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Apstiprināts 2021. gada Smiltenes novada pašvaldības budžets
2021. gada 10. februārī Smiltenes novada domes ārkārtas sēdē
tika pieņemts 2021. gada pašvaldības budžets. Pašvaldības budžeta
ieņēmumi 2021. gadam tiek plānoti  20 034 558 eiro apmērā. Kopējie izdevumi – 25 168 737 eiro apmērā, kuru finansēšanai paredzēts
5 134 179 eiro, tai skaitā ir naudas
līdzekļu atlikums norēķinu kontā un
aizņēmumi projektu īstenošanai.
Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada budžets balstīts
uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2037. gadam, kurā
ietverti pašvaldības stratēģiskie
mērķi un ilgtermiņa prioritātes,
par pamatu izvirzot trīs galvenās
vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi. Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras
sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un
jaunu darba vietu radīšanu.
Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Edgars Avotiņš:
„Neraugoties uz to, ka šogad ieņēmumu daļa pret iepriekšējā gada
plānu tiek plānota ar samazinājumu,
ko veido iedzīvotāju ieņēmumu nodoklis, nekustama īpašuma nodoklis
un dotācijas no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, mēs spēsim turpināt iesāktos projektus un uzsāk arī jaunas
aktivitātes. Esam plānojuši remontdarbus uzsākt trīs novada izglītības
iestādēs (Palsmanes, Grundzāles un
Blomes pamatskolā) un pabeigt iesākto Smiltenes vidusskolas mācību korpusa būvniecību. Turpināsim
darbus pie Dakteru ielas pārbūves
un sāksim jaunu būvniecību Marijas ielā, turpinot Baznīcas laukuma
pārbūves nākamo kārtu. Ir uzsākta
uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana
Variņu pagastā, rekonstruējot tiltu
pār Palsas upi un pārbūvējot ceļa
posmu no Oktobra iela – Sējumi –
Saujas. Lielākais projekts, kuru šogad uzsāksim realizēt, būs Sociālā
pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā, kura ietvaros
tiks veidots Sociālā atbalsta centrs
personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šie ir tikai daži no kopumā
37 plānotiem projektiem, bet tie ļoti
labi raksturo pašvaldības attīstības
tendences – izglītība, infrastruktūra
un jaunas darba vietas.”
IEŅĒMUMI
Budžeta ieņēmumi plānoti
20 034 558 eiro, kopsummā lielāko
daļu veido transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām
ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba
samaksai, kā arī ES fondu finansēto
turpinājums 2. lpp.
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turpinājums no 1. lpp.
projektu īstenošanai un pašvaldību
maksājumiem par izglītības pakalpojumiem) – 11 104 992 eiro jeb
55%, tad seko nodokļu ieņēmumi
(iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamo īpašuma nodokli, nodokļi
par pakalpojumiem un precēm) – 7
750 723 eiro jeb 39%, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības,
nodevām, sodiem un sankcijām, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas) – 712 913 eiro jeb 4%, kā
arī ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi – 465 930 eiro jeb 2%.
IZDEVUMI
Smiltenes novada pašvaldības
2021. gada pamatbudžeta kopējie
izdevumi plānoti 25 168 737 eiro.
Izdevumi pēc savas ekonomiskās
būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās.
Tāpat kā iepriekšējos gados,
lielākais izdevumu īpatsvars ir
izglītības nodrošināšanai – 48,9%
jeb 12 318 451 eiro. Šo izdevumu
daļu veido pirmsskolas, vispārējās
un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības
papildu pakalpojumi par skolēnu
pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem,
mācību līdzekļiem, budžetā plānoti
izdevumi 1. – 9. klašu izglītojamo
ēdināšanai, kā arī līdzfinansējums
16 izglītības projektu realizēšanai.
Pirmsskolas izglītībai izdevumiem
plānots finansējums 2 196 859 eiro;
pamatizglītībai, vispārējai un profesionālai izglītībai izdevumiem plānots finansējums 5 067 326 eiro, tai
skaitā infrastruktūras sakārtošanas
darbiem – Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija 215 976 eiro,
Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu pārbūve 92 500 eiro;
interešu un profesionālās ievirzes
izglītībai izdevumiem plānots finansējums 1 280549 eiro; izglītības projektiem plānots finansējums
3 201 995 eiro, tai skaitā lielākais
finansējums paredzēts Mācību vides
uzlabošana Smiltenes vidusskolā;
Palsmanes pamatskolas internāta
ēkas energoefektivitātes uzlabošana;
Smiltenes vidusskolas mācību ēkas
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi; atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai.
Nākamais lielākais izdevumu
īpatsvars 15,9% jeb 4 011 543 eiro
ir plānoti ekonomiskajai darbībai.
Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido
izdevumi vispārējiem nodarbinātības
veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Šajā
funkcijā līdzfinansējums plānots 9
infrastruktūras projektu realizēšanai
3 189 522 eiro apmērā, pašvaldības
autoceļiem no valsts budžeta finansējuma plānots 559 537 eiro.
Sociālai aizsardzībai paredzēti 11,2% izdevumu jeb 2 825 598
eiro, kas ir par 32% vairāk nekā
iepriekšējā gada sākotnējā plānā.
Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības
sociāliem pabalstiem, sociālajam
dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna
piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,
īslaicīgās sociālās aprūpes gultām,
dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem.
Pašvaldības sociāliem pabalstiem

plānots finansējums 284 419 eiro; izmitināšanai pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes
gultās plānots finansējums 189 039
eiro; dotācijām biedrībām un nodibinājumiem plānots finansējums 20
105 eiro. Sociālās aizsardzības projektiem plānots finansējums 1 604
640 eiro apmērā, lielākais finansējuma apjoms paredzēts projektam „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras
attīstība Smiltenes novadā (Deinstitucionalizācija)”.
Atpūtas (tai skaitā sports),
kultūras un reliģijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 7,7% jeb 1 925
780 eiro, kas ir par 7% mazāk nekā
iepriekšējā gada sākotnējā plānā.
Šajā budžeta sadaļā ietilps kultūras,
sporta un mūžizglītības pārvaldes,
sporta centra, kultūras centra, septiņu pagastu kultūras namu, novada
bibliotēku, novada muzeja, amatiermākslas kolektīvu, kultūras un sporta pasākumiem paredzēti izdevumi, līdzfinansējums un dotācijas, kā
arī finansējums 183 652 eiro apmērā

5 projektu īstenošanai, tai skaitā sintētiskā futbola laukuma labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā
„Teperis”, Mēru muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, Siera
namiņa – Sierūža rekonstrukcija, pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Smiltenes novadā.
Vispārējiem valdības dienestiem 2021. gada pamatbudžetā
plānots 1 788 584 eiro jeb 7,1%
no kopējiem izdevumiem. Tie ir
Smiltenes novada domes un pagastu
pārvalžu izdevumi, kā arī procentu izdevumi par aizņēmumiem no
Valsts kases, kas nepieciešami, lai
nodrošinātu pašvaldības realizējamo
projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2021.
gada pamatbudžeta ieņēmumiem
bez mērķdotācijām sastāda 7,36%
(2020. gadā 6,62%).
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2021. gadā
plānots izlietot 1 367 462 eiro, kas
ir par 42% mazāk nekā iepriekšējā
gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta
sadaļas izdevumus veido dzīvojamo

un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi
ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti
izdevumi un līdzfinansējums 4 projektu realizēšanai. Teritoriju attīstībai izdevumiem plānots finansējums
865 328 eiro, tai skaitā pamatkapitāla
veidošanai 201 001 eiro – līdzfinansējums daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu
māju siltināšanai pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, elektrolīniju pārvietošanas būvdarbi Loberģos,
Meža kapu labiekārtošana Smiltenē,
Mēru katlu mājas sienas nostiprināšana, Blomes dīķa slūžu projektēšana, asfaltbetona seguma izbūve
Līvu ielā, Launkalnes pagastā u.c.
Administratīvi teritoriālai reformai
izdevumiem plānots finansējums
249 848 eiro; ielu apgaismošanas
izdevumiem plānots 221 382 eiro,
tai skaitā ielu apgaismojuma tīklu
izbūve Klievu, Blaumaņa, Drandu
ielā, Smiltenē.
Vides aizsardzībai 2021. gadā
pamatbudžetā plānots 611 063

eiro jeb 2,4%, tai skaitā plānoti izdevumi atkritumu savākšanai, izvešanai no apdzīvotām vietām un
teritorijām ārpus apdzīvotām vietām – 25 979 eiro; ietvju, braucamās
daļas, parku, kapsētas u.c. kopšanai
– 510 000 eiro, sabiedrisko tualešu
uzraudzīšanai, kopšanai, uzturēšanai
– 20 000 eiro, pārējiem izdevumiem
55 084 eiro. Sabiedriskās kārtības
un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 243 424 eiro apmērā,
tos veido Smiltenes novada Pašvaldības policijas izdevumi. Veselības
aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem 2021. gadā plānoti 76 832
eiro, tai skaitā finansējums plānots
pieciem pagastu feldšeru punktiem.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūrā (izdalot projektiem paredzēto finansējumu) 33%
jeb 8 218 273 eiro ir plānots 37
projektu īstenošanai, zemāk uzskaitīti 20 lielākie pēc finansējuma
plānotie projekti:
1. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā
(DI) – 1 485 407;
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2. Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana – 1 098 113;
3. Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve Smiltenē – 1
094 731;
4. Mācību vides uzlabošana
Smiltenes vidusskolā – 1 009 813;
5. Uzņēmējdarbības veicināšana
Smiltenes pilsētā, 1.kārta (Marijas
iela) – 912 108;
6. Smiltenes vidusskolas mācību

ēkas energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumi (K1) – 862 624;
7. Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā (autoceļš
Oktobra iela–Sējumi–Saujas) –
474 512;
8. Ūdensvads un sadzīves kanalizācija Avotu ielā, Smiltenē, 1. kārta
– 267 000;
9. Atmodas ielas seguma atjaunošana Smiltenē – 188 735;

10. Smiltenes pilsētas publiskās
infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, 1. kārta
(Dārza iela) – 127 239;
11. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai –
107 436;
12. Vidzeme iekļauj – 107 029;
13. Sintētiskā futbola laukuma labiekārtošana Smiltenes sporta
kompleksā „Teperis” – 95 000;
14. Smiltenes autoostas projek-
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tēšana – 65 098;
15. Pašvaldības ceļa „Vērzemnieki – Bērži” pārbūve – 42 775;
16. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes
novadā – 37 075;
17. Vides pārvaldības uzlabošana, izmantojot kopīgas darbības
RU-LV pārrobežu reģionos (LATRUS) – 26 402;
18. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai –

28 549;
19. Latvijas simtgades programma – Latvijas skolas soma – 26 582;
20. Siera namiņa- Sierūža rekonstrukcija – 22 000.
Plašāku informācija par budžetu
skatīt saistošajos noteikumos un paskaidrojuma rakstā www.smiltene.
lv, sadaļā „Pašvaldība – Budžets”.

novada domes izpilddirektoram noteikt aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā
esošo pašvaldības iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo
ūdeņu ledus
32. Apstiprināt Smiltenes novada domes 2021. gada 13. janvāra izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru telpu
nomas tiesības karsto dzērienu automātu iekārtu izvietošanai nomas objektos – Smiltenes novada Kultūras
centra ēkas Gaujas ielā 1, Smiltenē,
1. stāva vestibila daļu 2 m2 platībā,
Smiltenes novada Sporta centra ēkas
Gaujas ielā 1, Smiltenē, vestibila daļu
2 m2 platībā un „Sporta komplekss”
ēkas „Kalnamuižā”, Smiltenes pagastā, gaiteņa daļu 2 m2 platībā, ieguva sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Kafe Serviss”, reģistrācijas numurs
40003419037.
33. Pārjaunot noslēgto Līgumu
ar SIA „PB Koksne”, reģistrācijas
numurs: 40003406583, par pašvaldībai piederošo īpašumu – telpām, kas
atrodas „Birzuļu tautas nams”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, pagarinot esošo līguma termiņu par 12
(divpadsmit) mēnešiem.
34. Par jaunveidojamā Smiltenes novada mobilitātes plāna 20212030 izstrādi projekta „Mobilitāte un
pieejamība lauku reģionos – jaunas
pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos (MARA)”
ietvaros.
35. Turpināt sacensības „Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” visās Smiltenes novada domes
izglītības iestādēs 2021. gadā.
36. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 1/21 „Par apstādījumu aizsardzību un koku ciršanu ārpus meža
Smiltenes novadā” projektu.
37. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 2/21 „Par maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksni
Smiltenes novadā” projektu.
38. Atbalstīt Smiltenes vidusskolas dalību strukturētā dialoga/
jaunatnes dialoga projekta „Līdzdalības karuselis” realizēšanai
programmā „Erasmus+: Jaunatne
darbībā”, kura kopējais Smiltenes
vidusskolai pieejamais finansējums
ir 3145,00 EUR.
39. Atbrīvot Viktoru Ņikiforovu no Smiltenes Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāja amata ar
2021. gada 10. februāri.
40. Par izmaiņām Smiltenes
novada Bērnu un ģimenes atbalsta
centra amatu vienību sarakstā.
41. Par izmaiņām iestāžu amatu vienību sarakstos.
42. Par izmaiņām iestādes
„Smiltenes novada dome” amatu vienību sarakstā.
43. Apstiprināt
Noteikumus
Nr. 1/21 „Grozījums Smiltenes novada domes 2014. gada 26. augusta
noteikumos Nr. 2 „Smiltenes novada
pašvaldības budžetu izstrādāšanas,
izpildes un kontroles kārtība”.

44. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izpildi:
- ieņēmumi 18 914 642 euro saskaņā ar 1. un 2. pielikumu;
- izdevumi 22 806 023 euro saskaņā
ar 3. un 4. pielikumu;
- finansēšana 3 891 381 euro saskaņā ar 5. pielikumu, tai skaitā:
• naudas līdzekļu atlikums pārskata
perioda sākumā 3 104 185 euro;
• naudas līdzekļu atlikums pārskata
perioda beigās 2 978 064 euro;
• aizņēmums no Valsts kases
5 695 923 euro;
• aizņēmuma pamatsummas atmaksa 1 930 663 euro.
45. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2020. gada ziedojumu
un dāvinājumu budžeta izpildi:
- ieņēmumi 980 euro saskaņā ar
6. pielikumu,
- izdevumi 5 754 euro saskaņā ar
6. pielikumu.
- Finansēšana 4774 euro apmērā saskaņā ar 6. pielikumu:
• naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 10 185 euro;
• naudas līdzekļu atlikums pārskata
perioda beigās 5 411 euro.

Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldībā
2021. gada 27. janvārī notika
kārtējā Smiltenes novada domes
sēde, kurā tika pieņemti 65 lēmumi:
1. Izsniegt piekrišanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KennaR” (reģ. Nr. 40103831449), tās
juridiskās adrese un struktūrvienības
reģistrēšanai saimnieciskās darbība
veikšanai (pārtikas uzņēmumu atzīšanai un darbībai, pārtikas ražošanai,
mobilā ēdināšana, vasaras kafejnīca
ar alkohola mazumtirdzniecību) pašvaldības nekustamajā īpašumā „Brantu skola”, Brantu pagasts, Smiltenes
novads (pēc adreses maiņas – „Brantu muiža”, Brantu pagasts, Smiltenes novads”), kadastra apzīmējums
94480040133001.
2. Izsniegt piekrišanu biedrības „Saulei” (reģ. Nr. 40008175042),
tās juridiskās adreses reģistrēšanai
pašvaldības nekustamajā īpašumā
„Brantu skola”, Brantu pagasts,
Smiltenes novads (pēc adreses maiņas – „Brantu muiža”, Brantu pagasts, Smiltenes novads”), kadastra
apzīmējums 94480040133001.
3. Piekrist
jaundibināmās
biedrības „Brantu muižas atdzimšana
– saimnieču skola” juridiskās adreses
reģistrēšanai pašvaldības nekustamajā īpašumā „Brantu skola”, Brantu
pagasts, Smiltenes novads (pēc adreses maiņas – „Brantu muiža”, Brantu
pagasts, Smiltenes novads”), kadastra
apzīmējums 94480040133001.
4. Slēgt ar M.K. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma „Valdziņi”, Launkalnes pagastā, kadastra
numurs 9470 012 0035, pārdošanu
par summu 3300 euro (trīs tūkstoši trīs simti euro) uz nomaksu uz 48
(četrdesmit astoņiem) mēnešiem un
apstiprināt maksāšanas kārtību.
5. Par nekustamā īpašuma
Dārza iela 37, Smiltenē, Smiltenes
novadā, atsavināšanu
6. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9448 004
0132 un uz tās esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 9448 004 0132 001
no „Brantu muiža”, Brantu pagasts,
Smiltenes novads uz „Tāles”, Brantu
pagasts, Smiltenes novads.
7. No Blomes pagasta nekustamā īpašuma „Kalna Jeberi”,
kadastra numurs 94460040052, atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 94460050059 4.5
ha un 94460040053 4,8 ha platībā
mainīt nosaukumu no „Kalna Jeberi”
uz „Mākoņaitas”, Blomes pagasts,
Smiltenes novads.
8. No Blomes pagasta nekustamā īpašuma „Bārdiņas”, kadastra
numurs 94460010037, atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94460020043 6,4 ha platībā
mainīt nosaukumu no „Bārdiņas” uz
„Meža Bārdiņas”, Blomes pagasts,
Smiltenes novads.
9. No Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma „Lejassaulgoži”,
kadastra numurs 94580060059, at-

dalāmajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 94580060097 3,5 ha
platībā mainīt nosaukumu no „Lejassaulgoži” uz „Saulkrēsliņi”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam
„Saulkrēsliņi”, Grundzāles pagasts,
kadastra numurs 94580060143.
10. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Zivtiņas”, kadastra
numurs 94440010086, atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94440020046 5,6 ha platībā
mainīt nosaukumu no „Zivtiņas” uz
„Liede”, Bilskas pagasts, Smiltenes
novads.
11. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Mārsili”, kadastra numurs 94440040007, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
94440040007 0,9 ha platībā mainīt
nosaukumu no „Mārsili” uz „Lauku
iela 7”, Bilskas pagasts, Smiltenes
novads.
12. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Grāvīši”, kadastra numurs 94440040377, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
944400801192 4,6 ha platībā mainīt
nosaukumu no „Grāvīši” uz „Sviķi”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
13. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Branti”, kadastra numurs 94440050134, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
94440050154 4.6 ha platībā mainīt
nosaukumu no „Branti” uz „Luksti”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
14. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Medņi”, Variņu pagasts,
Smiltenes novads, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 94900010012.
15. Iznomāt A.I. zemes vienības Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 010 0205, daļu
1170 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma
termiņu no 2021. gada 1. janvāra līdz
2025. gada 31. decembrim.
16. Iznomāt M.Z. zemes vienības „Pašvaldības zemes gabals Nr.
4”, Launkalnes pagastā, Smiltenes
novadā, kadastra apzīmējums 9470
010 0099, daļu 405 m2 platībā personīgās palīgsaimniecības vajadzībām,
nosakot nomas līguma termiņu no
2021. gada 1. janvāra līdz 2025.gada
31. decembrim.
17. Iznomāt V.M. zemes vienības Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 010 0205, daļu
213 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu no 2021. gada 1. janvāra
līdz 2025. gada 31. decembrim.
18. Iznomāt M.G. zemes vienības Ezera iela 6, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 010 0301, daļu
570 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma
termiņu no 2021. gada 1. janvāra līdz
2025. gada 31. decembrim.
19. Iznomāt D.K. zemes vienību „Bez adreses”, Bilskas pagastā,
kadastra apzīmējums 9444 010 0053,

0,17 ha platībā personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, nosakot
nomas līguma termiņu no 2021. gada
1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.
20. Iznomāt A.D. zemes vienību „Ilgas 142”, Smiltenes pagastā,
kadastra apzīmējums 9480 005 0392,
0,06 ha platībā personīgās palīgsaimiecības vajadzībām, nosakot nomas
līguma termiņu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.
21. Iznomāt J.A. zemes vienību „Lejas Ūsiņas”, Bilskas pagastā,
kadastra apzīmējums 9444 007 0119,
0,3673 platībā teritorijas sakopšanai,
nosakot nomas līguma termiņu no
2021. gada 1. janvāra līdz 2025. gada
31. decembrim.
22. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lauku apgāds
un meliorācija”, reģistrācijas Nr.
44103005426, nekustamo īpašumu
„Valdziņi 1”, Launkalnes pagastā, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9470 012 0064 7,5 ha
platībā un „Valdziņi 2”, Launkalnes
pagastā ar kadastra apzīmējumu 9470
012 0025 2,5 ha platībā.
23. Iznomāt A.D. zemes vienības Daugavas iela 39, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008 1603,
daļu 437 m2 platībā sakņu (ģimenes)
dārza ierīkošanai, nosakot nomas
līguma termiņu no 2021. gada 1.
janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.
24. Iznomāt Smiltenes novada Bilskas pagasta A.Š. zemnieku
saimniecībai „Jaunbranti”, reģistrācijas Nr. 44101036633, nekustamo
īpašumu „Līviņi”, Bilskas pagastā,
kadastra numurs 9444 007 0272, kas
sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9444 007 0255
2,3 ha platībā.
25. Iznomāt A.P. zemes vienību
„Dikļu ferma”, Grundzāles pagastā,
kadastra apzīmējums 9458 001 0046,
1,59 ha platībā teritorijas sakopšanai,
nosakot nomas līguma termiņu no
2021. gada 1. janvāra līdz 2025. gada
31. decembrim.
26. Iznomāt R.C. nekustamo
īpašumu „Kamolkalns”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9490 004 0111, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0111 1,9 ha platībā,
mājīpašuma uzturēšanai.
27. Iznomāt M.O. zemes vienības „Jaunvederu zeme”, kadastra apzīmējums 94580080101, daļu 669 m2
platībā personīgās palīgsaimniecības
vajadzībām no 2021. gada 1. janvāra
līdz 2025. gada 31. decembrim.
28. Pieņemti 20 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
29. Pieņemts 1 lēmums par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu.
30. Pieņemti 4 lēmumi par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
31. Par pilnvarojumu Smiltenes

2021. gada 1. februārī notika
Smiltenes novada domes ārkārtas
sēde, kurā tika pieņemts lēmums
pārjaunot ar Latvijas Republikas
Valsts kasi noslēgtos 25 aizdevuma līgumus, kuru kopējā neatmaksātā aizdevuma summa 2021. gada 1. janvārī
ir 8 010 065,01 euro (astoņi miljoni
desmit tūkstoši sešdesmit pieci euro
viens cents), apvienojot tos vienā aizdevumu līgumā, nosakot gala atmaksas termiņu 2039. gads un izlīdzinot
ikgadējos aizdevuma pamatsummas
maksājumus.
2021. gada 10.februārī notika
Smiltenes novada domes ārkārtas
sēde, kurā tika pieņemti 5 lēmumi:
1. Par saistošo noteikumu Nr.
3/21 „Smiltenes novada pašvaldības
2021.gada pamatbudžets” projekta
apstiprināšanu.
2. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā
termiņa izlietošanas programmu trīs
gadiem.
3. Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu amatu vienību sarakstu
apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem Smiltenes
novada pašvaldības domes 2017.
gada 27. decembra lēmumā „Par
projekta iesnieguma „Mācību vides
uzlabošana Smiltenes vidusskolā”
sagatavošanu un projekta īstenošanai
nepieciešamo līdzfinansējumu” (sēdes protokols Nr.19; 4.§.).
5. Apstiprināt amatus Smiltenes
novada pašvaldības iestādēs, kurus
ieņemošie darbinieki ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam).
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2021. gada 18. februāris

Bilskā tiks realizēts
Apstiprināts projekts
projekts „Kultūrvēsturiskā „Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes
mantojuma
pilsētā, I kārta”
Šā gada 21. janvārī
spējama piesaistot Eiropas
vienošanās ar
Reģionālās attīstības fonda
saglabāšana – latviskums, parakstīta
Centrālo finanšu un līgulīdzfinansējumu Darbības
mu aģentūru par projekta
programmas „Izaugsme
I kārta”
Nr. 3.3.1.0/20/I/019 „Uzun nodarbinātība” 3.3.1.
Biedrība „Vilkmuiža 2011”
īstenos projektu Nr. 20-09-AL10A019.2205-000001 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana – latviskums, I kārta”. Projekta īstenošana veicinās materiālā un nemateriālā
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.
Projekta mērķis ir organizējot
nodarbības „Pastalu izgatavošanas
meistarklase” un „Tautisku kroņu/
vainagu izgatavošanas meistarklase” aktualizēt seno latviešu tradīciju
atjaunošanos jauniešu auditorijas
vidū. Šādu apmācību īstenošanas
mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā cilvēku kapitāla
stiprināšanas un kultūras kapitāla
stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās. Īstenojot šo projektu tiks veicināta pozitīva ietekme uz vietējo sabiedrību,
aktivizējot vietējos iedzīvotājus un
pievēršot tos latviešu tradīciju aktualizēšanā un kopšanā. Meistarklases
sniegs iespēju pieaugušajiem kopā
ar bērniem un jauniešiem pavadīt
kvalitatīvi kopā laiku, vienlaikus
apgūstot jaunas prasmes un iegūstot

zināšanas par mūsu kultūras neatņemamu sastāvdaļu – senlatviešu tērpu sastāvdaļām un to nozīmi.
Projekta realizācija notiek piesaistot Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas
ir 1012,76 EUR, no kurām Lauku
atbalsta dienests līdzfinansē 900,00
EUR, Smiltenes novada domes līdzfinansējums 112,76 EUR. Projektu
plānots realizēt līdz 2021. gada 22.
decembrim.
Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas
Komisijas tīmekļa vietnē https://
ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_lv.
Ira Punkstiņa,
Biedrības „Vilkmuiža 2011”
valdes locekle

Par Smiltenes novada
sociālā dienesta psihologa
pakalpojuma sniegšanu
2021. gada janvārī Smiltenes
novada sociālais dienests ir noslēdzis līgumus par psihologa pakalpojuma nodrošināšanu, radot iespēju dienesta klientiem organizēt
individuālas psihologa konsultācijas ģimenēm ar bērniem un personām, kuras nokļuvušas sociālā
riska situācijā atbilstoši personas
(ģimenes) vajadzībām.
Sociālais dienests psihologa pakalpojumu sniedz saskaņā ar sociālā
darbinieka izsniegtu nosūtījumu (atzinumu) vai izstrādātu individuālo
sociālās rehabilitācijas plānu. Pašvaldības finansētu pakalpojumu var
saņemt personas, kuras ir nonākušas
krīzes situācijā; personas ar invaliditāti/prognozējamu invaliditāti; ģimenes, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem; sociālā riska
ģimenes, kurās netiek nodrošināta
pietiekama bērna audzināšana un
attīstība; audžuģimenes, aizbildņi,
aizgādņi (ar bāriņtiesas lēmumu par
bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē) un adoptētāj; kā arī pēc citu
institūciju/speciālistu nosūtījuma/
ieteikuma.
Psihologa pakalpojums ietver:
• psihologa pakalpojums
bērniem un pilngadīgām personām,
kuras cietušas no vardarbības, lai
veicinātu funkcionālo spēju uzlabošanos, psihoemocionālo stabilitāti un

atbalsta sniegšanu; mazinātu/novērstu sociālās izolētības risku; veicinātu iekļaušanos sabiedrībā; personas
pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties sabiedrībā;
• psihologa individuālās
vai ģimenes konsultācijas ģimenēm ar bērniem un/vai pilngadīgām personām krīzes situācijās;
konfliktsituāciju novēršanai; sociāla
atbalsta sniegšanai; psiholoģiskās
izpētes veikšanai; psihologa atzinumu sniegšanai bāriņtiesai;
• psihoterapijas individuālās vai ģimenes konsultācijas ģimenēm ar bērniem un/vai pilngadīgām personām krīzes situācijās;
konfliktsituāciju novēršanai; sociāla
atbalsta sniegšanai.
Psihologa pakalpojumu nodrošinās: psiholoģe, psihoterapijas
speciāliste Dace Gailīte, psiholoģe
Anna Stepīte, psiholoģe Anita Prodniece, psihoterapijas speciāliste Ilona Zariņa un psiholoģe, psihoterapijas speciāliste Zinta Biseniece.
Psihologa pakalpojuma apjoms
ir līdz 10 konsultācijām vienai personai. Par psihologa pakalpojuma
saņemšanas kārtību aicinām sazināties ar Sociālo dienestu, tālr.:
64707865, e-pasts: soc.dienests@
smiltene.lv.
Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

ņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” īstenošanu. Īstenojot projektu tiks veidots
ērts, videi pieejams pilsētas centrs,
veidojot mūsdienīgus risinājumus
ielas profiliem, izvēloties pilsētas
centram piemērotus segumus, labiekārtojuma un apstādījumu risinājumus, kas turpinās uzturēt, pilnveidot
un attīstīt Smiltenes īpaši dinamisko
gaisotni, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību Smiltenē.
Projekta mērķis ir palielināt
privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā. Projekta
ietvaros plānots atjaunot Smiltenes pilsētas centra daļu – Marijas
ielu un izbūvēt ielas turpinājumu
Baznīcas laukuma 16A teritorijā,

veidojot pie ielas pieguļošās stāvvietas, veicot brauktuves, stāvvietu
un ietvju konstruktīvo pamata kārtu
un seguma pārbūvi. Projektā ir paredzēts arī ūdensapgādes, sadzīves
kanalizācijas tīklu pārbūve, lietus
kanalizācijas sistēmas izbūve un
jauna apgaismojuma izbūve, kā arī
teritorijas labiekārtošana projekta
īstenošanas vietā.
Kopumā projekta ietvaros pārbūve plānota 210 m garumā, paredzēts izbūvēt 52 jaunas stāvvietas.
Projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks radītas 5 jaunas darba vietas,
piesaistītas komersantu nefinanšu
investīcijas vismaz 700 000,00 EUR
apmērā un projekta rezultātā labumu
gūs vismaz seši uzņēmumi.
Projekta realizācija kļuva ie-

specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 981 620,59 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējums ir 425 000,00
EUR un valsts budžeta dotācija
18 750,00 EUR.
Projekta īstenošana plānota 24
mēneša laikā no projekta apstiprināšanas.
Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Smiltenes novada pašvaldība turpina
pārtikas paku piegādes skolēniem
Lai atbalstītu Smiltenes novada ģimenes attālināto mācību laikā, tiek turpināta ēdināšanas pakalpojumu sniegšana izglītojamiem arī
šajā mācību pusgadā.
Kā iepriekš informēts, pašvaldība un tās izglītības iestādes organizē pārtikas paku piegādes ne
retāk kā vienu reizi divās nedēļās.
Pārtikas pakas saņem skolēni, kuri
ir deklarēti Smiltenes novada pašvaldības teritorijā. Kopumā tiek organizētas pārtiku paku piegādes 802
skolēniem, no tiem 403 – Smiltenē
un tās apkārtnē, 399 skolēniem pārējā novada teritorijā.
Pārtikas paku piegādes tiek
veiktas viesiem 1. – 9. klašu izglī-

tojamiem, kuriem ir noteiks attālinātais mācību process, kā arī tiem 10.
– 12. klašu skolēniem, kuriem ir piešķirtas brīvpusdienas.
Pārtikas paku piegādes tiek
veiktas uz skolēnu dzīvesvietu adresēm. Piegādes teritorijas noteiktas,
sadarbojoties Izglītības pārvaldei un
izglītības iestāžu vadītājiem, balstoties uz vecāku pieprasījumu. Par
piegādes laikiem, maršrutiem un
pieteikšanās termiņiem skolēniem
informācija tiek nodota tiešsaistes
mācību platformā e-klase, kurā aktuālo informāciju ziņo katra izglītības iestāde. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar klases audzinātāju vai izglītības iestādes vadītāju.

Atgādinām, ka jebkura krīzē
nonākusi ģimene par atbalsta iespējām (krīzes pabalstu vai Eiropas
Savienības finansētām pakām) var
sazināties ar Smiltenes novada
domes Sociālo dienestu. Tālrunis
saziņai 26362282, e pasts: soc.dienests@smiltene.lv.
Mūsu katra pienākums ir būt
atbildīgiem pret savu un līdzcilvēku
veselību, tāpēc aicinām ievērot visus
valstī noteiktos epidemioloģiskos
drošības pasākumus, lai nepakļautu
inficēšanās riskam savus tuviniekus
un kolēģus!
Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Saimniek, ja Tavs suns aizgājis brīvsolī,
ziņo Pašvaldības policijai!
Lai suns veiksmīgi nonāktu pie
saimnieka, ir nepieciešams rīkoties
atbildīgi un likumīgi, sadarbojoties
trīs iesaistītajām pusēm – saimniekam, policijai un iedzīvotājam, kurš
klaiņojošo suni pamanījis.
Šī brīža sabiedriskās kārtības
aktualitāte ir bez saimnieka klaiņojoši suņi, kas apdraud iedzīvotāju
drošību un biedē uz ielām esošus
bērnus un seniorus. Aicinām suņu
saimniekus informēt Pašvaldības
policiju, ja suns ir aizklīdis, sazināties ar Smiltenes novada Pašvaldības policiju pa tālruni 28659933.
Šī brīža tendence rāda, ka iedzīvotāji labprātāk publicē ziņojumus sociālajos tīklos, dalās ar
informāciju savā starpā, kamēr policijas inspektoriem ir apgrūtināta
iespēja noteikt suņa saimniekus,
kas nav informējuši par dzīvnieka
pazušanu. Mājdzīvnieks tiek nogādāts patversmē, kā rezultātā rodas
ne tikai papildus izdevumi, bet arī
apgrūtināta iespēja saimniekam no-

kļūt pēc sava mīluļa.
Atgādinām:
Bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks (izņemot savvaļas dzīvnieku)
uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku.
Par klaiņojošu dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas
pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā
dzīvojamo māju tuvumā.
Jebkurai personai par klaiņojošu
vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu
dzīvnieku nekavējoties jāziņo vietējās pašvaldības institūcijai – Smiltenes novadā, tas ir Pašvaldības policijai, zvanot pa tālruni 28659933 vai
personīgi Smiltenē, Pils ielā 2a.
Iegādājoties mājas (istabas)
dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks vai
turētājs uzņemas atbildību par mājas (istabas) dzīvnieka labturības un
īpašo turēšanas prasību ievērošanu
un veterinārmedicīniskās palīdzības
nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu, kā arī nodrošina dzīvnieka
meklēšanu un apbedīšanu.

Par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem piemēro naudas
sodu fiziskajai personai līdz trīssimt
piecdesmit naudas soda vienībām,
bet juridiskajai personai — no divdesmit divām līdz piecsimt naudas
soda vienībām. Savukārt, ja dzīvniekam nodarīts fizisks kaitējums vai
dzīvnieks cilvēkam nodarījis fizisku
vai materiālu kaitējumu, piemēro
naudas sodu fiziskajai personai no
četrpadsmit līdz trīssimt septiņdesmit piecām naudas soda vienībām,
bet juridiskajai personai — no divdesmit divām līdz sešsimt naudas
soda vienībām.
Pašvaldības policija vērtē katru
suņa klaiņošanas gadījumu atsevišķi. Drošības dienestu mērķis nav
sodīt īpašnieku, bet panākt, lai suns
neklaiņo. Ja saimnieks ir atsaucīgs,
ziņo policijai un risina situāciju policija var lemt par aizrādījuma izteikšanu.
Smiltenes novada Pašvaldības
policija
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Ārkārtējā situācija pagarināta līdz 6. aprīlim
5. februārī Ministru kabinets
pieņēma lēmumu par ārkārtējās
situācijas pagarināšanu līdz 6.
aprīlim. Kopš 8. februāra stājušies spēkā augstāki drošības standarti klātienes tirdzniecībā, daļai
skolēnu un studējošo pieejamas
klātienes konsultācijas. Savukārt
ieceļot Latvijā iespējams tikai neatliekamos gadījumos.
Izglītības jomā
Ministru kabinets pieņēma lēmumu, ka pagaidām nevar pieļaut
1. un 2. klašu skolēnu klātienes mācību atsākšanu. Diskusijas valdībā
par epidemioloģiski drošu klātienes
mācību procesu turpinās.
Klātienes konsultācijas pieejamas visiem skolēniem, kam pastāv
mācību pārtraukšanas risks, kā arī
12. klašu skolēniem un profesionālo
skolu audzēkņiem, kuriem jākārto
valsts pārbaudījumi. Individuāla
praktisko iemaņu apguve klātienē
var notikt arī augstskolu studentiem,
kuri apgūst dažādu medicīnas un veterinārmedicīnas programmu pēdējo
gadu.
Stingras prasības drošākai

tirdzniecībai
Ministru kabinetā tika apstiprinātas sadarbībā ar uzņēmēju un
darba devēju pārstāvjiem izstrādāto drošas tirdzniecības prasības, kas
paredz tirdzniecības vietām vairākus
pienākumus, lai mazinātu apmeklētāju drūzmēšanās iespējas. Veikalos
un tirgus paviljonos jānodrošina 25
kvadrātmetru platība vienam apmeklētājam un redzamā vietā pie ieejas
jāizvieto informācija par maksimālo
pieļaujamo apmeklētāju skaitu.
Apmeklētāji veikalā drīkst doties pa vienam, izņemot cilvēkus,
kam ir nepieciešama asistenta palīdzība un bērnus līdz 12 gadu vecumam kopā ar vienu pilngadīgu
personu. Veikalu apmeklētāji tiek
aicināti ievērot tirdzniecības vietās
noteiktās prasības – nedrūzmēties
pie ieejas, izmantot groziņus vai ratiņus, sekot mērķējumam.
Līdzās tirgotāju pienākumiem tika apstiprinātas tiesības
Valsts policijai un pašvaldību policijai pieņemt lēmumu par tūlītēju tirdzniecības vietas slēgšanu
apmeklētājiem uz laiku līdz septi-

ņām dienām. Šādu lēmumu var pieņemt gan par atsevišķu veikalu, gan
visu tirdzniecības centru kopumā atkarībā no pārkāpuma un atbildības.
Izmaiņas mazumtirdzniecībai
klātienē
No 8. februāra, ievērojot „drošas tirdzniecības” principus, klātienē veikalos, kuros vismaz 70% no
preču sortimenta ir pārtikas preces,
drīkst tirgot visu preču sortimentu.
Līdzīgi arī veikalos, kuros vismaz
70% no preču sortimenta ir higiēnas
preces, arī drīkst klātienē pārdot visas pārējās preces.
Arī grāmatnīcās atļauts pārdot
visu preču sortimentu, tātad gan līdz
šim atļautās preces, gan kancelejas
preces, gan grāmatas.
Darbu līdzšinējā ārkārtējās situācijas regulējuma ietvaros turpina
aptiekas, optikas preču veikali, degvielas uzpildes stacijas. Citās tirdzniecības vietās joprojām drīkst pārdot pārtikas preces, higiēnas preces,
pirmās nepieciešamības saimniecības preces, mobilo telefonu priekšapmaksas kartes, tabakas izstrādājumus, dzīvnieku barību un preces,

Informācija par nekustamā īpašuma
nodokļu apmaksu
Informējam, ka Smiltenes novada pašvaldība iedzīvotājiem ir
izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par 2021.gada aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli (NĪN).
Ņemot vērā ārkārtējās situācijas
ierobežojumus, zemāk ir apkopota informācija par NĪN apmaksas
iespējām un kārtību.
Nekustamā īpašuma nodokli
var maksāt divos veidos:
• reizi gadā avansa veidā līdz
pirmajam maksāšanas termiņam –
līdz 31. martam;
• reizi ceturksnī, bet ne vēlāk
kā līdz 31. martam, 17. maijam, 16.
augustam un 15. novembrim.
Nodokli var apmaksāt:
• elektroniski, izmantojot
elektronisko pakalpojumu portālā epakalpojumi.lv vai www.latvija.
lv. Abos portālos pieejami pašvaldības banku konti NĪN samaksai, kā
arī nodokļa maksātājam automātiski
uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai;
• veicot maksājumu internetbankā vai bankā – maksāšanas
uzdevumā lūdzam precīzi norādīt personas konta numurus (zeme vai ēka)
vai maksāšanas paziņojuma numuru;
• klātienē – ārkārtas situācijas laikā:
Nekustamo īpašuma nodaļa apmeklētājus pieņem tikai
pēc iepriekšēja pieraksta, tālruņi: 64707869, 64774848 vai
20284499. Apmeklētāju pieņemšanas dienas ir pirmdienas un ceturtdienas. Nodaļā apmeklētājus pieņem

pa vienam, ievērojot visas valstī noteiktās prasības. Maksājumi ir veicami ar
bankas karti vai skaidrā naudā.
Klientu apkalpošanas centrs klātienē maksājumus pieņem tikai pēc iepriekšējā pieraksta ar bankas maksājuma karti, tālruņi:
64707588, 20022348.
Aicinām saņemt attālinātu telefonisku palīdzību, veicot maksājumus
e-pakalpojumu vidē www.latvija.lv  un www.epakalpojumi.lv, zvanot uz
tālruņiem: 64707588, 20022348.
Pašvaldība aicina nodokli maksāt savlaicīgi, ievērojot noteiktos termiņus. Tāpat aicinām personas, kuras nomā zemi no pašvaldības, regulāri sekot
līdzi noslēgto nomas līgumu termiņiem un savlaicīgi iesniegt iesniegumus uz
nomas līgumu pagarināšanu vai paziņot par līguma nepagarināšanu.

Ieceļošanas iemesls pirms ierašanās Latvijā jānorāda, aizpildot
anketu tīmekļvietnē covidpass.lv,
savukārt dokumentiem, kas apliecina ierašanās iemeslu, jābūt gataviem
uzrādīšanai pēc pieprasījuma Valsts
policijai vai Valsts robežsardzei. Dokumenti nav jāgatavo uzrādīšanai,
ja tie jau ir pieejami kādā no valsts
informācijas sistēmām, piemēram,
informācija par dzīvesvietu un radniecību.
Svarīgi, ka pasažieru pārvadātāji nedrīkst uzņemt pasažierus, kuri
covidpass.lv sistēmā nav norādījuši
ceļošanas mērķi. Tāpat ieceļotājiem
joprojām ir pienākums gan veikt
Covid-19 testu pirms ierašanās Latvijā, gan ievērot pašizolāciju uzreiz
pēc ierašanās.
Uz laiku ir pārtraukti arī starptautiskie pasažieru pārvadājumi
starp Latviju un Apvienoto Karalisti, Īriju un Portugāli. Tas attiecas gan
uz aviosatiksmi, gan autobusu, gan
kuģu pārvadājumiem.
Avots: Ministru Kabineta mājas
lapa www.mk.gov.lv

SIA „NMS Laboratorija”
Covid-19 analīžu
pieņemšanas punkts
Smiltenē, Dakteru ielā 14

Nekustamo īpašumu nodaļas informācija par 2020. gadu
Nekustamo īpašumu skaits Smiltenes novadā

11 659 īpašumi

Aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis 2020.
gadam
Bez atvieglojumiem

825 828 EUR

Piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi:
t.sk. pēc likuma
pēc pašvaldības saistošajiem noteikumiem

Kopā: 16 964 EUR
15 812 EUR
3 152 EUR

Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis 2020. gadā
t.sk. par zemi
par ēkām

Kopā: 825 411 EUR
587 832 EUR
237 579 EUR

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības
budžetā uz 31.12.2020.

122 0767 EUR

Papildus aprēķins par neapstrādāto
lauksaimniecībā izmantojamo zemi par 2020.
gadu.

15 746 EUR

Spēkā esoši pašvaldības zemju nomas līgumi

694 līgumi

Aprēķināta nomas maksa par iznomātajiem
pašvaldības īpašumiem 2020. gadā

27 624 EUR

Iekasēta nomas maksa 2020. gadā

26 856 EUR

Nomas maksas parāds pašvaldības budžetā uz
31.12.2020.

5 818 EUR

Marita Mūze, sabiedrisko attiecību speciāliste un
Nekustamo īpašumu nodaļa

Par Vecā parka koka laipu kopšanu
ziemas periodā

Vecais parks Smiltenē ir iecienīta iedzīvotāju pastaigu vieta, kuru
apmeklē gan lieli, gan mazi apmeklētāji. Iestājoties aukstam laikam,
koka laipas apledo vai apsnieg. Lai
pagarinātu koka laipu lietošanas ilgumu, tās netiek kaisītas ar pretslī-

sabiedriskā transporta biļetes, mutes
un deguna aizsegus un individuālos
aizsardzības līdzekļus, kā arī mājražotāju lauksaimniecības produkciju
un ziedus.
No 8. februāra klātienē var iegādāties elektropreču aksesuārus
(vadus, pagarinātājus, lādētājus),
līdzekļus kaitēkļu iznīcināšanai
(dezinsekcijai un deratizācijai), kā
arī, pavasarim tuvojoties, nozīmīgos
stādus, dēstus, sīpolus, gumus un
sēklas, substrātus un daļu materiālu
augsnes ielabošanai.
Starptautiski braucieni tikai
neatliekamos gadījumos
Valdība arī izmainīja ieceļošanas kārtību, lai mazinātu jauno,
īpaši bīstamo, Covid-19 paveidu
nonākšanu Latvijā. No 11. februāra līdz 25. februārim Latvijā drīkst
ieceļot tikai neatliekamu un būtisku
iemeslu dēļ. Iebraukt drīkstēs darba,
mācību un studiju nolūkā, kā arī humānu apsvērumu dēļ – ģimenes apvienošanai, medicīnas pakalpojumu
saņemšanai, nepilngadīgas personas
pavadīšanai, lai atgrieztos dzīvesvietā vai dotos uz bērēm.

des materiāliem, kā arī piemīdītais
sniegs netiek mehāniski noņemts
(ne skrāpēts, ne kalts).
Koka laipu sākumā ir uzstādītas informatīvās zīmes, kas brīdina,
ka laipas nokrišņu laikā ir slidenas.
Ziemas periodā, pārvietojoties pa

koka laipām, lūdzam iedzīvotājus
būt uzmanīgiem!
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem!
Smiltenes novada domes
Saimnieciskā darbības nodaļa

Ar 8. februāri darbu uzsāk SIA „NMS Laboratorija”
Covid-19 analīžu pieņemšanas
punkts Smiltenē, Dakteru ielā 14,
SIA „Sarkanā Krustam Smiltenes slimnīcas” vecajā slimnīcas
ēkā (aicinām sekot norādēm).
o Iepriekš obligāti jāpierakstās! Tālrunis: 64174997 vai 8303
o Pieraksts ir iespējams uz
nākamo dienu vai Jums vēlāmā
laikā.
o Izmeklējumu veic DARBA DIENĀS no plkst. 11.00 līdz
15.00! Lūdzam stingri ievērot
savu pieraksta laiku!

o Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījumu – apmaksā
valsts; līdz 6. aprīlim valsts apmaksātas Covid-19 analīzes ir iespējams
nodot arī bez ārsta nosūtījuma, ja
ir parādījušies slimības simptomi
(akūtas elpceļu infekcijas pazīmes,
paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u. c.).
o Bez nosūtījuma – jāmaksā 50 EUR (arī pacienti, kuri nav
Latvijas valstspiederīgie).
o Apmaksa ar pārskaitījumu jāveic pirms izmeklējuma!
Laboratorijā jāuzrāda maksājuma
uzdevums.

Informācija apmaksas veikšanai:
Laboratorijas rekvizīti:
Nosaukums: NMS Laboratorija SIA
Jur. adrese: Biķernieku iela 25A, Rīga, LV-1039
Vien. reģ.Nr.: 40003269835
Banka: A/S „Swedbank”
Konts: LV63HABA0001408037316
Kods: HABALV22

Maksājuma mērķī
norādīt:
▪ Vārds, Uzvārds
▪ Personas kods
▪ COVID-19
izmeklējums.

Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.
Izmeklējuma rezultāts pieejams 24 stundu laikā no parauga ņemšanas
brīža autorizējoties DataMed sistēmā datamed.lv
Sīkāka informācija www.nms-laboratorija.lv
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Valsts ieņēmuma dienesta informācija
Šogad, no 1. marta iesniedzot
gada ienākumu deklarāciju par
2020. gadu, iedzīvotāji savos attaisnotajos izdevumos varēs iekļaut izglītības un ārstniecības izdevumus
par savām māsām un brāļiem, kuriem ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte.
Attaisnotos izdevumus savā
gada ienākumu deklarācijā viens par
otru var iekļaut šādi ģimenes locekļi
– vecāki, vecvecāki, laulātais, bērni,
mazbērni. Savukārt no 2021. gada 1.
marta informāciju var iekļaut arī par
māsu un brāli, kuriem ir noteikta 1.
vai 2. grupas invaliditāte. Tomēr svarīgi, lai pašu maksājumu, par kuru
tiek iesniegti dati, būtu veicis kāds no
ģimenes locekļiem. Piemēram, izdevumu par brāli ar invaliditāti deklarē
māsa, bet pašu maksājumu var būt
veikuši arī vecāki vai vecvecāki.
Maksājumu apliecinošajā dokumentā – čekā, kvītī vai rēķinā – obligāti jābūt norādītam cilvēka vai viņa
ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam
un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu
veidam (izglītība un bērnu interešu
izglītība vai ārstniecības pakalpojums).
Iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksātos nodokļus par attaisnotajiem izdevumiem,
var tikai tāds cilvēks, kurš konkrētajā
gadā ir bijis iedzīvotāju ienākuma
nodokļa (IIN) maksātājs – tas nozīmē, ir strādājis un no viņa gūtajiem
ienākumiem maksāts IIN. Tātad,
piemēram, nestrādājošas māsas vai
brāļa, ja kam ir 1. vai 2. grupas invaliditāte, attaisnotos izdevumus savā
deklarācijā var norādīt strādājošais
brālis vai māsa, vai arī kāds cits strādājošs viņu ģimenes loceklis.
Dokumenti, kas pierāda brāļa
vai māsas invaliditāti, deklarācijai
nav jāpievieno.
Piemēram, Jānis 2020. gadā apmaksājis sava brāļa Olafa, kuram ir
2. grupas invaliditāte, mācību maksu 900 eiro par mācībām Latvijas
Universitātē. Šos izdevumus Jānis

norāda savā 2020. gada ienākumu
deklarācijā.
Arī 2020.gada ienākumu deklarācijā, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem
pakalpojumiem un veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp
politiskajām partijām, piemērojamā
kopējā attaisnoto izdevumu norma
vienam cilvēkam ir 600 eiro. Ja atmaksājamā summa pārsniedz minēto
normu, atlikusī daļa pārceļas uz nākamo gadu un automātiski ielasīsies
jau nākamā gada deklarācijā.
Kādos gadījumos vēl var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu
deklarāciju?
Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, var iesniegt, ja no algota darba ienākumiem
par attiecīgo gadu ir maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tāpat to var
iesniegt gadījumā, ja ir izveidojusies
nodokļa pārmaksa saistībā ar gada
diferencētā neapliekamā minimuma
un progresīvās nodokļa likmes piemērošanu. Deklarāciju var iesniegt
arī, ja gada laikā nav bijuši piemēroti
nodokļu atvieglojumi, piemēram, par
apgādībā esošām personām
Cik ilgi var brīvprātīgi iesniegt
gada ienākumu deklarāciju?
Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt trīs gadu laikā.
Tātad šogad to varēs iesniegt ne
tikai par 2020. gadu, bet arī par
2019. un 2018. gadu, bet līdz 2021.
gada 16. jūnijam – vēl arī par 2017.
gadu.
Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju?
• Gada ienākumu deklarāciju
var iesniegt elektroniski, izmantojot
VID EDS;
• sūtot pa pastu uz adresi:
Valsts ieņēmumu dienests, Beātes
iela 49, Valmiera, LV-4201.
Lai deklarācijas iesniegšanas
process noritētu iespējami ērti un
raiti, VID aicina iesniegt deklarāciju
elektroniski, jo tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un

aprēķinās maksājamās summas.
Aicinām jau tagad ievadīt pagājušā gada attaisnoto izdevumu čekus
bezmaksas mobilajā lietotnē “Attaisnotie izdevumi”. Tādējādi pats dokuments un tā apraksts nonāk VID EDS
un glabājas tur līdz brīdim, kad izlemsiet iesniegt gada ienākumu deklarāciju. Tad atliek tikai tos pievienot
deklarācijai no „čeku krātuves” un
iesniegt deklarāciju.
Ikviens var pieslēgties EDS,
izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas
Valsts radio un televīzijas centra”
izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).
Tāpat kā līdz šim obligāti gada
ienākumu deklarācija par 2020.
gadu jāiesniedz līdz 2021.gada 1.
jūlijam tiem iedzīvotājiem, kuri:
• ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā
savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus
no profesionālās darbības u.c.);
• ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši
nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot
gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir
saņēmis algota darba ienākumus, kas
kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku
nodokli;
• ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā
gadā pārsniedza 10 000 euro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās
mantas pārdošanas);
• ir guvuši ienākumus, kuri
apliekami ar 10% nodokļa likmi
(piemēram, ienākumu no nekustamā
īpašuma izīrēšanas, ja Valsts ieņēmumu dienestam ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības
veikšanu, vai guvuši ienākumu no
augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ie-

Tava atbildība ir apturēt Covid-19
izplatību! #ParAtbildīguRīcību
Smiltenes novada pašvaldība no pašvaldības iestādēm ik pa
laikam saņem informāciju par sabiedrības daļu, kuras neapdomīga
rīcība un bezatbildība, aptur ierasto
darbu, apdraud darbinieku veselību
un pastāv risks vīrusa turpmākai izplatībai pirmsskolas grupās, darba
kolektīvos, ģimenēs. Tāpēc atkārtoti uzsveram, ka jebkura cilvēka atbildīga rīcība var apturēt Covid-19
izplatību. Informācijas noklusēšana
par pozitīvu Covid-19 testa rezultātu, epidemioloģiskās drošības pasākumu un ierobežojumu neievērošana, piemēram, tiek turpinātas darba
gaitas un apmeklēta izglītības iestāde, tiek apdraudēta līdzcilvēku veselība un paralizēta dažādu sistēmu
virkne – bērnudārzu grupu darbība,
uzņēmumu darbība, pakalpojumu
nodrošināšana u.c.
Fakti rāda, ka Latvijā un arī
Smiltenes novadā saslimšanas gadījumi tiek atklāti katru dienu. Ja ir
aizdomas par saslimšanu, katra cilvēka atbildība ir rīkoties nekavējo-

ties, informēt ģimenes ārstu, mācību iestādi, darba devēju un iespējamās kontaktpersonas, lai mazinātu
vīrusa tālāku izplatības risku. Atbildīgiem ir jābūt visiem ģimenes
locekļiem – jāpaliek mājā, jāievēro
pašizolācija un karantīna, it īpaši ja
nav iespējama inficētās personas
izolēšana no citiem mājsaimniecības pārstāvjiem. Tikai iedzīvotāju
atbildīga rīcība ļauj laicīgi reaģēt
un novērst līdzcilvēku inficēšanās
riskus, savukārt novada izglītības
iestādēm un darba vietām turpināt
veikt savas funkcijas.
Paldies iedzīvotājiem, kas ar
saprotošu attieksmi un atbildīgu
rīcību, ievēro valstī noteiktos ierobežojumus un informē par saslimšanas gadījumiem, pat ja Covid-19
tests vēl nav veikts, dodas vairākas
nedēļas pašizolācijā, karantīnā vai
kontaktpersonas statusa ietvaros,
lai gan tas finansiāli, gan emocionāli ietekmē ikvienu no ģimenes
un līdzcilvēkiem, tomēr kopējās
sabiedrības labā tā ir nozīmīga, at-

bildīga rīcība.
Lai arī ir sabiedrības daļa, kas
turpina ignorēt šī brīža situāciju un
apstākļus, pašvaldība nevar mainīt cilvēka uzskatus un domas, bet
varam atgādināt, ka sabiedrības
drošība ir katra cilvēka individuāla
atbildība, neapdraudēt sevi, savus
tuviniekus un līdzcilvēkus.
#ParAtbildīguRīcību
Ja ir radušies kādi jautājumi vai
ir pieejama kāda informācija saistībā ar Covid-19 izplatību novadā,
aicinām iedzīvotājus sazināties
ar pašvaldību, rakstīt uz dome@
smiltene.lv vai “Vēstule domei”
tīmekļvietnē
www.smiltene.lv,
par ierobežojumu pārkāpumiem
ziņot Pašvaldības policijai uz dežūrtālruni 28659933. Par atbalstu
krīzes situācijās aicinām zvanīt uz
informatīvo tālruni 26362282 vai
rakstīt uz e-pastu: soc.dienests@
smiltene.lv.  
Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

turēts ienākuma izmaksas vietā);
• ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz:
• ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā
ar progresīvās likmes piemērošanu (20% – ienākumam līdz 20 004 euro, 23%
– ienākumam, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz 62 800 euro, 31,4%
– ienākumam, kas pārsniedz   62 800 euro);
• ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā
ar gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu (jāpārliecinās vai
galvenā ienākumu gūšanas vieta gada laikā piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu atbilstoši ienākumam).

Aicinājums!
Ikviens nodokļu maksātājs deklarāciju iesniegt var:
1. elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas
sistēmu (EDS), tas ir daudz ātrāk un vienkāršāk;
2. papīra veidā sūtot pa pastu: Valsts ieņēmumu dienests, Beātes
iela 49, Valmiera, LV-4201.
Lai autorizētos www.eds.vid.gov.lv sistēmā, nepieciešams izmantot
drošas piekļuves līdzekļus:
 VID EDS lietotāja paroli to var saņemt rakstot iesniegumu par
„Pieteikšanās Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS)”;
 internetbankas piekļuves datiem’.
 elektronisko parakstu vai elektronisko identifikācijas karti (eID).
 mobilā lietotne eParaksts mobile.

Svarīgi!
SMILTENĒ, Valsts ieņēmumu dienesta speciālists apmeklētājus
nepieņems klātienē līdz 6. aprīlim. Kontakttālrunis: 67120098
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā „Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai arī uzdot savu
jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Atgādinām, ka,
zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur
redzamo kodu.
Smiltenes VPVKAC, Dārza ielā 3, Smiltenē.
Aicina saņemt attālinātu telefonisku palīdzību jautājumos par Gada
ienākumu deklarācijas iesniegšanas kārtību un citos valsts pakalpojumu
pieteikšanu, zvanot uz tālruņiem: 64707588, 20022348.
Pēc iepriekšējā pieraksta klātienē var saņemt palīdzību pakalpojuma
pieteikšanā.
Gada ienākumu deklarācijas VEIDLAPAS un citu pakalpojum veidlapas ir pieejamas Smiltenes VPVKAC.
Informatīvi tālruņi: 64707588, 20022348.
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Smiltenes novada Pašvaldības
policija 2021.gada janvāra mēnesī reaģēja uz 207 notikumiem, no kuriem
43 gadījumos ziņas tika saņemtas no
iedzīvotājiem, 129 pārkāpumi tika
fiksēti patruļas laikā, 13 pārkāpumi
fiksēti video monitoringa laikā un 22
gadījumos informācija tika saņemta
no Operatīvā vadības nodaļas.
14 gadījumos personas notikuma
vietā atradās alkohola reibumā. Divas
personas nogādātas dzīves vietā, divas
atskurbtuvē, viena persona nogādāta

Pašvaldības policijas informācija

ārstniecības iestādē.
Janvāra mēnesī pret 35 personām uzsākta administratīvo pārkāpumu lietvedība, kā arī 75 gadījumos
personas, pamatojoties uz „Administratīvas atbildības likuma” 10.pantu,
atbrīvotas no administratīvās atbildības, izsakot aizrādījumu.
Uzsāktās administratīvo pārkāpumu lietvedības par pārkāpumiem:
• „Administratīvā sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes,
sabiedriskās kārtības un valsts va-

lodas lietošanas jomā” 10. pantā
- alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana publiskā vietā
vai atrašanās publiskā vietā reibuma
stāvoklī. – 2 ;
• „Ceļu satiksmes likuma”
70. panta otrā daļa – par pārkāpumiem „Ceļu satiksmes noteikumu”
10. punktā – diennakts tumšajā laikā,
ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi
apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz
brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar

Izglītība

labi redzamiem gaismu atstarojoša
materiāla elementiem. – 4;
• „Par ārkārtējo situāciju
un izņēmuma stāvokli” 21. panta –
ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un
aizliegumu pārkāpšana. – 28;
• „Tabakas izstrādājumu,
augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to
šķidrumu aprites likums” 14. panta
pirmo daļa – par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšana. – 1.
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Izsakām lielu pateicību iedzīvotājiem, kuri ziņo par pārkāpumiem, kas
apdraud apkārtējo drošību un sabiedrisko kārtību.
Aicinām ziņot nekavējoties par
jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību un brīvības apdraudējumu, jo jebkāda informācija var
sekmēt pārkāpuma novēršanu un vainīgās personas saukšanu pie atbildības.
28659933 vai 110
Smiltenes novada
Pašvaldības policija

Smiltenes novada vidusskolēni saņem stipendijas par augstiem
sasniegumiem mācībās
Par 2020./2021. mācību gada
1. semestra vidējo vērtējumu un
aktīvu līdzdalību sabiedriskajās
aktivitātēs stipendijas piešķiršanas
apliecinājumus saņem 40 Smiltenes novada vidusskolēni, kuru 1.
semestra vidējais vērtējums ir virs
7,5 ballēm.
Pašvaldības stipendiju piešķiršanas mērķis ir motivēt Smiltenes
novada vispārizglītojošo skolu izglītojamos sasniegt iespējami augstākos individuālos intelektuālos
rezultātus, apgūstot izglītības programmas, stimulēt izglītojamo vēlmi
apgūt augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieinteresēti un daudzveidīgi,
uzcītīgi un patstāvīgi darboties padziļinātai prasmju apguvei, radošas

pieejas izmantošanai mācību priekšmetu un ārpus
izglītības programmās.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars
Avotiņš uzsver: „Šobrīd,
mācoties attālināti, uz jums
ir uzlikta liela atbildība
patstāvīgi mācīties, plānot savu dienas kārtību un
pildīt skolotāja/s uzdotos
uzdevumus. Dotajā brīdī
jūs esat situācijā, kurā ir
ļoti daudz atkarīgs no jums pašiem.
Novēlu nepazaudēt motivāciju, sasniegt pēc iespējās labākus mācību
rezultātus un gūt prieku mācoties”.
Es, kā Izglītības pārvaldes vadītāja, jauniešiem novēlu, lai izdodas

saglabāt motivāciju apgūt arvien
vairāk, izvirzīt augstus mērķus un
tiekties tos sasniegt. Lai pašreizējā
situācija un mācību procesa ierobežojumi dara jūs stiprākus, jo šī
pieredze parāda jūsu pašdisciplīnu

un motivāciju, kā arī būs
noderīga jūsu nākotnes
profesijā, veicot darba
pienākumus. Lielu paldies saku vecākiem un
vecvecākiem, kas šajā izaicinājumiem pilnajā laikā atbalsta savus bērnus
un mazbērnus ne tikai ar
padomu un sirdssiltumu,
bet arī dalās ar savu dzīves pieredzi, kas ir pamats
dažādu dzīves situāciju ri-

sināšanā.
Stipendijas tiek piešķirtas 2 reizes gadā, ņemot vērā 1.semestra un
mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu, kā arī skolas novērtējumu
par izglītojamā iesaisti sabiedriska-

jās aktivitātēs.
Izvērtējot 2020./2021. mācību
gada 1. semestra vidējo vērtējumu,
ar lepnumu var teikt, ka Smiltenes
novada vidusskolēnu vērtējumi ir
ļoti augsti. No 116 Smiltenes novada
vidusskolēniem stipendijas saņem
40 jaunieši – no tiem 6 vidusskolēniem vidējais vērtējums mācībās ir
vairāk par 9 ballēm, 21 – mācību
gada vidējais vērtējums ir augstāks
par 8 ballēm, 13 – virs 7,5 ballēm.
Apsveicam visus stipendiātus!
Lai izdodas sasniegt izvirzītos
mērķus arī turpmāk!
Gunta Grigore,
Smiltenes novada domes
Izglītības pārvaldes vadītāja

Stresa pazīmes bērniem un to mazināšanas paņēmieni
Šī brīža ārkārtējā situācija valstī
un daudzie ierobežojumi rada stresu
un satraukumu ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem. Apzināta stresa
atpazīšana un mazināšana var būt noderīga gan pašam, gan apkārtējiem.
Stresa pazīmes bērnam var būt
šādas:
• Regress – bērns sāk uzvesties kā jaunāka vecuma bērns vai sāk
darīt lietas, ko jau bija beidzis darīt.
• Bailes – vecākiem jāpievērš
uzmanība, ja bērns pēkšņi visur aizver durvis, visu laiku pārbauda, vai
atslēga ir aizslēgta, visur slēdz gaismas. Viņš baidās ne tikai no tumšas
istabas, bet arī no gleznas pie sienas,
no trokšņa kāpņu telpā, no klusuma,
utt. Bailes ir neizskaidrojamas.
• Agresivitāte – tā var iepausties kā rupju vārdu lietošana, mantu
un lietu mešana un sviešana, durvju
aizciršana, kāju dauzīšana, kaušanās,
strupas atbildes utt.
• Krasas garastāvokļa izmaiņas - bērns bez iemesla apvainojas,
var sākt raudāt pat par niecīgāko iemeslu, bet tad tieši pretēji – paliek
pārāk dusmīgs. Vecākiem bērniem
var bieži rasties histērijas, depresīvs
noskaņojums, kas var turpināties vairākas dienas, pat nedēļas.
• Problēmas ar veselību –
bērnam var parādīties neizskaidrojamas galvassāpes, vēdersāpes, paaugstināta ķermeņa temperatūra, ādas
problēmas utt. Šie simptomi var rasties arī pārmērīga stresa rezultātā.
• Nemierīgs miegs – stresa
ietekmē iemigšana var pārvērsties
ikvakara mocībās ar obligātu rituālu:
ieslēdz gaismu, aiztaisi aizkarus, paskaties, kas ir logā, paturi man rociņu
utt. Bērns sāk mazāk gulēt un ar laiku

sāk just hronisku nogurumu.
• Pazeminātas darba spējaspar to, ka bērns atrodas sliktā psihoemocionālā stāvoklī, var liecināt arī
atmiņas traucējumi, iztēles trūkums,
vājas koncentrēšanās spējas, intereses zudums pret visu, ko iepriekš
darījis ar prieku.
• Nogurums – sliktas koncentrēšanās spējas un atmiņa, grūtības mācībās, kas iepriekš padevās
viegli. Bērns ātri nogurst pēc kādas
slodzes, ir izklaidīgs, aizmāršīgs, ir
nemierīgs.
• Izolācija – stress bērnam
var izpausties arī tā, ka viņš meklē
vientulību, izvairās no kontaktēšanās ar citiem. Viņš pārstāj piedalīties
vienaudžu spēlēs, viņam tiek novērotas grūtības ar disciplīnas ievērošanu.
• Nepārvaramie simptomi –
Stress bērnam var izpausties arī šādās
formās: matu virpināšana ap pirkstu,
roku trīcēšana, galvas šūpošana, plecu raustīšana, klepus, spēlēšanās ar
dzimumorgāniem, stostīšanās, nakts
un pat dienas enurēze (urīna nesaturēšana) u.c..
• Sekmju pazemināšanās.
Ieteikumi:
• Ja bērnam novērojat regresijas pazīmes, svarīgi atcerēties, ka
bērnam šajā brīdī nepieciešams vien
tas, lai kāds pieaugušais viņu paglaudītu, nomierinātu. Ja bērns saņēmis
pietiekami daudz klātbūtnes un vecāki ļāvuši regresīvajām darbībām būt,
tad, parasti, regress pats pāriet.
• Zīmēšana, kā arī bērna iecienītās rotaļas vai cita veida aktivitātes palīdz pazināt līdzsvarot emocionālo stāvokli. Caur spēli iespējams
uzzināt bērna baiļu cēloni. Jāpatur

prātā, ka spēlēšanās ir lielisks veids
kā atslābināties un nomierināties.
• Agresiju nevar noliegt, svarīgi bērnam mācīt konstruktīvus veidus kā paust savas emocijas, mācīties
analizēt situāciju kopā.
• Ieteicams runāt ar bērnu un
mēģināt noskaidrot viņa satraukuma
iemeslu. Ļoti būtiski jau laikus bērnu
mācīt atpazīt un konstruktīvi izteikt
savas emocijas.
• Svarīgi pievērst uzmanību
bērna pat vismazākajiem sasniegumiem, sekot līdzi bērna dienas režīmam, ēšanas paradumiem un miegam.
• Ieteicams pārskatīt prasības
pret bērnu un sabalansēt dienas režīmu t.i. darba un atpūtas brīžus.
• Satraukuma un nemiera brīžos var palīdzēt nomierinoša masāža,
vingrošana ar elpošanas elementiem,
iztēles vingrinājumi.
• Svarīgi mēģināt izzināt
bērna satraukuma iemeslu, vai tas
ir saistīts ar draugiem, mācībām vai
kaut ko citu. Bērnam ir svarīgi just
vecāku klātbūtni un atbalstu. Atcerieties pēc iespējas biežāk apskaut
bērnu!
• Ieteicams katru dienu interesēties par bērna lietām skolā vai
bērnudārzā. Neaprobežojieties tikai
ar dežūrjautājumu: „Kādas atzīmes
šodien?”. Iztaujājiet bērnu par viņa
jūtām, noskaņojumu, atbalsti viņu.
Neskopojieties ar uzslavām, ievēro
katru, pat vismazāko sasniegumu.
Iespēju robežās, palīdziet bērnam izpildīt grūtākos uzdevumus.
• Stresu palīdz mazināt fiziska slodze, piemēram, pastaigas,
skriešana, braukšana ar velosipēdu,
rīta rosme. Bērnam ir jāsniedz iespēja izlādēt savas emocijas un pilnvēr-

tīgi atpūsties, atslābināties pēc grūtas
dienas.
• Bērniem stresu rada arī paaugstināta slodze skolā. Ja pamaniet,
ka bērnam uzdoti neskaitāmi daudz
uzdevumu, pacentieties šajā brīdī
būt maksimāli līdzās, palīdziet un
neizdariet lieku spiedienu ar frāzēm:
„Visi dara, un tev arī jādara”. Tieši
bailes pievilt vecākus, bailes neiekļauties kaut kādos vispārpieņemtos
rāmjos vai apkaunot sevi klasesbiedru priekšā, ir biežākie stresa cēloņi
skolas vecuma bērniem. Vecākiem
jāpalīdz bērnam noteikt prioritātes
un jāpaskaidro, ka cilvēks nav visu
varošs, un dažreiz ir pilnīgi normāli
kaut ko nepagūt, vai izdarīt kaut ko
ne tik labi, kā citi.
• Galvenais – novērojiet bērnu un to, kā mainās viņa garastāvoklis, ieradumi un uzvedība. Vecāku uzmanība un atbalsts palīdz atbrīvoties
no stresa, pat ja tas jau ir parādījies.
• Vecākiem mājās ir jārada
ģimeniska vide, jāstimulē bērns runāt, jāvelta laiks bērnam, piemēram,
ieturot kopīgas ēdienreizes –brokastis un vakariņas – un pārrunājot dienas gaitas. Šādos brīžos pamanīsiet,
ja bērnam būs kaut kas noticis un
viņš kļūst noslēgts sevī un nerunīgs.
• Stresa cēlonis bērniem ir
arī pārāk lielas pieaugušo gaidas un
biedēšana ar sliktām sekām, ja mācību sasniegumi nebūs augsti vai tādi,
kādus vecāki tos vēlas redzēt. Līdz ar
to vecākiem ieteicams pārskatīt savas
gaidas un vēlmes attiecībā uz bērnu.
• Māciet bērniem atpazīt
stresa pazīmes.
• Māciet bērniem atpazīt savas emocijas! Lai atpazītu trauksmi
un stresu, jāpazīst sava organisma
ķermeniskās reakcijas – vienam sa-

springst rokas, seja vai ir citas pazīmes. Bērnam jāprot atpazīt savas
ķermeniskās reakcijas un emocijas.
Emociju nosaukšana vārdā samazina
iespējamo konfliktu rašanos.
• Jebkuram cilvēkam ir vajadzība pēc drošības un piederības,
vecāku atbildība ir to nodrošināt.
• Atcerieties – galvenais stresa avots ir pārslodze, cenšanās paveikt vairākus darbus reizē, tieksme
pēc perfekcijas un cilvēka vēlmju
neatbilstība realitātei!
• Ja jūtaties apjukuši par
bērna emocionālo stāvokli un tā izpausmēs, griezieties pie ģimenes ārsta, sertificēta psihologa (psihologu
reģistrs https://ikvd.gov.lv/psihologiem/psihologu-registrs/), psihoterapijas speciālista, ārsta – psihoterapeita, neirologa vai psihiatra.
Noderīga informācija:
• Biedrība „Skalbes” psiholoģiskās pirmās palīdzības sniegšanas diennakts bezmaksas krīzes tālrunis 67222922, www.skalbes.lv
• Uzvedība.lv „Sarunu spēle”, avots https://www.facebook.
com/uzvediba/photos/a.2008632736
89462/1101839283591852/
• Pusaudžu resursu centra (PRC) konsultatīvais tālrunis:
+371 25737363
• Pirmās psiholoģiskās palīdzības (PPP) rokasgrāmata pusaudžiem https://ej.uz/PPP_rokasgramata. Plašāk lasi: https://esparveselibu.
lv/pirma-psihologiska-palidziba.
Informāciju sagatavoja
Inese Taube,
Smiltenes novada Izglītības pārvaldes izglītības psihologs
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Smiltenes tehnikumā mācības sākuši pieaugušo kursi…
Smiltenes tehnikuma izglītības piedāvājumus aizvien biežāk
izvēlas ne tikai jaunieši, bet arī
pieaugušie, kuriem jau ir darbs un
profesija. Janvārī mācības dažādās mūžizglītības programmās ar
ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001)
atbalstu sāka 106 audzēkņi, kuru
vecums – 25 – 55 gadi.
Dažiem vairāk laika, ko veltīt
mācībām, parādījies līdz ar pandēmiju. Citus mācīties mudinājusi
nepieciešamība iegūt izglītību apstiprinošu dokumentu. Daudzi sapratuši, ka vēlas savā dzīvē kaut ko
mainīt un, lai to izdarītu, vajadzīgas
zināšanas…
Skolotāji īpaši novērtē mūžizglītības audzēkņu augsto motivāciju
mācīties, uzzināt par savu izvēlēto
profesiju iespējami vairāk.
Vispieprasītākās - grāmatveža
un lopkopības tehniķa profesijas
„Šogad vispopulārākās profesijas pieaugušo izglītības programmās – grāmatvedis un lopkopības
tehniķis. Taču janvārī mācības sāka
arī pavāru un konditoru, šuvēju,
transportbūvju būvtehniķu un mehanizēto darbu veikšanas apmācību grupas,” informē mūžizglītības
programmu vadītāja Solvita Bāliņa.
„Izvēlēties mehanizēto darbu veikšanas mācību programmu daudzus
rosinājusi iespēja tās ietveros iegūt
darba tirgū ļoti pieprasītās traktortehnikas tiesības.
Februāra beigās mācības sāks
arī praktisko šuvēju grupiņa, kas apgūs tikai praktisko apmācību moduļus. Skolotāja Daiga Ūdre uz Smilteni brauc no tehnikuma teritoriālās
struktūrvienības Alsviķos.
Šis ir jau otrais šuvēju kurss, kas
mācās Smiltenē. Audzēknes skolas
mājamatniecības centrā gaida izremontētas klases.”
Lielākais izaicinājums – attālinātās mācības
Skolotājiem šobrīd vislielākais

Nākamās šuvējas mācības sāks nesen izremontētās telpās,
tehnikuma mājamatniecības centra ēkā, Kalnamuižā 3.
Valters. „Lielākā daļa
– strādājoši cilvēki, ar
Solvita Bāliņa: “Šogad vispopulārākās profe- augstu motivāciju mācīsijas pieaugušo izglītības programmās - grāties. Pagaidām mācām
matvedis un lopkopības tehniķis. Taču janvārī teoriju un ar nepacietību
mācības sāka arī pavāru un konditoru, šuvēju, gaidām, kad visi varēsim
transportbūvju būvtehniķu un mehanizēto darbu tikties skolā.
veikšanas apmācību grupas.”
Šis laiks ir grūts
skolotājiem, gan auizaicinājums ir attālinātās mācības. dzēkņiem. Bet žēloties nav jēgas. Ir
Cerībā, ka iespējami drīz ar audzēk- jāiztur, jābūt gataviem apgūt arī kaut
ņiem varēs tikties arī klātienē, šis ko jaunu. Domāju, ka tuvākajos galaiks, galvenokārt, tiek veltīts teo- dos attālinātās mācības būs daļa no
rētiskajai apmācībai. „Taču jābūt mūsu ikdienas. Līdz ar to šis laiks
elastīgiem un jāpieņem, ka kaut kas jāuztver arī kā iespēja iegūt citu piemācību procesā var būt arī citādāk, redzi un zināšanas. Bet, protams, pie
nekā to plānojām sākumā,” atzīst visa jaunā ir jāpierod…”
skolotāja Solvita Bāliņa.
Skolotājs Valters spēku smeļas
„Skolai ir ideāla materiālā bāze, dabā, komunikācijā ar mazmeitiņu
bet, mācoties attālināti, to varam un vienkāršos lauku darbos.
izmantot minimāli,” atzīst nākamo
Būtiskākais – plānot laiku
lopkopības tehniķu skolotāja Jolan„Manuprāt, šajā laikā vissvarīta Duncīte. „Daudzi audzēkņi ir no gākais – iemācīties plānot savu lailaukiem, līdz ar to kādam tiešsaistes ku,” uzskata tūrisma nozares mācīnodarbību laikā vienmēr parādās bu programmu vadītāja Ira Gaile.
problēmas ar internetu.
„Šobrīd audzēkņi apgūst teoriju,
Vislabāk, ja teoriju var papildi- daudz strādā ar darba lapām. Skolonāt ar praktiskiem piemēriem. Tā- tājiem līdzšinējie mācību materiāli ir
pēc ļoti, ļoti gaidu, kad visi varēsim jāpārveido. Informācijai un uzdevusatikties klātienē.”
miem, kas paredzēti individuālajam
Pie visa jaunā ir jāpierod!
darbam, jābūt vieglāk uztveramiem.
„Audzēkņi ir ļoti atsaucīgi,” Darba lapas bieži papildinu ar kosavējos raksturo tehnikuma mašīn- mentāriem, paskaidrojumiem.
zinību un būvniecības nozaru māStundas notiek Microsoft Tecību programmu vadītājs Zigmunds ams platformā. Un tas ir ļoti labi.

Ja audzēkņi ieslēguši kameras, skolotājs redz viņu emocijas, varam
viens otram uzdot jautājumus un
uz tiem atbildēt. Mācību laiks paiet
ļoti ātri un sniedz abpusēju gandarījumu.
Skolotāji ir kļuvuši zinošāki
interneta tehnoloģiju jomā. Arī tas
ir liels ieguvums. Cenšamies domāt
pozitīvi. Jā, tiem pedagogiem, kuri
strādā arī ar jauniešiem, kas apgūst
četrgadīgo mācību programmu, nav
vienkārši. Darba apjoms ir liels, bet,
rūpīgi plānojot, var atrast laiku arī
atpūtai un vaļaspriekiem.”
Skolotājai Irai Gailei ziemas
mēnešos tā ir adīšana. Visi viņas
ģimenes locekļi tikuši pie jaunām,
siltām vilnas zeķītēm. Daži arī pie
skaistiem džemperiem.
Uztrauc izglītības kvalitāte
Tieši tāpat kā citi skolotāji, pēc
tikšanās ar saviem audzēkņiem klātienē, vairāk par visu ilgojas arī nākamo šuvēju skolotāja Daiga Ūdre.
„Audzēknes nevar vien sagaidīt, kad
varēs sākt šūt, doties praksē. Dažas
ir jau nozarē strādājošas, bet vēlas
apgūt jaunas vēsmas. Citas grib iemācīties šūt tērpus sev un saviem
tuviniekiem. Šuvēji darba tirgū ir
ļoti vajadzīgi. Vienīgi uztrauc tas, ka
attālinātajās mācībās cieš izglītības
kvalitāte. Bet šis laiks jāiztur un gan
jau atkal viss nostāsies savās vietās!

Logopēda ieteikumi vecākiem
Bērna valoda veidojas, saklausot skaņas un atdarinot tās. Galvenais speciālistu ieteikums vecākiem
– runājiet ar saviem bērniem! Valoda kā prasme neiedzimst, to iegūst
uz atdarināšanas un saskarsmes pamata.
Sociālā vide spēlē lielu lomu.
Arī laiks, kad mūsu dzīvē ienāk
tehnoloģijas, ietekmē bērna valodas
veidošanos. Šis laiks, kad mums ir
jāievēro dažādi noteikumi Covid
-19 sakarā mūs visus ir nogurdinājis, veicis dažādas izmaiņas mūsu
ikdienā. Ne vienmēr, esot mājās
kopa ar bērnu, mēs sarunājamies.
Vieglāk ir ieslēgt televizoru, iedot
telefonu, lai bērns skatās pats. Jā,
viņš to dara, bet vienlaicīgi iemācās
runāt citā valodā un neapgūst savu
dzimto (vecāku) valodu.
Ir faktori, kurus ievērojot, vecāki var prognozēt bērna valodas
attīstību – ja vecākiem bijušas valodas grūtības, bērniem var tās būt,
problēmas grūtniecības laikā var
ietekmēt valodu, ja pirmo trīs gadu
laikā dominē LOR saslimšanas, tad
tas var ietekmēt dzirdi.
No bērna pirmās dienas aprū-

pētāju runai jābūt uz zīdaini vērstai,
pieaugušajiem nepieciešams atcerēties, ka bērns runāt mācās atdarinot,
tāpēc katru darbību, ko vecāki kopā
ar zīdaini veic, būtu vēlams iespēju
robežās komentēt. Ļoti ieteicams
dziedāt šūpuļdziesmas, lasīt pasakas. Valodas attīstīšanai ievērojama
nozīme ir pasaku lasīšana, stāstīšana, pārrunāšana un atstāstīšana. Agrāk lielākā daļa bērnu prata stāstīt,
tad tagad ir daudz bērnu, kuri pat
skolā runā vienkāršos nepaplašinātos teikumos. Nepietiek ar to, ka
tiek uzlikts disks ar pasaku, jo izpaliek runāšanas moments. Tikai klausoties nav tiešā saskarsme ar valo-

du. Nekautrēties dziedāt bērnam,
jo viņš jau nevērtēs jūsu muzikālās
prasmes. Bērns klausās skaņas. Kad
bērns runā, pats sadzird savu pateikto skaņu. Ja bērnam ir fonā citas
skaņas (radio, televizors), tas var ietekmēt skaņas saklausīšanu negatīvi.
Klausīšanās prasmi vislabāk attīstās
dabiskā vidē. Tāpēc, esot mājās, ieteicams vienu vai divas stundas dienā būt klusumā. Ejot pastaigā aicināt
bērnu saklausīt dažādas skaņas, neatkarīgi no bērna vecuma (arī skolniekam).
Jāvērš arī uzmanība uz bērna
roku sīkās muskulatūras nodarbināšanu, jo arī tas ietekmē runu. Tās ir
dažādas pirkstiņspēles. Papīra plēšana, darbošanās ar pogām, u.c. sīkām
lietām.
Runas un valodas attīstības kritēriji jeb valodas kāpnes
Pats svarīgākais kritērijs ir runas attīstības dinamika. Vecākiem
ieteicams iekārtot valodas kladi,
kurā fiksē bērna pateiktos vārdus.
Viens gads – viens vārds (vārds,
kas nozīmē ko konkrētu). Jāskatās
arī, cik bērns saprot – „ņem”, “dod”,
„drīkst”.

Divi gadi – maza frāze (pat
tāda, ko saprot tikai vecāki vai tuvinieki). Šajā vecumā jāsaprot divas
instrukcijas – „iedod man lelli, tētim
bumbu”.
Trīs gadi – bērns jau ir labs
runātājs – ar apgalvojumiem un noliegumiem. Šajā vecumā bērns var
neizrunāt daudzas skaņas un skaņu
mīkstinājumus.
Kopā mācīties krāsu nosaukumus, saklausīt un atpazīt burtus.
Bērnam ir ļoti svarīga vizuālā informācija, ir svarīgi kopā ar bērnu veikt
uzdevumus, kas attīsta dzirdi. Šim
nolūkam var gatavot auduma gabaliņus, kam virsū uzšūti burtiņi, kā
rezultātā bērns iemācās atšķirt, kurš
ir pirmais burts, kurš pēdējais.
Ļoti daudz interesantu materiālu, kā attīstīt bērna valodu, prātu ir atrodami mājas lapā: www.
dzene,com
Šajā laikā ,kad klātienē ar speciālistiem nav iespējams tikties, iesaku daudz sarunāties un kopīgi rotaļāties un rezultāts neizpaliks.
Ārija Baumane,
Smiltenes novada Izglītības
pārvaldes logopēde

Būs labi!”
Skolotājai Ūdrei kādreiz ļoti
patika apmeklēt koncertus un teātra
izrādes. Tagad viņa atpūšas dabā.
Visgrūtāk ar klusētājiem…
„Audzēkņi ir patiesi apzinīgi,
ieinteresēti mācīties un strādāt,”
par savējiem – nākamajiem grāmatvežiem saka skolotāja Inga
Grigule. „Vairāki teikuši – šis laiks
licis dzīvē daudz ko pārvērtēt. Un
viņi to pieņēmuši kā labu iespēju
apgūt kaut ko jaunu. Grāmatvedības zināšanas jau noder, strādājot
ikvienā jomā. Stundas notiek tiešsaistē. Daži audzēkņi ir ļoti aktīvi,
uzdod jautājumus. Mazliet uztrauc
tie, kuri lielākoties klusē. Cilvēki,
protams, ir dažādi. Klasē, redzot,
ka kāds kaut ko nesaprot, varu viņam pieiet klāt, paskaidrot. Bet
šeit – tie, kas klusē un neko nesaka, reizēm pat neieslēdz kameru, tā
arī varbūt paliek kaut ko nesapratuši. Tas, protams, ietekmēs izglītības kvalitāti. Tūlīt, tūlīt jāķeras
pie praktiskajiem darbiem, un tas
gan rada nopietnu uztraukumu, jo
daudzi audzēkņi ir bez priekšzināšanām grāmatvedībā. Atliek vienīgi cerēt, ka laiks visu noliks savās
vietās. Ja nekas nemainīsies, nāksies samierināties ar to, ka mācības
var ieilgt. Taču ļoti ceru, ka līdz ar
pārmaiņām dabā, izmainīsies arī
epidemioloģiskā situācija valstī.
Pagājušajā pavasarī vienu brīdi
uznāca tāda bezcerība, ka gribējās
„mest plinti krūmos”, bet dzīve jāpieņem tāda, kāda tā ir. Un ir jādzīvo
tālāk.”
Skolotājai Grigulei vislielāko prieku dzīvē sagādā mazbērni.
Mazmeitiņa Loreta, kad izaugšot
liela, būšot grāmatvede. Kā vecmāmiņa. Un arī mazdēls Ernests
ar skaitļiem ir „uz tu”. Vecmāmiņu
viņš sauc nevis par omīti, bet par
Odu. Jo zina, ka, to dzirdot, Oda
noteikti pasmaidīs…
Baiba Vahere

Aicinām
iepazīties ar
Smiltenes
tehnikumu!
Jūs jau tagad domājat, kur mācīsieties pēc devītās vai divpadsmitās klases? PIKC „Smiltenes tehnikums” piedāvā iegūt kvalitatīvu
profesionālo izglītību veterinārmedicīnas, lopkopības, būvniecības un
tūrisma jomās.
Vēlaties iepazīties ar skolu, parunāties ar skolotājiem, redzēt Latvijā vienīgo simulatoru klasi „ceļiniekiem”, ar 3 D mašīnkontroles
sistēmu aprīkoto tehniku, tehnikuma veterināro mācību klīniku, jauno būvniecības manēžu, dienesta
viesnīcu mācību virtuves, restorānu
un viesnīcu „Kalna ligzda”?
To var izdarīt, iepriekš sazinoties ar Smiltenes tehnikumu par tālruņa numuru 29383455.
Izvērstāka informācija par
jauno audzēkņu uzņemšanu, tehnikumu un profesijām: http://smiltenestehnikums.lv/uznemsana/informacijas-diena
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Māra Dāme atbalsta centīgākos Smiltenes vidusskolas jauniešus
„Ir patiess prieks palīdzēt
tādiem pašiem jauniešiem, kāda
kādreiz biju es,” atzīst Smiltenes 2.
astoņgadīgās skolas (tagad – Smiltenes vidusskola) absolvente Māra
Dāme, kuras stipendijas par augstiem mācību sasniegumiem šogad
saņēma divas Smiltenes vidusskolas jaunietes - 11. klases skolniece
Ance Pakalne un 10. klases skolniece Kristiāna Kļaviņa.
Māra Dāme nu jau astoto gadu
dzīvo un strādā Beļģijā, kur ir Eiropas Aviācijas drošības aģentūras vecākā eksperte.
„Smiltenē vienmēr atgriežos ar
ļoti pozitīvām emocijām. Šeit joprojām dzīvo mana mamma. No sirds
priecājos, ka mana dzimtā pilsēta
pēdējā laikā attīstījusies! Var redzēt,
ka ieguldīts daudz līdzekļu gan vides, gan infrastruktūras sakārtošanā.
Kad atbraucam, vienmēr aizejam
pastaigāties uz Veco parku un Tepera
promenādi. Beļģijā dzīvojam mājā,
kas atrodas netālu no Nīderlandes un
Vācijas, apmēram tikpat lielā pilsētiņā kā Smiltene. Šeit varam būt tuvāk
dabai, mājsēdes laikā aiziet līdz upei.
Bet Smiltene noteikti ir skaistāka…
To atzīst arī mans draugs – beļģis.”
Sen lolots sapnis
Māra Dāme sapni par iespēju
palīdzēt talantīgiem jauniešiem lolojusi jau sen. „Arī pašai dzīvē bija
situācija, kad ļoti palīdzēja kāda cilvēka atbalsts. Vecāki nebija turīgi un
pagājušā gadsimta 90. gados, kad
mācījos augstskolā, daudziem Latvijā neklājās viegli. Redzot, cik ļoti
motivējoši ir tas, ka kāds tevi novērtē
un atbalsta, vēlējos šo sajūtu uzdāvināt arī savas dzimtās pilsētas jauniešiem. Ne jau vienmēr svarīgākā
ir nauda. Reizēm jaunas ierosmes un
dzīvessparu var uzdāvināt arī tas, ja
tev palīdz piepildīt kādu sapni.
Sākumā mazliet mulsināja formalitātes. Bet tad viena draudzene ieteica sazināties ar Vītola fondu, un ar
šo sadarbību esmu ļoti apmierināta.
Gandrīz visa nauda, ko ieskaitu, tiek
skolēniem. Samaksa par stipendijas
administrēšanu ir ļoti atbilstoša.”
Mecenāte ir apņēmības pilna
atbalstīt centīgākos Smiltenes vidusskolas skolēnus arī turpmāk, jo zina,
ka jaunieši naudu izmantos savai izaugsmei.
Smiltenē vienmēr bijusi augsta
izglītības kvalitāte
Māra Dāme joprojām ir pateicīga Smiltenes vidusskolas skolotājiem par iegūtajām zināšanām matemātikā, literatūrā un vēsturē. „Klases
audzinātāja Lūcija Pīterniece bija
izcila matemātikas skolotāja. Arī par
citiem skolotājiem saglabājušās tikai
visjaukākās atmiņas. Man jau no ma-

zotnes bija ļoti tuvs teātris
(skolas laikā spēlēju Smiltenes pilsētas kultūras centra
dramatiskajā kolektīvā), tādēļ pēc pamatskolas aizgāju
Māra Dāme: „Arī pašai
dzīvē bija situācija, kad
ļoti palīdzēja kāda cilvēka
atbalsts. Redzot, cik tas
ir ļoti motivējoši, vēlējos
šo sajūtu uzdāvināt arī
savas dzimtās pilsētas
jauniešiem.”

11. klases skolniece Ance Pakalne
stipendiju izmantos, lai sevi
pilnveidotu mūzikā.
uz Valmieras Viestura vidusskolu, uz
teātra klasi. Tur jau no sākuma jutos
ļoti labi, jo Smiltenes vidusskolas
skolotāji bija ielikuši pamatīgus pamatus. Neraugoties uz jebkādu padomju ideoloģiju.”
No starptautiskajām attiecībām līdz aviācijai
Pēc Valmieras Viestura vidusskolas Māra Dāme iestājās Latvijas
Universitātē, kur studēja starptautiskās attiecības un politiskās zinātnes.
„Ieguvu gan bakalaura, gan maģistra
grādu. Biju pirmajā kursā, kas studijas pabeidza neatkarīgajā Latvijā.
Pēc tam sāku strādāt Ministru kabinetā pie projektiem valsts pārvaldes
kapacitātes uzlabošanai. Tad ieguvu stipendiju, kas pavēra iespēju
gadu dzīvot un studēt Lielbritānijā.
Birmingemas universitātē apguvu
biznesa administrēšanu valsts pārvaldē. Šīs studijas bija ļoti nozīmīgas,
lektori – izcili pasniedzēji. Latvijā
tas viss toreiz vēl bija bērniņa autiņos. Studējot Birmingemā, pirmoreiz atrados tik internacionālā vidē.
Iepazinos ar jauniešiem no Japānas,
Indijas un Amerikas, ar kuriem uzturu draudzīgas attiecības joprojām.
Kad atgriezos Latvijā, sāku strā-

nepazaudē atziņu par to, kas šajā dzīvē ir vissvarīgākais,
lai atkal virsroku neņem patērētāja filozofija.”
Māras Dāmes vaļasprieks ir ceļošana. Un pandēmijas laikā viņai visvairāk pietrūkuši daudzveidīgie un
košie iespaidi, ko līdz šim guvusi, apceļojot draugus un
paziņas dažādās valstīs. „Ceļojumi palīdz paraudzīties uz
notiekošo no cita skatu punkta. Un, atgriežoties mājās,
vari ar jaunu enerģiju atkal ķerties pie darba.

Kristiāna Kļaviņa savu nākotni plāno saistīt ar medicīnu. Šo laiku viņa
izaugsmei, bet brīvajā laikā labprāt sagādā ģimenei kādu kulināro
pārsteigumu.
dāt ar Eiropas Savienības fondiem.
Pēc pavērās darba iespējas Civilās
aviācijas aģentūrā, kur biju starptautisko attiecību eksperte. Tā arī sākās
manas darba gaitas aviācijā. Tas ir
ļoti dinamisks un aizraujošs, nav
divu vienādu darba dienu. Šobrīd
strādāju attālināti, bet Beļģijā tā ir
ierasta prakse. Ļoti daudzi izmantoja
šo iespēju arī tad, kad pasauli vēl nebija skārusi pandēmija.
Bet šis laiks ienesīs ļoti būtiskas
pārmaiņas daudzās jomās, t.sk. aviācijā. Aizvien vairāk tiek domāts par to,
kā ekonomēt līdzekļus un saudzēt vidi.
Jaunās tehnoloģijas paver iespējas ērti
sazināties cilvēkiem dažādos kontinentos. Līdz ar to samazinās vajadzība lidot. Nepārtraukti tiek domāts par
to, lai visiem būtu ērtāk un labāk.”
Pārdomu gads, kurā vairāk
laika izaugsmei
„2020.gads bija nozīmīgs ar
to, ka tā notikumi rosināja cilvēkus
vairāk pabūt ar sevi, izvērtēt prioritātes. Depo, Rimi, rokkoncerti – tas
viss ir labi, bet bez tiem var arī iztikt.
Daudz svarīgāka ir iespēja būt dabā,
kopā ar saviem vistuvākajiem cilvēkiem,” pārdomās dalās Māra Dāme.
„Ļoti gribētos, lai ļaudis arī šajā gadā

Iepriekšējie Ziemassvētki pēc
daudziem gadiem bija pirmie, kuros
nevarēju apciemot mammu. Taču
neko darīt.
Cenšos šo laiku izmantot izaugsmei. Pašmācībā un, piedaloties dažādos semināros un lekcijās, studēju
vēdisko astroloģiju. Šogad esmu nolēmusi pieteikties arī programmēšanas kursos. Manā skolas laikā tā vēl
bija bērna autiņos. Arī šī sfēra mani
ļoti interesē.”
Stipendija palīdzēs piepildīt
sapņus
„Uzzinot, ka man ir piešķirta
Māras Dāmes stipendija, biju ļoti
aizkustināta,” atzīst 11. klases skolniece Ance Pakalne. „Vissirsnīgākais
paldies Mārai Dāmei un arī Smiltenes vidusskolai! Mācos, lai piepildītu savus sapņus. Un par to vēl saņemot tik lielu dāvanu, tiešām ir liels
prieks! Naudu izmantošu, lai sevi
pilnveidotu mūzikā. Jau sen vēlos
apgūt ukuleles spēli. Par stipendiju
nopirkšu ukuleli un arī nošu pulti, jo
līdz šim pašai savas nebija.
Šobrīd visiem ir grūti, bet pasaulē joprojām ir arī ļoti daudz labā.
Jā, visi ilgojamies pēc draugiem,
klasesbiedriem. Taču paliek tik silti,

tiešsaistes stundās dzirdot skolotāja:
„Priecājos Jūs visus redzēt!”
Attālinātajās mācībās ir arī
daudz pozitīvā, piemēram, brīvāks
režīms, kurā padziļināti varu apgūt
to, kas interesē vairāk – matemātiku, vēsturi, mūziku, ģeogrāfiju u.c.
Skolotāji ļoti cenšas, lai sagatavotu
mums interesantus uzdevumus.
Tāpat novērtēju arī to, ka skolas
laikā varu būt kopā ar saviem tuvākajiem cilvēkiem, mācīties vidē,
kurā jūtos vislabāk. Ja kādreiz par
kaut ko esmu sabēdājusies, istabā
ienāk brālis, samīļo, pastāsta kādu
smieklīgu atgadījumu no mūsu abu
kopīgi piedzīvotā. Un uzreiz paliek
priecīgāk…
Dzīvojam laukos, tāpēc ikdienā
varam izbaudīt dabas klātbūtni, izstaigāties svaigā gaisā.”
Patīkami pārsteigta un laimīga
„Patiesi necerēju, ka būšu viena
no stipendijas ieguvējām,” pārsteigumu neslēpj arī 10. klases skolniece
Kristiāna Kļaviņa un atzīst, ka šobrīd
ir laba paveikta darba sajūta, gandarījums, ka viņas paveiktais pamanīts
un novērtēts.
Stipendiju Kristiāna izmantos,
lai piepildītu kādu lielāku sapni. „Ikdienai svarīgākais man viss ir. Šādu
dāvanu par niekiem iztērēt negribas.
Vēlos, lai tad, kad kaut ko nopirkšu,
paskatoties uz šo lietu, atcerētos par
stipendiju un tām labajām domām,
kuras Māra Dāme mums kopā ar šo
naudiņu sūtīja. Iespējams, iegādāšos
ko tādu, kas noderēs vaļaspriekiem.”
Un to Kristiānai ir patiesi daudz: viņa
labprāt glezno, vingro, skrien, vasarās – spēlē volejbolu, piedalās Smiltenes novada pašvaldības rīkotajās
Crossfit nodarbībās.
Kristiāna dzied arī Smiltenes vidusskolas korī „Lido”. „Tas ir tik brīnišķīgi – visiem kopā dziedāt vienu
dziesmu,” atzīst jauniete un neslēpj,
ka šobrīd ļoti pietrūkst kora. Un arī
skolasbiedru.
Šo laiku viņa, tāpat kā mecenāte Māra Dāme, velta izaugsmei. Pēc
vidusskolas Kristiāna vēlas studēt
medicīnu. Tāpēc viņa jau tagad virtuāli apmeklē kursus Rīgas Stradiņa
universitātē un ir apņēmības pilna
piedalīties arī sociālo zinātņu kursos
Latvijas Universitātē.
„Lielu laika daļu aizņem gatavošanās mācību olimpiādēm. Žēl
vienīgi, ka šogad nenotiks skatuves
runas konkurss. Arī tajos vienmēr
piedalījos ar ļoti lielu prieku,” stāsta
Kristiāna, kārtējo reizi apliecinot, ka
tie, kas dara, arī daudz padara.
Teksts: Baiba Vahere
Foto: no personiskā arhīva

Marta Rabāce uzaicināta uz latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādi
Smiltenes vidusskolas 12.a klases skolniece Marta Rabāce uzaicināta piedalīties Latviešu valodas
un literatūras valsts olimpiādē, kas
notiks 6. martā.
„Latviešu valodas un literatūras olimpiādēs piedalos jau vairākus gadus, bet uz valsts olimpiādi
tieku pirmo reizi! Par to, protams,
patiess prieks un vislielākais paldies
skolotājai Valdai Cirītei, kura mani
ļoti atbalstīja un vienmēr ir gatava
ziedot savu laiku, lai palīdzētu,”

Marta Rabāce latviešu valodas un
literatūras olimpiādēs piedalās jau
vairākus gadus, bet šogad īpašu
gandarījumu par paveikto sagādā
uzaicinājums pārstāvēt Smiltenes
novadu valsts olimpiādē.
uzzinot par negaidītajiem panākumiem saka Marta Rābace.
„Olimpiāde notika tiešsaistē un
zināmā mērā tas pat atviegloja, jo
savā vidē jutos brīvāk. Uzdevumu

pildīšana aizņēma tikpat ilgu laiku
kā tas bija klātienē. Lielākais izaicinājums bija sacerējums, jo nekad jau
nevar zināt, kādus tematus piedāvās.
Bet man laimējās! Varēju rakstīt par
dzejnieku Juri Kronbergu.
Martas Rabāces mīļākie mācību
priekšmeti ir latviešu valoda, literatūra un bioloģija. Pēc vidusskolas
viņa plāno doties uz Rīgas Stradiņa
universitāti studēt medicīnu.
Brīvajā laikā Marta labprāt lasa
grāmatas, zīmē un gatavo ēst. Sest-

dienās un svētdienās viņa parasti
pārsteidz savus mīļos ar kādu pašas
gatavotu kārumu. Martai patīk sagādāt citiem prieku un šobrīt viņai
īpaši svarīgi, lai visi būtu veseli un
laimīgi. „Vēl mani iespaido konkurence. Tās dēļ gribas pacensties un
izdarīt labāk…”

Teksts: Baiba Vahere
Foto: no personiskā arhīva
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Atzīmējot Smiltenei 100, izdots unikāls mākslas darbs – fotogrāmata
„100 stipri stāsti“
2020. gads ir bijis izaicinājumiem bagāts gads, taču tas ir bijis
īpašs laiks, jo mums bija iespēja piedzīvot Smiltenes pilsētas simtgadi.
Atzīmējot Smiltenes 100. gadadienu,
kopš pilsētas tiesību piešķiršanas, pēc
Smiltenes novada pašvaldības pasūtījuma ir izdots unikāls mākslas darbs
– fotogrāmata „100 stipri stāsti”, kas
stāsta par šodienas smilteniešiem un
novadniekiem – stipriem ļaudīm un
par vērtībām, ko atzīst un kuras īsteno
ikdienā.
Ideja „100 stipri stāsti” pirmo
reizi radās svētku “Smiltenei 100”
režisoram Kārlim Anitenam, kas bija
plānota kā fotoizstāde pilsētas centrā
un kas būtu kā 100 dienu svētku gaidīšanas pulkstenis, zem kura katru dienu tiek izvietots viens stāsts par stipro
Smiltenes cilvēku. Taču 2020. gads
mums neļāva īstenot sākotnējo svētku
koncepciju, tai pat laikā lika nezaudēt
stipro stātu ideju, bet gan meklēt citas formas kā to realizēt, jo Smiltenes
simtgades svētku moto ir par stipriem
smilteniešiem un novadniekiem.
Kārlis Anitens: „Pilsētu stipru
dara tās ļaudis. Ikviens ir svarīgs – tā
ir mana pārliecība. Savukārt ļaužu dažādība piešķir pilsētai krāsas, raksturu, dinamiku. Es ļoti vēlējos, lai smilteniešu nākamajām paaudzēm paliek

Ar 2021. gada 19. februāri Bilskas bibliotēkā mainīts darba laiks un
jauna vadītāja – Bilskas bibliotēkā
darbu uzsāks Birzuļu bibliotēkas vadītāja Līva Putno. Turpmāk L.Putno
apvienos darbu abās bibliotēkās.
18. februārī Maldai Pabērzai ir
pēdējā darba diena Bilskas bibliotēkā, kur ar lielu atbildības sajūtu par
veicamo darbu un cieņpilnu attieksmi pret sabiedrību un savu darbavietu nostrādāti deviņi gadi. Nozīmīgs ir Maldas ieguldījums senioru
izglītošanā e-vidē, dažādu izstāžu,
pasākumu, grāmatas atvēršanas svēt-

dokumentēta un emocionāla
liecība, cik dažādi, skaisti, stipri, gudri un viedi bija smiltenieši, pilsētai iesoļojot otrajā gadu
simtā. Ceru, ka, izlasot simt
stāstus, ikviens no mums sajutīs
pilsētas kopējo auru un sevi šajā
stipro cilvēku stāstā.”
Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Edgars Avotiņš:
“Pilsēta, novads, Latvija ir tādi,
kādu mēs tos veidojam. Šajos
100 stāstos mēs spēsim ieraudzīt daļu no cilvēkiem, kuri
mūsu pilsētu ir veidojuši. Viņi
vēro, kā tā ir mainījusies, un
ar saviem stāstiem iedvesmo
nākotnes darbiem un izaicinājumiem.”
Lai projektu realizētu kā unikālu
mākslas dabu, Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde piesaistīja smiltenieti Leldi Adeli
Cīruli, kura kopā ar savu kolēģi, fotogrāfu Mārtiņu Goldbergu ir strādājuši
pie dažādiem audiovizuāliem projektiem. Veicot 100 stipro stāstu atlasi un
satiekoties vairākus mēnešus ar cilvēkiem intervijās un fotosesijās, Lelde
ir gandarīta par īstenoto unikālo pieredzi un radītiem foto stāstiem: „Šis
ir stāsts par cilvēkiem. Par svarīgāko,
kas mums katram ir. Par vērtībām, kas

nenoveco, un mīlestību, kas iedvesmo. Mēs katrs esam unikāls savā būtībā, bet tajā pašā laikā visi tik vienādi,
kad runājam par svarīgo.” Fotogrāfiju
autors Mārtiņš Goldbergs: „Man kāds
teica, ka iebraucējs nekad nevar kļūt
par smiltenieti, par smiltenieti jāpiedzimst. Tomēr smiltenietis tevi apburs
ar savu viesmīlību, sirsnību un draudzību. Ja jūsu ceļi ir krustojušies, tad
zini, ka maza daļiņa smiltenieša mājo
arī tevī. Paldies, ka parādījāt man, ko
nozīmē būt smiltenietim, paldies, ka
pieņēmāt mani, paldies, ka uzticējāt

savu stāstu.”
Fotogrāmata „100 stipri
stāsti” ir dziļi personisks, ļoti
patiess vēstījums, tie parāda
emocijas, stāsta par lietām, kas
mums katram ir svarīgas. Ikkatrs no mums ir neaizstājams
un ikviens veido Smiltenes un
novada vēsturisko un jauno attīstību.
100 stipri stāsti izvēlēti,
balstoties uz pašu Smiltenes
novada iedzīvotāju aptaujas
datiem, vēlmēm un ieteikumiem, kas aptaujas rezultātā
tika iegūti 2020. gada pavasarī.
Katrs no 100 stāstiem, lai tas
būtu interesants un oriģināls,
pārstāv kādu no cilvēkam svarīgām tēmām, piemēram, ģimene, patriotisms,
mīlestība, darbs, talanti, bērni, nauda,
svētki, veselība, Smiltenes vārda nesēji. 100 izvēlētie cilvēki pārstāv plašu Smiltenes un arī novada demogrāfisko spektru – bērni, jaunieši, cilvēki
spēka gados, seniori, dažādu profesiju
pārstāvji, uzņēmēji, sabiedrībā zināmi
cilvēki.
Smiltenes stipro cilvēku stāsti ir
nebeidzami, tie ir mums visapkārt. Šie
simts ir tikai sākums. Mēs katrs esam
stiprs savos uzskatos, vārdos, darbos
un domās, tikai to vajag saskatīt, sa-

Izmaiņas Bilskas bibliotēkā

ku organizēšanā un Bilskas pagasta
sabiedriskās dzīves bagātināšanā.
Īpaši gribas atzīmēt Maldas pamatīgo darbu, kas tika ieguldīts bibliotēkas un pagasta vēstures izzināšanā un apkopošanā, novadpētniecības
konkursos ieņemot godalgotas vietas. Konkursā „Mūsu stāsti Latvijas
simtgadei” Bilskas bibliotēkas sagatavotais stāsts „Bilskas skolai – 90”,
kurā ir absolventu vārdi, fotogrāfijas,
skolas liecības u.c. materiāli, izpelnījies vislielāko atzinību. Kā atzinusi
pati Malda – šis stāsts var iepriecināt
ikvienu, kam „Bilskas skola ir nozī-

mīgs dzīves posms. Fotogrāfijas savāktas no bijušajiem skolēniem, viņu
bērniem un mazbērniem, kas ir patiesi iepriecināti par šī darba ideju”.
Novadpētniecības konkursā „Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas
vēsture” Malda iesniedza ar radošu
izdomu izveidotu spēli par Bilskas
bibliotēku «Bilskas bibliotĒKA».
Arī šis darbs izpelnījās vislielāko atzinību un spēle joprojām tiek izmantota dažādos, ne tikai bibliotēkas organizētajos pasākumos. Digitālās izstādes „Ceļā uz Dziesmu svētkiem”
ekspozīcijā, pateicoties Maldai ir

publicēts materiāls „Mākslinieciskā
pašdarbība Bilskas ciemā”, kas liecina, ka viņa ar lielu interesi un no
sirds veica novadpētniecības darbu.
Malda arvien ir bijusi ieinteresēta un atsaucīga kolēģe. Mēs sajutām, ka Bilskas bibliotēkā notiek
sistemātisks, precīzs un radošs bibliotekārais darbs. Pateicamies M.
Pabērzai par ieguldījumu bibliotēkas attīstībā un Bilskas pagasta kultūras dzīves bagātināšanā, par rūpīgu, precīzu un pašaizliedzīgu darbu.
Novēlam arī turpmāk saglabāt savu
nosvērto mieru un patieso interesi

dzirdēt un novērtēt! Mūs visus vieno
spēks un mīlestība pret savu ģimeni,
līdzcilvēkiem un vietu, kuru saucam
par savām mājām! Šis ir stāsts par
stipriem cilvēkiem, stiprā pilsētā, novadā un Latvijā. Tie esam ikviens no
mums. Arī tu!
100 stipro stāstu atlasi veica Lelde Adele Cīrule un Kate Deņīsova pēc
iedzīvotāju aptaujā iesniegtajiem ierosinājumiem. Foto grāmatas sastādītāji
ir stāstu autore Lelde Adele Cīrule,
fotogrāfiju autors Mārtiņš Goldbergs.
Pašvaldības vārdā sakām paldies par
ieguldīto darbu šī mākslas darba tapšanā un emocionālo liecību.
Projekta īstenošanu koordinēja:
Velga Mālkalne, Smiltenes novada
Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde, Aija Cunska, Smiltenes novada
domes deputāte, Marita Mūze, Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste.
Fotogrāmatu būs iespējams iegādāties attālināti https://visit.smiltene.
lv/suvenīri Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centrā, tās cena ir 9.68
EUR. Informācija saziņai par iegādes
kārtību tālr. 64707575, 29395200 epasts: tic@smiltene.lv.
Marita Mūze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

par līdzcilvēkiem.
Bilskas un Birzuļu bibliotēkas
darba laiks no 19. februāra:
Birzuļu bibliotēka:
pirmdien, otrdien 8.30 – 17.00;
trešdien 13.00 – 17.00
Bilskas bibliotēka:
trešdien 8.30 – 12.30;
ceturtdien, piektdien 8.30 – 17.00
Inta Mežule,
Smiltenes novada bibliotēkas
vadītāja

Aicinājums atbalstīt bibliotēkas akcijā „Draudzīgais aicinājums”
„Bagātini savu dzīvi dodams,
sniegdams, dāvinādams! Mūsu tautas gudrība vēstī, ka dots devējam atdodas desmitkārt. Tas nav jāpārbauda. Tas ir jau tūkstoškārt pārbaudīts.
Dotais atgriežas kā gandarījums, kā
prieks, kā dzīves piepildījums un
jēga,” ir teikusi Māra Zālīte.
Smiltenes novada bibliotēka
aicina atbalstīt „Draudzīgā aicinājuma” ideju un no 28. janvāra līdz
28. februārim dāvināt grāmatas, galda spēles un audiovizuālos resursus

Aktuālās
izstādes
Smiltenes novada
bibliotēkā
Līdz 28. februārim Deivida
Džonsa fotogrāfiju izstāde „Zilbaltās noskaņas”.
No 15. februāra līdz 31. martam Ilzes Džonsas radošo darbu izstāde „Dziedi mana dvēsele”.

gan bibliotēkai Smiltenē, gan bibliotēkām novada pagastos.
Pārlūkojiet savus grāmatplauktus – varbūt tur atrodas kāds izdevums, kuru vēlaties dāvināt bibliotēkai. Daudziem mājās ir grāmatas,
kuras ir izlasītas un vairs nav nepieciešamas. Ļausim šīm grāmatām uzsākt jaunu dzīvi un iepriecināt citus
lasīt gribētājus! Dāvinājumu mērķis
ir uzlabot bibliotēkas krājuma kvalitāti, kā arī fiziski nolietotas, bet vērtību nezaudējušas grāmatas aizvietot

pret labā stāvoklī esošām.
Bibliotēkas dāvinājumus pieņem saskaņā ar Dāvinājumu bibliotēkas krājumā pieņemšanas politiku.
Dāvinātie resursi var būt gan jauni,
gan lietoti, taču tiem jābūt labā stāvoklī. Dāvinot ir svarīgi apzināties,
ka bibliotēka nevar pieņemt pilnīgi
visas piedāvātās grāmatas, tāpēc būsim pateicīgi, saņemot nenolietotas
grāmatas, kas izdotas pēc 2010. gada
– gan nozaru literatūru un daiļliteratūru pieaugušajiem, gan arī grāmatas

bērniem un jauniešiem. Tāpat bibliotēkas aicina dāvināt galda spēles
un filmu un animācijas filmu DVD
un klausāmgrāmatas.
Saraksts ar grāmatām un citiem
resursiem, kuri nepieciešami bibliotēkām, kā arī citas vēlmes, kas
papildinātu bibliotēku piedāvājumu
aplūkojams mājaslapā www.smiltene.lv sadaļā Bibliotēkas.
Priecāsimies saņemt arī grāmatas (izdotas pēc 2010. gada), spēles,
DVD un citus resursus, kuri nav mi-

nēti sarakstā.
Neskaidrību gadījumā aicinām
sazināties ar Smiltenes bibliotēku
(tel. 20047831; e-pasts: biblioteka@
smiltene.lv) vai Smiltenes novada
pagastu bibliotēkām.
Esam pateicīgi ikvienam atbalstītājam par dāvinājumiem!
Sanita Lārmane,
Smiltenes bibliotēkas
vecākā bibliotekāre

Bibliotēkas pakalpojumu ierobežojumi turpinās
Pamatojoties uz ministru kabineta pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz
6. aprīlim, bibliotēkās Smiltenes
novadā turpinās iepriekšējā darba
kārtība – iespējams saņemt grāmatas un periodiskos izdevumus
līdzņemšanai, tomēr bibliotēku lasītavas joprojām apmeklētājiem ir
slēgtas.
Apmeklētājiem pašiem strādāt
pie publiski pieejamajiem dato-

riem ar interneta pieslēgumu nav
atļauts.
Lūgums bibliotēku apmeklēt
bez pavadošām personām, lietot
visus nepieciešamos individuālās
drošības līdzekļus – sejas aizsargmaskas, dezinfekcijas līdzekļus un
ievēro drošu distanci no pārējiem
apmeklētājiem nedrūzmējoties iekštelpās.
Lai saīsinātu uzturēšanās laiku
bibliotēkās, aicinām reģistrētos bib-

liotēkas lietotājus sev interesējošos
izdevumus iepriekš rezervēt – rakstot uz bibliotēkas e-pastu, zvanot
vai pieslēdzoties Valkas, Smiltenes,
Strenču novada kopkatalogam sadaļā „Mana bibliotēka”. Šim pakalpojumam nepieciešami autorizācijas
dati, kurus var saņemt, sazinoties ar
bibliotēkas darbiniekiem.
Bibliotēku darba laiks:
• Smiltenē pieaugušo apkalpošanas nodaļa Baznīcas laukumā

13: darba dienās no 10 – 18, sestdienās un svētdienās slēgts;
• Smiltenē bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1: darba dienās no 10 – 16, sestdienās un svētdienās slēgts;
• Smiltenes novada pagasta
bibliotēkās darba laiks paliek nemainīgs.
Sanita Lārmane,
Smiltenes bibliotēkas vecākā
bibliotekāre
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Sports
Smiltenes novada gada labāko sportistu titulus iegūst Mūze un Pauliņš
10. februāra vakarā kanālā
„ReTv” norisinājās svinīgā apbalvošanas ceremonija „Smiltenes novada Gada balva sportā”. Tās laikā tika paziņoti balvu ieguvēji deviņās dažādās nominācijās. Gada
labāko sportistu balvas aizvadītajā
gadā izpelnījās Latvijas čempione
šķēpa mešanā Līna Mūze un viens
no valsts vadošajiem orientieristiem Artūrs Pauliņš.
Aptauja un apbalvošanas ceremonija „Smiltenes novada Gada
balva sportā” tika rīkota jau desmito
gadu pēc kārtas. Aptaujas galvenais
uzdevumus ir popularizēt Smiltenes
novada sporta varenību – sportistus,
komandas, trenerus, sporta personības
un sporta notikumus, kas ļāvuši novada vārdam labākajā tā nozīmē izskanēt
kā Latvijā, tā ārpus tās robežām.
Neskatoties uz vīrusa „Covid –
19” izplatības ierobežošanai noteiktajiem ierobežojumiem, pasākuma
rīkotāji nevēlējās pārtraukt lieliski
uzsākto tradīciju par patiesu svētku
radīšanu Smiltenes novada sporta sabiedrībai. Ar Smiltenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu, tika rasts
risinājums apbalvošanas ceremoniju
padarīt pieejamāku daudziem tūkstošiem interesentu. Tā tika pārraidīta

„ReTv” kanālā. Nepilnas stundas garumā tika pasniegtas balvas deviņās
nominācijās. Saglabājot tradīcijas,
balvas katrā no nominācijām pasniedza īpaši izraudzītas personības.
Pēc viena gada pārtraukuma par
Smiltenes novada gada labāko sportistu tika atzīts viens no Latvijas vadošajiem elites orientieristiem, valsts
čempions Artūrs Pauliņš. Artūrs ir
2020. gada Latvijas elites čempions
orientēšanās sportā garajā distancē
un maratonā. Viņš triumfējis Latvijas kausa kopvērtējumā elites grupā.
Tikmēr „Azimuts” sastāvā viņam
gūta otrā vieta Latvijas čempionātā
stafetē. Somijas čempionātā ieņemta ceturtā vieta stafetē. Populārajā
skriešanas seriālā “Stirnu buks” Milzkalnes posmā Artūrs finišēja otrajā
vietā Lūša distancē. Balvu Artūram
tiešsaistē pasniedza Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars
Avotiņš.
Gada labākās sportistes balvu arī šajā gadā pārliecinoši ieguva
šķēpmetēja Līna Mūze. Sportistei,
kura izpildījusi Tokijas Olimpisko
spēļu normatīvu, aizvadīta stabila
un augstvērtīga sezona. Tās laikā
gūts triumfs Latvijas čempionātā. Ar
sezonā uzrādīto rezultātu 63 metri

un 19 centimetri, Līna Eiropas gada
ranga tabulā ierindojas septītajā vietā. Balvu viņai pasniedza populārais
Latvijas sporta žurnālists un sporta
sacensību komentētājs Anatolijs
Kreipāns.
Labākā jaunā sportista tituls pirmo reizi talantīgajam vieglatlētam Jānim Sausajam, kurš aizvadītajā gadā
kļuva par Latvijas un Baltijas junioru
čempionu 110 metru barjerskrējienā.
Balvu smiltenietim pasniedza divu
„Tour de France” velobraucienu dalībnieks Gatis Smukulis.
Spēcīga konkurence bija labākās
jaunās sportistes nominācijā, kur lielākā daļa pretendentes guvušas vērā
ņemamus valsts un Baltijas mēroga
sacensību rezultātus. Balvu ieguva 100 metru barjerskrējēja Marta
Marksa, kura kā vienīgā Latvijā šosezon distanci veica ātrāk par 14 sekundēm. Viņa kļuva par Latvijas un
Baltijas junioru čempioni un valsts
pieaugušo čempioni. Balvu sportistei pasniedza mūzikas grupas „Tautumeitas” brīnišķīgās meitenes.
Ar īpaši lielu sirsnību tika paziņota balvas par mūža ieguldījumu
Smiltenes novada sportā saņēmēja. Nozīmīgo apbalvojumu saņēma
sporta skolotāja ar 45 gadu stāžu

Margarita Mikarta. Balvu joprojām aktīvajai un dzīvespriecīgajai
dāmai pasniedza līdzgaitniece Kitija
Klempnere, Smiltenes vidusskolas
direktore Ilze Vergina un Smiltenes
novada sporta centra vadītājs Guntars Markss.
Gada labākās komandas tituls
pirmo reizi „AzimutsOK/ Smiltenes BJSS” orientēšanās vīriešu
stafešu komandai, kas ieguva otro
vietu Latvijas čempionātā un triumfēja „Daugavas stafetēs”. Komandas
sastāvā startēja grundzālieši – Artūrs
Pauliņš, Ilgvars Caune un Matīss
Slikšjānis. Balvu vīriem pasniedza
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Smiltenes posteņa vīri.
Gada sporta notikuma nominācijā sīvā konkurencē balvu ieguva
leģendārās Latvijas riteņbraukšanas
sacensības – „Smiltenes kauss”.
Divu dienu garumā tās pulcēja vairāk
nekā 500 dalībnieku no visas Latvijas. Balvu šajā nominācijā pasniedza
allaž rosīgā aktīvās atpūtas pasākumu rīkotāja Santa Paegle.
Par Smiltenes novada gada labākajām amatieru sportistēm līdzjutēju
un žūrijas kopējā vērtējumā kļuva
distanču slēpotājas – Žanete Leimane un Elita Zālīte. Trešo gadu pēc

kārtas abām māsām veiksmīgi pievārēts pasaulē populārākais 90 kilometru garais masu slēpojums „Vasaloppet”. Sekmīgs starts arī vēl vienās
no Pasaules tūres „World Loppet”
sacensībām – gleznainajā „Marcialonga” slēpojumā, kura garums ir 70
kilometri. Māsas komandas “EFNS”
sastāvā ieguva 2. vietu Eiropas mežinieku čempionātā biatlonā stafetē.
Sporta veterāna balvu cīņu beidri – Kitijas Klempnere, Vairis Krauklis un Iveta Kazaine pasniedza
soļotājam Jurim Malnacim, kuram
savā sporta veidā jau vairāk nekā 30
sezonas. To laikā gūti neskaitāmi tituli valsts un starptautiskā mēroga
sacensībās, kuram savā sporta veidā
jau vairāk nekā 30 sezonas. To laikā
gūti neskaitāmi tituli valsts un starptautiskā mēroga sacensībās.
Aptaujas un apbalvošanas ceremonijas organizators Toms Markss
izsaka pateicību par atbalstu Smiltenes novada pašvaldībai, Smiltenes
pilsētas Kultūras centram, Smiltenes
novada sporta pārvaldei, “STV Studijai”, portālam un laikrakstam „Ziemeļlatvija.
Toms Markss,
Smiltenes novada Gada balvas
sportā rīkotājs

Aicinām iedzīvotājus piedalīties projekta „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” aktivitātēs
CROSSFIT vingrošanas
nodarbības Smiltenes stadionā
Nodarbības paredzētas funkcionālo treniņu piekritējiem gan ar,
gan bez pieredzes, ko var veikt visa
ģimene, katrs pēc savām spējām.
Regulāri apmeklējot šādas vingrošanas nodarbības iespējams uzlabot ne tikai savu fizisko pašsajūtu,
bet arī mazināt stresu un garīgo
izdegšanu. Nodarbības paredzētas
visai ģimenei, ikvienam, kas vēlas
iesaistīties vidējas slodzes fiziskās
aktivitātēs, attīstīt kustību motoriku
un stiprināt sirds un asinsvadu veselību.
Nodarbību laiki:
Katru sestdienu plkst.10:00
Smiltenes stadionā, Kalnamuižā,
Smiltenes pagastā. Ja gaisa temperatūra sasniedz vairāk kā -10
grādus, tad tiek nodrošināta iespēja
nodarbībā piedalīties, izmantojot
tiešsaistes platformu ZOOM (aicinām sekot informācijai Smiltenes
novada mājas lapā www.smiltene.
lv) Klātienes nodarbībās pieļaujamais dalībnieku skaits ir 10 per-

sonas. Iepriekšēja pieteikšanās pie
treneres Daces Dzilnas (lietotnē
WhatsApp +371 22028156) ir obligāta.
Slēpošanas nodarbības –
pārgājieni Smiltenes slēpošanas
trasē
Aicinām piedalīties slēpošanas
pārgājienos, kuros bir iespējams
apgūt slēpošanas tehniku un nepieciešamās iemaņas pieredzējušu slēpošanas treneru pavadībā Smiltenes
slēpošanas trasē. Nodarbību mērķis
ir popularizēt fiziskās aktivitātes arī
ziemas mēnešos, jo, lai saglabātu
vispārējo veselību, ar fiziskām aktivitātēm ir jānodarbojas regulāri un
vēlams tās dažādot pēc sezonas un
iespēju robežās tās pavadīt svaigā
gaisā. Pārgājienus organizē biedrība „Smiltenes sporta centrs” un tie
plānoti sestdienās, kamēr sniegotie
laika apstākļi to atļaus. Par nākamā
slēpošanas pārgājiena norisi, datumu, laiku un pieteikšanos aicinām
sekot informācijai Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv.
Vingrošanas nodarbības

fizioterapeita vadībā tiešsaistes
platformā ZOOM
Vingrošana ir piemērota praktiski jebkura vecuma, miesasbūves
un fiziskās sagatavotības cilvēkiem.
Nodarbību laikā fizioterapeits grupas dalībniekiem rāda ārstnieciskos
vingrojumus un raugās, lai tie tiktu
izpildīti pareizi. Regulāri apmeklējot vingrošanas nodarbības, iespējams profesionāļa vadībā nostiprināt ķermeņa muskulatūru, uzlabot
stāju un lokanību. Vingrošana arī
palīdz atbrīvoties no stresa un tā izraisīta muskuļu saspringuma, uzlabo pašsajūtu un vairo enerģiju.
Nodarbību laiki:
Ceturtdienās 18. un 25. februārī;
Marta mēnesī katru otrdienu
un ceturtdienu plkst.18.00 tiešsaistes platformā ZOOM. Piekļuves
saite tiek publicēta Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv.
Nodarbības vada sertificēta fizio-

terapeite Baiba Gutāne. Iepriekšēja
pieteikšanās nav nepieciešama.
Psihologa nodarbības bērnu
vecākiem tiešsaistes platformā
ZOOM
Aicinām piedalīties tiešsaistes
lekcijās bērnu vecākiem „Pastāvēs,
kas mainīsies”. Lekcijās tiek apskatītas tēmas bērnu un jauniešu psihoemocionālo stāvokli, savstarpējām
attiecībām ar vecākiem un vienaudžiem, kā arī atkarībām un to izraisošo vielu ietekmi uz veselību un
sabiedrību kopumā. Lekcijas ietver
teorētisko un praktisko informāciju, ikkatram ir iespēja pilnveidot
zināšanas par saviem iekšējiem resursiem, kā arī apgūt krīzes pārvarēšanai nepieciešamās prasmes un
iemaņas. Ievērojot valstī noteiktos
epidemioloģiskos ierobežojumus,
lekcijas notiek tiešsaistes platformā ZOOM. Nākamās nodarbības
plānotas 22. un 26. februārī plkst.
19.00., nodarbību turpinājums būs
aprīļa mēnesī. Lekcijas vada psiholoģe Dace Gailīte (Mg.Psych).
Pieteikšanās nodarbībām, sūtot

vēstuli uz e-pastu anita.steinberga@smiltene.lv vai zvanot uz tālr:
28680831. Reģistrētiem dalībniekiem tiks nosūtīta tiešsaistes piekļuve lekcijām.
Visas nodarbības ir bezmaksas un tajās var piedalīties ikviens
Smiltenes novada iedzīvotājs.
Lūdzam sekot līdzi turpmākajiem plānotajiem pasākumiem un
to norises laikiem Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā www.
smiltene.lv.
Nodarbības tiek organizētas
projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/052 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros, saistībā ar epidemioloģiskajiem ierobežojumiem šobrīd
iespējams organizēt tikai tiešsaistes
nodarbības vai klātienes nodarbības
ārā grupās līdz 10 dalībniekiem.
Projekts tiek īstenots no 2017. gada
un turpināsies līdz 2023. gadam.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Ko domājam par sportu Smiltenes novadā?
Noslēgusies aptauja, kuras mērķis bija novērtēt Smiltenes novada
iedzīvotāju un viesu apmierinātību ar
sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumu novadā un uzklausīt ieteikumus.
Saņemtas 125 atbildes. Aktīvākās atbilžu sniedzējas ir sievietes (60,8%)
un iedzīvotāji vecuma grupā no 36 –
45 gadiem (32%). 64% no respondentiem dzīvo Smiltenē, ¼ daļa ir kādas
sporta organizācijas vai kluba biedri
un 5,6% no respondentiem neiesaistās
fiziskajās aktivitātēs.
Pēc aptaujas datiem populārākās
iedzīvotāju ikdienas fiziskās aktivitātes mūsu novadā ir ilgstošas pastai-

gas, skriešana, slēpošana, peldēšana,
dažādas aktivitātes uz ūdens (SUP
dēļi, kanoe, katamarāni, kajaki u.c.),
nūjošana un riteņbraukšana, savukārt
kā atpazīstamākie sporta pasākumi
nosaukti Latvijas čempionāta posmi
autokrosā, “top!” ielu stafetes, 1.līgas
futbola kluba “Smiltene” spēles, Latvijas čempionāts triatlonā sprinta distancē un triatlona sacensības “Half
Ironman”, tautas skrējiens “Smiltenes
apļi” un Smiltenes kausa izcīņa riteņbraukšanā.
Uz jautājumu par projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā”

bezmaksas aktivitātēm, lielākā daļa
respondentu (58,4%) atzīst, ka tās neizmanto, bet pārējie no piedāvātajām
aktivitātēm visvairāk piedalījušies
jogas nodarbībās, vingrošanā pie fizioterapeita, CrossFit nodarbībās un
slēpošanas pārgājienā uz Niedrāja
ezeru.
Ar sporta pakalpojumu kvalitāti
pieaugušajiem kopumā ir apmierināti
72,8 % respondentu un kā sava prieka
un apmierinātības iemeslus nosauc:
• Cilvēkus – gan sava sporta veida
fanātiķus, kuri organizē un aizrauj
citus, gan sportiskos un aktīvos
iedzīvotājus, gan skolotājus un tre-

nerus, kuri motivē darboties, gan
mūsu sportistu sasniegumus valsts
un pasaules mērogā;
• Brīvdabas sporta infrastruktūru –
marķētās trases skriešanai, nūjošanai, riteņbraukšanai, slēpošanas
trase, āra trenažieri, pieejamās
ūdens aktivitātes Tepera ezerā, slidotava;
• Dabu – pauguriem bagātais reljefs,
meži, ezeri un parki kā sporta zāle
pieejami 24/7;
• Aktivitāšu un sporta pasākumu
daudzveidību.
Ir daudz ieteikumu un vēlmju nepieciešamajiem uzlabojumiem – pa-

pildināt un regulāri atjaunot publiski
pieejamo informāciju; pabeigt Trases
ceļu; atjaunot hokeja laukumu, trenažieru zāli, skeitparku; nodrošināt sporta inventāra nomu; organizēt sporta
nodarbības treneru vadībā tenisā,
badmintonā, florbolā, hokejā, fitnesā;
veikt uzlabojumus pagastu sporta infrastruktūras objektos, bet visvairāk
ieteikumu (29%) saistīti ar pieejamību
sporta infrastruktūras objektiem.
Paldies ikvienam, kurš dalījās
ar savu prieku vai sarūgtinājumu par
sporta dzīvi mūsu novadā!
Rita Rozīte,
KSMP vadītājas vietniece
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Noslēgušies lielākie iekštelpu atjaunošanas un restaurācijas darbi
Smiltenes baznīcas pastāvēšanas vēsturē
Pateicoties Smiltenes uzņēmēju, pašvaldības, sabiedrībai,
draudzes locekļu un, īpaši, baznīcas padomes priekšnieces Gitas
Mūrnieces finansiālam atbalstam,
uzstājībai un neatlaidībai, Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca ir
atkal atvērta atjaunotā izskatā.
Pabeigti 2020. gadā uzsāktie
apjomīgie baznīcas iekštelpu, logu
un durvju atjaunošanas darbi, tajā
skaitā, restaurēta un atjaunota grīda un griesti, veikts iekšsienu dekoratīvais krāsojums ar tautisko
motīvu ornamentētām polihromām
horizontālām rakstu joslām, baznīcas dienvidu un rietumu spārnos
veikta esošo balkonu koku virsmu
krāsošana, izbūvēta trešā apaļā
krāsns, veikti lustru un logu restaurācija un sakristejas remonta darbi.
Izremontētas papildus telpas, ierīkots logu apgaismojums, elektroinstalācija, video novērošana un
apskaņošana.
Darbi baznīcā izpildīti saskaņā ar Artūra Lipiņa izstrādāto
Smiltenes baznīcas iekštelpu arhitektonisko-māksliniecisko izpēti,
saglabājot vēsturisko 1926.gada

dekoratīvo krāsojumu
un SIA “Velve-AE”
izstrādāto restaurācijas
darbu aprakstu.
Pateicoties Smiltenes novada domes
piešķirtajam finansējumam, turpinās Smiltenes dievnama ērģeļu
restaurācijas
darbi.
Darbus plānots pabeigt
2021. gada decembrī.
Daudz pārsteigumu gaida Smiltenes
baznīcas draudzes locekļus, apmeklētājus
un viesus, kad atkal
būs iespēja pulcēties
koncertos, ekskursijās
un baznīcas svētkos.
Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca,
kura ir lielākā lauku tipiska krusta veidā celtā
baznīca Latvijā (16. –
18. gs.) un tai piešķirts
Gita Mūrniece
Valsts nozīmes kultūras
pieminekļa statuss, ir piedzīvojusi lielāko atjaunošanu un
restaurāciju pastāvēšanas vēsturē.
Marita Mūze, sabiedrisko attiecību specialiste
Foto: Santa Sinka

Smiltenē vēl nav gaidāms pavasaris, taču iezīmējas dažas kultūras aktivitātes!
Lai
iepriecinātu,
sniegtu
mundrumu Smiltenes novada iedzīvotājiem šajā pandēmijas laikā,
īpaši romantiskās noskaņās tika atzīmēta Valentīndiena. 14. februārī,
no plkst.13:00 līdz plkst. 19:00 ikvienam bija iespēja doties romantiskā pastaigā Vecajā parkā ar pieturvietu Jaunajā estrādē, kur tika

baudīti karstie dzērieni, mūzika un
citas ziemai raksturīgas aktivitātes
svaigā gaisā.
Svinot Valentīndienu, pastaigas
laikā pa Veco parku bija iespējams
nogaršot gardo Smart Coffee Service kafiju, klausīties mūziku disko
gaismās, veidot sirdis no sniega, kā
arī piestāt pie viesnīcas “Brūzis”, kur

mazliet iestiprināties ar siltajiem dzērieniem un Valentīndienai gatavotiem
kārumiem.
Kā arī Smiltenes novada Kultūras centra pagalms no 12. līdz 15.
februārim tika sagatavots Valentīndienas sajūtām.
Tikmēr Smiltenes novada pagastos

Grundzāles kultūras nama lielās
zāles logos no 15. februāra būs skatāma izstāde tautiskās noskaņās "Meteņa sveiciens pavasarim".
Šobrīd vēl tiek iezīmētas aptuvenās kultūras aktivitātes 8.martā jeb
sieviešu dienā, par kurām noteikti sekos informācija!
Par janākajām aktualitātēm ai-

cinām sekot līdzi Smiltenes novada
mājaslapā www.smiltene.lv. Plašāka
informācija: Smiltenes novada Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja
kulturascentrs@smiltene.lv,
mob.
tālr. +37128688101.
Alise Seile,
Smiltenes novada KC mākslinieciskā vadītāja

Agrīnā pieteikšanās vakcīnai pret Covid-19
Vakcīna ir kopīga iespēja sevi pasargāt no simptomātiskas saslimšanas
ar Covid-19 un uzveikt pandēmiju, lai
atgrieztos pie ierastā dzīves ritma. Vakcinācija pret Covid-19 ir brīvprātīga.
Vakcinācijas kārtība tiek plānota pēc prioritāro grupu principa, kur
priekšroka vispirms tiek dota cilvēkiem, kuru dzīvība vai veselība Covid-19 dēļ ir visvairāk apdraudēta.
Iedzīvotāju prioritārās grupas ir šādas:
veselības aprūpes darbinieki, ilgstošas
sociālās aprūpes centru darbinieki un
to klienti, personas virs 60 gadu vecuma, personas ar hroniskām slimībām,
personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar bērniem, kam ir noteiktas
hroniskas un imūnsupresējošas slimības, personas, kas mājās aprūpē smagi
slimas personas, izglītības iestāžu darbinieki, operatīvo dienestu darbinieki,
nozaru identificētie kritiskie darbinieki, uzņēmumu darbinieki, kas saskaras ar lielu skaitu cilvēku un kur nevar
ievērot divu metru distanci un tad visa
sabiedrība.
Kopumā Latvijas iedzīvotāji varēs reģistrēties vakcīnas saņemšanai
četros veidos:
• vietnē www.manavakcina.lv;
• zvanot pa bezmaksas tālruni
8989;
• darba devēji varēs iesniegt savu

netbanku, eID, eParaksta
karti vai eParaksta mobilo
lietotni. Lai piereģistrētos,
veidlapā jānorāda dati par
sevi, kontaktinformācija un
vēlamā vakcinēšanās vieta,
jāatzīmē, vai ir konkrētas
hroniskas slimības un vai
strādā profesijā, kas iekļauta prioritāro grupu sarakstā.
Visi saņemtie pieteikumi vakcīnai viena kalendārā mēneša laikā tiks
apstrādāti vienlīdzīgi, pēc
nejaušības principa. Tas nozīmē, ka februārī saņemtie
darbinieku sarakstus (primāri iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties
individuāli, negaidot darba devēja
rīcību);
• ar ģimenes ārstu palīdzību.

Agrīnās pieteikšanās vietne
www.manavakcina.lv.

Saskaņā ar Latvijā apstiprināto
vakcinācijas pret Covid-19 plānu, ir
izveidota Covid-19 vakcīnas agrīnās
pieteikšanās vietne www.manavakcina.lv. Agrīnās pieteikšanās mērķis ir
iegūt informāciju par iedzīvotāju nodomu vakcinēties un efektīvi plānot
vakcinācijas kabinetu noslodzes un

jaudas.
Manavakcīna.lv mājaslapā iespējama reģistrēšanās, izmantojot inter-

pieteikumi tiks apstrādāti vienlaicīgi
un šie iedzīvotāji saņems aicinājumu
vakcinēties uz pieteikumā norādīto e-

pasta adresi un tālruņa numuru, tiklīdz
vakcīnas būs pieejamas un vakcinācijas punkts pieejams.
Papildu informācija www.manavakcina.lv.

Agrīnās pieteikšanās
bezmaksas tālrunis 8989
Tālruņa līnija tiek izveidota ar
mērķi, lai atvieglotu pieteikšanos tiem
Latvijas iedzīvotājiem, kas objektīvu
iemeslu dēļ nevar izmantot pieteikšanās vietni www.manavakcina.lv. Tālruņa līnijas darba laiks ir katru darba
dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Veicot zvanu, iedzīvotājiem
ir sevi jāidentificē ar personas
kodu un vārdu/uzvārdu un jānorāda savs tālruņa numurs un/vai
e-pasta adrese. Iedzīvotāji var
norādīt arī otru – kāda tuva cilvēka – tālruņa numuru, uz kuru
zvanīt, lai justos droši, ka patiešām būs sasniedzami brīdī, kad
pienāks vakcinācijas laiks.
Tālruņa līnija izmantojama
tikai un vienīgi, lai nodrošinātu
iedzīvotāju reģistrēšanu vakcīnas saņemšanai.

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

Avots: www.covid19.gov.lv

