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ABREVIATŪRU UN SAĪSINĀJUMU SARAKSTS
AA – Anonīmie alkoholiķi
AS – Akciju sabiedrība
AES – Atomelektrostacija
ArcGIS - Digitālās kartēšanas programma
BVKB - Būvniecības valsts kontroles birojā
BIS - Būvniecības informācijas sistēmas
BDR – Biedrība
CE – Centralizētie eksāmeni
CFLA - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
ČAES – Černobiļas atomelektrostacija
DI – Deinstitucionalizāciju
EPS – Elektroniskā pieteikšanās sistēma
ESF – Eiropas Sociālai fonds
ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas savienība
FK – Futbola klubs
GRT - Garīga rakstura traucējumiem
HES – Hidroelektrostacijas
IEKRP - Ilgtspējīga enerģijas un klimata rīcības plāna
IKVD - Izglītības kvalitātes valsts dienests
IT – Informācijas tehnoloģijas
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
JSPA - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
KP VIS - Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu
LAD – Lauku atbalsta dienests
LDC - Lauksaimniecības datu centrs
LR – Latvijas Republika
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūras
NVO – Nevalstiskās organizācijas
MA – Metodiskā apvienība
PII – Pirmsskolas izglītības iestāde
PLMP - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
PMPIG - Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiki
RAIM - Reģionālās attīstības indikatoru moduli
SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SIVA – Sociālās integrācijas valsts aģentūra
SNPP - Smiltenes novada Pašvaldības policija
TIC – Tūrisma informācijas centrs
TLMS - Tautas lietišķās mākslas studijā
TV – Televīzija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas
VAS – Valsts akciju sabiedrība
VDEĀK - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisija
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VID - Valsts ieņēmumu dienests
VISC - Valsts Izglītības satura centra
VMD - Valsts meža dienesta
VPDK – Vidējā paaudzes deju kolektīvs
VPVKAC - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā
VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
VSAOI - Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme
VZD – Valsts zemes dienests
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1. SMILTENES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA
2019. gadā Smiltenes novadam aprit
desmit gadi, kopš apvienoti astoņi Smiltenes
pilsētai piegulošie pagasti - Smiltenes, Blomes,
Brantu,
Launkalnes,
Variņu,
Palsmanes,
Grundzāles un Bilskas. Šīs dekādes sākums ir bijis
lielisks atspēriena punkts novada turpmākai
izaugsmei un attīstībai.
2019. gadā novadā turpinājās vērienīgi
infrastruktūras un teritoriju labiekārtošanas darbi,
kopumā tika iesākti un turpināti 44 investīciju
projekti. Vairāk kā puse no pašvaldības budžeta
(30,4 milj. eiro), kas bijis vislielākais apjoma ziņā
visas dekādes laikā, tika ieguldīts infrastruktūras
uzlabošanai un sakārtošanai novada teritorijā.
Aizvadītajā gādā pieaudzis gan kultūras pasākumu kopskaits, gan to apmeklētāju apjoms.
Par vienu no nozīmīgākajiem pasākumiem kultūrā 2019.gadā jāatzīmē Smiltenes novada 10
gades svinību cikls, kur, izceļot vietējās vērtības, dažādu pasākumu kopums norisinājās visos
novada pagastos, ar svētku cikla noslēgumu Bilskas pagastā pie Mēru muižas. Savukārt sportā
aizvadīto gadu atcerēsimies ar būtisku pienesumu Smiltenes novada sporta infrastruktūrai –
2019. gadā ekspluatācijā tika nodota daudzfunkcionālā objekta “Trases ceļš” pirmā kārta,
nodrošinot iedzīvotājiem plašas fizisko aktivitāšu iespējas: distanču slēpošanā, skriešanā,
nūjošanā, riteņbraukšanā. Multifunkcionālā būve nodrošina iedzīvotājiem iespēju aktīvi atpūsties
jebkurā gada laikā.
2019.gadā Smiltenes novada Kultūras un Sporta joma piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas ņemot vērā 2018.gada audita gala ziņojumu un Smiltenes novada kultūras un sporta jomas
izvērtēšanas darba grupas veikto analīzi, dome nolēma reorganizēt Smiltenes novada Sporta
pārvaldi un Kultūras pārvaldi un izveidot jaunu pašvaldības iestādi – Kultūras, sporta un
mūžizglītības pārvaldi, kura savu darbību uzsāka ar 2020.gada 1.janvāri. Jaunās pārvaldes
darbības mērķis ir attīstīt Smiltenes novada kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības
struktūrvienības kā daudzfunkcionālas un kvalitatīvas pakalpojumu sniedzējas.
Novada piedāvājums ir svarīgs, tomēr tas nebūtu iespējams bez pašiem iedzīvotājiem, kuri
veido šo novadu tieši tādu, kāds tas ir - uz attīstību vērsts, dinamisks un augošs. 2019.gada
16.decembrī Latvijas pašvaldības pulcējās uz konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”
rezultātu paziņošanu. Pēc konkursa komisijas vērtējuma, Smiltenes novada pašvaldība tika
novērtēta un atzīta par ģimenēm draudzīgāko pašvaldību Vidzemes reģionā, kā arī tika saņemta
15 000 eiro naudas balva. Par sasniegto un īstenoto noteikti varam teikt paldies mūsu novada
cilvēkiem, kas ir Smiltenes novada vislielākā vērtība, kas strādā, attīsta novadā uzņēmējdarbību,
radot darba vietas Smiltenes un apkārtējo novadu iedzīvotājiem, kas noteikti ir kā pamats novada
attīstībai tālākā nākotnē.
2019.gadā jaunu elpu iegūst Limbažu iela 8, kur pašvaldības projekta “Smiltenes pilsētas
degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta” ietvaros tika veikta degradētās teritorijas sakārtošana
un izbūvēta jauna ražošanas ēka uzņēmējdarbības attīstīšanai un Smiltenes novada industriālo
teritoriju sakārtošanai. Kopš 2020.gada jūnija šis investīciju objekts ir iznomāts uz 12 gadiem
kokapstrādes uzņēmumam SIA “LV Timber”. Šis ir jauns sākums inovatīvam un perspektīvam
Smiltenes novada uzņēmumam.
Kā pašvaldība cenšamies sniegt atbalstu ikvienam Smiltenes novada uzņēmējam, ik gadu
rīkojot uzņēmējdarbības ideju konkursu “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”. 2019.gadā noslēdzās
arī pārrobežu sadarbības projekts amatnieku un mājražotāju atbalstam “COOP Local”. Uzņēmēju
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aktivitāte 2019.gadā ir labvēlīgi ietekmējusi pašvaldības budžeta ieņēmumus, kuri par 800 000
eiro pārsnieguši plānotās ieņēmumu prognozes.
Lai Smiltenes novada uzņēmējdarbībai radītu potenciālu pēctecību, stiprinātu un
nodrošinātu izglītības līmeni novada teritorijā, sagatavotu speciālistus un rūpētos par bērnu
konkurētspēju valstiskā mērogā, izglītība Smiltenes novadā ir viena no svarīgākajām vērtībām.
2019.gadā turpinās projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” īstenošana, kura
ietvaros 2019.gadā pārbūvēts skolai piegulošais basketbola laukums, iegādāts aprīkojums un
ieviesti jauni informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumi, izbūvēta un iekārtota
internāta ēka ar 60 vietām, turpinās Smiltenes vidusskolas jaunā mācību korpusa būvniecība, kā
noslēdzošie darbi plānoti multifunkcionālas sporta halles būvniecība. Projekta īstenošana
noslēgsies 2021.gadā.
Neskatoties uz lielākiem vai mazākiem veikumiem, 2019. gadā būtiski esam pilnveidojuši
Smiltenes novadu, tiek meklēti risinājumi arī problemātiskiem jautājumiem, piemēram, kā
paaugstināt bērnudārzu pieejamību, kā palielināt mājokļu pieejamību iedzīvotājiem, kā uzlabot
izglītības kvalitāti, kā nodrošināt trūkstošo ģimenes ārstu, pedagogu un citu profesiju deficīta
mazināšanos novadā, kā paaugstināt atbalstu dažādām sociālajām grupām, palīdzēt
uzņēmējdarbības videi un galu galā, kā paaugstināt Smiltenes novada attīstības tempu, lai novadā
vienlīdz labi justos kā tās iedzīvotāji, tā Smiltenes novada viesi.
Noslēdzot desmitgadi, Smiltenes novads ir jaunu pārmaiņu priekšā, 2020.gada 10.jūnijā
Latvijas Republikas Saeima pieņēma lēmumu par jaunu administratīvās teritorijas reformas
uzsākšanu, galīgajā lasījumā tika pieņemts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums,
kas paredz, ka līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām būs
42 pašvaldības. Smiltenes novadā reformas rezultātā iekļausies Apes pagasts, Apes pilsēta,
Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Drustu pagasts, Gaujienas pagasts, Grundzāles
pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Raunas pagasts, Smiltenes pagasts, Smiltenes
pilsēta, Trapenes pagasts, Variņu pagasts un Virešu pagasts.
Esam stipri cilvēki, stiprā un ilgtspējīgā novadā – lai viss izdodas arī turpmāk!
Edgars Avotiņš,
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
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2. SMILTENES NOVADA RAKSTUROJUMS
2.1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Smiltenes novada ilgtermiņa attīstības vīzija 2030.gadam - novadā ir attīstīta konkurētspējīga
ražošana, tiek koptas izglītības, kultūras un sporta tradīcijas, pievilcīgā dzīves vidē dzīvo un
darbojas gudri un izglītoti cilvēki. 1
Smiltenes novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos
pagastus – Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas.
Smiltenes novada teritorijas kopējā platība – 946,84 km2.
Blīvums – 13,39 iedz./km2.
Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta.
Iedzīvotāju skaits – 12 675 (uz 01.02.2020.)3, 42% novada iedzīvotāju dzīvo Smiltenes pilsētā.
Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas – 132 km, no Igaunijas robežas – 40 km.
Robežojas ar Strenču, Valkas, Apes, Gulbenes, Raunas, Beverīnas, Vecpiebalgas un Priekuļu
novadiem.

1.attēls. Smiltenes novada teritorijas karte .

Smiltenes novadu šķērso galvenie autoceļi – šoseja (A2) Rīga–Veclaicene–Sanktpēterburga
(Krievija) un valsts reģionālie autoceļi Valmiera–Smiltene, Smiltene–Valka, Smiltene–Gulbene,
Smiltene–Strenči.
Smiltenes novada teritorija aizņem 946,84 km2. Vislielāko platību no novada teritorijas
aizņem Launkalnes pagasts – 221,84 km2, t.i., 23,4% no kopējās novada teritorijas. Vismazākā
platība ir Smiltenes pilsētai – 7,2 km2, kas ir 0,8% no novada teritorijas.
Tabula nr.1 Smiltenes novada teritoriju īpatsvars

Administratīvi teritoriālā vienība
Smiltenes pils.
Smiltenes pag.
Blomes pag.
Brantu pag.
Palsmanes pag.

(km²)
7,2
68,90
75,94

Platība
Īpatsvars kopējā teritorijā (%)
0,8
7,3
8,0

82,39
99,59

8,7
10,5

Smiltenes novada Attīstības programma 2012.– 2018.gadam
RAIM, Dati uz 01.01.2020,
3
PMLP, Dati uz 01.01.2020.
1
2
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Variņu pag.
Grundzāles pag.
Bilskas pag.
Launkalnes pag.
KOPĀ:

100,54
129,52
160,92
221,84
946,84

10,6
13,7
16,9
23,4

Smiltenes novada nozīmīgākie dabas resursi ir lauksaimniecības un meža teritorijas.
Vislielāko daļu no novada teritorijas aizņem meža zemes – 49,4%, lauksaimniecībā
izmantojamās zemes ir 38,6% no novada kopējās teritorijas. Smiltenes novada Variņu, Blomes
un Smiltenes pagastos atrodas reģiona nozīmes lauksamniecības zemju areāli, kurās ir potenciāls
konkurētspējīgai lauksaimniecībai. Lielākie mežu masīvi plešas novada ziemeļu, vidus un
dienvidu daļā. Ar šādu zemi bagātākie ir Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasti.
Lielākās ūdensteces novada teritorijā ir Abuls, Palsa, Nigra, Rauza, Vijas upe, lielākās
ūdenstilpes ir Lizdoles, Niedrājs, Spiciera ezeri. Novadā esošās upes, ezeri, slīpās nogāzes un
salīdzinoši mazais attālums starp ezeriem ir piemērota vide ainaviskās telpas attīstīšanai.
Neskartās dabas teritorijas, bioloģiskā daudzveidība ir resursi, kurus, atbilstoši pielāgojot, var
izmantot pilsētas un novada lauku teritoriju ekonomiskā potenciāla palielināšanai, ekonomiskās
aktivitātes veicināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Derīgo izrakteņu atradnes Smiltenes novada pagastu teritorijās ir izvietotas vienmērīgi,
katrā pagastā ir vidēji no 3 līdz 5 atradnēm. Izejvielu resursi spēj pilnīgi nodrošināt ne tikai
iekšējā tirgus vajadzības, bet arī ļauj eksportēt daļu izejvielu vai no tām iegūto produkciju.
2.1. IEDZĪVOTĀJI

Latvijā pēdējo gadu laikā ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence. Šī
tendence raksturīga arī Smiltenes novadam. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)
datiem Smiltenes novadā dzīvo 12 675 iedzīvotāji (dati uz 01.01.2020.). Salīdzinot ar
reģistrētajiem datiem uz 2019.gada 1.janvāri, migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas
rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 116 personām.

2.attēls. Smiltenes novada iedzīvotāju skaita dinamika pa gadiem4.

Lielākais iedzīvotāju skaits Smiltenes novadā koncentrējas Smiltenes pilsētā – 5403 jeb
42% no visiem novada iedzīvotājiem. Vismazāk apdzīvotais ir Brantu pagasts ar 559
iedzīvotājiem, turpretī šajā gadā tas sasniedzis ievērojamu iedzīvotāju skaita pieaugumu +15
iedzīvotāji. Pārējos pagastos iedzīvotāju skaits ir no 733 Variņu pagastā līdz 1178 Bilskas
pagastā. Lielākais iedzīvotāju skaita samazinājums vērojams Smiltenes pagastā - par 62, Variņu
pagastā - par 25 un Palsmanes pagastā - par 24 iedzīvotājiem mazāk.

4

PMLP

6

3.attēls. Iedzīvotāju skaita sadalījums Smiltenes novada administratīvi teritoriālajās vienībās uz 01.01.20205.

Uz 01.01.2020. sieviešu novadā ir vairāk nekā vīriešu - 51 % jeb 6481 sieviešu, vīriešu 6194 jeb 49%. Salīdzinot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datus, kas reģistrēti uz
01.01.2019., sieviešu skaits ir samazinājies par 28, bet vīriešu skaits par 24.
Saskaņā ar Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas 2019.gada datiem, novadā reģistrēta
134 bērnu dzimšana, 142 miršanas gadījumi, tādējādi gads ir noslēdzies ar mīnus zīmi (- 8).
Salīdzinot ar 2018.gadu, dzimstība novadā ir samazinājusies par 3 jaundzimušajiem, bet
reģistrēto miršanu skaits samazinājies par 4.

4.attēls Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji Smiltenes novadā6.

5

PMLP

6

Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa
7

5.attēls. Demogrāfiskā situācija Smiltenes novadā pagastu un pilsētas sadalījumā7.

Dzimšanas reģistrācija
2019. gadā Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 134 dzimšanas reģistri, tas ir par 3
jaundzimušajiem mazāk nekā 2018. gadā. No reģistrētajiem 134 jaundzimušajiem 62 ir meitenes
un 72 zēni, tostarp 126 bija Smiltenes novada bērni, savukārt 8 citu novadu bērni. Aizvadītais
gads īpaši laimīgs bija četrās Smiltenes novada ģimenēs, kurās vecākiem piedzimuši dvīnīši,
vienā ģimenē – 2 meitenītes, divās ģimenēs – divi puisīši un vienā ģimenē – meitenīte un
puisītis. Pērn visvairāk dzimušo (17) reģistrēti jūnija mēnesī, vismazāk (6) maija mēnesī.
Vārdu izvēle ir ļoti “raiba” un daudzveidīga. 14 dzimšanas reģistros ir ierakstīti vecāku
izvēlētie un likumā atļautie divi vārdi. Pērn divos vārdos nosauktas piecas meitenes un deviņi
zēni. Meitenēm populārākie vārdi veiktajos reģistros bija Beāte (4), Marta (3). Zēniem
iecienītākie vārdi Emīls (4), Jānis, Olivers, Jēkabs (3).
Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem palielinās ģimenē trešo un ceturto bērnu īpatsvars,
kā arī pieaug piekto un sesto bērnu skaits ģimenē.
Laulības reģistrācija
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā reģistrētas 42 laulības, t.sk. 1 laulība
noslēgta Smiltenes Evaņģēliski luteriskā baznīcā un 1 laulība noslēgta Smiltenes Romas katoļu
baznīcā.
Laulībā pirmo reizi stājās – 28 vīrieši un 29 sievietes, otro reizi – 10 vīrieši un 8 sievietes,
trešo reizi – 4 vīrieši un 4 sievietes, ceturto reizi- 1 sieviete. Pirmo reizi laulībā devušies 22 pāri,
savukārt 20 gadījumos viens vai abi laulājamie stājušies atkārtotā laulībā.
Dzimtsarakstu nodaļā tiek saņemti tiesu un notāru spriedumi par laulību šķiršanu, uz šo
dokumentu pamata nodaļā reģistrēto laulību reģistros tiek izdarīta attiecīga atzīme. 2019. gadā
saņemti 22 paziņojumi par laulības šķiršanu, kas salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir palielinājies
par 10 paziņojumiem vairāk.
Miršanas reģistrācija
2019.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 142 miršanas reģistri, to
skaitā 126 novada iedzīvotāji un 16 citās pašvaldībās dzīvojošie. 2019. gadā mirušas 74 sievietes
un 68 vīrieši. Visvairāk miršanas reģistri reģistrēti Smiltenes pilsētā (43). Visaugstākais mirušo
skaits bija janvāra mēnesī (22), vismazākais (6) maija mēnesī. Apkopotā informācija liecina, ka
2019.gadā galvenie nāves cēloņi būtiski nemainījās - sirds saslimšanas (56), vēža intoksikācija

7

Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa

8

(37), asinsvadu saslimšanas (24), vecums (4), plaušu slimība (4), trula slēgta galvas trauma (2),
cukura diabēts (2), noslīkšana (2) un citi (11).
Tabula nr.2 Mirušo skaits pēc vecuma un dzimuma8

GADI
0-19
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99

VĪRIEŠI
1
5
15
22
20
2

SIEVIETES
1
1
1
2
15
34
16

Pasākumi ģimenes tradīciju stiprināšanai
Lai atbalstītu ģimenes un ģimeniskās vērtības, Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu
nodaļā jau kā tradīcija izveidojusies dāvināt pāriem svinīgo laulību ceremoniju bez maksas
ģimenes dienā, taču 2019.gadā šo iespēju nav izmantojis neviens pāris.
Tāpat Smiltenes novadā turpinās ģimeņu godināšanas tradīcija, bronzas monētas
pasniegšana novada jaundzimušajiem bērniem. 2020.gada sākumā tika plānoti septiņi svinīgi
pasākumi, kas izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ tika pārcelti uz nenoteiktu laiku. Kopumā visi
(134) 2019.gadā dzimušie bērniņi saņems savas bronzas monētiņas, kā simbolisku pateicību par
to, ka Smiltenes novads ir izvēlēts jaundzimušā pirmajiem dzīves mirkļiem. Monētas ar bērna
rociņu nospiedumu un tekstu “vieta, kur augt!” aversā un Smiltenes novada ģerboni reversā,
paliek kā piederības zīme novadam uz visu mūžu. Tāpat Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā
jaundzimušo vecāki, reģistrējot bērna dzimšanu no pašvaldības, saņem grāmatu „Mūsu bērns”.
2.3. EKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS

Pēc teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtējuma Smiltenes novads starp 110 Latvijas
novadiem atrodas 25.vietā (0,164 indeksa vērtība). Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, Smiltenes
novada attīstības indeksa vērtējums ir kāpis par divām vietām - ar vērtību intervālu no 0,028 uz
0,164. Aprēķinot teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtību, tiek ņemts vērā teritoriju
(pašvaldību) attīstību raksturojošo statistikas pamata rādītāju standartizētās vērtības, kā
piemēram, demogrāfiskā slodze, bezdarba līmenis, ienākuma nodokļa apmērs uz vienu
iedzīvotāju pašvaldības budžetā u.c.
Bezdarba līmenis (3,5%) Smiltenes novadā ir nedaudz pieaudzis attiecībā pret 2018.gadu,
taču, runājot par darba vietu skaitu un darba nodrošināšanu novada iedzīvotājiem, uzņēmēju
sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūras Smiltenes filiāli ir izveidojusies ļoti cieša.
Smiltenes novads var lepoties ar to, ka novadā nav liels bezdarbnieku īpatsvars, kas ilgstoši
meklētu darba vietu.
Arī atalgojuma ziņā novadam 2019. gads ir nesis pozitīvu pienesumu, vidējā darba samaksa
nozarēs pieaugusi par 1,1 % vairāk nekā 2018.gadā. Savs nopelns tam ir esošo uzņēmumu
paplašināšanās, kā arī jaunu uzņēmumu izveide.
Kopumā novadā darbojās 1082 (SIA „Lursoft” dati 02.06.2020.) uzņēmumi. 2019. gada laikā
kopumā novada teritorijā reģistrēti 36 jauni uzņēmumi, savukārt likvidēti 31.
Izmantojot gan mežu, gan lauku resursus, galvenie nodarbošanās veidi novada iedzīvotājiem
ir mežsaimniecība un kokapstrāde, kā arī lauksaimniecība (piena un gaļas lopkopība, cūkkopība,
zirgkopība, graudu un zālāju sēklkopība, dārzeņu un citu kultūraugu audzēšana) -darba ņēmēju
skaits ir pieaudzis par 1,6%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Atsevišķas lauku saimniecības
pievērsušās kazkopībai, biškopībai, zivkopībai u.c.
Novada iedzīvotāji vairāk nodarbināti jauktajā lauksaimniecībā (augkopība un lopkopība),
mežizstrādē, piena lopkopības nozarē, ceļu būvē, pārtikas rūpniecībā, tirdzniecībā, automobiļu
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apkopē un remontā, un dažādu citu pakalpojumu sniegšanā. Visvairāk pārstāvētās ekonomikas
nozares: Lauksaimniecība un mežsaimniecība – 39%; Pakalpojumu sfēra – 22%; Rūpniecība –
6%; Būvniecība – 8% pārējie – 25%.
Pēc tirdzniecības apgrozījuma lielākie uzņēmumi ir koncentrējušies mežsaimniecībā,
kokapstrādē, tirdzniecībā, ceļu būvniecībā un pārtikas produktu ražošanā. 30 Smiltenes novada
uzņēmumi pērn strādājuši ar apgrozījumu, kurš pārsniedz vienu miljonu eiro (tabula nr.3).
Jāpiebilst, ka šajā sarakstā nav vairāku lielāko uzņēmumu, jo uz datu ņemšanas laiku
(02.06.2020.) vairāki uzņēmumi nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Tabula nr. 3 Uzņēmumi, kuru apgrozījums pārsniedz vienu miljonu EUR 2019.gadā9

Uzņēmums
SIA "GRAANUL INVEST"
SIA "8 CBR"
SIA "Graanul Invest Energy"
"SAUKAS KŪDRA" SIA
SIA Incukalns Energy
SIA "Graanul Pellets Energy"
SIA "PRIVĀTBŪVE"
SIA "BioMix Balticum"
SIA"MEŽVALDE AD"
SIA E.G. IEGULDĪJUMI
SIA "VAIDENS"
SIA "AL MEŽS"
ZS "KALĒJIŅI 1"
SIA "PALSA"
SIA "PB Koksne"
SIA LV Timber
SIA"ASE"
SIA "SM Energo"
SIA "SMILTENES KOKS"
SIA "ĶIKUTI-99"
SIA "Smiltenes NKUP"
SIA "TESPARS"
SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca"
SIA Smiltenes ceļinieks
SIA "PAN-TRANS"
ZS "ROŽKALNI"
SIA "ZIĶERI"
SIA "VIDZEMĪTE"
SIA "Precision Farming"
SIA KALNA TOMĒNI

2019.gada
apgrozījums
33489452.00
21985248.00
8090489.00
5601034.00
5537363.00
5472259.00
5405162.00
5077556.00
4801469.00
3743884.00
3185695.00
2982265.00
2575025.00
2470128.00
2384477.00
2247747.00
1888490.00
1664176.00
1545121.00
1516807.00
1429303.00
1404384.00

Pieaug./samaz.
pret 2018.gadu
42%
-18%
-4%
6%
-6%
-7%
14%
-32%
-30%
2684%
-11%
-11%
3%
11%
-20%
-5%
2%
-9%
-4%
-29%
8%
16%

Pieaug./samaz. pret
2017.gadu
48%
-13%
11%
20%
3%
8%
64%
2373%
3%
915%
-9%
-3%
-7%
8%
22%
49%
47%
-8%
14%
-8%
18%
20%

1324528.00
1310262.00
1296974.00
1239943.00
1222789.00
1136950.00
1104430.00
1035331.00

10%
90%
2%
-22%
11%
2%
-5%
22%

22%
88%
-1%
-21%
46%
-12%
9%
17%

Darba spēks

Pēc PMLP datiem (01.01.2020.) Smiltenes novada iedzīvotāji pēc vecumiem iedalās: 63 %
jeb 8044 iedzīvotāji ir darbspējas vecumā (15 – 62 gadi), 20 % jeb 2547 iedzīvotāji ir virs
9
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darbspējas vecumam (vecāki par 62 gadiem) un 17 % jeb 2084 iedzīvotāji līdz darbspējas
vecumam (jaunāki par 15 gadiem). Salīdzinot ar 2019.gada datiem, iedzīvotāju skaits
darbaspējas vecumā gada laikā ir samazinājies par 78 cilvēkiem. Iedzīvotāju skaits vecumā līdz
darba spējai nav mainījies, bet virs darbaspējas vecumam iedzīvotāju skaits ir palielinājies par
26.

6.attēls Patstāvīgo iedzīvotāju skaits darbaspējas vecuma grupās10

Uz 01.01.2020. bezdarba līmenis Smiltenes novadā bija 3,5 %, salīdzinājumā ar
Vidzemes reģionu (4,7%) un valsti (4,9%) Smiltenes novadā bezdarba līmenis kopumā ir
zemāks. Pēc Valsts nodarbinātības aģentūras datiem Smiltenes novadā 2019.gadā reģistrēti 256
bezdarbnieki.

7.attēls Bezdarba līmenis (%)11

Pašvaldības atbalsts jaunajiem uzņēmējiem
2019.gadā pašvaldības turpināja rīkot uzņēmējdarbības ideju konkursu “Esi uzņēmējs Smiltenes
novadā”, kura mērķis ir sniegt atbalstu Smiltenes novada uzņēmumu un fizisko personu
projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes novadā un kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un
pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darbavietas. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 3000
EUR. Kopējais pieejamais finansējums EUR 9000. 2019.gadā atbalstu saņēma 6 projektu idejas:
10
11

PMLP, 01.01.2020.
NVA, 31.12.2019.
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•
•
•
•
•
•

Projekts “Celmu frēzes FSI B22 iegāde”, SIA “A.G.P. pakalpojumi”.
Projekts “Pašas Taisīts”, Paula Timermane;
Projekts “Transportkastu un glabāšanas kastu ražošana”, SIA “S Visual”.
Projekts “Uzņēmuma attīstība”, SIA “Kirsītis DA” īsteno projektu, kura mērķis ir attīstīt
saldo ķiršu un dažādu ogu audzēšanu.
Projekts “Aģentūras Olee radošās telpas, kur lieliem un maziem darboties prieks”, Santas
Sāres-Geržas.
Projekts “Sup House Vasaras terase”, SIA “Go Prost”.
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3. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA
Pašvaldības nosaukums:
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs
PVN maksātāja reģistrācijas numurs
Finanšu gads
Smiltenes novada domes locekļi
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Smiltenes novada domes priekšsēdētaja
vietnieks
Smiltenes novada domes izpilddirektors
Smiltenes novada domes izpilddirektora
vietniece
Finanšu nodaļas vadītāja/s
Teritorijas lielums
Iedzīvotāju skaits
Strādājošo skaits pašvaldībā, pašvaldības
iestādēs un uzņēmumos

Smiltenes novada dome
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads LV-4729
90009067337
LV90009067337
01.01.2019.-31.12.2019.
15 deputāti
Edgars Avotiņš (no 28.11.2019.)
Gints Kukainis (līdz 27.11.2019.)
Kārlis Lapiņš (no 01.02.2019.)
Andris Lapiņš (no 02.09.2019.)
Ilze Sausā (no 02.09.2019.)
Līvija Trapane (līdz 05.07.2019.)
Jānis Adienis (no 06.07.2019.)
946,84 km2
12 765 (01.01.2020.)
747

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pašvaldības galvenās funkcijas ir:
• organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
• gādāt par iedzīvotāju izglītību, kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
• nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu,
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
• sekmēt uzņēmējdarbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu;
• gādāt par sabiedrisko kārtību novadā.
Smiltenes novada dome un tās struktūrvienības veic likumā noteiktās funkcijas, veicinot
novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību. Smiltenes novada darbu vada domes
priekšsēdētājs un izpilddirektors.
Lai nodrošinātu pilsētas un lauku teritoriju iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju pašvaldības
pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir iespēja pamatpakalpojumus saņemt arī savos pagastos. Pagastu
pārvaldes:
• nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par
pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
• pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir
uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un ieņēmumus
no budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem;
• nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas, sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;
• nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem;
• nodrošina pagastu pārvaldes saimniecisko darbību atbilstoši apstiprinātajam budžetam,
pilnvarām un Domes noteikumos apstiprinātajai kārtībai;
• nodrošina pagasta pārvalžu teritorijā atrodošos un pakļautībā esošo iestāžu
un struktūrvienību darbību;
• u.c.
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Smiltenes novada domes struktūra – ar zilo krāsu iekrāsotajos laukos ir attēlota pašvaldības
lēmējvara, zaļās krāsas lauki – izpildvara.

8.attēls. Smiltenes novada domes struktūra
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3.1. SMILTENES NOVADA DOMES DEPUTĀTU SASTĀVS

Smiltenes novada domē atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumam ir ievēlēti 15 deputāti. Lai nodrošinātu domes darbību un izstrādātu domes
lēmumprojektus, ir izveidotas 3 pastāvīgas komitejas:
• Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja;
• Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja;
• Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja.
Domes deputāti

Tabula nr.4 Smiltenes novada domes deputāti un pārstāvētās politiskās partijas
Pārstāvētā komiteja

Domes priekšsēdētājs
EDGARS AVOTIŅŠ
Domes priekšsēdētājs līdz
27.11.2019.
GINTS KUKAINIS
Domes priekšsēdētāja
vietnieks
KĀRLIS LAPIŅŠ
Domes priekšsēdētāja
vietnieks līdz 01.02.2019.
AIGARS VELDRE
Domes deputāte
AIJA CUNSKA
Domes deputāts
JĀNIS SĪKLĒNS
Domes deputāts
VAIRIS TRALLA
Domes deputāts
JĀNIS PĒRLE
Domes deputāts
ANDIS ROZĪTIS
Domes deputāts
VILNIS KORULIS
no 29.01.2020.
Domes deputāts
DZINTARS ZVAIGZNE
No 24.04.2019.
Domes deputāte
INĀRA GRUNDĀNE
Domes deputāte
ILZE VERGINA

Domes deputāte
TIJA ZAĻKALNE

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis
Latvijas Reģionu Apvienības “Vidzemes partija”
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis;
Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs.
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs;
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis.
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK;
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas locekle.
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK;
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis.
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK;
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis;
Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis.
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK;
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis;
Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis;
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis.
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK;
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis;
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis.
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK;
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis;
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis.
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle;
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas locekle
Partija „Vienotība”
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle
Partija „Vienotība”
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle
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Domes deputāts
KASPARS MARKSS

Zaļo un Zemnieku savienība
Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis.

Domes deputāte
BIRUTE MEŽALE

Zaļo un Zemnieku savienība
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle;
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja.

2019.gada 1.februārī par deputātu un domes priekšsēdētāja vietnieku kļuva līdzšinējais
Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš, savukārt par domes izpilddirektora
pienākumu izpildītāju tika iecelts līdzšinējais izpilddirektora vietnieks Andris Lapiņš.
2019.gada 27.marta Smiltenes novada domes sēdē savas deputāta pilnvaras nolika Aigars
Veldre (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK), viņa vietā ar
2019.gada 24.aprīli par deputātu kļuva Dzintars Zvaigzne (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK).
2019.gada 27.novembrī no domes priekšsēdētāja amata atkāpās Gints Kukainis (Nacionālā
Par domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Edgars
Avotiņš, kurš 2017.gada 3.jūnijā par Smiltenes novada domes deputātu bija ievēlēts no Reģionu
Apvienības - Vidzemes partijas saraksta, bet no 2019.gada novembrī mainīja savu politisko
piederību – kļuva par Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
biedru. Savas deputāta pilnvaras Gints Kukainis nolika 2020.gada 15.janvārī. Viņa vietā ar
2020.gada 29.janvāri par deputātu kļuva Vilnis Korulis (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK).
apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK).

Smiltenes novada domē atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās
teritorijas pārvaldīšanai darbojās sekojošas komisijas:
• Vēlēšanu komisija;
• Administratīvo komisija;
• Publisko iepirkumu komisija;
• Civilās aizsardzības komisija;
• Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija;
• Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija;
• Zemes komisija;
• Apstādījumu saglabāšanas komisija;
• Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija;
• Licencēšanas komisija;
• Pedagoģiski medicīniskā komisija;
• Komisija bērnu uzņemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās
pie skolām;
• Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas
sadales komisija;
• Ekspertu komisija;
• Medību koordinācijas komisija;
• Autoceļu fonda komisija;
• Komisija darījumu tiesiskuma uzraudzībai ar lauksaimniecības zemi;
• Dāvinājumu (ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas komisija;
• U.c. komisijas.
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Lēmumu izpilde
2019.gadā kopumā notika 18 Smiltenes novada domes sēdes, kurās pieņemti 914 lēmumi.
Neviena domes sēde nav atlikta deputātu kvoruma trūkuma dēļ. Neviens domes sēdes kavējums nav
bijis neattaisnotu iemeslu dēļ. Saskaņā ar Smiltenes novada domes nolikumu, domes sēdes notiek
vienu reizes mēnesī – pēdējā mēneša trešdienā. Sēdes ir atklātas, un piedalīties var ikviens novada
iedzīvotājs.
Viens no ievērojamākajiem darbiem 2019.gadā saskaņā ar domes pieņemto lēmumu bija
reorganizēt Smiltenes novada Sporta pārvaldi un Kultūras pārvaldi, izveidojot jaunu pašvaldības
iestādi – Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldi, kura uzsākusi darbu 2020.gada 1.janvārī.
Reorganizācijas mērķis bija izveidot efektīvāku kultūras un sporta jomas pārvaldības struktūru.
2019.gadā atbilstoši domes pieņemtajiem lēmumiem pašvaldība atsavināja 32 nekustamos
īpašumus. 2019.gadā tika nodrošināta 31 pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu organizēšana un
sarīkošana, no kurām notika 14 izsoles, nenotikušas 17 izsoles. Izsludinātas 8 zemes izsoles - 4 no
tām tika atzītas par nenotikušām. Izsludinātas 4 kustamas mantas izsoles no kurām 2 notika, 2 tika
atzītas par nenotikušām.
2019.gadā Smiltenes novada dome apstiprināja 21 saistošos noteikumus. Ar 2019.gada
1.janvāri stājās spēkā saistošie noteikumi “Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu”, kas nosaka, ka Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta
ir oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis”.
Iepirkumu komisijas darbs
2019.gadā, atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības iepirkuma plānam, tika organizētas 176
publisko iepirkumu procedūras. Vairums iepirkumu bija tādi, kas atkārtojas ik gadu: par pārtikas
produktu piegādi, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, kurināmās malkas piegādi novada
pašvaldības iestāžu vajadzībām, tranzītielu tīrīšanu, u.c. 2019.gadā turpinājās arī ar ES projektu
ieviešanu saistītu iepirkumu procedūru veikšana, kas turpināsies arī 2020.gadā. 2019. gada
iepirkumu plāns izpildīts daļēji, papildus veiktas iepirkumu procedūras, kas nebija iekļautas
iepirkumu plānā.
Tabula nr.5 Kopsavilkums par veiktajām iepirkumu procedūrām/izlietotajiem līdzekļiem (EUR) 12

Atklāti konkursi
Mazie iepirkumi

12

Procedūru skaits
KOPĀ
2019.gadā
7430753,47
22
648269,35

34

Tirgus izpētes
446921,09
Sarunu
procedūras
127247,42
2. pielikuma
2120119,60
KOPĀ: 9 862395,63

116
2
1
176

Smiltenes novada domes Juridiskā nodaļa
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3.2. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRVIENĪBU PERSONĀLS

Uz 31.12.2019. pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās darba tiesiskajās attiecībās bija 747
darbinieki. Vairāk nekā puse no darbiniekiem - 70% ir izglītības iestāžu darbinieki (tai skaitā
interešu izglītības iestāžu darbinieki - Mākslas, mūzikas, sporta skolu un Bērnu un jauniešu interešu
izglītības centra darbinieki), 8% ir pagastu pārvalžu darbinieki, 10% jeb 77 darbinieki strādāja
domes administrācijā, 8% ir kultūras iestāžu un bibliotēku darbinieki. Savukārt 3% darbinieku bija
nodarbināti sociālā sfērā, t.sk. Bāriņtiesā.
Domes administrācijas kolektīvu veido 21 vīrietis un 56 sievietes, vidējais vecums ir 43
gadi. Domē strādā 3 darbinieki, kuri sasnieguši pensionēšanās vecumu. Ilgākais darba stāžs ir 29
darba gadi, bet vislielākajam darbinieku skaitam, kas ir 39%, darba stāžs ir no 6 pilniem gadiem
līdz 10 gadiem. 47 % Smiltenes novada domes administrācijas darbiniekiem ir iegūta augstākā
izglītība, no tiem 21 % ir maģistra grāds.
Personāla atlasei pašvaldībā tiek organizēti gan iekšējie, gan ārējie amatu konkursi.
Pašvaldības darbiniekiem tiek nodrošināti kompetences paaugstināšanas kursi un semināri, lai
pilnveidotu profesionālās zināšanas un sniegtu pilnveidošanās iespējas.
Pamatojoties uz 2018.gadā veikto amatu vienību auditu ar mērķi sabalansēt darbinieku
slodzes un pienākumus, 2019.gadā tika veiktas strukturālas izmaiņas vairākās iestādēs un
struktūrvienībās, kā rezultātā tika samazināts darbinieku skaits, bet paaugstināts atalgojums
strādājošajiem.
2019.gadā tika ieviesta personāla uzskaites lietojumprogramma „Kadri”, paredzot būtiskus
uzlabojumus kopējā pašvaldības personāla uzskaitē un datu apkopojumā.
Pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo
izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”
realizācijā, kā ietvaros mācību praksēs tiek pieņemti profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi.
2019.gadā šādas prakses iespējas tika sniegtas 7 dažādu skolu audzēkņiem. Domē savas zināšanas
var papildināt un iegūt pieredzi augstskolu studenti un dažādu citu profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņi.
3.3. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Smiltenes novada teritoriālajās
vienībās, domes pakļautībā ir šādas pastarpinātās pārvaldes iestādes un struktūrvienības:
Smiltenes novada izglītības iestādes:
• Smiltenes vidusskola
• Smiltenes Mūzikas skola;
• Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes
sporta skola;
• Smiltenes Mākslas skola;
• Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu
izglītības centrs;
• Smiltenes pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāde "Pīlādzītis";
• Smiltenes novada speciālā
pamatskola;
• Bilskas pamatskola;
• Blomes pamatskola;

•
•
•
•

Grundzāles pamatskola;
Launkalnes sākumskola;
Palsmanes pamatskola;
Palsmanes pagasta pirmsskolas
izglītības iestāde;
• Variņu pamatskola;
Smiltenes novada Kultūras, sporta un
mūžizglītības pārvalde ar šādām
iestādes struktūrvienībām:
• Blomes pagasta Tautas nams;
• Variņu pagasta Tautas nams;
• Launkalnes pagasta Tautas nams;
• Bilskas pagasta Birzuļu Tautas nams;
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•

Grundzāles pagasta Kultūras nams;

Smiltenes novada Kultūras, sporta un
mūžizglītības pārvaldes struktūrvienība
„Smiltenes novada bibliotēka” ar
apakšstruktūrām:
• Bilskas pagasta bibliotēka un tās
sastāvā esošais Smiltenes novada
Bilskas bibliotēkas ārējās
apkalpošanas punkts Loberģos;
• Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka;
• Blomes pagasta bibliotēka;
• Brantu pagasta bibliotēka;
• Grundzāles pagasta bibliotēka;
• Launkalnes pagasta bibliotēka;
• Palsmanes pagasta bibliotēka;
• Variņu pagasta bibliotēka.
Smiltenes novada Kultūras, sporta un
mūžizglītības pārvaldes struktūrvienība
„Tūrisma informācijas centrs” ar
apakšstruktūrām:
• Smiltenes novada Muzejs;
• Lietišķās mākslas studija „Smiltene”.
Smiltenes novada Kultūras, sporta un
mūžizglītības pārvaldes
struktūrvienība „Smiltenes novada
Sporta centrs”.

•

Palsmanes pagasta Kultūras nams.

Pagasta pārvaldes un tās pakļautībā
esošās iestādes un struktūrvienības:
• Bilskas pagasta pārvalde un tās
pakļautībā esošā struktūrvienība:
• Bilskas feldšeru punkts.
• Blomes pagasta pārvalde un tās
pakļautībā esošā struktūrvienība:
• Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu
punkts;
• Grundzāles pagasta pārvalde un tās
pakļautībā esošā struktūrvienība:
• Grundzāles ambulance;
• Launkalnes pagasta pārvalde un tās
pakļautībā esošā struktūrvienība:
• Launkalnes pagasta feldšerpunkts;
• Palsmanes pagasta pārvalde;
• Variņu pagasta pārvalde un tās
pakļautībā esošā struktūrvienība:
• Variņu pagasta feldšerpunkts;
• Brantu un Smiltenes pagastu pārvalde;
• Smiltenes novada Sociālais dienests;
• Smiltenes novada Bērnu un ģimenes
atbalsta centrs;
• Bāriņtiesa;
• Smiltenes novada Vēlēšanu komisija.
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Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC)
iedzīvotāji var saņemt Smiltenes novada pašvaldības un astoņu valsts iestāžu pakalpojumus (Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta, Uzņēmumu
reģistra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts darba
inspekcijas, Lauku atbalsta dienesta).
Atbilstoši klientu apkalpošanas centra nolikumam darbojas trīs darbinieki – nodaļas vadītāja
un divi klientu apkalpošanas speciālisti. Savas kompetences ietvaros darbinieki sniedz informāciju
un konsultē privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to
saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniedz konsultācijas par
valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu.
Apmeklētāju plūsma klientu apkalpošanas centrā tiek regulēta ar rindas vadības sistēmu un
apmeklētāji tiek novirzīti pie attiecīgā speciālista. Līdz 2019.gada beigām klientu apkalpošanas
centrs klātienē apkalpojis vairāk kā 10 tūkstošus klientus, apstrādātas vairāk kā 7 tūkstoši
saņemtās e-pasta vēstules uz domes oficiālo e-pastu dome@smiltene.lv, izsūtītas vairāk kā 4
tūkstoši atbildes vēstules, reģistrēti 4562 saņemtie dokumenti.
Tabula nr.6. Smiltenes novada VPVKAC darbības apkopojums13
2018.gads
Apmeklētāji (reģistrēti caur rindas vadību)
Apmeklētāji (nereģistrēti par citiem jautājumiem)
Ārējo telefona zvanu saņemšana (parastais telefons un mobilais)
Iekšējo telefona zvanu saņemšana (iekšējo darba jautājumos)
Zvanu saņemšana (konsultācija) no portāla Latvija.lv (IP telefonija)
POS veiktie maksājumi par sniegtiem pakalpojumiem
(Smiltenes novada domes un LDC pakalpojumi)

2019.gads

10 602

10084

250

~750

ļoti daudz
(vid.10/d)
ļoti daudz
(vid.15/d)
5025
158

1817
~2500
3435
189

Saņemtie dokumenti, t.sk.,

4385

4562

Reģistrēta saņemtā korespondence, saņemtie e-dokumenti (kopā ar
DIV)
Saņemtie iedzīvotāju (uz vietas) reģistrētie priekšlikumi

3661

3882

41

20

Iekšējie saņemtie dokumenti

683

660

Apstrādāti saņemtie e-līgumi

71

180

Nosūtāmie dokumenti, t.sk.

3043

2739

Reģistrēta nosūtāmā korespondence
Nosūtāmie e-dokumenti (un e-adreses)

3043
901

2739
1198 (178)

Elektroniskai pasts, t.sk.
Apstrādātas saņemtās e-pasta vēstules uz domes oficiālo e-pastu
(neskaitot semināru un kursu piedāvājumus)

7199

7201

13

Datu avots: Smiltenes novada VPVKAC
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Izsūtītās e-pasta vēstules no domes oficiālā e-pasta

4825

4418

Pasta sūtījumu veidi, t.sk.

7178

6132

Nosūtītas vienkāršas vēstules
Nosūtītas ierakstītas vēstules

6537
641

5569
563

Smiltenes novada VPVKAC 2019.gadā sniedzis 3435 Latvija.lv zvanu centra
pakalpojumus, bet klātienē 2622 pakalpojumi.
Smiltenes novadā 2019.gadā sniegti 2283 VSAA pakalpojumi, kas ir 67 % no visiem
Smiltenes novada VPVKAC identificējamajiem pakalpojumiem. Smiltenes novada VPVKAC
2019.gadā sniedza Latvija.lv telefona konsultācijas par 561 VRAA pakalpojumiem. Smiltenes
novada VPVKAC ir teritoriālajās līderpozīcijās Ziemeļvidzemē, sniedzot daudzveidīgus valsts un
pašvaldību pakalpojumus.
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4. PAŠVALDĪBAS PAVEIKTAIS UN NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI
4.1. IZGLĪTĪBĀ

Pašvaldības kompetencē esošos izglītības jautājumus Smiltenes novadā risina Smiltenes
novada Izglītības pārvalde. Tā ir novada domes nodaļa, kura pilda normatīvajos aktos novada
pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno Smiltenes novada pašvaldības
kompetenci izglītībā.
Smiltenes novada teritorijā iespēju saņemt pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo,
profesionālās ievirzes, interešu un augstāko izglītību nodrošina 16 izglītības iestādes (tai skaitā
pašvaldības, valsts un privātās izglītības iestādes) - 2 pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas
izglītības grupas 7 skolās; 5 pamatskolas un 1 sākumskola; 1 vidusskola; 1 speciālā pamatskola; 3
profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola,
Smiltenes mūzikas skola, Smiltenes mākslas skola; 1 interešu izglītības iestāde – Bērnu jauniešu
interešu izglītības centrs; 1 profesionālā izglītības iestāde – Smiltenes tehnikums, augstskolas filiāle
– Baltijas Starptautiskā akadēmijas filiāle.
Kopumā 2019.gada 1.septembrī novada vispārējās izglītības iestādēs (no 1.-12.klasei)
mācības uzsāka 1371 izglītojamie, pirmskolas izglītības iestādēs un grupās 705 bērni. Salīdzinot ar
2018.gada datiem, izglītojamo skaits ir palielinājies par 35 izglītojamajiem. Izglītojamo skaita
sadalījumu skatīt zemāk esošajā tabulā nr. 7.
Tabula nr.7 Izglītojamo skaits Smiltenes novadā14

Izglītības iestāde
Bilskas pamatskola
Blomes pamatskola
Grundzāles pamatskola
Launkalnes sākumskola (1.-4.kl.)
Palsmanes pamatskola
Variņu pamatskola
Smiltenes vidusskola
Smiltenes PII “Pīlādzītis”
Palsmanes PII
Smiltenes novada speciālā
pamatskola

Izglītības
iestādē
85
118
122
65
143
72
1001
297
80
93

t.sk.,
1.-9. vai
1.-12.kl.
52
75
84
14
143
50
871
0
0
67

t.sk.,
pirmskolas
grupās
33
43
38
51
0
22
130
297
80
11

Sasniegumi olimpiādēs, konkursos, skatēs
Smiltenes novada izglītības iestāžu audzēkņi ļoti aktīvi un ar augstiem sasniegumiem
piedalījušies novada, reģionālās un valsts līmeņa olimpiādēs. 2018./2019. mācību gadā kopumā
novadā organizētajās olimpiādēs piedalījās 725 dalībnieki (no tiem apbalvoti 247 skolēni), 17
dalībnieks piedalījās valsts olimpiāžu novada kārtās, no kuriem 7 ieguvuši godalgas.
Valsts pārbaudes darbu rezultāti
Valsts pārbaudes darbu norises pārraudzīšanu Izglītības pārvalde veic visās 7 novada
vispārizglītojošās iestādēs un centralizēto eksāmenu jomā arī Smiltenes tehnikumā. Valsts
pārbaudes darbiem ir 3 dažādi darbu veidi:
• Diagnosticējošie darbi - 3.klasei latviešu valodā un matemātikā, 6.klasei latviešu
valodā, matemātikā un dabaszinībās, 8.klasei matemātikā, 9.klasei dabaszinībās,
11.klasei ķīmija/fizika.
• 9. klašu eksāmeni latviešu valodā, svešvalodās, matemātikā, Latvijas vēsturē.
14

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes dati
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•

12. klašu centralizētie eksāmeni - latviešu valodā, svešvalodās, matemātikā,
bioloģijā, fizikā un ķīmijā.

9.attēls. 9.klašu eksāmenu rezultātu kopvērtējums (%).

10.attēls. 12.klašu CE eksāmenu rezultātu kopvērtējums un salīdzinājums (%).

Smiltenes vidusskolas centralizēt eksāmenu (CE) rezultāti kopumā ir līdzvērtīgi vai pat labāki
par citu vidusskolu rezultātiem un visu eksāmenu rādītāji pārsniedz valsts vidējos rādītājus. CE
rezultāti angļu un latviešu valodā pārsniedz arī ģimnāziju rezultātus. Izvērtējot 9. un 12.klašu
eksāmenu rezultātus, jāsecina, ka zemākie rādītāji ir matemātikā, bet arī tie ir augstāki par valsts
vidējo rādītāju.
Atbalsts skolēnu izziņas interešu attīstībai
53 (44% no vidusskolēniem) Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu skolēni
2018./2019.m.g 2.semstrī saņēma pašvaldības stipendijas par augstiem mācību rezultātiem un
sabiedrisko aktivitāti 2019.gadā.
Papildus atbalsts izglītojamajiem tiek sniegts nodrošinot iespēju piedalīties dažādos projektos,
apmaksājot dalības maksas un apmaksājot naktsmītnes, ja tādas ir nepieciešamas. Tiek nodrošināta
iespēja pilnveidoties dažādās nometnēs, vasaras skolās un citās interešu attīstības sfērās.
Projektu īstenošana
2019. gadā Izglītības pārvalde īsteno un administrē šādus projektus:
• Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekts - Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRS).
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Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un
vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem
personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt
prasmes darbam ar jauniešiem.
Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu
situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.
Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek
atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus
formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas
izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu
ikdienas dzīvē. Smiltenes novada pašvaldībā ar 01.09.2019. īstenot projektus uzsāk piecas biedrības
– “GaisMa tunelī”, “Māsas Veronikas”, “Grundzāle 2010”, “Vilkmuiža 2011” un “Smiltenes
jauniešu dome”.
• Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma - Atbalsts darba
ar jaunatni sistēmas izveidei Smiltenes novadā.
Projekta mērķis ir radīt labvēlīgu vidi jauniešu aktīvas līdzdalības attīstībai dažādos sabiedrības
līmeņos un procesos, veicināt jauniešu līdzdalību Smiltenes novada aktivitātēs, attīstot jauniešu
brīvprātīgā darba sistēmu un veidojot starpinstitucionālu sadarbību.
• Eiropas Sociālā fonda projekts - Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs.
Ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs, projektā tiek veiktas šādas aktivitātes:
1) “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu
karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras
atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.
2) “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras
konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem
visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.
• Kompetenču pieeja mācību saturā.
Projekta mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju
atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas
izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
Galvenās darbības, kas tiek veiktas – mācību satura izstrāde, tā ieviešanai nepieciešamo mācību un
metodisko līdzekļu izstrāde un aprobācija, mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem izveidošana, diagnostikas instrumentu izstrāde un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana.
• Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Ar mērķi nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās
mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo
kompetences un mācību sasniegumus, tiek veidota ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības
iestāžu atbalsta sistēma izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, pasākumu nodrošināšana
mācību satura apguvei un ārpus stundu formātā.
•
Programma „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet
papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes. Programma dod iespēju
pieredzēt mākslu un kultūru (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā,
arhitektūrā, dizainā un kino), kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas un kas
atbilst vismaz vienai no šādām programmas saturiskajām jomām: Latvijas valstiskuma attīstības un
saglabāšanas liecības; Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes; zinātnes un
inovāciju attīstība Latvijā; Latvijas daba un kultūrainava.
Norisēs piedalās visi skolēni; tās nav ārpusstundu vai interešu izglītības nodarbības, kurās
piedalās pēc izvēles vai atlases.
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Pedagogu motivēšana un novērtēšana
Konkursā „Par sasniegumiem izglītībā” (saskaņā ar nolikumu) ar mērķi stiprināt pedagoga
profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā, motivēt pedagogus radošam darbam Skolotāju dienā
apbalvoti 31 pedagogs.
Novada atbalsta speciālistu darbība
Smiltenes novadā kā atbalsta speciālisti izglītības jomā strādā logopēde un divas izglītības
psiholoģes.
Novada logopēde visās novada mācību iestādēs ir veikusi bērnu valodas izpēti, organizētas
tikšanās ar vecākiem par bērna valodas un runas attīstību Grundzāles, Palsmanes un Smiltenes
vidusskolas pirmsskolas grupās. Tika organizēts regulārs darbs ar vecākiem individuālās sarunās.
Katru nedēļu vidēji 36 bērniem notika nodarbības un konsultācijas bērniem un vecākiem. Tika
veikta sešgadnieku izpēte, lasītprasmes izvērtēšana ar ALAR (AcadienceTM(DIBELS Next) testa
palīdzību – kopā tika izvērtēti 258 bērni. Pavasarī un augusta vidū tika nodrošināts darba ar
topošajiem skolēniem, kuriem grūtības apgūt lasīšanu.
4.2. KULTŪRĀ

Smiltenes novadā valsts noteikto funkciju – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, veic Smiltenes novada Kultūras pārvalde un tās
pārraudzībā un pakļautībā esošās iestādes un struktūrvienības:
• Smiltenes pilsētas Kultūras centrs;
• Smiltenes novada bibliotēka (ar apakšstruktūrām).
• Tūrisma informācijas centrs,
• Smiltenes novada muzejs;
• Blomes tautas nams,
• Variņu tautas nams,
• Launkalnes tautas nams,
• Bilskas pagasta Birzuļu tautas nams,
• Grundzāles kultūras nams,
• Palsmanes kultūras nams,
• Bilskas kultūras darba organizators,
• Smiltenes un Brantu pagastu Kultūras darba organizators.
Kultūras pārvaldes darbības mērķi ir:
• Attīstīt kultūras un tūrisma iestādes un struktūrvienības, kā daudzfunkcionālas un
kvalitatīvas kultūras un tūrisma pakalpojumu sniedzējas, kas dod ieguldījumu daudzveidīga
un sabiedrības aktīvai līdzdalībai pieejama kultūras, tūrisma un mūžizglītības procesa
veidošanā;
• Nodrošināt tautas mākslas un kultūras vērtību radīšanu, saglabāšanu, izkopšanu un
jaunrades procesu attīstīšanu Smiltenes novadā un Smiltenes pilsētā;
• Sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību Smiltenes novadā,
nodrošinot iedzīvotājiem tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu.
Kultūras pārvaldes tiešie pienākumi ir:
• Veidot uz zināšanām balstītu un uz rezultātiem virzītu kultūras un tūrisma pārvaldību
Smiltenes novadā;
• Koordinēt un metodiski vadīt pārvaldes tiešā pakļautībā esošo iestāžu un struktūrvienību
darbu;
• Organizēt un nodrošināt Smiltenes novada, Vidzemes reģiona un Latvijas mēroga
skates(vokālo ansambļu skates; koru skates; tautas deju skates; amatierteātru skates.).
• Organizēt, konsultēt un piedalīties novada nozīmes pasākumos.
• Organizēt un nodrošināt Smiltenes novada kultūras darbinieku tālākizglītību.
• Uzraudzīt Kultūras kartes datu aizpildīšanu par novadu;
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•

U.c. administratīvie un ar lietvedības uzturēšanu saistītie pienākumi.
Kultūras pārvalde 2019.gada 30.decembrī tiek likvidēta kā iestāde un nozare reorganizēta,
iekļaujot Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldē ar 2020.gada 1.janvāri.
Kopumā Smiltenes novada Kultūras pārvaldes pārraudzības un pakļautības iestādēs,
struktūrvienībās ir nodarbināti 56 darbinieki. Kultūras pārvaldes administrācijas darbu nodrošina 2
darbinieki – vadītājs un administrators.
2019.gadā Smiltenes novadā darbojās 42 dažādi amatiermākslas kolektīvi. Amatiermākslas
kustībā iesaistījušies 720 dalībnieki. Smiltenes novada iedzīvotāji savas prasmes un talantus attīsta
amatierteātru kolektīvos, vokālajos ansambļos, jauktajos koros, senioru deju kolektīvos, līnijdeju
kolektīvos, lietišķās mākslas studijā, rokdarbu pulciņos, pūtēju orķestrī un folkloras kopā.
Apkopojot Smiltenes novada Smiltenes pilsētas un pagastu datus par kultūras pasākumu un
apmeklētāju skaitu kultūras centra, kultūras un tautas namu, kā arī gūtos ieņēmumus 2019.gadā, var
secināt, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, gan pasākumu kopskaits, gan to apmeklējums
novadā ir pieaudzis. Novadā kopumā notikuši 339 pasākumi, tai skaitā 95 pasākumi notikuši
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.

11. attēls Statistika par Smiltenes novada pasākumu skaitu 2019.gadā15

12. attēls Statistika par Smiltenes novada pasākumu apmeklētājiem 2019.gadā16

Vidēji mēnesī Smiltenes Kultūras centrs apkalpojis aptuveni 2000 apmeklētāju, tai skaitā
amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu dalībniekus, pasākumu apmeklētājus, bērnu kolektīvu
dalībnieku vecākus un citus interesentus. Visplašāk apmeklētākais pasākums bija Smiltenes pilsētas
svētki “Vieta, kur mīlēt”, kas pulcēja ap 2500 apmeklētāju. Pagastos apmeklētākie pasākumi bija

15
16

Datu avots: Smiltenes novada Kultūras pārvalde
Datu avots: Smiltenes novada Kultūras pārvalde
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vietējo pašdarbības kolektīvu koncerti. Vietējie iedzīvotāji un novada viesi iecienījuši arī
amatierteātru pirmizrādes, kolektīvu jubileju koncertus un talantu konkursus.
2019.gadā Smiltenes pilsētas Kultūras centra kinozālē rādīti 248 filmu seansi, kopumā tos
apmeklējuši 10 425 filmu/multfilmu cienītāji, aktīva sadarbība notika ar izglītības iestādēm projekta
“Skolas soma” ietvaros. Gūtie ieņēmumi – 28855,50 EUR.
Tautas lietišķās mākslas studija TLMS “Smiltene” 2019.gadā organizējusi vairākas izstādes
un izglītojošas nodarbības – “Satiec savu meistaru”, celaiņu aušana, lakatu malu apdares dažādie
varianti etnogrāfijā; Lieldienu tirdziņš; lekciju kurss "Grezno un smalko audumu attīstība un
izgatavošana Vidzemes muižās un mājsaimniecībās" Mēru muižā; ādas apstrādes kursi, valsts
mēroga izstāde "Putni krāsā un kompozīcijā" Mēru muižā, kurā piedalījās 40 studijas un kopā tika
izstādīti 200 darbi. TLMS “Smiltene” iesaistījusies vairākos valsts un starptautiska mēroga
projektos un pasākumos.
Studija veikusi 19.gs. tautas tērpu izpēti, kā rezultātā gandrīz pilnībā ir nokomplektēti 7
Smiltenes novada tautas tērpi, no kuriem 5 ir sieviešu un 2 vīriešu, ir pētīti dekoratīvie audumi.
TLMS “Smiltene” apmēram 200 cilvēki tika konsultēti par Smiltenes tautas tērpu un tā
komplektēšanu, kā arī par vietējām tradīcijām.
Studijā darbojās 26 dalībnieki, kas nodarbojas ar aušanu, keramiku, sīkajiem rokdarbiem,
tāsīm.
Novada publisko bibliotēku darba prioritātes 2019.gadā bija veicināt bibliotēkas resursu un
pakalpojumu attīstību personalizācijas virzienā, nodrošinot individuālu pieeju, darbu ar katru
lietotāju personiski; periodikas lasītavas vides uzlabošana un abonementa un uzziņu lasītavas
vizuālā tēla uzlabošana.
Novada bibliotēkās lietotāju skaitam ir tendence samazināties, taču bibliotēkas apmeklējumu
skaitam kopumā ir tendence palielināties. Pieauga vidējais viena lietotāja apmeklējums gadā. Esošie
lietotāji kļuvuši aktīvāki bibliotēkas apmeklētāji. Pagastu bibliotēkās, kurās tika samazināta
darbinieka slodze, apmeklējumu skaits samazinājās, taču izsniegumu skaits saglabājās stabils.
Palielinājās E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju skaits, kā arī E-grāmatu bibliotēkas
izsniegums.
Smiltenes novada muzejā 2019.gadā notikuši 20 dažādi pasākumi (ekskursijas, radošas
darbnīcas, izstādes, u.c.), tos apmeklējuši 2749 apmeklētāji. Kopējie muzeja darbības ieņēmumi ir
846,00 EUR. Ir izsludināts iepirkums “Mēru muižas terases jumta konstrukcijas un pamatu
atjaunošana”, kas paredz būvprojekta izstrādi un autoruzraudzība. Muižas ēkai veikta tehniskā
apsekošana.
Nozīmīgākie pasākumi kultūrā bija novada 10 gadu svētku cikls, kur notika pasākumi katrā
pagastā:
• Vieta, kur dzimst latviskums! – Smiltenes un Brantu pagasti
• Vieta, kur prātot! – Variņi
• Vieta, kur skan dziesma! – Grundzālē
• Vieta, kur zaļot! - Launkalne
• Vieta, kur satikties! – Bilska, Mēru muiža
• Vieta, kur mīlēt! –Smiltene
• Vieta, kur mājo miers! – Blome
• Vieta, kur dejot! – Palsmane
4.3. SPORTS

2019. gadā Smiltenes novadā risinājās 42 dažādas sporta sacensības. Šajās sacensībās
iesaistīto dalībnieku skaits pārsniedza 8000; kopējais sporta aktivitāšu skaits 2019.gadā pārsniedza
180 dienas.
15 sacensībās piedalījās arī citu valstu sportisti; 12 sacensībām bija vairāku kārtu vai seriālu
raksturs.
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Pie nozīmīgākajiem sporta notikumiem, Latvijas un Baltijas valstu mērogā tradicionāli
jāpiemin Baltijas un Latvijas kausa posms airēšanas slalomā, Latvijas čempionāta posms kartingā,
Latvijas un Igaunijas čempionāta posmi autokrosā, Latvijas čempionāts triatlonā sprinta distancē,
Latvijas čempionāts orientēšanās sportā, Latvijas čempionāta posms kartingā, “Latvijas Valsts
meži” MTB velomaratons, “top!” ielu stafetes, starptautiskas sacensības orientēšanās sportā
“Azimuta 3-dienas”, “VIVUS” MTB velomaratons, tautas skrējiens “Smiltenes apļi”.
Starptautiskā mērogā sasniegumus pasaulē šķēpa mešanā guva Līna Mūze, Eiropas Jaunatnes
Olimpiādē Latviju un Smiltenes novadu pārstāvēja Marta Marksa; Eiropas U-23 čempionātā šķēpa
mešanā startēja Matīss Velps; orientēšanās sportā pasaules čempionātā startēja Artūrs Pauliņš,
pasaules junioru čempionātā piedalījās Ilgvars Caune, Eiropas jauniešu čempionātā – Agnese
Jaunmuktāne; nacionālajā sieviešu regbija izlasē bija iekļautas novadnieces Anete Skrastiņa un
Daniela Šakociņa, bet vīriešu komandā – Dāvids Bērtiņš.
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē startēja Smiltenes novada komanda, izcīnot vienu zelta, divas
sudraba un trīs bronzas medaļas. Kopumā Olimpiādes finālsacensībās novada delegācijā bija
iekļauti 36 sportisti un treneri, kas sacentās vieglatlētikā, pludmales volejbolā, orientēšanās sportā,
riteņbraukšanā, BMX riteņbraukšanā, mākslas vingrošanā.
Vairāk nekā četrdesmit Smiltenes novada sportisti izcīnījuši godalgotas vietas dažādās
vecuma grupās valsts čempionātos un Latvijas veterānu sporta spēlēs.
“FK Smiltene/BJSS” komanda izcīnīja trešo vietu Latvijas čempionātā futbolā 1. līgā.
2019.g. ekspluatācijā tika nodota daudzfunkcionālā objekta “Trases ceļš” pirmā kārta,
nodrošinot iedzīvotājiem plašas fizisko aktivitāšu iespējas: distanču slēpošanā, skriešanā, nūjošanā,
riteņbraukšanā. 2020. gadā jāturpina otrās kārtas realizācija – 1km asfaltēta posma ierīkošanai.
Trešo gadu tika realizēts Smiltenes novada domes īstenotais projekts “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/052), kura ietvaros dažādās
fiziskajās aktivitātēs tika iesaistīti vairāk nekā 1000 iedzīvotāji.
4.4. TŪRISMS

Smiltenes novada TIC 2019. gada laikā piedalījās šādos pasākumos un tūrisma izstādēs,
pārstāvot un prezentējot Smiltenes novada tūrisma piedāvājumu:
• Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour” Rīgā;
• Starptautiskajā tūrisma izstādē “Tourest”, Tallinā, Igaunijā;
• Vidzemes uzņēmēju dienās Valmierā 17. un 18. maijā;
• Latvijas tūrisma informācijas gadatirgū Madonā 8. jūnijā;
• Kalnciema tirdziņā Rīgā 8. jūnijā.
2019.gadā tika izdoti dažādi drukātie materiāli:
• Papildu tirāža Smiltenes novada kartēm (latviešu, krievu, angļu un igauņu valodās);
• Sadarbībā ar Raunas, Alūksnes un Apes novadiem atkārtoti izdotas reģionālās
“Vidzemes pieturvietu” tūrisma kartes, kas iekļauj Raunas, Smiltenes, Apes un
Alūksnes novadu tūrisma piedāvājumu. Kartes izdotas sešās valodās – latviešu,
angļu, krievu, igauņu, vācu un lietuviešu;
• Gada nogalē tika izdots galda un sienas kalendārs 2019. gadam, par godu Smiltenes
simtgadei, kurā apkopotas Smiltenes novada fotogrāfu skaistākās fotogrāfijas un
skati no Smiltenes;
• Visa gada laikā aktīvi papildināta informācija par Smiltenes novada tūrisma
piedāvājumu mājaslapā visit.smiltene.lv, www.smiltene.lv un izvērstas plašas
aktivitātes sociālajos tīklos Facebook un Instagram.
Gada laikā tika organizēti vairāki aktīvās atpūtas pasākumi, lai iepazīstinātu ar Smiltenes
novadu. Kā viens no apmeklētākajiem bija tūrisma rallijs “Vidzemes pieturu piedzīvojums 2”, kas
aptvēra 4 novadu (Raunas, Smiltenes, Apes un Alūksnes) teritoriju un tika organizēts kopā ar šo
novadu Tūrisma informācijas centriem un citiem sadarbības partneriem. Tajā piedalījās 77
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komandas ar 350 dalībniekiem no visas Latvijas, kas ir par 31% mazāk dalībnieku kā 2018. gadā
(504).
Līdz ar TIC dalību projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes
novadā”, arī šogad bija iespējams jau ierastos aktīvās atpūtas pasākumus piedāvāt vietējiem
iedzīvotājiem bez maksas. Šo pasākumu apmeklētāju skaits ir pieaudzis par 8%, salīdzinot pret
iepriekšējo gadu (359 apmeklētāji 2018. gadā, 389 dalībnieki 2019. gadā).
2019. gadā ir par 18% pieaudzis velo pasākumu apmeklētāju skaits (no 165 2018. gadā uz 195
2019. gadā) un saglabājusies nemainīga interese par pārgājieniem (194).
TIC rīkoto pasākumu apmeklētāji 2019. gadā:
• Pārgājiens “Iepēdo pavasarī!”- 86 dalībnieki;
• Aktīvā tūrisma sezonas atklāšana “Ieriteņo vasarā”- 118 dalībnieki;
• Tūrisma rallijs “Vidzemes pieturu piedzīvojums 2” - 350 dalībnieki;
• Aktīvā tūrisma sezonas noslēgums “Ieriteņo rudenī!”- 77 dalībnieki;
• Nakts pārgājiens “Spociņš jociņš” – 108 dalībnieki.
Lai uzlabotu tūrisma infrastruktūru Smiltenes novadā, ir paveikti šādi darbi:
• Atjaunoti 7 lielie Smiltenes novada tūrisma informācijas stendi novadā, atjaunojot
gan dizainu, gan saturisko informāciju;
• Sadarbībā ar biedrību “Abulas lauku partnerība” uzsākts projekts “Zaļais velo ceļš uzņēmēju aktivizēšanas iespēja”, lai izveidotu velo maršrutu no Smiltenes uz
Valmieru, kas savienotos ar maršrutu Valmiera-Ainaži, izmantojot tūrismā bijušās
dzelzceļa līnijas.
Gada laikā TIC aktīvi iesaistījies projekta “Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem
pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā” (COOP Local) īstenošanā, kura ietvaros
notikuši pieredzes apmaiņas braucieni un semināri projekta teritorijā gan Latvijā, gan Igaunijā
mazajiem un vidējiem uzņēmējiem no Smiltenes novada.
2019.gadā tika sniegta informācija un konsultācijas tūristiem, vietējiem iedzīvotājiem, tūrisma
uzņēmējiem, studentiem un sadarbības partneriem, kopā 3120 personām.
Veikta informācijas atjaunošana visit.smiltene.lv lapā, sociālo tīklu satura veidošana un
uzturēšana Facebook (1105 sekotāji, pieaugums par 46% salīdzinot ar iepriekšējo gadu) un
Instagram (2210 sekotāji, pieaugums par 36%) platformās.
4.5. KOMUNIKACIJA AR SABIEDRĪBU

2019.gadā Smiltenes novada dome turpināja aktīvi informēt novada iedzīvotājus par domes
pieņemtajiem lēmumiem, realizētajiem projektiem, kultūras, sporta un izglītības aktivitātēm
novadā. Komunikāciju ar sabiedrību nodrošina sabiedrisko attiecību speciālistes sadarbībā ar nodaļu
un iestāžu vadītājiem un speciālistiem.
2019.gadā papildus komunikācija tika vērsta uz sociālajiem tīkliem, īpaši Facebook.com,
kur tā saturs papildināts video sižetiem, lai veiksmīgāk skaidrotu un atspoguļotu novada aktuālos
jautājumus.
Vairāk kā citus gadus tika organizētas dažādas akcijas iedzīvotāju iesaistei, kurās atsaucās
gan izglītības iestādes, kolektīvi, uzņēmumi un ģimenes.
Informācija sabiedrībai galvenokārt tiek nodota caur Smiltenes novada pašvaldības
uzturētajiem informācijas kanāliem:
• Mājas lapu www.smiltene.lv;
• Bezmaksas informatīvo izdevumu “Smiltenes Novada Domes Vēstis”;
• Sociālo mediju kontiem- Facebook.com, Twitter.com, YouTube,
Instagram.com
• Raidījums “Nedēļa Smiltenes novada”.
• Ar preses relīžu starpniecību reģionālajiem un nacionālajiem medijiem.
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Smiltenes novada pašvaldības mājas lapa www.smiltene.lv
Novada mājas lapa ir galvenais informācijas nodošanas kanāls. Lai aktualizētu informāciju
iedzīvotājiem un sadarbības partneriem, mājas lapas uzturēšanā un aktuālās informācijas
sagatavošanā tiek iesaistīti Smiltenes novada domes nodaļu speciālisti. Tāpat, papildus tiek ievietota
aktuālākā informācija no valsts pārvaldes iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. 2019.gadā
viens no svarīgākiem darbiem bija jaunās mājas lapas izstrāde, tai skaitā jauns dizains, struktūra,
saturs. Jauno lapu veiksmīgi izdevās publicēt 01.07.2019. Vēl aizvien turpinās lapas pilnveidošana,
kļūdu labošana un angļu valodas satura ievietošana.
Laika periodā no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. Smiltenes novada mājas lapa apmeklēta 1 019
937 reizes, kas ir par 380 tūkstošiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Vidējais apmeklējuma ilgums
nedaudz virs 2 min.
Bezmaksas informatīvais pašvaldības izdevums „Smiltenes Novada Domes Vēstis
Smiltenes Novada Domes Vēstis” sniedz daudzpusīgu informāciju ne tikai par saistošajiem
noteikumiem un pieņemtajiem lēmumiem, bet arī par notikumiem pilsētā un novadā, plānotajiem un
īstenotajiem projektiem, Smiltenes novada pašvaldības policijas darbu, aktualitātēm izglītības,
tūrisma, kultūras un sporta nozarēs un citu noderīgu informāciju. Izdevums ir pieejams ikvienam
gan drukātā, gan elektroniskā veidā. “Novada domes Vēstis” tiek izplatītas Smiltenes novada
pašvaldības fizisko personu mājsaimniecību un juridisko personu pastkastītēs. Kopumā tiek tiražēti
un izplatīti 6050 izdevuma eksemplāri.
Pašvaldības komunikācija sociālo medijos
Twitter.com
Pieejams- https://twitter.com/SmiltenesNovads- kopš 2011. gada.
Uz 26.01.2020. – sekotāju skaits 2097, kas ir par 41 sekotāju vairāk nekā 2018.gadā. Twitter.com
novada kontā tiek publicētas īsas ziņas ar atsauci uz mājas lapu. Kopumā 2019.gadā Twitter.com
nopublicētas 134 ziņas, lapa apmeklēta 4587 reizes, kā arī 400 reizes pašvaldība minēta kāda cita
Twitter.com lietotāja ziņā.
Facebook.com
Pieejams- https://www.facebook.com/SmiltenesNovads/ - kopš 2016.gada, sekotāju skaits 3463
2929 (26.01.2020.), kas ir 534 vairāk nekā 2018.gada nogalē. Facebook.com pašvaldības lapā tiek
publicētas īsas ziņas ar atsaucēm uz mājas lapu. 2019.gadā, papildus informatīvām ziņām un
attēliem, tika veidoti un publicēti īsie informatīvie video par aktuālajiem jautājumiem.
Youtube.com
Kopš
2016.gada
nogales
Smiltenes
novada
YouTube
kanāls
https://www.youtube.com/channel/UCm_HRzOWz0bjvONDc0IL59w - tiek publicēts raidījums
“Nedēļa Smiltenes novadā”, kā arī citi informatīvie video sižeti. Kopumā 2019.gadā publicēti 82
video.
Instagram.com
https://www.instagram.com/smiltenes_novads/ - kopš 2016. gada, sekotāju skaits uz 01.06.2020.2368, kas ir par 771 vairāk kā iepriekšējā gadā. Konta izveidošanas un uzturēšanas mērķis novadu
popularizēt caur fotogrāfijām. Kontu administrē Smiltenes novada TIC.
Raidījums “Nedēļa Smiltenes novadā”
Vienu reizi nedēļā, svētdienās plkst. 19.00 Latvijas reģionālajā televīzijā Re:TV, tiek
pārraidīts pašvaldības apmaksāts raidījums “Nedēļa Smiltenes novadā” – nozīmīgāko Smiltenes
novada notikumu un aktualitāšu atspoguļojums video sižetos, intervijas ar pašvaldības
speciālistiem. 2019.gadā kopumā sagatavoti un pārraidīti 49 “Nedēļa Smiltenes novadā” raidījumi 30

kopējais youtube.com skatījums visiem raidījumiem 15 541, viena raidījuma vidējais skatījums 317
reizes. Latvijas reģionālajā televīzijā Re:TV sasniegtā auditorija pārraidīšanas raidlaikā vairāk kā 30
tūkstoši skatītāju. Augustā tiek pārraidīti 4 portretraidījumi par novada cilvēkiem, 2019.gadā tie
bija par Gitu Mūrnieci, Māri Stabiņu, Ilzi Briedi un Daci Purvlīci. 66 īsie video par aktuāliem
notikumiem, pasākumiem tika sagatavoti ievietošanai sociālos medijos.
Paziņojumi un preses relīzes
Pašvaldībai veiksmīga sadarbība izveidojusies ar vietējiem medijiem – „Ziemeļlatvija”, STV
studiju, Vidzemes televīziju, kā arī ar ziņu aģentūru „LETA”, ziņu portālu Delfi.lv/novados, un citu
apkārtējo pilsētu portāliem. Informācija tiek sūtīta arī Vidzemes plānošanas reģionam, Reģionālās
attīstības centru apvienībai un Latvijas Pašvaldību savienībai. Izmantojot visus pieejamos
komunikācijas kanālus, iespējams panākt, ka Smiltenes novada iedzīvotāji ir informēti par
pašvaldības darbu, aktualitātēm un jaunumiem. 2019. gadā sagatavotas vairāk kā 95 preses relīzes.
Sabiedrības līdzdalības pasākumi
Ar mērķi iesaistīt sabiedrību aktivitātēs, saņemt atgriezenisko saiti un viedokļus no
iedzīvotājiem ikdienā, kā arī veidot piederības sajūtu novadam, 2019.gadā tika organizētas un
īstenotas dažnedažādas akcijas – kā, piemēram, “Sniegavīru salidojums 2019”, Zāles pļaušanas
sacensības un daudzas citas, kā klātienē, tā virtuālajā vidē. Sabiedrības līdzdalība arī tiek
nodrošināta aicinot piedalīties sabiedriskajās apspriešanās un organizējot aptaujas.
Ikgadējā iedzīvotāju aptauja
Smiltenes novada dome no 2020.gada 17.februāra līdz 07.martam veica aptauju par
pašvaldības darbu 2019.gadā. Aptaujā tika ietverti jautājumi, lai novērtētu dažādu tehnisko
infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju
infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.), iedzīvotāju dzīves vides
(izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.), pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā
un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā. Aptauja respondentiem bija pieejama gan
drukātā, gan elektroniskā formātā www.smiltene.lv un sociālajos medijos.
Kopumā aptauju aizpildīja 187 Smiltenes novada iedzīvotājs (aptaujā par 2018.gadu
piedalījās 423). Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā piedalījušies 35 vīrieši (aptaujā par 2018.gadu
135) un 152 sievietes (aptaujā par 2018.gadu 288).
Lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (123) uz jautājumu, vai esat apmierināts
ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, atbildēja, ka ir drīzāk apmierināti, 32 aptaujāto ir pilnīgi
apmierināti, 25 ir drīzāk neapmierināti un 3 respondenti ir pilnīgi neapmierināti, 4 iedzīvotājiem
nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā.
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13.attēls. Smiltenes novada iedzīvotāju apmierinātība ar dzīves kvalitāti novadā

Pašvaldības reprezentācijas pasākumi un starptautiskā sadarbība 2019. gadā
2019.gadā Smiltenes novada pašvaldība turpināja sadarbību ar esošajām sadraudzības
pilsētām, novada pašdarbības kolektīvi kuplina dažādu svētku, festivālu programmas, gan arī pie
mums viesojas sadraudzības pašvaldību kolektīvi, delegācijas. Skolās notiek skolēnu apmaiņas
braucieni, dalība projektos, sportistiem treniņnometnes, sacensības. Sadarbība notiek abos
virzienos.
Nozīmīgākās 2019.gada Latvijas valsts amatpersonu un ārvalstu delegāciju vizītes Smiltenē,
starptautiskā sadarbība:
• 4.aprīlī organizēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces uzņemšana
Smiltenē.
• 16. aprīlī Smiltenē tika uzņemts nacionālās lidsabiedrības “airBaltic” valdes priekšsēdētājs
Martins Gauss, kurš apsveica iedzīvotājus un pašvaldību ar iekļūšanu Latvijas mīlētāko
pilsētu topā. Jau kopš 2018. gada novembra viena no airBaltic Airbus A220-300 lidmašīnām
tika nosaukta Smiltenes vārdā.
• 27.aprīlī dalība forumā “Remigrācija – vakances un izaicinājumi” Dānijas pilsētā Vejlē
• Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis savā prezentācijā iepazīstināja ar
dzīves, darba, izglītības, atpūtas iespējām Smiltenes novadā, īstenotajiem un aktuālajiem
projektiem, uzsverot pieejamo un sakārtoto infrastruktūru, kas noteikti ir svarīgs faktors, lai
par savu dzīves un darbavietu izvēlētos Smiltenes novadu.
• No 02. līdz 10.jūlijam Smiltenē viesojās 14 bērni un jaunieši no Ukrainas sadraudzības
pilsētas Drogobičas – vasaras brīvdienu un rehabilitācijas nolūkos.
• No 16. līdz 18. septembrim Smiltenē viesojās Villihas pašvaldības delegācija.
• Organizēts pasākums Smiltenes novada uzņēmējiem “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”;
• “PRĀTA SPĒLES LATVIJAS KAUSS 2019” sacensību posms 2019.gada 12.aprīlī
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, kur piedalījās kopumā 18 komandas.
• 17. un 18. maijā Smiltenes novada pašvaldība ar savu stendu un amatnieku telti piedalījās
pasākumā
"Vidzemes Uzņēmēju dienas 2019". Apmeklētāji tika iepazīstināti ar
pašvaldības 3 izveidotajām interaktīvajām kartēm – “Veido un atrodi savas mājas Smiltenes
novadā”, kur apkopota informācija par lauku viensētām, dzīvojamām mājām un citiem
nekustamajiem īpašumiem, kurus var iegādāties savai dzīvesvietai. “Īpašumi
uzņēmējdarbībai un investīcijām Smiltenes novadā” - informācija par uzņēmējdarbībai un
investīcijām pieejamajiem nekustamajiem īpašumiem, kas pieder Smiltenes novada
pašvaldībai vai juridiskām un fiziskām personām. “Pērc gudri, izvēlies vietējo Smiltenes
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•

•

•
•

novada produkciju!” - karte, kurā apkopota informācija par Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības projekta “COOP Local” Smiltenes novada un projekta partneru piena un gaļas
produktu ražotājiem, ogu, augļu, dārzeņu un stādu audzētājiem un amatniekiem. Kopā ar
pašvaldību piedalījās SIA “ARTEX Latvia”, Vita Lāce ar Vitalway ziedūdeņiem, Dana
Zetmane ar DSisters rotām, TLMS “Smiltene”, Blomes pagasta un Pūra lādes amatnieki,
Jānis Griezāns ar augļu un dārzeņu kaltējumu produktiem un keramikas darbnīca “Zīlītes”.
2019.gada 10.augustā tika godināti konkursa "Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2019"
laureāti – “Sakoptākā viensēta Smiltenes novadā 2019″ - īpašums “Kalna Ragi” Launkalnes
pagasts, Goda plāksnes “Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā Smiltenes
novadā 2019” ieguva īpašums Blaumaņa iela 34, Smiltene, Jaunajā iela 2b, Smiltene un
īpašums “Liepziedi”, Palsmane. Goda plāksni “Sakoptākais uzņēmums Smiltenes novadā
2019” saņēma SIA “E.D.M.” ar kafejnīcu Jautrais Ods, Launkalnes pagastā.
2019.gada 1.novembrī notika pasākums “Smiltenes novada uzņēmējs”, kur kopā tika
pasniegtas 12 balvas astoņās nominācijās: “Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada
pašvaldības budžetā 2018.gadā” - SIA “Firma Madara 89” , SIA “8 CBR” un AS
“Smiltenes piens”; “Lielākās ražošanā piesaistītās investīcijas 2018.gadā” - ZS “Bērži”,
ZS “Dimanti”, AS “Smiltenes piens”; “Sociāli atbildīgs uzņēmums” - vairumtirdzniecības
uzņēmums SIA “Lauku apgāds un meliorācija”; “Ieguldījums Smiltenes novada tēla
popularizēšanā” - SIA “Smiltene Impex”; “Smiltenes novada jaunais uzņēmējs” - SIA
“Pērle G”; “Smiltenes novada labākais darba devējs” - SIA “Mežvalde AD”;
“Uzņēmējdarbības būve” - kokapstrādes uzņēmums SIA “LV Timber”; Inovācijas balvu
saņēma SIA “AW Latvia”.
2019.18.novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā svinīgā pasākuma
Akcija „Radīsim Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā”

Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai
Kopš 2019.gada notiek regulāra komunikācija ar Vidzemes plānošanas reģiona (VPR)
remigrācijas projekta koordinatori, rīkotas klātienes tikšanās par aktuāliem jautājumiem,
aktivitātēm. Regulāri notiek komunikācija, konsultācijas ar e-pastu starpniecību, tāpat Smiltenes
novada pašvaldībai tiek nodota informācija par migrantiem, kuri labprāt atgrieztos Smiltenes
novadā, un tiek turpināts strādāt ar migrantiem no Smiltenes novada puses.
Atsaucoties uz VPR 2019.gada aicinājumu, 10.aprīlī Smiltenes novada domē notika
informatīvs seminārs Vidzemes pašvaldību pārstāvjiem par remigrācijas jautājumiem. Pateicoties
Vidzemes plānošanas reģiona projekta koordinatorei, ir izveidota sadarbība arī ar biedrību “Ar
pasaules pieredzi Latvijā”, veiktas publikācijas laikrakstā Diena, ReTv, Latvijas Radio 1.
Remigrācijas projekta ietvaros 2019.gadā paveikts:
•
•

•
•
•

Izdots “Nāc, dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties Smiltenes novadā” infografika;
Smiltenes novada mājaslapā izveidota jauna atsevišķa sadaļa ar mērķi – pārredzami,
ātrāk un ērtāk iegūt sev nepieciešamo informāciju par iespējām Smiltenes novadā.
Izveidota sadaļa, kurā vienkopus pieejama informācija par īpašumiem dzīvesvietai;
Pašvaldības atbalstu; Remigrāciju un informācija par iespējām kategorijās – Nāc
strādāt!; Nāc mācīties! Un Nāc atpūsties!
Izveidota sadarbība ar Latviešu – dāņu biedrību 2019.gada 1. augustā biedrības vadītājs
R.Orba viesojās Smiltenes novadā.
Izveidotas 3 veidu vizītkartes, lai popularizētu 3 novada izveidotās īpašumu kartes –
vizītkartēs ietverta īsa informācija, kā arī QR kods, lai vieglāk šī informācija būtu
atrodama novada mājaslapā.
2019. gada 20.jūlijā norisinājās Sidnejas latviešu teātra viesizrāde Smiltenē – tika
stiprināta sadarbība ar diasporu, šajā dienā norisinājās tīklošanās pasākums kopā ar
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Vidzemes reģiona projekta koordinatori, tika pārstāvēta arī novada uzņēmējdarbības un
amatniecības puse.
Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģijas
izstrāde
2019.gadā Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Abulas lauku partnerība” un
sadarbības partneriem biedrību “Lauku partnerība Ziemeļgauja”, Beverīnas novada pašvaldību,
Somijas LAG Ravakka un Zviedrijas Dalavarnas Utvecklings Omrade, īstenoja projektu “Place
Branding for Rural Development”. Projekta ietvaros noritēja darbs pie Smiltenes novada
zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas, kā arī vizuālās identitātes izstrādes, ar mērķi
uzlabot novada tēlu atbilstoši mūsdienu tendencēm, nostiprināt novada atpazīstamību Latvijas un
starptautiskā mērogā, popularizēt novada teritoriju un pakalpojumus kā produktu, veicināt viesu un
iedzīvotāju pieaugumu novadā, piesaistīt investīcijas un attīstīt uzņēmējdarbību, palielināt
iedzīvotāju lepnumu par savu novadu.
Izstrādātā stratēģija pēc projekta realizācijas un uzraudzības laika beigām tiks nodota
Smiltenes novada domes administrācijas pārvaldībā. Projekta ietvaros uzdotā darba uzdevuma
izpildi veica SIA “Triple Bounce”. Stratēģijas izstrāde notika 3 posmos, organizētas vairākas darba
sanāksmes ar uzņēmumiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, pašvaldības jomu speciālistiem,
organizēts iedzīvotāju balsojums par grafisko zīmi un saukli, kur no 2019. gada 10. līdz 31.jūlijam
kopumā tika saņemtas 2279 balsis. Lielākā daļa – 75 % jeb 1691 balsis – tika atdotas par grafisko
zīmi “Rudzupuķe”, darba gaitā organizētas vairākas darba grupu viedokļu aptaujas. Lēmumi par
posmu nodevumiem tika pieņemti domes sēdēs. Projekta rezultātā ir izstrādāta zīmolvedības
stratēģija, vizuālās identitātes vadlīnijas jeb zīmolgrāmata, Smiltenes novada mārketinga
komunikācijas stratēģija. Darbs pie zīmola ieviešanas uzsāksies 2021.gadā.
4.6. SOCIĀLĀ JOMA

Smiltenes novada domes Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) ir Smiltenes
novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos
pakalpojumus Smiltenes novada iedzīvotājiem. Pēc teritoriālās apvienošanās tika izveidots viens –
novada domes sociālais dienests, saglabājot sociālo darbinieku pieņemšanas telpas visās pagastu
teritorijās, kur iedzīvotājus, tāpat kā iepriekš, turpina pieņemt sociālie darbinieki, nodrošinot sociālo
pakalpojumu pieejamību iespējami tuvu klientu dzīvesvietai.
2019.gada 29.maijā apstiprināti Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr.11/19 “Par
sociālajiem pakalpojumiem Smiltenes novada pašvaldībā”. Noteikumi izdoti, lai noteiktu valsts un
pašvaldības finansētos/līdzfinansētos sociālos pakalpojumus – sociālās aprūpes, sociālās
rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu veidus, apjomu un saņemšanas kārtību Smiltenes
novadā. Turpmāk vientuļiem pensionāriem paredzēts aprūpi mājās pilnībā nodrošināt par
pašvaldības līdzekļiem. Atbilstoši spēkā esošiem grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā ir sašaurināts personu loks, kuras tiek uzskatītas par apgādniekiem šī likuma
izpratnē. Līdz ar to izveidojas situācija, ka pašvaldībai ir labprātīgi jāuzņemas saistības ar
pakalpojuma sniedzēju, lai nodrošinātu klientam iespēju saņemt viņa vajadzībām atbilstošu
pakalpojumu.
2019.gada 29.maijā apstiprināti Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr.10/19
“Smiltenes novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei”. Lai motivētu Smiltenes novada
iedzīvotājus iesaistīties audžuģimeņu veidošanā un palielinātu audžuģimeņu skaitu, sniedzot
atbalstu audžuģimenēm, audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam, ir nepieciešams
pilnveidot atbalsta sistēmu.
2019.gada 30.okotbrī apstiprināti Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr.15/19
“Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas
Smiltenes novadā”. Ievērojot Labklājības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
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ministrijas izstrādātās vadlīnijas, pilnveidota atbalsta sistēma pilngadību sasniegušajiem jauniešiem,
paredzot nepieciešamo finansējumu un pakalpojumus, lai saņemtu visas normatīvajos aktos
paredzētās sociālās garantijas atbilstoši mērķim.
2019.gada 27.decembrī apstiprināti saistošie noteikumi Nr.15/19 “Trūcīgas un
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Smiltenes novadā”.
Sociālā palīdzība
2019.gadā sociālā palīdzība piešķirta 1216 ģimenēm, kopā 2021 personām ģimenēs (tai skaitā
967 bērniem un 1057 pilngadīgām personām). Sociālās palīdzības nodrošināšanai kopā izlietoti
215630,68 EUR. No tiem 92% (199904,70EUR) naudā, bet 8% (15725,98 EUR) natūrā (palīdzība
tiek sniegta nevis naudas izteiksmē, bet apmaksājot kādu pakalpojumu uz pakalpojuma sniedzēja
kontu). Izvērtējot klientu materiālo stāvokli, tiem piešķir trūcīgas vai maznodrošinātas personas
(ģimenes) statusu. Smiltenes novadā ir sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir neizvērtējot
personu materiālo stāvokli.

14. attēls Statistika par Smiltenes novada izsniegto pabalstu kopsumma 2019.gadā17

Sniegti sociālie pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi – pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas
spēju atjaunošanu, uzlabošanu vai saglabāšanu, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā - sociālās
rehabilitācijas, sociālās aprūpes, sociālā darba pakalpojumi, kurus nodrošina personas dzīvesvietā
vai institūcijā.
Sociālais dienests sniedz šādus pakalpojumus:
• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā;
• Atbalsta un pašpalīdzības grupas;
• Sociālā darba pakalpojums;
• Psihologa pakalpojumu.
2019.gadā no Smiltenes pašvaldības budžeta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem
kopā izlietoti 231275,00 EUR, šos pakalpojumus saņēma 432 Smiltenes novadā deklarētie
iedzīvotāji (101 bērni, 331 pilngadīgas personas).
Aprūpe mājās sociālie pakalpojumi
Jau vairākus gadus uz deleģējuma līguma pamata aprūpi mājās nodrošina Latvijas
Samariešu apvienība. Aprūpes mājās pakalpojumu
piešķir atbilstoši personu individuālajām
vajadzībām pēc individuāli sastādīta aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas plāna un līmeņa.
Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu - aprūpe mājās, Smiltenes novadā izlietoti 28609,86
EUR, un šo pakalpojumu saņēma 30 klienti (7 vīrieši, 23 sievietes).
Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām personām
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Datu avots: Smiltenes novada Sociālais dienests
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2019.gadā turpinās ļoti pieprasītais īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums SIA „Smiltenes
sarkanā krusta slimnīcas” aprūpes nodaļā pilngadīgām personām, kas nodrošina diennakts sociālo
aprūpi un veselības aprūpi minimālā apjomā personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms
pārsniedz aprūpei mājās pakalpojumu, pēc operācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz
pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā - līdz 10 diennaktīm, vienai personai
2 reizes gadā. Izlietoti 25864,82 EUR, un gada laikā pakalpojumu saņēma 83 personas 33 vīrieši
un 61 sieviete.
Nakts patversme
2019.gadā nakts patversmes pakalpojuma sniegšana nebija jānodrošina nevienai personai,
līdz ar to par pakalpojuma sniegšanu netika noslēgts neviens līgums un attiecīgi nebija izdevumu šī
pakalpojuma sniegšanai Sociālajā dienestā.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie pakalpojumi

Šādus pakalpojumus izmanto Smiltenes novada iedzīvotāji, kuri uzturas pansionātos - kopā
39 personas: 17 vīrieši un 22 sieviete. Pilngadīgām personām sniegtie sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi tiek nodrošināti novada iestādē (SIA „Sarkanā krusta Smiltenes
slimnīcā” aprūpes nodaļā/pansionātā) –30 klienti, tam izlietojot 78699,28 EUR. Pakalpojums tiek
pirkts arī no citām pašvaldībām - Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrā,
Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā "Zemgale", Gatartas pansionātā, Biedrībā
“Labāka Rītdiena”, Rūjienas novada pašvaldība SAC pansionātā “Lode”, biedrības “Latvijas
sarkanais krusts" Sedas pansionātā un “Viļānu slimnīcā”.
Asistenta pakalpojumi
Sociālais dienests administrē asistentu pakalpojumus Smiltenes novadā. Asistentu
pakalpojumu nodrošināšanai 2019.gadā ir izlietoti 65378,48 EUR. Valsts atbalstīto asistenta
pakalpojumu Smiltenes novadā 2019.gadā saņēma 72 cilvēki ar īpašām vajadzībām, t.sk 13 bērni
vecumā no 5-17 gadiem, 42 1.grupas invalīdi, 19 2.grupas invalīdi.
Izglītības iestādes apmeklēšanai asistenta pakalpojumu Smiltenes novadā 2019.gadā
izmantojuši 13 bērni un 7 bērniem tiek kompensēti transporta izdevumi nokļūšanai uz pakalpojuma
vietām. Pieaug asistenta pakalpojuma izmantošana ārstniecības pakalpojumu saņemšanai,
nokļūšanai uz valsts un pašvaldības iestādēm.
Sociālo pakalpojumu pieprasīšanai 2019.gadā ir reģistrēti 226 klientu iesniegumi par
pakalpojumu nepieciešamību, sagatavoti 226 lēmumi, noslēgti 182 līgumi ar klientiem par
pakalpojuma piešķiršanu – 72 asistenta pakalpojumu piešķiršanai, 6 – aprūpes mājās pakalpojuma
piešķiršanai, 7 – ilgstošas aprūpes pakalpojuma piešķiršanai, 104 – īslaicīgā sociālas aprūpes
pakalpojuma piešķiršanai, 3 –specializētā ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršana
personai ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums SIVA tika piešķirts 30 personām – 14 personām ar
funkcionāliem traucējumiem, 15 politiski represētām personām, 1 ČAES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem.
2019.gadā 1 personai ir piešķirts sociālais pakalpojums specializētā ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā, kā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un 2 personām ar redzes
traucējumiem.
Aizpildītas 54 personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketas VDEĀK
invaliditātes grupas noteikšanai
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no prettiesiskām darbībām cietušām un vardarbību
veikušām personām
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz vardarbībā cietušiem pilngadīgiem cilvēkiem un
vardarbību veikušiem cilvēkiem. 10 Smiltenes novada iedzīvotāji saņēma individuālas psihologa
konsultācijas vardarbīgas uzvedības mazināšanai un 15 personām pakalpojums tika nodrošināts
grupā, 4 pilngadīgas personas saņēma sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kā vardarbībā cietušas
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personas.15 Smiltenes novada bērniem tika nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
dzīvesvietā 2323,85 EUR.
Arvien vairāk tiek atklāti vardarbības gadījumi ģimenē, līdz ar to pieprasījums pēc krīžu
centra pakalpojumiem ik gadu ir aktuāls. 2019.gadā tika izsniegti 3 nosūtījumi bērna rehabilitācijai
institūcijā ,,Valdardze”, 7 nosūtījumi bērna rehabilitācijai institūcijā ,,Rasas Pērles”, kuri cietuši no
prettiesiskām darbībām, 2 nosūtījumi pieaugušām personām rehabilitācijai institūcijā ,,Rasas
Pērles”, lai saņemtu no 30 līdz 60 dienu valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu,
izlietotais valsts finansējums 1221,34 EUR.
Psihologa pakalpojumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem izmantojušas 26 personas saņēma
205 konsultācijas par pašvaldības finansējumu 4500,66 EUR un 7 ģimenes, 20 personas saņēma 52
Psihoterapija konsultācijas, izlietots 1560,00 EUR.
Sociālais darbs
Sociālo darbu nodrošina 12 sociālā dienesta darbinieki Smiltenes pilsētā un pagastos. Pārskata
periodā Dienestā ir 128 klientu lietas, kurās nepieciešama regulāra uzraudzība un intervences
pasākumi, lai novērstu bērnu tiesību pārkāpumus. Kopējais personu skaits šajās ģimenēs ir 402
personas, no kurām 196 ir bērni. Pārskata periodā slēgtas 11 sociālā atbalsta klientu lietas. Palīdzība
tiek sniegta, nodrošinot individuālās konsultācijas vecākiem un bērniem, palīdzot atjaunot šo
personu sociālo funkcionēšanu, sniedzot profesionālu sociālo palīdzību un psiholoģisku atbalstu
krīzes situāciju pārvarēšanai.
2019.gadā turpinājās sociālais pakalpojums - Ģimenes asistents.
Pakalpojums nodrošina ģimenei atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērna
aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās
rehabilitācijas plānu. Tas nozīmē, ka bērns netiek skatīts atrauti no viņa ierastās ģimenes vides un
atbalsts un palīdzība tiek sniegta ģimenei kopumā. Izvērtējot asistenta darba ieguvumus, secinājām,
ka tas būtiski sekmējis bērnu attīstībai labvēlīgu vidi, sniedzis fizisku, emocionālu un izglītojošo
atbalstu. Pakalpojumu izmantoja 15 ģimenes par pašvaldības finansējumu 3989,00 EUR.
Starpinstitucionālā sadarbība
Smiltenes novadā Bērnu tiesību aizsardzības jomā 2019.gadā notikušas 16 sēdes. Sēdes notiek
individuāli plānojot pēc aktuālo situāciju vajadzības.
Ļoti būtiska ir sadarbība ar citām institūcijām – īpaši izglītības iestādēm, lai veiksmīgāk un
ātrāk atpazītu riskus problēmām, lai rezultāts būtu efektīvāks. Arvien vairāk savstarpējā sadarbība
veidojas ar pirmsskolas izglītības iestādēm, kas iezīmē problēmu pirmsākumus.
Sēdēs izskatīti problēmu jautājumi: par bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes
neattaisnotu iemeslu dēļ, par bērnu uzvedību izglītības iestādēs, par bērnu pamatvajadzību
nodrošināšanu, par vardarbību pret bērniem, vecāku pienākumu nepildīšanu nenodrošinot bērnam
atbilstošu veselības aprūpi un izglītību, par organizatoriskiem jautājumiem savstarpējās sadarbības
veidošanai, par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi.
Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pantam tiek veikts likumpārkāpumu
profilakses darbs ar bērniem, izstrādājot sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas,
iekārtotas profilakses lietas, koordinēta sadarbība ar izglītības iestādēm, valsts un pašvaldības
policiju, citām valsts un pašvaldības iestādēm.
Pārskata periodā ir 6 aktīvas nepilngadīgo profilakses un uzvedības korekcijas lietas.
2019.gadā 31 bērni ir ārpusģimenes aprūpē, no tiem:
• 11 audžuģimenē,
• 3 bērnu sociālās aprūpes centros,
• 17 aizbildnībā.
Daļa šo bērnu vecāki nesadarbojas ar sociālo darbiniekiem, nevēlas risināt problēmas, līdz ar
to pastāv ļoti augsts risks, ka bērni ģimenē vairs netiks atgriezti. Lai pēc iespējas mazāk būtu
gadījumi, kad bērni jāšķir no vecākiem, svarīgi ir nodrošināt daudzveidīgu sociālo palīdzību un
sociālos pakalpojumus atbalsta, uzraudzības un izglītošanās nodrošināšanai.
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Grupu darbs ar personām, personu grupām, ģimenēm ar bērniem
2019.gadā turpinājās apmācību programma un atbalsta grupu darbs ar personām, personu
grupām un ģimenēm ar bērniem gan pilsētā, gan pagastu teritorijās, lai veicinātu ģimeņu ar
bērniem, personu, personu grupu sociālo atbalstu, sociālo prasmju apguvi, sociālo integrāciju
sabiedrībā, mazinātu sociālās atstumtības riskus, radītu pozitīvas saskarsmes vidi, dodot iespēju
paplašināt redzesloku, pārskata periodā organizēti sekojoši pasākumi – organizētas atbalsta grupas
un apmācību programmas.
Grupu nodarbības sociālajā darbā ir ļoti nozīmīgas, jo tām beidzoties, starp klientiem veidojas
pašpalīdzības tīkls. Grupu darbā iesaistītie klienti kļūst aktīvi, vēlas iesaistīties citos organizētos
pasākumos, ievērojami mainās klientu problēmas redzējums un motivācija to mainīt.
Atkarību profilakse
2019.gadā turpina darboties Al-Anon grupa, kura ir pasaules mēroga organizācija, kas
piedāvā pašpalīdzības programmu alkoholiķu ģimenēm un draugiem, līdzatkarīgām personām.
Sapulces notiek katru otrdienu, Luterāņu baznīcas telpās. Dalīšanās savā pieredzē, spēkā un cerībās
saliedē dalībniekus un grupas kopībā, kas ir aizsargāta ar anonimitāti.
Smiltenes novada domes sociālais dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa
noteikumiem Nr.193 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta
mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska
situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
īstenošanas noteikumi” ir iesaistījusies ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 "Profesionāla sociālā
darba attīstība pašvaldībās" īstenotā pilotprojektā par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar
atkarīgām un līdzatkarīgām personām.
Projekta ietvaros Sociālais dienests no 01.10.2019. līdz 31.03.2020. īsteno Labklājības
ministrijas izstrādātās metodikas aprobēšanu pašvaldības sociālā dienesta ikdienas darbā.
Labdarības akcijas
2019.gadā ar sabiedrisko organizāciju un līdzcilvēku atbalstu tika turpināts organizēt
iedzīvotājiem nepieciešamo sadzīves priekšmetu un apģērba sagādāšana. Palsmanes, Grundzāles,
Bilskas, Blomes pagastos reizi ceturksnī organizēti lietoto drēbju, apavu, citu sadzīves priekšmetu
dalīšanas pasākumi. Vairāki iedzīvotāji piedāvājuši nodot ģimenēm savas mēbeles, ko sociālie
darbinieki, apzinot dienesta redzeslokā esošās ģimeņu vajadzības, nodevuši iedzīvotāju lietošanai.
Smiltenes pilsētā jebkurš iedzīvotājs pēc apģērba var griezties pie Nodibinājuma “Saules Kalns”,
Galdnieku iela 10B, Smiltenē.
Projektu īstenošana
Smiltenes novada Sociālais dienests ir iesaistīts vairāku projektu īstenošanā:
2019.gadā turpinājās NVA pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ieviešana
Smiltenes novadā, periodā no 2019. gada 2.janvāra līdz 2019.gada 30.decembrim tika izveidotas 12
jaunas algoto pagaidu sabiedriskā darba vietas, iesaistītas 43 personas nodarbinātības pasākumos.
Turpinās projekta „Pasākumi vietējas sabiedrības veselibas veicināšanai Smiltenes
novada 9.2.4.2 Pasākumi vietējas sabiedrības veselibas veicināšanai un slimību profilaksei.”
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem
visiem Smiltenes novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. Projekts tiek īstenots no
2017.gada maija līdz 2020.gada 30.aprīlim. Saņemts apstiprinājums, ka turpināsies projekta otrā
kārta līdz 2022.gada 31.decembrim.“
Sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) turpinājās darbība
ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.SAM “Attīstīt NVA nereģistrēto
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un
DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, vecumā
no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti
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izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts
izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Kopš projekta
sākuma, kopā ir jau iesaistījušies 36 jaunieši no visa novada, kā arī no citiem novadiem. Projekta
“PROTI un DARI!” darbības laiks beigsies 2020. gada jūnijā.
Projekts “Deinstitucionalizācija” Turpinās darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” projekta
„Vidzeme iekļauj”, projekta identifikācijas Nr.9.2.2.1./15/I/003 īstenošanā saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.313.
Projekta aktivitātēs tiek nodrošināti Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi - aprūpe mājās, dienas
aprūpes centrs, “atelpas brīža” pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts,
atbalsta grupas un grupu nodarbības
Kopumā Sadarbības līgums paredz, ka Smiltenes novada Dome īsteno 10 projekta darbības. Ar
projekta atbalstu tika īstenota „Atbalsta plāna izstrāde – individuālo vajadzību izvērtēšana un
individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde personām ar garīga rakstura
traucējumiem. Projekts paredz, ka personām, kurām ir veikta atbalsta plāna izstrāde, ir nepieciešams
uzsākt projekta „Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana personām ar garīga rakstura
traucējumiem neatkarīgai dzīvei sabiedrībā” nodrošināšanu. Atbilstoši sagatavotam plānam,
personām nepieciešamiem pakalpojumiem tiek plānota jauna infrastruktūra – Grupu dzīvokļi,
dienas centrs, specializētās darbnīcas.
Pārtikas paku izdale
Pamatojoties uz 2014.gada 9.decembra MK noteikumiem Nr.727 „Darbība programmas
„Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada
plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” par atbalstāmo darbību īstenošanu Eiropas atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, sadarbībā ar biedrību Latvijas Sarkanais Krusts, Sociālais
dienests īsteno programmas aktivitātes Smiltenes novada pašvaldības pagastu teritorijas
iedzīvotājiem. 2019.gadā saņemti 1602 pārtikas palīdzības komplekti un izdalīti 1582 pārtikas
palīdzības komplekti. 2019.gadā saņemti 198 higiēnas un saimniecības preču komplekti par summu
1275 EUR un izdalīti 316 higiēnas un saimniecības preču komplekti par summu 1649 EUR. Un
2019.gadā saņemti un izdalīti 119 skolas piederumu komplekti par summu 1605 EUR.
Bāriņtiesa
Smiltenes novada bāriņtiesa Smiltenes novada administratīvajā teritorijā prioritāri nodrošina
bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko interešu un tiesību aizsardzību.
Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā
par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos
uzdevumus. Uz 2019.gada beigām Smiltenes novada Bāriņtiesa darbojas 9 locekļu sastāvā –
priekšsēdētājs un 8 bāriņtiesas locekļi. Katrā Smiltenes novada pagasta pārvaldes teritorijā darbojas
1 bāriņtiesas loceklis.
Analizējot kopumā bāriņtiesas divu gadu rādītājus, var secināt, ka darbs bāriņtiesas jomā ir
stipri pieaudzis. 2019.gadā bāriņtiesā pieaudzis to gadījumu skaits, kad ir nepieciešama bāriņtiesas
iejaukšanās un bērna interešu nodrošināšana. 2019. gadā pieaudzis vecāku aizgādības tiesību
pārtraukšanas gadījumu skaits un no ģimenēm izņemto bērnu skaits. 12 gadījumos bāriņtiesai bija
jārīkojas nekavējoties, pieņemot vienpersonisko lēmumu, jo tika apdraudēta bērna dzīvība un
veselība. Šajos gadījumus bāriņtiesa bieži vien rīkojas ārpus darba laika – brīvdienās un vakara
stundās. No ģimenēm izņemtiem bērniem ir nodrošināta ārpusģimenes aprūpe ģimeniskā vidē, jo ir
pieaudzis aizbildnībā nodoto un audžuģimenēs ievietoto bērnu skaits.
Bāriņtiesa savas darbības ietvaros sagatavo atbildes dažādām iestādēm, sniedz informāciju,
izdara pieprasījumus savas lietvedības ietvaros. Salīdzinot 2018. gadu un 2019. gadu lietvedības
dokumentu sagatavošanā secināms, ka kopumā ienākošā un izejošā korespondence saglabājas
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līdzīgā skaitā. 2019.gadā mazliet pieaudzis izejošo dokumentu skaits, jo pieauga arī bāriņtiesas
pieņemto lēmumu skaits.
2019. gadā Smiltenes novada bāriņtiesa ir sagatavojusi un sniegusi atzinumus tiesām (5 lietas)
par vecāku un bērnu saskarsmes tiesībām, kā arī strīdus gadījumos, kad vecāki nevar vienoties par
bērna dzīves vietu un ikdienas aizgādību. Bāriņtiesa piedalījusies rajona tiesas sēdēs, kā bērnu
tiesības aizsardzības institūcija lietās, kur bērniem tiek piemēroti audzinoša rakstura piespiedu
līdzekļi. Kopumā 2018. gadā bāriņtiesa piedalījās 18 tiesas sēdēs kā prasītāja, un trešā persona:
1.
Bērna dzīves vieta un saskarsmes tiesību kārtības noteikšana – 9;
2.
Paternitātes pieņēmuma apstrīdēšana – 3;
3.
Aizgādības tiesību atņemšana – 3;
4.
Rīcībspējas ierobežošanas lietas -1
5.
Personas pārstāvis kriminālprocesā -2
Smiltenes novada bāriņtiesa sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu aģentūru un Smiltenes
novada bērnu un ģimenes atbalsta centru un Smiltenes kultūras centru 2019.gadā organizēja
audžuģimeņu un adoptētāju pamatapmācību un audžuģimeņu pilnveides apmācības kursus. Ļoti
cieša sadarbība izveidojusies ar Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centru. 2018. gada
decembrī sadarbībā ar Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centru un Sociālo pakalpojumu
aģentūru izveidotais ārpus ģimenes atbalsta centrs “Smiltene”, devis iespēju bērniem ārpus ģimenes
aprūpē pēc iespējas ātrāk nodrošināt ģimenisku vidi.
2019.gadā sadarbībā ar Smiltenes novada sociālo dienestu izstrādāti jauni saistošie noteikumi
par Smiltenes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei. Noteikumi paredz virkni atbalsta
pasākumu audžuģimenēm un tajās ievietotiem bērniem. Jaunos noteikumus atzinīgi novērtē
audžuģimenes, it sevišķi, veselības apdrošināšanu. Tāpat tika saskaņoti noteikumi „Par palīdzību
bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novadā”.
Viennozīmīgi lielu daļu no bāriņtiesas darba aizņem notariālie pakalpojumi jeb apliecinājumu
izdarīšana (par veiktajiem notariāliem pakalpojumiem katrā pagasta pārvaldē dati apkopoti tabulā).
Bāriņtiesa sniedz arī juridiskās konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Salīdzinot datus ar 2018.
gadu mazliet pieaudzis sniegto apliecinājumu skaits.
2019. gada 1. novembrī Smiltenes novada bāriņtiesa sadarbībā ar Latvijas bāriņtiesu
darbinieku asociāciju organizēja konferenci – “Ģimene institūciju krustugunīs”, kuru apmeklēja ap
200 bāriņtiesu darbinieku no visas republikas.
Veiksmīga sadarbība bāriņtiesai ir izveidojusies ar Latvijas pašvaldību mācību centru un
Sociālo pakalpojumu aģentūru, kuru kursu piedāvājums tiek realizēts novadā, tādējādi nodrošinot
normatīvajos aktos noteiktās apmācības pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.
4.7. SADARBĪBA AR NEVALSTISKĀM ORGNAIZĀCIJĀM

2019.gadā Smiltenes novada dome turpināja veiksmīgi sadarboties un atbalstīt nevalstisko
organizāciju iniciatīvas. Smiltenes novada domes atbalstu un dotācijas kopumā saņēma 42
nevalstiskās organizācijas un komersanti. Kopumā dotācijās izmaksāti 117 311 EUR.
Tabula nr.8 Pārskats par valsts un pašvaldību budžeta dotācijām komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem.18

Nr.
1
2
3
4
5
18

Komersanta, biedrības, nodibinājuma nosaukums
A.G.P. pakalpojumi, SIA
Ķirsītis DA, SIA
S Visual, SIA
Zeltiņi, SIA
Sāre – Gerža Santa

Mērķis
Dotācija komersantam
Dotācija komersantam
Dotācija komersantam
Dotācija komersantam
Dotācija komersantam

Summa
(EUR)
3 000
1 333
2 181
900
462

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Timmermane Paula
Abulas lauku partnerība, biedrība
Orientēšanās sporta klubs ‘AZIMUTS’, biedrība
Futbola klubs ‘Smiltene’, biedrība
Hokeja klubs ‘Smiltenes vanagi’, biedrība
BMX klubs ‘SILVAS ZIĶERI’, biedrība
Smiltenes sporta centrs, biedrība
Tehniskais sporta veidu klubs ‘SMILTENE’, biedrība
'VELOLIFESTYLE' sporta klubs, biedrība
Hokeja klubs ‘Skorpions’, biedrība
Vidzemes sporta asociācija
'Latvijas kalnu divriteņu federācija', biedrība
Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs
Basketbola klubs Smiltene, biedrība
Latvijas Riteņbraukšanas federācija
“Vilkmuiža 2011”, biedrība
Latvijas Vieglatlētikas savienība, biedrība
Ultrataka, biedrība
Latvijas orientēšanās federācija, biedrība
'SAULES KALNS' fonds
Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze
Smiltenes Romas katoļu draudze
SELJA, SIA
Palsmanes mednieku klubs, biedrība
SIEVIEŠU BIEDRĪBA SPĒKAVOTS
Smiltenei un Latvijai, biedrība
Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris
GaisMa tunelī, biedrība
Buki- Buciņi, biedrība
Sabiedrība un attīstība, biedrība
MĀSAS VERONIKAS, biedrība
Grundzāle 2010, biedrība
Smiltenes Baptistu draudze
Latvijas Sarkanais Krusts biedrība
EMMAUS Smiltene, biedrība
Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālā
biedrība
ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
biedrība

Dotācija komersantam
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas

1 255
5 812
15 469
6 850
1 500
3 842
17 514
4 000
1 250
500
2 000
2 000
1 000
820
3 000
4 203
300
300
300
711
1 711
711
500
1 000
310
490
600
4 188
491
1 239
3 680
3 680
1 309
6 999
3 940

Dotācijas

2 105

Dotācijas

3 856
Kopā

117 311

Smiltenes novada dome 2019. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja 5
nevalstisko organizāciju projektus:
• Projekts “Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un orientēšanās ar slēpēm
popularizēšanai un attīstīšanai Grundzāles pagastā”, iesniedzējs Biedrības “Orientēšanās
sporta klubs “Azimuts”” – piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā.
• Projekts “Kāpšanas sienas ierīkošana Blomes pamatskolā”, iesniedzējs biedrība “Gaisma
tunelī” – piešķirts līdzfinansējumu 508,29 EUR apmērā.
41

•

Projekts “Tautas tērpu iegāde Palsmanes pagasta deju kolektīvam “Mazais brālis””,
iesniedzējs sieviešu biedrība “Spēkavots” – piešķirt līdzfinansējums 309,80 EUR apmērā.
• Projekts “Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana”, iesniedzējs biedrība “Vilkmuiža 2011” –
piešķirts līdzfinansējums 523,33 EUR apmērā.
• Projekts “Palsmanes mednieku nama jumta seguma nomaiņa”, iesniedzējs biedrība
“Palsmanes mednieku klubs” – piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā.
Projektu konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai
atbilstošas projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas
labiekārtošanas jomās. Projektu līdzfinansēšanas konkursam 2019.gadā kopumā Smiltenes novada
domes budžetā tika atvelēts 6000,00 EUR. Katram projektam piešķirtais līdzfinansējuma apjoms
sastādīja līdz 50% no izmaksu kopējās summas, nepārsniedzot 1000,00 EUR.
Smiltenes novada pašvaldībai ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Sarkanā Krusta
Smiltenes nodaļu – ik gadu tiek rīkota labdarības akcija „Balta, balta mana sirds”, kurā palīdz
novada bērniem, kam nepieciešams segt ārstēšanās vai rehabilitācijas izdevumus. Kā arī caur šo
nevalstisko organizāciju tiek dalītas pārtikas pakas mazturīgiem iedzīvotājiem.
4.8. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) ir Smiltenes novada domes apbruņota
militarizēta administrācijas struktūrvienība, kas izveidota, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo
funkciju izpildi sabiedriskās kārtības uzturēšanā un personu saukšanu pie administratīvās atbildības
par Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu. Pašvaldības policijā strādā 9
darbinieki, aizpildot 7,25 slodzes, priekšnieks, inspektors - lietvedis, divi vecākie inspektori, 5
inspektori.
Policija darbojas saskaņā ar pašvaldības policijas nolikumu un savā darbībā ievēro un pilda
Latvijas Republikas Satversmi, likumu “Par policiju”, likumu “Par pašvaldībām”, Ministru kabineta
noteikumus un citus valstī spēkā esošus normatīvos aktus, kā arī Smiltenes novada pašvaldības
nolikumu, Pašvaldības izdotos Saistošos noteikumus, Pašvaldības lēmumus, Domes izdotos
iekšējos normatīvos dokumentus
Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2019.gadā sastādījusi kopā 309 administratīvo
pārkāpumu protokolus, kas ir par 60 pārkāpuma protokoliem vairāk kā iepriekšējā gadā. 194 ir par
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK), bet 115 par Smiltenes novada domes saistošo
noteikumu pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
• 42.1 panta pirmā daļa - smēķēšanu neatļautās vietās - 5;
• 42.1 panta ceturtā daļa - smēķēšanu, ko izdarījis nepilngadīgais - 63;
• 75. panta pirmā daļa - atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana – 3;
• 803. panta pirmā daļa - makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu - 2;
• 100. panta pirmā daļa – sējumu nobradāšanu, uz lauka esošās savāktās lauksaimniecības
kultūru ražas bojāšanu vai iznīcināšanu, stādījumu bojāšanu, ko izdarījuši lopi vai putni – 1;
• 106.panta pirmā daļa - dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšanu - 6;
• 14923.panta otrā daļa - gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana (pārvietojās diennakts
tumšajā laikā bez gaismu atstarojošas vestes - 28;
• 167. pants - sīkais huligānisms – 2;
• 171.panta pirmā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā - 62;
• 171.panta otrā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā atkārtoti gada laikā
- 5;

42

•
•
•

1711.panta pirmā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, ja to izdarījis
nepilngadīgais - 12;
1711.panta otrā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, ja to izdarījis
nepilngadīgais atkārtoti gada laikā – 6.
186 panta otrā daļa – dzīvošana bez personas apliecinoša dokumenta un dzīvesvietas
nedeklarēšana – 1.

Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
• 20.1.punkts - dabisko vajadzību nokārtošana uz ielas (urinēšana) - 13;
• 20.2.punkts - dabisko vajadzību nokārtošana (urinēšana) tam neparedzētā vietā, atkārtoti
gada laikā - 1;
• 21.1.punkts - atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu - 69;
• 21.2.punkts - atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu atkārtoti
gada laikā - 4;
• 25.1.punkts - publisku vietu piegružošana ar sīkajiem atkritumiem - 7;
• 27.1.punkts - sēdēšana uz publisko atpūtas solu atzveltnēm – 16;
• 27.2. punkts - par sēdēšanu, staigāšanu, lēkāšanu pa dekoratīvajiem ielu nožogojumiem,
sēdēšanu uz publisko atpūtas solu atzveltnēm, palodzēm un tirgotavu galdiem vai stāvēšanu
un gulēšanu publiskās vietās atkārtoti gada laikā - 3;
• 31. punkta pirmā daļa – par nepilngadīgas personas vecumā līdz 15 gadiem atrašanos
publiskās vietās, bez personas pilngadīga pārstāvja klātbūtnes no plkst. 22.00 līdz 6.00 -2.
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Tabula nr.9 Pārskats par saņemto un reģistrēto informāciju 2019.gadā. 19

19

Datu avots: Smiltenes novada Pašvaldības policija
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4.9. BŪVVLADE

Smiltenes novada Būvvaldes sastāvā 2019.gadā darbojas būvvaldes vadītāja, arhitekte,
būvinspektore, uz nepilnu slodzi ģeogrāfiskās informācijas sistēmu speciālists.
Aizvadītā gada laikā stiprināta sadarbība ar BVKB Kontroles, Informācijas sistēmu
departamentu un Juridisko nodaļu, Ekonomikas ministriju, Limbažu, Alūksnes, Balvu un Valkas
novada būvvaldēm.
2019. gadā būvvaldes darbinieki apmeklējuši seminārus par Būvniecības informācijas
sistēmas (BIS) ieviešanu un būvniecības procesa digitalizāciju, Būvniecības likuma un speciālo
normatīvo aktu grozījumiem.
2019.gadā Būvvalde aktīvi iesaistījusies Smiltenes novada administratīvās teritorijas
labiekārtošanas projektu plānošanā un teritorijas plānojuma izstrādē. Aizvadītajā atskaites periodā
2019.gadā Būvvaldē Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ir pieņemti 216 lēmumi, pieņemti
160 procesuālie lēmumi par projektēšanas nosacījumu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
iesniegtajām būvniecības iecerēm. Izsniegtas 80 būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtas 63 būves,
būvniecībai vienkāršotā kārtībā izsniegtas 39 apliecinājuma kartes, 69 paskaidrojuma raksti un
saskaņotas projekta izmaiņas 46 būvobjektiem. Izsniegtas 36 izziņas par būvīpašumiem. Veiktas
153 pārbaudes un sastādīti atzinumi par nekustamā īpašuma apsekošanu

15.attēls. Pārskats par Būvvaldes veiktajām darbībām

Visa aizvadītā atskaites perioda laikā apmeklētājiem sniegtas konsultācijas būvniecības
jautājumos, izskatītas sūdzības un strīda jautājumi, un jautājumi par patvaļīgu būvniecību Smiltenes
un Apes novada administratīvajās teritorijās.

45

5. SMILTENES NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
5.1. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

Smiltenes novada pašvaldības galvenie plānošanas dokumenti, kuros noteiktas pašvaldības attīstības
iespējas, ir Smiltenes novada teritorijas plānojums, Smiltenes novada attīstības programma, kā arī
citi plānošanas dokumenti.
Vietējai pašvaldībai var būt šādi savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas dokumenti:
• vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija;
• vietējās pašvaldības attīstības programma;
• vietējās pašvaldības teritorijas plānojums;
• detālplānojumi;
• lokālplānojumi;
• tematiskie plānojumi.
•
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
ESF finansēta projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana” ietvaros, sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti” 2013.gadā sagatavota Smiltenes
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam. Stratēģijas īstenošana norit ar
pakārtoto pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādi.
Smiltenes novada attīstības programma
Smiltenes novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam tika apstiprināta 2012.gada
29.novembrī. 2018.gada 28.novembrī ar Domes lēmumu Nr.643 apstiprināts Attīstības programmas
darbības termiņš līdz 2020.gadam.
Sagatavots un 2019.gada 27.novembrī apstiprināts Pārskats par Attīstības programmas
īstenošanu 2018.gadā. Pārskatā iekļauta informācija par Attīstības programmas īstenošanas
progresu un sasniegto rādītāju izvērtējums, kā arī vidējā termiņa prioritāšu, rīcības virzienu un
uzdevumu progresa analīze.
Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija 2019.gada laikā veikta
divas reizes. Aktualizētā daļa apstiprināta 27.februārī un 25.aprīlī. Plāns tika papildināts ar Latvijas
– Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam apstiprināto projektu "Improving
Environmental Management through Joint Actions in RU-LV Cross Border Regions"
(GreenPalette), Eiropas Komisijas projektu “Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās
WiFi4EU”, kā arī citiem papildinājumiem un precizējumiem.
Smiltenes novada teritorijas plānojums
Smiltenes novada teritorijas plānojums sastāv no visu 9 teritoriālo vienību teritorijas
plānojumiem, kas nepieciešamības gadījumā tiek grozīti, vai arī precizēti un detalizēti izstrādājot
lokālplānojumus un detālplānojumus.
Ar domes 30.08.2017.lēmumu Nr.13., 14.§. uzsākta “Smiltenes novada teritorijas plānojuma
2018.-2030.gadam” izstrāde. 2018.gada 26.februārī tika noslēgts līgums ar teritorijas plānojuma
izstrādātājiem "Reģionālie projekti". 2019.gadā tika izstrādāta teritorijas plānojuma 1. un 2.
redakcija, kā arī tika rīkotas publiskās apspriešanas gan Smiltenē, gan pagastos. Ar domes
27.12.2019. lēmumu Nr. 18, 9.§. tika mainīts teritorijas plānojuma nosaukums, noņemot gada
skaitļus un apstiprināts Smiltenes novada teritorijas plānojums, Vides pārskats un izdoti saistošie
noteikumi Nr.19/19 “Smiltenes novada teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumi
un grafiskā daļa”.
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Saskaņā ar 2016.gada 25.maija sēdes lēmumu uzsākta lokālplānojuma izstrāde Zemes
vienībai „Šalkas” (Kad. Nr. 9458 002 0011), daļai zemes vienības (Kad. Nr.94580020091) un daļai
zemes vienības (Kad.Nr.94580020170) Grundzāles pagasta, Aumeisteros, kura izstrāde turpinājās
2018.gadā un 2019. gadā. Publiskā apspriešana tika rīkota 24. septembrī. Ar domes 2019. gada 30.
oktobra lēmumu Nr. 13, 11. §. tika apstiprināts lokālplānojums Grundzāles pagastā, Aumeisteros un
izdoti saistošie noteikumi Nr.16/19.
2019.gada laikā spēkā ir 4 detālplānojumi un 1 lokālplānojums.
Citi plānošanas dokumenti
2019. gada 28.martā un 9.augustā tika rīkotas Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna
sanāksmes, uz kurām tika aicināti dažādu nozaru speciālisti, pašvaldības darbinieki, kā arī
iedzīvotāji, lai pārrunātu klimata risku novērtējumu un diskutētu par pasākumiem, kas ir vērsti uz
pielāgošanos klimata pārmaiņām. 2019.gadā tika aktualizēts Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns un
izstrādāta tā klimata daļa. Ar domes 2019.gada 27.decembra lēmumu Nr.18, 10. §. tika apstiprināts
Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2020.-2030.gadam.
5.2. ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANA

2019.gada laikā attīstības plāna īstenošanas ietvaros sagatavotas un izsniegtas 29 izziņas un
atzinumi (2014.g. 29 izziņas; 2015.g. 20 izziņas; 2016.g. 33 izziņas; 2017.g. 38 izziņas; 2018.g. 35
izziņas;) par zemes lietošanas veida atbilstību vai neatbilstību Smiltenes novada teritorijas
plānojumam, sniegti 147 atzinumi par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu pašvaldības
funkciju veikšanai saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentiem (2014.g. 143 atzinumi; 2015.g.
136 atzinumi; 2016.g. 159 atzinumi; 2017.g. 179 atzinumi; 2018.g. 144 atzinumi), kā arī sniegti cita
veida atzinumi.
Gada laikā pēc dažādu institūciju pieprasījuma apkopota informācija par ražošanas kokapstrādes
uzņēmumiem novadā. Sagatavotas vēstules par nepieciešamajiem satiksmes infrastruktūras
uzlabojumiem uz valsts ceļiem.
Tiek uzturēts kontakts ar skolēniem un studentiem, kuri izstrādā dažādus pētījumus par dažādām
aktuālām tēmām Smiltenes pilsētā un Smiltenes novadā. Piemēram, 2019.gadā Attīstības
plānošanas nodaļā praksē bija studente, kuras bakalaura darba tēma bija “Sociālās infrastruktūras
izvērtējums Smiltenes novadā”, kā arī sniegta nepieciešamā informācija maģistra studentei, kuras
darba tēma ir “Vidzemes pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai”.
Iesaistīšanās dažādās Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību iniciatīvās – “Sabiedrība ar
dvēseli” NVO labāko projektu izcelšana (decembris), Mobilitātes nedēļas organizēšana
(septembris).
Sadarbībā ar Izglītības pārvaldi projekta “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektu” ietvaros Smiltenes novadā tika rīkots jauniešu iniciatīvu
projektu konkurss, kurā varēja pieteikties organizācijas, biedrības un nodibinājumi, lai organizētu,
iesaistītu jauniešus aktivitātēs ārpus formālās izglītības. Tika saņemti 7 pieteikumi un 5 no tiem
atbalstīti.
5.3. REALIZĒTIE UN PLĀNOTIE PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTI

2019.gadā strādāts pie 26 (2015.g.-16; 2016.g.-12; 2017.g.-30; 2018.g.-30) dažādu ES fondu,
vai citu fondu vai avotu līdzfinansētu projektu ieviešanas, vairākiem pašvaldības finansētiem
projektiem, 10 (2015.g.-33; 2016.g.-31; 2017.g.-31; 2018.g.-21;) projekta rezultātu uzturēšanas, kā
arī vairāku projektu sagatavošanas. Vairāku projektu īstenošanā, kurās pašvaldība ir kā partneris un
kurus īsteno Sociālais dienests, Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes, u.c. struktūrvienības,
Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti ikdienā neiesaistās.
Gada laikā nodaļas speciālisti sadarbībā ar citiem speciālistiem sagatavojuši 15 (2015.g.-10;
2016.g.-29; 2017.g.-18; 2018.g.-15;) dažāda apjoma projekta iesniegumus un projekta idejas ar
pavaddokumentiem izvērtēšanai institūcijām tādās jomās kā zivju fonda aktivitātes, kultūras
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mantojuma saglabāšana, vides labiekārtošana, sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība,
ģimenei labvēlīgas vides veicināšana u.c.
Projektu ieviešanas laikā, lai saņemtu finansējuma atmaksu no projektu finansētājiem,
informētu tos par ieviešanas progresu, u.c., kopumā sagatavoti 30 (2015.g.-15; 2016.g.-5; 2017.g.14; 2018.g.-29;) maksājumu pieprasījumi, kā arī iesniegti 10 (2018.g.-4;) avansa maksājuma
pieprasījumi. Papildus tam ir aktualizēti PMPIG (plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas
grafiki), projektu naudas plūsmas, projektu vadības un grāmatvedības organizācijas apraksti, u.c.
Projektu obligātās publicitātes nodrošināšanai sagatavotas vairāk kā 60 relīzes (2017.g.- vairāk kā
30; 2018.g.- vairāk kā 50;).
2019.gada laikā projekta īstenošanas vietās bijušas 8 (2015.g.-5; 2016.g.-6; 2017.g.-7;
2018.g.-11;) projekta finansētāja vai revīzijas iestādes pārbaudes.
2019.gadā projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā”
sagatavots un iesniegts Veselības ministrijai “Pārskats par projekta īstenošanu” par 2018.gadu.
2019.gada laikā sagatavoti 10 (2015.g.-33; 2016.g.-31; 2017.g.-31; 2018.g.-21) iepriekš
īstenoto projektu pēcieviešanas pārskati. Lai tos sagatavotu, tiek organizēta satiksmes intensitātes
datu vākšana un ceļu satiksmes negadījumu skaita analīze rekonstruētajās ielās, gruntsūdeņu analīžu
veikšana rekultivētajās atkritumu izgāztuvēs, apkures un elektrības patēriņa datu vākšana
energoefektivitātes projektiem, ielu apgaismojuma elektrības patēriņu analīze, gatavoti dati iegādātā
aprīkojuma apdrošināšanai, bērnu skaita rindā uz PII vietām analīze, uzskaitīts kultūras pasākumu
apmeklētāju skaits, veikta PIPP apmeklētāju uzskaite, u.c.
2019.gadā uzsākta vai turpināta līdzdalība vairākos citu institūciju (VARAM, SIA
„EKODOMA” u.c.) vadītos sadarbības projektos kā partnerim. Pašvaldības speciālisti arī
iesaistījušies Abulas lauku partnerības projekta “Zaļais velo ceļš - uzņēmēju aktivizēšanas iespējas”
īstenošanā, lai aktualizētu veco dzelzceļa līniju infrastruktūru, piemērojot to velo tūrismam.
2019.gada decembrī kopā ar Valmieras attīstības aģentūru un pārējiem partneriem ir iesniegts
projekts “Talent Economic Zone” programmā Urban Innovative Actions.
Darbs ar projektu dokumentāciju galvenokārt notiek e-vidē. CFLA uztur Kohēzijas politikas
fondu vadības informācijas sistēmu (KP VIS), LAD uztur E-pieteikšanās sistēmu (EPS), kā arī
Eiropas Komisijas tiešajām programmām ir savas e-sistēmas. Lielākoties projekta pieteikumi,
maksājumu pieprasījumi, dokumentācija tiek iesniegta e- vidē, tādējādi ietaupot finanšu resursus.
5.4. TELPISKĀ PLĀNOŠANA

Aktualizētas Smiltenes pilsētas un ciemu ielu apgaismojuma sistēmu kartes, Smiltenes pilsētas
un ciemu kopšanas plāni, kartes priekš projektu ideju sagatavošanas, u.c.
Sagatavotas dažādas tematiskās kartes un kartoshēmas – tirgus organizatoriskās shēmas,
tirgotāju izvietojuma shēmas, kā arī citu pasākumu organizatoriskās shēmas.
Lai veicinātu ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidi Smiltenes novada pašvaldībā,
2019.gada nogalē sadarbībā ar SIA “SunGIS” tika uzsākta ĢIS moduļu izstrāde - ielu un ceļu
reģistrs, apgaismojuma saimniecība, elektroniskie sakaru tīkli, apstādījumi un labiekārtojumi, ceļu
un ielu apsekošanas-remontu un ziemas ceļu uzskaites žurnāls.
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA
Nodaļas speciālisti aktīvi iesaistījās pasākuma “Smiltenes novada uzņēmējs” sagatavošanā un
norisē, kas notika 1. novembrī. Pasākumam “Smiltenes novada uzņēmējs” izstrādāts un apstiprināts
nolikums.
Pasākumu kopumā apmeklēja – 199 (2016.g. -171; 2017.g. -182; 2018.g.-212) dalībnieki, no
tiem 149 (2016.g. -113; 2017.g.- 122; 2018.g.- 157) uzņēmēji.
Trešo reizi pēc kārtas tika īstenots uzņēmējdarbības ideju konkurss “Esi uzņēmējs Smiltenes
novadā!”. Konkursam kopumā tika pieteiktas 10 (2017.g.- 8; 2018.g.-12) idejas, ar pašvaldības
līdzfinansējumu tika atbalstītas 6 (2017.g.- 4; 2018.g.- 5) projektu idejas.
5.5.
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Uzlabota sadarbība ar citam institūcijām, kas nodarbojās ar uzņēmējdarbības atbalstu – Altum,
Valmieras biznesa inkubatoru, Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centru, Vidzemes
inovācijas brokeri. Altum un Biznesa inkubatoru pārstāvji iekļauti pasākuma “Smiltenes novada
uzņēmējs” un uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” komisijās, u.c.
Kā arī 2019.gada septembra mēnesī sadarbībā ar Valmieras Biznesa Inkubatoru Smiltenē tika
rīkotas apmācības “No idejas līdz savam biznesam”, kurās varēja piedalīties ikviens iedzīvotājs, kas
vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību.
2019.gadā noslēdzās pārrobežu sadarbības projekts amatnieku un mājražotāju atbalstam “COOP
Local”. Projekta aktivitātēs iesaistīti vairāk kā 120 Smiltenes novada mājražotāji un amatnieki.
Otro gadu pēc kārtas aprīļa mēnesī tika organizēts pasākums Smiltenes novada jaunajiem
uzņēmējiem “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”, kur pasākuma laikā tika godināti 10 jaunie
uzņēmēji. Pasākuma mērķis bija stiprināt sadarbību ar novada jaunajiem uzņēmējiem, informējot
viņus par pieejamo atbalstu, iespējām, kā arī iedvesmot veiksmīgai uzņēmējdarbībai.
Smiltenes novada pašvaldībā darbojas trīs lauku attsītības spciālisti. Sadarbojoties ar Latvijas
Lauku un izglītības centra Valkas un Valmieras nodaļām 2019. gadā ir noorganizējuši un aktīvi
piesaistījuši lauksaimniekus semināriem, diskusijām, grupu konsultācijām, lauku dienām.
Pasākumi ir bijuši daudzpusīgi un labi apmeklēti Smiltenes novadā, Latvijā, Polijā - 784 dalībnieki
(lauksaimnieki, uzņēmēji, jaunieši, skolnieki) ne tikai no Smiltenes, bet arī no apkārtējiem
novadiem. 2019.gadā sniegtas 1222 konsultācijas, kas ir aptuveni tāds pats skaits kā 2018.gadā.
Lielākā daļa konsultāciju tiek sniegtas par Lauku atbalsta dienesta pakalpojumiem, tad seko
Lauksaimniecības datu centra, Valsts Ieņēmumu dienesta pakalpojumi, Zemes apsaimniekošanas
jautājumi u.c.
5.6. VIDES JAUTĀJUMU KOORDINĒŠANA

Sadarbībā ar 11 partneriem kopš 2018.g. turpinās projekta “LIFE ADAPTATE” īstenošana, kas
vērsts uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, un kur viens no pilotobjektiem ir Vidusezers Smiltenes
pilsētā.
2019. gadā tika organizētas Mobilitātes nedēļas aktivitātēs, kas veicina sabiedrību pievērst
uzmanību mobilitātes problēmām un rosina vairāk pārvietoties ar kājām, velosipēdu, vai citu
ilgtspējīgāku transporta līdzekli.
Sagatavotas 3 atbildes par mikroliegumu izveidi, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai sniegts viedoklis par Jaunsmiltenes alejas paplašināšanu uz dienvidiem no
esošās aizsargājamās Jaunsmiltenes alejas Smiltenes novada Blomes pagastā.
Sadarbībā ar Zivju fondu īstenots projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros
2019.gadā” un papildināti zivju krājumi Tepera ezerā (900 zandartu mazuļi), Bilskas ezerā (800
zandartu mazuļi) un Blomes dzirnavezerā (400 līdaku mazuļi). 2019.gadā veikti pasākumi zivju
resursu aizsardzībā, papildinot Smiltenes novada Pašvaldības policijas materiāltehnisko
nodrošinājumu.
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6. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
6.1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Smiltenes novada domes 2019.gada pamatbudžeta plāns apstiprināts 2019. gada 27. martā
(Saistošie noteikumi Nr.6/19). Grozījumi pamatbudžetā veikti divas reizes sakarā ar papildus
finansējumu saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielinājumu, izdevumu palielinājumu vai
izdevumu izmaiņām pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem
Pašvaldības 2019.gada ieņēmumi pret 2018.gada ieņēmumiem sastāda 118.03%,
palielinājums ir 3 154 812 EUR. Nodokļu ieņēmumi palielinājušies par 650 592 EUR, tajā skaitā
ienākuma nodoklis par 650 592 EUR, īpašuma nodokļi – par 30 763 EUR, azartspēļu nodoklis par 5
849 EUR. Transfertu ieņēmumi palielinājušies par 2 442 519 EUR, pārējie ieņēmumi – par 61 701
EUR.

16.attēls. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018. un 2019. gadā.20

No pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 42.86 % veido nodokļu ieņēmumi, 53.19 % - transfertu ieņēmumi,

3.95 % - maksas pakalpojumi, nenodokļu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

17.attēls. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2019.gadā.21
20

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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2019. gadā transfertu ieņēmumi sastāda 128,59 % pret iepriekšējā gada ieņēmumiem.
Pārskata gadā visievērojamāk palielinājušies saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem).
Ieņēmumi lielākajiem projektiem:
• "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" – 2 103 458 EUR;
• "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta" – 561 333 EUR;
• "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" – 457 548 EUR;
• "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" –
394 259 EUR;
• "Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 2.kārta" – 294 295 EUR;
• "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai, II.kārta" – 256 220 EUR;
• "Meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2.kārta" – 131 808 EUR.
Rādītāji

Tabula Nr.10 Pašvaldības transfertu ieņēmumu (EUR)
2018.gads
2019.gads

Transferti-kopā
No valsts budžeta daļēji atvasināto publisko
personu un budžeta nefinansēto iestāžu
transferti
Valsts budžeta transferti
. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti //
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim
. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžetu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no citām
pašvaldībām

Izmaiņas (+,-)

8 543 755

10 986 274

+2 442 519

23 215

49 412

+26 197

8 362 429

10 747 308

+2 384 879

3 894 496

3 852 755

-41 791

2 907 920

4 545 174

+1 637 254

1 560 013

2 349 379

+789 366

158 111

189 554

+31 443

158 111

189 554

+31 443

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
Tabula Nr.11 Pašvaldības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)

Rādītāji
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām - kopā
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

21

2018.gads
19 061 503
1 423 059
178 529

2019.gads
24 123 051
1 597 871
166 218

Izmaiņas (+,-)
5 061 548
+174 812
-12 311

4 108 562
7 352 548
+3 243 986
512 562
504 631
-7 931
1 536 756
1 484 686
-52 070
59 320
62 494
+3 174
2 044 606
1 860 166
-184 440
8 356 787
10 153 398
+1 796 611
841 322
941 039
+99 717
Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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Pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumi sastāda 24 123 051 EUR, kas ir 126,55 %
jeb 5 061 548 EUR pret iepriekšējo periodu.
Lielākais palielinājums pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir funkcijās:
• ekonomiskā darbība par 3 243 986 EUR:
• transports: palielinājums par 2 200 776 EUR – veikta vairāku ielu un ceļu rekonstrukcija un
būvniecība;
• vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība: palielinājums par 1 033 912
EUR – ražošanas ēku būvniecība komerciālās darbības atbalstam;
• izglītība par 1 796 611 EUR – izdevumu palielinājums būvniecības, kapitālā remonta un
rekonstrukcijas izdevumi projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” ietvaros
par 1 969 168 EUR.
Lielākais samazinājums funkcijā atpūta, kultūra un reliģija - par 184 440 EUR.

18.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām 2018. un 2019. gadā 22

Izdevumu struktūrā būtiskākā daļa ir izdevumiem izglītībai, kam pašvaldība tērē 42.1% no
visiem gada izdevumiem. Nākamo pozīciju ieņem izdevumi ekonomiskai darbībai – 30.5%.

22

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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19.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2019. gadā.23
Tabula Nr.12 Pašvaldības izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)
2018.gads
2019.gads
Rādītāji
Izmaiņas (+/-)
Izdevumi - kopā

19 061 503

24 123 051

5 061 548

6 272 814

6 723 151

+450 337

1 683 937

1 835 713

+151 776

62 744

69 918

+7 174

2 769 442

2 797 302

+27 860

1 393 547

1 404 160

+10 613

7 226

7 832

+606

35 913

36 881

+968

266

543

+277

Subsīdijas un dotācijas

137 341

117 310

-20 031

Sociālie pabalsti
Transferti viena budžeta veida ietvaros un
uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta
veidiem // Uzturēšanas izdevumu transferti
Nemateriālie ieguldījumi

413 265

405 498

-7 767

151 160

180 226

+29 066

37 881

38 603

+722

Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Procentu izdevumi

Pamatlīdzekļi

23

6 095 839
10 505 914
+4 410 075
Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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20.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc izdevumu klasifikācijas 2018. un 2019. gadā.24

Pašvaldības 2019. gada kapitālie izdevumi pret 2018. gada izdevumiem sastāda 171.91% jeb
pieaugums par 4 410 797 EUR. Atlīdzības pieaugums sastāda 450 3378 EUR, darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas palielinājušies par 151 776.
Lielākais pieaugums atlīdzībā veidojies funkcijās:
•
Izglītība - par 375 450 EUR jeb 106.92 %, tajā skaitā:
- vispārējā izglītībā par 212 634 EUR jeb 106.55 %;
- pirmsskolas izglītībā par 127 348 EUR jeb 109.28 %.
•
Vispārējie valdības dienesti – par 83 782 EUR;
•
Atpūta, kultūra un reliģija – par 63 824 EUR.
Preču un pakalpojumu izdevumos, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, būtiska palielinājuma
nav. Pakalpojumu struktūrā lielākais palielinājums veidojās par komunālajiem pakalpojumiem par
39 854 EUR., tajā skaitā izdevumu par siltumenerģiju palielinājums sastāda 23 454 EUR, un
remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem par 37 659 EUR. Preču sastāvā lielākais
palielinājums ir par mācību materiāliem – 21 226 EUR.
Izdevumi pieauguši pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības pozīcijā par 3 171 460
EUR, par kapitālā remonta un rekonstrukcijas izdevumiem par 1 346 234 EUR un pozīcijā pārējie
pamatlīdzekļi par 37 417 EUR.

21.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019.gadā25
24
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2019. gadā pašvaldības kapitālie izdevumi sastāda 10 544 517 EUR.

22.attēls Kapitālo izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām 2019.gadā26

Kapitālos izdevumus funkcijā Ekonomiskā darbība galvenokārt veido izdevumi par ceļu un ielu
būvniecību un rekonstrukciju 6 186 856 EUR un rūpnieciskās ražošanas ēku būvniecību komerciālās
darbības atbalstam 1 037 499 EUR, funkcijā Izglītība veido projekta “Mācību vides uzlabošana
Smiltenes vidusskolā” internāta ēkas būvniecība, mācību korpusa rekonstrukcija 1 969 168 EUR.
Lielākie projekti 2019.gadā:
• Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā – 1 969 168 EUR;
• Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija I.kārta – 1 713 704 EUR:
o Limbažu, Celtnieku, Gaujas ielu un inženiertīklu rekonstrukcija – 880 679 EUR,
o Rūpnieciskās ražošanas ēkas Limbažu ielā 8, Smiltenē būvniecība – 833 025 EUR;
• Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūve – 916 414 EUR;
• Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā
(Baznīcas laukuma pārbūve) – 915 604 EUR;
• Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošana,
II.kārta (Kaikas ielas pārbūve) – 829 498 EUR;
• Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 3.kārta – 780 353 EUR;
• Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 2.kārta – 586 571 EUR;
• Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija II.kārta – 534 327 EUR:
o Valkas ielas posma un inženiertīklu rekonstrukcija – 329 853 EUR,
o Rūpnieciskās ražošanas ēkas Valkas ielā 5, Smiltenē būvniecība – 204 474 EUR.
Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanu
Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem 2019. gadā 3 344 787 EUR, ņemot vērā speciālā
budžeta naudas līdzekļu atlikuma ieskaitīšanu pamatbudžetā. Naudas līdzekļu atlikums uz
31.12.2019. bija 3 104 185 EUR.
2019. gadā ar Valsts kasi noslēgti 10 jauni aizdevuma līgumi par 7 777 673 EUR. Pārskata gadā no
Valsts kases saņemti ilgtermiņa aizņēmumi 13 dažādu projektu īstenošanai 5 611 387 EUR apjomā,
tajā skaitā par 2017.-2018. gadā noslēgtiem līgumiem 1 034 310 EUR un 4 577 077 EUR par
2019.gadā noslēgtiem līgumiem, atmaksātas aizņēmumu pamatsummas 1 649 414 EUR. Uz

25
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pārskata perioda beigām pašvaldībai Valsts kasē ir aizņēmumi 30 projektiem, kuru neatmaksātais
parāds uz pārskata gada beigām sastāda 11 943 317 EUR.
Smiltenes novada dome nodrošina aizdevuma pamatsummas atmaksu ar pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem un tā tiek veikta saskaņā ar līgumos norādītajiem aizdevumu atmaksas grafikiem.
6.2. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta plāns apstiprināts 2019. gada 27.
martā (Saistošie noteikumi Nr.7/19).
Speciālā budžeta ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, palielinājušies par 8 159 EUR.
Tabula nr.13 Pašvaldības speciālā budžeta izpilde 2018., 2019.gadā un izmaiņas(EUR)
2018.gada
2019.gada
Izmaiņas (+/-)
Rādītāji
izpilde
izpilde

N.p.k.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā):

1

Nodokļu ieņēmumi:

1.1.
1.1.1.

dabas resursu nodoklis

1.3.

Transferti:
valsts budžeta transferti

1.3.1.

2.2.2.

+2 729

48 217

+2 729

358 980

364 410

+5 430
+5 430

+91 407

401 895

481 999

+91 407

358 021
73 071

477 511
44 88

+119 590
-28 183

431 092

522 499

+91 407

428 448
428 448
1 162

522 499
522 499
1 162

+94 051
+94 051
0

280
419 316

280
512 624

0
+93 308

7 690

2 005

-5 585

Kapitālie izdevumi

2 644

6 428

+3 780

pamatlīdzekļi

2 644

6 428

+3 780

Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Kārtējie izdevumi
atalgojumi
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas
iemaksas, pabalsti un kompensācijas
pakalpojumi
krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs

2.2.1.
2.2.1.1.

48 217

45 488

364 410

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
(kopā)

2.2.

45 488

522 499

ekonomiskā darbība
vides aizsardzība

2.1.2.
2.1.3.

+8 159

358 980

Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā)

2.1.

412 627

431 092

Izdevumi (kopā)

2

404 468

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

6.3. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi naudā 2019. gadā 3 780 EUR, tajā skaitā no juridiskām
personām 3 500 EUR, fiziskām personām - 280 EUR.
Tabula nr.14 Pašvaldības saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2018., 2019.gadā (EUR)

Rādītāji

N.p.k.

`1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā):
1.1.

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

1.1.1.

ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām
ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

1.1.2.

2 Izdevumi (kopā)
2.1.

Izdevumi pēc valdības funkcijām:

2.1.1.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

2.1.2.

atpūta, kultūra un reliģija

2.1.3.

izglītība

2018.gada
izpilde
220

2019.gada
izpilde
3 780

220

3 780

0

3 500

220

280

11 823

2 304

11 823

2 304

9 673

417

0

0

1 300

1 387

56

2.1.4.

sociālā aizsardzība

2.2.

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
(Kopā)

2.2.1.
2.2.1.1.

850

500

11 823

2 304

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 350

0

Kārtējie izdevumi

1 000

0

atalgojums

2.2.1.2.

2.2.2.

0

0

pakalpojumi

250

0

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs

750

1 387

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

350

500

Sociālie pabalsti

350

500

Kapitālie izdevumi

10 473

417

pamatlīdzekļi

10 473

417

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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7.SMILTENES NOVADA DOMES FINANŠU PĀRSKATI
7.1.PAŠVALDĪBAS BILANCE 2019.GADAM
Tabula Nr.15 Smiltenes novada pašvaldības bilance 2019.gadā (EUR)

Rādītāji

N.p.k.

Pārskata perioda beigās
56 045 522

Pārskata perioda sākumā
46 415 242

52 214 166

43 097 399

1.

Aktīvs:

1.1.

Ilgtermiņa ieguldījumi

1.2.

Apgrozāmie līdzekļi

3 831 356

3 317 843

2.

Pasīvs:

56 45 522

46 415 242

2.1.

Pašu kapitāls

38 107 494

34 372 255

2.2.

Kreditori

17 677 635

12 042 987

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

7.2.PAŠVALDĪBAS ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Tabula Nr.16 Smiltenes novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumi (EUR)
Kontu grupas nosaukums
Pārskata
Pārskata
Izmaiņas (+,-)
perioda
perioda
absolūtajās
%
beigās
sākumā
vienībās
(1. – 2.)
(1. / 2. * 100)
B

1

Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa prasības
Ieguldījuma īpašumi
KOPĀ ILGTERMIŅA IGULDĪJUMI

2

3

4

102 119.00

107 255.00

-5 136.00

95.21

45103839.00

37771199.00

7332640.00

119.41

3965165.00

3251020.00

714145.00

121.97

92243.00

89068.00

3175.00

3.56

2950800.00

1878857.00

1071943.00

157.05

52 214 166.00

43 097 399.00

9 116 767.00

121.15

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Pamatlīdzekļu būtiskākā daļa ir pašvaldības nekustamie īpašumi. 2019.gadā būtiskākās izmaiņas:
Tabula Nr.17 Būtiskās izmaiņas nekustāmo īpašumu kontu grupā (EUR)
Kontu grupas nosaukums
Pārskata perioda
Pārskata perioda
Izmaiņas (+,-)
beigās
sākumā
absolūtajās
%
vienībās
(1. – 2.)
(1. / 2. * 100)
B
Zeme un būves

1
37 726 441.00

2
32 138 496.00

3
5 587 945.00

Būtisko darījumu apraksts

4 162 355.00
Būtisko darījumu apraksts

17.39
Summa

Projektu "Smiltenes novada pašvaldību ceļu rekonstrukcija 2.kārta" un "Smiltenes novada
pašvaldību ceļu rekonstrukcija 3.kārta" ietvaros tika pārbūvēti ceļi un inženiertīkli
Projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" ietvaros pārbūvētas Smiltenes pilsētas ielas un
inženiertīkli
Projekta "Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II.kārta" ietvaros
Smiltenē pārbūvēta Kaikas iela un inženiertīkli
Projekta "Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai, Smiltenē pārbūve" ietvaros pārbūvēta
iela un inženiertīkli
Projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē" ietvaros izbūvēti
ūdensapgādes tīkli 15 ielās, Smiltenē.
Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā būvniecība

4

2 660 437.00

1 501 918.00

1 457 676.00
1 680 054.00
1 009 052.00
986 712.00
891 673.00

56.45
Summa

58

Projekts "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" - Internāta ēkas izbūve

1 443 208.00

Projekts "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" - Mācību ēkas korpusa K-4 izbūve

447 209.00

Projekts "Smiltenes pilsētas Degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta" - Valkas ielas inženiertīkli

343 769.00

Projekts "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" 1 122 961.00
Baznīcas laukuma pārbūve 1. kārta 1030698 EUR, 2.kārta 92263 EUR
Turējumā nodotie valsts un
53 995.00
0.00
53 995.00
100.00
pašvaldību īpašumi
Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Tabula Nr.18 Būtiskās izmaiņas ieguldījumu īpašumu kontu grupā (EUR
Pārskata
perioda beigās

Kontu grupas nosaukums

B

Pārskata
perioda
sākumā

1

Ieguldījuma īpašumi

2 591 273.00

2
1 561 899.00

Izmaiņas (+,-)
absolūtajās vienībās

%

(1. – 2.)

(1. / 2. * 100)

3

4

1 029 374.00

Būtisko darījumu apraksts

Summa

Projekta "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" ietvaros izbūvēta
rūpnieciskās ražošanas ēka Limbažu ielā 8, Smiltenē ar tai piesaistītiem ārējiem inženiertīkliem un
stāvlaukumu
Ieguldījuma īpašumu izveidošana un
nepabeigtā būvniecība

272 612.00

197 295.00

38.17

Summa

Projekta "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta" ietvaros tiek būvēta
rūpnieciskās ražošanas ēka Valkas ielā 5, Smiltenē
86 915.00

1 034 787.00

75 317.00

Būtisko darījumu apraksts

Turējumā nodotie ieguldījuma
īpašumi

65.91

119 663.00

238 542.00

-32 748.00

-27.37

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Pašvaldības bilancē ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā iekļauta zeme ar kopējo platību 2686.272 ha un
bilances vērtību 2 288 826 EUR. Zemesgrāmatā ir iereģistrēta zeme ar platību 1466.051 ha.
Zembilancē atrodas uz nomaksu atsavinātie zemes gabali 108.5 ha platībā..

21.attēls Pašvaldībai piederošā un lietošanā esošās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem pēc platības

59

Tabula Nr.19 Smiltenes novada pašvaldības bilancē norādītās zemes reģistrēšana Zemesgrāmatā
Pašvaldības bilancē
esošā zeme grupu
griezumā
Kopā

Īpašumā
esošās
ha
1466.05

Lietošanā
No kopējā daudzuma
esošās
Kopā
reģistrēts
ha
ha
Zemesgrāmatā (%)
1220.22
2 686.27
54.58
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Smiltenes novada pašvaldība līdz 31.12.2019. ir iereģistrējusi Zemesgrāmatā 54.58% no visas
bilancē esošās zemes kopplatības. Pēc stāvokļa uz 31.12.2019. Smiltenes novada pašvaldība iznomā
zemes ar platību 1203.29 ha. Smiltenes novada domei nav ieķīlātu nekustamo īpašumu.
Bioloģiskie un pazemes aktīvi

Tabula Nr.20 Bioloģiskie un pazemes aktīvi (EUR)
Vērtība
Iegāde, sākotnējā
31.12.2018.
atzīšana, saņemšana bez
atlīdzības, pārvietošana
2019. gadā

Bioloģiskie un pazemes
aktīvi
Pazemes aktīvi
Augļu dārzi un citi ražojošo
koku stādījumi
Mežaudzes
Pārējie bioloģiskie aktīvi

Atlikusī vērtība
31.12.2020
.

787 802

8734

797 990

312 463

0

312 463

148
374 117
101 074

0
148
16 782
390 899
-6 595
94 480
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Pazemes aktīvu sastāvā ir divas smilts - grants atradnes par kopējo summu 312 463 EUR, tajā
skaitā:
• „Lielmeži”, Variņu pagastā, ar platību 10.02 ha un derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 81.2 tūkst.
m3 par 92 430 EUR;
• „Lazdiņi”, Variņu pagastā, ar platību 3.92 ha un derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 193.3 tūkst.
m3 par 220 033 EUR.
Smiltenes novada pašvaldības bilancē uzskaitītas mežaudzes ar kopējo platību 672.83 ha
Meža inventarizācijas atbilstoši Meža likumam veic reizi 20 gados, attiecīgi veic mežaudzes vērtības
aktualizāciju atbilstoši VMD datiem.
2019.gadā meža inventarizācija tika veikta 25 meža gabaliem ar kopējo platību 25.31 ha.
6.2. LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ

Būtiska ilgtermiņa finanšu ieguldījumu daļa ir līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā.
Smiltenes novada pašvaldība 2019.gadā mainījusi līdzdalības radniecīgajās kapitālsabiedrībās
uzskaites metodi no izmaksu uz pašu kapitāla uzskaites metodi.
Līdzdalību pārējos finanšu ieguldījumus novērtē un norāda saskaņā ar izmaksu metodi.
Tabula Nr. 21 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas
Uzņēmuma nosaukums,
Līdzdalība Ieguldījums
Vērtības
Līdzdalība
Kapitāla
juridiskā adrese,
31.12.2018.
2019. g.
samazināju 31.12.2019.
daļu skaits
reģistrācijas numurs
EUR
EUR
ms 2019.
EUR
gadā
EUR
SIA „Smiltenes NKUP”
Pils iela 3, Smiltene
Reģ.Nr.43903000435

2 009 743

0

0

2 786 405

2 009 743

Kapitāla
daļu
īpatsvars
kopējā
uzņēmumu
kapitāla daļu
skaitā

100%

60

SIA „Līvena aptieka”
Dakteru iela 14, Smiltene
Reģ.Nr.44103018609
SIA „Sarkana Krusta
Smiltenes slimnīca”
Dakteru iela 14, Smiltene
Reģ.Nr.40003189328
Kopā
Būtisko darījumu apraksts

81 810

0

0

67 311

4 837

100%

1 068 705

0

0

1 020 687

1 177 225

100%

3 160 258

0

0

3874403

3 181 805
Summa

Palielinājums - iepriekšējo gadu darbības rezultāts, pārejot no līdzdalības radniecīgās
773 862.00
kapitālsabiedrības SIA "Smiltenes NKUP" uzskaites izmaksu metodes uz pašu kapitāla
metodi
Samazinājums - iepriekšējo gadu darbības rezultāts, pārejot no līdzdalības radniecīgās
-28 296.00
kapitālsabiedrības SIA "Līvena aptieka" uzskaites izmaksu metodes uz pašu kapitāla
metodi
Samazinājums - iepriekšējo gadu darbības rezultāts, pārejot no līdzdalības radniecīgās
-53 331.00
kapitālsabiedrības SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" uzskaites izmaksu
metodes uz pašu kapitāla metodi
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2019.gadā Smiltenes novada dome nav veikusi ieguldījumus radniecīgajās kapitālsabiedrībās.
Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžetu
nākotnē. 2019. gadu visas Smiltenes novada pašvaldības radniecīgās kapitālsabiedrības noslēdza ar
peļņu. Pašvaldība 2020.gadā saņems dividendes no radniecīgās kapitālsabiedrības SIA „Līvena
aptieka” 14 738 EUR.
Tabula Nr. 22 Pašvaldības radniecīgu kapitālsabiedrību darbības rezultāti (EUR)
Uzņēmuma
Apgrozījums
Peļņa (+) vai zaudējumi (-)
nosaukums,
juridiskā adrese,
izmaiņas
izmaiņas
reģistrācijas
2019.gads
2018.gads
(+/-)
2019.gads
2018.gads
(+/-)
numurs
SIA „Smiltenes
NKUP” Pils iela 3,
Smiltene
Reģ.Nr.43903000435
1 429 303
1 321 607
+ 107 696
13 333
105 330
- 91 997
SIA „Līvena aptieka”
Dakteru iela 14,
Smiltene
Reģ.Nr.44103018609
947 187
904 996
+ 42 191
14 739
941
+13 798
SIA „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca”
Dakteru iela 14,
Smiltene
Reģ.Nr.40003189328
1 324 528
1 200 857
+123 671
5313
-30 746
+ 36 059
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Tabula Nr.23 Līdzdalība biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā
Uzņēmuma nosaukums, juridiskā
Ieguldījums uz
Ieguldījums uz Kapitāla Kapitāla daļu īpatsvars
adrese, reģistrācijas numurs
31.12.2018.
31.12.2019.
daļu
kopējā uzņēmumu
EUR
EUR
skaits
kapitāla daļu skaitā
90 762
90 762
90 762
3.223 %
SIA "ZAAO" Rīgas iela 32, Valmiera
Reģ.Nr.44103015509
Kopā
90 762
90 762
90 762
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Pēc LR Tieslietu ministrijas uzņēmumu reģistra datiem Smiltenes novada pašvaldībai pieder
SIA „ZAAO” 90 762 kapitāla daļas.
6.3. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI, TAI SKAITĀ PĀRSKATS PAR DEBITORIEM (PRASĪBĀM)

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozāmie līdzekļi palielinājušies par 513 513 EUR: krājumu
palielinājums 15 688 EUR, īstermiņa prasību palielinājums 123 580 EUR, nākamo periodu
izdevumu samazinājums 8 520 EUR, naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 382 765 EUR.
Aktīvs
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI – kopā

Tabula Nr.24 Apgrozāmie līdzekļi (EUR)
Pārskata perioda
Pārskata perioda
beigās
sākumā
3 831 356
3 317 843

Izmaiņas
( +, - )
+513 513

Krājumi

137 796

122 108

15 688

Īstermiņa prasības– kopā

456 702

333 122

+ 123 580

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem

190 378

161 158

+29 220

Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un
Eiropas Savienības politiku instrumentu
finansētajiem projektiem (pasākumiem)
Prasības par nodokļiem
Uzkrātie ieņēmumi
Prasības pret personālu
Pārējās prasības
Uzkrājumi nedrošām prasībām (-)
Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi
par pakalpojumiem un projektiem
Naudas līdzekļi

43

9

211

-9 168

241 710

151 337

+90 373

30 526

24 413

+6 113

2 192

2 157

+35

97 094

76 137

+20 957

-105 241

-91 291

-13 950

118 968

127 488

-8 520

3 117 890

2 735 125

382 765
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6.4. PĀRSKATS PAR KREDITORIEM (SAISTĪBĀM)

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru saistības palielinājušās par 5 634 648 EUR,
tajā skaitā ilgtermiņa saistības par 4 747 243 EUR, bet īstermiņa saistības – par 887 405 EUR.
Tabula Nr.25 Kreditori (EUR)
Pārskata
Pārskata perioda
Izmaiņas
Pasīvs
perioda beigās
sākumā
( +, - )
Kreditori - kopā
17 677 635
12 042 987
+5 634 648
Ilgtermiņa saistības
12 936 103
8 188 860
+4 747 243
Ilgtermiņa aizņēmumi
11 232 481
6 568 646
+4 663 835
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
1 703 622
1 620 214
+83 408
Īstermiņa saistības
4 741 532
3 854 127
+ 887 405
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa
718 199
1 412 698
- 694 499
daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem
371 765
216 215
+155 550
Īstermiņa uzkrātās saistības
678 424
706 083
-27 659
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot
389 013
331 363
+57 650
nodokļus)
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
325 472
260 840
+64 632
Pārējās īstermiņa saistības
4 691
6 396
- 1 705
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
2 253 968
920 532
+ 1 333 436
Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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7.6. PĀRSKATS PAR AIZŅĒMUMIEM

Smiltenes novada dome nodrošina aizdevuma pamatsummas atmaksu ar pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem un tā tiek veikta saskaņā ar līgumos norādītajiem aizdevumu atmaksas
grafikiem. Pašvaldības saistību apjoms procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 6.32%.
2019.gadā noslēgti 10 jauni aizņēmumu līgumi par 7 777 673 EUR. Saņemta ilgtermiņa
aizņēmumu daļa 13 aizņēmumiem 5 611 387 EUR, tajā skaitā 1 034 310 EUR par iepriekšējos
gados slēgtiem līgumiem. Veikta pamatsummas atmaksa 30 aizņēmumiem 1 649 414 EUR, tajā
skaitā pirms termiņa atmaksātās pamatsummas deviņiem aizņēmumiem.
Aizņēmumu neatmaksātā daļa uz 31.12.2019. ir 30 aizņēmumiem 11 943 318 EUR.
Sniegts galvojums Smiltenes NKUP 11 943 318 EUR.

63

Pielikums nr. 1
REVIDENTA ZIŅOJUMS
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Pielikums nr.2
66

DOMES LĒMUMS
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