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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 

 

Laika periods no 2016.gada līdz šim ir bijis lielisks 
atspēriena punkts Smiltenes novada turpmākai izaugsmei un 
attīstībai, novads ir kļuvis par vienu no ekonomiski 

aktīvākajiem un straujāk augošajiem novadiem Latvijā, kā 
galvenos iemeslus var minēt uzņēmējdarbības attīstību un 

intensīvo Eiropas Savienības fondu apguvi. 
Uzņēmējdarbība ir viens no būtiskākajiem 

priekšnosacījumiem novada ilgtspējīgai izaugsmei, kas ir 

pamats iedzīvotāju labklājībai un dzīves līmeņa 
paaugstināšanai, novads ir viens no vadošajiem uzņēmējdarbībā Vidzemes reģionā, to veido 

stabili, Vidzemē,  Latvijā un pasaulē vadoši uzņēmumi, uz tradīcijām balstīti, inovatīvi 
uzņēmumi, kā arī jauni, drosmīgi uzņēmēji, ģimeņu uzņēmumi, kuri spējuši radīt stabilas 
darbavietas Smiltenes un apkārtējo novadu iedzīvotājiem. 

Smiltenes novads sniedz daudzpusīgas izglītības iespējas bērniem un jauniešiem no 
pirmsskolas līdz vidējai un profesionālajai, kā arī augstākai izglītībai. Šī ir vieta, kur sastopami 

izcili, talantīgi cilvēki, kuri līdzdarbojas kultūras un sporta aktivitātēs  sniedz ieguldījumu 
sabiedrībai, un  ar kuru sasniegumiem varam lepoties gan Latvijas, gan starptautiska mēroga 
sacensībās. 

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2037.gadam, kurā ietverts, 
Smiltenes novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi un 

ilgtermiņa prioritātes, tas ir galvenais dokuments, balstoties uz kuru 2020.gadā tupināja 
strādāt Smiltenes novada pašvaldība. Tāpat turpinājās darbs pie nepieciešamās 
dokumentācijas sagatavošanas, lai varētu savlaicīgi iesniegt kvalitatīvi sagatavotus 2014.-

2020.gada plānošanas perioda projektu pieteikumus ES fondu finansējumam, uzsākta jaunu, 
nozīmīgu projektu īstenošana. 

2020.gadā pašvaldība strādāja pie e-pakalpojumu attīstības, ar mērķi  palielināt 
dokumentu apriti elektroniski, tādējādi uzlabojot iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti, ka arī palielinot pašvaldības iestāžu darbības efektivitāti.  

2019.gadā norisinājās strukturālas izmaiņas kultūras un sporta jomā, reorganizējot 
Smiltenes novada Sporta pārvaldi un Kultūras pārvaldi, izveidota jauna pašvaldības iestāde – 

Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde,  kura darbu uzsāka 2020.gada 1.janvārī. Jaunās 
pārvaldes mērķis ir nodrošināt pašvaldības kompetenci kultūras, sporta, mūžizglītības un 

tūrisma jomā, sekmējot to attīstību un starpdisciplināro sadarbību.  
2020.gadā visās pašvaldības pārziņā esošajās jomās ir realizēti dažādi projekti, kuri ir 

saistīti ar ielu un ceļu pārbūvi, infrastruktūras sakārtošanu uzņēmējdarbības attīstību, 

energoefektivitātes uzlabošanu, inventāra un aprīkojuma iegādi, teritorijas labiekārtošanu, 
zivju fonda atjaunošanu, vietējās sabiedrības veselības veicināšanu, kompetenču pieejas 

ieviešanu mācību saturā, mobilitāti, karjeras attīstības atbalstu, kultūras mantojuma 
saglabāšanu, u.c.  

Smiltenes novada galvenais uzdevums ir radīt uzņēmējdarbības vidi un infrastruktūru, 

lai sasniegtu novada ilgtermiņa attīstības mērķi – nodrošinātu iedzīvotāju labklājības 
pieaugumu. Pašvaldība 2021.gadā turpinās infrastruktūras uzlabošanu, veicinot 

uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu, vienlaikus īstenojot 
pasākumus, lai veicinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novadā, 
lielāku vērību veltot ģimenes kā vērtības stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai 

vienlīdzībai un drošībai, pilsētvides attīstībai. Tāpat uzmanība tiks pievērsta Smiltenes novada 
ilgtspējai dabas vērtību saglabāšanā un videi draudzīgā saimnieciskā darbībā.  

Atbilstoši pašvaldību teritoriālai reformai, Smiltenes novads apvienosies ar Apes un 
Raunas novadu, izveidojot jaunu novadu. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie apvienotā novada 
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nolikuma izstrādes, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam, jaunievēlētā novada deputātiem 
būs jāapstiprina jaunā novada nolikums. 

 

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 – 946,85 km2.  
Blīvums – 13,39 iedz./km2. 

Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta.  
Iedzīvotāju skaits – 12 585 (uz 01.02.2021.)3, 43% 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 946,85 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. 

 
 

Administratīvi 
teritoriālā vienība 

Platība 

(km²) Īpatsvars kopējā teritorijā 
(%) 

 
1 Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.  
2 RAIM, Dati uz 01.01.2021, 
3 PMLP, Dati uz 01.01.2021. 
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Smiltenes pils. 7,2 0,8 

Smiltenes pag. 68,90 7,3 

Blomes pag. 75,94 8,0 

Brantu pag. 82,38 8,7 

Palsmanes pag. 99,59 10,5 

Variņu pag. 100,54 10,6 

Grundzāles pag. 129,53 13,7 

Bilskas pag. 160,93 17,0 

Launkalnes pag. 221,84 23,4 

KOPĀ: 946,85   

Tabula nr.1 Smiltenes novada teritoriju īpatsvars 

 

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, Niedrāja, Spiciera ezeri. Novadā esošās upes, ezeri, slīpās nogāzes un 
salīdzinoši mazais attālums starp ezeriem ir piemērota vide ainaviskās telpas attīstīšanai. 
Neskartās dabas teritorijas un  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.  

 
2.2. 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 12 585 iedzīvotāji (dati uz 01.01.2021.). Salīdzinot ar 
reģistrētajiem datiem uz 2020.gada 1.janvāri, migrācijas un negatīvās demogrāfiskās 
situācijas rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 90 personām.  

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

 

 
4 PMLP, Dati uz 01.01.2021. 
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Lielākais iedzīvotāju skaits Smiltenes novadā koncentrējas Smiltenes pilsētā – 54030 jeb 
43% no visiem novada iedzīvotājiem. Vismazāk apdzīvotais ir Brantu pagasts ar 570 
iedzīvotājiem, turpretī šajā gadā tas sasniedzis ievērojamu iedzīvotāju skaita pieaugumu +11 

iedzīvotāji. Pārējos pagastos iedzīvotāju skaits ir no 739 Variņu pagastā līdz 1172 Bilskas 
pagastā. Lielākais iedzīvotāju skaita samazinājums vērojams Smiltenes pagastā - par 46 un  

Launkalnes pagastā par 22 iedzīvotājiem mazāk. 
 

 
3.attēls. Iedzīvotāju skaita sadalījums Smiltenes novada administratīvi 

 teritoriālajās vienībās uz 01.01.20215.  

 

Uz 01.01.2021. novadā ir - 51 % jeb 6435 sieviešu un 49% jeb 6150  vīriešu. 

Salīdzinot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datus, kas reģistrēti uz 
01.01.2020., sieviešu skaits ir samazinājies par 46, bet vīriešu skaits par 44.  

Saskaņā ar Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas 2020.gada datiem, novadā 

reģistrēta 119 bērnu dzimšana, 138 miršanas gadījumi, tādējādi gads ir noslēdzies ar mīnus 
zīmi (-19). 

Salīdzinot ar 2019.gadu, reģistrētā dzimstība novadā ir samazinājusies par 15 
jaundzimušajiem, bet mirušo skaits samazinājies par 4.  

 
4.attēls Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji Smiltenes novadā6. 

 

 

 
5 PMLP, Dati uz 01.01.2021. 
6 Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 
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5.attēls. Demogrāfiskā situācija Smiltenes novadā pagastu un pilsētas sadalījumā7. 

 
Dzimšanas reģistrācija 

 
2020.gadā Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 119 dzimšanas reģistri, tas ir par 15 

jaundzimušajiem mazāk nekā 2019.gadā. No reģistrētajiem 119 jaundzimušajiem 53 ir 

meitenes un 66 zēni, tostarp 113 bija Smiltenes novada bērni, savukārt 6 citu novadu bērni. 
Aizvadītais gads īpaši laimīgs bija trijās  ģimenēs, kurās vecākiem piedzimuši dvīnīši, vienā 

ģimenē – 2 zēni, divās ģimenēs –  meitenītes un zēni. Pērn visvairāk dzimušo (16) reģistrēti 
februāra mēnesī, vismazāk (5) septembra mēnesī. 

Jaundzimušo vārdu izvēle ir daudzveidīga. 17 dzimšanas reģistros ir ierakstīti vecāku 

izvēlētie un likumā atļautie divi vārdi. Pērn divos vārdos nosauktas astoņas meitenes un 
deviņi zēni. Meitenēm populārākie vārdi veiktajos reģistros bija Elizabete un Emīlija (3), Elīza, 

Amēlija, Terēze, Nora, Marta (2). Zēniem iecienītākie vārdi Ernests (4), Emīls, Marks (3), 
Rihards, Valters, Rolands, Haralds, Alekss (2). 

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem palielinās ģimenē otro, trešo un ceturto bērnu 

īpatsvars. 

 
Laulības reģistrācija  
 

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020.gadā reģistrētas 34 laulības, t.sk. 1 laulība 
noslēgta Smiltenes Romas katoļu baznīcā. 

Laulībā pirmo reizi stājās – 23 vīrieši un 25 sievietes, otro reizi – 8 vīrieši un 7 sievietes, 
trešo reizi – 3 vīrieši un 2 sievietes. Pirmo reizi laulībā devušies 19 pāri, savukārt 15 
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. 

2020.gadā saņemti 27 paziņojumi par laulības šķiršanu, kas salīdzinot ar iepriekšējo periodu 
ir palielinājies  par 5 paziņojumiem vairāk.  

  

Miršanas reģistrācija  
 

2020.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 138 miršanas reģistri, to 
skaitā 124 novada iedzīvotāji un 14 citās pašvaldībās dzīvojošie. 2020.gadā mirušas 77 

sievietes un 61 vīrietis. Visvairāk miršanas reģistri reģistrēti Smiltenes pilsētā (48). 

 
7 Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 
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Visaugstākais mirušo skaits bija novembra mēnesī (19), vismazākais (6) aprīļa mēnesī. 
Apkopotā informācija liecina, ka 2020.gadā galvenais nāves cēlonis - sirds saslimšanas (63), 
asinsvadu saslimšanas (24), vēža intoksikācija (23),nieru slimība (5), plaušu slimība (5), 

cukura diabēts(3), politrauma (2) un citi (13). 
 

GADI VĪRIEŠI SIEVIETES 

20-29 - 1 

30-39 2 - 

40-49 6 2 

50-59 5 3 

60-69 14 5 

70-79 11 11 

80-89 18 27 

90-101 5 28 
Tabula nr.2 Mirušo skaits pēc vecuma un dzimuma8 

 

 
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, 2020.gadā šo iespēju izmantojis viens pāris. 

Tāpat Smiltenes novadā turpinās ģimeņu godināšanas tradīcija, bronzas monētas 
pasniegšana novada jaundzimušajiem bērniem. 2021.gada sākumā nestabilās 
epidemioloģiskās situācijas dēļ svinīgi pasākumi netiek plānoti, toties visi (113) Smiltenes 

novada 2020.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 29.vietā (0,144 indeksa vērtība).  Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, 

Smiltenes novada attīstības indeksa vērtējums ir kritis par četrām vietām - ar vērtību 
intervālu no 0,164 uz 0,144. 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 (4,2%) Smiltenes novadā ir nedaudz pieaudzis attiecībā pret 
2019.gadu (3,5%), 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.  

Kopumā novadā darbojās 1086 (SIA „Lursoft” dati 14.06.2021.) uzņēmumi. 2020.gada 
laikā kopumā novada teritorijā reģistrēti 27 jauni uzņēmumi, savukārt likvidēti 23.  

 
8 Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 



  

 

 
10 

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 0,6%, 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 apkopē un remontā, un dažādu citu pakalpojumu sniegšanā. 

Visvairāk pārstāvētās ekonomikas nozares: Pakalpojumu sfēra – 24%; Lauksaimniecība un 
mežsaimniecība – 20%; Rūpniecība – 16%; Tirdzniecība – 14%; Būvniecība – 8% pārējie – 

18%.  
Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi ir koncentrējušies pārtikas ražošanā, kokapstrādē un 

produkcijas ražošanā, tirdzniecībā, ceļu būvniecībā,  lauksaimniecībā un piena lopkopībā 27 

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 (14.06.2021.) vairākiem uzņēmumiem gada pārskatu iesniegšanas termiņš 
atšķiras.  

 

Uzņēmums 2020.gada 
apgrozījums 

Apgrozījum
a izmaiņas pret 

2019, % 

Apgrozījuma 
izmaiņas pret 

2018, % 

SIA "GRAANUL INVEST" 41132794,00 23 75 

SIA "8CBR" 33197271,00 51 24 

AS SMILTENES PIENS 21156230,00 5 11 

SIA BioMix Balticum 9389323,00 85 26 

SIA "Graanul Invest 

Energy" 
7686344,00 -5 -9 

SIA SAUKAS KŪDRA 6759734,00 21 28 

SIA Incukalns Energy 5830465,00 5 -1 

SIA "Graanul Pellets 
Energy" 

5653585,00 3 -4 

SIA MEŽVALDE 5063747,00 5 -27 

SIA TROLL Smiltene 3451758,00 -9 -23 

SIA VAIDENS 3368002,00 6 -6 

SIA PALSA 2685088,00 9 20 

ZS KALĒJIŅI 1 2576315,00 0 3 

SIA TESPARS 1865528,00 33 54 

SIA LAR & CO 1725014,00 0 0 

SIA SMILTENES KOKS 1709127,00 11 6 

SIA ASE 1615536,00 -14 -12 

SIA Precision Farming 1537021,00 39 32 

SIA EVENTO 1444462,00 178 -4 

SIA Smiltenes NKUP 1438169,00 1 9 

SIA Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca 

1275940,00 -4 6 

ZS ROŽKALNI 1248743,00 1 -21 

SIA PAN-TRANS 1193271,00 -8 -7 

SIA AW Latvia 1157765,00 -20 -50 

SIA ZIĶERI 1094277,00 -11 -1 
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SIA VIDZEMĪTE 1034037,00 -9 -7 

SIA Advance AT 1026765,00 149 2467 
Tabula nr. 3 Uzņēmumi, kuru apgrozījums pārsniedz vienu miljonu EUR 2020.gadā9 

 
 

Darba spēks  
 
Pēc PMLP datiem (01.01.2021.) Smiltenes novada iedzīvotāji pēc vecumiem iedalās: 64 

% jeb 8015 iedzīvotāji ir darbspējas vecumā (15 – 62 gadi), 19 % jeb 2505 iedzīvotāji ir virs 
darbspējas vecumam (vecāki par 62 gadiem) un 16 % jeb 2065 iedzīvotāji līdz darbspējas 

vecumam (jaunāki par 15 gadiem). Salīdzinot ar 2019.gada datiem, iedzīvotāju skaits 
darbaspējas vecumā gada laikā ir samazinājies par 29 cilvēkiem. Iedzīvotāju skaits vecumā 
līdz darba spējai ir samazinājies par 19, bet virs darbaspējas vecumam iedzīvotāju skaits ir 

samazinājies par 42. 
 

 
6.attēls Patstāvīgo iedzīvotāju skaits darbaspējas vecuma grupās10  

 
Uz 01.01.2021. bezdarba līmenis Smiltenes novadā bija 4,2%, salīdzinājumā ar 

Vidzemes reģionu (7,6%) un valsti (7,7%) Smiltenes novadā bezdarba līmenis kopumā ir 

zemāks. Pēc Valsts nodarbinātības aģentūras datiem Smiltenes novadā 2020.gadā reģistrēti 
306 bezdarbnieki.  

 

 
7.attēls Bezdarba līmenis (%)11  

 
9 Lursoft Statistikas dati uz 14.06.2021. 
10 PMLP, Dati uz 01.01.2021. 
11 NVA, 31.12.2020. 
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Pašvaldības atbalsts jaunajiem uzņēmējiem  

 
2020.gadā pašvaldība 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 9000 EUR. 2020.gadā atbalstu 

saņēma 6 projektu idejas:  
 
• Projekts “Kondicioniera uzpildes iekārtu iegāde”, Kaspars Bolšis 

• Projekts “Annes Laivas – 2”, SIA “AT Boards” 
• Projekts “Fotopakalpojumu klāsta paplašināšana”, Agnis Melderis 

• Projekts “Labiekārtošanas un atpazīstamības objekti SIA Amberfarm tūrisma aktivitāšu 
attīstībai”, SIA Amberfarm 

• Projekts “Instrumentu un iekārtu iegāde”, SIA AJ Prospect 

• Projekts “Specializētā dārza traktora iegāde”, SIA “A.G.P. pakalpojumi 
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3. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 

 
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;  

Pašvaldības nosaukums: Smiltenes novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads LV-4729 

Nodokļu maksātāju reģistrācijas 

numurs 
90009067337 

PVN maksātāja reģistrācijas 

numurs 
LV90009067337 

Finanšu gads 01.01.2020.-31.12.2020. 

Smiltenes novada domes locekļi 15 deputāti 

Smiltenes novada domes 

priekšsēdētājs 
Edgars Avotiņš (no 28.11.2019.) 

Smiltenes novada domes 

priekšsēdētaja vietnieks 
Kārlis Lapiņš (no 01.02.2019.) 

Smiltenes novada domes 

izpilddirektors 
Andris Lapiņš (no 02.09.2019.) 

Smiltenes novada domes 

izpilddirektora vietniece 
Ilze Sausā (no 02.09.2019.) 

Finanšu nodaļas vadītāja/s Jānis Adienis (no 06.07.2019.) 

Teritorijas lielums 946,85 km2 

Iedzīvotāju skaits 12 585 (01.01.2021.) 

Strādājošo skaits pašvaldībā, 

pašvaldības iestādēs un 

uzņēmumos 

737 
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• 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. 
 

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 

 

Pārstāvētā komiteja 

Domes 

priekšsēdētājs  

EDGARS AVOTIŅŠ  

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs. 

Domes 

priekšsēdētāja 

vietnieks  

KĀRLIS LAPIŅŠ 

Latvijas Reģionu Apvienības “Vidzemes partija” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis; 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs. 

Domes deputāte 

AIJA CUNSKA 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK; 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas locekle. 

Domes deputāts 

JĀNIS SĪKLĒNS 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK; 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis. 

Domes deputāts 

VAIRIS TRALLA 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis. 

Domes deputāts 

JĀNIS PĒRLE 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK; 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis; 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis. 

Domes deputāts 

ANDIS ROZĪTIS  

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. 

Domes deputāts 

VILNIS KORULIS 

no 29.01.2020. 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK;  

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis; 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis. 

 

 

 

Domes deputāts 

DZINTARS 

ZVAIGZNE 

 

 

 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK;  

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis; 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis. 

Domes deputāte 

INĀRA GRUNDĀNE 

 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle; 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

Domes deputāte  

ILZE VERGINA 

Jaunā Vienotība 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle  

Domes deputāte  

TIJA ZAĻKALNE 

Jaunā Vienotība 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

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. 
Tabula nr.4 Smiltenes novada domes deputāti un pārstāvētās politiskās partijas 
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Smiltenes novada domē atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās 
teritorijas pārvaldīšanai darbojās sekojošas komisijas:  

 
• Vēlēšanu komisija;  

• Administratīvā 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. 

 

Lēmumu izpilde  
 
2020.gadā kopumā notika 22 Smiltenes novada domes sēdes, kurās pieņemti 808 

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. Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī un 
noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem, no 2020.gada aprīļa, sēdes notika attālināti. 

Balsošana sēdēs tika nodrošināta ar videokonferenču rīka “Zoom” palīdzību. Sākot ar maija 
mēneša kārtējām sēdēm, norise tika nodrošināta DVS “Namejs”. 

2020.gadā atbilstoši domes pieņemtajiem lēmumiem pašvaldība atsavināja 21 

nekustamo īpašumu.  
2020.gadā tika nodrošināta 41 pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu organizēšana un 

sarīkošana, no kurām notika 24 izsoles, 5 tika atceltas dēļ ārkārtas situācijas valsīt, 7 
atsavināti īpašumi, 10 izsoles atzītas par nenotikušām, jo nepieteicās neviens pircējs, 3 
neatsavinātajiem īpašumiem atcelts lēmums par nodošanu atsavināšanai.  

2020.gadā Smiltenes novada dome apstiprināja 24 saistošos noteikumus. Smiltenes 
novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums “Latvijas 

Vēstnesis”, kurā publicēti 16 domes apstiprinātie saistošie noteikumi.  

 
Iepirkumu komisijas darbs 

 
Smiltenes novada domes Publisko iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) ir Smiltenes 

novada pašvaldības Domes izveidota pastāvīga komisija, kuras kompetencē ir iepirkumu 
organizēšana Smiltenes novada pašvaldības Domes izveidoto struktūrvienību vajadzībām 

publiskajiem iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un citiem normatīvajiem 
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aktiem. Komisija, kā pastāvīga publisko iepirkumu institūcija, nodrošina centralizētās 
iepirkumu institūcijas funkcijas Domes dibinātajās pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās. 

2020.gadā, atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības iepirkumu plānam, tika organizētas 
162 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, utt., bet 2020.gadā turpinājās ar 
ES projektu ieviešanu saistītu iepirkumu procedūru veikšana, kas turpināsies arī 2021.gadā. 

Visas procedūras 2020.gadā īstenotas atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un Smiltenes 
novada interesēm. 

 
 KOPĀ Procedūru skaits 2020.gadā 

Atklāti konkursi 8196210.03 22 

Mazie iepirkumi 606896.48 39 

Tirgus izpētes 456976,58 94 

Sarunu procedūras 168858,40 6 

2. pielikuma 64970,00 1 

KOPĀ: 9493911.49 162 
Tabula nr.5 Kopsavilkums par veiktajām iepirkumu procedūrām/izlietotajiem līdzekļiem (EUR) 12 

 
 

3.2. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRVIENĪBU PERSONĀLS 
 

Uz 31.12.2020. pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās darba tiesiskajās attiecībās bija 
737 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 izglītības centra darbinieki), 7% ir pagastu pārvalžu darbinieki, 10% jeb 75 
darbinieki strādāja domes administrācijā, 8% ir kultūras iestāžu un bibliotēku darbinieki. 

Savukārt 3% darbinieki bija nodarbināti sociālajā sfērā, t.sk. Bāriņtiesā.  
Pašvaldības personālu veido 117 vīrieši un 620 sievietes. 

Pašvaldības administrācijā strādā 75 darbinieki. 40% darbiniekiem, darba stāžs ir no 6 
pilniem gadiem līdz 10 gadiem. Domē strādā 3 darbinieki, kuri sasnieguši pensionēšanās 
vecumu. 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 nodrošinātas kompetences paaugstināšanas kursi un 
semināri, lai pilnveidotu profesionālās zināšanas un sniegtu pilnveidošanās iespējas.  

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. 

 
3.3. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES  

 
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Smiltenes novada 

teritoriālajās vienībās, domes pakļautībā ir šādas pastarpinātās pārvaldes iestādes un 
struktūrvienības: 

 

 
12 Smiltenes novada domes Juridiskā nodaļa 
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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; 
• Variņu pamatskola;  

• Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde. 

Smiltenes novada Kultūras, sporta 
un mūžizglītības pārvaldes iestādes 
struktūrvienības: 

 

• Blomes pagasta Tautas nams; 
• Variņu pagasta Tautas nams; 
• Launkalnes pagasta Tautas nams; 

• Bilskas pagasta Birzuļu Tautas nams; 
• Grundzāles pagasta Kultūras nams; 

• Palsmanes pagasta Kultūras nams. 

Smiltenes novada Kultūras,  

sporta un mūžizglītības  
pārvaldes struktūrvienība  
„Smiltenes novada bibliotēka”  

apakšstruktūras: 
 

 

• 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” 
apakšstruktūras: 

• Smiltenes novada Muzejs; 
• Lietišķās mākslas studija „Smiltene”. 

 
 

Smiltenes novada Kultūras, sporta 
un mūžizglītības pārvaldes 

struktūrvienība „Smiltenes novada 
Sporta centrs” 

 

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: 
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• 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 

 

 

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 

pārvaldes,   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 2020.gada beigām klientu 
apkalpošanas centrs 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.  

 
 2019.GADS 2020.GADS 

APMEKLĒTĀJI (REĢISTRĒTI CAUR RINDAS VADĪBU) 10084 3281 

APMEKLĒTĀJI (NEREĢISTRĒTI PAR CITIEM 

JAUTĀJUMIEM) 

~ 750  ~1664 

ĀRĒJO TELEFONA ZVANU SAŅEMŠANA 

(PARASTAIS TELEFONS UN MOBILAIS) 

1817 2817 

IEKŠĒJO TELEFONA ZVANU SAŅEMŠANA (IEKŠĒJO 

DARBA JAUTĀJUMOS) 

~2500 ~2500 

ZVANU SAŅEMŠANA (KONSULTĀCIJA) NO PORTĀLA 

LATVIJA.LV (IP TELEFONIJA) 

5025 3435 

POS VEIKTIE MAKSĀJUMI PAR SNIEGTIEM 

PAKALPOJUMIEM 

(SMILTENES NOVADA DOMES UN LDC PAKALPOJUMI) 

158 189 

SAŅEMTIE DOKUMENTI, T.SK., 4385 4562 

mailto:dome@smiltene.lv
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REĢISTRĒTA SAŅEMTĀ KORESPONDENCE, 

SAŅEMTIE E-DOKUMENTI (KOPĀ AR DIV) 

3661 3882 

SAŅEMTIE IEDZĪVOTĀJU (UZ VIETAS) 

REĢISTRĒTIE PRIEKŠLIKUMI 

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) 

ELEKTRONISKAIS PASTS, T.SK.   

APSTRĀDĀTAS SAŅEMTĀS E-PASTA VĒSTULES UZ 

DOMES OFICIĀLO E-PASTU (NESKAITOT SEMINĀRU 

UN KURSU PIEDĀVĀJUMUS) 

IZSŪTĪTĀS E-PASTA VĒSTULES NO DOMES 

OFICIĀLĀ E-PASTA 

7199 

 

4825 

7201 

 

4418 

PASTA SŪTĪJUMU VEIDI, T.SK. 7178 6132 

NOSŪTĪTAS VIENKĀRŠAS VĒSTULES 

NOSŪTĪTAS IERAKSTĪTAS VĒSTULES  

6537 

641 

5569 

563 

Tabula nr.6. Smiltenes novada VPVKAC darbības apkopojums13 
 

2020.gadā Smiltenes novada VPVKAC sniegti 7 733 valsts iestāžu pakalpojumi, 68% ir 

bijuši VSAA pakalpojumi, 9% - VID pakalpojumi, bet 18% - citu iestāžu konsultācijas, 5% - 
citas konsultācijas, kuras nevar piesaistīt konkrētai iestādei. VPVKAC tīklā un/vai Latvija.lv 
sniegtajiem pakalpojumiem. Smiltenes gadījumā 60% ir bijuši VSAA pakalpojumi (pieteikumi 

un konsultācijas), 4% - VID pakalpojumi (pieteikumi un konsultācijas), bet 32% - citu iestāžu 
konsultācijas, 4% - citas konsultācijas. 

Latvija.lv zvanu centrā sniegtās telefona konsultācijas par Latvija.lv pakalpojumiem, 
kuras 2020.gada aprīli bija 1093, maijā – 608, tad mazāk, bet gada beigās - oktobrī - 525, 

novembrī - 686, decembrī – 677 konsultācijas mēnesī. 
 

 
13 Datu avots: Smiltenes novada VPVKAC 
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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 Starptautiskās 

akadēmijas filiāle. 
2020.gada 1.septembrī novada izglītības iestādēs izglītojamo skaits kopā 2089, 1.-12. 

klasē  - 1350, pirmsskolas grupās – 724 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
9.attēls: Izglītojamo skaits Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās uz 01.09.2020. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10.attēls: Izglītojamo skaits Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās uz 1.septembri 2018., 2019., 2020. 
gadā 
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11.attēls: Izglītojamo skaits  profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs uz 1.septembri 2018., 
2019., 2020. gadā. 

 

Sasniegumi olimpiādēs, konkursos 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12.attēls: Skolēnu skaits skolā, olimpiāžu dalībnieku skaits skolā, vietas ieguvušo skolēnu skaits skolā, 
izvirzīto uz reģionu skaits un uzaicināto uz valsts olimpiādēm skaits 2019./2020.m.g 

 
2019./2020.m.g. olimpiāžu rezultātus nevar vērtēt objektīvi, sakarā ar pavasarī 

izsludināto ārkārtas stāvokli valstī un ierobežoto iespēju piedalīties gan novada, gan valsts 

olimpiādēs! 
 

Smiltenes novada izglītības iestāžu audzēkņi piedalījušies novada, reģionālās un valsts 
līmeņa olimpiādēs. 2019./2020. mācību gadā kopumā novadā notikušas 17 olimpiādes un 
konkursi. Uz valsts olimpiādi kopā uzaicināti 5 skolēni, no kuriem 1 ieguvis godalgotu vietu – 

Ģeogrāfijas olimpiādē II pakāpes diploms; ZPD konferencē piedalījās 5 skolēni ar 3 darbiem. 
Vienam darbam III pakāpes diploms. 

. 
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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 dabas zinībās, 8.klasei matemātikā, 9.klasei dabas zinībās, 11.klasei 
ķīmija/fizika. 

• 9. klašu eksāmeni latviešu valodā, svešvalodās, matemātikā, Latvijas vēsturē. 

• 12. klašu centralizētie eksāmeni - latviešu valodā, svešvalodās, matemātikā, 
bioloģijā, fizikā un ķīmijā, Latvijas un pasaules vēsturē. 

 
2019./2020.m.g. 9.klasēm eksāmeni nenotika, sakarā ar pavasarī izsludināto ārkārtas 

stāvokli! 

Centralizēto eksāmenu rezultāti  
 

13.attēls: 12.klases centralizēto eksāmenu rezultātu kopvērtējums (%) Smiltenes vidusskolā no 2018. līdz 
2020.gadam. 

 

14.attēls: 12.klases eksāmenu rezultātu kopvērtējums (%) pa skolu tipiem 2019./2020.m g. 
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Atbalsts skolēnu izziņas interešu attīstībai 
 

Smiltenes novada domes stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu 
izglītojamajiem par labiem, teicamiem un izciliem mācību rezultātiem un sabiedrisko aktivitāti 

2020.gadā saņēma: 
2019./2020.m.g. 2.semestrī – 47 skolēni, t.i., 40,52% no visiem vidusskolēniem,  

2020./2021.m.g. 1.semestrī – 40 skolēni, t.i. 34,19% no visiem vidusskolēniem. 

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.  

 

Atbalsts karjeras izglītībā 
Pasākums Klašu grupa Laiks Skolēnu 

skaits 

Karjera sākas jau šodien 12. Oktobris 47 

Mobilo busiņu skrejceļš 1. – 4., 7. Novembris - decembris 450 

Ēnu diena 9. – 12. Februāris 19 

Mana profesija 7. – 9. Februāris 84 

Ēnu diena 1. – 4. Februāris 34 

Karjera sākas jau šodien 9. – 10. Februāris 83 

Skola 2020 11. – 12. Februāris 39 

Mana profesija 1. – 9. Marts 193 

Tabula nr. 7. ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros organizētie pasākumi 2019./2020.mācību gadā. 

 

Projektu īstenošana  
 
2020.gadā Izglītības pārvalde īsteno un administrē šādus projektus: 

• Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Mērķis: mazināt to 
bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 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.  

• Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros īstenotās 
aktivitātes projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos’’ 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. Jaunatnes iniciatīvu 

projektu konkursus rīko projektā PuMPuRS iesaistītās pašvaldības. 
Smiltenes novada pašvaldībā ar 01.09.2020. īstenot projektus uzsāk četras biedrības – 

“GaisMa tunelī”, “Māsas Veronikas”, “Grundzāles skolai” un “Variņu pamatskolas attīstības un 

atbalsta biedrība”. 
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• 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’’. Mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs. 
• Kompetenču pieeja mācību saturā. Mērķis: 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. 

• Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Mērķis: nodrošināt 
Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas 

attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo 
kompetences un mācību sasniegumus. 

• Programma: “Latvijas Skolas soma”. Programma „Latvijas skolas soma” ir mācību 

procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un 
audzināšanas aktivitātes.   

Kompetenču 
pieeja 
mācību 
saturā 

Karjeras 
atbalsts 
vispārējā

s un 
profesion

ālās 
izglītības 
iestādēs 

Atbalsts 
izglītojamo 
individuālo 

kompetenču 
attīstībai 

Priekšlaicīgas 
mācību 

pamešanas 
risku 

samazināšana 

Priekšlaicīgas 
mācību 

pārtraukšanas 
riska jauniešu 

iesaiste 
jaunatnes 
iniciatīvu 
projektos 

Latvijas 
Skolas 
soma 

Atbalsts darba 
ar jaunatni 
sistēmas 
izveidei 

Smiltenes 
novadā 

Bilskas 

pamatskola 

   X  X X 

Blomes 
pamatskola 

 X  X X X X 

Grundzāles 
pamatskola 

X   X X X X 

Launkalnes 
sākumskola 

     X  

Palsmanes 

pamatskola 

 X X X X X X 

Variņu 
pamatskola 

   X X X X 

Smiltenes 
vidusskola 

X X X X  X X 

Smiltenes 

novada 
speciālā 
pamatskola 

   X  X  

Tabula nr.8. Izglītības pārvaldes administrētie projekti 2020.gadā, novada izglītības iestādēs.  

 
Pedagogu motivēšana un novērtēšana 

 
Pamatojoties uz Smiltenes novada domes 2013.gada 27.11. nolikumu Nr.37 “Par 

sasniegumiem izglītībā” Smiltenes novada domes izsludinātajā konkursā 2020.gadā Smiltenes 

novada izglītības iestāžu izvirzīti kopā 38 kandidāti nominācijās: Mācību darbā; audzināšanas 
darbā; radošumā, inovācijās; izglītības iestādes vadīšanā; atbalsts izglītojamo augstiem 
sasniegumiem. 
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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 (turpmāk – KSMP) 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. 
KSMP, tās struktūrvienības un apakšstruktūras darbojas atbilstoši to darbības mērķiem, 

uzdevumiem un funkcijām. 
Kopumā Smiltenes novada KSMP pārraudzības un pakļautības iestādēs, struktūrvienībās 

ir nodarbināti 76 darbinieki. KSMP administrācijas darbu nodrošina 3 darbinieki – vadītāja, 

vietniece un lietvede. 
2020.gadā Smiltenes novadā darbojās 35 dažādi amatiermākslas kolektīvi. 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. 2020.gadā Covid - 19 vīrusa 

izraisītā pandēmija un tās ierobežošanai ieviestais ārkārtējais stāvoklis un ierobežojumi, 
pārtrauca klātienes mēģinājumu procesu un jebkādu koncertdarbību. 

Apkopojot datus par 2020.gadu, var secināt, ka, ņemot vērā ierobežojumus Covid – 19 
pandēmijas izplatības mazināšanai ārkārtējās situācijas laikā kultūras pasākumu 
organizēšanā, katra Smiltenes novada kultūras institūcija (k/n, t/n, /KC) ir devusi 

ieguldījumu, nodrošinot 157 pasākumus (no kuriem 118 ir kultūras un izklaides pasākumi 
(skat.15.attēlu), savukārt 41 ir kino filmas, kas demonstrētas Smiltenes kino zālē). Kopumā 

norisinājušies valsts un tradicionālie svētki, izglītojošie pasākumi, koncerti, izrādes, izklaides 
pasākumi, konkursi un skates. 
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15. attēls: Statistika par Smiltenes novada pasākumu skaitu 2020.gadā14 
 

 

 
16. attēls: Statistika par Smiltenes novada pasākumu apmeklētājiem 2020.gadā15 

 
Neskatoties uz 2020.gadā noteiktajiem ierobežojumiem, pasākumus apmeklējuši 22 173 

Smiltenes novada iedzīvotāji un viesi, kas liecina par kvalitatīvu kultūras produktu 
nodrošinājumu (skat.16.attēlu).  

Vērtējot pasākumu daudzveidību un piedāvājumu, 2020.gadā, secināms, ka tie notikuši 
dažādos segmentos, piedāvājot gan maksas, gan bezmaksas pasākumus (skat. Tabula nr.9.). 

 
2020.gada pasākumi Smiltenes novada Kultūras iestāžu 

organizētās norises 

Citu iestāžu, 

producentu pasākumi 

SN Kultūras iestādēs Norišu skaits Apmeklētāju 

skaits 

maksas bez 

maksas 

maksas bez 

maksas 

Norišu 

skaits 

Apmeklētāju 

skaits 

Profesionālās mākslas 

koncerti 

15 9 964 1185 3 739 

Dziesmu un Deju svētku 

tradīcijas 

2 10 268 1815 - - 

Materiālā un nemateriālā 

kultūras mantojuma 

ilgtspējas nodrošināšana 

- 12 - 1237 - - 

Amatiermākslas kolektīvu 

pasākumi 

11 13 1509 441 - - 

Izklaides pasākumi 10 12 1008 4281 4 984 

Kino 41 - 3749 - - - 

Pasākumi bērniem - 2 - 280 2 190 

Profesionālā pilnveide, 

mūžizglītība 

4 8 453 262 - - 

Telpu nodrošinājums 

pasākumiem 

- - - - 21* 2758 

Telpu noma - 1 - 50 - - 
Tabula nr.9. Smiltenes novadā notikušie pasākumi 2020.gadā 

 

Tautas lietišķās mākslas studija “Smiltene”  
 
2020.gadā organizējusi vairākas aktivitātes (kopā – 19): izstādes – 4, valsts mērogā – 

1, radošās darbnīcas – 2, pieredzes apmaiņas braucieni – 3, semināri – 3, projekti – 4, dalība 

 
14 Datu avots: Smiltenes novada Kultūras, sporta, mūžizglītības pārvalde 
15 Datu avots: Smiltenes novada Kultūras pārvalde 
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gadatirgos – 1, Smiltenes 100gades aktivitātēs. Kopējais dalībnieku/apmeklētāju skaits: 
apmēram 761. Nozīmīgākais gada pasākums ir valsts mēroga lietišķās mākslas izstādes 

“Ziedi krāsā un kompozīcijā – greznos un smalkos izstrādājumos” organizēšana Mēru muižā, 
sadarbībā ar Smiltenes novada Muzeju. Kopējais dalībnieku skaits - 629, izstādīto eksponātu 

skaits ap – 400. 
Īstenotie projekti: “Amatu skola Smiltenē – ādas apstrāde” un “Telpu iekārtojums 

ērtākam darbam TLMS “Smiltene””, “18. gs Vidzemes tērpu komplekts kultūras izpratnei”. 

Visa gada griezumā, “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu 
attīstība nevalstiskajā sektorā” ietvaros, TLM studijā “Smiltene”(6), Smiltenes novada 

Tūrisma informācijas centrā (1) , Smiltenes novada muzejā – Mēru muižā (3) kopā 
nodarbināti 10 jaunieši. Valsts Kultūrkapitāla fonda konkursa "Dziesmu un deju svētku 
kustības amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" ietvaros ir iegādāts 

izstādes apgaismojums Smiltenes novada muzeja – Mēru muižai.  
 

Bibliotēkas 
 
Novada publisko bibliotēku darba prioritātes 2020.gadā:  

1.Attīstīt bibliotēku par vietu informācijpratības un e-prasmju attīstībai un mūžizglītībai, 
atbalstot un nodrošinot iespēju vietējiem iedzīvotājiem pilnveidot zināšanas un prasmes. 

2. Pilnveidot lietotāju apkalpošanu, nodrošinot saistošus, ērtus un kvalitatīvus 
pakalpojumus 

2020.gadā darbs bibliotēkās ierastajā kārtībā noritēja no 1.janvāra līdz 12.martam, no 
12.marta līdz 1.jūnijam, no 2.novembra līdz 10.novembrim un no 21.decembra līdz gada 
beigām bibliotēkas apmeklētājiem bija slēgtas, bija pieejami tikai attālinātie pakalpojumi. 

Kopumā bibliotēkas apmeklētājiem slēgtas bija nepilnus 4 mēnešus gadā. Laikā no 1.jūnija 
līdz 21.decembrim bibliotēkās pieejamie pakalpojumi (lasītavas, datori ar interneta 

pieslēgumu, maksas pakalpojumi) bija mainīgi, taču visu šo laiku, ievērojot valstī noteiktos 
ierobežojumus, notika informācijas nesēju apmaiņa – izsniegšana un saņemšana. Tas 
nenoliedzami atspoguļojas nozares statistikas rādītājos un šis gads nav salīdzināms ar 

iepriekšējiem. 
Novada bibliotēkās lietotāju skaitam arī līdz šim atskaites periodam bija tendence 

samazināties, taču bibliotēkas apmeklējumu skaitam kopumā bija tendence palielināties.  
 

Muzejs 
 
Smiltenes novada muzejā 2020.gadā notikuši 62 dažādi pasākumi (ekskursijas, 

radošas darbnīcas, izstādes, u.c.), tos apmeklējuši 1721 apmeklētājs. Kopējie muzeja 
darbības ieņēmumi ir 1274,50 EUR. Muzejs iestājies Latvijas muzeju biedrībā. Ir īstenots 

projekts “Mēru muižas terases jumta konstrukcijas un pamatu atjaunošana”. LAD finansēta 
projekta ietvaros ir veikta Mēru muižas staļļa tehniskā apsekošana, kā arī īstenots projekts 
“Smiltenes novada muzeja ekspozīcijas stratēģijas izstrāde”. Neskatoties uz noteiktajiem 

ierobežojumiem, apmeklētāju skaits ir palielinājies, tas skaidrojams ar vietējā tūrisma 
pieaugumu saistībā ar ārzemju ceļojumu aizliegumu. 

 
Nozīmīgākie pasākumi KSMP darbībā saistījās ar  Smiltenes  simtgades  jubilejas 

pasākumu ciklu “Smiltenei 100. Stipri cilvēki, stipra pilsēta” Tā ietvaros tika izstrādāta 

pasākumu un norišu programma. Tika plānoti un īstenoti šādi pasākumi: 
• Videostāsti “Smiltenes leģendas”; 

• Izstāde “Smiltenes simtgades vēstures mirkļi 1920-2020”; 
• Brošūra “100 notikumi Smiltenes vēsturē”; 
• Svētku pārsteigumi (Apsveikuma kartiņa pastkastē, Personalizētā konfekte Smiltenes 

tirdzniecības vietās, Smiltenes bruģis runā); 
• Ekskursijas pa Smilteni; 
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• TLMS “Smiltene” darinājumu izstāde; 
• Antīko auto parāde Smiltenē; 

• Svētku tirdziņš Baznīcas laukumā; 
• Muzikālie priekšnesumi “Mēs Smiltenei”; 

• Nakts pastaigu taka “Teiksma par gaismas bruņinieku” 17. un 18.jūlijā; 
• Dziedātāja Ainara Mielava koncerts Jāņukalna brīvdabas estrādē; 
 

Nakts pastaigu taku “Teiksma par gaismas bruņinieku” apmeklēja ap 400000 cilvēku. 
Smiltenes simtgades jubilejas svētku pasākumi ir novērtēti konkursā “Latvijas pasākumu 

foruma Izcilības balva 2020” ar trim Izcilības balvām: kā 2020.gada Izcilākie pilsētas svētki, 
Izcilākais izgaismojums/pastaiga un Izcilākais notikums Vidzemē. 

 
4.3. SPORTĀ 
 

2020. gadā Smiltenes novadā risinājās 26 dažādas sporta sacensības. Šajās sacensībās 
iesaistīto dalībnieku skaits pārsniedza 5000; kopējais sporta aktivitāšu skaits 2020. gadā 
sasniedza 112 dienas. 

7 sacensībās piedalījās arī citu valstu sportisti; 15 sacensībām bija vairāku kārtu vai 
seriālu raksturs.  

Pie nozīmīgākajiem sporta notikumiem, kas sekmē pilsētas tēla popularizēšanu valsts un 
Baltijas valstu mērogā tradicionāli jāpiemin Smiltenes kausa izcīņa riteņbraukšanā, Latvijas 

čempionāta posms autokrosā, Latvijas čempionāts triatlonā sprinta distancē un starptautiskās 
sacensības “Half Ironman”, Latvijas čempionāta posms kartingā, šķēpa mešanas sacensības 
“Javelin Cup”, tautas skrējiens “Smiltenes apļi”, ziemas peldēšanas sacensības “Tepera ronis”, 

orientēšanās sacensības “Mazā balva”.  
Smiltenes novada vārdu starptautiskā mērogā ar saviem sasniegumiem popularizē viena 

no sezonas līderēm pasaulē šķēpa mešanā Līna Mūze, Latvijas čempione 100m 
barjerskriešanā Marta Marksa; viens no vadošajiem U-23 vecuma grupas šķēpa metējiem 
Matīss Velps; Latvijas čempions orientēšanās sportā Artūrs Pauliņš, vadošās BMX 

riteņbraucējas valstī Vineta Pētersone un Veronika Stūriška. 
Tradicionāli sekmīgi Latvijas Sporta Veterānu savienības sporta spēlēs vieglatlētikā 

nostartēja mūsu novada sportisti, kopumā izcīnot 25 medaļas. 
Komandu sporta spēlēs kārtējo sezonu Latvijas Futbola čempionāta pirmās līgas turnīrā 

aizvadīja Futbola kluba “Smiltene” komanda, izcīnot 8.vietu. Reģionālā mēroga sacensībās 

piedalās arī Basketbola kluba “Smiltene”, hokeja klubu “Smiltenes Vanagi”, “Skorpions” un 
“Smiltene’09” komandas. 

Galveno sporta bāžu noslodze: 

 
Sporta halle 

Pasākuma nosaukums Spēļu 

skaits 

Norises dienas Apmeklētāju skaits 

dienā 

Vidzemes basketbola līga 46 12 80 

spēlētāji/30skatītāji 

Smiltenes čempionāts futbolā telpās 20 5 64 

spēlētāji/40skatītāji 

Latvijas Jaunatnes basketbola līga 16 8 48 

spēlētāji/10skatītāji 

Latvijas jaunatnes futbola čempionāts 90 6 70 

spēlētāji/30skatītāji 

Smiltenes BJSS mācību-treniņu grupu 

nodarbības 

 70 80 

Sporta stundas Smiltenes Vidusskolā  38 60 
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Basketbola kluba “Smiltene” nodarbības  24 12 

SSC nodarbības volejbolā  12 12 
Tabula nr. 10. Sporta pasākumu norise 2020.gadā Smiltenes sporta hallē.  

Trenažieru zāle 
Individuālas nodarbības – zāle izmantota 170 dienas; vidēji 8 apmeklētāji dienā; 

 

Aerobikas zāle 
Grupu nodarbības aerobikā un zumbā – zāle izmantota 50 dienas; vidēji 25 apmeklētāji 

dienā;  

Stadions 
Pasākuma nosaukums Spēļu skaits Norises 

dienas 

Apmeklētāju skaits dienā 

I līgas čempionāta spēles futbolā 8 8 30spēlētāji/150skatītāji 

III līgas čempionāta spēles futbolā 7 7 30 spēlētāji/50skatītāji 

Latvijas Jaunatnes čempionāta spēles 

futbolā 

30 30 30 spēlētāji/30skatītāji 

Jaunatnes sacensību sabraukumi 150 8 100spēlētāji/50skatītāji 

Smiltenes BJSS mācību-treniņu 

nodarbības 

 194 34 

Smiltenes tehnikuma mācību nodarbības  50 75 

Sporta stundas Smiltenes vidusskolā    

Tabula nr. 11. Sporta pasākumu norise 2020.gadā Smiltenes sporta kompleksa “Teperis” stadionā.  
 

Smiltenes novada domes realizētajā projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai Smiltenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/052), 2020.g. rudens sezonā 
iedzīvotājiem tika nodrošināta iespēja piedalīties bezmaksas nodarbības sekojošās aktivitātēs: 

Vingrošana pie fizioterapeita (Smiltenē, Bilskā, Variņos, Palsmanē), Jogā (Smiltenē un 
Grundzālē), Zumbā (Smiltenē un Grundzālē), CrossFit (Smiltenē). Katrā vietā nodarbības 
notika vienu reizi nedēļā, kopā iesaistot tajās 130 iedzīvotājus. 

 
Smiltenes novadā iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties arī novada sporta klubu vai KSMP 

Sporta centra sporta organizatoru organizētās nodarbībās: 
 

Organizators Aktivitāte 
Nodarbību reizes 

nedēļā 

Dalībnieku 

skaits vienā 

nodarbībā 

Smiltenes sporta centrs Volejbols 2 8 

Smiltenes sporta centrs Teniss 1 12 

Basketbola klubs “Smiltene” Basketbols 2 12 

Iveta Kazaine Vispārējā fiziskā 

sagatavotība 

2 15 

KSMP Sporta centrs – M.Stabiņš, 

Grundzālē 

Volejbols, 

Basketbols, 

slēpošanas 

trenažieris 

 

2 

 

10 

KSMP Sporta centrs – J.Bērziņš, 

Blomē 

Volejbols, 

Basketbols,  

2 12 
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KSMP Sporta centrs – Z.Beitika, 

Variņos 

Volejbols, trenažieri  2 10 

KSMP Sporta centrs – T.Cers, 

Palsmanē 

Diskgolfs Pēc individuāla 

pieteikuma 

 

KK Studija Capoeira 1 12 

SIA “Dinamo” Džudo 3 40 

SIA “Ketija AE” Body bike, fitness, 

joga 

4  

Hokeja klubs “Smiltenes Vanagi” Hokejs 1-2 20 

Hokeja klubs “Skorpions” Hokejs 1-2 20 

Hokeja klubs “Smiltene’09” Hokejs 1-2 20 

Tabula nr. 12. Novada sporta klubu un KSMP Sporta centra organizētās nodarbības 2020.gadā. 

Ar COVID-19 pandēmiju saistīto ierobežojumu dēļ novadā tika atcelti virkne iepriekš 

plānoti sporta pasākumi, t.sk. “top!” ielu stafetes, Baltijas čempionāts airēšanas slalomā, 
Krosa komisijas kauss autokrosā, skriešanas seriāls “Stirnu buks”, u.c.  

Laika posmā no 16.marta, līdz 8.maijam novadā nodarbībām tika slēgtas sporta bāzes. 

No 8.maija, līdz gada beigām sporta bāžu izmantošanai tika noteikti zināmi ierobežojumi, kas 
samazināja potenciālo sporta bāžu izmantotāju skaitu. 

2020.g. netika veikti būtiski darbi sporta infrastruktūras tālākā attīstībā. 
 

4.4. TŪRISMĀ 

 
Smiltenes novada TIC 2020.gada laikā piedalījās šādos pasākumos un tūrisma izstādēs, 

pārstāvot un prezentējot Smiltenes novada tūrisma piedāvājumu: 
• Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2020” Rīgā; 

• Starptautiskajā tūrisma izstādē “Tourest 2020”, Tallinā, Igaunijā. 
 
2020.gadā tika izdoti dažādi drukātie materiāli: 

• Atjaunota pastaigu maršruta pa Smilteni karte – ieviests jauns, mūsdienīgs un tūristam 
vieglāk uztverams dizains, pamanāms un uzmanību piesaistošs. Vēlāk izstrādātas arī 

svešvalodu versijas krievu, angļu un igauņu valodā. Kartes izplatītas gan TIC, gan tūrisma 
uzņēmumos un Vecajā parkā. 

• 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.  

 
TIC rīkoto pasākumu apmeklētāji 2020. gadā:  
• Pārgājiens “Iepēdo pavasarī!”- atcelts Ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ; 

• Aktīvā tūrisma sezonas atklāšana “Ieriteņo vasarā”- 70 dalībnieki; 
• Aktīvā tūrisma sezonas noslēgums “Ieriteņo rudenī!”- 88 dalībnieki; 

• Nakts pārgājiens “Spociņš jociņš” – 98 dalībnieki.  
 
Lai uzlabotu tūrisma infrastruktūru Smiltenes novadā, ir paveikti šādi darbi: 

• Uzstādīti 4 jauni tūrisma informācijas stendi -  gada sākumā tika uzstādīti 3 
mazie informācijas stendi Palsmanē (pie Palsmanes luterāņu baznīcas, Palsmanes muižas 

kungu nama un Mīlestības skvēriņa) un viens divpusējs, lielais informācijas stends 
Mācītājmuižā. 

• Atjaunoti starptautiskā velomaršruta “Tour de LatEst” stendi – veikta jauna 

maketa izstrāde un stendu informatīvās plāksnes atjaunošana 3 lielajiem informācijas 
stendiem Smiltenē.  
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• Atjaunots velomaršruta “Apriteņo Smiltenes ezerus” marķējums dabā – 
atjaunots marķējums uz kokiem, pazudušās vai nolauztās virziena norādes un mazie 

informācijas stendi dabā. 
• Uzstādīti informācijas stendi Vecajā parkā – sadarbībā ar saimnieciskās darbības 

nodaļu uzstādīti divi trīspusēji informācijas stendi Smiltenes Vecajā parkā, kuriem TIC 
sagatavoja parka shēmu un maketu.  

• Velomaršruta Smiltene-Valmiera-Ainaži izstāde un marķēšana – sadarbībā ar 

biedrību “Abulas lauku partnerība” īstenojot projektu “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju 
aktivizēšanas iespējas”, Beverīnas novadu un Valmieras pašvaldību izstrādāts velomaršruts 

un veikta tā marķēšana dabā Smiltenes novada teritorijā.  Turpinās darbs pie atpūta vietas 
labiekārtošanas maršruta sākumā.  

Tika veikta regulāra informācijas publicēšana visit.smiltene.lv un sociālo tīklu Facebook 

un Instagram platformās (katru dienu) – dalīšanās ar mērķauditorijai aktuālo informāciju, 
skaistām novada fotogrāfijām un video, lai veicinātu pozitīvu Smiltenes novada kā galamērķa 

tēlu un veicinātu iedzīvotāju lokālpatriotismu. Publicētas regulāras TIC gatavotas publikācijas 
un informācija. Pieaudzis sekotāju skaits: Facebook tas ir divkāršojies jeb pieaudzis par 100% 
gada laikā (no 743 sekotājiem 2019.g. līdz 1488 2020.gadā) un par 65% pieaudzis Instagram 

sekotāju skaits (no 1620 sekotājiem 2019.g. uz 2665 sekotājiem 2020.gadā).  
Gada laikā palielinājies konsultāciju skaits tūrisma uzņēmējiem (2019.gadā 13 

konsultācijas, 2020.gadā 27 konsultācijas), sniegtas 8 konsultācijas studentiem un aizvadītas 
112 sarunas ar sadarbības partneriem. 

 
4.5. KOMUNIKACIJĀ AR SABIEDRĪBU  
 

2020.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.  

2020.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 novadā”.  
• Ar preses relīžu starpniecību reģionālajiem un nacionālajiem medijiem.  

 
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.  
Laika periodā no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. Smiltenes novada mājas lapa apmeklēta 

118023 reizes, kas ir par 109 tūkstošiem mazāk nekā iepriekšējā gadā. Vidējais apmeklējuma 
ilgums nedaudz zem 2 min.  

 
Bezmaksas informatīvais pašvaldības izdevums „Smiltenes Novada 

Domes Vēstis  

http://www.smiltene.lv/
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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   
 

2020.gadā sociālajos medijos skaidroti iedzīvotāju problēmjautājumi, sagatavojot vairāk 
kā 1017 sociālo mediju ierakstus, kas saistīti ar pašvaldības darbu.  

 
Twitter.com  
Pieejams- https://twitter.com/SmiltenesNovads- kopš 2011.gada.   

Uz 31.12.2020. – sekotāju skaits 2089, kas ir par 8 sekotājiem mazāk kā 2019.gadā. 
Twitter.com novada kontā tiek publicētas īsas ziņas ar atsauci uz mājas lapu, lielākoties 

saturs tiek mērķēts uz uzņēmējdarbības vidi un valsts iestāžu informēšanu.  Kopumā 
2020.gadā Twitter.com nopublicētas 89 ziņas, lapa apmeklēta 1034 reizes, kā arī 259 reizes 
pašvaldība minēta kāda cita Twitter.com lietotāja ziņā.  

 

Facebook.com 
Pieejams- https://www.facebook.com/SmiltenesNovads/ - kopš 2016.gada.  
Sekotāju skaits 4903 (01.01.2021.), kas ir par 1046 vairāk nekā 2019.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 un notikumiem pašvaldībā. Vairāk kā 1108 veikti ieraksti 

2020.gadā.  
 

Youtube.com  
Kopš 2016.gada nogales Smiltenes novada YouTube kanālā - 

https://www.youtube.com/channel/UCm_HRzOWz0bjvONDc0IL59w - tiek publicēts raidījums 

“Nedēļa Smiltenes novadā”, kā arī citi informatīvie video sižeti. Kopumā 2020.gadā publicēti 
49 raidījumi un 3 video uzrunas. Kopumā šajā sociālajā medijā sasniegti 22088 raidījumu 

skatījumi 2020.gadā.  
 
Instagram.com 

https://www.instagram.com/smiltenes_novads/ -  kopš 2016.gada, sekotāju skaits uz 
01.06.2021.-2725, kas ir par 357 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.  

2020.gadā kopumā sagatavoti un pārraidīti 49 “Nedēļa Smiltenes novadā” raidījumi -  
kopējais youtube.com  skatījums visiem raidījumiem 22088, viena raidījuma vidējais 
skatījums 451 reizes. Latvijas reģionālajā televīzijā Re:TV sasniegtā auditorija pārraidīšanas 

https://twitter.com/SmiltenesNovads
https://www.facebook.com/SmiltenesNovads/
https://www.youtube.com/channel/UCm_HRzOWz0bjvONDc0IL59w
https://www.instagram.com/smiltenes_novads/
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raidlaikā vairāk kā 30 tūkstoši skatītāju.  Augustā tiek pārraidīti 3 portretraidījumi par novada 
cilvēkiem, 2020.gadā tie bija par novadniekiem – Gintu Kukaini; Gunti Viļumu un Signi 

Balteri. 64 īsie video par aktuāliem notikumiem, pasākumiem tika sagatavoti ievietošanai 
sociālos medijos.  

 

Paziņojumi un preses relīzes  
 
Pašvaldībai veiksmīga sadarbība izveidojusies ar vietējiem medijiem – laikrakstu 

„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.  

2020.gadā sagatavotas vairāk kā 136 preses relīzes. Kopš 2020.gada 12.marta uzsākta 
aktīva komunikācija par Covid-19 aktualitātēm.  

 
Ikgadējā iedzīvotāju aptauja  

 
Smiltenes novada dome no 2021.gada 19.janvāra līdz 19.februārim veica aptauju par 

pašvaldības darbu 2020.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 270 Smiltenes novada iedzīvotājs (aptaujā par 2019.gadu 
piedalījās 187). Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā piedalījušies 82 vīrieši (aptaujā par 

2019.gadu 35) un 188 sievietes (aptaujā par 2019.gadu 152). 
Lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (177) uz jautājumu, vai esat 

apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, atbildēja, ka ir drīzāk apmierināti,  46 

aptaujāto ir pilnīgi apmierināti, 35 ir drīzāk neapmierināti, 4 respondenti ir neapmierināti un 4 
respondenti ir pilnīgi neapmierināti, 4 iedzīvotājiem nav viedokļa par dzīves kvalitāti 

Smiltenes novadā. 

 
17.attēls: Smiltenes novada iedzīvotāju apmierinātība ar dzīves kvalitāti novadā. 

 

Pašvaldības reprezentācijas pasākumi un starptautiskā sadarbība 2020. 
gadā 

 

2020.gadā Smiltenes novada pašvaldība iespēju robežās turpināja sadarbību ar 
esošajām sadraudzības pilsētām, tomēr, lielākā daļa plānoto sadraudzības pasākumu netika 
organizēta Covid-19 vīrusa izplatības dēļ. 2020.gada jūlijā tika uzņemti viesi no Vācu-Latviešu 

biedrības Villihā. Pateicoties Villihas un Vīzenbahas atsaucībai, sagatavots projekta pieteikums 
“Strong citiziens, strong city and strong Europe”. 02.02.2020. Eiropas pilsoņiem. Projekts ir 

apstiprināts, taču  epidemioloģiskā situācija valstī liedza rīkot plaša mēroga pasākumus ar 

http://www.smiltene.lv/
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starptautisko sadarbības partneru piedalīšanos klātienē. Sadraudzības pilsētu delegācijām, 
tika nodrošināta pamata komunikācija saistībā ar Smiltenei 100 svētku jubileju un tās 

atcelšanu. Sagatavots apsveikums bijušam un jaunajam Villihas mēram. 
 

Nozīmīgākās 2020.gada Latvijas valsts amatpersonu un ārvalstu delegāciju vizītes 
Smiltenē:  

• 7.februārī organizēta labklājības ministres Ramonas Petravičas reģionālā vizīte.  

• 12. jūnijā organizēta satiksmes ministra Tāļa Linkaita reģionālā vizīte.  
• 27.oktobrī organizēta Valsts prezidenta Egila Levita reģionālās vizītes uzņemšana.  

 
Atbalsts Smiltenei 100 jubilejas pasākuma organizēšanā, komunikācijas 

nodrošināšana 

 
• Organizēts Smiltenei 100 logo bērnu zīmējumu konkurss; 

• 9.janvārī notika svinīgs pasākums par godu Smiltenes pilsētas tiesību piešķiršanas 
100.gadadienai. Svinīgajā pasākumā pulcējās esošais un bijušie pilsētas un novada domes 
priekšsēdētāji, Smiltenes Goda medaļas un novada apbalvojuma “Goda cilvēks” laureāti. 

Sveikti logo konkursu laureāti.  
• Sagatavotas īpašas pastkartes/ielūgumi iedzīvotājiem, sūtīšanai saviem radiem un 

draugiem uz ārzemēm. Pēc informācijas apkopošanas 06.03.2020. kartiņas ir aizceļojušas uz 
17 valstīm un 33 Latvijas pilsētām.   

• Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo situāciju, sagatavota publikācija par to, ka 

gatavošanās Smiltenes pilsētas simtgades svētkiem uz laiku pārtraukta.  
• Sagatavotas atteikumu vēstules sadraudzības pilsētām uz Smiltenei 100 jubilejas 

svinībām.  
• Sniegts atbalsts un ideja AS “Smiltenes piens” jaunā siera “Smiltene” dizaina izstrādei, 

kas tapa sadarbībā ar G. Špate.  

• Sniegts atbalsts Smiltenes novada muzejam idejas koncepta iestrādei - “Iepazīstam 
Smiltenes leģendas”. Kopumā sagatavoti 9 video, kas pieejami pašvaldības YouTube kanālā. 

• Sniegts atbalsts brošūras “100 notikumi Smiltenes vēsturē” dizaina, satura koncepta 
izstrādē. Organizēta brošūras tekstu korektūra, tulkošana uz angļu valodu, maketēšanas un 
druka. Sagatavota publicitāte.   

• Veidots videomateriālu cikls “Smiltenes 100 nozīmīgākie notikumi”. Kopā sagatavoti 5 
video, kas pieejami pašvaldības YouTube kanālā. 

• Izstrādāts Smiltenei 100 apsveikums novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, organizēta 
to izsūtīšana pasta kastēs.  

• Rīkota akcija “Stiprie vārdi Smiltenei!”, aicinot ikvienu iesaistīties, sūtot sveicienus vai 

iefilmējot stipros vārdus pilsētai un tās iedzīvotājiem.  Apsveikumi demonstrēti digitālajā 
stendā pilsētas centrā. 

• Sagatavotas Smiltenei 100 svētku programmas, afišas, brošūras, u.c. Organizēta 
Smiltenei 100 suvenīru izstrāde sadarbībā ar vietējiem uzņēmumiem. Nodrošināta 

komunikācija par gaidāmajiem svētku pasākumiem, preses relīzes, sociālo mediju ieraksti, 
fotogrāfijas un video.   

• Koordinēts projekts “100 stipri stāsti”, iedzīvotāju aptauja, tirgus izpētes un līgumu 

slēgšana fotogrāmatas maketēšanai un drukai, to izpildes koordinēšana. Nodrukātas 1000 
eksemplāri (500 reprezentācijai/ 500 tirgošanai).  

 

Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai 
 

Kopš 2018.gada notiek regulāra komunikācija ar Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) 
remigrācijas projekta koordinatori, tiek ņemta dalība dažādos semināros – par sadarbības 

iespējām, projektiem, dzīvojamā fonda jautājumiem u.c., tematiskas online vides apmācības 
par aktuāliem jautājumiem un aktivitātēm. Regulāri notiek komunikācija un konsultācijas ar 
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e-pastu un tālruņu starpniecību, tāpat Smiltenes novada pašvaldībai tiek nodota informācija 
par aktuāliem jautājumiem no remigrantu puses, kāds atbalsts būtu nepieciešams, ar kādām 

problēmsituācijām saskaras latvieši, kas nolēmuši atgriezties Latvijā.   
Ar veikto aktivitāšu skaitu 2020.gadā tika uzrunāti 107 potenciālie remigranti – 

Smiltenes novadā atgriezušies 36 remigranti.  
23.februārī, norisinājās grāmatas “Samīļo savu valodiņu” atvēršanas svētki, kur tika 

godināti iesūtīto radošo darbu autori, viņu vecāki un skolotāji. Grāmatā  apkopoti 108 literārie 

darbi, kur 37 bērnu darbi ir no Smiltenes novada. Grāmatā apkopoti dzejoļi un pasakas ar 
ilustrācijām no Latvijas, Zviedrijas, Spānijas un Norvēģijas. Grāmata veidota sadarbībā ar 

Ziemeļvalstu kultūras un izglītības grupu un Latvijas Republikas Ārlietu ministriju. 
Atsaucoties uz VPR 2020.gada aicinājumu, Smiltenes novads tika reprezentēts 

Remigrācijas koordinatoru seminārā, ko rīkoja Latgales plānošanas reģions. 2020.gada 

25.augustā, Smiltenes novada, Palsmanes kultūras namā tika organizēts seminārs 
pedagogiem sadarbībā ar Latviešu Valodas Aģentūru, kurā 42 izglītības iestāžu pedagogiem, 

tika radīta izpratne, par dažādu metodisko materiālu un pieeju iespējām latviešu valodas 
mācīšanas procesā. Smiltenes novada pašvaldība 2020.gadā iegādājās  mācību līdzekļus: 
spēle “Atver pasauli!”, didaktiskais izdales materiāls “Kabata” un valodas apguves uzdevumi 

“Karuselis”, kuri 2020.gada Zinību dienā tika dāvināti visām pašvaldības vispārizglītojošajām 
izglītības iestādēm un Smiltenes novada bērnu un ģimeņu atbalsta centram. 

 
Remigrācijas projekta ietvaros 2020.gadā paveikts:  
• Sagatavota brošūra “Dzīvo, strādā, mācies un atpūsties Smiltenes novadā”. 

• Sagatavoti 4 video: "Nāc dzīvot Smiltenes novadā" (5:56 min); Nāc strādāt Smiltenes 
novadā (4:00 min); Nāc mācīties (2:47 min); Nāc atpūsties ( 2:44 min). 

 

Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās 
identitātes stratēģijas izstrāde  

 
Noslēgusies Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas 

izstrāde. Apstiprināta 2020.gada 2.maijā, 29.jūlijā sagatavots un apstiprināts rīcības plāns 

zīmola ieviešanai.   
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. 

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.  
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2020.gads pagājis “Covid-19” vīrusa zīmē, kad sākot ar 2020.gada 13.martu tika 
izsludināta ārkārtas situācija, dienesta darba ikdiena kļuva vēl aktīvāka un rosīgāka, 

neraugoties uz to, ka apmeklētājus klātienē pieņemt nebija iespējams. Sociālais dienests 
strādāja intensīvā režīmā, pieņemot un apstrādājot aktuālo informāciju, operatīvi nododot 

informāciju iedzīvotājiem koordinētai rīcībai krīzes situācijā, nodrošinot operatīvu palīdzību, 
dezinfekcijas līdzekļus, daudzkārt lietojamās sejas maskas trūcīgām un maznodrošinātām 
personā, ievērojot visus piesardzības un aizsardzības pasākumus. Sociālais dienests ne vienu 

mirkli nepārstāja veikt tiešos darba pienākumus, saistībā ar sociālo darbu (sarunas ar 
klientiem, apsekošanas, sociālo rehabilitācijas plānu sastādīšana, sociālās palīdzības 

sniegšana, personu transportēšana uz pakalpojuma vietām u.c. pienākumi). 
2020.gada 25.martā apstiprināti Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr.4/20 

“Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Smiltenes novadā”. 

Noteikumi izdoti, lai noteiktu, uz cik mēnešiem tiek piešķirts trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statuss, kas var būt atšķirīgs dažādām iedzīvotāju grupām. Pašvaldības 

sniegtais atbalsts ir būtisks resurss, lai pašvaldības iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem spētu 
apmierināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā 
izglītība). 

2020.gada 29.janvārī precizēti 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 reģionālas attīstības ministrijas izstrādātās vadlīnijas pilnveidojām atbalsta sistēmu 
pilngadību sasniegušajiem jauniešiem, paredzot nepieciešamo finansējumu un pakalpojumus. 

 

Sociālā palīdzība 
 
2020.gadā sociālā palīdzība piešķirta 1770 ģimenēm, kopā 1783 personām ģimenēs: 

• 799 bērni, t.sk. bērni ar invaliditāti 14;  
• 984 pilngadīgas personas, t.sk.: 

• Strādājošas personas 559,  
• 73 pilngadīgas personas ar invaliditāti, 
• 352 pensijas vecuma personas. 

 
Izvērtējot klientu materiālo stāvokli, tiem piešķir trūcīgas vai maznodrošinātas personas 

(ģimenes) statusu. Smiltenes novadā ir sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir neizvērtējot 
personu materiālo stāvokli. 

 

 
18.attēls: Sociālās palīdzības pabalstos izlietoti EUR16 

 
16 Datu avots: Smiltenes novada Sociālais dienests 
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Sniegti sociālie pakalpojumi 
 
Sociālie pakalpojumi – ir 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. 
Sociālais dienests sagatavo lēmumus par valsts sniegtajiem sociālajiem 

pakalpojumiem:  
• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem;  
• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Černobiļas AES katastrofā cietušajiem;  

• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu politiski represētām personām;  
• Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu personām ar smagiem GRT;  

• Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu redzes invalīdiem;  
• Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu; 
• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām 

(institūcijā vai dzīvesvietā);  
• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām pilngadīgām 

personām(institūcijā vai dzīvesvietā);  
• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām pilngadīgām personām;  
• Rehabilitācijas pakalpojumu DI ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 

viņu vecākiem;  
• Rehabilitācijas pakalpojumu DI ietvaros pilngadīgām personām ar GRT;  

• No psihoaktīvām vielām atkarīgu personu sociālā rehabilitācijā;  
• Īslaicīgās  sociālās aprūpes pakalpojumu;  
• Asistenta pakalpojumu. 

 

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. 

Aprūpe mājās- sociālo pakalpojumu 2020.gadā saņēma 30 klienti (7 vīrieši, 23 

sievietes).  
 

Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām personām  
 

2020.gadā COVID-19 ārkārtas situācijas dēļ, epidemioloģisko prasību ievērošanai, sākot 
ar aprīļa mēnesi pārtrauca sniegt īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu SIA „Smiltenes 
sarkanā krusta slimnīcā”. Pirmajos trīs mēnešos pakalpojumu saņēma 17 personas - 9 vīrieši 

un 8 sievietes. 

 
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie 

sociālie pakalpojumi  
 
Šādus pakalpojumus izmanto Smiltenes novada iedzīvotāji, kuri uzturas pansionātos. 

2020.gadā kopā 39 personas - 17 vīrieši un 22 sievietes. 
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Pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi: 
Pilngadīgām personām sniegtie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

tiek nodrošināti novada iestādē (SIA „Smiltenes sarkanā krusta slimnīcā” aprūpes 
nodaļā/pansionātā) –30 klienti.  

Pašvaldība pirktie sociālie pakalpojumi no citas pašvaldības: 
2020.gadā pirktie pakalpojumi tiek nodrošināti 13 personām (par 4 personu pansionātā 

Nodibinājums “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs”, Apes novada 

pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Trapene” 1 persona, Gatartas pansionāts 1 persona, 
Biedrība “Labāka Rītdiena” 4 personas, Rūjienas novada pašvaldība SAC pansionāts “Lode” 1 

persona, Biedrība “Latvijas sarkanais krusts" Sedas pansionāts 1 personai un “Viļānu 
slimnīca” 1 persona).  

2020.gadā nodrošināts Grupu mājas/dzīvokļa pakalpojums pilngadīgai personai ar garīga 

rakstura traucējumiem Camphill nodibinājumā Rožkalni 1 personai. 

 
Asistenta pakalpojumi 
 

Sociālais dienests administrē asistentu pakalpojumus Smiltenes novadā saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta 
pakalpojumu pašvaldībā”. Asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 2020.gadā ir izlietoti 

71118,81 EUR. 
Valsts atbalstīto asistenta pakalpojumu Smiltenes novadā 2020.gadā saņēma 74 cilvēki 

ar īpašām vajadzībām, t.sk 12 bērni vecumā no 5-17 gadiem, 41 - 1.grupas invalīdi, 21 - 
2.grupas invalīdi. 

 
19.attēls. Asistenta pakalpojuma saņēmēju skaits 2020.gadā.17 

 
Valsts finansēto asistentu pakalpojumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” klientiem 

iespējams izmantot dažādu mērķu īstenošanai. Smiltenes novadā cilvēki ar īpašām 
vajadzībām šo pakalpojumu izmanto 7 veida mērķu īstenošanai. 

Apkopojot datus redzams, kā COVID-19 ārkārtas situācija ir mainījusi asistenta 
pakalpojumu - izmantojuši iepirkšanās, medicīnas un brīvā laika pavadīšanai. Izglītības 
iestādes apmeklēšanai asistenta pakalpojumu Smiltenes novadā 2020.gadā izmantojuši 12 

bērni un 7 bērniem tiek kompensēti transporta izdevumi nokļūšanai uz pakalpojuma vietām. 
Kopēji pieaudzis  asistenta pakalpojuma izmantojums ārstniecības pakalpojumu saņemšanai. 

Sociālo pakalpojumu pieprasīšanai 2020.gadā ir reģistrēti 175 klientu iesniegumi par 
pakalpojumu nepieciešamību, sagatavoti 116 lēmumi, noslēgti 159 līgumi ar klientiem par 
pakalpojuma piešķiršanu – 71 asistenta pakalpojumu piešķiršanai, 6 – aprūpes mājās 

pakalpojuma piešķiršanai, 7 – ilgstošas aprūpes pakalpojuma piešķiršanai, 17 – īslaicīgā 
sociālas aprūpes pakalpojuma piešķiršanai, 3 –specializētā ilgstošas sociālās aprūpes 

pakalpojuma piešķiršana personai ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. 

 
17 Datu avots: Smiltenes novada domes Sociālais dienests  
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Sociālās rehabilitācijas pakalpojums SIVA piešķirts 4 personām – 1 personai ar 
funkcionāliem traucējumiem, 1 politiski represētām personām, 1 ČAES avārijas seku 

likvidēšanas dalībniekiem, 1 personai, kura atkarīga no psihoaktīvām vielām. 
2020.gadā 1 personai ir piešķirts sociālais pakalpojums specializētā ilgstošas sociālās 

aprūpes institūcijā, kā personai ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. 
Aizpildītas 54 personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketas VDEĀK 

invaliditātes grupas noteikšanai.  

 

Palīdzība COVID-19 ārkārtējā situācijas laikā 
 
2020.gadā būtiski mainījās sociālā darba sniegšanas iespējas. Lai mazinātu inficēšanās 

risku darbiniekiem, nodrošinātu drošu darba vidi, ārkārtējās situācijas laikā ar mērķi 

ierobežot COVID-19 izplatību Dienests izstrādāja rīcības pasākuma plānu.  
Darbs ar klientiem tika veikts attālināti, nodrošinātas konsultācijas pa tālruni (ārkārtējās 

situācijas laikā saņemti 2605 zvani) un ar e-pasta starpniecību, klienti informēti par rīcību 
ārkārtas situācijas laikā. Visās Klientu pieņemšanas vietās tika nodrošināti tālruņa numuri, 
kur klienti varēja iegūt informāciju par Dienesta kārtību piešķirot sociālos pakalpojumus un 

sociālās palīdzības pabalstus, tika pārtraukta regulāra apsekošana klātienē, tajā pat laikā 
personām, kurām bija nepieciešama pilnvērtīga pakalpojumu saņemšana- tā tika nodrošināta 

pilnā apmērā, ievērojot visus personīgās drošības un higiēnas pasākumus. Ierobežotā apjomā 
strādāja sociālās palīdzības istabas, tika pārtraukts sniegt higiēnas pakalpojumus, būtiski 

pieauga, informācijas sniegšana klientiem pa telefonu un e-pastu, kā arī tuvinieku 
informēšana caur pašvaldības komunikācijas kanāliem.  

Šajā laikā ģimenēm tika nodrošināts valsts un pašvaldības finansiāls atbalsts. Ja cilvēks 

nekvalificējas valsts atbalsta saņemšanai, tad persona vērsās pēc palīdzības pašvaldībā.  
Lai palīdzētu COVID-19 krīzes dēļ ienākumus negaidīti zaudējušajiem un turpinātu sniegt 

pakalpojumus sociāli atbalstāmajām iedzīvotāju grupām, valstī tika pieņemti tiesību akti, arī 
Smiltenes novads grozīja Smiltenes novada domes saistošos noteikumus par krīzes pabalsta 
piešķiršanu, nosakot pabalsta apmēru vienai personai 80,00 EUR mēnesī. 

Personai/ģimenei piešķirtais trūcīgā un maznodrošinātā statuss ārkārtējā situācija laikā  
pagarinājām automātiski – cilvēkiem nebija jādodas uz sociālo dienestu kārtot formalitātes.  

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. 2020.gadā izdalīti 2339 pārtikas palīdzības 
komplekti. Izdalīts 316 higiēnas un saimniecības preču komplekts. Un 2020.gadā saņemti un 
izdalīti 185 skolas piederumu komplekti.  
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20.attēls. Krīzes paku izsniegšana 2020.gadā.18 

 
2020.gadā krīzes pabalsts izmaksāts 29 ģimenēm. COVID-19 krīzes situācijā 

nonākušiem Smiltenes novada iedzīvotājiem pašvaldība nodrošināja 14 dienas pašizolācijas 
pienākuma izpildi. Pakalpojumu izmantoja 3 ģimenes.  

Kā nosaka Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, pašvaldībām to 
mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām - trūcīgā un maznodrošinātām personām (882 gab.) 

izsniedzām bezmaksas higiēniskās maskas, ņemot vērā to, ka individuālo aizsardzības 
līdzekļu lietošana publiskās vietās tika noteikta obligāta.  

Smiltenes novada dome saskaņā ar SIA "VTU Valmiera" 2020.gadā noslēdza 

pakalpojuma līgumu, lai nodrošinātu COVID-19 pacientu transportēšanu no ārstniecības 
iestādēm uz to dzīvesvietām.  

Pašvaldība organizēja īslaicīgu izmitināšanu un aprūpi bērniem drošos apstākļos laikā, 
kamēr vecāki atrodas stacionārā un nav iespējams bērnam nodrošināt aprūpi pie radiniekiem 
vai citām bērnam tuvām personām un novērot bērna veselības stāvokli. Dienests sadarbībā ar 

Bāriņtiesu līdz brīdim, kad vecāks tiks izrakstīts no stacionāra, bērnam, kurš mājās ir palicis 
viens, bijām gatavi nodrošināt psihosociālo atbalstu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot 

pārtiku un drošību. 2020.gadā nebija nepieciešamības izmantot šo pakalpojumu. 

 
SOCIĀLAIS DARBS 
 

Sociālo darbu nodrošina 12 sociālā dienesta darbinieki Smiltenes pilsētā un pagastos.  
Pārskata periodā ir 87 klientu lietas, kurās nepieciešama regulāra uzraudzība un 

intervences pasākumi, lai novērstu bērnu  tiesību pārkāpumus. Kopējais personu skaits šajās 

ģimenēs ir 339 personas, no kurām 189 ir bērni. Pārskata periodā slēgtas 19 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.  

Līdz ārkārtas situācijas beigām tika pārtraukta atbalsta grupu darbība. Sociāli darbinieki 

iesaistījās ārkārtējos apstākļu radīto seku steidzamā novēršanā, tostarp brīvdienās un svētku 
dienās, zāļu un pārtikas piegādei vienatnē dzīvojošiem pensionāriem, karantīnā esošām 

personām. 
Atbalsts tika sniegts visiem novada iedzīvotājiem, kuri 2020.gadā nokļuva krīzes 

situācijā vai iepriekš neparedzētos un sarežģītos dzīves apstākļos. Būtisku un neatsveramu 

atbalstu sniedza brīvprātīgie, kuri sniedza nozīmīgu atbalstu individuālu vajadzību un krīzes 
pārvarēšanai. 

Pieauga nozīme ģimenes asistenta pakalpojumam, kurš nodrošināja  ģimenēm atbalstu 
un palīdzību ārkārtējās situācijas laikā, bērna aprūpē un audzināšanā, attālināta mācību 
procesa un mājsēdes laikā, nodrošinot klientiem individuālu konsultatīvu, praktisku, 

izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē. Pārvarēt izmaiņas 
ierastajā vides maiņā un sniegt emocionālu un izglītojošu atbalstu. Pakalpojumu izmantoja 17 

ģimenes.  
 

Starpinstitucionālā sadarbība  
 
COVID-19 ietekmēja arī starpinstitucionālo tikšanos daudzumu, kamēr norisinājās 

adaptācijas process uz attālinātā darba formātu, Smiltenes novadā Bērnu tiesību aizsardzības 
jomā 2020.gadā notikušas 10 sēdes. Sēdes notiek individuāli plānojot pēc tekošo situāciju 

vajadzības.  

 
18 Datu avots: Smiltenes novada domes Sociālais dienests  
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Sēdēs izskatīti problēmu jautājumi: problēmas aspekti, kas skar attālināto mācību 
procesu, bērnu un vecāku iesaisti attālinātā mācību procesā, ģimeņu iespējas nodrošināt un 

lietot tehniskos līdzekļus mācību procesā, bērnu pamatvajadzību nodrošināšanu, vardarbību 
ģimenē pret bērniem, vecāku pienākumu nepildīšanu, nenodrošinot bērnam atbilstošu 

veselības aprūpi un izglītību, organizatoriskie jautājumi savstarpējās sadarbības veidošanai, 
Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveide ārkārtējās situācijas laikā.  

COVID-19 laikā mainījās likumpārkāpumu profilakses darbs ar bērniem, sociālās 

korekcijas un sociālās palīdzības programmās nenotika plānotās konsultācijas klātienē, jo 
bērniem neizmanto attālināto konsultēšanu, bet turpinājās speciālistu pakalpojumi, 

koordinēta sadarbība ar valsts un pašvaldības policiju, citām valsts un pašvaldības iestādēm. 
Pārskata periodā ir 5 aktīvas nepilngadīgo profilakses un uzvedības korekcijas lietas.  
 Izstrādāto sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu skaits ir mainīgs, 

atkarībā no veiktajiem likumpārkāpumiem. Šogad, ārkārtas situācijas un mājsēdes laikā 
faktiski nav konstatēti Nepilngadīgo likumpārkāpumi, fiksēti administratīvie pārkāpumi par 

alkohola un apreibinošo vielu lietošanu un epidemioloģisko ierobežojumu neievērošanu, 
netika ierosināta neviena krimināllietas par nepilngadīgo likumpārkāpumiem, u.c. 

  

2020.gadā 27 bērni tika nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, no tiem: 
• 12 audžuģimenē, 

• 2 bērnu sociālās aprūpes centros, 
• 13 aizbildnībā. 

 
Grupu darbs ar personām, personu grupām, ģimenēm ar bērniem 
 

2020.gadā tika turpināta 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 2 atbalsta grupas pasākumi.  

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no prettiesiskām darbībā 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 personas. 15 
Smiltenes novada bērniem tika nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā.  

COVID-19 pandēmijas laikā saasinājās cilvēku sociālās problēmsituācijas situācijas un 

spēja pārvarēt krīzes situācijas, tāpēc pieauga vardarbības gadījumi ģimenē, līdz ar to 
pieprasījums pēc krīžu centra pakalpojumiem arī  2020.gadā bija aktuāls. Dienests izsniedza 

3 nosūtījumus bērniem 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, 2 

nosūtījumi pieaugušām personām rehabilitācijai institūcijā ,,Rasas Pērles” psiholoģiskās 
izpētes veikšanai pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma.  

Psihologa pakalpojumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem izmantojušas 26 personas, kur 
kopumā tika sniegtas 205 grupu konsultācijas. 7 ģimenes jeb 20 personas  saņēma 

individuālas 52 psihoterapeita konsultācijas. 
 

Labdarības akcijas 
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2020.gadā ar sabiedrisko organizāciju un individuālo personu atbalstu ir nodrošinātas 

četras planšetes attālināta mācību procesa nodrošināšanai skolēniem sociālā riska ģimenēm, 
iedzīvotājiem organizēta pārtikas un higiēnas līdzekļu, sadzīves priekšmetu un apģērba 

sagādāšana. Palsmanes, Grundzāles, Bilskas, Blomes pagastos pirms mācību gada 
uzsākšanas organizēti lietoto drēbju, apavu dalīšanu. Vairāki iedzīvotāji piedāvā nodot 
ģimenēm savas mēbeles, ko sociālie darbinieki, apzinot dienesta redzeslokā esošās ģimeņu 

vajadzības, nodod iedzīvotāju lietošanai. COVID-19 laikā, kad tika slēgti veikali, aktuāli kļuva 
lietoto apģērbu saņemšana Nodibinājuma “Saules Kalns”, Galdnieku iela 10B, Smiltenē.  

 

 Dalība projektos 
 
2020.gadā turpinājās  NVA pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 

ieviešana Smiltenes novadā, periodā no 2020. gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.decembrim 
tika izveidotas 12 jaunas algoto pagaidu sabiedriskā darba vietas, 23 personas iesaistītas 
nodarbinātības pasākumos.  

Turpinās  projekta „Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai 
Smiltenes novada 9.2.4.2 Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei.”, kurš tiek ieviests pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 
17.maija noteikumu Nr.310 „Darbības programmas  "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. 
specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un  slimību profilakses 

pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības  veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi turpinās projekta realizācija Smiltenes novadā 
Nr.9.2.4.2/16/I/052.  

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 līdz 2023.gadam. “ Arī šīs aktivitātes tika apturētas COVID-19 ārkārtas 
situācijas laikā. 

Sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) turpinājām 
darbību 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 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. Jauniešiem ir piesaistīti mentori (sociālā dienesta darbinieces) un ar šo 

mentoru psiholoģisku, praktisku atbalstu tiek veiktas aktivitātes, kas paredzētas jaunieša 
individuālajā pasākumu programmā.  

Projekta laikā jaunieši ir ieguvuši daudz dažādu prasmju, zināšanu, kļuvuši motivētāki, 
drošāki, sabiedriskāki, pašpārliecinātāki. Taču pats galvenais, kas ir arī projekta mērķis, ir 
iesaistījušies darba attiecībās. 

2020.gadā liela jauniešu interese un atsaucība bija autovadītāja kursiem, kurus projekta 
ietvaros sniedz autoskola ”MADIS”. Jaunieši saprot, cik nozīmīgs ieguldījums viņu turpmākā 

dzīvē ir šī iespēja. Tā sniedz jauniešiem kļūt mobilākiem, tādejādi ātrāk var iesaistīties 
nodarbinātībā.  
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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 personām ar GRT, speciālizētās darbnīcas un grupu dzīvoklis, 
speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības.  

Statuss, bērns ar funkcionāliem traucējumiem, 2020.gadā Smiltenes novadā 
piešķirts 15 personām. Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un dienas aprūpes 
centra pakalpojumi projekta ietvaros nodrošināti bērniem, kuriem projekta ietvaros 

veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un sastādīti atbalsta plāni. 2020.gadā 
nodrošinājām 10 dažādus rehabilitācijas pakalpojumus, kurus izmantoja 10 bērni ar FT un 4 

vecāki. 
2020.gadā tika pabeigta mērķa grupu individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta 

plānu izstrāde, papildus iesaistījām 4 pilngadīgas personas ar GRT un 6 bērnus ar īpašām 

vajadzībām.  
DI ietvaros 3 personas ar garīga rakstura traucējumiem  saņem sabiedrībā balstītus 

pakalpojumus (grupu dzīvokli, Dienas aprūpes pakalpojumu un specializētās darbnīcas).  
Otra projekta daļā  īsteno darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.1. 

pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”  

projektu “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” . 
ES struktūrfondu projektā „Deinstitucionalizācija”. Smiltenes novada domei ir sadarbība 

arī ar Kurzemes plānošanas reģionu, 2017.gada 3.martā noslēgts sadarbības līgums par 
projekta "Kurzeme visiem" īstenošanu.  

Kopumā Sadarbības līgums paredz, ka Smiltenes novada Dome īsteno 10 projekta 

darbības, paredzēts, ka personas ar GRT, kuras atrodas Valsts Sociālās aprūpes centros 
Kurzemes reģionā un ir izteikušas vēlmi pārcelties uz dzīvi Smiltenes novadā. 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.  

 

Bāriņtiesa 

 
Analizējot kopumā bāriņtiesas divu gadu rādītājus var secināt, ka darbs bāriņtiesas jomā 

ir pieaudzis. Joprojām ir nepieciešama aktīva bāriņtiesas iejaukšanās ģimenēs ar augstiem 
sociāliem riskiem un iespējamo vardarbību, tā 2020.gadā bāriņtiesa bērna interešu 

nodrošināšanā pieņēma 8 vienpersoniskos lēmumus, kad bērna veselība un dzīvība bija 
apdraudētas vecāku vainas dēļ. 2020. gadā mazliet samazinājies vecāku aizgādības tiesību 

pārtraukšanas gadījumu skaits un no ģimenēm izņemto bērnu skaits, taču tajā pašā laikā 
palielinājies to ģimeņu skaits, kurām bāriņtiesa atbalstu un palīdzību lūgusi sniegt sociālajam 
dienestam, tādā veidā pēc iespējas vairāk veicinot sociālos pasākumus ģimenēs, un iespēju 

bērniem augt bioloģiskā ģimenē. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits samazinājies, jo 
2020.gadā  bāriņtiesa lēmusi par aizgādības tiesību atjaunošanu 18 bērniem, kuru vecāki ir 

novērsuši šķēršļus, kas bija par pamatu aizgādības tiesību pārtraukšanai. Katrā Smiltenes 
novada pagasta pārvaldes teritorijā darbojas 1 bāriņtiesas loceklis. 

Bāriņtiesa savas darbības ietvaros sagatavo atbildes dažādām iestādēm, sniedz 

informāciju, izdara pieprasījumus savas lietvedības ietvaros. Salīdzinot 2019.gadu un 
2020.gadu lietvedības dokumentu sagatavošanā secināms, ka pieaug dokumentu aprite 

bāriņtiesā. Sarakstes ietvaros tiek sagatavotas atbildes gan privātpersonām, gan bāriņtiesām, 
tāpat tiek nodrošināta bāriņtiesas pieņemto lēmumu nosūtīšana iesaistītajām pusēm.   
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2020.gadā Smiltenes novada bāriņtiesas ir sagatavojusi un sniegusi atzinumus tiesām (7 
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 2020. gadā bāriņtiesa piedalījās 19 tiesas sēdēs 
(Valmierā, Valkā, Rīgā, Siguldā,) kā prasītāja, un trešā persona: 

• Bērna dzīves vieta un saskarsmes tiesību kārtības noteikšana – 13; 

• Paternitātes pieņēmuma apstrīdēšana – 2; 
• Aizgādības tiesību atņemšana – 4. 

Neskatoties uz COVID–19 ierobežojumiem sēdes notika klātienē, jo procesos, kur tiek 
skatītas lietas par personu nozīmīgu tiesību ierobežojumiem un privātās dzīves sensitīvi 
jautājumi. 

2020.gadā 2 bāriņtiesas darbinieki apguvuši obligāto bāriņtiesu apmācību programmu 
196 stundu apjomā Latvijas pašvaldību mācību centrā (Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programma). Bāriņtiesas darbinieku 
noklausījās ZOOM platformā VBTAI organizēto seminārs, kurā tika apskatīti aktuālie jautājumi 
bāriņtiesu darbības jomā. Tāpat tika papildinātas zināšanas par nekustamo īpašumu 

ierakstīšanu Zemesgrāmatā aktuāliem jautājumiem.      
Smiltenes novada bāriņtiesa sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu aģentūru un Smiltenes 

novada bērnu un ģimenes atbalsta centru 2020.gadā organizēja audžuģimeņu un adoptētāju 
pamatapmācību un krīzes audžuģimeņu apmācības kursus. Ļoti cieša sadarbība izveidojusies 
ar Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centru. Sadarbībā ar Smiltenes novada 

sociālo dienestu tika strādāts pie kārtības, kādā tiks nodrošināta ārpusģimenes aprūpe 
bērniem, kuru vecākiem sakarā ar Covid–19 ārstēšanos nepieciešama stacionēšana un 

bērniem nav aprūpes personu. Šajā jautājumā tika sniegti arī priekšlikumi Labklājības 
ministrijai.  

Bāriņtiesa sadarbībā ar sociālo dienestu iesaistījās to situāciju risināšanā, kur bērniem 

bija mācību problēmas saistībā ar attālināto mācīšanos skolās. 
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 2019.gadu samazinājies sniegto apliecinājumu skaits, jo 

apliecinājumi bija tā funkcija, kuru bāriņtiesa samazināja sakarā ar Covid–19 pandēmijas 
ierobežojumiem.    

Kā Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas pārstāve Aurika Zīvere piedalījās dažādās 
Saeimas komisijas sēdēs. Tika sniegti priekšlikumu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas 
pilnveides ziņojumam, Bāriņtiesu likuma grozījumiem u.c.    

Veiksmīga sadarbība bāriņtiesai ir izveidojusies ar Latvijas pašvaldību mācību centru, 
kuru kursu piedāvājums tiek realizēts novadā, tādējādi nodrošinot normatīvajos aktos 

noteiktās apmācības pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. 2020.gadā novadā obligāto bērnu 
tiesību aizsardzības apmācībā Smiltenes novadā tika organizētas 3 grupas. 

2020.gada 13.oktobrī Smiltenes novada bāriņtiesā notika arhīva lietu pārbaude, kurā 
izlases veidā pārbaudot pastāvīgi glabājamo un ilgstoši glabājamo lietu noformējumu arhīva 
inspektore konstatēja, ka arhīva lietu noformējums atbilst prasībām (lietas ir sistematizētas, 

numurētas, iešūtas, ar apliecinājuma ierakstiem, uz lietu vākiem ir visi nepieciešamie 
rekvizīti). 

Kā trūkums tika norādīts, ka arhīvglabātavā nav telpas mikroklimata kontroles iekārtu. 
Minētās iekārtas tika paredzētas bāriņtiesas 2021.gada budžetā.  

 

4.7. SADARBĪBA AR NEVALSTISKĀM ORGANIZĀCIJĀM   
 

2020.gadā Smiltenes novada dome turpināja veiksmīgi sadarboties un atbalstīt 
nevalstisko organizāciju iniciatīvas. Smiltenes novada domes atbalstu un dotācijas kopumā 
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saņēma 35 nevalstiskās organizācijas un komersanti. Kopumā dotācijās izmaksāti 133 
547,54 EUR. 

 
Nr. Komersanta, biedrības, nodibinājuma 

nosaukums 

Mērķis Summa (EUR) 

1 Amberfarm SIA Dotācija komersantam 2016 

2 Kaspars Boļšis Dotācija komersantam 937 

3 Melderis Agnis Dotācija komersantam 2202 

4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.T 

Boards" 

Dotācija komersantam 1971 

5 Sāre-Gerža Santa Dotācija komersantam 198 

6 SIA A.G.P. pakalpojumi Dotācija komersantam 1963 

7 SIA AJ PROSPECT Dotācija komersantam 800 

8 "VILKMUIŽA 2011" Dotācijas 420 

9 Abulas lauku partnerība Dotācijas 3500 

10 ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām 

Dotācijas 3856 

11 Basketbola klubs Smiltene Dotācijas 880 

12 Biedrība "BMX klubs Silvas Ziķeri" Dotācijas 3700 

13 BIEDRĪBA VALMIERAS VOLEJBOLA 

KLUBS 

Dotācijas 2750 

14 BMX klubs Silvas Ziķeri Dotācijas 500 

15 EMMAUS SMILTENE Dotācijas 3707 

16 FUTBOLA KLUBS SMILTENE Dotācijas 15750 

17 GaisMa tunelī Dotācijas 3680 

18 Grundzāles skolai Dotācijas 3680 

19 Latvijas Kalnu divriteņu federācija Dotācijas 600 

20 Latvijas Nedzirdīgo savienība Dotācijas 2180 

21 LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS Dotācijas 7296 

22 Lauku iedzīvotāju sadarbības 

apvienība VARIŅI 

Dotācijas 272 

23 Launkalnes pagasta Hokeja klubs 

Skorpions 

Dotācijas 1000 

24 MĀSAS VERONIKAS Dotācijas 3680 

25 Orientēšanās sporta klubs Azimuts Dotācijas 9223 

26 Sabiedrība un attīstība Dotācijas 1400 

27 SMILTENES BAPTISTU DRAUDZE Dotācijas 1362 

28 SMILTENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ 

DRAUDZE 

Dotācijas 20548 

29 Smiltenes pagasta attīstībai Dotācijas 307 

30 Smiltenes sporta centrs Dotācijas 22089 

31 SMILTENES VANAGI Dotācijas 1500 

32 Sporta klubs VeloLifestyle Dotācijas 1500 

33 Tehniskais sporta klubs SMILTENE Dotācijas 4000 

34 Variņu pamatskolas attīstības un 

atbalsta biedrība 

Dotācijas 3680 

35 Vidzemes sporta asociācija Dotācijas 400  
KOPĀ 133547,54 

Tabula nr.12 Pārskats par valsts un pašvaldību budžeta dotācijām komersantiem, biedrībām un 
nodibinājumiem.19 

 
19 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Smiltenes novada dome 2020.gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā 
atbalstīja  14 nevalstisko organizāciju projektus: 

• Projekts “Koncerttērpu iegāde Eiropas deju kopai “Smiltesele”, iesniedzējs biedrība 
“Smiltenes pagasta attīstībai” - piešķirts līdzfinansējums 307,26 EUR apmērā; 

• Projekts “Smiltenes novadā veselas un laimīgas ģimenes”, iesniedzējs biedrība 
“Smiltenei un Latvijai” - piešķirts līdzfinansējums 600,00 EUR apmērā; 

• Projekts “Sporta masu pasākumu materiāli tehniskā aprīkojuma uzlabošana”, 

iesniedzējs biedrība “Smiltenes sporta centrs” - piešķirts līdzfinansējums 950,00 EUR apmērā; 
• Projekts “Stipra ģimene-veiksmes atslēga nākotnei”, iesniedzējs biedrība “Lauku 

iedzīvotāju sadarbības apvienība “Variņi” - piešķirts līdzfinansējums 906,25 EUR apmērā; 
• Projekts “Sajūtu takas izveide Bilskas ezermalā”, iesniedzējs biedrība “Vilkmuiža 2011” 

- piešķirts līdzfinansējums 420,00 EUR apmērā; 

• Projekts “Tu esi tas, ko tu ēd – kā uzturs ietekmē cilvēka fizisko un garīgo veselību”, 
iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai” - piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā; 

• Projekts ”Veselā miesā vesels gars” – elpošanas sistēmas attīstīšana un 
nostiprināšana”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai” - piešķirts līdzfinansējums 100,00 
EUR apmērā; 

• Projekts “Izglītojošas ekspozīcijas izveide Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā”, 
iesniedzējs Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze - piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR 

apmērā. 
• Projekts “Seminārs “Latvijas vēsturiskie muižu dārzi un senie kultūraugi” un dārza 

veidošanas meistarklase”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai” - piešķirts 

līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā; 
• Projekts “Pasaku terapija” – pasaka kā sevis izzināšanas veids”, iesniedzējs biedrība 

“Smiltenei un Latvijai” - piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā; 
• Projekts “Skaistumam un labsajūtai”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai” - 

piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā; 

• Projekts “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana – latviskums, I kārta” Iesniedzējs 
biedrība “Vilkmuiža 2011” - piešķirts līdzfinansējums 112,76 EUR apmērā; 

• Projekts “FK Smiltene treniņu formu iegāde”, iesniedzējs biedrība  “Futbola klubs 
“Smiltene”” - piešķirts līdzfinansējums  1000,00 EUR apmērā; 

• Projekts “Apmācības “Es zinu un varu””, iesniedzējs biedrība “Māsas Veronikas” -  

piešķirts līdzfinansējums 100,00 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 2020.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. Lai 
arī 2020.gadā labdarības akcija netika organizēta, caur šo nevalstisko organizāciju tiek dalītas 

pārtikas pakas mazturīgiem iedzīvotājiem.   
 

4.8. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA SMILTENES NOVADĀ 
 
Smiltenes novada Pašvaldības policijas (turpmāk – SNPP) pamatfunkcija ir aizsargāt 

personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvību, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no 
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noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem visā Smiltenes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.  

Pamatojoties uz 2021.gada 5.janvāra Smiltenes novada dome un Apes novada dome 
noslēdza Deleģēšanas līgumu (Smiltenes novada domes Reģ. Nr.SND-SN-DE/PP/1-21), par 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Apes novadā. 
 
SNPP strādā 10 darbinieki aizpildot 8,5 slodzes, priekšnieks, inspektors - lietvedis, trīs 

vecākie inspektori, 5 inspektori. Maiņā tiek nodrošināti 2 darbinieki.  
2020.gadā darba attiecības pārtrauca 1 darbinieks, savukārt darba attiecības uzsāka 2 

jauni darbinieki. 
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) 2020.gadā kopā reģistrējusi 2383 

notikumus, kas ir par 21% vairāk salīdzinot ar 2019.gadu. Notikumi, kas saņemti no 

operatīvās vadības biroja (OVN) – 482, tas ir par 33 % mazāk salīdzinot ar 2019.gadu, tāpat 
samazinājies ir notikumu skaits pagastu teritorijās.  

Kā aktuālākie pārkāpumi arī 2020.gadā ir:  
• personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā 314 notikumi, kas ir par 80 

gadījumiem, vai 27% vairāk salīdzinot ar 2019.gadu. 

• Kopsakarīgi par 25% ir audzis  personu skaits, kuri ir gulējuši publiskā vietā. 
• Savukārt nepilngadīgo pārkāpumi salīdzinot ar 2019.gadu ir samazinājušies par 62%, 

samazinājumu var skaidrot ar COVID–19 ierobežojumiem. 
• Ziņas par klaiņojošiem, pamestiem dzīvniekiem ir samazinājušas par 29%.  
• Arī ģimenes konflikti  kopumā ir samazinājušies par 36%. 

2020.gadā tika pārslēgts līgums par atskurbšanas pakalpojumu saņemšanu Cēsīs, kā arī 
lai nodrošinātu atskurbšanas pakalpojumus agresīvām personām oktobra mēnesī tika 

noslēgts pakalpojuma saņemšana Valmierā.  
2020.gada 1.jūlijā stājās spēkā jaunais Administratīvās atbildības likums, kā arī 

grozījumi nozaru likumos saistībā ar administratīvās atbildības pārnešanu no Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa uz nozaru likumiem. Tāpat no 1.jūlija visas administratīvā 
pārkāpuma lietas tiek  veidotas un skatītas APAS sistēmā. Lai nodrošināt kvalitatīvu policijas 

darbību tika veiktas apmācības un  iegādāts portatīvais inventārs. 
2020.gadā līdz jūlija mēnesim ir sastādīti 115 administratīvā pārkāpuma protokoli. No 

tiem par Smiltenes novada domes saistošajiem noteikumiem sastādīti un par Latvijas 

administratīvā pārkāpuma kodeksā noteiktajiem pārkāpumiem. No 1.jūlija kopā ir uzsākti un 
lēmumi pieņemti 62 administratīvā pārkāpuma lietās.  

2020.gadā par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu sastādīti 19 
Administratīvā pārkāpuma protokoli – lēmumi, tas ir par 8 mazāk, kā 2019.gadā.  

2020.gadā SNPP piedalījusies sabiedriskās kārtības organizēšanā un nodrošināšanā 11 
masu pasākumos. Lai kontrolētu klaiņojošus, bezsaimnieka dzīvniekus 2020.gadā Smiltenes 
novada dome pārslēdza līgumu ar “Valmieras namsaimnieku” par klaiņojošu neproduktīvu 

dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu Valmieras dzīvnieku patversmē. Kā arī ar noslēdza līgumu 
ar Smiltenes Tehnikumu, par klaiņojošo suņu un kaķu, kā arī savvaļas dzīvnieku 

veterinārmedicīnisko apskati, aprūpi, sterilizāciju, iemidzināšanu un to līķu utilizēšanu.  
2020.gadā konstatēti un nodoti Valsts policijai 23 pārkāpumi izmantojot Smiltenes 

pilsētas novērošanas kameras.  

2020.gadā tika uzsākta jauna, precīzāka notikumu uzskaite, lai nerastos situācija, kad 
notikumos tiek ieskaitītas darbības, kas ir kopsakarīgas ar reaģēšanu. Lai spētu noteikt 

rezultatīvos rādītājus visu 2020.gadu tika veikta dubultā statistikas vākšana.  
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4.9. BŪVVALDE  
 

Smiltenes novada Būvvaldes sastāvā 2020.gadā darbojas būvvaldes vadītāja, arhitekte, 
būvinspektore un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu speciālists uz nepilnu slodzi.  

Smiltenes novada Būvvalde no 2016. gada 11. februāra, pamatojoties uz Deleģēšanas 
līguma Nr.8/17 (reģ.Nr.SND-SN-DE/BU/2-16), nodrošina būvniecības procesa tiesiskuma 
funkcijas Apes novadā un turpina to darīt arī 2021.gadā. 

Aizvadītajā gadā stiprināta sadarbība ar Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) 
Kontroles, Informācijas sistēmu departamentu un Juridisko nodaļu,  Ekonomikas ministriju, 

Limbažu, Alūksnes, Balvu un Valkas novada būvvaldēm. Būvvalde aizvadīto gadu veiksmīgi 
strādāja ar Ekonomikas ministrijas un BVKB principu “Konsultē vispirms”. 

2020.gadā būvvaldes darbinieki apmeklējuši seminārus par Būvniecības informācijas 

sistēmas (BIS) ieviešanu un būvniecības procesa digitalizāciju, Būvniecības likuma un speciālo 
normatīvo aktu grozījumiem.  

2020.gadā Smiltenes novada Būvvaldē Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ir 
pieņemti 193 lēmumi, pieņemti 139 procesuālie lēmumi par projektēšanas nosacījumu un 
būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi iesniegtajām būvniecības iecerēm. Izsniegtas 59 

būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtas 83 būves, būvniecībai vienkāršotā kārtībā izsniegtas 16 
apliecinājuma kartes, 74 paskaidrojuma raksti un saskaņotas projekta izmaiņas 22 

būvobjektiem. Izsniegta 31 izziņa par būvīpašumiem. Veiktas 127 pārbaudes un sastādīti 
atzinumi par nekustamā īpašuma apsekošanu. 

2020.gadā Smiltenes novada Būvvaldē Apes novada administratīvajā teritorijā ir izdarīti 

47 procesuālie lēmumi Alūksnes novada būvvaldē iesāktajās būvniecības ieceres lietās un arī 
Smiltenes novada Būvvaldes izsniegtajās būvniecības ieceres lietās, kā arī ir pieņemti 54 

lēmumi, izsniegtas 9 būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtas 16 būves, būvniecībai vienkāršotā 
kārtībā izsniegtas 6 apliecinājuma kartes, 24 paskaidrojuma raksti un saskaņotas projekta 
izmaiņas 13 būvobjektiem. Veikta 31 pārbaude un sastādīti atzinumi par nekustamā īpašuma 

apsekošanu.  
Salīdzinoši ar 2019.gadu ir palielinājies saskaņoto topogrāfisko uzmērījumu un 

izpildshēmu skaits - 2020.gadā pārbaudīti 204 topogrāfiskie uzmērījumi un izpildshēmas. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo atskaites periodu pieaudzis iesniegto kļūdaino darbu skaits, 
iespējamais iemesls varētu būt tas, ka mērniecības darbos netiek piesaistīti vietējie mērnieki, 

kas pārzin situāciju dabā. 2020.gadā veiktas 68 atkārtoto kļūdaino darbu pārbaudes, 
sagatavota un izsniegta informācija 75 mērniecības darbu veikšanas lietām. Pārbaudīti 27 

zemes ierīcības projekti.  
Smiltenes novada Būvvalde 2016.gada 8.jūlijā sāka veikt Reklāmas un reklāmas objektu 

projektu izskatīšanu, apstiprināšanu, nodevas piemērošanu un  atļaujas izsniegšanu 

apstiprinātiem reklāmas projektiem.  
2020.gadā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā izsniegtas tikai 12 atļaujas 

reklāmas izvietošanai. Sniegtas vairākas konsultācijas par reklāmas izvietošanas vietām un 
nodevas apmēriem. Iedzīvotāji un uzņēmēji dod priekšroku izkārtņu izvietošanai vai izvietot 

reklāmu skatlogā (25% no loga platības), jo šie reklāmas objekti netiek aplikti ar nodevu.  

 

4.10. TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANA  

 
Saimnieciskā darbības nodaļa savas kompetences ietvaros patstāvīgi vai sadarbībā ar 

pašvaldības struktūrvienībām, iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem īsteno komunālo 
pakalpojumu sniegšanas, teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības organizēšanu un 

kontroli administratīvajā teritorijā, īsteno pašvaldības investīciju projektu realizāciju, 
nodrošinot pilnu būvniecības darbu ciklu uzraudzību kā pasūtītāja pārstāvjiem. Sadarbībā ar 

valsts un citām pašvaldības un valsts atbildīgajām institūcijām plāno un organizē dabas 
aizsardzības, Smiltenes pilsētas zaļās zonas, kapsētu un apbedījuma vietu labiekārtošanu un 
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apsaimniekošanu, organizē Smiltenes pilsētas ielu un ietvju apsaimniekošanu un uzturēšanu 
un nodrošina pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo ēku apsaimniekošanu Smiltenes 

pilsētā.  
2020.gadā saimnieciskās darbības nodaļa nodrošināja būvniecības procesa vispārējo 

lietu koordināciju projektos, kuros viena no pusēm ir pašvaldība – kopumā veikta 11 
iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, kas saistīta ar būvniecības procesu, t.sk. 
būvprojektu izstrāde, būvdarbi, būvdarbu uzraudzības, būvprojektu ekspertīzes, kā arī cita 

veida saimnieciska rakstura darbību nodrošināšanu. 2020.gadā uzsākti būvdarbi 7 objektos, 8 
būvobjekti nodoti ekspluatācijā. 2021.gadā darbi turpinās 3 objektos. 

 
Nr.p.k. Nosaukums Projekta statuss uz 31.12.2020. 

1 Vecā parka pārbūve, t.sk. Vidusezera tīrīšana un 

hidrobūves pārbūve 

Nodots ekspluatācijā 

2 Baznīcas laukuma pārbūve (1.projekts) Nodots ekspluatācijā 
3 Valkas ielas pārbūve Smiltenē Nodots ekspluatācijā 

4 Ražošanas ēkas būves Valkas ielā 5, Smiltenē Nodots ekspluatācijā 
5 Internāta būve Dakteru iela 27, Smiltenē Nodots ekspluatācijā 

6 Siltumtrases izbūve Palsmanē, Smiltenes novadā  Nodots ekspluatācijā 
7 Ielu apgaismojuma izbūve Blomes ciematā Nodots ekspluatācijā 
8 Ceļa Sijāri- Bērzkalni pārbūve Nodots ekspluatācijā 

9 Mācību ēkas Dakteru ielā 27 pārbūve, korpuss K4 un 
K5 

Norit būvdarbi- 68% darbu 
izpilde 

10 Dārza ielas rekonstrukcija Smiltenē Nodošana ekspluatācijā 
11 Mēru muižas lieveņa būvniecība Nodošana ekspluatācijā 

12 Mūrlatas nostiprināšana bēniņos kultūras nams Nodošana ekspluatācijā 
13 Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra un 

grupu dzīvokļu ēku pārbūve 
Izstrādāts būvprojekts, 
izsludināts iepirkums 

14 Lietus ūdens kanalizācijas izbūve PII “Pīlādzītis” Būvdarbi pabeigti 
15 Blomes pamatskolas virtuves bloka un inženiertīklu 

visā ēkā pārbūve 

Izstrādāts būvprojekts 

16 Meža kapu labiekārtojuma projekta izstrāde Dārza 
ielā 47, Smiltenē 

Izstrādāts būvprojekts 

17 Automašīnu stāvvietas Raiņa ielā (no Mētras līdz 
Galdnieku ielai) 

Izstrādāts būvprojekts, 
noslēdzies iepirkums 

18  Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve Drandu ielā, 
Smiltenes pilsētā 

Izstrādāts būvprojekts 

19 Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve Blaumaņa un 
Klievu ielā, Smiltenes pilsētā 

Izstrādāts būvprojekts 

20 Elektrolīniju pārvietošana Bilskas pagastā, Smiltenes 
novadā 

Izstrādāts būvprojekts 

21 Palsmanes pamatskolas internāta energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumi 

Uzsākta projektēšana 

22 Tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošana 11 

ēkām 

Izstrādāti atzinumi 

 
Tabula Nr.13 Būvniecības procesa vispārējo lietu koordinācija projektos, kuros viena no pusēm ir 

pašvaldība 2020.gadā. 20 

 

Smiltenes pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības 
nodrošināšanai - 2020.gadā ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 
apgaismošanas uzturēšanai izlietots 31 822,22 EUR. Parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšanas, 

 
20 Datu avots: Smiltenes novada Pašvaldības policija 
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apstādījumu stādīšanai un kopšanai, kapsētu uzturēšanai, sabiedriskās tualetes uzturēšanai 
izlietots finansējums 579 117,61 EUR. Veikta 12 iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, 

kas saistīta ar teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Ielu uzturēšana - asfaltbetona 
seguma bedrīšu remonts 5036 m², 810575,00 EUR apmērā, atputekļošana – 4,46 km, ielu 

ikdienas uzturēšanā izlietoti 121733,00 EUR, t.sk. 40158,00 EUR ziemas uzturēšanā. 
Veikta 21 iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, kas saistīta ar Smiltenes novada 

domes saimniecisko darbību:  

• Veikta pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma pārskatīšanas kārtība un izlietojuma 
uzraudzība dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanai. Līdzfinansējums piešķirts 3 

dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanai – 6995,59 EUR apmērā; 
• Apstādījumu saglabāšanas komisija sagatavojusi 93 dokumentus, no tiem 45 ir 

iedzīvotāju, pārvalžu vai uzņēmumu iesniegumi ar lūgumu izskatīt koku ciršanas/ 

apzāģēšanas gadījumus. Smiltenes novada teritorijā izsniegtas atļaujas (apstādījumu 
apsekošanas akti) 109 koku nozāģēšanai, 6 koku apzāģēšanai un 9 koku nozāģēšana netika 

saskaņota.  
• 2020.gadā veikts atkārtots nekopto kapa vietu aktēšanas process.  
 

Sakarā vīrusa COVID-19 pandēmiju un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli iegādāti un 
pašvaldības iestādēm izdalīti dezinfekcijas un individuālās aizsardzības līdzekļi, pašvaldības 

funkciju nepārtrauktības nodrošināšanai un darbinieku aizsardzības nodrošināšanai.  
2020.gadā veikta 42 iepirkumu priekšmetu iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, 

kas saistīta ar teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību un infrastruktūras 

uzturēšanu. 
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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. 
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas stājies spēkā 2020. 

gada 23. jūnijā, Smiltenes novada pašvaldība kopā ar Apes novadu un Raunas novadu 
pašvaldībām veidos vienu administratīvo teritoriju - Smiltenes novadu un apvienotajam 
novadam ir jānodrošina kopīgu attīstības plānošanas  dokumentu izstrāde. 

Smiltenes novada dome 2020. gada 25. novembra domes sēdē pieņēma lēmumu par 
jaunveidojamā Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības izstrādes uzsākšanu, izstrādes Darba 

uzdevumiem, izpildes termiņiem, kā arī izstrādes vadības grupas sastāvu. Plānots 2021. gadā 
izstrādāt jaunveidojamā Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

 

Smiltenes novada attīstības programma 
 
Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam tika apstiprināta 2012.gada 

29.novembrī. 2020.gada 30.decembra Domes sēdē tika pagarināts esošās Smiltenes novada 

attīstības programmas 2012.-2018.gadam darbības termiņš līdz jaunas Smiltenes novada 
attīstības programmas apstiprināšanai. 

Smiltenes novada dome 2020.gada 25.novembra domes sēdē pieņēma lēmumu par 
jaunveidojamā Smiltenes novada attīstības programmas uzsākšanu, izstrādes Darba 
uzdevumiem, izpildes termiņiem, kā arī izstrādes vadības grupas sastāvu. Plānots 2021. gadā 

izstrādāt jaunveidojamā Smiltenes novada attīstības programmu. 
Sagatavots un 2020.gada 30.decembrī apstiprināts Pārskats par Attīstības programmas 

īstenošanu 2019.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 2020.gada laikā 
veikta četras reizes. Aktualizētā daļa apstiprināta 26. februārī, 25. martā, 27. maijā un 30. 

decembrī. Plāns tika papildināts ar projektiem: “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana 
Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā”, “Smiltenes vidusskolas mācību 
ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi (K1)” u.c., kā arī ar papildinājumiem un 

precizējumiem. 
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Smiltenes novada teritorijas plānojums 
 

Smiltenes novada teritorijas plānojums apstiprināts ar Smiltenes novada domes 
2019.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.19/19 un 2020.gada 25.marta 

saistošiem noteikumiem Nr.7/20, ar kuriem spēku zaudējuši atsevišķi Smiltenes novada 
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu punkti. 

Saskaņā ar 2020.gada 26.augusta sēdes lēmumu Nr.472 (protokols Nr.  15, 2.§.), ir 

uzsākts lokālplānojums, kas groza Smiltenes novada teritorijas plānojumu 31 zemes vienībai 
no “Jaunciems 1” līdz  “Jaunciems 31” Grotūzī, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā”. 

2020.gada laikā spēkā ir 4 detālplānojumi. 

 
Citi plānošanas dokumenti 

 

Atsaucoties uz Vidzemes plānošanas reģiona aicinājumu, 2020.gadā tika sagatavots 
pieteikums  Mobilitātes plāna izstrādei Smiltenes novadam projekta “Mobilitāte un pieejamība 
lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos” 

ietvaros un tika saņemts apstiprinājums. 2021.gadā plānots Mobilitātes plānu izstrādāt 
jaunveidotajam Smiltenes novadam. 

 
5.2. ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANA 

 
2020.gada laikā attīstības plāna īstenošanas ietvaros sagatavotas un izsniegtas 33 

izziņas un atzinumi (2014.g. 29 izziņas; 2015.g. 20 izziņas; 2016.g. 33 izziņas; 2017.g. 38 

izziņas; 2018.g. 35 izziņas; 2019.g. 29 izziņas;) par zemes lietošanas veida atbilstību vai 
neatbilstību Smiltenes novada teritorijas plānojumam, sniegti 203 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; 2019.g. 147 atzinumi), kā arī sniegti 

cita veida atzinumi. 
Tiek uzturēts kontakts ar skolēniem un studentiem, kuri izstrādā dažādus pētījumus par  

aktuālām tēmām Smiltenes pilsētā un Smiltenes novadā, kā arī studenti tiek iepazīstināti ar 
pašvaldības, nodaļas darbu prakses laikā. 2020. gada I ceturksnī praksē bija Latvijas 
Universitātes Telpiskās attīstības plānošanas maģistra studente.  

Iesaistīšanās dažādās valsts, reģiona un pašvaldību iniciatīvās – “Sabiedrība ar dvēseli” 
NVO labāko projektu izcelšana; sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu Inovācijas nedēļas 

ietvaros tika organizēts seminārs “Energopārvaldība Vidzemē” Smiltenē; VARAM rīkotā 
konkursā “Eiropas Padomes Ainavas balva” tika iesniegts pieteikums “Tepera ezera Smiltenē 
hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un ezera tīrīšana”. 

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 5 
pieteikumi un ar 4 no tiem tika noslēgts līgums par projekta īstenošanu.  

 
5.3. REALIZĒTIE UN PLĀNOTIE PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTI  

 
2020.gadā tika strādāts pie 24 (2015.g.-16; 2016.g.-12; 2017.g.-30; 2018.g.-30; 

2019.g.- 26) dažādu ES fondu, vai citu fondu vai avotu līdzfinansētu projektu ieviešanas, 

vairākiem pašvaldības finansētiem projektiem, 9 (2015.g.-33; 2016.g.-31; 2017.g.-31; 
2018.g.-21; 2019.g.-10) projekta rezultātu uzturēšanas, kā arī vairāku projektu 

sagatavošanas. Vairāku projektu īstenošanā, kurās pašvaldība ir kā partneris un kurus īsteno 
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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 12 (2015.g.-
10; 2016.g.-29; 2017.g.-18; 2018.g.-15; 2019.g.-15;) dažāda apjoma projekta iesniegumus 

un projekta idejas ar pavaddokumentiem izvērtēšanai institūcijām tādās jomās kā 
energoefektivitātes uzlabošana, uzņēmējdarbības vides pilnveidošana, zivju fonda aktivitātes, 
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 20 (2015.g.-15; 2016.g.-5; 

2017.g.-14; 2018.g.-29; 2019.g.-30) maksājumu 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 50 relīzes (2017.g.- vairāk kā 30; 2018.g.- vairāk kā 
50; 2019.g.- vairāk kā 60 relīzes).  

2020.gada laikā projekta īstenošanas vietās bijušas 4 (2015.g.-5; 2016.g.-6; 2017.g.-7; 
2018.g.-11; 2019.g.-9;) projekta finansētāja vai revīzijas iestādes pārbaudes. 

2020.gada laikā sagatavoti 9 (2015.g.-33; 2016.g.-31; 2017.g.-31; 2018.g.-21; 

2019.g.-10) 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. 

2020.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.  

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 
 

Aktualizēti Smiltenes pilsētas un ciemu kopšanas plāni, kartes priekš projektu ideju 
sagatavošanas. Gatavoti nomas līgumu pielikumi ar iznomātās teritorijas grafisko attēlojumu 

u.c. 
Sagatavotas dažādas tematiskās kartes un kartoshēmas – tirgus organizatoriskās 

shēmas, tirgotāju izvietojuma shēmas, kā arī citu pasākumu organizatoriskās shēmas. 
Saistībā ar COVID-19 pandēmijas dēļ izsludināto ārkārtas situāciju un skolēnu attālināto 

mācību ieviešanu, lai nodrošinātu skolēnu ēdināšanu pavasarī no aprīļa mēneša līdz 

2019./2020.mācību gada beigām un rudenī, katru nedēļu apstrādāti no Izglītības pārvaldes 
saņemtie dati un sagatavoti telpiskie dati par izglītojamajiem, kam nepieciešamas piegādāt 

brīvpusdienas. 
 
5.5. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA 

 
Atbilstoši COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem, uzņēmēju godināšanas pasākums “Smiltenes novada uzņēmējs” tika rīkots 
savādākā formātā kā ierasts. 27.oktobrī Smiltenes novada pašvaldība organizēja tikšanos ar 



  

 

 

55 

šī gada konkursa “Smiltenes novada uzņēmējs” laureātiem, kur pirmajā daļā uzņēmēji tikās 
ar Valsts prezidentu Egilu Levitu un otrajā daļā 12 novada uzņēmējiem tika pasniegtas 

konkursa “Smiltenes novada uzņēmējs” balvas 7 nominācijās.  
Ceturto reizi pēc kārtas tika īstenots uzņēmējdarbības ideju konkurss “Esi uzņēmējs 

Smiltenes novadā!”. Konkursam kopumā tika pieteiktas 7 (2017.g.- 8; 2018.g.-12; 2019.g.-
10) idejas, ar pašvaldības līdzfinansējumu tika atbalstītas 6 (2017.g.- 4; 2018.g.- 5; 2019.g.-
6) projektu idejas. 

Tika sagatavots pieteikums Vidzemes plānošanas reģiona rīkotajam konkursam 
“Vidzemes stāsti” par vienu no veiksmīgākiem un apņēmīgākiem uzņēmumiem, kas vasaras 

izskaņā arī tika sumināts Vidzemes dārza svētkos. 
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.  
 
5.6. VIDES JAUTĀJUMU KOORDINĒŠANA 

 
Sadarbībā ar 11 partneriem, kopš 2018.gada turpinās projekta “Life Adaptate” 

īstenošana, kas vērsts uz pielāgošanos klimata pārmaiņām un 2020. gadā tika īstenots 
pilotprojekts - atjaunotas Vidusezera slūžas, tās aprīkotas ar automātisku aizvaru 
pacēlājmehānismu ūdens līmeņa kontrolēšanai Vidusezerā, kā arī veikta Vidusezera tīrīšana 

un padziļināšana – sanesumu, dūņu un piesārņojuma tīrīšana.  
18. jūlijā Smiltenes 100. gadu jubilejas svinību laikā, notika projektu “Life Adaptate” un 

“Green Palette” info kampaņa, kur iedzīvotājiem bija iespēja uzzināt ne tikai par projektā 
veiktajām aktivitātēm, bet arī dažādu noderīgu informāciju par klimatu, tā izmaiņām un to, 
kā mēs katrs varam rīkoties, lai būtu videi draudzīgāki. Iedzīvotāji tika aicināti piedalīties 

viktorīnā par klimatu, vidi un bērni tika aicināti spēlēt klimata spēli, kā arī cilvēki varēja 
nobalsot par aktivitātēm, kuras, viņuprāt, būtu vislietderīgāk īstenot (pasākumi balsošanai 

tika atlasīti no Smiltenes Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata plāna). Aktivitātēs piedalījās 
vairāk kā 100 iedzīvotāji. 

Nodaļas speciālisti ir aktīvi piedalījušies vairākās publiskās apspriešanās Smiltenes 

novadā - Lizdoles ezera ekspluatācijas un apsaimniekošanas noteikumu publiskā apspriešanā 
(februāris), dabas lieguma „Mežole” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešanā 

(marts), kā arī Smiltenes novada  pašvaldības ezeru (Tepera, Vidusezera, Tiltleju ezera, 
Bilskas ezera un Blomes ezera) apsaimniekošanas plānu publiskās apspriešanās Bilskā, Blomē 
un Smiltenē (septembris). 

Sadarbībā ar Zivju fondu īstenots projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada 
ezeros 2020.gadā” un papildināti zivju krājumi Bilskas ezerā (800 līdaku mazuļi), Tepera 

ezerā (900 līdaku mazuļi), Vidusezerā (300 līdaku mazuļi) un Lizdoles ezerā (5400 zandartu 
mazuļi).  
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6. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS  

 
6.1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI   
 
Smiltenes novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta plāns apstiprināts 2020. gada 

29. janvārī (Saistošie noteikumi Nr.2/20). Grozījumi pamatbudžetā veikti divas reizes – 2020. 
gada 29. jūlijā un 30. decembrī. 

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 
Pamatbudžeta ieņēmumi 2020. gadā 18 914 642 EUR, kas pret sākotnējo apstiprināto 

plānu izpildīti par 94.80%, bet pret plānu ar izmaiņām ieņēmumi izpildīti par 93.39%.  

Pašvaldības 2020. gada ieņēmumi pret 2019. gada ieņēmumiem sastāda 89.78%, 
samazinājums ir 2 152 532 EUR. 

 

 
21.attēls. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019. un 2020. gadā.21 

 
Nodokļu ieņēmumi samazinājušies par 494 380 EUR, tajā skaitā ienākuma nodoklis par 

431 259 EUR, azartspēļu nodoklis par 60 304 EUR (ārkārtas situāciju laikā slēgtas azartspēļu 
vietas).  

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi samazinājušies par 137 311 EUR. COVID-19 
pandēmijas ierobežojumi visbūtiskāk ietekmēja ieņēmumus par maksas pakalpojumiem - pret 
iepriekšējo periodu tie sastāda 75.13%, jeb samazinājušies par 137 311 EUR. Lielāko 

samazinājumu veido maksa par izglītības pakalpojumiem: ieņēmumi no vecāku maksām par 
87 546 EUR, pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem par 9 496 EUR, jo ārkārtas 

situāciju laikā bija slēgtas vairākas pirmsskolas izglītības iestāžu grupas un nenotika interešu 
izglītības nodarbības. Par 25 032 EUR samazinājušies ieņēmumi par biļešu realizāciju. 

Nenodokļu ieņēmumi samazinājušies par 77 909 EUR. Lielākais samazinājums ir 

ieņēmumiem no zemes īpašumu pārdošanas – par 45 129 EUR un ieņēmumiem no ēku un 
būvju pārdošanas – par 29 500 EUR. 

 

 
21 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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22.attēls. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2020.gadā.22 
 

Lielākais īpatsvars pašvaldības budžetā ir transfertu ieņēmumiem – 50,8% no visiem 

pašvaldības ieņēmumiem. Skaitliskā izteiksmē transfertu ieņēmumi 2020. gadā 
samazinājušies par 1 494 667 EUR, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu un sastāda 

86,83 % pret iepriekšējā gada ieņēmumiem. 
Pārskata gadā palielinājušies saņemtie valsts budžeta transferti un saņemtie transferti 

no citām pašvaldībām, bet ievērojami samazinājušies transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 
(pasākumiem). Valsts budžeta transfertu palielinājumu veido mērķdotācijas pedagogu 

atlīdzībai, kas pieauga par 335 393 EUR. Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 
samazinājušies, jo iepriekšējā pārskata periodā vairāku projektu finansēšanai tika ieskaitīti 

avansa maksājumi no ERAF finansējuma, bez tam, atsevišķi projekti arī noslēdzās. Ieņēmumi 
lielākajiem projektiem 2020. gadā: 

• "Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 2.kārta" – 518 585 EUR; 
• "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai, I.kārta" – 444 037 EUR; 

• "Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 3.kārta" – 365 354 EUR; 
• "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes 

pilsētā" – 140 184 EUR; 
• "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta" – 130 460 EUR; 
• "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" – 122 008 EUR 

• "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – 110 987 EUR; 
• "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" – 107 694 EUR. 

 
Rādītāji 2019.gads 2020.gads Izmaiņas (+,-) 

Transferti-kopā 10 986 274 9 856 017 -1 494 667 

No valsts budžeta daļēji atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansēto iestāžu 

transferti 

49 412 26 689 -22 723 

Valsts budžeta transferti 10 747 308 9 611 636 -1 500 082 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti  

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

4 217 165 

4 545 174 

 

 

2 349 379 

4 519 627 

2 191 483 

 

 

2 900 526 

+302 462 

-2 353 691 

 

 

+551 147 

 
22 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem) 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

Pašvaldību budžetu transferti 189 554 217 692 +28 138 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām  

189 554 217 692 +28 138 

Tabula Nr. 14 Pašvaldības transfertu ieņēmumu (EUR)23 

 
Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 
 

Rādītāji 2019.gads* 2020.gads Izmaiņas (+,-) 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām - kopā 

24 645 550 22 806 023 -1 839 527 

Vispārējie valdības dienesti 1 597 871 1 519 403 -78 468 

Sabiedriskā kārtība un drošība 166 218 190 062 +23 844 

Ekonomiskā darbība 7 830 159 4 364 122 -3 466 037 

Vides aizsardzība 549 519 578 960 +29 441 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 484 686 2 204 118 +719 432 

Veselība 62 494 57 633 -4 861 

Atpūta, kultūra un reliģija 1 860 166 1 690 947 -169 219 

Izglītība 10 153 398 11 175 226 +1 021 828 

Sociālā aizsardzība 941 039 1 025 552 +84 513 
*Kopā ar speciālo budžetu. No 2020.gada pašvaldības speciālais budžets iekļauts pamatbudžetā 

Tabula Nr. 15 Pašvaldības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)24 

 

Pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumi sastāda 22 806 023 EUR, kas ir 92,54 % 

pret iepriekšējo periodu, vai samazinājums 1 839 527 EUR.  
Lielākais izmaiņas pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir funkcijās:  

Ekonomiskā darbība – samazinājums par 3 466 037 EUR:  
• Transports - par 3 587 826 EUR – lielākie ielu un ceļu rekonstrukcijas un būvniecības 

projekti noslēdzās iepriekšējā pārskata periodā, 
• vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība - par 23 705 EUR –   

pabeigta ražošanas ēku būvniecība komerciālās darbības atbalstam; 

Izglītība – palielinājums par 1 021 828 EUR:  
palielinājums:  

• pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība – par 
914 882, ko ietekmē projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” ietvaros 
internāta un mācību korpusa būvniecība (izdevumi pārskata gadā 2 828 585 EUR), 

• atlīdzība – par 287 754 EUR,  
• inventāra iegāde – par 80 886 EUR, tajā skaitā ES projekta “Mācību vides uzlabošana 

Smiltenes vidusskolā” ietvaros 75 146 EUR,  
• datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādes – par 62 442 EUR, tajā skaitā ES 

projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” ietvaros 56 457 EUR; 

 
23 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
24 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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samazinājums: 
• pakalpojumi – par 63 767 EUR; 

• kurināmais un enerģētiskie materiāli – par 57 808 EUR; 
• kapitālais remonts un rekonstrukcija – par 101 177 EUR.  

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – palielinājums par 719 432  EUR: 
• nedzīvojamo ēku iegāde – par 74 050 EUR; 
• pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība – par 

391 898 EUR; 
• kapitālais remonts un rekonstrukcija – par 266 537 EUR. 

 
23.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām pozīcijām 2019. un 

2020.gadā 25 
 

Izdevumu struktūrā būtiskākā daļa ir izdevumiem izglītībai, kam pašvaldība tērē 49.0% 
no visiem gada izdevumiem. Nākamās pozīcijas ieņem izdevumi ekonomiskai darbībai – 

19.14% un teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 9.66%. 
 

 

 
24.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2020. gadā.26 

 

 
25 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

26 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Rādītāji 2019.gads* 2020.gads 

  

Izmaiņas (+/-) 

Izdevumi - kopā 24 645 550 22 806 

023 

-1 839 527 

Atalgojums 6 724 313 7 068 077 +343 764 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

1 835 993 1 948 217 +112 224 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

dienesta, darba braucieni  

69 918 23 323 -46 595 

Pakalpojumi 3 309 926 3 031 743 -278 183 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

1 406 165 1 262 848 -143 317 

Izdevumi periodikas iegādei 7 832 8 544 +712 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 36 881 37 745 +864 

Procentu izdevumi 543 10 676 +10 133 

Subsīdijas un dotācijas 117 310 133 547 +16 237 

Sociālie pabalsti 405 498 413 235 +7 737 

Transferti viena budžeta veida ietvaros un 

uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta 

veidiem // Uzturēšanas izdevumu Transferti 

180 226 216 130 +36 904 

Nemateriālie ieguldījumi 38 603 40 696 +2 093 

Pamatlīdzekļi 10 512 342 8 611 242 -1 901 100 

*Kopā ar speciālo budžetu. No 2020. gada pašvaldības speciālais budžets iekļauts pamatbudžetā 

Tabula Nr. 16 Pašvaldības izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)27 
 

 

 
25.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc izdevumu klasifikācijas 2019. un 2020.gadā.28 

 

Pārskata gadā atlīdzības pieaugums sastāda 455 988 EUR, jeb 105.33% pret iepriekšējo 

pārskata periodu. Lielākais pieaugums atlīdzībā veidojies funkcijās:  

 
27 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
28 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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• Izglītība - par 287 754 EUR, jeb 104.96 %, tajā skaitā:  
o vispārējā izglītībā par 146 843 EUR, vai 104.25 % 

o interešu un profesionālās ievirzes izglītība par 120 588 EUR, vai 115.70%;  
o pirmsskolas izglītībā par 32 658 EUR, vai 102.18 %. 

• Sociālā aizsardzība – par 45 984 EUR; 
• Atpūta, kultūra un reliģija – par 43 158 EUR;  
• Vispārējie valdības dienesti – par 36 822 EUR.  

Preču un pakalpojumu izdevumos, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, 
samazinājums sastāda 466 519 EUR, kas ir 90.34% no iepriekšējā perioda. Pakalpojumu 

struktūrā lielākais samazinājums veidojās izdevumos par dažādiem pakalpojumiem, iestādes 
administratīviem izdevumiem, ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītiem izdevumiem un 
pārējiem pakalpojumiem – par 221 637 EUR, autoceļu un ielu pārvaldīšanu un uzturēšanu – 

par 193 247 EUR, par komunālajiem pakalpojumiem – 17 097 EUR. Preču sastāvā lielākais 
samazinājums ir par kurināmo un enerģētiskiem materiāliem – 99 706 EUR, ēdināšanas 

izdevumiem – par 81 071 EUR, galvenokārt tādēļ, ka ārkārtas situāciju laikā bija slēgtas 
pirmsskolas izglītības iestāžu grupas.  

Pašvaldības 2020.gada kapitālie izdevumi pret 2019. gada izdevumiem sastāda 82.00%, 

samazinājums par 1 899 007 EUR. Pieauguši izdevumi pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu 
izveidošanas un nepabeigtās būvniecības pozīcijā par 956 974 EUR, datortehnikas, sakaru un 

citas biroja tehnikas  iegādei – par 71 732 EUR, bet ievērojami samazinājušies kapitālā 
remonta un rekonstrukcijas izdevumi – par 2 436 574 EUR, inženierbūvju – par 487 380 EUR 
un pārējo pamatlīdzekļu (izņemot datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika un bibliotēku 

krājumi) iegādei – par 120 435 EUR. 
2020.gadā par 25 196 EUR pieauguši pašvaldību transferti citām pašvaldībām. 

Transfertu izdevumi šajā pozīcijā ir par 2 942 EUR mazāki par pašvaldības saņemtajiem 
transfertiem no citām pašvaldībām. 

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas palielinājušās par 7 737 EUR, tajā skaitā 

pabalsts COVID-19 krīzes situācijā 6 780 EUR. 
 

 
26.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši 

 ekonomiskajām kategorijām 2020.gadā29 

 
2020.gadā pašvaldības kapitālie izdevumi sastāda 8 651 938 EUR. 

 
29 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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27.attēls Kapitālo izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām 202.gadā30 

  
Kapitālos izdevumus funkcijā Ekonomiskā darbība galvenokārt veido izdevumi par ceļu 

un ielu būvniecību un rekonstrukciju 2 870 887 EUR un rūpnieciskās ražošanas ēku 
būvniecību komerciālās darbības atbalstam 1 010 938 EUR, funkcijā Izglītība veido projekta 
“Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” internāta ēkas un mācību korpusu būvniecība 

2 828 585 EUR, funkcijā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Vecā parka pārbūve 569 957 
EUR. 

Lielākie būvniecības, kapitālā remonta un rekonstrukcijas projekti 2020.gadā: 
• Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā – 2 828 585 EUR; 

• Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides 
uzlabošana, I.kārta (Dārza ielas pārbūve) – 942 737 EUR; 

• Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā 

(Baznīcas laukuma pārbūve) – 690 801 EUR; 
• Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēguma pārbūve Smiltenē – 595 770 EUR; 

• Pašvaldības ceļa "Vērzemnieki-Bērži" pārbūve – 275 747 EUR 
• Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija II.kārta – 1 133 983 EUR: 
o Valkas ielas posma un inženiertīklu rekonstrukcija – 179 466 EUR, 

o rūpnieciskās ražošanas ēkas Valkas ielā 5, Smiltenē būvniecība – 954 517 EUR. 

 
6.2. Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta 

finansēšanu 
 
Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem 2020.gadā sastāda 3 891 381 EUR. Naudas 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2020. bija 2 978 064 EUR, kas ir par 126 121 EUR mazāk kā 
iepriekšējā perioda beigās. 

2020.gadā ar Valsts kasi noslēgti astoņi jauni aizdevuma līgumi par 3 909 883 EUR. 
Pārskata gadā no Valsts kases saņemti ilgtermiņa aizņēmumi 12 dažādu projektu īstenošanai 
5 695 923 EUR apjomā, tajā skaitā par 2019.gadā noslēgtiem līgumiem 3 046 996 EUR un 

2 648 927 EUR par 2020.gadā noslēgtiem līgumiem; atmaksātas aizņēmumu pamatsummas 
1 930 663 EUR. Uz pārskata perioda beigām pašvaldībai Valsts kasē ir aizņēmumi 38 

projektiem, kuru neatmaksātais parāds uz pārskata gada beigām sastāda 15 708 578 EUR. 
Smiltenes novada pašvaldība nodrošina aizdevuma pamatsummas atmaksu ar 

pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem un tā tiek veikta saskaņā ar līgumos norādītajiem 

aizdevumu atmaksas grafikiem. 

 
30 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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6.3. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS   
 

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi no juridiskām personām naudā 2020.gadā 980 

EUR. 
N.p.k. Rādītāji 2019.gada 

izpilde 
2020.gada 
izpilde 

1 Ieņēmumi (kopā): 3 780 980 
1.1. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 3 780 980 
1.1.1. ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām 

personām 
3 500 980 

1.1.2. ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām 
personām 

280 0 

2 Izdevumi (kopā) 2 304 5 754 
2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām: 2 304 5 754 
2.1.1. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 417 0 
2.1.2. atpūta, kultūra un reliģija 0 0 
2.1.3. izglītība 1 387 5 754 
2.1.4. sociālā aizsardzība 500 0 

2.2. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām (Kopā) 

2 304 5 754 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 887 1 425 
2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 887 1 425 
 atalgojums 0 0 
 pakalpojumi 0 0 

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

1 387 1 425 

2.2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 500 0 
 Sociālie pabalsti 500 0 
2.2.2. Kapitālie izdevumi 417 4 329 
 pamatlīdzekļi 417 4 329 

F20010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada 
beigās 

10 185 5 411 

Tabula Nr.17 Pašvaldības saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2019., 2020.gadā (EUR)31 

 
31 Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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7. SMILTENES NOVADA DOMES FINANŠU PĀRSKATI 
 
7.1.PAŠVALDĪBAS BILANCE 2020.GADAM 

 

N.p.k. Rādītāji Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

1.  Aktīvs: 61 271 932 56 045 522 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 57 556 642 52 214 166 

1.1.1.  Nemateriālie ieguldījumi 110 700 102 119 

1.1.2. Pamatlīdzekļi 48 983 614 45 103 839 

1.1.3. Ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumi 

4 192 264 3 965 165 

1.1.4. Ilgtermiņa prasības 100 226 92 243 

1.1.5. Ieguldījuma īpašumi 4 169 838 2 950 800 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 3 715 290 3 831 356 

2. Pasīvs: 61 271932 56 45 522 

2.1. Pašu kapitāls 42 011 599 38 107 494 

2.2. Uzkrājumi 280 569 260 393 

2.3. Kreditori 18 979 764 17 677 635 

Tabula Nr.18 Smiltenes novada pašvaldības bilance 2020.gadā (EUR)32 

 

 Pamatlīdzekļu būtiskākā daļa ir pašvaldības nekustamie īpašumi. 2020.gadā būtiskākās 
izmaiņas:  

 

Kontu grupas 

nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

absolūtajās 

vienībās 

% 

(1. – 2.) (3. / 2. * 100) 

B 1 2 3 4 

Zeme un būves 39 449 615.00 37 726 441.00 1 723 174 4.57 

Būtisko darījumu apraksts Summa 

Projekta "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” ietvaros izbūvēta 

internāta ēka 

1 379 916.00 

Projekta “uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 

sakārtošana Smiltenes pilsētā” ietvaros pabeigta Baznīcas laukuma 1.kārtas 

pārbūve 

1 449 735.00  

     

Pamatlīdzekļu 

izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 

6 042 649 4 162 355.00 1 880 294.00 45.17 

Būtisko darījumu apraksts Summa 

Projekts "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" - Mācību ēkas 

korpusu K-4, un K-5 izbūve 

1 004 801.00 

Projekts "Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve, Smiltenē” 643 924.00 

Projekts" Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 

Smiltenes pilsētā" – Dārza ielas posma rekonstrukcija 

982 960.00 

  

Turējumā nodotie valsts un 73 821 53 995.00 19 826 36.72 

 
32 Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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pašvaldību īpašumi 

Tabula Nr.19 Būtiskās izmaiņas nekustāmo īpašumu kontu grupā (EUR)33 

 
 

Kontu grupas nosaukums Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

absolūtajās 

vienībās 

% 

(1. – 2.) (3. / 2. * 100) 

B 1 2 3 4 

Ieguldījuma īpašumi 4 107 171.00 2 591 

273.00 

1 515 898.00 58.5 

Būtisko darījumu apraksts Summa 

Projekta "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija,  II.kārta" 

ietvaros izbūvēta rūpnieciskās ražošanas ēka Valkas ielā 5, Smiltenē ar 

pieguļošu infrastruktūru 

1 193 061.00 

Veikta zemes pārvērtēšana atbilstoši 2020.gada kadastrālajai vērtībai pēc 

Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmas datiem 

291 321.00 

Turējumā nodotie 

ieguldījuma īpašumi 

62 667.00 86 915.00 -24 248.00 -27.90 

Tabula Nr.20 Būtiskās izmaiņas ieguldījumu īpašumu kontu grupā (EUR)34 

 
Pašvaldības bilancē ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā iekļauta zeme ar kopējo platību 

2931.52 ha un bilances vērtību 2 288 826 EUR.  Zemesgrāmatā ir iereģistrēta zeme ar platību 
1464.63 ha. 

Zembilancē atrodas uz nomaksu atsavinātie zemes gabali 76.79 ha platībā.  
 

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

 

 

 

Pašvaldības 

bilancē 

esošā zeme 

grupu 

griezumā 

Īpašumā 

esošās 

Lietošanā 

esošās 

Kopā  No kopējā daudzuma 

reģistrēts  

Zemesgrāmatā (%) 

ha ha ha  

Kopā 1464.63 1466.89 2931.52  49.96 

Tabula Nr.21 Smiltenes novada pašvaldības bilancē norādītās zemes reģistrēšana Zemesgrāmatā35 

 
33 Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
34 Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Smiltenes novada pašvaldība līdz 31.12.2020. ir iereģistrējusi Zemesgrāmatā 49.96 % 

no visas bilancē esošās zemes kopplatības. Pēc stāvokļa uz 31.12.2020. Smiltenes novada 
pašvaldība iznomā zemes ar platību  1221.57 ha. Smiltenes novada domei nav ieķīlātu 

nekustamo īpašumu.  
 

Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 

Vērtība 

31.12.2019. 

 

Iegāde, sākotnējā 

atzīšana, saņemšana 

bez atlīdzības, 

pārvietošana 2020. 

gadā 

Atlikusī vērtība 

31.12.2020. 

 

Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 

797 990 18 190 816 180 

Pazemes aktīvi 312 463 0 312 463 

Augļu dārzi un citi 

ražojošo koku stādījumi 

 

148 

 

0 

 

148 

Mežaudzes 390 899 9 552 400 451 

Pārējie bioloģiskie aktīvi 94 480 8 638 103 118 

Tabula Nr.22 Bioloģiskie un pazemes aktīvi36 

 
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 670.23 
ha 

Meža inventarizācijas atbilstoši Meža likumam veic reizi 20 gados, attiecīgi veic 
mežaudzes vērtības aktualizāciju atbilstoši VMD datiem.  

2019.gadā meža inventarizācija tika veikta 22 meža gabaliem ar kopējo platību 85.57 

ha. 
 

7.2.LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ  
 
Būtiska ilgtermiņa finanšu ieguldījumu daļa ir līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā. Smiltenes novada pašvaldība līdzdalību radniecīgajās kapitālsabiedrībās uzskata pēc 
pašu kapitāla uzskaites metodes.  

Līdzdalību pārējos finanšu ieguldījumus novērtē un norāda saskaņā ar izmaksu metodi.  
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35 Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
36 Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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SIA "Sarkana 

krusta 

Smiltenes 

slīmnīca" 

Rēģ.Nr. 

40003187932

8 

1 020 

687 

  
-8 257 1 012 

430 

1 177 

225 

100 

SIA 

"Smiltenes 

NKUP"  Reģ. 

Nr. 

43903000435 

2 786 

405 

 
191 

000 

50 052 3 027 

457 

220 743 100 

SIA "Līvena 

aptieka"     

Reģ. Nr. 

44103018609 

67 311 -14 739 
 

9043 61 615 4 837 100 

  3 874 

403 

-14 739 191 

000 

50 

838 

4 101 

502 

225 

580  

  

Tabula Nr.23 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas37 

 

 

Būtisko darījumu apraksts Summa 

Palielinājums- veikts mantiskais ieguldījums 

kapitālsabiedrības SIA "Smiltenes NKUP" pamatkapitālā 

191 000 

Tabula Nr.21 Būtisko darījumu apraksts (EUR)38 

 

Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības 

budžetu nākotnē. 2020. gadu divas Smiltenes novada pašvaldības radniecīgās 
kapitālsabiedrības noslēdza ar peļņu. SIA “Sarkana krusta Smiltenes slimnīca" noslēdza 
2020.gadu ar nelielo zaudējumu 8 2557 EUR apmērā. Pašvaldība 2021.gadā saņems 

dividendes no radniecīgām kapitālsabiedrībām: no SIA „Līvena aptieka” – 9 043 EUR un no 
SIA “Smiltenes NKUP” -10 000 EUR. 

 
 

Uzņēmuma 
nosaukums, 

juridiskā adrese, 
reģistrācijas 

numurs 

Apgrozījums Peļņa (+) vai zaudējumi (-) 

2020.gads 2019.gads 
izmaiņas 

(+/-) 
2020.gads 2019.gads 

izmaiņas 
(+/-) 

SIA „Smiltenes 
NKUP” Pils iela 3, 

Smiltene 
Reģ.Nr.43903000435 

1 438 169 1 429 303 + 8 866 50 052 13 333 +36 719 

SIA „Līvena aptieka” 
Dakteru iela 14, 

Smiltene 

Reģ.Nr.44103018609 

887 387 947 187 - 59 800 9043 14 739 -5 696 

SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” 

Dakteru iela 14, 
Smiltene 

Reģ.Nr.40003189328 

1 275 940 1 324 528 - 48 588 -8 257 5313 -13 570 

Tabula Nr.22 Pašvaldības radniecīgu kapitālsabiedrību darbības rezultāti (EUR)39 

 

 

 
37 Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
38 Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
39 Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Uzņēmuma nosaukums, 

juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs 

Ieguldījums uz 

31.12.2019. 

EUR 

Ieguldījums 

uz 

31.12.2020. 

EUR 

Kapitāla 

daļu 

skaits  

Kapitāla daļu 

īpatsvars kopējā 

uzņēmumu kapitāla 

daļu skaitā 

SIA "ZAAO" Rīgas iela 32, 

Valmiera 

Reģ.Nr.44103015509 

90 762 90 762 90 762 2.791% 

Kopā 90 762 90 762 90 762   

Tabula Nr.23 Līdzdalība biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā40 
 

Pēc LR Tieslietu ministrijas uzņēmumu reģistra datiem Smiltenes novada pašvaldībai 

pieder SIA „ZAAO” 90 762 kapitāla daļas.  
 
7.3. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI, TAI SKAITĀ PĀRSKATS PAR DEBITORIEM 

(PRASĪBĀM)  
 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozāmie līdzekļi samazinājušies par 116 066 EUR: 
krājumu palielinājums 125 435 EUR, īstermiņa prasību samazinājums 121 530 EUR, nākamo 
periodu izdevumu palielinājums 7 344 EUR, naudas līdzekļu atlikuma samazinājums 127 315 

EUR. 
 

Aktīvs Pārskata perioda 

beigās  

Pārskata 

perioda sākumā  

Izmaiņas 

( +, - )  

Īstermiņa prasības– kopā  335 172 456 702 -121 530 

Prasības pret pircējiem un 

pasūtītājiem 

184 594 190 378 -5 784 

Prasības  par ārvalstu finanšu 

palīdzības un Eiropas Savienības 

politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem (pasākumiem) 

10 876 43 +10 833 

Prasības par nodokļiem 122 784 241 710 -118 926 

Uzkrātie ieņēmumi 83 082 30 526 +52 556 

Prasības pret personālu 3 301 2 192 +1 109 

Pārējās prasības 42 865 97 094 -54 229 

Uzkrājumi nedrošām prasībām (-) -112 330 -105 241 -7 089 

Tabula Nr.24 Īstermiņa prasības (EUR)41 
 

7.4. PĀRSKATS PAR SAISTĪBĀM  

 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru saistības palielinājušās par 

1 302 129 EUR, tajā skaitā ilgtermiņa saistības par 1 764 639 EUR, bet īstermiņa saistības – 
par 392 843  EUR. 

 

Pasīvs Pārskata 

perioda beigās  

Pārskata 

perioda 

sākumā  

Izmaiņas 

( +, - )  

  Kreditori - kopā 18 979 764 17 677 635 +1 302 129 

Ilgtermiņa saistības 14 700 742 12 936 103 +1 764 639 

Ilgtermiņa aizņēmumi 14 613 769 11 232 481 +3 381 288 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 

86 973 1 703 622 -1 616 649 

 
40 Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
41 Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Īstermiņa saistības un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa 

1 111 042 718 199 +392 843 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

354 796 371 765 -67 156 

Īstermiņa uzkrātās saistības 611 268 678 424 -67 156 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus) 

457 959 389 013 +68 946 

Saistības par nodokļiem, nodevām citiem 

maksājumiem 

366 238 325 472 +40 766 

Pārējās īstermiņa saistības  8 745 4 691 +4 054 

Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa 

maksājumi un transferti 

1 368 974 2 253 968 -884 994 

Tabula Nr.25 Kreditori (EUR)42 
 

 

7.5. 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 
6.63%. 

2020.gadā noslēgti astoņi jauni aizņēmumu līgumi par 3 909 883 EUR. Saņemta 

ilgtermiņa aizņēmumu daļa 12 aizņēmumiem 5 695 923 EUR, tajā skaitā 3 046 996 EUR par 
iepriekšējos gados slēgtiem līgumiem. Veikta pamatsummas atmaksa 26 aizņēmumiem 

1 930 663 EUR. 
Aizņēmumu neatmaksātā daļa uz 31.12.2020. ir 38 aizņēmumiem 15 708 578 EUR. 

 

 
42 Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 



  

 

 

70 

Pielikums nr. 1 

REVIDENTA ZIŅOJUMS 
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Pielikums nr.2 

DOMES LĒMUMS  
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Pielikums nr.3 

DOMES LĒMUMS  

 


