.
Koplietošanas telpās noteikts laiks
katrai grupai, lai telpas var uzkopt
un izvēdināt;
o iestādes pasākumus organizē ārā, kuros var piedalīties vecāki,
iekštelpā tikai bērni un darbinieki;
o tiek ievēroti pastiprināti
visi telpu vēdināšanas, uzkopšanas
un dezinfekcijas pasākumi un sekots
līdzi darbinieku veselības stāvoklim.
Launkalnes
sākumskolā pirmsskolas grupām ir atsevišķas
ieejas skolas ēkā. Vecāki bērnus pavada līdz grupu garderobes telpām.
Par ēdienreizēm – „Taurenīšu” grupa (bērni līdz 3 gadu vecumam) ēd
savā grupas telpā. „Bitīšu” (no 3 līdz
4 gadu vecumam) un „Mārīšu” (no 5
līdz 7 gadu vecumam) grupas bērni
ēd divās maiņās skolas ēdamtelpā.
Kopējie pirmsskolas tradīciju pasākumi 2020./2021. mācību gadā ir
atcelti. Pasākumi notiks katrā grupā
atsevišķi.
Mācību process skolā: apvienotajai 2./4. klasei, kurā mācīsies
5 bērni, būs sava mācību telpa, apvienotā 1./3. klase, ar 14 skolēniem,
uz latviešu valodas, matemātikas un
angļu valodas stundām tiks dalīta
grupās, 1. klases skolēniem atvēlot
atsevišķu klases telpu. Telpu platība
starpbrīžus ļauj katrai klašu grupai
pavadīt atsevišķi. Ēdināšanas laiki
ir sakārtoti, lai skolēni nesatiktos
ar pirmsskolas grupu audzēkņiem:
skolēni pusdieno plkst. 12.00 skolas
ēdamtelpā, launagu ēd plkst. 15.00.
Palsmanes pamatskolā skolēniem, kuri izmanto skolas autobusu
nokļūšanai no mājām uz skolu un
atpakaļ, tiek nodrošināti vairāki skolas autobusa reisi. Skolēniem, kuri
izmanto skolas autobusu, vecākiem
jāiegādājas saviem bērniem vairākreižu lietojamas sejas maskas.
Skolēni, ierodoties skolā, dodoties mājās un mācību stundu starpbrīžos, izmanto divas ieejas durvis,
kuras ir katrā ēkā. Ierodoties skolā,
skolēni nekavējoties dodas uz klasi,
kur noritēs pirmā mācību stunda.
Mācību process tiks organizēts 2
ēkās (internāta ēkā un skolas ēkā).
Mācības sākas plkst. 8.00. Skolas
ārdurvis tiks slēgtas plkst. 8.30. Vecāki drīkst bērnus pavadīt tikai līdz
skolai. Skolotājus būs iespēja satikt,
iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku.
1. – 4. klasēm mācības notiek
internāta ēkas 1. stāvā. 1.klases

skolēniem nodrošināta atsevišķa ieeja, ģērbtuve, tualete, klase. Klases
audzinātāja plāno mācību darbu,
organizējot starpbrīžus sev un skolēniem pieņemamā laikā, 2., 3., 4.
klases skolēniem mācību stundu laikā starpbrīži tiek organizēti dažādos
laikos pēc skolotāju sastādīta grafika. Lai mazinātu skolēnu plūsmu:
o tiek veidotas blokstundas;
o ir izstrādāti dažādi starpbrīžu laiki;
o mūzikas stundas tiks organizētas kultūras namā;
o mājturības un tehnoloģiju
stundas, datorapmācība notiek internāta ēkas 2. stāvā;
o sporta stundas (ja laika
apstākļi atļauj) notiek ārā.
Skolēnu ēdināšana tiek organizēta vairākās maiņās. Gan 1. – 4.,
gan 5. – 9. klašu skolēni pusdienos 2
maiņās. Kamēr 1. – 4. klašu skolēni
pusdienos un atpūtīsies, 5. – 9. klases skolēniem notiks mācību stunda.
Skolēniem mācību laikā skolas teritoriju atstāt ir aizliegts!
Smiltenes novada speciālā
pamatskolā noteikts atšķirīgs apmeklējumu laiks koplietošanas telpām. Ēdināšanai noteikts atšķirīgs
ēdienreižu laiks: pirmajai maiņai –
pirmsskolas grupai un 1. – 6. klasei
un otrajai maiņai – 6. – 9. klasei un
profesionālās pamatizglītības kursiem. Tiks ievērotas distancēšanās
un higiēnas prasības nodarbību, mācību stundu un brīvajā laikā. Ja izglītojamajam ir paaugstināta temperatūra, elpceļu saslimšanas simptomi,
iesnas, izglītības iestādi apmeklēt
nedrīkst. Internāta ēkā iekārtota atsevišķa telpa izglītojamo izolēšanai,
kuriem slimību simptomi parādījušies izglītības iestādē. Pēc iespējas
nodarbības un brīvais laiks tiks organizētas svaigā gaisā.
Variņu pamatskolā pirmsskolas grupu darbs turpināsies ierastajā
režīmā. Skolā skolēnu plūsma tiek
organizēta nepārklājoties. Starpbrīžos un pēc stundām, līdz autobusa
reisam, skolēnus pieskata un ir atbildīgs dežūrējošais skolotājs. Ēdināšana turpinās ierastajā kārtībā,
pārkārtojot ēdamgaldu izvietojumu.
Skolu tradīciju pasākumi un plānotās
projektu aktivitātes tiks organizētas,
ievērojot noteiktos ierobežojumus.
Skolā atsāks darboties deju pulciņš,
mazpulki, sporta pulciņi, zīda apgleznošanas un keramikas pulciņš.
Profesionālās ievirzes izglītības
iestādes
Smiltenes Mākslas skola, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
par drošības pasākumiem Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai,
ir gatava strādāt pēc piedāvātajiem
trīs modeļiem. Ar 2. septembri 7-gadīgajā programmā „Vizuāli plastiskā
māksla” mācības sāksies klātienē pēc
stundu saraksta, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, pastiprinātu higiēnu un audzēkņu plūsmu
telpās. Interešu izglītības programmā (bērni no 7. – 8. g. vec.) mācības
uzsāks 7. septembrī pēc stundu saraksta. Ja būs pārāk liels telpu pieblī-

vējums, tiks izvērtēts labākais risinājums mācību procesa organizēšanai
gan skolā, gan attālināti. Mākslas
skola ir izstrādājusi iekšējos noteikumus drošības pasākumu īstenošanai
Covid-19 izplatības laikā. Skola noteiktajā kārtībā informēs audzēkņus,
viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par minētajiem noteikumiem
un rīcības plānu, ja epidemioloģiskā
situācija pasliktināsies.
Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolā, lai nodrošinātu
piemērotus un drošus apstākļus treniņu procesā, treniņi no 1. septembra notiks klātienē. Izglītības iestāde
nodrošina nepārtrauktu informācijas
apmaiņu: administrācija – trenerivecāki, izglītojamie, kā arī atgriezenisko saiti. Tiek veidoti slīdošie
grafiki un ievēroti visi drošības pasākumi (distances ievērošana ārpus
treniņa, higiēnas ievērošana, darbinieku un izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzīšana, sporta inventāra
dezinfekcija pēc katras nodarbības).
Tiks regulēta treniņgrupu plūsma
– vecākiem un pavadošajām personām treniņgrupu nodarbību telpās
ieiet aizliegts; uz nodarbību ierodas
ne ātrāk kā 10 minūtes pirms sākuma laika, pēc nodarbības 10 minūšu
laikā jāatstāj telpas; uz treniņu vēlams ierasties sporta tērpā (izņemot
apavus); nodarbību telpā bez trenera
uzaicinājuma atrasties aizliegts; dušas izmantot aizliegts; vienā garderobē atrasties drīkst tikai vienas grupas audzēkņi, treneri veic precīzu
izglītojamo nodarbību apmeklējuma
uzskaiti.
Smiltenes mūzikas skola mācības uzsāks klātienē, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Mācību un aktualitāšu izziņošana notiek caur visām informatīvajām telpām, bet primārais saziņas
kanāls starp skolu, audzēkņiem un
to likumiskajiem pārstāvjiem ir eklase. Skolā ir noteiktas atbildīgās
personas par noteikumu ievērošanu.
Kategoriski aizliegta drūzmēšanās.
Audzēkņu nomaiņa pa kabinetiem
notiks sistemātiski pedagoga pavadībā. Katrā mācību kabinetā ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi, sejas
maskas un vienreizlietojamie cimdi. Mācību procesa nodrošināšanai
nepieciešamās, bieži izmantotās
saskares virsmas tiks dezinficētas
pēc katras mācību stundas. Vecāki
vai likumiskie pārstāvji audzēkņus
nogādā uz skolu un sagaida no skolas, neieejot iestādes telpās. Sagatavošanas grupu audzēkņus, vedot uz
vai sagaidot no nodarbībām, uzgaidāmajā telpā drīkstēs atrasties tikai
viens audzēkņa likumiskais pārstāvis.
Interešu izglītība
Interešu pulciņu nodarbības
skolās notiks, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus un
valstī noteiktos piesardzības pasākumus interešu izglītības īstenotājiem.
Smiltenes Bērnu un jauniešu
interešu centrs (turpmāk Smiltenes BJIIC) 2020./2021. m.g. nodarbības atsāk ar septembri, organizējot

2020. gada 18. septembris
darbu klātienē, ņemot vērā MK noteikumus Nr. 360 un VISC izstrādātos ieteikumus piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu
un nodarbību īstenošanai. Atbilstoši
noteikumiem, lai novērstu Covid-19
infekcijas izplatību sabiedrībā, iestāde ievēros šādus pamatprincipus:
informēšana, distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa
uzraudzība.
Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums
raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai
saslimšanas pazīmes, kā arī izvērtēt
izglītojamā noslodzi un līdzdalību
interešu izglītībā, ja izglītojamais
apmeklē vienu vai vairākas interešu izglītības nodarbības/pulciņus/
kolektīvus.
Papildu nosacījumi:
o interešu izglītības nodarbību dalībnieku skaitu nosaka BJIIC,
ņemot vērā konkrētās vietas, telpu,
aprīkojuma iespējas, interešu izglītības jomas specifiku un citus apstākļus konkrētajā situācijā;
o nodarbības rīko katrai interešu izglītības grupai atsevišķi,
nepieļaujot šo grupu krustošanos,
drūzmēšanos koplietošanas telpās
(tualetēs, gaiteņos, garderobēs);
o Smiltenes BJIIC nodrošina
nodarbību dalībnieku savlaicīgu uzskaiti, atbilstoši Noteikumu Nr. 360
prasībām;
o interešu izglītības programmas apguvē vienas grupas ietvaros iespēju robežās ievēro 2 m distancēšanos un nedrūzmēšanos,
o vairāku dziedātāju grupa,
kora dziedātāji un vokālo ansambļu
dalībnieki ievēro 2 m distanci;
o vienas grupas ietvaros 2 m
fizisku distancēšanos var neievērot
dejotāji un instrumentālās mūzikas
kolektīva dalībnieki (MK not. Nr.
360 6.2.8. apakšpunkts);
o BJIIC izstrādā nodarbību
norises grafiku. Nodarbību ilgums
iekštelpās nepārsniedz divas mācību
stundas (ar pārtraukumu pēc katras
mācību stundas), pārtraukuma laikā
tiek nodrošināta telpu vēdināšana
vismaz 15 minūtes.
o izglītojamie lieto tikai personīgos vai vienreizlietojamos rakstāmpiederumus, darba materiālus,
darba rīkus u.c. piederumus. Izglītojamie savas drošības un veselības
nolūkos var izmantot mutes un deguna aizsegu.
Vecāku līdzmaksājums profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs paliek nemainīgs –
Mākslas skolā tie ir 7,00 EUR, Bērnu un jaunatnes sporta skolā 5,00
EUR un Mūzikas skolā – 14 EUR
mēnesī, bet Smiltenes Bērnu un
jauniešu interešu centrā vienam audzēknim vienā programmā vecāku
līdzmaksājums ir 9,00 EUR gadā.

– 679 Smiltenē, bet 131 – skolas teritoriālajā struktūrvienībā Alsviķos.
Plānots, ka septembrī Smiltenes
tehnikumā mācības notiks klātienē.
Pēc tam, atkarībā no situācijas valstī, apsvērta arī iespēja Izglītības un
zinātnes ministrijas piedāvāto plānu
A apvienot ar plānu B (daļēji attālināto mācīšanos).
Lai ierobežotu audzēkņu pārvietošanos pa skolu, dienā tiks plānotas
līdz četrām viena mācību priekšmeta stundām un ne vairāk kā divu trīs
dažādu mācību priekšmetu stundas.
Viena diena nedēļā katram kursam
tiks atvēlēta praktiskajām nodarbībām. Lai nepieļautu audzēkņu drūzmēšanos skolas koplietošanas telpās, kustība pa tehnikuma galveno
ēku, kur vienlaikus mācās visvairāk
audzēkņu, notiks vienā virzienā. Pa
vienām kāpnēm audzēkņi dosies uz
augšstāviem, pa otrām – no trešā un
otrā stāva uz pirmo stāvu un izeju.
Mācību stundas sāksies plkst.
8.00 un, lai skolā nebūtu drūzmēšanās, beigsies trīs dažādos laikos
ar 5 minūšu intervālu. 5 minūšu
starpbrīžos bez nopietna iemesla audzēkņiem plānots neatstāt klasi. 10
minūšu starpbrīžos varēs iziet pastaigāties. Klases pēc katras mācību
stundas tiks vēdinātas. Skolā tiks
nodrošinātas visas SPKC prasības,
t.sk., regulāra koplietošanas virsmu
un mācībām nepieciešamo priekšmetu dezinfekcija.
Smiltenes tehnikuma ēdnīcā,
Kalnamuižā 5 no 1. septembra viesi
un darbinieki aicināti paēst no plkst.
11.30 līdz 12.30. Pirmo kursu audzēkņi dosies pusdienās plkst. 13.35,
bet pārējo kursu jaunieši – no 12.45.
Arī ēdnīcā tiks nodrošināta „vienvirziena kustība”. Izeja no ēdnīcas – pa
kādreizējām kafejnīcas durvīm.
Septembra otrajā pusē, ņemot
vērā situāciju, lems par to, vai tiks
organizēts skolas tradicionālais pasākums – pirmo kursu iepazīšanās
mači. Ja pasākums notiks, tas tiks
organizēts Kalnamuižas teritorijā.
Jaunajā mācību gadā tehnikumā,
ievērojot valstī noteiktos drošības
pasākumus, darbosies deju kolektīvs „Amatnieki”, jauniešu jauktais
koris, sporta pulciņi, vokāli instrumentālais ansamblis un amatierteātris „Dramis”.
Vasaras sākumā paldies par darba gadiem tehnikumā teicām ilggadējam „ceļinieku” skolotājam Jānim
Steģim. Jaunajā mācību gadā pēc
dekrēta atvaļinājuma darbu skolā
atsāks angļu valodas skolotāja Liena
Avotiņa. Savukārt pedagoga statusā
būvniecības un mašīnzinību nodaļā
mācību gadu sāks tehnikuma absolvents Kristaps Emīls Radziņš, kurš
darbu apvienos ar studijām augstskolā. Dienesta viesnīcas skolotāju
pulku papildinās Arnita Freiberga
un kādreizējais tehnikuma skolotājs
Pēteris Logins.

Profesionālās izglītības iestāde
Smiltenes tehnikumā jaunajā
mācību gadā mācības uzsāks 273
pirmo kursu audzēkņi, bet kopā skolā mācīsies 810 audzēkņi. No tiem

Sagatavoja
Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un
novada izglītības iestādēm

Aicina pieteikties Smiltenes novada konkursam „Par sasniegumiem izglītībā”
Konkursa mērķis ir stiprināt pedagoga, pedagoga palīga, skolotāja
logopēda, pedagoga karjeras konsultanta, sociālā pedagoga, speciālā

pedagoga, izglītības psihologa, izglītības metodiķa un izglītības iestādes bibliotekāra profesijas prestižu,
atpazīstamību sabiedrībā, motivēt

pedagogus un atbalsta personālu radošam darbam.
Smiltenes novada izglītības
iestādēm ir iespēja pieteikt savus

kandidātus konkursam „Par sasniegumiem izglītībā”. Motivējošu pieteikumu konkursam iesniegt līdz
20. septembrim Smiltenes novada

domes Klientu apkalpošanas centrā.
Smiltenes novada domes
Izglītības pārvalde
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Smiltenes novada Domes Vēstis
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Es tiešām kļūstu par savējo!
Tā varētu teikt ikviens Grundzāles pamatskolas 5. – 9. klašu skolēns, kas piedalās projekta „Es esmu
savējais” aktivitātēs. Šo projektu ir
uzrakstījusi biedrība „Grundzāles
skolai”, un tas guvis atbalstu projektu konkursā „Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos”.
Šī projekta mērķis ir gada laikā,
katrai klasei tiekoties vairākas reizes
ar no biedrības „Atklāj-Sevi.lv” treneriem, uzlabot klases mikroklimatu,
jo tam, kā skolēns jūtas vienaudžu
vidū, var būt izšķirīga nozīme tajā, kā
skolēnam sekmējas mācību process.
Septembrī noritēja pirmās tikšanās reizes ar treneriem, un jau
noteikti var apgalvot, ka ikviens ir
pilnveidojis sociālās prasmes, katrs
ir attīstījis sevi fiziski un emocionāli,
katram ir bijusi iespēja piedāvāt savu
risinājumu kādam izaicinājumam,
katram bija kādreiz jāpiekāpjas cita
priekšā; katram bija jāpieliek sava
roka, lai lielais darbs tiktu uz priekšu,
neviens nepalika atstumts, jo citādi

uzdevums nebija izpildīts. Izvērtējuma anketā skolēni raksta, ka jutās
lepni, priecīgi un pieņemti, jo varēja
paveikt uzdevumus kopīgi.
Katra klase dienas beigās sarunu
aplī apņēmās strādāt ar savām vājajām vietām: kādai klasei tā ir darbošanās pāros vai grupās ar tiem klases
biedriem, ar ko iepriekš lāga negribējās būt kopā, vai arī apņemšanās
dalīties spēkos līdzīgās komandās,
lai katram būtu iespēja augt; citai
klasei ir jāieklausās pretējā dzimuma viedoklī; kādam savukārt jāiemācās izplānot savas darbības līdz
galam, kādiem jāiedrošina citi.

Arī klašu audzinātāji par savas
klases skolēniem uzzināja ko jaunu,
ieraudzīja viņus neikdienišķās situācijās. Arī biedrības „Atklāj-Sevi.lv”
treneri ļoti atzinīgi vērtē ideju par
tikšanos vairākkārt, lai novērtētu
klasi dinamikā un procesā.
Pēc skolēnu sarunām gandrīz
ikviens gaida nākamo tikšanos ar
treneriem, lai varētu izvirzīt jaunus mērķus un kļūt par tādu klases
kolektīvu, kurā visi ir par vienu un
viens par visiem.
Dace Kalniņa,
Biedrības „Grundzāles skolai”
locekle

Smiltenes tehnikumā profesiju apgūst
810 audzēkņi
Laimīgi par atkalsatiktā, ja audzēknim ir ģimene,
šanos Smiltenes tehnikumā
kas viņu atbalsta, ja viņam
1. septembrī pulcējās skolas
izveidojas labas, uzticības
audzēkņi. Kopā ar Alsviķu
pilnas attiecības ar audzināstruktūrvienību izglītības
tāju, kurš šeit, tehnikumā,
iestādē mācās 810 audzēkdaudziem ir kā otrs tētis vai
ņi. 273 no viņiem šis ir pirmamma.”
mais mācību gads. 679 jauTehnikuma direktors
nieši izvēlējušies Smiltenē
Andris Miezītis ar pateicību
piedāvātās profesijas, bet
atceras visus savus skolotā131 – Alsviķu teritoriālās
jus – sākot ar pamatskolu
struktūrvienības mācību
un beidzot ar augstskolu.
programmas.
„No sirds novēlu – lai mūsu
Attālinātās mācības divkārši ļāva novērtēt iespēju
Svinīgais Zinību dienas
jaunieši ar tikpat lielu mīnākt uz skolu un satikt kursabiedrus.
pasākums notika, ievērojot
lestību un sirsnību atcerētos
valstī noteiktos piesardzītehnikuma tagadējos pedabas pasākumus. Taču tas nemazināja „Mēs, latvieši, esam talantīga tauta. gogus!”
audzēkņu un skolotāju prieku, kad Un katram no mums jāapgūst iespēSvinīgajā pasākumā tika sveikviņi atkal var viens otru redzēt, satikt jami vairāk prasmju, lai celtu Latvi- ti arī pirmo kursu audzinātāji: Elita
jas nākotni.”
un parunāties.
Rence, Anita Biseniece, Madara CiePateicībā, ko šodien saņēmu no miņa, Inese Dūjiņa, Vineta Roskoša,
Svinīgajā brīdī kopā ar tehnikuma darbiniekiem un audzēkņiem bija Smiltenes novada domes, ierakstīti Gaļina Skobeļeva, Jolanta Duncīte
arī Smiltenes novada domes priekš- Jāņa Klīdzēja vārdi: “Darbs ir labā- un Valdis Ragainis.
sēdētāja vietnieks Kārlis Lapiņš. kā psiholoģijas grāmata, caur kuru
Lai visiem veiksmīgs un panākuViņš Kalnamuižu un tehnikumu salī- cilvēks var sākt saprast pats sevi un miem bagāts jaunais mācību gads!
dzināja ar mazo Jelgavu, kas ar savu citus.” Tā arī ir!
Pārmaiņas skolas kolektīvā
Vienmēr esmu teicis, ka labākais
bagāto materiālo bāzi blakus pilsētai
No sirds priecājamies, ka mūsu
ir būtiska jauno profesionāļu izaug- skolotājs ir darbs profesijā. Šobrīd – pedagogu kolektīvam pievienojies
smes vieta. Priekšsēdētāja vietnieks līdz ar renovēto dienesta viesnīcu skolas absolvents Kristaps Emīls Rasvinīgajā pasākumā pateicās skolas un manēžu būvniecības programmu dziņš un pieredzes bagātais skolotājs
darbiniekiem, kuri šogad svin apaļas esam ieguvuši jaunu atspēriena pun- Normunds Vaivads! Darbu dienesta
darba jubilejas – tehnikuma direkto- ktu. Tāpēc visiem savējiem novēlu viesnīcā šogad uzsāks skolotāji Arniram Andrim Miezītim, direktora viet- neapstāties! Vakar pie vairākiem ta Freiberga un Pēteris Logins. Dieniecei audzināšanas darbā Ingrīdai mūsu skolas skolotājām viesojās ab- nesta viesnīcā strādā medmāsa MaPaeglei, skolotājiem: Rutai Kalniņai, solventi, kuri tagad jau ir augstskolu ruta Vīgante. Liels ieguvums tehniVitai un Gunāram Auderiem, Ilvijai studenti. Dzirdējām tik daudz labu kumam ir pieredzes bagātā izglītības
Biržmanei, Inesei Veidemanei, Irēnai vārdu par savu skolu, skolotāju, gai- metodiķe Minjona Buča. No dekrēta
sotni, kas šeit valda! Tas ir pats skais- atvaļinājuma atgriezusies angļu vaun Andrejam Priedēm.
Zināšanas – labklājības pa- tākais novērtējums!
lodas skolotāja Liena Avotiņa. AtbilMan patīk mūsu audzēkņus sa- dīgā par mūžizglītības un pieaugošu
mats
„Zināšanas un prasmes ir pamatā līdzināt ar zeļļiem, kas kādreiz pie izglītību – skolotāja Solvita Bāliņa.
jūsu turpmākajai labklājībai. Tās pa- amatniekiem apguva amatus. Esot Stratēģijas un attīstības jautājumi
ver iespēju dzīvot skaistāk, pilnvēr- kopā ar meistaru, viņi iemācījās ne turpmāk būs Rolanda Aģa pārziņā.
tīgāk un garīgi bagātāk,” tehnikuma vien arodu, bet kopīgās sarunās par Personāldaļu vadīs Aija Jurjāne. Tehaudzēkņus svinīgajām pasākumā uz- dzīvi guva vērtīgas atziņas, dzīves nikumā šogad darbu sāka arī jurists
runāja skolas direktors Andris Mie- skolu, kas noderēja visu turpmāko Aigars Melderis un bibliotekāre Elīzītis. „Tas, kā mums šogad veiksies, mūžu. Protams, katra paaudze ir citā- na Kubuliņa Vilne. No augusta skolas
lielā mērā atkarīgs no Covid 19 at- dāka. Tagad modē runāt par X,Y un veterinārajai mācību klīnikai ir jauna
tīstības. Taču šobrīd ievērosim visus Z paaudzi. Taču pats svarīgākais ik- vadītāja – Vēsma Bindemane.
piesardzības pasākumus un būsim vienam audzēknim – prasme domāt,
Skolas kolektīvs aug un attīstās!
pateicīgi, ka varam mācīties un mā- analizēt situāciju, paņemt no saviem
cīt klātienē. Mani ļoti uzrunāja mūsu skolotājiem, iepriekšējām paaudzēm
Teksts: Baiba Vahere
valsts prezidenta Egila Levita vārdi: vērtīgāko. Tāpat milzīga bagātība ir
Foto: Guntis Viļums
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Atkalredzēšanās prieks
Grundzāles pamatskolā
Pieci ar pus
mēneši ir pagājuši
nemanot, un Grundzāles
pamatskolā
2020./2021. m.g. mācības klātienē ar lielu
prieku un aizrautību
uzsāka 95 skolēni un
46 pirmsskolēni, kas
ir sen nebijis skaita
pieaugums. Gandrīz
katrā klasē ir kāds
jaunpienācējs.
Pavasarī
skolu absolvēja 7 skolēni, kas tālākās
izglītības gaitas turpina Smiltenes
tehnikumā, Valmieras tehnikumā
un Valmieras Valsts ģimnāzijā. Savukārt 1. klasē šogad skolas gaitas
uzsāka 5 skolēni.
Skolā tāpat kā visur Latvijā 1.,4.
un 7. klasē mācības tiks īstenotas saskaņā ar jauno mācību standartu.
Skolā tiks īstenoti vairāki projekti: sadarbībā ar biedrību „Grundzāles skolai” tiks realizēts projekts
„Es esmu savējais”, turpināsies
„PumPura” projekta aktivitātes, kā
arī, cerot uz labvēlīgu epidemioloģisko situāciju, tika pagarināta

2 starptautiskās skolu sadarbības
programmas Erasmus+ projektu
īstenošana, t.i., projektā „Ķēdes reakcija” turpināsim atbalstīt aktīvu
dzīvesveidu, droši braucot ar velosipēdiem gan brīvajā laikā, gan
mācību stundās; savukārt projektā
„Starpdisciplinaritāte – tilts vai robežas 21. gs.?” pētīsim migrāciju no
dažādiem aspektiem un veiksim dažādus zinātniskos eksperimentus.
Lai visiem jaunu izaicinājumu
un sasniegumu bagāts mācību gads!
Dace Kalniņa,
Grundzāles pamatskolas skolotāja

Radošās piedzīvojumu dienas
Palsmanē
Eiropas Sociālais
fonds

Augusta beigās neparasta rosība bija vērojama visā pagasta teritorijā. Dažādās vietās
Palsmanes pamatskolas
skolēnu grupiņas veidoja septembra pārsteigumus gan saviem
skolasbiedriem,
gan
ikvienam pagasta iedzīvotājam un ciemiņam.
Tapa rudenīgi dekori, kuri 1. septembra rītā priecēja ikvienu – gan
skolēnu, gan tos, kuru skolas gaitas
dzīvo vien atmiņās. Paldies radošo
dienu dalībnieki saka saviem sadarbības partneriem par atsaucību un
piedalīšanos ideju īstenošanā – SIA
„Palsmane” kolektīvam, Palsmanes pagasta pārvaldes darbiniekiem, Rudītei Jurovai, Palsmanes
pagasta bibliotekārei un kultūras
nama vadītājai. Šīs dienas bija īsts
piedzīvojums, kuru laikā tika apgūtas jaunas iemaņas un prasmes,
nostiprinātas komunikāciju prasmes, veicināta pašiniciatīva.

Pasākuma „Radošās darbnīcas
– piedzīvojumu dienas Palsmanē”
realizācija bija iespējama, pateicoties Smiltenes novada domes rīkotajam projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” konkursam.
Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā
fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
(PuMPuRS).
I. Pētersone,
Projekta vadītāja

Ar veselīgiem gardumiem
iepriecina Palsmanes pamatskolas
skolēnus
Ar patīkamu un
negaidītu
pārsteigumu iesākās pirmā
skolas diena. Ikviens
skolas skolēns saņēma veselīgu kārumu
– z/s „Kalnagrīvas”
īpašnieces Sarmītes
Mašinas saimniecībā gatavotās sukādes, ar kurām spēcināties, uzsākot

jaunā mācību gadu.
Paldies Sarmītei
par iepriecinājumu
un sagādāto pārsteigumu!
Mums visiem
z/s „Kalnagrīvas”
gatavotā produkcija
ļoti garšoja!
I. Pētersone,
Skolotāja
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100 notikumi Smiltenes vēsturē – Smiltene 21. gs.
un apdzīvoto vietu
Gadsimta laikā, kopš
likumu, kurš paredz,
Smiltenei piešķirtas pilsētas tiesības, šeit risinājušies
ka Latvijā pēc 2021.
tūkstošiem spilgtu notikugada pašvaldību vēlēmu – cits dižs un nozīmīgs,
šanām būs 42 pašvalkas skāris visus pilsētas
dības līdzšinējo 119
ļaudis, cits ikdienišķs kādas
vietējo
pašvaldību
smilteniešu ģimenes lokā.
vietā. Smiltenes novaApkopotie 100 notikumi,
dā reformas rezultātā
kurus publicējām pašvaldīiekļausies Apes un
bas izdevumā, ir tikai nelieRaunas novadi, jauno
la daļa no pilsētas vēstures,
novadu veidos Smilun dažādos vēstures avotos
tenes pilsēta, Smilteminēta atšķirīga informācines novada līdzšinējie
ja, taču tie iezīmē kādu sva8 pagasti, kā arī Apes
rīgu līniju pilsētas vēstures
pilsēta, Apes pagasts,
Jau 1968. gadā Valkas rajona Bērnu un jaunatnes sporta skola
gaitā.
Drustu pagasts, Gaupielāgoja ēkas telpas riteņbraukšanas sekcijas vajadzībām
Piektajā un noslēdzošajienas pagasts, RauZiedojuma akcijas noslēguma pasākums „Balta, balta mana sirds”,
jā daļā ir apkopoti notikumi, trenera J. Akmentiņa vadībā. Pie sporta skolas ēkas Smiltenē,
nas pagasts, Trapenes
Gaujas ielā 2. Foto no Smiltenes novada muzeja krājuma
2011. gada 1. jūnijs. Maritas Mūzes foto
kuri vēsta par 21. gadsima
pagasts un Virešu paSmilteni. Šajā laika periodā
gasts.18
Smiltenē tiek īstenoti pro13.
2009.
jekti, notiek dažādi notikugada 3. jūlijs – ES
mi sportā un kultūrā. SmilKohēzijas fonda līdztene turpina savu izaugsmi
finansētā
projekta
un attīstību.
„Ūdenssaimniecības
1. 2002. gada 11.
attīstība Austrumlataugusts – atklāj jaunuzcelvijas upju baseinos”
to Romas katoļu dievnamu
ietvaros ekspluatācijā
Vaļņu ielā. To iesvētīja Ronodod un svinīgi atmas katoļu baznīcas kardiklāj Smiltenes pilsētas
nāls Jānis Pujats. Dievnarekonstruēto notekma celtniecībai līdzekļus
ūdeņu attīrīšanas ieziedoja draudzes locekļi.
kārtu Brutuļos.19 Iekārtas rekonstrukcijas
Zvanu tornī uzlikts Polijā
rezultātā ir optimizēts
liets zvans, kurā iegravēts
2004. gada 28. decembris – Jura Zušmaņa grāmatas
PII „Pīlādzītis” atklāšana 2008. gada 1. jūnijā. Santas Sinkas foto.
notekūdeņu
attīrīšanas
uzraksts „Ak, Svētais Jā„Smiltene: laiki un likteņi” atvēršanas diena.
Laikraksta „Ziemeļlatvija” arhīvs
process,
uzlabota
attīzep, esi sveicināts!” JaunFoto no G. Liedaga personīgā arhīva
rīšanas procesā raduuzceltā baznīca Valkas rašos dūņu apstrāde, kā arī ievērojami
jonā bija vienīgais tik liels un plašs dalībniece, 2018. gadā tai piederēja
uzlabota notekūdeņu izplūdes kvalikatoļu dievnams, kurā var pulcēties 106 veikali.6
tāte saņēmējupē – Abulā.
ap 300 cilvēku.1
6. 2004. gada 28. decembris
2. 2002. gada 1. septembris – J. Zušmaņa grāmatas „Smiltene:
14. 2009. gada 1. septembris
– tiek nodibināta Smiltenes bērnu Laiki un likteņi” atvēršanas diena.
– slēdz Sarkanā Krusta Smiltenes
un jaunatnes sporta skola (BJSS). J. Zušmanis, pēc izglītības inženieslimnīcu, jo ārstniecības iestāde vairs
Kopš dibināšanas skola piedāvā pie- ris, strādājis 8. CBR, Smiltenes pilnesaņem valsts finansējumu pacientu
cas profesionālās ievirzes izglītības sētas domes Zemes komisijā, aktīvi
ārstēšanai stacionārā, tā uzturēšanai,
programmas: vieglatlētiku, futbo- iesaistījies Latvijas Tautas frontes
darbinieku algām, medikamentiem
lu, basketbolu, volejbolu un BMX.2 darbībā.7 Daudzajos darba gados
un citām vajadzībām.20 Līgums tika
Laika gaitā ir nākuši klāt 2 sporta savāktos vēsturiskos materiālus un
slēgts tikai par ambulatoro veselīveidi – orientēšanās sports un riteņ- pieredzi novadpētniecībā apkopojis
bas aprūpes pakalpojumu sniegšanu,
braukšana. Skola atrodas 1903. gadā grāmatā, kura vēsta par Smiltenes
tādējādi darbu turpina poliklīnika.
uzceltajā, kara laikā nopostītajā un pilsētas vēsturi no 13. gadsimta līdz
Finansējumu piešķīra arī NMPD
vēlāk atjaunotajā ēkā Gaujas ielā 2.
palīdzības brigādēm. 2010. gada
2003. gadam. Grāmatā iekļautas
Smiltenes novada muzeja 2017. gadā izveidotā ekspozīcija.
3. 2003. gada jūlijs – piemi- 650 fotogrāfijas, pieminētas 1862
8. martā Sarkanā Krusta Smiltenes
Santas Sinkas foto
nekli Otrajā pasaules karā Smiltenes personas, 132 personu dzīves ceļš
slimnīca atvēra aprūpes nodaļu ar 10
apkārtnē kritušajiem 32 PSRS bru- aprakstīts detalizētāk. Autors pauž aizbildņi un adoptētāji var saņemt viens var ziedot īpašajās ziedojumu gultām.21
ņoto spēku karavīriem no pilsētas pārliecību, ka „grāmata palīdzēs psiholoģisku atbalstu un praktisku kastēs, savukārt 1. jūnijā, Starptautis15. 2011. gads – Smiltenes tehcentra skvēra pārvieto uz Meža ka- smilteniešiem un visiem interesen- palīdzību.12
nikums
tiek apvienots ar Smiltenes
kajā bērnu aizsardzības dienā, notiek
piem. Tēlnieka O. Feldberga trijos tiem dziļāk iepazīt Smiltenes novada
29.
arodvidusskolu,
kura dibināta
9. 2005. gada septembris – akcijas noslēguma pasākums „Balta,
granīta akmeņos veidoto pieminekli bagāto vēsturi un rosinās iesaistīties Smiltenes 2. vidusskola iegūst jau- balta mana sirds” – svētki visiem no- 1978. gada septembrī pēc Autotranspilsētas centrā atklāja 1974. gada 21. novadpētniecībā, lai darbs šajā laukā nu nosaukumu – Smiltenes Centra vada bērniem.15
porta un šoseju ministrijas iniciatīseptembrī.3
turpinātos un nekad neapsīktu”8.
vidusskola. 2005. gada beigās sākās
11. 2008. gada 1. jūnijs – darbu vas.22 Reorganizācija bija jāpaveic
4. 2003. gada septembris –
7. 2005. gada 28. janvāris – at- skolas piebūves celtniecība. 2009. sāk Smiltenes pirmsskolas izglītī- līdz 1. septembrim.23 2015. gada
Smiltenes 2. vidusskolas telpās dar- klāta jaunā Sporta halle pie Kultūras gadā skolas ēka tika papildināta ar bas iestāde „Pīlādzītis”. Jaunuzcel- 12. novembrī svinīgā ceremonijā
bu sāk Baltijas Starptautiskās akadē- nama.9 Tajā ierīkota sporta spēļu zāle, jaunu piebūvi, kurā atrodas ēdnīca. tajā ēkā Rīgas ielā 8A izvietotas 12 Smiltenes tehnikumā tika atklātas
mijas (līdz 2006. gadam – Baltijas aerobikas zāle un trenažieru zāle. Skola tika pārbūvēta un pielāgota grupas. Apsveikt smilteniešus bija ERAF finansētā rekonstrukcijas un
Krievu institūts) filiāle. Tajā tika uz- 2005. gadā tika nodibināts Smiltenes skolēniem ar īpašām vajadzībām.13
ieradies Valsts prezidents Valdis Zat- modernizācijas projektā atjaunotās
ņemti studenti tiesību zinātņu un uz- kultūras un sporta centrs, 2006. gada
10. 2008. gada 26. janvāris – lers, bērnu un ģimenes lietu ministrs ēkas un mācību programmas.24
ņēmējdarbības specialitātēs4, tādējā- nogalē jau norisinājās debates par šī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Ainars Baštiks, satiksmes ministrs
16. 2011. gads – Jānis un Anda
di nodrošinot iespēju iegūt augstāko centra reorganizāciju.10
Dingas
izveido pastaigu taku Cērteīstenota biedrības „Latvijas Sarka- Ainārs Šlesers, izglītības un zinātnes
izglītību Smiltenē.
8. 2005. gada 1. jūlijs – pa- nais Krusts” (LSK) Valkas komitejas ministre Tatjana Koķe, Latvijas Paš- nes pilskalnā. Pateicoties Hipotēku
5. 2004. gada 27. maijs – matojoties uz krievvalodīgo bērnu Smiltenes nodaļas vadītājas Ingūnas valdību savienības, Valkas rajona pa- bankas klientu kluba „Mēs paši” atBaznīcas laukumā atklāts jauns, integrēšanos skolās ar latviešu mā- Apsītes sen lolota iecere – labdarības domes un topošā Smiltenes novada kārtotam finansiālajam atbalstam un
plašs tirdzniecības centrs.5 Smiltenē cību valodu un to skaita samazināša- koncerts par ziedojumiem „Balta, pašvaldību vadītāji.16
talciniekiem no Smiltenes ģimnāzireģistrētais uzņēmums SIA „Firma nos Smiltenes 1. pamatskolā, skolu balta tava sirds” ar mērķi palīdzēt
12. 2009. gada 1. jūlijs – admi- jas, gar taku ir izvietoti jauni, atrakMadara 89”, kurš kopš 1993. gada ir oficiāli likvidē.11 Daļa skolotāju pēc Smiltenes novada smagi slimajiem nistratīvi teritoriālās reformas rezul- tīvi elementi līdzsvara, veiklības un
nodarbojies ar produktu tirdzniecību skolas likvidēšanas turpināja strādāt bērniem un īpaši talantīgiem jaunie- tātā tiek izveidots Smiltenes novads. citu fizisko spēju pārbaudei, sakopta
paša uzņēmuma veikalos, no 2003. jaundibinātajā Atbalsta centrā ģime- šiem.14 2011. gadā pēc LSK Smilte- Tajā apvienoja bijušā Valkas rajona piegulošā teritorija un pieejama labgada kopā ar SIA „Iepirkumu grupa” nēm Galdnieku ielā 10. Šajā pašā ēkā nes nodaļas vadītājas Marutas Vīgan- Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos iekārtota piknika vieta. Vasaras sezojaunākajiem partneriem Latvijā attīs- 2018. gada 17. decembrī tika atklā- tes aicinājuma akcijas organizēšanā pagastus – Smiltenes, Blomes, Bran- nā takas ir piemērotas braukšanai ar
ta veikalu tīklu „top!”. Tīklā ietilpst ta Sociālo pakalpojumu aģentūras iesaistījās Smiltenes novada Kultūras tu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, velosipēdu, ziemā – slēpošanai.
aptuveni 300 tirdzniecības punktu struktūrvienība – Vidzemes reģiona pārvalde, sākot jaunu tradīciju – kat- Grundzāles un Bilskas.17 2020. gada
17. 2011. gada 1. septembris –
visā valstī, galvenokārt reģionos. SIA ģimeņu atbalsta centrs „Smiltene”, rā pagastā rīkojot labdarības akcijai 10. jūnijā Saeimā galīgajā lasījumā izveidots Smiltenes novada muzejs
„Firma Madara 89” ir šī tīkla lielākā kurā audžuģimenes, viesģimenes, veltītus pasākumus, kuru laikā ik- pieņēma Administratīvo teritoriju Mēru muižā. Muzejs akreditēts 2018.
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gada 9. februārī. 2017. gada
pārbūve, jaunas internāta
27. oktobrī muzejā atklāta
ēkas izbūve, vidējā mājauna pastāvīgā ekspozīcija
cību korpusa pārbūve un
„Smiltenes novada medicīmultifunkcionālas sporta
nas vēsture un muzeja pirmhalles izbūve.39
sākumi”. Muzeja krājumu
26.
2018.
veido bijušās Sarkanā Krusta
gads aizvadīts Latvijas
Smiltenes slimnīcas ārstes
simtgades zīmē. XXVI
Ilzes Krūmalas Smiltenes
Vispārējos
latviešu
pilsētai 2006. gada 14. jūnijā
Dziesmu un XVI Deju
dāvātā vēsturisku priekšmetu
svētkos Smiltenes nokolekcija, kurā ietilpst seni
vadu pārstāvēja 17 kodarba rīki, rokdarbi, trauki,
lektīvi, 473 dalībnieki.40
grāmatas, fotogrāfijas u.c.
Latvijas lidsabiedrības
Smiltenes pilsētas kultūras centrs pēc rekonstrukcijas.
vēsturiskas liecības.25
„AirBaltic” rīkotajā akciAgņa Meldera foto. Smiltenes novada domes arhīvs
18. 2013. gada 29. janjā, kuras ietvaros 14 jauvāris – rekonstruēts un nonajām Airbus A220-300
dots ekspluatācijā 1962. gadā
lidmašīnām doti dažādi
celtais Smiltenes pilsētas
Latvijas pilsētu nosaukukultūras nams. Tā atklāšana
mi, vienai no lidmašīnām
notika 8. martā. 2013. gada
dots Smiltenes vārds.41
19. decembrī tika atklātas arī
2018. gada decembra
jaunās Smiltenes Trīs pakalsākumā pirmo reizi tika
nu sākumskolas pirmsskolas
atskaņota Smiltenes mūgrupas telpas, kuras tika rezikas skolas himna.42
novētas projekta „Smiltenes
27.
2019.
Smiltenes vidusskolas ēka. Reinholda Nulles foto.
pirmsskolas izglītības iestāžu
gads – zīmīgs ar vairāSmiltenes novada TIC arhīvs
attīstība” ietvaros.26
kiem lieliem projektiem.
19. 2014. gada 29. jūlijs – Ministru kabineta sēdē tiek
atbalstīts Smiltenes novada domes
un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas lūgums piešķirt
finansējumu Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcijai.27 Ar Tepera dambja rekonstrukciju aizsākās
arī 19,5 ha lielā parka rekonstrukcija.28 2016. gada 27. maijā Tepera
ezerā tika atklāta peldošā strūklaka29,
2019. gada jūlijā parkā uzstādīts jauns vides dizaina objekts – savstarpēji
savijušās, diennakts tumšajā laikā
izgaismotas metāla sirdis, pie kura
jaunie pāri savā kāzu dienā var simboliski pieslēgt slēdzenes.30
20. 2016. gada 1. jūlijs – atklāts
Smiltenes novada kolektīvu dalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un
pirmais reģionālās nozīmes Valsts un
XVI Deju svētkos. Santas Sinkas foto.
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Vidzemē, kurā iedzīvotāji var saņemt Smiltenes novada
pašvaldības un astoņu valsts iestāžu
pakalpojumus.31
21. 2016. gada 1. augusts – noslēgusies Smiltenes pilsētas skolu
reorganizācija, apvienojot trīs skolas – Smiltenes ģimnāziju, Smiltenes
Centra vidusskolu un Smiltenes Trīs
pakalnu sākumskolu – Smiltenes vidusskolā, ar mērķi izveidot modernu,
mūsdienu prasībām atbilstošu vispārējās izglītības iestādi no 1. līdz 12.
klasei.32
22. 2016. gada 11. novembris
– Smiltenes Jāņukalnā 35 metrus
augstā mastā svinīgi pacelts monumentālais Latvijas karogs, kas veltīts
Latvijas simtgadei. Smiltenes novaSmiltenes multifunkcionālais sporta un atpūtas komplekss pie Tepera ezera.
da pašvaldība sadarbībā ar biedrību
Reinholda Nulles foto. Smiltenes novada TIC arhīvs
„Latvijas karogs” īstenoja tāda paša
nosaukuma projektu, kura mērķis
bija līdz Latvijas valsts simtgadei dīcijas un pirmo reizi notika Baltijas 30. maijā tika uzsākta Smiltenes
2018. gadā izvietot monumentālus mēroga sacensības airēšanas slalomā. pilsētas Daugavas ielas un Baznīcas
Latvijas karogus valstij nozīmīgās un Pirmo reizi Smiltenē notika Latvijas laukuma posma pārbūve projekta
Jaunatnes olimpiādes sacensības 4 „Uzņēmējdarbības attīstībai nepielabi pārredzamās vietās Latvijā.33
sporta
veidos – BMX riteņbraukšanā, ciešamās infrastruktūras sakārtošana
23. 2017. gadā īstenoti vairāki
svarcelšanā,
pludmales un klasiskajā Smiltenes pilsētā” 1. kārtas ietvaros.43
nozīmīgi projekti. 29. jūnijā eksplua37
27. jūnijā Smiltenes novada dome
tācijā tika nodota atjaunotā kartingu volejbolā.
34
25.
2018.
gada
4.
augusts
–
atnoslēdza līgumu ar SIA „8. CBR”
trase , kuru atklāja 23. septembrī ar
klāta
jaunuzceltā
Smiltenes
stadiopar
Vecā parka un Smiltenes Vidusporta kompleksa “333” komandas
na
servisa
un
skatītāju
tribīņu
ēka.
sezera
hidrotehnisko būvju pārbūvi
jaunākajiem un jaudīgākajiem īres
35
2018.
gadā
Smiltenē
izveidots
viens
un
ezera
tīrīšanu, kas tiek veikta gan
kartingiem Latvijā.
25. augustā
no
nacionālā
līmeņa
elektromobiļu
projekta
„Kopēja metodika ilgtspēsvinīgi atklāja Valsts ugunsdzēsības
ātrās
uzlādes
stacijas
punktiem,
kas
jīgas
enerģētikas
un klimata rīcības
un glābšanas dienesta Vidzemes re38
ir
otrais
Smiltenes
novadā.
2018.
plānu
attīstībai
Eiropas
pašvaldībās”,
ģiona brigādes Valkas daļas jauniz36
gadā
uzsākts
projekts
„Mācību
vides
gan
2016.
gadā
pašvaldības
uzsāktā
būvēto Smiltenes posteņa depo.
uzlabošana
Smiltenes
vidusskolā”,
Vecā
parka
rekonstrukcijas
darbu
ie24. 2017. gads – notikuši vairā44
tā
ietvaros
Smiltenē,
Dakteru
ielā
tvaros.
2018.
gadā
uzsāktā
projekki nozīmīgi sporta pasākumi. Abula
upē tika atdzīvinātas laivošanas tra- 27, tiek veikta basketbola laukuma ta „Gaismas ceļš cauri gadsimtiem”

ietvaros norit Smiltenes evanģēliski
luteriskās baznīcas jumta atjaunošanas būvdarbi, atjaunojot griestu un
jumta konstrukcijas. 17. oktobrī tika
uzstādīta arī baznīcas restaurētā torņa smailes lode un gailis.45
28. 2019. gada 15. septembris
– šosejas riteņbraukšanas sacensības
„Smiltenes kauss” piedzīvo savu
atdzimšanu pēc 15 gadu pārtraukuma.46 „Smiltenes kauss” riteņbraukšanā vairāk nekā 50 gadu garumā
(pirmās sacensības notika 1961. gada
maijā)47 bija vienas no slavenākajām
un smagākajām šosejas riteņbraukšanas sacensībām ne tikai Latvijā, bet
arī apkārtējās valstīs. Tajās startējuši
dažādu paaudžu Latvijas izcilākie riteņbraucēji, tostarp pasaules čempioni Emīlija Sonka un Romāns Vainšteins, Barselonas Olimpisko spēļu
medaļnieks Dainis Ozols, Arvis
Piziks, Kaspars Ozers, Gatis Smukulis, Dainis Grantiņš un daudzi citi.48
29. 2020. gada 2. janvāris – aprit 100 gadi, kopš Smiltenei piešķirtas pilsētas tiesības. Svētkiem radīts

vēstījums „Stipri cilvēki – stipra pilsēta”. 11. martā Pasaules Veselības
organizācijas ģenerāldirektors Tedross Adhanoms Gebreiesuss paziņoja, ka SARS-CoV-2 vīrusa infekcijas
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ka Latvijā ir izsludināts ārkārtas
stāvoklis, valstī noteikti dažādi ierobežojumi.50 8. aprīlī uz laiku tika pārtraukta gatavošanās Smiltenes pilsētas simtgades svētkiem51, taču turpinās darbs pie uzsāktajiem simtgades
projektiem, kuri saistīti ar Smiltenes
vēsturi. No 10. jūnija Latvijā atcelta ārkārtējā situācija un pakāpeniski
samazināti iepriekš noteiktie ierobežojumi. Atzīmējot Smiltenes 100.
jubileju, Vecajā parkā tiek veidota
unikāla nakts pastaigu taka – skaņas,
gaismas un video uzvedums „Teiksma par gaismas bruņinieku”.
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12 Smiltenes novada Domes Vēstis
Pasākumi Smiltenes
novada Kultūras centrā,
kultūras un tautas
namos pagastos
SEPTEMBRĪ
Līdz 30. septembrim Palsmanes kultūras namā būs
iespējams aplūkot Vaidas Namnieces keramikas un
gleznu izstādi. Izstādē ir iespēja iegādāties autores pirmo dzejoļu krājumu „Atraisīšanās”.
PĀRCELTS! 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.
25. septembrī plkst. 19.30 Palsmanē notiks Brantu
amatierteātra izrāde „Centrifūga” pēc G. Priedes lugas
motīviem, režisore G. Skadiņa. Ieejas maksa – 2 eiro.
26. septembrī plkst. 19.00 Grundzālē notiks grupas
„Galaktika” koncerts. Ieeja – 3 eiro. Plkst. 22.00 turpat norisināsies atpūtas vakars ar grupu „Galaktika”.
Ieejas maksa – 3 eiro. Iespēja pieteikt galdiņu, zvanot
pa tālruni 29128298 līdz 24. septembrim.
26. septembrī no plkst. 21.00 līdz plkst. 24.00
Palsmanes Kultūras namā norisināsies muzikāls, deju
ritmos piepildīts pasākums „Masku satikšanās”. Ļausimies iztēlei par maskēšanos. Pasākuma dalībniekiem,
kuri būs ieradušies maskās, paredzēta loterija. Ieejas
maksa – 3 eiro.

OKTOBRĪ
1. oktobrī plkst. 19.00 Smiltenes novada Kultūras
centrā notiks Carnival Youth koncerts „Naivais Kukū”. Pasākums ir izpārdots!
3. oktobrī Smiltenes novada Kultūras centrā notiks
senioru pēcpusdienai veltīts koncerts „Latvijas dvēseles dziesmas”. Pasākumā ieeja ir bez maksas. Papildus
informācija par pasākuma laiku sekos.
3. oktobrī plkst. 20.00 Palsmanes kultūras namā
darbosies „Muzikālā kafejnīca”, neformālā gaisotnē
iepazīsimies un baudīsim Signes Balteres muzikālo
daiļradi. Ieejas maksa – 2 eiro.
8. oktobrī plkst. 18.30 Smiltenes novada Kultūras
centrā notiks maģisko burbuļu triku izrāde „Mistery
Bubbles”. Biļetes pieejas Biļešu Paradīze tirdzniecības
vietās.
10. oktobrī Smiltenē notiks rudens muzikāls vakars
par godu grupas „Ceļojums” 10. jubilejai. Plašāks info
par pasākumu sekos.
10. oktobrī plkst. 15.00 Grundzālē notiks erudīcijas
turnīra „Prāto Grundzālē!” 6. kārta. Noteikumi tiks
publicēti FB un Smiltenes novada mājaslapā.
16. oktobrī plkst. 19.00 Smiltenes novada Kultūras
centrā koncerttūres „Monika” ietvaros viesosies grupa
„Ducele”. Biļetes pieejamas „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās.
18. oktobrī plkst. 13.00 Grundzālē notiks aktiera un
režisora Zigurda Neimaņa autorvakars „Nenopietni par
nopietno” ar Grundzāles radošās apvienības „Vienkārši Prieks!” piedalīšanos. Ieejas maksa – 2 eiro.
17. oktobrī plkst. 21.00 Palsmanes kultūras namā
notiks Rudens muzikālais vakars ar galdiņiem. Muzicēs grupa „Lustīgais blūmīzers”. Galdiņu pieteikšana līdz pasākuma dienai pa telefonu: 28390884.
Ieeja – 3 eiro.
17. oktobrī plkst. 14.00 Blomes tautas namā notiks „Kāpostu skābēšanas balle’’. Skābēsim kāpostus,
dziedāsim, dancosim, mielosimies ar kāpostu zopu.
Dosimies mājās ar skābētu kāpostu spaini. Gaidīti visi
kapostu cienītāji.
Par gaidāmajiem pasākumiem septembrī un oktobrī aicinām sekot
līdz www.smiltene.lv mājas lapā.
*Pasākuma organizators ir Smiltenes novada Kultūras centrs. Organizators var izdarīt foto un video uzņēmumus pasākuma norises vietā
vai tuvākajā apkārtnē (tostarp pie ieejas). Ja Jūs ierodaties pasākuma
vietā, Jūs 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.

2020. gada 18. septembris

Smiltenes TIC
informē
Ar velobraucienu
„Ieriteņo rudenī”
noslēgsim aktīvā tūrisma
sezonu Smiltenes novadā!
26. septembrī Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) aicina piedalīties velobraucienā „Ieriteņo rudenī” un noslēgt aktīvā tūrisma sezonu Smiltenes novadā.
Šogad dalībnieki varēs iepazīt Variņu pagasta ainaviskās un kultūrvēsturiskās vietas. Kā jau ierasts
maršrutu laikā būs sagatavoti vienkārši, pa ceļam veicami uzdevumi, lai braucienu padarītu vēl interesantāku.
Pasākuma norise 26. septembrī pie Variņu tautas nama, dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00,
starts braucienam plkst. 10.30.
Dalībniekiem tiks piedāvāti trīs velo maršruti –
11, 26 un 44 km garumā, lai katrs pasākuma dalībnieks varētu izvēlēties saviem spēkiem atbilstošāko.
Visi trīs maršruti sāksies un noslēgsies pie Variņu tautas nama. Maršruti būs marķēti dabā pēc pasākuma
norises vēl divas nedēļas, lai ikviens interesents tos
varētu izbraukt sev vēlamā laikā.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 23. septembrim elektroniski visit.smiltene.lv, zvanot uz +371
29395200 vai klātienē Smiltenes novada TIC (Dārza
ielā 3).
Pasākums ir bez maksas. Lūdzam būt atbildīgiem
un ievērot visus noteiktos drošības pasākumus, jo tikai
tā mēs varam pasargāt paši sevi un apkārtējos. Atgādinām, ka atrodoties uz ceļa un kustībā, obligāti jāievēro
ceļu satiksmes noteikumi kā arī aicinām lietot aizsargķiveres (bērniem līdz 12 gadiem tās ir obligātas).
Lai nokļūtu uz Variņiem no Smiltenes būs pieejams transports ar piekabi, ja nepieciešams lūgums
pieteikties Smiltenes novada TIC (Dārza ielā 3) vai
zvanot uz +371 29395200. Transportā vietu skaits
ir ierobežots.
Pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas tiks publicētas www.smiltene.lv, visit.smiltene.lv un sociālajos
tīklos.
Eiropas Sociālais
fonds

Pasākums tiek rīkots projekta „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā”
Nr. 9.2.4.2/16/I/052 ietvaros.

Smiltenes novadā viesojas
Latvijas tūroperatori!
Pateicoties Latvijas Investīciju Attīstības Aģentūras (LIAA) Tūrisma departamentam no 9. līdz 10. septembrim Raunas un Smiltenes novados viesojās Latvijas tūroperatori – ceļojumu aģentūru „TAS Baltics”,
„Nordic and Baltic DM”, „Baltic Events & Tours”,
„Averoja”, „Kolumbs”, „1 Travel”, „Al Svets”, „Estravel”, „KOLS Travel”, „VIA Baltic”, „BALT-GO”
pārstāvji.
Tūroperatoru vizītes mērķis bija iepazīt un no jauna atklāt Raunas un Smiltenes novadu tūrisma piedāvājumu.
Smiltenes novadā tūroperatori apmeklēja Brantu
muižu, dzirkstošo bērzu sulu „Birzī” ražotni, iepazina
Smiltenes un Kalnamuižas vēsturi, devās uz jaunatklāto viesu namu „Donas”, uzzināja vairāk par aktīvās
atpūtas iespējām no „Airi un Pedāļi” pārstāvjiem, apmeklēja sidra darītavu „Abuls”, smiltsērkšķu saimniecību „Amberfarm” un Smiltenes novada muzeju.
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs
saka lielu paldies LIAA Tūrisma departamentam par
iespēju noorganizēt tūroperatoru vizīti Smiltenes novadā!
Lelde Atlāce,
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra
tūrisma organizatore
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