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Dodies pastaigu maršrutā pa Smilteni!

Mēs esam viena no mazākajām tautām pasaulē, bet mums ir iespēja runāt
savā valodā un dzīvot savā brīvā zemē.
Latvieši šo privilēģiju izcīnīja drosmīgās
un pašaizliedzīgās brīvības cīņās pirms
vairāk kā 100 gadiem. Gadsimta laikā
esam gājuši cauri grūtībām un dažādiem
pārbaudījumiem, esam ierauti karos,
mums uzspiestas svešas valodas un svešzemju vara. Laikam ejot, esam apliecinājuši pasaulei, ka mīlam savu zemi un
sargāsim to saviem bērniem, lai tie dzītu
savas saknes brīvā un neatkarīgā Latvijā.
Esam atguvuši neatkarību un pārdzīvojuši
krīzes. Un kārtējo reizi esam jaunu izaicinājumu priekšā, kuri mums jāpārvar.
Esmu pārliecināts, ka mēs esam stipri un visi kopā to pārdzīvosim.
Novembris ir patriotu mēnesis. Tas Smiltenes novadā vienmēr ir gaidīts.
Kad 11. novembrī godinām brīvības cīņu dalībniekus, dodamies kopīgā lāpu
gājienā uz Brīvības cīņās kritušo kareivju piemiņas vietu, mūs pārņem stipra
patriotisma un pateicības sajūta. Pateicība par to, ka šie vīri cīnījās par mūsu
valsti tad, kad tas bija nepieciešams visvairāk, stājās pretī lielam pārspēkam
un atdeva savas dzīvības par mūsu nākotni. Jau vairākus gadus 18. novembrī,
atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Smiltenes novada
dome pasniedz apbalvojumus mūsu līdzcilvēkiem, kuri ar savu darbu un neatlaidību ir pelnījuši atzinību un pateicību.
Diemžēl, šogad mēs šos svētkus nesvinēsim tā, kā līdz šim, jo saistībā
ar pandēmiju un izsludināto ārkārtējo stāvokli, esam ierobežoti svinēt lielus
svētkus.
Šogad es aicinu svētkus svinēt savās ģimenēs, nepiedalīties pasākumos,
kuros pulcējas liels cilvēku daudzums. Būsim atbildīgi un domāsim par mūsu
līdzcilvēkiem, kurus mēs netīši varam pakļaut lielam riskam.
Stipru veselību, sirdsmieru un gaišu patriotisma mēnesi ikvienā Smiltenes
novada ģimenē!
Edgars Avotiņš,
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs

Aicinām doties pastaigu maršrutā pa
Smilteni, izbaudīt dabu un iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu. Taka ved gar Abula upes
lokiem, iepazīstot Smiltenes pakalnus un rudens lapām piebirušos dārzus. Pa ceļam vērīgi
raugies, lai pamanītu Firsta Līvena atstātās
pēdas Smiltenes izaugsmes stāstā.
Pie Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra, kā arī pie Vecā parka lielajiem
tūrisma stendiem izvietotas pašapkalpošanās
kastītes, kur interesentiem iespējams iegūt
Smiltenes pastaigu maršruta drukātās kartes.
Linda Šūlmeistere,
Smiltenes novada Tūrisma informācijas
centra tūrisma organizatore

Pašvaldības darbs ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19
izplatības riskiem, no 2020. gada 9.
novembra līdz 6. decembrim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pamattiesību ievē-

rošanu un piekļuvi pakalpojumiem
pamatvajadzību nodrošināšanai.
Ministru kabineta ārkārtas un
Krīzes vadības padomes kopsēdē
tika lemts, ka iedzīvotājiem būs
pieejami tie klātienes pakalpojumi,
kuri ir īpaši svarīgi veselīgai un drošai sadzīvei un kuru pieejamība nav

atliekama.
Mūsu katra pienākums un atbildība ir ievērot visus valstī noteiktos
epidemioloģiskos drošības pasākumus.  Esam atbildīgi pret sevi, pret
saviem līdzcilvēkiem – bērniem,
vecākiem, vecvecākiem!
turpinājums 4. lpp.

Valsts prezidents: Smiltene ir piemērs
spēcīgai ekonomiskai attīstībai reģionos
27. oktobrī Valsts prezidents
Egils Levits reģionālā vizītē apmeklēja Smilteni, kur Smiltenes tehnikuma mācību restorānā darba pusdienās tikās ar Smiltenes, Raunas un
Apes novada domes priekšsēdētā-

jiem Edgaru Avotiņu, Eviju Zurģi,
Jāni Libertu, sarunās piedalījās
arī Gints Kukainis, Smiltenes tehnikuma direktora vietniece izglītības jomā Rudīte Grabovska, lai
pārrunātu Smiltenes novada attīs-

tības plānus. Tāpat E. Levits tikās
ar konkursa Smiltenes novada uzņēmējs” laureātiem un pie Smiltenes vidusskolas iestādīja liepu par
godu Smiltenes 100. gadadienai.
turpinājums 6. lpp.

Par Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumiem
Novembris Latvijā ir īpašs
svētku mēnesis, jo īpašāks tas ir
Smiltenes novadā, kad godājam
un sakām pateicības vārdus nova-

da cilvēkiem, kas ik dienas dara
svētīgu darbu, lai celtu mūsu visu
labklājību, lai darītu novadu stiprāku un lai sargātu mūsu vērtīgāko

mantojumu – ilgtspējīgu un labāku
rītdienu Smiltenes novadā un visā
Latvijā.
turpinājums 8. lpp.
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Smiltenes novada domes lēmumi
2020. gada 28. oktobrī notika
kārtējā domes sēde, kurā tika pieņemti 69 lēmumi:
1. Par pieteikumu valsts
mērķdotācijas saņemšanai jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
un attīstības programmas projektu
izstrādei.
2. Apstiprināt Cērtenes pilskalna teritorijas attīstības koncepcijas 1. redakciju.
3. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Kalna Noras”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9470 010 0273, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9470 010 0233 0,2783
ha platībā.
4. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Veckainaiži” – 3, Launkalnes
pagastā, Smiltenes novadā, nosacīto
cenu 700 euro (septiņi simti euro).
Atsavināt A.C. nekustamo īpašumu „Veckainaiži”- 3, Launkalnes
pagastā, kadastra numurs 9470 900
0330, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 3
ar kopējo platību 29,7 m2, kopīpašuma domājamās daļas 290/2102
no būves ar kadastra apzīmējumu
94700040086001 un 290/2102
kopīpašuma domājamās daļas no
zemes ar kadastra apzīmējumu
94700040086.
5. Uzsākt nekustamā īpašuma
„Ilgas 142”, Smiltenes pagastā, kadastra numurs 94800050392, atsavināšanas procedūru.
6. Uzsākt nekustamā īpašuma „Valdziņi”, Launkalnes pagastā,
kadastra numurs 94700120035, kas
sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 94700120035
0,95 platībā, atsavināšanas procedūru.
7. Slēgt ar A.L. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Vecdambīši”, Blomē, Blomes pagastā,
kadastra numurs 94460060006, pārdošanu par summu 5900 euro (pieci
tūkstoši deviņi simti euro) uz nomaksu uz 60 (sešdesmit) mēnešiem
un apstiprināt maksāšanas kārtību.
8. Adresācijas objektam Oktobra iela 21, Variņi, Variņu pag.,
Smiltenes nov., kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
94900030023 un ēkām ar kadastra
apzīmējumu 94900030023001 un
94900030023002, piešķirt alternatīvo nosaukumu „Sprīdīši”, Variņi,
Variņu pag., Smiltenes nov.
9. Piešķirt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 94440070004
adresi „Skujenieki”, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads.
10. Mainīt nekustamajam īpašumam „Pilsdrupas”, kadastra numurs 94800060268, nosaukumu no
„Pilsdrupas” uz „Smiltenes Senpils”,
Kalnamuiža, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads.
11. Piešķirt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 94800060263
un uz tās esošajām ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumu
94800060059010, 94800060059011,
94800060059012, 94800060059015
un 94800060263001 adresi „Smiltenes senpils”, Kalnamuiža, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads.
12. Piešķirt zemes vienībai ar

kadastra apzīmējumu 944800400218
un uz tās esošajām ēkām ar kadastra
apzīmējumu 94480040008001 un
94480040008002 adresi „Silenieki”,
Brantu pagasts, Smiltenes novads.
13. Atļaut apvienot nekustamā
īpašuma „Macuļi” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 94800010026
2,8 ha, īpašuma „Vecmacuļi” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu
94800010056 22,1 ha un īpašuma
„Stopiņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 94800010057 0,5
ha platībā vienā zemes vienībā ar
nosaukumu „Macuļi”. Apvienotajai
zemes vienībai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101). Apvienotajai zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumu
94800010026001, 94800010026002,
94800010026003, 94800010026004,
94800010026005, 94800010026006
un 94800010057001 piešķirt adresi
„Macuļi”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads. Pēc zemes vienību apvienošanas, likvidēt adresi „Stopiņi”,
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads
(klasifikatora kods 102898881).
14. Piešķirt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 94700070011
nosaukumu „Autoceļš P27”, Launkalnes pagasts, un pievienot esošajam
īpašumam „Autoceļš P27”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads,
kadastra numurs 94700020107.
15. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Irbītes”, kadastra
numurs 94440030004, atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94440030005 3,8 ha platībā
mainīt nosaukumu no „Irbītes” uz
„Meža Irbes”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
16. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Druvas Mežvijas”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
94440040335.
17. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Akaslejas”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
94440070129.
18. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Priedoles”, Palsmanes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
94740040201.
19. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Zandi”, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 94440010039.
20. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Zvāgari”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumu
94440050127 un 94440050128.
21. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Donas – Lejas Jeberi”, Blomes pagasts, Smiltenes
novads, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 94460040112 un
94460040031.
22. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 50/2020 par zemes vienības „Valsts brīvā zeme (Ilgas 110)”,
Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums 94800050350, iznomāšanu I.P.
ar 2020. gada 31. decembri.
23. Iznomāt M.K. zemes vienības „Valdziņi”, Launkalnes pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra apzīmē-

jums 9470 012 0035 0,95 ha, mājīpašuma uzturēšanai, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2030. gada
31. decembrim.
24. Iznomāt I.R. zemes vienības „Pašvaldības zemes gabals Nr.
4”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums
9470 010 0099, daļu 690 m2 platībā
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai,
nosakot nomas līguma termiņu no
2021. gada 1. janvāra līdz 2025.
gada 31. decembrim.
25. Iznomāt Bilskas pagasta
zemnieka saimniecībai „Prauli”, reģistrācijas Nr.44101020350, nekustamo īpašumu „Krūmiņi”, Bilskas
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9444 008 0019, kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 008 0086 1,8
ha platībā.
26. Iznomāt M.S. zemes vienības Vidzemes iela 16, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008 1414,
daļu 0,34 ha platībā sakņu (ģimenes)
dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.
27. Iznomāt A.Č. zemes vienības Daugavas iela 39, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008 1603,
daļu 186 m2 platībā sakņu (ģimenes)
dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.
28. Iznomāt M.Z. zemes vienības Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 010 0205, daļu
613 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu no 2021. gada 1. janvāra
līdz 2025. gada 31. decembrim.
29. Iznomāt I.P. zemes vienības Bērzu iela 3, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 004 1017, daļu
225 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu no 2021. gada 1. janvāra
līdz 2025. gada 31. decembrim.
30. Iznomāt J.B. zemes vienības Bērzu iela 3, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 004 1017, daļu
450 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu no 2021. gada 1. janvāra
līdz 2025. gada 31. decembrim.
31. Iznomāt I.S. zemes vienības „Vilkukalni”, kadastra apzīmējums 94740040173, daļu 2,6 ha
platībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2025. gada 31.
decembrim..
32. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 197/2011 par zemes vienības
Bērzu iela 6, Variņos, Variņu pagastā,
kadastra apzīmējums 94900030286,
iznomāšanu Dz.M. ar 2020. gada 31.
decembri.
33. Iznomāt E.M. nekustamā
īpašuma Bērzu iela 6, Variņi, variņu
pagasts, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 94900030286 0,2 ha
platībā teritorijas sakopšanai.
34. Iznomāt G.B. zemes vienību „Pīlādži 1”, Palsmanes pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 94740040482, 0,65 ha platībā.
35. Iznomāt G.S. zemes vienības „Jaunvederu zeme”, kadastra
apzīmējums 94580080101, daļu
850 m2 platībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām no 2021.
gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31.

decembrim.
36. Iznomāt V.K. 290/5571 domājamās daļas no īpašuma Dzirnavu
iela 25, Smiltenē, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 94150090337
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94150090338.
37. Iznomāt medību tiesības un slēgt medību tiesību nomas
līgumu ar biedrību „Palsmanes
mednieku klubs”, reģistrācijas Nr.
40008016175, juridiskā adrese:
Ozolu iela 2, Mēri, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads, par šādām Smiltenes novada pašvaldībai tiesiskā
valdījumā esošām zemes vienībām
ar kopējo platību 6,62 ha:

38. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
39. Dzēst L.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 26,28 EUR,
t.sk. pamatparādu 21,00 EUR, nokavējuma naudu 5,28 EUR un izslēgt
no debitoru saraksta.
40. Dzēst N.T. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 33,25 EUR,
t.sk. pamatparādu 27,71 EUR, nokavējuma naudu 5,54 EUR un izslēgt
no debitoru saraksta.
41. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas
– pasažieru autobusa Ford Transit,
reģistrācijas numurs HH 9249, 2020.
gada 21. oktobra izsoles rezultātu,
saskaņā ar kuru kustamo mantu par
1550,00 EUR (viens tūkstotis pieci
simti piecdesmit euro un 00 centi)
nosolīja sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „ONTEXS”, reģistrācijas
numurs 44103113532.
42. Izveidot zemes vienības
daļu 5658 m2 platībā nekustamā īpašuma Dakteru iela 14, Smiltenē, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
94150011311, mērķis – ārstniecības,
veselības un sociālās aprūpes iestāžu
apbūve (kods 0902).
43. Konceptuāli atbalstīt līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca” (vienotais valsts
reģistrācijas Nr. 40003189328) par
apbūves tiesības piešķiršanu Smiltenes novada domei uz SIA „Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca” piederošā nekustamā īpašuma Dakteru ielā
14, Smiltenē, sastāvā ietilpstošās
zemes vienības (ar kadastra apzīmējumu 94150011311) daļu ar mērķi
projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” realizēšanas nodrošināšanai.
44. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas mobilais
telefons” vietu uz ūdenstorņa Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra apzīmējums 94580080277,
mobilo sakaru tīkla antenas izvietošanai uz 10 (desmit) gadiem no līguma noslēgšanas brīža.
45. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas mobilais telefons” vietu uz esoša ķieģeļu
skursteņa Kalna ielā 2A, Smiltenē,
Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 94150010715, mobilo sakaru
tīkla antenu izvietošanai uz 10 (des-

mit) gadiem no līguma noslēgšanas
brīža.
46. Nodot patapinājumā daļu
no nekustamā īpašuma, kas atrodas
Dārza ielā 3, Smiltenē (kadastra numurs 94150010414002), noliktavas
ēkā, telpas Nr. 3 un 4 ar kopējo platību 41,00 m².
47. Apstiprināt Blomes pamatskolas nolikumu.
48. Par mērķdotācijas sadali
pašvaldības pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību
speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām Smiltenes novadā
49. Par mērķdotāciju
sadali pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu
darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām Smiltenes novadā.
50. Par mērķdotācijas sadali
pašvaldību speciālajām pirmsskolas
iestādēm, internātskolām, Izglītības
iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un
speciālajām internātskolām bērniem
ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem.
51. Par mērķdotācijas sadali
interešu izglītības programmām pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
52. Par Smiltenes un Apes novadu pašvaldību apvienošanos ESF
projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai.
53. Par izmaiņām iestādes
„Smiltenes novada dome” amatu
vienību sarakstā.
54. Par izmaiņām Smiltenes
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas amatu vienību sarakstā.
55. Grozīt Smiltenes novada
domes 2016. gada 24. februāra lēmumu „Par kārtību, kādā izglītojamais
attaisnoti un īslaicīgi var neapmeklēt
pirmsskolas izglītības iestādi” (protokols Nr. 4; 12.§), papildinot to ar
1.1.1 punktu šādā redakcijā:
„1.1.1 valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai laikā pirmsskolas iestādes
audzēknis ir tiesīgs kavēt izglītības
iestādes apmeklēšanu vairāk kā 3
(trīs) darba dienas mēnesī, ja bērna
vecākiem vai personām, kas viņus
aizstāj, darba devējs nodrošina iespēju strādāt attālināti no dzīves vietas, un par to, ka bērns neapmeklēs
pirmsskolas izglītības iestādi bērna
vecāks vai persona, kas viņu aizstāj
iepriekš katru piektdienu (par nākamo nedēļu) ir rakstiski informējis
izglītības iestādi.”
56. Pieņemti 8 lēmumi par palīdību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
57. Par izmaiņu apstiprināšanu
Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā,
grozījumiem Smiltenes sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā un Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības
plānā.
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58. Piešķirt Smiltenes novada
domes priekšsēdētāja vietniekam
Kārlim Lapiņam ikgadējo atvaļinājumu 1 (vienu) kalendāro dienu un
papildatvaļinājumu 4 (četras) darba dienas laikā no 2020. gada 23.
līdz 27. novembrim, par nostrādāto
laika periodu no 01.02.2020. līdz
31.01.2021.
59. Slēgt Nodomu protokolu
par futbola infrastruktūras izveidi
Smiltenē ar biedrību „Latvijas Futbola federācija”, reģistrācijas Nr.
50008022101, ar mērķi ar izveidot
„Futbola stadionu un infrastruktūras
noteikumi 2019” prasībām atbilstošu
sintētiskā futbola laukuma uzklāšanu
pašvaldības sporta objektā – Smiltenes sporta kompleksā „Teperis”,
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā.
60. Slēgt vienošanos ar SIA
„Firma Madara 89” pie pušu starpā
2018. gada 1. jūlijā noslēgtā Līguma
SND-S-N/T/1-18 par neapdzīvojamo telpu nomu Smiltenē, Baznīcas
laukumā 13.
61. Piešķirt Smiltenes novada
domes apbalvojumus.

2020. gada 1. novembrī notika domes ārkārtas sēde, kurā tika
pieņemts lēmums:
1. Uz laiku no 2020. gada 2.
novembra līdz 14. novembrim:
1.1. pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē Smiltenes novada
pašvaldības iestādēs/struktūrvienībās
un pašvaldības kapitālsabiedrībās:
1.1.1.
nodrošinot Smiltenes novada pašvaldības iestāžu,
struktūrvienību un pašvaldības kapitālsabiedrību (turpmāk – iestāžu)
funkciju izpildi izmantojot attālināta
pakalpojumu sniegšanas iespējas (telefoniski, elektroniski);
1.1.2.
vietās, kur darba
specifikas dēļ nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., Sociālais
dienests, Dzimtsarakst nodaļa) – apmeklētāju pieņemšanu klātienē organizēt tikai pēc iepriekšēja pieraksta
(telefoniski, e-pastā) un izvairoties
no tieša kontakta darbiniekam ar apmeklētāju;
1.1.3.
iestāžu
vadītājiem/direktoriem un Smiltenes no-

Smiltenes novadā
noslēdzies sakoptības
mēnesis
Ik gadu Smiltenes novada pašvaldība no 1. oktobra līdz 31. oktobrim organizē sakoptības mēnesi, kura laikā atļauts dedzināt koku,
krūmu un kaitēkļu bojātos zarus, kā arī iespējams pieteikties bez
maksas lapu un zaļo augu daļu izvešanai. Sakoptības mēnesis ir noslēdzies, bet izvešanas darbi vēl turpināsies visu novembra mēnesi.
Šoruden bezmaksas lapu izvešanas iespēju izmantoja rekordliels
mājsaimniecību skaits, tādēļ „Smiltenes NKUP” turpinās savākto
lapu maisus izvest no mājsaimniecībām līdz pat novembra beigām.
No tām mājsaimniecībām, kuras oktobra laikā pieteica lapu izvešanu,
lapas tiks izvestas – jārēķinās ar nelielu laika nobīdi savācamo atkritumu apjoma dēļ.
Atgādinām, ka „Smiltenes NKUP” piedāvā maksas pakalpojumu lapu un zaļo atkritumu izvešanai visa gada garumā. Sīkākas
informācijas nepieciešamības gadījumā, zvaniet uz telefona numuru
29161694 (Evijai).
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

vada pašvaldības kapitālsabiedrību
valdes locekļiem līdz 2020. gada 2.
novembra plkst. 9.00 nodrošināt informācijas izvietošanu pie iestādes
ēkas par iestādes darbību laika periodā no 2020. gada 2. novembra līdz
14. novembrim;
pašvaldības ies1.1.4.
tādei adresētos iesniegumus/dokumentus iesniegt nosūtīt elektroniski
uz e-pastu: dome@smiltene.lv vai
nogādāt tos papīra veidā speciālajās
pastkastītēs pie pašvaldības administrācijas vai pagastu pārvalžu ēkām;
1.2. atcelt vai pārcelt visus pašvaldības iestāžu/struktūrvienību organizētus kultūras, sporta un citus publiskus pasākumus Smiltenes novadā.
1.3. atļaut Smiltenes novada
izglītības iestāžu vadītājiem, ņemot
vērā konkrētus COVID-19 infekcijas
izplatīšanās draudus iestādē un Slimību profilakses un kontroles centra
epidemiologu rekomendācijas par
turpmāko rīcību, saskaņojot iestādes
vadītāja rīkojumu ar domes priekšsēdētāju, pieņemt lēmumu par daļēju
vai pilnībā attālinātu izglītības pro-

Pašvaldībā

cesa organizēšanu iestādē.
1.4. Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm
un vispārīzglītojošām izglītības iestādēm, kas sniedz pirmsskolas bērnu
uzraudzības pakalpojumus:
bērnu uzraudzības
1.4.1.
pakalpojumu sniegt atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ievērojot valstī noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, nodrošinot
iestādēs dežūrgrupu darbību, kas nepieciešamības gadījumā nodrošinātu
pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu
bērnu likumiskajiem pārstāvjiem,
kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, pirmām kārtām priekšroku
dodot bērnu vecākiem kas pilda ārstniecības personu un kārtības nodrošināšanas funkciju;
noteikt maksimā1.4.2.
lo bērnu skaitu vienā dežūrgrupā – ne
vairāk kā desmit bērni;
1.4.3.
Informēt iestāžu
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darbiniekus, izglītojamo un viņu vecāku vai likumiskos pārstāvjus par
nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses
pasākumiem un rīcību, ja kādam
parādās elpceļu infekcijas simptomi,
nodrošinot informācijas pieejamību
viegli uztveramā veidā.
pilnvarot domes
1.4.4.
priekšsēdētāju, ņemot vērā konkrētu
epidemioloģisko situāciju, un, ja to
nosaka konkrēta situācija, izdot pašvaldības izglītības iestādes dibinātāja
kompetencē esošus saskaņojumus izglītības iestādes darbībai, par izdoto
rīkojumu informējot tuvākajā kārtējā
vai ārkārtas domes sēdē;
1.5. Par preventīvo pasākumu
COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanas īstenošanu atbild Smiltenes novada pašvaldības iestāžu,
struktūrvienību vadītāji/direktori un
Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļi.
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Smiltenē uzstādīts
digitālais informācijas stends
Baznīcas laukumā, Smiltenē
pie tirdzniecības centra stāvlaukuma 30. oktobrī tika uzstādīts digitālais informatīvais stends, kurā
smilteniešiem un pilsētas viesiem ir
iespēja iepazīties ar aktuālu informāciju par Smiltenes novadu.
Par šāda digitālā stenda uzstādīšanu Smiltenes novada pašvaldība lēmusi, jo pilsētā līdz šim bija
pārāk maza iespēja visiem iedzīvotājiem nodrošināt informācijas
pieejamību, kā arī pilsētvidē trūka
mūsdienīga informācijas pasniegšanas veida. Digitālais stends tika
plānots Baznīcas laukuma pārbūves projektā, lai novada aktualitātes
sasniegtu plašāku auditoriju.

Digitālais stends lietotājam ir
ērti administrējams, tā mērķis ir pavēstīt aktuālo informāciju, kas norisinās novada teritorijā, tajā skaitā
par gaidāmiem pasākumiem, paziņojumi un citas aktualitātes. Arī pilsētas viesiem dota iespēja ērti atrast
informāciju par novadā esošajiem
pakalpojumiem, tūrisma objektiem,
ēdināšanas un naktsmītnes iespējām
vairākās valodās – latviešu, angļu,
krievu un igauņu.
Smiltenes novadā informācija
ir pieejama ikvienam un jebkurā
diennakts laikā.
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Nosaka stingrāku kārtību pašvaldības informatīvo
izdevumu izdošanai
Šā gada novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par pašvaldībām” un „Par presi
un citiem masu informācijas līdzekļiem”, kas
nosaka stingrāku kārtību pašvaldības informatīvo izdevumu izdošanai.
Likumā „Par pašvaldībām” iekļautais
regulējums 14.1. pantā nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga izdot informatīvu – periodisku iespiedtehnikā izdotu izdevumu, kurā tā
informē vietējos iedzīvotājus par šā likuma
6. pantā noteikto funkciju izpildi, kā arī publicē šajā likumā un citos normatīvajos aktos
noteikto informāciju. Šā panta noteikumi attiecas arī uz informatīvā izdevuma pārpublicēšanu elektroniski. Izdevums ir pieejams bez
maksas un tas tiek izdots ne biežāk kā reizi
mēnesī.
Savukārt likumā „Par presi un citiem
masu informācijas līdzekļiem” Saeimā 2020.
gada 5. novembrī pieņemtie grozījumi (šobrīd
nav izsludināti) nosaka liegumu pašvaldībām
un to iestādēm dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus. Likuma pārejas noteikumos noteikts, ka pašvaldības un to iestādes
līdz 2020. gada 31. decembrim iesniedz pieteikumu Uzņēmumu reģistram par to īpašumā
esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu

no reģistra. Ja minētajā termiņā nav saņemts
masu informācijas līdzekļa īpašnieka paziņojums par izslēgšanu no reģistra, Uzņēmumu reģistrs šādus masu informācijas līdzekļus no reģistra izslēdz līdz 2021. gada
31. decembrim.
Jaunie grozījumi likumā „Par presi un
citiem masu informācijas līdzekļiem” pašvaldības bezmaksas informatīvo izdevumu
„Smiltenes novada Domes Vēstis” neietekmēs, jo informatīvais izdevums nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā kā masu informācijas līdzeklis. Līdz šim esam stingri pieturējušies pie tā, ka izdevumā tiek publicēta
pašvaldības oficiālā informācija (domes lēmumi, saistošie noteikumi, paziņojumi, projektu relīzes), kura saskaņā ar normatīvajiem
aktiem ir obligāti publicējama; pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību informācija par to
darbību, aktualitātēm, pasākumiem un gaidāmajām vai notikušajām izmaiņām un cita
sabiedrībai svarīga informācija; valstiskas
nozīmes informācija, kas skar iedzīvotāju
intereses, valsts iestāžu informācija par iedzīvotājiem veicamām darbībām; Smiltenes
novada nevalstisko organizāciju informācija
par realizētiem projektiem, aktualitātēm un

gaidāmajiem notikumiem, kur pašvaldība ir
piešķīrusi līdzfinansējumu.
Jau līdz šim pašvaldības izdevumā nepublicējām komerciāla rakstura informāciju,
fizisku un juridisku personu reklāmu, sludinājumus, lai neveidotu negodīgu konkurenci reģionāliem laikrakstiem.
Informatīvā izdevuma saturu veido sabiedrisko attiecību specialisti sadarbībā ar
nodaļu, iestāžu un to struktūrvienību speciālistiem. Pats svarīgākais uzdevums, kas pašvaldībai ir jāievēro, izdevumā nevar publicēt žurnālistiska stila rakstus, piemēram,
intervijas un viedokļu rakstus.
Izdevuma maketēšanu, drukāšanu un
izplatīšanu veic juridiska persona uz līguma
pamata, kas noslēgts, organizējot iepirkuma
procedūru. Izplatīšana notiek 1 reizi mēnesī
bez maksas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā fizisko un juridisko personu
reģistrētajās pastkastītēs. Vienreizējā tirāža
6050 eksemplāri, drukas izmaksas mēnesī
833,01 EUR ar PVN, izplatīšanas izmaksas
– 660 EUR ar PVN mēnesī.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību specialiste

Uz ziemas sezonu tiek slēgtas Vecā parka labierīcības un rotaļu laukums Gaujas
ielā 1, Smiltenē.
Informējam – ar 1. novembri Vecā parka
labierīcības uz ziemas sezonu tiek slēgtas, jo
ūdens apgāde labierīcībām tiek nodrošināta no
Vidusezera, kur pastāv risks ūdens apgādes sistēmai aizsalt.
Paredzams, ka Vecā parka labierīcības atsāks savu darbību ar aprīļa mēnesi.
Tāpat ar šā gada 1. novembri uz ziemas
sezonu tiek slēgts bērnu rotaļu laukums
Gaujas ielā 1, Smiltenē.
Kā katru gadu, plānots, ka rotaļu laukums
mazos pilsētniekus un viesus atkal gaidīs pavasara sezonā no 1. aprīļa.
Saimnieciskās darbības nodaļa
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turpinājums no 1. lpp.

Pašvaldības darbs ārkārtējās situācijas laikā

Smiltenes novada pašvaldības darbs
no 9. novembra līdz 6. decembrim
Pašvaldības
administrācija,
Valsts un
pašvaldības
vienotais
klientu
apkalpošanas
centrs

Pagastu
pārvaldes

Dzimtsarakstu
nodaļa

Sociālais
dienests

Smiltenes
novada
Bāriņtiesa

Smiltenes
novada
Būvvalde
Nekustamo
īpašuma
nodaļa

Pašvaldības
policija

2020. gada 20. novembris

Pašvaldības pakalpojumi tiek nodrošināti attālināti:
o iesniegumus un jautājumus sūtīt uz e-pastu: dome@smiltene.lv vai zvanīt uz tālruņa numuriem 64707588 vai 20022348;
o pie Smiltenes novada domes, Dārza ielā 3, ir izvietota slēgta pastkaste,
kurā ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības un valsts iestādēm;
o ar pašvaldības darbiniekiem saziņa, izmantojot e-pastus vai tālruņus;
o aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas un kontaktinformācija pieejama www.smiltene.lv;  
o par valsts pakalpojumiem saziņa uz e-pastu:   smiltene@pakalpojumucentri.lv vai uz tālruņiem 66954850, 64707588.
Iedzīvotāji ir aicināti izmantot portālā www.latvija.lv e-pakalpojumus, kur
ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā
var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz
iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tāpat elektroniski
var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.
Valsts iestāžu pakalpojumus var saņemt ATTĀLINĀTI:
o Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA Informatīvais tālrunis: 64507020), pieraksts: 64707284; valka@vsaa.gov.lv;
o Valsts ieņēmumu dienesta (VID Konsultatīvais tālrunis: 67120000),
pieraksts: 67120098; 64707588;
o Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80200206), pieraksts: 64714006;
o Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP Informatīvais tālrunis: 67209400); pieraksts: 67209481; 67209482;
o Valsts Zemes dienests (VZD Informatīvais tālrunis 67038800), pieraksts: 64231795; 64207064; valmiera@vzd.gov.lv.
Smiltenes novada pagastu pārvaldēs apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Ar
pagastu pārvalžu vadītājiem, lauku attīstības speciālistiem, sociālā dienesta
un bāriņtiesas darbiniekiem aicinām sazināties caur e-pastiem vai tālruņiem.
Pie pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kursās ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldības
iestādēm.
Nepieciešamības gadījumā var sazināties ar Smiltenes novada domi pa tālruņiem: 64707588 vai 20022348 vai rakstīt uz e-pastu: dome@smiltene.
lv, vai atstāt iesniegumus slēgtā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada
domes administrācijas ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē.
Pagastu feldšeru punkti apmeklētājus pieņem pēc pieraksta:
• Bilskas feldšeru punkts – 64707475;
• Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu punkts – 64772212;
• Grundzāles ambulance – 64728510;
• Variņu pagasta feldšeru punkts – 64728380.
Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāji klātienē netiek
pieņemti. Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., civilstāvokļa aktu reģistrācija), apmeklētāju pieņemšana
klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis saziņai 64707572,
e-pasts: dace.ergele@smiltene.lv.
Sociālā dienesta speciālisti pakalpojumu sniegšanu nodrošina attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni.   Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., sociālā pakalpojuma
funkcija, veselības aprūpes funkcija), apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.  Dokumentus un iesniegumus būs iespējams ievietot slēdzamā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada domes
administrācijas ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē. Tālrunis saziņai 26362282,
e-pasts: soc.dienests@smiltene.lv.  
Smiltenes novada Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Bāriņtiesa aicina izvērtēt iespēju notariālos pakalpojumus saņemt pēc 06. 12.2020. Nepieciešamības gadījumos lūgums sazināties pa tālruni   26603348 vai epastu: aurika.zivere@smiltene.lv vai barintiesa@smiltene.lv.
Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma 5.23. punktu, kurš nosaka, ka bāriņtiesa lietu var izskatīt un lēmumus pieņemt bāriņtiesas sēdē rakstveida
procesā (bez personu klātbūtnes), Smiltenes novada bāriņtiesa sazināsies ar
personām, kurām ir lietas izskatīšana bāriņtiesā un informēs par lietas izskatīšanas kārtību.
Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņem, būvniecības procesu saskaņošanu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu.
Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot
saziņu pa tālruni 20032189 vai e-pastu: liene.brolite@smiltene.lv.
Nekustamo īpašumu nodaļa apmeklētājus klātienē nepieņem, pakalpojumu
sniegšana tiek nodrošināta attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni. Dokumentus var sūtīt pa pastu vai klātienē atstāt slēgtā pastkastē, kas
izvietota pie pašvaldības ēkas Dārza ielā 3. Tālrunis saziņai 20284499,
e-pasts: alda.zunde@smiltene.lv.
Smiltenes novada Pašvaldības policija turpina darbu ierastajā kārtībā. Dežūrtālrunis: 28659933, neatliekamos gadījumos, kā arī gadījumos, kad Pašvaldības policija nestrādā, lūgums zvanīt Valsts policijai pa diennakts bezmaksas tālruni 110.

Izglītības iestāžu darbs
no 9. novembra līdz 6. decembrim
Saskaņā ar Smiltenes novada domes 01.11.2020. lēmumu, Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāji, ņemot vērā konkrētus Covid-19 infekcijas izplatīšanās draudus iestādē un Slimību
profilakses un kontroles centra epidemiologu rekomendācijas par turpmāko rīcību, var pieņemt lēmumu par daļēju vai pilnībā attālinātu izglītības procesa organizēšanu iestādē, saskaņojot to ar domes priekšsēdētāju.
Ja pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nolemts organizēt pilnībā attālinātu mācību procesu, izglītības iestādei ir jānodrošina dežūrgrupu darbība, nosakot maksimālo bērnu skaitu ne
vairāk kā desmit vienā dežūrgrupā, kas nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas
pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu
pieskatīšanu, pirmām kārtām nodrošinot šo pakalpojumu to bērnu vecākiem, kas pilda ārstniecības personu vai kārtības nodrošināšanas funkcijas.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360, mājas karantīna – ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas
periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas
medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām. Par mājas karantīnas
laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa. Tas nozīmē to, ka, ja nav iespējams vienā
mājsaimniecībā neatrasties kontaktā ar mājas karantīnā nozīmēto personu, apmeklēt izglītības iestādi tās ģimenes vai mājsaimniecības locekļiem nerekomendē.
Kontaktpersonas mājas karantīnas un medicīniskās novērošanas ilgums ir 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu. Mājas karantīnu kontaktpersonas
var pārtraukt, veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu.
Pirmsskolas izglītības
iestādes

Mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestādes, ņemot
vērā SPKC norādījumus un saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, var
noteikt arī attālinātu mācīšanos.

Vispārizglītojošās
izglītības iestādēs

7. – 12. klašu skolēniem mācības notiek attālināti, 1. līdz 6. klašu
skolēniem mācības notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestādes, ņemot vērā SPKC norādījumus un saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, var noteikt attālinātu mācīšanos arī citām klasēm.
Aktuālā situācija uz 13.11.2020. (informācijas sagatavošanas
datums):
Smiltenes vidusskolā:
• līdz 20.11. - 1. – 6. klašu skolēniem mācības notiek attālināti
• skolā veikti siekalu testi visiem pedagogiem, darbiniekiem, un
160 skolēniem, kuru vecāki deva savu piekrišanu.
Launkalnes sākumskola:
• No 12.11. līdz 25.11. – PII grupai „Mārītes” noteikta karantīna un mācības notiek attālināti.
• No 12.11. līdz 25.11. – 1. – 4. klašu skolēniem, kuriem jaunākie brāļi vai māsas apmeklē PII grupai „Mārītes”, mācības
noteiktas attālināti. Pārējie skolēni mācās klātienē.
Par izmaiņām vecāki un audzēkņi tiek informēti e-klasē, bet informācija pieejama arī tīmekļvietnē:
https://izglitiba.smiltene.lv/.

Smiltenes mūzikas
skola

Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas novadā, attālinātais mācību process var tikt pagarināts vai pārtraukts. Par izmaiņām vecāki
un audzēkņi tiek informēti e-klasē, bet informācija pieejama arī tīmekļvietnē:
https://izglitiba.smiltene.lv/.
Situācijas uzlabošanās gadījumā, individuālie priekšmeti notiks
klātienē, bet grupu nodarbības turpināsies attālināti līdz tālākajām
norādēm.

Smiltenes mākslas skola Izglītības programmu apguve notiek attālināti. Klātienē iekštelpās
var notikt tikai individuālas nodarbība (personas, kas dzīvo vienā
mājsaimniecībā) vai tikai vienas izglītības iestādes grupas vai klases izglītojamais.
Smiltenes pilsētas
Bērnu un jaunatnes
sporta skola

Sporta treniņi tiek organizēti ārtelpās, individuāli vai attālināti, ievērojot, ka:
• treniņa norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti
pulcējas ne vairāk kā 10 personas (neskaitot sporta darbiniekus)
un netiek izmantotas ģērbtuves; ja to pieļauj āra sporta norises
vietas kapacitāte, vienlaikus var notikt vairāku grupu darbs;
• treniņi iekštelpās notiek individuāla apmeklējuma ietvaros (viena sporta speciālista vadīta nodarbība vienai personai vai personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā), ievērojot divu metru
distanci, kā arī vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 10 m2
platības;
• Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta
spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgu profesionālu sportistu treniņi norisinās gan iekštelpās, gan ārtelpās.
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Smiltenes bērnu un
jauniešu interešu
izglītības centrs

Izglītības programmu apguve notiek attālināti. Klātienē iekštelpās
var notikt tikai individuālas nodarbība (personas, kas dzīvo vienā
mājsaimniecībā) vai tikai vienas izglītības iestādes grupas vai klases izglītojamais.

Smiltenes novada Domes Vēstis
Smiltenes novada
muzejs

Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde
un tās struktūrvienību darbs
Smiltenes novada
Kultūras centrs
un pagastu tautas/
kultūras nami

Visi publiskie pasākumi, tai skaitā kino seansi, ir atcelti. Lai
atgūtu naudu par iegādātajām biļetēm uz pašvaldības organizētajiem publiskiem pasākumiem, lūgums sazināties ar Smiltenes novada Kultūras centru, tālrunis saziņai 26405258, epasts: kultura@smiltene.lv.
Amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi) mēģinājumu procesu līdz 9. decembrim īsteno attālināti vai klātienē tikai
individuāli (tajā skaitā, personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā).

Smiltenes novada
bibliotēkas

Valstī noteiktās ārkārtējās situācija laikā bibliotēkas strādās darba dienās, ievērojot veselības drošības pasākumus, kā
arī būs daži ierobežojumi pakalpojumos, lai nodrošinātu apmeklētāju un darbinieku drošību.
Pieejami pakalpojumi:
• informācijas resursu pieņemšana/izsniegšana;
• krājuma brīvpieeja;
• uzziņas;
• 15 minūšu piekļuve datoriem ar interneta pieslēgumu;
• maksas pakalpojumi;
• uzturēšanās lasītavās ar sejas aizsargmasku līdz 30 minūtēm;
• Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā nav pieejami datori izklaidei (datorspēļu spēlēšanai).
Kas jāievēro, apmeklējot bibliotēku:
• apmeklētājiem no 13 gadu vecuma bibliotēkas telpās obligāti jālieto sejas aizsargmaska vai sejas vairogs;
• pirms ienākšanas bibliotēkā jādezinficē rokas;
• aicinām apmeklētājus ierasties individuāli, izņemot vienas
mājsaimniecības locekļus;
• iesakām ievērot 2 metru distanci vienam no otra un nedrūzmēties;
• vienlaicīgi telpās var uzturēties ierobežots cilvēku skaits;
• bibliotēkas telpās aizliegts atrasties personām ar elpceļu
infekcijas slimības pazīmēm.
Lai mazinātu rindas bibliotēkā un uzturēšanās laiku tajā, aicinām reģistrētos bibliotēkas lietotājus sev interesējošos izdevumus rezervēt attālināti, rakstot uz bibliotēkas e-pastu, zvanot
vai visērtāk – pieslēdzoties Valkas, Smiltenes, Strenču novada
kopkatalogam sadaļā „Mana bibliotēka”. Šim pakalpojumam
nepieciešami autorizācijas dati, kurus var saņemt, sazinoties ar
bibliotēku.
Aicinām sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām bibliotēku darbībā
tīmekļvietnē www.smiltene.lv sadaļā „Bibliotēkas”, kā arī Facebook.com bibliotēkas lapā.

Smiltenes novada
Tūrisma informācijas
centrs

Tūrisma informācijas centrs slēgts, individuālas konsultācijas
telefoniski, zvanot uz tālruni 29395200 vai rakstot uz e-pasta
adresi tic@smiltene.lv. Informācija: https://visit.smiltene.lv/.

TLMS „Smiltene”

Studija piedāvā attālinātus un klātienes pakalpojumus, taču apmeklētājiem un dalībniekiem klātienes apmeklējuma laikā ir
jārēķinās ar drošības pasākumiem:
• apmeklēt iespējams tikai pēc iepriekšēja pieraksta, darba dienās no 10.00 līdz 14.00, norādot apmeklējuma iemeslu. Apmeklējums iepriekš ir jāpiesaka pa tālruni +371
25455507 vai rakstot uz e-pastu tlms.smiltene@gmail.
com;
• aicinām apmeklētājus ierasties individuāli, izņemot vienas
mājsaimniecības locekļus;
• apmeklētājiem no 13 gadu vecuma studijas telpās obligāti
jālieto sejas aizsargmaska vai sejas vairogs;
• obligāti jāveic roku dezinfekcija;
• vienlaicīgi telpās var uzturēties ierobežots cilvēku skaits.
Aicinām izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt studiju,
ja ir konstatēti elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis,
klepus, elpas trūkums), ja dalībniekiem vai apmeklētājiem būs
kādi no šiem simptomiem, tad TLMS „Smiltene” darbiniekiem
ir tiesības liegt ieeju studijā.

Smiltenes novada
Sporta centrs

• atļauti treniņi ārā līdz 10 cilvēkiem;
• treniņi iekštelpā individuāli, 10 m2 cilvēkam;
• nenotiek sporta pasākumi, izņemot pilngadīgo profesionāļu starptautiskās vai augstākās līgas sacensības bez skatītājiem.
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Rudens – ziemas sezonā muzejs atvērts apmeklētājiem darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Saistībā ar valstī ieviesto ārkārtējo
situāciju (līdz 6. decembrim), apmeklējot muzeju, lūdzam ievērot
šādus nosacījumus:
• lūdzam apmeklēt muzeju, iepriekš piesakoties, zvanot uz
muzeja tālruni 25776631 vai rakstot e-pastu uz muzejs@
smiltene.lv;
• ekspozīcijas un izstāžu telpās vienlaikus drīkst atrasties līdz
6 cilvēkiem, ievērojot 2 metru distanci un lietojot sejas masku;
• ir ierobežota piekļuve atsevišķiem ekspozīcijas elementiem;
• muzejs aicina būt atbildīgiem un apmeklējumu atlikt, ja ir
slikta pašsajūta vai elpceļu saslimšanas simptomi;
• norēķini par muzeja apmeklējumu iespējami tikai skaidrā
naudā;
• muzejā pieejamas roku mazgāšanas un dezinfekcijas iespējas;
• lūdzam apmeklētājus sekot telpās izvietotajām norādēm un
ievērot muzeja darbinieku norādījumus;
• aicinām sekot līdzi muzeja piedāvājumam un aktualitātēm
muzeja facebook lapā, kā arī Smiltenes novada TIC mājas
lapā visit.smiltene.lv.

Pašvaldības kapitālsabiedrību darbs
SIA „Sarkanā
Krusta
Smiltenes
slimnīca”

Apmeklējot Smiltenes slimnīcu (poliklīniku, steidzamās medicīniskās palīdzības punktu), obligāti jāievēro šādi piesardzības pasākumi:
• jālieto pareizi higiēniskās sejas aizsargmaskas, nosedzot degunu;
• jāievēro fiziskā distancēšanās;
• jādezinficē rokas;
• pie speciālista vai uz izmeklējumu jāierodas īsi pirms noteiktā pieraksta, bez līdznācējiem;
• lieki neuzkavēties poliklīnikas telpās.
Lai ierobežotu pacientu skaitu, kas vienlaicīgi uzturas Smiltenes slimnīcas poliklīnikas telpās visi pakalpojumi tiek veikti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Aicinām poliklīnikas apmeklētājiem izvērtēt
apmeklējuma nepieciešamību. Ja ir izlemts neapmeklēt speciālistu vai
izmeklējumu, lūgums sazināties ar reģistratūru pa tālruni 64772534 vai
pa e-pastu registratura@smiltenesslimnica.lv, lai atteiktu vai pārceltu
vizīti. Personām, kurām ir noteikta karantīna vai kuras atrodas pašizolācijā, pakalpojumus klātienē saņemt ir aizliegts. Nepieciešamības
gadījumā ir iespēja saņemt attālinātu konsultāciju, iepriekš piesakoties
reģistratūrā.
Lai pieteiktos pie speciālista vai uz izmeklējumu sazināties ar reģistratūru
pa tālruni 64772534 vai pa e-pastu registratura@smiltenesslimnica.lv.
Smiltenes slimnīcas Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts (traumpunkts) turpina sniegt medicīnisko palīdzību kā līdz šim 24/7, bet, lai
pasargātu medicīnas darbiniekus no inficēšanās ar Covid-19 infekciju, ir
noteikti piesardzības pasākumi. Pirms ienākšanas Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta telpās, lūgums pacientiem sazināties ar medicīnas
māsu pa norādīto tālruni 26594909, lai sniegtu informāciju, vai pacientam
ir Covid-19 infekcijas raksturīgie simptomi (paaugstināta temperatūra,
klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums), vai pacients pēdējās 10 dienās ir
atgriezies no ārvalstīm un vai ir bijusi saskare ar personu, kas atgriezusies
no ārvalstīm un/vai kurai ir apstiprināta Covid-19 infekcija.
Lai pasargātu Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientus, kuriem
ir augstāks risks saslimšanai smagākā formā ar Covid-19 infekciju, ir aizliegts apmeklēt Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientus.
Tuvinieki var nodot sūtījumus Sociālās un rehabilitācijas nodaļas klientiem, pirms tam sazinoties ar Sociālās un rehabilitācijas nodaļas darbiniekiem pa tālruni 29276022.
Noteikto stingro piesardzības pasākumu dēļ, uzņemot jaunus klientus,
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā tiek uzņemti tikai klienti,
kuriem nepieciešami ilgstošās Sociālās aprūpes un rehabilitācijas
nodaļas pakalpojumi. Uzņemot jaunos klientus Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā, personai ir jāveic Covid-19 tests vismaz divas dienas
pirms ievietošanas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā (Covid-19
testam ir jābūt negatīvam). Klientam pēc uzņemšanas Sociālās aprūpes un
rehabilitācijas nodaļā ir jāievēro 10 dienu pašizolācija.

SIA „Smiltenes
NKUP”

SIA „Smiltenes NKUP” uz nenoteiktu laiku nepieņems klientus klātienē
birojā, Pils ielā 3a, Smiltenē. Lūdzam izmantot iespēju sazināties ar SIA
„Smiltenes NKUP” pa tālruni 26182972 vai e-pastu: smiltenesnkup@
gmail.com, vai arī sūtīt ziņu „Smiltenes NKUP” mājaslapā. Tāpat ziņojumu iesniegšanai iespējams izmantot arī pastkastīti Pils ielā 3a.

SIA „Līvena
aptieka”

Strādā kā ierasts, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.
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Valsts prezidents: Smiltene ir piemērs spēcīgai
ekonomiskai attīstībai reģionos

turpinājums no 1. lpp.
Darba pusdienu sarunā ar pašvaldību vadītājiem, kas pēc Administratīvi teritoriālās reformas veidos
kopīgo Smiltenes novadu, E. Levits
novērtēja stratēģisku novadu pieeju
attīstībai, kas var būt par paraugu arī
citām vietām Latvijā. Tika novērtēta
Smiltenes novada pieeja izglītībai,
attīstot kvalitatīvu vidusskolas piedāvājumu ap 1000 jauniešiem un
profesionālo izglītību gan ap 800
jauniešiem, gan arī pieaugušajiem
mūžizglītības programmās.

Smiltenes tehnikums:
Valsts augstākās
amatpersonas
uzņemšana ir liels gods
un atbildība
Ne katram, turklāt – skolas
laikā, rodas iespēja gatavot un
pasniegt pusdienas Valsts prezidentam. Smiltenes tehnikuma nākamajiem pavāriem un viesnīcu
pakalpojumu speciālistiem šāda
iespēja bija.
Tikpat liels izaicinājums šīs
biznesa pusdienas ar sinhrono apkalpošanu (tās laikā viesmīļi apkalpo visus viesus vienlaikus) bija
tehnikuma skolotājiem. „Valsts augstākās amatpersonas uzņemšana ir
liels gods un atbildība, kas, protams,
pirmajā brīdī visos izraisīja nelielu
satraukumu. Vēl jo vairāk tāpēc, ka
jauniešiem dažu dienu laikā vajadzēja augstā līmenī apgūt prasmes, kas
nav paredzētas mācību programmā.
Piemēram, sinhrono apkalpošanu.
Biju rēķinājusies, ka var iet visādi. Bet viesu uzņemšanā un tāpat
arī virtuvē jauniešiem viss izdevās
lieliski. Pēc tam saņēmām daudz
pozitīvu atsauksmju. Arī par skaisto
un sakārtoto vidi, kurā visi jutās ļoti
gaidīti. Par to jāpateicas gan visiem
skolotājiem un audzēkņiem, gan vecākiem, kuri, saprotot, cik šāds brīdis nozīmīgs viņu bērnu izaugsmē,
ātri palīdzēja sarūpēt visu nepieciešamo, lai jaunie viesmīļi pie viesiem
izietu, saposušies atbilstoši etiķetei.
Kad uzrunāju jauniešus, kuriem
pēc teorētiskajās un praktiskajās mācību nodarbībās novērotā, šo uzdevumu varētu uzticēt, pirmā reakcija
bija dažāda. Taču pēc tam visi, kas
nenobijās, izjuta lielu gandarījumu,
jo šī viņu dzīvē varbūt bija pirmā
un vienīgā šāda pieredze. Beidzot
skolu, šie jaunieši varēs darba devējam rādīt ne tikai diplomu, bet arī
ierakstu CV, ka viņi bijuši pavāri un
viesmīļi biznesa pusdienās Valsts
prezidentam, viņa viesiem un pavadošajam personālam,” atzīst Smiltenes tehnikuma profesionālo priekšmetu skolotāja un mācību restorāna
vadītāja Sanda Veismane.
Jaunieši, kuri piedalījās augsto viesu uzņemšanā, atzīst, ka šis
notikums viņus ļoti saliedējis. „Ja
virtuvē kādam gadījās kāda aizķeršanās, pārējie uzreiz gāja viņam
palīgā. Tāpat notika arī, kārtojot
mācību restorānu un skolas zāli.
„Sākumā uztraucāmies par to, vai
visu izdosies paveikt laikā,” atzīst
3.pavāru kursa audzēknis Raivo
Guntis Vaniņš.

No kreisās: J. Liberts, E. Avotiņš, E. Levits, E. Zurģe, G. Kukainis.

E. Levits kopā ar tūrisma nozares topošājiem speciālistiem.

A. Lauzis no SIA „Zeltini” izrāda savu amfībiju.

Smiltenes vidusskolas
jaunieši: „Diena, kuru
atcerēsimies vienmēr!”
Pie Smiltenes vidusskolas tagad aug īpašas liepiņas, uz kurām
paskatoties, vienmēr atcerēsimies
Smiltenes simtgadi un to, ka mūsu
novadu, skolas nozīmi tā un visas
Latvijas izaugsmē novērtē arī Valsts
prezidents Egils Levits.
Reģionālās vizītes ietvaros viņš
kopā ar Smiltenes vidusskolas skolēniem Rēziju Jurciņu un Kārli Sīmani,
kā arī skolas direktori Ilzi Verginu,
Smiltenes novada domes priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu un izpilddirektora vietnieci Ilzi Sauso pie jaunā
internāta iestādīja trīs liepas.
„Priecājos būt vienā no Latvijas latviskākajām pilsētām, kas
vienlaicīgi ir vide, kurā jūt spēku,”
klātesošos uzrunāja Valsts prezidents. „Smiltenieši ķeras vērsim
pie ragiem un līdzšinējais veiksmes
stāsts desmit gadu garumā veido
augsni nākamajiem desmit gadiem
un vēl ilgākam laikam. Jūsu piemērs
iedvesmo visu Latviju! 2021. gada
1. septembrī būs pabeigts skolas
jaunais korpuss. Tātad viss iet uz
priekšu! Paldies lieliem un maziem
smilteniešiem, kuri attīsta šo vietu
un mūsu valsti kopumā!”

Valsts prezidents Smiltenes vidusskolai uzdāvināja arī vairākas
skaistas un vērtīgas grāmatas. „Piedzīvojot šādus – simboliskus brīžus
kopā ar cilvēkiem, kuri ik dienu
domā par valsts izaugsmi, pieaug
ticība tam, ka mums visiem kopā,
balstoties senču dzīvesziņā, izdosies
izlolot savai Latvijai gudrus jauniešus, kuru zināšanas un personības
spēks ļaus tautai pārvarēt grūtības
un piedzīvot citus – labākus laikus,”
saka Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina.
Smiltenes vidusskolas jauniešu
pašpārvaldes prezidents Kārlis Sīmanis prezidentam bija sagatavojos arī muzikālo sveicienu – mūsu
novadnieka Jāņa Krūmiņa dziesmu
„Kauja par neko”, kas tapusi pēc
filmas „Dvēseļu putenis” noskatīšanās. „Manuprāt, šajā dziesmā ietvertais vēstījums ir īpaši aktuāls šobrīd.
Karš, lai kāds tas arī būtu, nav risinājums, kas palīdzēs ienest pasaulē
pozitīvas pārmaiņas.”
„Kad pēc skolas absolvēšanas
atbraukšu uz Smiltenes vidusskolu,
vienmēr noteikti gribēšu apciemot
arī liepiņas, kuras iestādījām kopā ar
Valsts prezidentu,” saka 11.b klases
skolniece Rēzija Jurciņa. „Uzskatu,
ka šis ir īpašs laiks Latvijā un pasaulē. Laiks, kad jāizvērtē darbību
un vārdu lietderīgums, jārūpējas ci-

tam par citu, jāmācās attālināti. To
arī teicu, kad kopā ar prezidentu pie
skolas stādījām liepiņas.”
Īpaša šī diena bija arī Smiltenes vidusskolas un Smiltenes tehnikuma jauniešiem – Kristapam
Kažuro, Kārlim Sīmanim, Gatim
Jefimovam un Liānai Šutovai, kuri
kopā ar jauniešiem no Apes vidusskolas un Raunas vidusskolas tikās
ar prezidentu diskusijā par dzīvi digitālajā laikmetā, vides iespējām un
izaicinājumiem, kā arī attālinātajām
mācībām. Jaunieši atzīst, ka tā bijusi
vērtīga pieredze un nozīmīga tikšanās, kas paliks atmiņā vēl ilgi.

Konkursa „Smiltenes
novada uzņēmējs”
laureāti tiekas ar Valsts
prezidentu un saņem
pašvaldības balvas
Vīzītes noslēgumā Smiltenes novada Kultūras centrā notika
E. Levits apaļā galda diskusija ar
12 konkursa „Smiltenes novada
uzņēmējs” laureātiem, kuriem
otrajā daļā pašvaldība pasniedza
stikla dimanta balvas.
Valsts prezidents Egils Levits,
tiekoties ar novada uzņēmējiem,
atzinīgi novērtēja dinamisko ekonomisko darbību reģionā. Sarunā
Valsts prezidents uzņēmējus iztaujāja par viedokli attiecībā uz valdības
2021. gada valsts budžetā piedāvātajām izmaiņām nodokļu sistēmā,
eksporta tirgus noturēšanu, kā arī
nepieciešamo darbu no valsts puses,
lai atbalstītu jaunos uzņēmumus.
Diskusijas laikā tika atzīmēta nepieciešamība attīstīt atbalstu mājokļu
politikai vietās, kur privātais tirgus
nepiedāvā pakalpojumu, bet, kur cilvēki vēlas dzīvot un strādāt. Pēc tikšanās E. Levits atzina, ka Smiltene
pēdējo 10 – 15 gadu laikā ir kļuvusi
par Latvijas un Vidzemes veiksmes
stāstu, ekonomikas attīstības centru,

un Smiltene šo enerģiju izstaro arī
uz visu apkārtni.
Noslēdzoties prezidenta vizītei,
Smiltenes novada domes izpilddirektors Andris Lapiņš tikšanās
otrajā daļā uzņēmējiem pastāstīja
par pašvaldības īstenotajiem projektiem, kas paveikti pēdējā gada laikā,
kā arī par nākotnes plāniem.
Kopš 2015. gada Smiltenes
novada pašvaldība rīko konkursa
„Smiltenes novada uzņēmējs” apbalvojumu pasniegšanu un ik gadu
pirmajā novembra nedēļā pašvaldība aicina uzņēmējus uz svinīgu
pasākumu, lai tos godinātu par veiksmīgu un godprātīgu darbu savā
nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības
vides attīstību novadā.
Smiltenes
novada
domes
priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, uzrunājot uzņēmējus, akcentēja: „Šis
laiks Smiltenes novada pašvaldībai
ir izaicinājums, un vēl aizvien pastāv liels satraukums par to, kā mūs
visus ietekmēs šī pandēmija. Uzņēmēju pasākums tika plānots un pārplānots vairākas reizes, ņemot vērā
visus valstī noteiktos ierobežojumus.
Ir liels prieks, ka mēs radām iespēju tikties ar konkursa laureātiem
šādā formātā. Šogad nav iespējams
pateikt paldies klātienē visiem tiem
novada uzņēmējiem, kuri ikdienā
smagi strādā un nodrošina darbu
mūsu novada cilvēkiem, kā arī mūsu
kaimiņu novados dzīvojošajiem.
Mums ir svarīgs katrs novada uzņēmējs, pašnodarbinātais, individuālais komersants, ikviena devums
ir būtisks novadam kopumā. Vēlos
jums novēlēt sasniegt savus mērķus
un neapstāties izaugsmē!”
Pēc prezentācijas pašvaldība
godināja 12 uzņēmējus, pasniedzot
konkursa „Smiltenes novada uzņēmējs” balvas 7 nominācijas.
Nominācijā „Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2019.
gadā” balvas tika pasniegtas trīs
uzņēmumiem:
SIA „FIRMA MADARA 89”
– kurš ir viens no lielākajiem
pārtikas un nepārtikas preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā.
Uzņēmums turpina strauji attīstīties,
palielinot realizācijas apjomus, atverot jaunas tirdzniecības vietas un
pagājušā gadā apgrozījums sasniedza jau vairāk kā 150 milj. EUR.

Mazumtirdzniecības direktors
Sandis Muižarājs: „Mūsu darba
rezultāts ir tas, ka novērtē viens otra
labos darbus, ka izmantojam viens
otra pakalpojumus un abpusēji
sadarbojamies.”
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SIA „8 CBR” – viens no vadošajiem ceļu būves uzņēmumiem
Latvijā, kura apgrozījums pagājušā
gadā bija 21 milj. EUR un, pateicoties uzņēmuma darbinieku lielajai
pieredzei un modernajām tehnoloģijām, SIA „8 CBR” piedāvātie pakalpojumi tirgū vienmēr ir izcēlušies ar
augstu ilgtermiņa kvalitāti, drošību
un estētisku iekļaušanos apkārtējā
vidē.

apstrādes uzņēmums, kas nodarbojas ar kaltētu, ēvelētu zāģmateriālu
ražošanu. Uzņēmums strauji attīstās, pagājušā gadā apgrozījums
bija jau virs 17 milj. EUR, kā arī
uzņēmums ir piesaistījis ES fonda
finansējumu energoefektivitātes
uzlabošanai. Piesaistītās investīcijas – 2 147 000 EUR.

Nominācijā „Sociāli atbildīgs uzņēmums” balvu saņēma
SIA „ASE” – vietējais būvniecības
uzņēmums, kas aktīvi iesaistījies
Smiltenes sporta masu pasākumu
atbalstīšanā. Pagājušajā gadā uzņēmums atbalstīja tradicionālos Smiltenes sporta centra pasākumus –
„Tepera takas”, „Smiltenes apļi” kā
arī jaunos vieglatlētus. Uzņēmums
aktīvi piedāvā savu atbalstu, lai
veicinātu bērnu un jauniešu sporta
aktivitātes.
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versitātes Zobārstniecības fakultātes absolvēšanas, ir pārcēlies uz
Smilteni. 2017. gadā ir reģistrējis
uzņēmumu SIA „Elexdent”, piedāvājot zobārstniecības pakalpojumus. Uzņēmums ir veiksmīgi
attīstījies un jau tagad ir spējis
uzrādīt labus finanšu radītājus.

Ingars Grēns: „Paldies par atzinību,
tas patiešām ļauj dzīvot tālāk ar
skatu uz attīstību, esam sakārtojuši
mazu zemes gabaliņu, ko vēlētos, lai
katrs darītu, tas neattiecas tikai uz
uzņēmējiem, tas būtu jāprot ikkatram
novada iedzīvotājam. Paldies!”

Valdes priekšsēdētājs
Andris Lacbergs: „Es ļoti ceru,
ka nākamajā reizē mūsu saimei
pievienosies arī vēl kāds, jo
mēs esam ļoti daudzi kārtīga
darba darītāji Smiltenes novadā.
Mūsu nākotnes viena no tādām
augšupejas perspektīvām ir
tehniskā izglītība, šeit, tagad un
uz vietas. Es aicinātu tam visam
šogad pievērst daudz lielāku
uzmanību, lai mēs nākotnē
nezaudējam to labo potenciālu,
tās iespējas un enerģiju, kura
mums ir un kura mums ir jānodod
jaunajai paaudzei, lai turpinātos
mūsu veiksmes stāsts.
Lai mums visiem veicas!”
AS „SMILTENES PIENS” –
viens no savas nozares līderiem
Latvijā. Uzņēmums ražo un eksportē piena produktus uz daudzām
pasaules valstīm, veiksmīgi attīsta
jaunus produktus un piedalās starptautiskās izstādēs, kā arī investē
jaunās ražošanas iekārtās, izvēlas
modernākās nozares tehnoloģijas,
kuru ieviešanā veiksmīgi īsteno
dažādus ES fonda projektus.

Uzņēmuma padomes
priekšsēdētājs Armands
Kovaldins: „Pirmkārt, gribētos
uzsvērt, ka puse no šīs balvas
pienākas Gitai Mūrniecei, jo
pagājušajā gadā vēl strādāja
Gita, es esmu pirmgadnieks
Smiltenē.
Es Smiltenē ļoti labi jūtos, un
paldies visiem, ar kuriem esmu
komunicējis, esmu kļuvis par
Smiltenes patriotu, mani pašu tas
priecē.”
Nominācijā „Lielākās ražošanā piesaistītās investīcijas 2019.
gadā” balvas pasniegtas:
SIA „VUDLANDE”   – kok-

Valdes priekšsēdētājs
Māris Zālītis: „Mums visiem ir
jāaug līdzi laikam, blakus man ir
tādi spēcīgi kaimiņi kā
„Stora Enso Latvija”,
„Graanul Invest” un „Smiltene
Impex”, tad man vienkārši nav
variantu, nav izvēles – ir jāinvestē.
Prieks pārstāvēt nozari, kuru es
uzskatu, par spēcīgāko Smiltenes
novadā.”
SIA „PALSA” – uzņēmums
tiek vērtēts kā viens no simts vērtīgākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā un ir lielākais
darba devējs Variņu pagastā. Uzņēmuma galvenā darbība ir piena
lopkopība un graudkopība. Uzņēmums savā attīstībā pagājušajā
gadā investējis vienu miljonu eiro
un izbūvējis jaunu fermu un mēslu
krātuvi. Piesaistītās investīcijas –
1 000 000 EUR.
AS „STORA ENSO LATVIJA” – uzņēmuma galvenā darbība
ir zāģmateriālu ražošana un tirdzniecība, kā arī apaļkoku, šķeldas
un citu koksnes produktu sagāde un
pārdošana. Uzņēmums, investējot
uzņēmējdarbības attīstībā, veicina ilgtspējīgu principu attīstībusamazina iedarbību uz apkārtējo
vidi, radot drošu darba vidi saviem
darbiniekiem un seko labākajiem
uzņēmējdarbības principiem. Piesaistītās investīcijas – 442 274,11
EUR.

Launkalnes rūpnīcas vadītājs
Kaspars Ezernieks: „Esam ļoti
veiksmīgi piesaistījuši investīcijas,
paplašinājuši savu ražotni,
uzstādītas papildus iekārtas.
Varam domāt par nākotni, kā
mēs varam izmantot esošos
resursus, lai pievienotu papildu
vērtību, kā ražot savādāk un darīt
to kvalitatīvāk un ilgtspējīgāk.
Paldies!”

Valdes priekšsēdētājs
Andris Lanka: „Lieliska balva
no lieliskas pilsētas un lieliskiem
cilvēkiem! Paldies pašvaldībai,
liels paldies pašvaldības
darbiniekiem, ar kuriem man
nācies sadarboties būvniecības
procesā, paldies sadarbības
partneriem novadā. Ļoti liels
paldies uzņēmuma darbiniekiem
un manai ģimenei. Veiksmi
visiem!”
Nominācijā
„Ieguldījums
Smiltenes novada tēla popularizēšanā” balva pasniegta SIA
„URTICA”. Pateicoties vadītāja
Jāņa Matveja uzņēmībai, aktīvai
un radošai darbībai, Smiltenes novadā ir izveidota sidra darītava
„Abuls”, kurā tiek radīts ne tikai
sidrs, bet arī ir iespējams dzirdēt
aizraujošu stāstījumu par sidra
ražošanas procesu un nobaudīt ar
rokām darinātu produktu. Vietējie
iedzīvotāji, viesi no Latvijas un ārzemēm ir atzinīgi novērtējuši sidra
produkciju, kas izceļo pa visu Latviju, pasauli, popularizējot Smiltenes novadu.

Mārtiņš Eleksis: „Paldies par
uzaicinājumu uz šo pasākumu,
paldies maniem pacientiem, paldies
manai ģimenei, darbiniekiem un
citiem sadarbības partneriem.
Par cik uzņēmums ir jauns, darba
ir daudz, nepieciešamas arī
investīcijas telpās, tehnoloģijās un
galvenais zināšanās, tā kā tikai uz
priekšu. Paldies!”
Nominācijā „Smiltenes novada labākais darba devējs” balvu
saņēma SIA „SMILTENE IMPEX” – kokapstrādes uzņēmums,
kas eksportē savu saražoto produkciju ar augstu pievienoto vērtību uz
vairāk nekā 20 pasaules valstīm. Tas
ir augstu novērtēts uzņēmums darba
ņēmēju vidū, kas nodrošina ne tikai
stabilus darba apstākļus, bet arī visas
sociālās garantijas un konkurētspējīgu atalgojumu, par ko liecina augstas iedzīvotāju ienākuma nodokļa
iemaksas uz vienu darbinieku.

Aigars Lauzis: „Esam pateicīgi,
ka varam strādāt reģionā, konkrēti
Smiltenes novadā, dzīvojot lauku
mājā un esot lauku hipsteriem,
domāt zaļi un ilgtspējīgi.”

Valdes priekšsēdētājs
Voldemārs Ciršs: „Paldies par
augsto atzinību! Šādu balvu ir
ļoti vienkārši nopelnīt, tā kā es
teicu prezidenta kungam – jābūt
godīgiem biznesā, ne tikai pret
saviem sadarbības partneriem,
bet pirmām kārtām pret saviem
darbiniekiem un kolēģiem.
Paldies!”
Jānis Matvejs: „Paldies par
balvu, patiešām liels gods to
saņemt un vēl lielāks pārsteigums
būt šeit, tā teikt, šajā brīdī man
bija jābūt pie ābolu spiedes.
Saņemot šo balvu, tas dot tādu kā
jaunu sparu turpināt un darboties
ar šīm pašām lietām.
Par jaunu sparu! Paldies!”
Nominācijā „Smiltenes novada jaunais uzņēmējs” balva
pasniegta SIA „ELEXDENT” –
uzņēmuma dibinātājs Mārtiņš
Eleksis, pēc Rīgas Stradiņa uni-

Nominācijā „Inovācija” balvu
saņēma SIA „ZELTINI” – uzņēmuma vadītājs Aigars Lauzis ir radījis
Dizaina un prototipēšanas studiju, kas
nodarbojas ar produktu dizainu, ainavu
arhitektūru, urbāno dizainu un lielformāta 3D druku, kā arī attīsta velolaivas
jeb amfībijas. Ir radījis produktu ZTRITON: mini amfībiju, kas aprīkota
ar elektromotoriem, kas piemērota gan
ceļošanai pa sauszemi, gan ūdeni.

Nominācijā „Uzņēmējdarbības būve” balva pasniegta SIA
„MEŽROZE IG” –2014. gadā
SIA „Mežroze IG” iegādājās atpūtas kompleksu „Silmači”, kurā
vairāku gadu garumā tiek veikti dažādi pilnveidošanas un uzlabošanas
darbi, radot sakoptu, mūsdienīgu
un ainavisku teritoriju. 2019. gadā
tika pārbūvēta kompleksā esošā
kafejnīca „Silmači”, piedāvājot iedzīvotājiem un tūristiem modernu
infrastruktūru.

2020. gada pasākuma „Smiltenes
novada uzņēmējs” moto bija „Izaicinājumi. Inovācijas. Ilgtspēja”. Izaicinājumi – ar tiem dienu no dienas
saskaramies arvien vairāk, tie ir tik
dažādi, pilnīgi negaidīti, jo dzīvojam
digitālās revolūcijas laikā un pārmaiņas tik lēnas kā šodien nebūs nekad.
Inovācija – liekas, ka viss jau ir, ko tad
vēl, bet ar katru dienu saprotam, ka pa
vecam vairs nevar, ir nepārtraukti jāpilnveidojas. Ilgtspēja – tā būs balva,
ko saņemsiet tiekot galā ar izaicinājumiem, izmantojot inovāciju.
Smiltenes novadā ir stipri cilvēki, stipri uzņēmumi. Mēs lepojamies
ar ikvienu, kas dara un rada – darba
devējiem, kas nodrošina darbu iedzīvotājiem; ar amatniekiem, mājražotājiem, jaunajiem uzņēmumiem, kuri
ir tikai ceļā uz savu mērķu īstenošanu. 2020. gads ir daudzu izaicinājumu laiks – bet mēs ticam, ka visiem
kopā mums izdosies pārvarēt vislielākās grūtības. Svarīgākais šajā laikā ir
būt stipriem savos darbos, lai ir laba
veselība un spējam iet uz priekšu un
attīstīt savu novadu par vietu, kur dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties. Lai
mums visiem kopā izdodas!
Teksts: Marita Mūze,
Baiba Vahere
Foto: Santa Sinka, Ilmārs Znotiņš
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Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumi
turpinājums no 1. lpp.
Lai arī ierobežoto apstākļu dēļ
nevaram šogad svinēt lielus svētkus,
2020. gada 18. novembrī Smiltenes
novada domes apbalvojumi tika pasniegta katram individuāli, ievērojot
visus nepieciešamos drošības pasākumus vīrusa izplatīšanās risku mazināšanai. Balvas pasniegtas piecās
nominācijās, kā arī pasniegti pieci
Goda un trīs Pateicības raksti.
2020. gada Smiltenes novada
Goda cilvēks – Juris Matvejs
Šogad Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda
cilvēks” saņem JURIS MATVEJS.
Kopš 1972. gada Juris Matvejs, uzsācis darbu SIA 8CBR uzņēmumā,
ieguldījis lielu darbu Smiltenes pilsētas infrastruktūras attīstībā – izbūvējis pirti Vecajā parkā, hokeja
laukumu pie Tepera ezera, projektējis un izbūvējis Vecā parka gājēju
celiņus. Vienlaikus Jura Matveja
lielākā kaislība ir arhitektūra. Tapuši
projekti dzīvojamām mājām un dažādām saimniecības ēkām. Kopumā
projektētas aptuveni 30 dzīvojamās
mājas, arī lielas ražotnes, piemēram,
SIA „Smiltene Impex”. Smilteniešu
vidū iesaukts par Matveju Jurīti, viņš
ir pabijis teju katrā Smiltenes ēkā,
nekad nav atteicis savu padomu un
vienmēr atradis laiku. Neskatoties
uz lielo aizņemtību, Juris Matvejs
atrod laiku saviem hobijiem – makšķerēšanai un augļu koku potēšanai.
Daudzos Smiltenes novada dārzos
ražo viņa potētas ābeles, plūmes un
bumbieres. Juris Matvejs ir cilvēks, kas ar savām zināšanām ir
stiprinājis un stiprina Smiltenes
vārdu no “pašiem pamatiem”.
Pašvaldības vārdā sveicam Juri
Matveju un sakām lielu paldies par
ilggadēju darbu būvniecības jomā
un ieguldījumu Smiltenes novada
infrastruktūras attīstībā.
Gada balvas piešķirtas šādās
nominācijās:
„Gada balva KULTŪRĀ” –
Smiltenes novada muzeja vadītājai Ievai Miķei, kuras par enerģiju
un spēju darboties starpdisciplinārās kultūras vidē, ieguldījusi lielu
darbu Smiltenes novada vēstures
izpētē, aktivizējusi vēstures entuziastu līdzdarbošanos dažādu pasākumu un projektu virzībā. Pašvaldības
vārdā sveicam Ievu Miķi un sakām
lielu paldies par nozīmīgu ieguldījumu novadpētniecībā, par aktīvu
un radošu darbību Smiltenes novada muzeja attīstībā un novada po-

pularizēšanā Latvijā un
pasaulē.
„Gada balva IZGLĪTĪBĀ” – Smiltenes tehnikuma Veterinārmedicīnas nodaļas
vadītājai Mārītei Dragonei, kas Smiltenes
Tehnikumā strādā kopš
1975. gada un darba
stāžs iestādē jau ir 45
gadi. Mārīte ir stratēģiska vadītāja savā kolektīvā, aktīvi iesaistās
administrācijas darbā, ar
savu darba sparu un entuziasmu viņa bagātina kolektīva ikdienu. Viņa ir atvērta jaunām idejām
un cenšas tās īstenot dzīvē. Pašvaldība teic lielu paldies par nozīmīgu
ieguldījumu Smiltenes tehnikuma
veterinārmedicīnas nodaļas attīstībā
un pedagoģiskajā darbā, par aktīvu
un radošu darbu novada popularizēšanā Latvijā.
„Gada balva TAUTSAIMNIECĪBĀ” – zīmola „InGo” īpašniecei un SIA „Latwing” valdes
priekšsēdētājai Ingai Ērglei. Beigusi Smiltenes ģimnāziju, apguvusi
augstāko izglītību Latvijā un ārvalstīs, atteikusies no galvaspilsētas
iespējām, lai atgrieztos dzimtajā
Smiltenes novadā jau kā uzņēmēja,
pārceļot arī ražošanas procesu uz
Blomes pagastu. Smiltenes novada pašvaldība sveic Ingu Ērgli un
saka lielu paldies par nozīmīgu ieguldījumu novada tautsaimniecības
attīstībā, rādot piemēru, kā ar aktīvu
un radošu darbību var attīstīt SIA
„Latwing” musli produktu zīmolu
„InGo”, popularizējot Smiltenes novadu un nesot tā vārdu visā Latvijā
un pasaulē.
„Gada balva VESELĪBAS
AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ” – SIA „Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca” ilgstošās
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas darbiniecei Dzintrai Kotovai, kas savas darba gaitas
Smiltenes slimnīcā uzsāka jau 1998.
gadā un, pēc slimnīcas stacionāra
likvidēšanas, sāka strādāt par aprūpētāju ar kvalifikāciju – māsas
palīgs. Šogad kopā ar ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļu svin jau desmit gadu
jubileju. Dzintra ir laipna, izpalīdzīga un atsaucīga darbiniece, kura
savu darbu veic ar sirsnību un atbildību pret saviem klientiem. Sveicot
Dzintru Kotovu, pašvaldības vārdā
sakām lielu paldies par sirsnību un
atbildību darbā SIA „Sarkanā krusta

Smiltenes slimnīca” ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientiem, paldies par
ieguldīto darbu novada iedzīvotāju
sociālās labklājības nodrošināšanā
un veselības aprūpē.
Smiltenes novada domes apbalvojumu „Goda raksts” piešķir.
Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” saimniecības vadītājai Aivijai Sirmajai, pateicoties darbinieces zināšanām, lielajai pieredzei, atbildībai un
precizitātei, visu iestādes darbinieku
ikdienas darbs ir drošs un iepriekš
paredzams. Aivijas atbildībā ir visu
nepieciešamo mācību līdzekļu, pārtikas produktu un inventāra iegāde,
atskaites par ēdināšanu un bērnu apmeklējumiem, iepirkumu organizēšana un līgumu slēgšana. Saimniecības vadītājas pārziņā ir iestādes divu
ēku tehniskās darbības pārraudzība,
tajā skaitā informācijas tehnoloģiju
nodrošināšana. Viņa nesavtīgi palīdz darbos arī citu izglītības iestāžu
atbildīgajiem speciālistiem. Sirsnīgi
sveicam un pašvaldības vārdā sakām lielu paldies par ieguldījumu un
godprātīgu darbu Smiltenes pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”, radot drošu un sakārtotu darba vidi visiem iestādes darbiniekiem
un audzēkņiem.
Smiltenes novada domes apbalvojumu „Goda raksts” piešķir
Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” skolotājai Aigai Ceplei par nenovērtējamu ieguldījumu pirmsskolas izglītības darbā, ieviešot kompetencēs
balstītas izglītības saturu mācību
vidē. Viņa katrā bērnā prot pamanīt personību un bērna intereses,
vēlmes tādējādi individualizējot
mācību pieeju katram audzēknim.
Vienmēr prot uzklausīt un radīt uzticību sev – ikviens pirmsskolēns
uzticās skolotājai. Smiltenes novada
pašvaldības vārdā sirsnīgi sveicam

Aigu Cepli, sakām lielu paldies par ieguldīto
darbu, godprātīgu darbu Smiltenes pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestādē
„Pīlādzītis”,
ieviešot kompetencēs
balstītas izglītības saturu mācību vidē.
Smiltenes novada
domes apbalvojumu
„Goda raksts” piešķir Bilskas pagasta
pārvaldes ēkas uzraudzei Regīnai Čerņakovskai – cilvēks uz
kuru var paļauties, ir radoša un darboties griboša, vienmēr ir nemitīgā
kustībā un nekad neliedz padomu,
palīdzību, ja tas ir nepieciešams.
Regīna noteikti ir tas cilvēks, par
kuru droši var sacīt – darbs pats
viņu atrod. Viņa nekad nesēž bez
darba, aktīvi iesaistās pagasta dzīvē
un labprāt darbojas kopā ar bērniem,
ar katru pagasta iedzīvotāju apsveicinās. Pašvaldības vārdā sveicam un
sakām lielu paldies Regīnai Čerņakovskai par ilggadēju un godprātīgu darbu Bilskas pagasta pārvaldē,
pagasta teritorijas labiekārtošanas
darbos, kā arī par aktīvu un radošu
iesaistīšanos pagasta dzīves notikumos un sabiedriskajās aktivitātēs.
Smiltenes novada domes apbalvojumu „Goda raksts” piešķir SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” ilggadējai ārstei Maijai
Lauzei, kas nu jau 46 gadus strādā
Smiltenes slimnīcā un visu savu darba mūžu ir veltījusi ķirurģijai, strādājot gan stacionārā, gan ambulatorajā
daļā, kā arī veikusi dežūrārsta pienākumus Steidzamās medicīniskās
palīdzības punktā. Maija ir apzinīga,
kārtīga un ļoti atsaucīga kolēģe, nekad neatsaka palīdzību darba biedriem dažādos medicīnas jautājumos
un kā ārsts viņa ir iecienīta daudzu
pacientu vidū. Smiltenes novada
pašvaldības vārdā sirsnīgi sveicam
un sakām lielu paldies Maijai Lauzei par ilggadēju un godprātīgu darbu SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” un ieguldījumu novada
iedzīvotāju veselības aizsardzībā.
Smiltenes novada domes apbalvojumu „Goda raksts” piešķir
Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājam Mārim Lazdiņam, kas strādā
no visas sirds novadam un savam
pagastam, kā rezultātā saimnieciskās darbības un kultūras aktivitātes
Launkalnes pagastā ir stipras un ilgtspējīgas. Māris savā laikā ir pieņēmis gan svarīgus, gan nepopulārus

lēmumus pagasta efektīvai pārvaldībai, nešaubīgi atbalstījis Smiltenes
novada izveidi, vienmēr uzsvēris finanšu disciplīnu un budžeta sabalansētību. Pašvaldības vārdā sveicam
Māri Lazdiņu un sakām paldies par
godprātīgu darbu Launkalnes pagasta pārvaldē, par ieguldījumu pagasta
saimnieciskās jomas sakārtošanā un
uzturēšanā, kā arī uzņēmējdarbības
vides attīstīšanu Launkalnes pagastā, tādējādi popularizējot Smiltenes
novadu Latvijā un pasaulē.
Smiltenes
novada
domes apbalvojumu „Pateicības
raksts” piešķir:
Bijušajai Smiltenes pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” mūzikas skolotājai Anitai
Moruzai. Pašvaldības vārdā sakām
lielu paldies par godprātīgu darbu
Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” un ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā,
pateicoties Anitas radošajai pieejai
un zināšanām, daudzi jo daudzi mazie smiltenieši pirmo mūzikas pasauli iepazinuši tieši viņas vadītajās
rotaļnodarbībās.
Bijušajai Smiltenes pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” veļas pārzinei Ligitai Norkus. Smiltenes novada pašvaldības
vārdā sirsnīgi sveicam un sakām
lielu paldies par godprātīgu darbu
Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”, par ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā,
par pašaizliedzīgu darbu, radošu
pieeju un atsaucību, radot izglītības
iestādes darbiniekiem un audzēkņiem sakārtotu mācību vidi.
Sirsnīgi sveicam Smiltenes
novada pašvaldības vārdā atvērtās
saimniecības „Zadiņi” vadītāju Elgarau Felci un sakām lielu paldies
par sabiedrības izglītošanu, ekoloģiska un ilgtspējīga dzīvesveida popularizēšanu un veicināšanu Smiltenes novadā.
Leposimies ar saviem līdzcilvēkiem un pavadīsim svētku laiku
kopā ar ģimeni, būsim atbildīgiem
pret tuviniekiem, radot svētku sajūtu
savās mājās.
Šajā gadā Smiltenes novada domes apbalvojumu pasniegšanas ceremonija netika organizēta plašam
apmeklētāju lokam.
Lai visiem veselība, sirsnīgi
un gaiši svētki savās ģimenēs! Mēs
esam stipri – mēs esam īsti latvieši!
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

TLMS „Smiltene” sadarbībā ar biedrību „Sabiedrība un attīstība” īstenojusi
projektu „18. gs Vidzemes tērpu komplekts kultūras izpratnei”
Īstenots projekts „18. gs Vidzemes tērpu komplekts kultūras izpratnei” (Nr. 19-09-AL10-A019.2202000003) ar mērķi izgatavot divus
vīru un divus sievu tērpus, kas raksturo ģērbšanās manieri 18. gs Vidzemē. Tērpi paredzēti sabiedrības
izglītošanai par pareizu tērpu komplektēšanu. Projekta ietvaros tika
izgatavoti: 2 vīriešu krekli, 2 vīriešu
baltie svārki, 2 vīriešu īsās bikses, 4
pāri sietavu, 4 pāri autu, 2 sieviešu
krekli, 2 brunči, 5 svītraini priekšau-
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ti (18. un 19. gs), priekšauti balti (18. un 19. gs), 2 ziedainās jostas, 2 villaines, 2 snātenes, 1 vainags. Tērpus ir iespējams izmantot katram, kas prezentē
Smiltenes novadu vai tā tērpu. Projekta kopējais finansējums – 4938,00 EUR,
no tā ELFLA fonda publiskais finansējums 3549,80 EUR un Smiltenes novada
līdzfinansējums 904,35 EUR, kas iegūts projektu līdzfinansēšanas konkursā nevalstiskajām organizācijām.
Agnese Ice-Sudzane,
Tautas lietišķās mākslas studijas „Smiltene” vadītāja
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2020. gada 20. novembris
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Biedrība „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina sestās kārtas projektu
iesniegumu pieņemšanu
Biedrība „Lauku partnerība
ZIEMEĻGAUJA” izsludina sestās
kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam
pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta
vietējā attīstība)” apakšpasākumā
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”.
Projektu iesniegumu pieņemša-
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nas laiks: 2020. gada 9. novembris
– 2020. gada 9. decembris.
Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādā vietējās attīstības stratēģijā noteiktajā rīcībā: mērķis 1 – Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai.
Rīcība 1.1. Jaunu produktu un

Noslēgušies darbi ģimenes
ārstu praksēs

Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/19/A/135 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras
un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” ģimenes ārstu praksēs” ietvaros ir noslēgušies darbi Kļaviņas
Maijas, Lūkinas Zanes un Pīlātes
Ditas ģimenes ārstu praksēs, kuras
atrodas SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” piederošajās telpās.
Kļaviņas Maijas ģimenes ārsta
praksē vienkāršotas atjaunošanas
darbu ietvaros tika nomainītas durvis diviem kabinetiem, iegādātas
jaunas medicīniskās iekārtas – ierīce
redzes asuma pārbaudei, neatliekamās medicīniskās palīdzības komplekts, medicīniskie svari zīdaiņiem,
medicīniskie svari pieaugušajiem ar
auguma mērītāju, auguma mērītājs
zīdaiņiem un iegādātas jaunas mēbeles un elektropreces – instrumentu galds, divas medicīniskās kušetes,
medikamentu skapis, bērnu izmeklēšanas galds, slēdzamu dokumentu
skapis, plaukts dokumentiem, trīs
apmeklētāju krēsli, trīs ergonomiskie krēsli, galda dators, printeris,
ledusskapis.
Lūkinas Zanes ģimenes ārsta
praksē vienkāršotas atjaunošanas
darbu ietvaros tika nomainīts grīdas
segums un divas durvis, iegādātas
jaunas medicīniskās iekārtas – neatliekamās medicīniskās palīdzības
komplekts, kā arī iegādātas jaunas
mēbeles un elektropreces – pieci apmeklētāju krēsli, galda datori, printeris.
Pīlātes Ditas ģimenes ārsta
praksē vienkāršotas atjaunošanas
darbu ietvaros tika nomainītas durvis diviem kabinetiem, iegādātas
jaunas medicīniskās iekārtas – neatliekamās medicīniskās palīdzības
komplekts un iegādātas jaunas mē-

beles un elektropreces – medicīniskā kušete, divi slēdzami dokumentu
skapji, plaukts dokumentiem, darba
galds, drēbju skapis, četri apmeklētāju krēsli, ergonomiskais krēsls,
galda dators, printeris.
Lūkinas Zanes ģimenes ārsta
prakses un Pīlātes Ditas ģimenes
ārsta prakses kopīgā procedūru telpā
tika iegādātas jaunas medicīniskās
iekārtas – iekārta ABL, ZBL holesterīna un triglicerīdu noteikšanai,
krioterapijas iekārta, ierīce redzes
asuma pārbaudei, medicīniskie svari
zīdaiņiem, medicīniskie svari pieaugušajiem ar auguma mērītāju, auguma mērītājs zīdaiņiem un iegādātas
jaunas mēbeles – instrumentu galds,
medicīniskā kušete, medikamentu
skapis, divdaļīgs aizslietnis, bērnu
izmeklēšanas galds.
Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru
un tehnisko nodrošinājumu Kļaviņas
Maijas, Lūkinas Zanes un Pīlātes Ditas ģimenes ārstu praksēs, kuras atrodas SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” piederošajās telpās.
Telpu vienkāršotas atjaunošanas darbus veica būvuzņēmumu SIA
„Evento”.
Projekta kopējās izmaksas ir
24 000,00 EUR, no kurām Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 20 400,00 EUR, valsts
budžeta finansējums ir 2 160,00
EUR un privātais finansējums ir
1 440,00 EUR.
Ilze Majore,
„Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca”
Medicīniskās aprūpes nodaļas
vadītāja

pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais
kopējais finansējums – 67 802,02
EUR.
Rīcības ietvaros attiecināmas ir
pamatlīdzekļu un programmatūras
iegādes, internetveikala izveides un
darbinieku produktivitātes kāpināša-

nas izmaksas.
Maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam – 20 000
EUR.
Adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju: biedrības
„Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs Valkas ielā 16, Strenči,
Strenču novads, LV-4730.
Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.

zgauja.lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv
Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā
(EPS).
Kontaktinformācija:
Administratīvā vadītāja
Dagnija Ūdre,
tālrunis – 29219477, 29163859,
e-pasts: ziemelgauja@gmail.com.

Turpinās Mēru muižas terases pārbūve
Mēru muižā turpinās būvdarbi
pie terases pārbūves, ko veic uzņēmums SIA „Premium Properties”.
Šobrīd ir paveikti darbi pie pamatu
un nesošo dzelzsbetona konstrukciju betonēšanas, norit darbi pie
koka konstrukciju montāžas, teritorijas konstruktīvo kārtu izbūves
un akmeņu dekoratīvā mūrējuma.
Terases būvniecības darbus plānots
pabeigt decembrī.
Būvdarbi norisinās projekta „Mēru muižas kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana” ietvaros,
ko Smiltenes novada dome iesniedza Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākumā
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”. Projekta pieteikums guvis atbalstu gan vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģijas 2015. – 2020.
gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā, gan arī
Lauku atbalsta dienestā.
Projekta mērķis ir atjaunot
Mēru muižas verandu tās vēsturiskajā skatā, kas nodrošinās atbilstību
drošības un kvalitātes standartiem.
Tā kā Smiltenes novada muzeja,
kas ir izvietots Mēru muižā, darbība ar katru gadu kļūst aktīvāka, veranda kalpos apmeklētāju piesaistei, izstāžu eksponātu izvietošanai,
āra mācību stundu organizēšanai,

pasākumu organizēšanai un citiem
pasākumiem. Realizējot projektu,
tiks palielināta lauku iedzīvotāju
drošumspēja, kā arī vietas potenciāls un pievilcība, kas var kļūt par
priekšnosacījumu jaunu integrētu
tūrisma, kultūras, veselības un citu
saistītu pakalpojumu un produktu
piedāvājumam.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 73 486,70 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 45 000,00 EUR.
Projektu plānots īstenot līdz 2021.

gada 31. janvārim.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020_lv.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja

Papildināti zivju resursi Smiltenes novada ezeros
Noslēdzoties projektam „Zivju
resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2020. gadā”, ir papildināti zivju resursi Bilskas ezerā ar
800 līdaku mazuļiem, Tepera ezerā
ar 900 un Vidusezerā ar 300 līdaku
mazuļiem, Lizdoles ezerā ar 5400
zandartu mazuļiem.
Līdaku un zandartus mazuļus
zivju resursu pavairošanai Smiltenes novada ezeros piegādāja zemnieku saimniecība „SKALDAS” no

Lauku atbalsta dienests

Kuldīgas novada. Projekta mērķis ir
palielināt un atjaunot zivju resursus
Smiltenes novada ezeros un radīt
pamatu licencētās makšķerēšanas
ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūris-

ma attīstību. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2590,00 EUR. Zivju
fonda finansējums ir 2305,10 EUR
un pašvaldības līdzfinansējums ir
284,90 EUR.
Par citiem ar Zivju fonda atbalstu realizētajiem projektiem var
izlasīt Smiltenes novada mājas lapā
www.smiltene.lv, sadaļā Projekti.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Turpinās projekta „Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” īstenošana
Aktīvi norisinās darbi pie
projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/034
„Mācību vides uzlabošana
Smiltenes vidusskolā” īstenošanas. Šobrīd Dakteru ielā 27
mācību korpusā K5 tiek veikti apdares darbi, kā arī notiek pēdējie darbi
pie inženierkomunikāciju izbūves.
K4 korpusā veikti mūrēšanas darbi,
notiek jumta konstrukciju ierīkoša-

na un izolācijas ieklāšana. Ēkai tiek
montēti logi un durvis. Iekštelpās
tiek veikti apdares darbi, inženierkomunikāciju izbūve, kā arī ap ēku
notiek labiekārtošanas darbi.

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus
un attīstīt esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās
izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Tā ietvaros jau 2018. gadā tika
pārbūvēts skolas sporta laukums,
savukārt 2020. gada februārī eks-

pluatācijā tika nodota jaunuzceltā
Internāta ēka.
Projekta kopējās izmaksas ir
7 425 585,11 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 875 655,00 EUR,
Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 770 698,15 EUR.
Projekts tiek realizēts darbības
programmas „Izaugsme un nodar-

binātība” 8.1.2 specifiskā atbalsta
mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” otrās projektu
atlases kārtas ietvaros.

Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja
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Novembrī iedzīvotājiem tiks izsniegtas
bezmaksas higiēniskās maskas
Smiltenes novada pašvaldība nodrošinās bezmaksas higiēnisko masku izsniegšanu trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem gan Smiltenes pilsētā,
gan pagastos.
Kā nosaka Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, pašvaldībām to mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām ir jānodrošina bezmaksas higiēnisko
masku izsniegšana, ņemot vērā to, ka individuālo
aizsardzības līdzekļu lietošana publiskās vietās ir obligāta.
Smiltenes novada pašvaldības sociālais dienests
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem maskas izsniegs
pēc to faktiskajām dzīvesvietām, tādēļ iedzīvotāji līdz
20. novembrim aicināti sazināties ar savai dzīvesvietai
tuvāko sociālo darbinieku. Sociālais darbinieks atzīmēs ierašanās laiku, kad katrs varēs ierasties pēc maskas, lai neradītu lieku drūzmēšanos un ievērotu epidemioloģiskās krīzes mazināšanas drošības pasākumus.
Smiltenes novadā šobrīd ir 146 iedzīvotāji ar
trūcīgas personas statusu un 352 ar maznodrošinātas
personas statusu, 24 – saņem aprūpes mājās pakalpojumus. Maskas, kas tiks izsniegtas iedzīvotājiem,
būs vairākkārtēji lietojamas, ja tiks ievērotas noteiktās
kopšanas prasības.
Lai visiem veselība!
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada
bibliotēkas
piedāvājums
novembrī
Smiltenē
Līdz 22.11. Smiltenes bibliotēka aicina piedalīties
viktorīnā „Vai Tu pazīsti Latviju?” bibliotēkas
Facebook lapā.
Izstādes
Līdz 27.11. Smiltenes bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļā tematiskā izstāde „Skaista,
skaista tēvu zeme par visām zemītēm”.
Līdz 28.11. Smiltenes bibliotēkā Smiltenes Mākslas
skolas absolventu tekstildarbu izstāde „Mirkļa
ķeršana”.
Līdz 28.11. Smiltenes bibliotēkā Riharda Spilvas
fotogrāfiju izstāde „Smiltenes novads dabas krāsu
spēlē”.
Līdz 28.11. Smiltenes bibliotēkas logos Smiltenes
PII „Pīlādzītis" audzēkņu darbu izstāde – sveiciens
Latvijai svētkos .
Līdz 30.11. Smiltenes bibliotēkā TLMS izstāde
„Manas Latvijas sajūtas”.
Līdz 30.11. Smiltenes bibliotēkā literatūras izstāde
„Valdim Atālam – 70”.
Līdz 30.11. Smiltenes bibliotēkā Ilzes Džonsas
darināto darbu izstāde „Manas pirmās mandalas”.
Bibliotēkās novadā
Izstādes
Līdz 20.11. Bilskas bibliotēkā novadpētniecības
izstāde „Pagājušo gadu novembra mēnešu notikumi
un cilvēki”.
Līdz 20.11. Variņu bibliotēkā novadpētniecības
albumu izstāde.
Līdz 27.11. Lobērģu bibliotēkā literatūras izstāde
„Es lepojos ar Tevi, Latvija!”.
Līdz 28.11. Lobērģu bibliotēkā literatūras izstāde
„Nāc nākdama, Mārtiņdiena”.
Līdz 30.11. Palsmanes bibliotēkā Variņu pagasta
iedzīvotājas Santas Ābeles darinātu apsveikuma
kartiņu izstāde „Uz rudenīgas kļavas lapas raibas
Uzrakstīts reiz bij' mans Paldies".
Līdz 30.11. Palsmanes bibliotēkā literatūras izstādē
notikumi un personības, kas veidoja Latvijas valsti.
Līdz 30.11. Brantu bibliotēkā literatūras un foto
izstāde „Mana Latvija”.
Līdz 30.11. Blomes bibliotēkā literatūras izstāde
„Markam Tvenam – 185”.

Atceries, kā pareizi nēsāt
sejas masku!
Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana publiskās vietās ir obligāta. Sākot ar 20. novembri Valsts
un pašvaldības policija varēs piemērot sodu tiem iedzīvotājiem, kas
publiskā vietā nenēsā sejas masku
vai nedara to korekti. Par maskas nelietošanu policijas inspektori varēs
piemērot no brīdinājuma līdz pat 50
eiro naudas sodu, tādēļ atgādinām,
par pareizu sejas maskas lietošanas
praksi.
Ieteicams nēsāt aptiekā vai veikalā nopērkamo higiēnisko vienreizlietojamo sejas masku vai vairākas
reizes lietojamo auduma sejas masku. Auduma maska var būt arī pašdarināta, bet tai noteikti jābūt darinātai
no divām blīvi austa auduma kārtām,
tai cieši jāpieguļ sejai un ir jābūt cieši nostiprinātai, lai neveidojas brīva
gaisa plūsma gar sejas kontūru.
Atceries:
1) Pirms uzliec un noņem sejas masku, nomazgā vai dezinficē rokas;
2) Sejas maskai pilnībā jānosedz
seja no deguna līdz zodam (de-

guns nedrīkst būt ārpus maskas);

3) Neaiztiec sejas masku un seju ar
nemazgātām rokām;

4) Ja sejas maska kļūst mitra, tā jānomaina pret tīru un sausu;

5) Sejas masku nedrīkst noņemt

daļēji un pēc tam lietot atkārtoti
(piemēram, novilkt uz zoda vai
kakla);
6) Noņemot masku nav ieteicams
pieskarties tās priekšpusei;
7) Pēc sejas maskas lietošanas, ieliec to maisiņā, nevis kabatā vai
somā;
8) Ja maska ir no auduma, pēc katras
lietošanas izmazgā to vismaz 60
grādu temperatūrā;
9) Vienreizlietojamo masku neizmanto atkārtoti – tā jāizmet, vispirms ieliekot maisiņā.
Būsim atbildīgi pret citiem
līdzcilvēkiem, lai apturētu vīrusa
izplatību un pēc iespējas ātrāk –
lietosim maskas!
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūra
Nakts pārgājienā tika iepazīta naksnīgā
Smiltenes apkārtne
Eiropas Sociālais
fonds

31. oktobra vakarā lieli un mazi dalībnieki tikās Smiltenes Vecā parka estrādē, lai kopīgi dotos nakts pārgājienā
„Spocīns Jocīns” un iepazītu naksnīgo Smiltenes apkārtni.
Maršruts sākās Vecā parka estrādē, kur pēc reģistrēšanās un īsas pasākuma atklāšanas dalībnieki devās 10 kilometrus garajā pārgājienā. Zibot lukturīšiem, tika iepazītas
jaunas meža takas, kas veda gar Tepera ezeru līdz Spiciera
ezeram un tālāk līdz pat Smiltenes kokaudzētavas apkārtnei.
Pārgājiens noslēdzās Smiltenes centrā.
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs saka lielu paldies visiem dalībniekiem un īpašu paldies pasākuma
vadītājai Santai Paeglei par lielisko pasākumu un kopā pavadīto laiku!
Pasākuma laikā tika ievēroti visi piesardzības pasākumi.
Pasākums tapis projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības

Izgaismotais tiltiņš pār Tepera ezeru. Foto: Lelde Atlāce
veselības veicināšanai Smiltenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/052) ietvaros.
Lelde Atlāce,
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra
tūrisma organizatore

Tūrisma informācija

Informējam, ka ārkārtējās situācijas
laikā, no š.g. 9. novembra līdz 6. decembrim, Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs apmeklētājiem ir slēgts.
Informācija pieejama:
• zvanot +371 29395200;
• rakstot uz tic@smiltene.lv;
• apmeklējot visit.smiltene.lv.
Ēdināšanas uzņēmumu darbība ārkārtējās situācijas laikā
Ir noteikti stingrāki epidemioloģiskie
drošības pasākumi sabiedriskās ēdināšanas
sektorā. Ārkārtējās situācijas laikā – no š.g.
9. novembra līdz 6. decembrim sabiedriskās ēdināšanas vietās drīkst izsniegt ēdienu
tikai līdzņemšanai.
Esam apkopojuši informāciju par
Smiltenes novada ēdināšanas uzņēmumu
darbību ārkārtējās situācijas laikā.
Uzņēmumi, kas piedāvā ēdienu līdzņemšanai un piegādi:
• Kafejnīca/bistro „Trīs pipari un kūkas” (pirmdiena – sestdiena no 7.30
līdz 18.00, +371 29451734);
• Papildinām – Kafejnīca/bārs „Silvans”
(pirmdiena – piektdiena no 8.00 līdz

18.00, Sestdiena no 8.00 līdz 16.00,
+371 27140199)
• Kebabnīca „Re Kebabs” (pirmdiena –
piektdiena no 12.00 līdz 19.00, piektdiena – svētdiena no 12.00 līdz 20.00,
+371 22323830).

Uzņēmumi, kas piedāvā ēdienu līdzņemšanai:
• Bistro „Pasēdnīca” 1. stāvs (pirmdiena
– svētdiena no 8.00 līdz 22.00);
• Ēdnīca „Draugs” (Pirmdiena – piektdiena no 8.00 līdz 14.00);
• Kafejnīca/bārs „Silvans” (pirmdiena –
piektdiena no 8.00 līdz 18.00, sestdiena no 8.00 līdz 16.00);
• Ēdnīca „Kalnamuiža” (pirmdiena –
piektdiena no 11.30 līdz 13.30);
• Resotrāns „Brūzis” (pirmdiena – svētdiena no 12.00 līdz 20.00);
• Kafejnīca „Jautrais ods” (pirmdiena no
9.00 līdz 17.00, otrdiena līdz piektdiena no 8.00 līdz 20.00, sestdiena – svētdiena no 10.00 līdz 20.00);
• Kafejnīca „Pauze” (pirmdiena – piektdiena no 8.00 līdz 17.00, sestdiena no
8.00 līdz 14.00).

Pašizolēšanās iespējas
Informācija par naktsmītnēm, kuras piedāvā vietu pašizolācijai Smiltenes novadā:
• Apartamenti „Kaktuss” (+371 26420883,
+371 29231711);
• Apartamenti „Kalbakas” (+371 29465018,
+371 29257467);
• Brīvdienu māja „Rūnēni” (+371
29491191, +371 26180543);
• Viesu nams „Purgaiļi” (+371 29150180).
Informējam, ka esošā informācija par
ēdināšanas uzņēmumiem un par naktsmītnēm var būt mainīga atkarībā no situācijas
valstī un uzņēmēju pieņemtajiem lēmumiem. Visa aktuālā informācija ir pieejama
Smiltenes novada tūrisma mājas lapā visit.
smiltene.lv.
Aicinām rūpēties gan par savu, gan apkārtējo veselību, publiskajās vietās lietot sejas
un deguna aizsegu un ievērot distancēšanās
noteikumus!
Lelde Atlāce,
Smiltenes novada Tūrisma informācijas
centra tūrisma organizatore
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Izglītība

Arī Smiltenes novads Brīvības
cīņām devis daudz drosmīgu, staltu,
dedzīgu un spēcīgu karavīru. Viņu
piemiņai Smiltenes skolēnu jaunieši
sagatavojuši skaistu video sveicienu, kas biedrības „Latvijas ģenerāļu
klubs” un Jaunsardzes centra rīkotajā radošo projektu konkursā „Es
esmu Latvija” ieguvis ļoti augstu
novērtējumu.
Laiks rit un siltumā aizmirstam
daudzas lietas... Tāpēc jaunieši video tapšanas laikā lasīja grāmatas,
izzināja vēstures liecības, pētīja novadnieku gaitas Brīvības cīņu līkločos, klausījās dziesmas un pārrunāja
to, kā viņi izjūt Latviju šodien. Smiltenes vidusskola ir arī Cēsu pulka
skolnieku rotas karoga piemiņas tradīciju glabātāja…
„Latvietim nav liels pārsteigums, ja viņa rokās nonāk Imanta
Ziedoņa vai Raiņa dzejoļu krājums.
Taču no tiem var iegūt tādus pamatus, kā nav iespējams gūt citur pasaulē,” uzskata 10. klases skolniece
Eva Evelīna Krūmiņa. „Tik pašsaprotamas ir mūsu dainas, Dziesmu
un deju svētki, mūsu dižie mākslinieki, sportisti un izcīnītā brīvība!
Es domāju – vajag apstāties un
ikvienam padomāt par to, cik bagāti mēs esam! Cik izcili ir mūsu
cilvēki, cik neizsmeļamas – latviešu vērtības! Skaistums rodas brīdī,
kad cilvēki atrod sevī latviskumu
un ļauj tam nākt gaismā. Imants
Ziedonis ir teicis: „Latvija ir brī-

Mēs esam Latvija!

Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes jaunieši ierakstījuši video, kurā stāsta, ko viņiem nozīmē Latvija,
un piemin Brīvības cīņās kritušos Smiltenes novada karavīrus.
numskaista zeme, bet visam skaistajam ir jāpalīdz parādīties. Zeme
ir skaista un cilvēki ir tie, kas uztur
tajā dzīvību.”
Augsim kopā ar ko lielāku par
mums!
„Laiki mainās, taču mēs joprojām ar spēku un cieņu ceļamies kā-

jās un aplaudējam tiem, kas Latvijas vārdu nes tālu un augsti godājamu. Es esmu bijusi viena no tā pūļa,
kurā uzvaras brīdī plūst tūkstošiem
enerģijas daļiņu, kas uzpilda mani
un spēj sajust vienotību un spēku
tajā,” savās atmiņās un pārdomās
dalās 10. klases skolniece Kristiāna
Kļaviņa. „Es sajutos īpaša, un tad

Putras vārīšana Smiltenes pilsētas PII
„Pīlādzītis”
Oktobra mēneša pēdējā nedēļa PII „Pīlādzītis” tika atzīmēta kā
Putras nedēļa. Putras nedēļas svinēšana, galvenokārt, norisinājās
mūzikas nodarbību ietvaros. Pamatojoties uz galveno mēneša tēmu
Rudens raža uz mana galda, šajā
nedēļā īpašu uzmanību veltījām tieši graudaugiem, jeb labībai. Kopīgi
ar bērniem secinājām to, ka vārds
labība pats par sevi pasaka priekšā,
ka tā ir laba, veselīga un vērtīga. Ne
jau velti graudaugu produkti atrodas uztura piramīdas pašā pamatā.
Nordarbību laikā bērni
skandēja dažādus skaitāmpantus par graudiem ar
skanošajiem žestiem,
mūzikas
instrumentiem,
kā arī maziem akmentiņiem. Pēc tam
bērniem bija iespēja
graudus apskatīt, aptaustīt,
pagaršot un samalt, izmantojot lielu piestu. Kad šis darbiņš
bija paveikts, jāķeras klāt putras
vārīšanai. Putru var vārīt dažādi:
gan plaukstā – skaitāmpantu skandējot, gan bļodiņā – ar koka karoti
saputrojot, gan ar pieciem miltiem

katliņā – to izdancojot. Izrādās,
arī putras var būt dažādas – auzu pārslu,
griķu, rīsu, mannā un... arī pelnu putra. To visu bērni
kopīgi ar mūzikas skolotājām izdziedāja, izdejoja. Dažu mūzikas nodarbību noslēgumā tika vārīta un garšota arī īstā – mannā putra.
Zane Roslova,
Smiltenes pilsētas PII „Pīlādzītis” mūzikas skolotāja

es atcerējos kādas dziesmas vārdus: „Kopā ir drošāk, mēs vairs
nedrīkstam slēpties ēnās, mēs darām kopīgu darbu, pastāvam par šo
valsti!” Tādēļ katram ir nozīme. Es
ticu, ka man pietiks gan spēka, gan
mērķtiecības, lai augtu kopā ar ko
lielāku un svarīgāku par mani. Ar
Latviju.”

Patriotisms sākas no mājām
Kā atzina viceadmirālis, biedrības „Latvijas ģenerāļu klubs” valdes
priekšsēdētājs Gaidis Andrejs Zeibots: „2020. gada radošo projektu
konkurss veltīts Latvijas patriotu
dzīves un darbības izzināšanai. Konkursa dalībniekiem tika dota iespēja
atrast un atspoguļot Latvijas novadu
cilvēkus – Latvijas patriotus, kuru
vārdi pieder visai valstij.
Ļoti uzrunāja Smiltenes vidusskolas jauniešu patriotisms un patiesā, neviltotā mīlestība uz Latviju. Iedvesmoja cieņa, ar kādu šajā video
izskan dziesma par to, kā nodzīvot
krietnu mūžu – mīlestībā uz Latviju un tiem sava novada cilvēkiem,
kuri par mūsu zemes brīvību atdeva
dzīvību. Patriotiskums jau parasti
sākas no mājām, no savas dzimtās
vietas…
Ar lielu nepacietību gaidām brīdi, kad samazināsies vīrusa straujā
izplatība un varēsim jauniešus, kuri
piedalījās šī brīnišķīgā video tapšanā, uzaicināt uz Aizsardzības ministriju. Visu labāko darbu autorus
gaida pārsteigums…”
Paldies par video tapšanā ieguldīto darbu Evai Evelīnai Krūmiņai,
Kristiānai Kļaviņai, Kārlim Sīmanim, Ivetai un Jānim Krūmiņiem!
Mēs esam Latvija! Lai visās
mājās mierpilni, sirsnīgi un gaiši
svētki!
Baiba Vahere

Smiltenes novada
pašvaldība aicina
pieteikties brīvprātīgos
Brīvprātīgo palīdzības tīkls
pārtikas piegādēm risku grupām
un cilvēkiem pašizolācijā vai karantīnā Smiltenes novadā atjauno darbību un aicina pieteikties
brīvprātīgos, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus, kuri būtu
gatavi sniegt atbalstu pašvaldībai
ārkārtējās situācijas laikā.
Smiltenes novadā pieaugot inficējušo personu skaitam ar Covid19 vīrusu un iedzīvotāju skaitam,
kas atrodas pašizolācijā vai karantīnā, pašvaldība aicina pieteikties
brīvprātīgos, kas būtu gatavi palīdzēt līdzcilvēkiem un reizē pasargātu arī citus iedzīvotājus no inficēšanās riska, jo ne visiem novada
iedzīvotājiem ir pieejams tuvinieku atbalsts.
Brīvprātīgo palīdzības kustība piedāvātu palīdzību iepirkumu
veikšanā – pārtikas produktu un
citu sadzīves preču sagādē, medikamentu piegādes organizēšanā,
cilvēku aprūpē, mājdzīvnieku izvešanā pastaigās un emocionālā
atbalsta sniegšanā tiem, kas paš-

izolāciju ievēro vienatnē.
Brīvprātīgos, kuri būtu gatavi godprātīgi sniegt savu atbalstu, aicinām pieteikties zvanot uz pašvaldības informatīvo
tālruni 26362282 vai rakstīt uz
e-pastu: soc.dienests@smiltene.
lv (e-pastā norādot savu vārdu,
uzvārdu un kontaktinformāciju).
Palīdzības prasītājiem lūdzam
saprast, ka viss tiek darīts pēc
brīvprātības principa, iedzīvotājiem veltot tam savu brīvo laiku.
Tāpat Smiltenes novada dome aicina kaimiņus, aprūpētājus un sociālos darbiniekus mudināt līdzcilvēkus zvanīt un pieteikt palīdzību,
ja tāda ir nepieciešama.
Pašvaldība turpina darbu, lai
palīdzētu iedzīvotājiem! Esam atbildīgi pret sevi, pret saviem līdzcilvēkiem – bērniem, vecākiem,
vecvecākiem! Ievērojam visus
noteiktos drošības pasākumus un
ierobežojumus! Mūsu veselība ir
pati svarīgākā!

Smiltenes vidusskola Latvijas labāko skolu vidū!
Smiltenes vidusskola arī šogad ir divdesmit Latvijas labāko skolu vidū, kas uzaicinātas
uz Draudzīgā aicinājuma fonda
„Skolu reitinga 2020” balvu pasniegšanas ceremoniju! Paldies

visiem skolēniem, kuriem attālinātās mācības nebija šķērslis, lai
ar labiem panākumiem nokārtotu
centralizētos eksāmenus! Tikpat
sirsnīgs paldies pedagogiem, kuri
pašaizliedzīgi strādāja ar divkār-

šu atdevi, lai palīdzētu skolēniem
sagatavoties eksāmeniem! Paldies ģimenēm, kuras visos iespējamos veidos skolēnus atbalstīja!
Paveiktais apliecina, ka kopā mēs
varam sasniegt ļoti daudz!

Ņemot vērā Covid 19 straujo
izplatību, balvu pasniegšanas vieta un laiks tiks paziņots īpaši.
Baiba Vahere
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IEROBEŽOJUMI
ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

Smiltenes novada
Kultūras centrs atceļ
visu publisko pasākumu
norisi
Ievērojot Ministru kabineta ārkārtas sēdē pieņemto
lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, Smiltenes novada Kultūras centrs no 2020. gada
9. novembra līdz 6. decembrim atceļ visu publisko
pasākumu norisi. Daži ieplānotie koncerti tiks pārcelti uz 2021. gada pavasari. Iegādātās biļetes uz pasākumiem, kuru norise pārcelta, būs derīgas jaunajā
pasākumā laikā. Nauda par atcelto pasākumu biļetēm
tiks atgriezta.
Līdz 6. decembrim Smiltenes novada Kultūras centra
mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem nodarbības
tiks organizētas individuāli un attālināti, ievērojot aktuālos grozījumus Ministru kabineta noteikumos par
epidemioloģiskās drošības pasākumiem.
Par jaunāko informāciju aicinām sekot līdzi Smiltenes novada mājaslapā www.smiltene.lv. Plašāka
informācija: Smiltenes novada Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja kulturascentrs@smiltene.lv, mob.
talr. +37128688101.

PĀRCELTIE PASĀKUMI
NOVEMBRĪ
2. novembrī plkst. 18.30 Smiltenes novada Kultūras centrā paredzētais Neona šovs tiek pārcelts uz
2021. gada 5. martu plkst. 18.30.
6. novembrī plkst. 19:00 Smiltenes novada Kultūras centrā paredzētais Marijas Naumovas koncerts
„Mans sapnis” pārcelts uz 2021. gada 16. aprīli plkst.
19.00.
6. novembrī plkst. 16.00 Launkalnes tautas namā
pasākums „Kas manās burciņās” – ATCELTS!
7. novembrī plkst. 15.00 Grundzāles kultūras
namā erudīcijas turnīra „Prāto Grundzālē! – 2020”
FINĀLSPĒLE – ATCELTA!
8.novembrī plkst. 14.00 Variņu tautas namā Jāņa
Ziemeļnieka Strenču tautas teātra izrāde R. Lukss
,,Atvari” pārcelta uz nenoteiktu laiku.
9. novembrī plkst. 19.00 Smiltenes novada Kultūras centrā paredzētā bērnu izrāde „Dzeltenā zemūdene” pārcelta uz 2021. gada 9. martu!
14. novembrī plkst. 16.00 Launkalnes tautas namā
valsts svētku koncerts „Skani Latvijai” – ATCELTS!
14. novembrī pie Mēru muižas valsts svētku koncerta pasākums – ATCELTS!
14.novembrī plkst. 18.00 Grundzāles kultūras
namā Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts ar
Grundzāles kultūras nama kolektīvu piedalīšanos –
ATCELTS!
14.novembrī plkst. 20.00 Grundzāles kultūras
namā groziņu balle ar Jāni Krūmiņu un Ingu Lazdiņu
– ATCELTS!
15. novembrī plkst. 19.00 Smiltenes novada Kultūras centrā R. Paula daiļrades sākuma muzikālā vīzija
„Leģendas dzimšana” pārcelta uz 2021. gada 1. maiju plkst. 17.00.

PĀRCELTIE PASĀKUMI
DECEMBRĪ
3. decembrī plkst. 15.00 Smiltenes novada Kultūras centrā paredzētais koncerts Galaktikas Ziemassvētki pārcelts uz nenoteiktu laiku!
11. decembrī plkst. 20.00 Smiltenes novada Kultūras centrā paredzētā bērnu izrāde „Pifa Ziemassvētki” pārcelta uz 2021. gada 11. decembri plkst. 18.00.
Par jaunākajām aktualitātēm aicinām sekot līdzi www.
smiltene.lv mājas lapā.
Alise Seile,
Smiltenes novada KC mākslinieciskā vadītāja

no 9. novembra līdz 6. decembrim

Ievēro distanci
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Lieto aplikāciju

Maskas

t7JTǋTQVCMJTLǋTUFMQǋT

Darbs

t.BLTJNǋMJBUUǋMJOǋUJ LVSJFTQǖKBNT
t6[WJFUBTQJFTBSE[ǟCB LVSJFTQǖKBNT JOEJWJEVǋMJFBJ[TBSE[ǟCBTMǟE[FLǦJ

Izglītība

t,MǋUJFOǖCǖSOVEǋS[JVOoLMBTFT
t"UUǋMJOǋUJoLMBTFT
t"UUǋMJOǋUJQSPGFTJPOǋMǋTTLPMBT 
TUVEǖKPÝJFVOQJFBVHVÝJF 
J[ǬFNPUQSBLTJ

Valsts un
pašvaldību
pakalpojumi

t"UUǋMJOǋUJWBJJOEJWJEVǋMJQǖDQJFSBLTUB

Publiski
pasākumi

t/FOPUJFL

Pulcēšanās

t/FOPUJFL J[ǬFNPUTBQVMDFT HǋKJFOVTVO
QJLFUVTUJLBJǋSǋMǟE[DJMWǖLJFN

Privāti
pasākumi

t-ǟE[DJMWǖLJFNOPNǋKTBJNOJFDǟCǋN

Atpūtas,
izklaides
vietas
Kultūrvietas

Sports

t/FEBSCPKBT J[ǬFNPUCSǟWEBCBTUFSJUPSJKBT

t%BSCBMBJLTOPMǟE[
t.BTLBT
tUFMQBTJFUJMQǟCBT
t7JFOWJS[JFOBBQNFLMǖUǋKVQMǼTNB
t5SFOJǬJǋSǋMǟE[DJMWǖLJFN
t5SFOJǬJJFLÝǋJOEJWJEVǋMJ 
NDJMWǖLBN
t4QPSUBOPSJÝVWJFUVEBSCBMBJLT
OPMǟE[

Amatiermāksla

t5JLBJBUUǋMJOǋUJWBJJOEJWJEVǋMJ

Reliģiskā
darbība

t.BTLBT
tNDJMWǖLBN
t/FQǋSTOJFE[UFMQBTJFUJMQǟCBT
t%BSCBMBJLTOPMǟE[
t4WǖUEJFOBTTLPMBBUUǋMJOǋUJWBJJOEJWJEVǋMJ

Tirdzniecība

t.BTLBTBSǟUJSHǼVOJFMVUJSE[OJFDǟCǋ
tNDJMWǖLBN
t*OGPSNǋDJKBQBSNBLTJNǋMPDJMWǖLVTLBJUV

Tirdzniecības
centri

t*OEJWJEVǋMJWBJBUUǋMJOǋUJJOUFSFÝV
VOQSPGFTJPOǋMǋTJFWJS[FTJ[HMǟUǟCB
t#ǖSOVOPNFUOFTOFOPUJFL

t/FOPUJFLQBTǋLVNJ J[ǬFNPU
QJMOHBEǟHPQSPGFTJPOǋǦVTUBSQUBVUJTLǋT
WBJBVHTUǋLǋTMǟHBTTBDFOTǟCBTCF[
TLBUǟUǋKJFN

(platība virs 10 000 m2
vai vismaz 10 veikali)

t#SǟWEJFOǋTVOTWǖULVEJFOǋTTUSǋEǋQǋSUJLBTWFJLBMJ BQUJFLBT BSǟWFUFSJOǋSǋT 
PQUJLBTWFJLBMJ E[ǟWOJFLVCBSǟCBTWFJLBMJ HSǋNBUOǟDBT QSFTFTUJSE[OJFDǟCBTWJFUBT 
IJHJǖOBTVOTBJNOJFDǟCBTQSFǏVWFJLBMJ UFMFLPNVOJLǋDJKBTQSFǏVVOQBLBMQPKVNV
WJFUBT BUUǋMJOǋUJJFHǋEǋUPQSFǏVJ[TOJFHÝBOBTWJFUBT

Ēdināšana

tƕEJFOVJ[TOJFE[UJLBJMǟE[ǬFNÝBOBJ J[ǬFNPUCǖSOVEǋS[PT TLPMǋT EBSCBWJFUǋT

Sociālā
aprūpe

t*FWǖSPFQJEFNJPMPǚJTLǋTESPÝǟCBTVOQJFTBSE[ǟCBTQBTǋLVNVT
t+BVOVTLMJFOUVTV[ǬFN J[WǖSUǖKPUJOEJWJEVǋMJ

Tiesvedība,
bāriņtiesas

t.BLTJNǋMJSBLTUWFJEǋWBJBUUǋMJOǋUJ

Skaistumkopšana

t/FOPUJFL J[ǬFNPUGSJ[JFSJ QJFLVSBNLMJFOUBN

ª7BMTUTLBODFMFKB 

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6050 eks. Iespiests SIA „Erante” tipogrāfijā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201
Smiltenes novada domes oficiālā informācija: www.smiltene.lv

