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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 – EURpas Sociālai fonds  

ELFLA - EURpas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai 

ERAF - EURpas Reģionālās attīstības fonds  

ES – EURpas savienība  

FK – Futbola klubs  

GRT - Garīga rakstura traucējumiem  

HES – Hidroelektrostacijas 

IEKRP - Ilgtspējīga enerģijas un klimata rīcības plāns 

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 studija  

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 centrs 

VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

VSAOI - Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme  

VZD – Valsts zemes dienests  
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PAŠVALDĪBAS VADĪBAS UZRUNA 
 

2021. gads Smiltenes novadā ir bijis ļoti dinamisks un 
notikumiem bagāts. 

Esam aizvadījuši ierobežojumiem pilnu gadu saistībā ar 

Covid – 19 izplatības mazināšanu un turpinājuši cīnīties pret 
pandēmijas ietekmi Smiltenes novadā. Bijām izveidojuši darba 

grupu, kura ikdienā strādāja ar Covid-19 pandēmijas izplatības 
un seku mazināšanu. Organizējot šo darba grupu, spējām 
operatīvi sekot līdzi Ministru kabineta noteikumu izmaiņām.  

Pandēmijas laikā ekonomisko seku mazināšanai 
pašvaldībām bija iespēja izmantot papildu finanšu resursus, un 

mēs varējām daudz straujāk attīstīt mūsu novada 
infrastruktūras objektus, izmantojot aizņēmumus programmā “Aizdevumi pašvaldībām Covid-
19 izraisīto krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. Liels gandarījums bija arī par Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto programmu “Pašvaldību augstas 
gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2021. gadam”, kur mēs saņēmām grantu divu 

projektu realizācijai - Baznīcas laukuma pārbūvei un Smiltenes vidusskolas 
energoefektivitātes uzlabošanai.  

Smiltenes novads piedzīvojis arī izmaiņas administratīvajā teritorijā. “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” noteic, ka pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām tiek 
izveidota jauna administratīvā teritorija – Smiltenes novads -, kurā apvienoja bijušos 

Smiltenes, Raunas un Apes novadus. Pēc novada apvienošanas bija jāuzsāk darbs pie 
plānošanas un attīstības dokumentu izstrādes. Jaunajam novadam bija svarīgi noteikt 
attīstības virzienu, lai turpinātu vienmērīgu visa jaunizveidotā Smiltenes novada attīstību, 

neaizmirstot par attālākām novada vietām un pagastu teritorijām. Tika organizētas darba 
grupu sanāksmes un publiskās apspriešanas, lai kopā ar novada iedzīvotājiem nonāktu pie 

plānošanas un attīstības dokumentiem, kuri noteiks Smiltenes novada turpmākos attīstības 
virzienus. 

Pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām tika uzsākts darbs pie jaunās Smiltenes novada  
pašvaldības struktūras. Kopumā tika meklēts risinājums, kā apvienot visu trīs iepriekšējo 
novadu administrāciju un iestāžu darbu. Esam izveidojuši jauno novada administrāciju tā, lai 

tā būtu pēc iespējas tuvāk novada iedzīvotājiem. Ņemot vērā novada plašo teritoriju, ir 
nepieciešams, lai pagastu teritorijās strādā amatpersonas, kuras uz vietas var pieņemt 

lēmumus par dažādiem jautājumiem, esot tuvu novada iedzīvotājiem.  
Ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga reģionālā vizīte Smiltenē deva iespēju organizēt 

viņa tikšanos ar novada uzņēmējiem, kurā apsprieda jautājumus par nodokļu politiku, 

darbaspēka trūkumu un neapmierinošo ceļu stāvokli. Sarunas galvenā tēma bija mājokļu 
trūkums, kas ir liels izaicinājums ne tikai Smiltenes pilsētā, bet arī citviet mūsu novadā.  

Liels gandarījums bija par augsto novērtējumu konkursā “Gada labākā būve Latvijā 
2020”, kurā tika atzinīgi novērtēta Vecā parka un Vidusezera hidrotehniskās būves 
rekonstrukcija un ezera tīrīšana, piešķirot 1. vietu nominācijā “Ainava”. Šī ir lieliska vieta 

mūsu pilsētas sirdī, kura tika veidota tā, lai mūsu novada iedzīvotājiem būtu skaista vieta 
pastaigām un atpūtai. 

Kultūras dzīve novadā ir aizvadīta zem stingru ierobežojumu zīmes. Virkne pasākumu 
nevarēja notikt, kā bija plānots sākotnēji, jo bija jāievēro dažādi valsts noteiktie pasākumu 
organizēšanas ierobežojumi. Neraugoties uz šiem sarežģītajiem apstākļiem, mums tomēr 

izdevās nodrošināt kultūras pasākumus mūsu novada iedzīvotājiem. Kā lielākos varam  minēt 
Smiltenes pilsētas svētkus, Apes pilsētas svētkus, Raunas vārda dienas svinības. 

Budžeta veidošana bija ļoti sarežģīta, ņemot vērā, ka līdz novadu apvienošanai katrai 
teritoriālajai vienībai bija savs budžets. Pēc novadu apvienošanas, izveidojot jaunu 
administratīvo teritoriju, visu trīs novadu budžeti bija jāapvieno.  
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Nākošajā gadā plānojam turpināt attīstīt novada teritoriju, rūpēties par izglītības, 

tūrisma un kultūras pasākumu pilnveidi, risināt novada attīstībai svarīgus jautājumus, kā, 
piemēram, ceļu un tiltu infrastruktūru, mājokļu pieejamību, visu iesākto projektu realizāciju 

un jaunu projektu uzsākšanu. Pateicamies mūsu novada iedzīvotājiem, kuri ikdienā aktīvi 
darbojoties, palīdz pašvaldībai realizēt iecerētos plānus. Mūsu galvenais uzdevums ir rūpēties 
par to, lai mūsu novada iedzīvotāji rītdien dzīvotu labākā novadā, nekā šodien. Paldies Jums 

visiem! 
 

Edgars Avotiņš, 

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
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2. SMILTENES NOVADA RAKSTUROJUMS 
 

2.1.  VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  
 

Smiltenes novads 2021. gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā piedzīvojis 
būtiskas pārmaiņas - apvienojušies trīs Apes, Smiltenes un Raunas novadi.  

 
1. attēls. Smiltenes novadā ietilpstošās administratīvās teritorijas. *Iedzīvotāju skaits līdzšinējos 

novados uz 30.06.2021. 

 
Smiltenes novada pašvaldība izveidota 2021. gada 1. jūlijā. Administratīvajā 

teritorijā ietilpst Smiltenes pilsēta (novada administratīvais centrs), Apes pilsēta un 14 

pagasti: Apes pagasts, Bilskas pagasts, Blomes pagasts,  Brantu pagasts,  Drustu pagasts,  
Gaujienas pagasts,  Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Raunas 

pagasts, Smiltenes pagasts, Trapenes pagasts, Variņu pagasts, Virešu pagasts. 
 Kopējā teritorijas platība – 1800,15 km2. Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem 

Launkalnes pagasts – 221,8 km2, t.i., 12,32% no kopējās novada teritorijas. Vismazākā 

platība ir Apes pilsētai – 2,45 km2, kas ir 0,14%. Kopējais iedzīvotāju skaits uz 30.06.2021. 
ir 19 019, turpretī nākamā gada sākumā 01.01.2022. novadā dzīvo 18 891 iedzīvotāji. 

Iedzīvotāju blīvums – 10,49 iedz./km2. 
Smiltenes novads robežojas ar Valkas, Valmieras, Cēsu, Alūksnes, Gulbenes 

novadiem un Igaunijas republikas – Valgas un Veru - apriņķiem. 

Novadu šķērso galvenie autoceļi – šoseja (A2) Rīga-Veclaicene–Sanktpēterburga 
(Krievija) un valsts reģionālie autoceļi Valmiera–Smiltene, Smiltene–Valka, Smiltene–
Gulbene, Smiltene–Strenči, Ape-Alūksne, Valka-Vireši, kas sekmē Smiltenes novada un citu 

reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību. 

Nozīmīgākās tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība un mežsaimniecība. 
Novada pagastu teritorijās ir vienmērīgi izvietotas  arī derīgo izrakteņu atradnes. Izejvielu 

resursi spēj pilnīgi nodrošināt ne tikai iekšējā tirgus vajadzības, bet arī ļauj eksportēt daļu 
izejvielu vai no tām iegūto produkciju. Novads ir bagāts ar ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Tajā 
esošās upes, ezeri, slīpās nogāzes un salīdzinoši mazais attālums starp ezeriem ir piemērota 

vide ainaviskās telpas attīstīšanai. Neskartās dabas teritorijas, bioloģiskā daudzveidība ir 
resursi, kurus, atbilstoši pielāgojot, var izmantot pilsētas un novada lauku teritoriju 

ekonomiskā potenciāla palielināšanai, ekonomiskās aktivitātes veicināšanai, kā arī iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanai. 
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2. attēls. Smiltenes novada teritorijas karte. 

 

2.2. IEDZĪVOTĀJI 
 
Lielākais iedzīvotāju skaits koncentrējas Smiltenes pilsētā – 5360 jeb 28,37% no visiem 

Smiltenes novada iedzīvotājiem. Otrā lielākā administratīvi teritoriālā vienība pēc iedzīvotāju 
skaita ir Raunas pagasts (12,6%). Vismazāk apdzīvotais ir Apes pagasts ar 455 iedzīvotājiem. 
Lielākais iedzīvotāju skaita samazinājums gada laikā vērojams Raunas pagastā (- 53) Bilskas 

pagastā (- 46), Smiltenes pagastā (- 43) un Smiltenes pilsētā (- 43). 

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

01.01.20221.  

 
1 PMLP, Dati uz 01.01.2022. 



  

 

 
7 

Pēc novadu apvienošanās, uz 01.07.2021., abu dzimumu pārstāvju skaits ir līdzsvarā - 

50,3% sievietes un 49,7% vīrieši.  

 
Dzimšanas reģistrācija 
 

Administratīvi teritoriālās reformas gaitā iestādes tika apvienotas pakāpeniski. Līdz 
31.10.2021. dzimšanas reģistrācija norisinājās vēsturisko novadu dzimtsarakstu nodaļu 
reģistros - Apē, Smiltenē un Raunā.2  

 

 Smiltenes novada 

Dzimtsarakstu nodaļa 
 

01.01.2021.- 31.10.2021. 

Raunas novada 

Dzimtsarakstu nodaļa 
 

01.01.2021.- 31.10.2021. 

Apes novada 

Dzimtsarakstu nodaļa 
 

01.01.2021.– 31.10.2021. 

Reģistrētie 
jaundzimušie 

100  
(48 meitenes un 52 zēni) 

10  
(5 meitenes un 5 zēni) 

18 
(9 meitenes un 9 zēni) 

Vecāku dotie vārdi 

jaundzimušajām 
meitenēm 

Marta, Sofija, Reičela, 
Rēzija 

Keita, Lauma, 
Adelīna, Adele 

Inerce, Nikija,  

Kristīne, Daniela, 
Patrīcija, Ērika 

Vecāku dotie vārdi 
jaundzimušajiem 

zēniem 

Henrijs, Ralfs, Jānis, 
Rūdolfs, Roberts, 

Klāvs, Lūkass, 
Gustavs 

Adrians, Edgars, 

Toms, Roberts  

Emīls, Aleksandrs, 
Tomass, Matīss, 

Rihards, Kristaps,  
Edvards 

Vecāku izvēlētie un 
likumā atļautie 2 
vārdi 

Patrīcija Tīna, Keita 
Melisa, Līzbete 

Emma, Nora Ance, 

Dominiks Braiens, 
Toms Markuss, Mairis 

Toms, Markuss 
Adrians, Jēkabs Jānis, 

Bruno Reinis 

Anna Paula, Edvards 
Eliass 

Katrīna Luīze, Emīlija 
Eiva, Luīze Ņina, Dīns 

Matīss 

1. Tabula. Pirms nodaļu apvienošanās statistika. 

 

Laika periodā no 01.11.2021. līdz 31.12.2021., Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti  18  jaundzimušie (11 meitenes un 7 zēni).   

Dzimušo bērnu skaits teritoriālajā dalījumā: Smiltenes pilsētā - 5; Apes pagasts - 1; 

Grundzāles pagastā - 2; Launkalnes pagastā - 1; Palsmanes pagastā - 3; Raunas pagastā - 1; 
Smiltenes pagastā - 3; Variņu pagastā - 1; citās pašvaldībās – 1. 

Vecāki jaundzimušajām meitenēm devuši vārdus Letīcija Anna, Evelīna, Elīna, Ieva, Elva, 
Eliana, Aurora, Annija, Kitija, Falka, Sofija, bet zēniem: Lūkass, Rajens, Kārlis, Teodors, 
Jēkabs, Māris, Reinis. 

 

Laulības reģistrācija  
 
Dzimtsarakstu nodaļās līdz Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidei 

01.11.2021. reģistrētas 8 laulības Apes dzimtsarakstu nodaļā, Raunā  reģistrētas 10 laulības. 
Drustu Evaņģēliski luteriskajā draudzē noslēgta 1 laulība. Smiltenes dzimtsarakstu nodaļā  

reģistrēta 31 laulība. Smiltenes Romas katoļu draudzē noslēgtas 3 laulības un Smiltenes 
evaņģēliski luteriskajā draudzē noslēgtas 2 laulības. 

 
2 Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa 
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No 01.11.2021. līdz 31.12.2021. reģistrētas 5 laulības.  

Miršanas reģistrācija  
 

 Smiltenes novada 
Dzimtsarakstu nodaļa 

 
01.01.2021.- 31.10.2021. 

Raunas novada 
Dzimtsarakstu nodaļa 

 
01.01.2021.- 31.10.2021. 

Apes novada 
Dzimtsarakstu 

nodaļa 

 
01.01.2021.– 
31.10.2021. 

Reģistrētie 
miršanas fakti 

151 33 40 

Visaugstākais 

mirušo skaits  

Janvārī Februārī Janvārī 

Viszemākais 

mirušo skaits 

Martā un Augustā Jūnijā Martā un Septembrī 

Galvenie nāves 
cēloņi 

Sirds saslimšanas 
(53); Asinsvadu 

saslimšanas (30); 
Vēža intoksikācija 

(23); Covid-19 (23). 
 

Sirds saslimšana 
(19); Asinsvadu 

saslimšanas (7); Vēža 
intoksikācija (6). 

Sirds saslimšana 
(16); Asinsvadu 

saslimšanas (6); 
Vēža intoksikācija 

(9); Covid-19 (6). 

 
2. Tabula. Pirms nodaļu apvienošanās statistika. 

 
No 01.11.2021. līdz 31.12.2021. reģistrētas 43 miršanas, to skaitā 36 novada iedzīvotāji 

un 7 citās pašvaldībās dzīvojošie. Mirušas 24 sievietes un 19 vīrieši. Novembra mēnesī 
reģistrētas 25 miršanas, decembra mēnesī reģistrētas 18 miršanas. Apkopotā informācija 

liecina, ka galvenais nāves cēlonis - sirds saslimšanas (20), asinsvadu saslimšanas (8), vēža 
intoksikācija (9), COVID-19 vīrusa infekcija (3) un citi (3). 

 

Pēc teritoriālo vienību  dalījuma  mirušo personu skaits: Smiltenes pilsētā (10), Apes 
pilsētā (2), Apes pagastā (2), Bilskas pagastā (3), Blomes pagastā (1), Brantu pagastā (3), 

Gaujienas pagastā (1), Grundzāles pagastā (1), Drustu pagastā (1), Launkalnes pagastā (2), 
Palsmanes pagastā (2),  Raunas pagastā (2), Smiltenes pagastā (2), Trapenes pagastā (2), 

Variņu pagastā (1), Virešu pagastā (1), citās pašvaldībās (7). 
 

 

2.3. EKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS  
 

Pēc teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtējuma 2020. gadā, – starp 110 Latvijas 
novadiem, bijušais Smiltenes novads atradās 29. vietā (0,144 indeksa vērtība), Apes 
novads bija ierindojies 74. vietā (-0512 indeksa vērtība), savukārt Raunas novads atradās 

37. vietā (0,027 indeksa vērtība).  
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4.attēls. Iedzīvotāji darbspējas vecumā un Bezdarba līmenis novados līdz 30.06.2021.   

 
 

Uz 31.12.2021. Smiltenes novadā reģistrētais bezdarba līmenis bija 4,2%, savukārt 
Valstī kopumā – 7,2%.  

 
Kopumā novadā darbojas 1263 uzņēmumi (SIA „Lursoft” dati), kur 55 uzņēmumu 

gada apgrozījums ir lielāks par 1 miljonu EUR. 2021. gada laikā kopumā novada teritorijā 

reģistrēti 49 jauni uzņēmumi, savukārt likvidēti - 75.  
 

Lielākie novada uzņēmumi aktīvākajās uzņēmējdarbības nozarēs  
 

Kokapstrāde Mežsaimniecība Ceļu būve 

 

• STORA ENSO LATVIJA, 

AS 

• VUDLANDE, SIA 

• SMILTENE IMPEX, SIA 

• VAIDENS, SIA 

• PB KOKSNE, SIA 

• LV TIMBER, SIA  

• RISMUS VK, SIA  

• ZIĶERI, SIA 

 

• PATA Strenči, AS 

• AL MEŽS, SIA 

• EP Forest, SIA  

• Mežroze IG, SIA 

 

 

• 8 CBR, SIA 

• CEĻINIEKS 2010, SIA 

• Smiltenes ceļinieks, SIA 

• ARG būve, SIA  

 

Mazumtirdzniecība Vairumtirdzniecība Lauksaimniecība 

 

• FIRMA MADARA 89, 

SIA 

• LAUKU APGĀDS UN 

MELIORĀCIJA, SIA 

• TESPARS, SIA 

• LAR & CO, SIA 

• NESTIK, SIA  

 

 

• BioMix Balticum, SIA 

• TIM-T, SIA 

• PRIVĀTBŪVE, SIA 

• MINERĀLIE MATERIĀLI, SIA 

• AGROTEHNIKA SMILTENE, 

SIA 

• ADVANCE AT, SIA 

• JBJ, SIA 

 

• KALĒJIŅI 1, ZS 

• KALNA TOMĒNI, SIA 

• ROŽKALNI, ZS 

• PALSA, SIA 

• VIDZEMĪTE, SIA 

 

Pakalpojumi Ražošana Celtniecība 

 

• SM ENERGO, SIA 

• Smiltenes NKUP, SIA 

• PAN-TRANS, SIA 

 

• GRAANUL INVEST, SIA 

• SMILTENES PIENS, AS 

• Granul Invest Energy, SIA 

 

• Pavasars Housing Construction, 

SIA 

• ASE, SIA 
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• Sarkanā krusta 

Smiltenes slimnīca, 

SIA 

• Apiņi, SIA 

• Precision farming, SIA 

• Līvs AM, SIA 

• SAUKAS KŪDRA, SIA 

 

• INCUKALNS ENERGY, SIA 

• GRAANUL PELLETS ENERGY, 

SIA 

• TROLL Smiltene, SIA 

• SMILTENES KOKS, SIA 

• PAVASARS WINDOWS, SIA 

• AW LATVIA, SIA 

• FABRIKA RAUNA, SIA 

• RAUNAS BRUĢAKMENS, SIA 

• EVENTO, SIA  

• V5, PS 

 

3.Tabula. Aktīvākākie novada uzņēmumi uzņēmējdarbības nozarēs. 

 
Pašvaldības atbalsts jaunajiem uzņēmējiem  

 
Veicinot uzņēmējdarbības attīstību Smiltenes novadā, tiek īstenoti dažādi pasākumi, 

nodrošināta pakalpojumu pieejamība, piemēram: iespēja nomāt pašvaldības zemi; 

nekustamo īpašumu nodokļu atlaides; pieejami 3 lauku attīstības speciālistu pakalpojumi, kas 
palīdz un konsultē lauku uzņēmējus; darbojas tūrisma informācijas centrs, kas palīdz tūrisma 

uzņēmējiem un iesaista dažādās aktivitātēs, projektos; iespēja pieslēgties inženiertīkliem 
Smiltenē un lielākajos ciemos; pašvaldība turpina publiskās infrastruktūras uzlabošanu un 
sakārtošanu. 

Smiltenes novada pašvaldības atbalsts jaunajiem uzņēmējiem:  
• Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, nodrošina Valsts 

iestāžu pakalpojumu pieejamību; 
• reklāmas izvietošanai 50% atlaide uzņēmumiem, kas reģistrēti Smiltenes novadā; 
• plānotas ES investīcijas ražošanas teritoriju sakārtošanā; 

• investīciju objektu karte, kurā apkopota informācija par pārdošanā vai 
iznomāšanai pieejamajiem īpašumiem uzņēmējdarbībai un investīcijām; 

• uzņēmējdarbības konkursi; 
• biznesa atbalstu institūciju pieejamība; 
• kontaktpersona reemigrācijas jautājumos; 

• konkurss “Smiltenes novada uzņēmējs”; 
• jauno uzņēmēju pasākums “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”; 

• interaktīvā karte “Pērc gudri, izvēlies vietējo!”– bezmaksas reklāmas platforma; 
• uzņēmēju katalogs– iespēja bez maksas publicēt informāciju novada mājas lapā; 
• darba iespēju – vakanču - bezmaksas publicēšanas iespējas novada mājas lapā. 

 
2021.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.  
 

Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām   
 
2021. gadā Smiltenes novada pašvaldība turpināja veiksmīgi sadarboties un atbalstīt 

nevalstisko organizāciju iniciatīvas, projektu līdzfinansēšanas konkursā tika atbalstīti 13 
nevalstisko organizāciju projekti: 

 
• Projektam Fotogrāmata “Gaujiena gadalaikos”. Iesniedzējs - biedrība “Ravels”. 

Piešķirtais finansējums: 1888,20 EUR; 

• Projektam “Smiltenes futbola vēstures izpēte”. Iesniedzējs - biedrība “Futbola 
klubs “Smiltene”. Piešķirtais finansējums: 1734,84 EUR; 

• Projektam “Smiltenes novada deju raksti”. Iesniedzējs - biedrība “Grundzāle 
2010”. Piešķirtais finansējums: 1443,10 EUR; 
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• Projektam “Smiltenes bundzinieki”. Iesniedzējs - biedrība “Smiltenei un Latvijai”. 

Piešķirtais finansējums: 1071,00 EUR; 
• Projektam “Puķītes”. Iesniedzējs - biedrība “Apvedceļš”. Piešķirtais finansējums: 

648,00 EUR; 
• Projektam “Mākslīgā intelekta video reģistratora "Veo" iegāde”. Iesniedzējs - 

biedrība “Futbola klubs “Smiltene”. Piešķirtais līdzfinansējums: 1000,00 EUR; 

• Projektam “Palsmanes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa logu restaurācija”.  
Iesniedzējs - Palsmanes Evaņģēliski Luteriskā Draudze. Piešķirtais 

līdzfinansējums: 276,65 EUR; 
• Projektam “Zaļā klase Grundzāles skolai”. Iesniedzējs - biedrība “Grundzāles 

skolai”. Piešķirtais līdzfinansējums: 776,68 EUR; 

• Projektam “Būsim pa smuko!”. Iesniedzējs - biedrība “Basketbola klubs Smiltene”/ 
Piešķirtais līdzfinansējums: 875,00 EUR; 

• Projektam “BMX sporta kreklu un treniņa krekla iegāde”. Iesniedzējs - biedrība 
“BMX klubs Silvas ziķeri”. Piešķirtais līdzfinansējums: 800,00 EUR; 

• Projektam “Kopā būt 2021”. Iesniedzējs - nodibinājums “Fonds Saules kalns”. 

Piešķirtais līdzfinansējums: 1000,00 EUR; 
• Projektam “Blomes pamatskolas apzaļumošanas un labiekārtošanas projekts”. 

Iesniedzējs - biedrība “GaisMa tunelī”. Piešķirtais līdzfinansējums: 771,67 EUR; 
• Projektam “Disku golfa parka PALSA paplašināšana”. Iesniedzējs - biedrība 

"Sporta draugu klubs PALSA". Piešķirtais līdzfinansējums: 500,00 EUR. 

 
Projektu konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai 

atbilstošas projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un 
teritorijas labiekārtošanas jomās.  

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.  

 
 

3. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES STRUKTŪRA  
 
Smiltenes novada iedzīvotāju pārstāvniecību nodrošina to ievēlēta Pašvaldības 

lēmējinstitūcija – Smiltenes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome), kas pieņem 
lēmumus, nosaka Pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā Pašvaldība nodrošina tai deleģēto valsts 

pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda Pašvaldības budžetu. 
Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par Pašvaldības institūciju tiesisku darbību un 

finanšu līdzekļu atbilstošu izlietojumu. 
 
Domi atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam veido 15 deputāti. 

   
Līdz 01.07.2021. vēsturisko novadu domes veidoja - 15 deputāti Smiltenes novadā un 9 

deputāti Apes un Raunas novados.  
 

 Lai nodrošinātu savu darbību un izskatītu Domes lēmumu projektus, Dome no Domes 
deputātiem ievēlē šādas pastāvīgās komitejas: 

 

• Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgo komiteju 11 locekļu sastāvā; 
• Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgo komiteju 7 locekļu sastāvā; 

• Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgo komiteju 7 locekļu sastāvā. 
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Pašvaldības darbību nodrošina Domes priekšsēdētājs, 2 Domes priekšsēdētāja 

vietnieki, izpilddirektors, 2 izpilddirektora vietnieki, kā arī Pašvaldības iestāžu darbinieki 
atbilstoši Pašvaldības pārvaldes struktūrai:  

 
 

 
 

5.attēls. Smiltenes novada pašvaldības shēma. 
 

3.1. DOMES DARBĪBA 
 
Kopš 01.07.2021. Smiltenes novada pašvaldības domi vada priekšsēdētājs Edgars 

Avotiņš.  

Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki: 
• Domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sociālajos jautājumos  - Astrīda Harju;  

• Domes priekšsēdētāja vietnieks sadarbībai ar uzņēmējiem – Gita Mūrniece.  
 

Par pašvaldības izpilddirektoru 15.07.2021. amatā tika iecelts Andris Lapiņš.  

Pašvaldības izpilddirektoram ir divi vietnieki - amatā ar domes lēmumu apstiprināti 
07.10.2021.:  

• Pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos 
– Evija Zurģe;  

• Pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos – Mārtiņš Ulāns, darba 
attiecības uzsāktas 22.11.2021.  

 

Pašvaldībā, pašvaldības iestādēs un uzņēmumos pēc apvienošanās uz pārskata 
sagatavošanas brīdi ir  1381 strādājošie. 

 



  

 

 

13 

2021. gadā kopumā notika 25 Smiltenes novada pašvaldības domes sēdes, kurās 
pieņemti 812 lēmumi. Neviena domes sēde nav atlikta deputātu kvoruma trūkuma dēļ. 

Neviens domes sēdes kavējums nav bijis neattaisnotu iemeslu dēļ. Saskaņā ar Smiltenes 
novada pašvaldības 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, kas ilga līdz 2021. gada beigām. Balsošana sēdēs 

tika nodrošināta ar videokonferenču rīka “Zoom” palīdzību.  
2021. gadā tika nodrošinātas 38 pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu organizēšanas 

un sarīkošanas.  
2021. gadā Smiltenes novada pašvaldības dome apstiprināja 41 saistošo noteikumu. 

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais 

izdevums “Latvijas Vēstnesis”, kurā publicēti 28 domes apstiprinātie saistošie noteikumi.  
 

3.2. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES  

 
Pašvaldības iestādes pienākumus, tiesības un to darbību reglamentē normatīvie akti un 

Domes apstiprināts iestādes nolikums, par kura sagatavošanu un aktualizāciju atbild 
iestādes vadītājs, izpilddirektors un tā vietnieki.  

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Smiltenes novada 
teritoriālajās vienībās, domes pakļautībā ir šādas pastarpinātās pārvaldes iestādes un 

struktūrvienības: 
 

Smiltenes novada Centrālā 

administrācija  

• Finanšu nodaļa 

• Kancelejas un personāla nodaļa 

• Juridiskā nodaļa 

• Sabiedrisko attiecību nodaļa 

• Attīstības un plānošanas nodaļa  

• Saimnieciskās darbības nodaļa 

• Dzimtsarakstu nodaļa  

• Nekustamo īpašumu nodaļa  

• Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 

• Informācijas tehnoloģiju nodaļa 

Smiltenes novada Izglītības 

pārvalde ar tās pārraudzībā 

esošām struktūrvienībām 

• Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola 

• Smiltenes vidusskola 

• Smiltenes mūzikas skola 

• Smiltenes mākslas skola 

• Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” 

• Smiltenes novada speciālā pamatskola 

• Bilskas pamatskola 

• Blomes pamatskola 

• Grundzāles pamatskola 

• Launkalnes pamatskola 

• Palsmanes pamatskola 

• Palsmanes pirmsskolas izglītības iestāde 

• Variņu pamatskola 

• Raunas vidusskola 

• Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola 

• Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” 

• Gaujienas mūzikas un mākslas skola 

• Gaujienas pamatskola 

• Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola 

• Trapenes pamatskola 

• Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs  
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Smiltenes novada Kultūras 

un tūrisma pārvalde ar 

struktūrvienībām 

 

• Smiltenes 

novada 

bibliotēka ar 

apakšstruktūrām: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Apes bibliotēka  

• Bilskas bibliotēka ar Birzuļu un Lobērģu 

nodaļām 

• Blomes bibliotēka 

• Brantu bibliotēka 

• Drustu bibliotēka ar Gatartas nodaļu 

• Gaujienas bibliotēka  

• Grundzāles bibliotēka 

• Launkalnes bibliotēka 

• Palsmanes bibliotēka  

• Raunas bibliotēka ar Rozes nodaļu 

• Trapenes bibliotēka  

• Variņu bibliotēka 

• Vidagas bibliotēka 

• Smiltenes 

novada Kultūras 

centrs" ar 

struktūrvienību 

 

Tautas lietišķās mākslas studija "Smiltene" 

• Apes tautas nams 

• Birzuļu tautas nams 

• Blomes tautas nams 

• Drustu tautas nams 

• Gaujienas tautas nams 

• Grundzāles kultūras nams 

• Launkalnes tautas nams 

• Palsmanes kultūras nams 

• Raunas kultūras centrs 

• Trapenes kultūras nams 

• Variņu tautas nams 

• Virešu saieta nams 

• Elīnas Zālītes memoriālā māja 

• Trapenes novadpētniecības centrs 

• Virešu novadpētniecības centrs “Mājvieta” 

• Smiltenes tūrisma informācijas centrs 

• Raunas tūrisma informācijas centrs  

• Smiltenes novada muzejs 

• Drustu novadpētniecības muzejs 

• Raunas muzejs 

• Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas” 

Smiltenes novada Sporta 

pārvalde 

• Smiltenes novada Sporta centrs 

Smiltenes novada Apes 

apvienības pārvalde 

 

Smiltenes novada Bilskas 

pagasta pārvalde ar tās 

pakļautībā esošu 

struktūrvienību 

• Bilskas feldšeru punkts 

Smiltenes novada Blomes 

pagasta pārvalde ar tās 

pakļautībā esošu 

struktūrvienību 

• Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu punkts 

Smiltenes novada Brantu un 

Smiltenes pagastu 

apvienības pārvalde 
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Smiltenes novada Drustu 

pagasta pārvalde 

 

Smiltenes novada Gaujienas 

pagasta pārvalde 

 

Smiltenes novada 

Grundzāles pagasta 

pārvalde ar tās pakļautībā 

esošu struktūrvienību 

• Grundzāles ambulance 

Smiltenes novada 

Launkalnes pagasta 

pārvalde ar tās pakļautībā 

esošu struktūrvienību 

• Launkalnes pagasta feldšeru punkts 

Smiltenes novada 

Palsmanes pagasta 

pārvalde 

 

Smiltenes novada Raunas 

pagasta pārvalde  

 

Smiltenes novada Trapenes 

pagasta pārvalde ar tās 

pakļautībā esošu 

struktūrvienību 

• Trapenes feldšeru punkts 

Smiltenes novada Variņu 

pagasta pārvalde ar tās 

pakļautībā esošu 

struktūrvienību 

• Variņu pagasta feldšeru punkts 

Smiltenes novada Virešu 

pagasta pārvalde ar tās 

pakļautībā esošu 

struktūrvienību  

• Virešu feldšeru punkts 

Smiltenes novada Sociālais 

dienests ar tās pārraudzībā 

esošām iestādēm: 

• Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs;  

• Gatartas pansionāts;  

• Sociālās aprūpes centrs “Trapene”; 

Smiltenes novada Būvvalde  

Smiltenes novada 

Pašvaldības policija 

 

Smiltenes novada 

Bāriņtiesa 

 

4.Tabula. Smiltenes novada pašvaldības iestādes 
 

3.3. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRVIENĪBU PERSONĀLS 
 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā no 01.07.2021. visas Apes novada domes 
un Raunas novada domes iestādes un darbinieki pārgāja darbā uz jaunveidojamo Smiltenes 

novada pašvaldību, kas ir tajā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un 
saistību pārņēmēja. 

 Līdz ar to visiem iepriekšējo pašvaldības iestāžu darbiniekiem, izņemot iepriekšējo 

pašvaldības domes deputātus, turpinājās darba tiesiskās attiecības uz iepriekš noslēgto 
darba līgumu pamata. 

Ar 01.07.2021. tika sākts darbs pie Smiltenes novada pašvaldības struktūras 
veidošanas, par pamatu ņemot Apes, Raunas un Smiltenes novadu pašvaldību izstrādāto 
dokumentu “Jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras 

projekts”.  
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Apvienojoties trīs pašvaldībām, tika pārņemtas līdzšinējo izpilddirektoru darba tiesiskās 
attiecības. Lai ievērotu pašvaldības nolikumu, ka pašvaldībā ir tikai viena amata vieta 

“Izpilddirektors”, tika organizēta iekšējā līdzšinējo Apes novada domes, Raunas novada 
domes un Smiltenes novada domes izpilddirektoru izvērtēšana, salīdzinot izpilddirektoru 

darba rezultātus un kvalifikāciju.  
Komisija, saskaņā ar izvērtēšanas un pārrunu kritērijiem, ieteica domes 

priekšsēdētājam uz Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora amata vietu virzīt 

līdzšinējo Smiltenes novada domes izpilddirektoru. Savukārt Apes novada izpilddirektoram 
un Raunas novada izpilddirektoram tika piedāvāti līdzvērtīgi amati pašvaldībā. Raunas 

novada izpilddirektors pieņēma piedāvājumu uz Raunas pagasta pārvaldes vadītāja amatu, 
bet Apes novada domes izpilddirektors izlēma pārtraukt darba tiesiskās attiecības. 

Lai izraudzītu izpilddirektora vietniekus un jaunizveidoto Drustu pagasta 

pārvaldes un Apes pilsētas un Apes pagasta pārvaldes vadītāju amatiem 
vispiemērotāko kandidātu un šajā procesā nodrošinātu atklātību un vienlīdzīgas tiesības 

pretendēt uz šiem amatiem, pretendentu atlasei tika rīkots atklāts konkurss. 
Jaunizveidotā Sociālā dienesta vadītājs tika izvēlēts, veicot līdzšinējo Sociālo 

dienestu vadītāju izvērtēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, kā 

rezultātā komisija domes priekšsēdētājam ieteica atbilstošāko pretendentu, kas bija 
līdzšinējā Smiltenes novada Sociālā dienesta vadītājs, bet diviem dienestu vadītājiem, kas 

netika virzīti uz jaunās iestādes vadītāja amatu, tika piedāvāti līdzvērtīgi darbi pašvaldībā, 
no kuriem atteicās un tika pārtrauktas darba tiesiskās attiecības. Jaunveidojamā pašvaldības 
iestāde “Smiltenes novada Sociālais dienests” uzsāka darbu 2021. gada 1. novembrī.  

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, Smiltenes novada pašvaldībā bija divas 
bāriņtiesas: Smiltenes novada Bāriņtiesa un Apes novada Bāriņtiesa, kā arī Amatas, 

Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa, kas nodrošināja 
bāriņtiesas funkciju izpildi Raunas un Drustu pagastos. Tika noteikts, ka Smiltenes novada 
Bāriņtiesas un Apes novada Bāriņtiesas reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2021. 

gada 30. septembrim, nosakot, ka pašvaldības jaunveidojamā iestāde “Smiltenes novada 
Bāriņtiesa” uzsāk darbu 2021. gada 1. oktobrī. Reorganizācijas rezultātā tika uzteiktas 

darba tiesiskās attiecības vienai bāriņtiesas sekretārei un vienam bāriņtiesas priekšsēdētāja 
palīgam. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem tie bāriņtiesu locekļi, kuri nepieteicās uz jaunā 
novada Bāriņtiesas izsludinātajiem locekļu amata konkursiem, tika atbrīvoti no darba - kopā 

4 locekļi no Apes novada bāriņtiesas un 2 locekļi no Smiltenes novada bāriņtiesas. 
Viena no apjomīgākajām reformām bija novadu administrāciju struktūrvienību 

reorganizācija, apvienojot Smiltenes novada domes administrācijas struktūrvienības  
(Finanšu nodaļu, Kancelejas nodaļu, Attīstības un plānošanas nodaļu, Juridisko nodaļu, 
Nekustamo īpašumu nodaļu, Dzimtsarakstu nodaļu; Saimnieciskās darbības nodaļu, 

Informācijas tehnoloģiju nodaļu, Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru, 
lauku attīstības speciālistus), Raunas novada domes administrāciju un tās 

struktūrvienības (Kancelejas nodaļu, Grāmatvedības nodaļu, Attīstības nodaļu, 
Dzimtsarakstu nodaļu), Apes novada domes administrācijas struktūrvienības (Kanceleju, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļu un Teritorijas attīstības nodaļu, Apes novada domes 
iestādi “Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa” un Raunas novada pašvaldības iestādi “Bērnu 
un jauniešu centrs”) un pievienojot tās Smiltenes novada pašvaldības iestādei “Smiltenes 

novada Centrālā administrācija”, turpmāk - Administrācija. Tika noteikts, ka 
Administrācija pārņem Smiltenes novada pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību 

iestādes/struktūrvienības un amatu vietas, kuru darba pienākumi funkcionāli saistīti ar 
Administrācijas mērķiem un darbības jomu. Izvērtēšanas komisija, saskaņā ar darbinieku 
darba rezultātu un kvalifikācijas salīdzinājumu un pārrunu vērtējumu, pieņēma lēmumu par 

atbilstošāko struktūrvienību vadītāju iecelšanu amatā un piedāvāja darba līgumu 
grozījumus. Rezultātā darba līguma grozījumiem nepiekrita 2 līdzšinējie struktūrvienību  
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vadītāji, ar kuriem tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības. Administrācijas darbiniekiem tika 
veikts darba rezultātu un kvalifikācijas novērtējums, kā rezultātā tika piedāvāti attiecīgi 

darba līgumu grozījumi. 7 darbinieki nepiekrita piedāvātajiem grozījumiem, un tika izbeigtas 
darba tiesiskās attiecības. 

Lai stiprinātu Administrācijas kapacitāti, 2021. gada pēdējā ceturksnī tika organizēti 
pretendentu amatu konkursi uz speciālistu amata vietām –  Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centrā uz Vadošā klientu apkalpošanas speciālista un Klientu 

apkalpošanas speciālista amata vietām, Sabiedrisko attiecību nodaļā uz Digitālā mārketinga 
un komunikācijas speciālista amatu, Juridiskajā nodaļā uz Jurista un Juriskonsulta amata 

vietām, Informācijas tehnoloģiju nodaļā uz Datortīkla administratora amata vietu, 
Nekustamo īpašumu nodaļā uz Nekustamā īpašuma speciālista un Nekustamā īpašuma 
nodokļa administratora amata vietām. 

No jauna tika izveidota Smiltenes novada pašvaldības iestāde “Smiltenes novada 
Pašvaldības policija”, nododot tai Smiltenes novada domes administrācijas struktūrvienību 

“Smiltenes novada pašvaldības policija” un Apes novada domes administrācijas 
struktūrvienību – administratīvās lietvedības inspektors. Uz priekšnieka amatu tika rīkots 
atklāts konkurss. 

Tika izveidota Smiltenes novada pašvaldības iestāde “Smiltenes novada Būvvalde”, 
nododot tai Smiltenes novada domes administrācijas struktūrvienību “Smiltenes novada 

Būvvalde”, uz vadītāja amatu tika rīkots atklāts konkurss. 
Tika izveidota Smiltenes novada pašvaldības iestāde “Smiltenes novada Izglītības 

pārvalde”, nododot tai Smiltenes novada domes administrācijas struktūrvienību “Izglītības 

pārvalde”, uz vadītāja amatu tika organizēts atklāts konkurss. 
Tika uzsākta arī Smiltenes novada pašvaldības iestāžu (Smiltenes novada Kultūras, 

sporta un mūžizglītības pārvalde, Apes kultūras un tūrisma centrs, Apes pilsētas un pagasta 
pārvaldes sporta organizatora un sporta darba organizatora, Raunas novada domes 
administrācijas struktūrvienības “Kultūras nodaļa”) un  Raunas novada domes iestāžu 

(Raunas pagasta bibliotēka, Drustu bibliotēka, Drustu novadpētniecības muzejs, Raunas 
muzejs un Raunas novada tūrisma informācijas centrs) reorganizācija, tās apvienojot un 

izveidojot iestādes “Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde” un “Smiltenes 
novada Sporta pārvalde”. Uz Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja amatu tika 
organizēta iekšējā konkursa izvērtēšana, kur tika izvērtētas līdzšinējās vadītājas: Smiltenes 

novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītāja un Apes kultūras un tūrisma 
centra vadītāja. Domes priekšsēdētājam tika ieteikta līdzšinējās iestādes “Smiltenes novada 

Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde” vadītāja, bet vadītājai, kura netika virzīta jaunās 
iestādes vadītāja amatam, tika piedāvāts līdzvērtīgs darbs iestādē – Kultūras jomas vadītāja 
amats. Jaunveidojamā pašvaldības iestāde “Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde” 

uzsāka darbu 2022. gada 1. janvārī. Arī ar 2022. gada 1. janvāri darbu uzsāka jauna 
pašvaldības iestāde “Smiltenes novada Sporta pārvalde”, kuras vadītājs tika izvēlēts, 

organizējot atklātu amata konkursu.   
Ņemot vērā, ka Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izstrādātais 

jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts paredz 
novada pagastos pagasta pārvaldes ar vienādu funkcionalitāti, veicamajiem pienākumiem un 
noteiktajām tiesībām, tika veiktas izmaiņas pagastu nolikumos un piedāvāti grozījumi darba 

līgumos Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastu pārvalžu vadītājiem. Izmaiņām nepiekrita 
Gaujienas pagasta un Trapenes pagasta pārvalžu vadītāji, ar kuriem tika izbeigtas darba 

tiesiskās attiecības. Līdz ar to, tika organizēti atklātie amatu konkursi uz Trapenes pagasta 
pārvaldes vadītāja un Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja amatu. 

Lai optimizētu pašvaldības darbību komunālā jomā, t.i., teritorijas labiekārtošana 

ūdensapgāde un kanalizācija utt., tika pieņemts lēmums līdz 2022. gada 1. martam 
reorganizēt pašvaldības iestādes “Saimnieciskais dienests” un “Komunālā saimniecība”, to  
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personālu un funkcijas nododot attiecīgajām pagastu pārvaldēm - Raunas pagasta 
pārvaldei, Drustu pagasta pārvaldei, Apes pilsētas un pagasta pārvaldei, Gaujienas pagasta 

pārvaldei, Trapenes pagasta pārvaldei, Virešu pagasta pārvaldei -, šādā veidā stiprinot 
pagastu pārvalžu kapacitāti pakalpojumu sniegšanā. 

Veicot reorganizācijas pašvaldības iestādēs, administratīvā struktūra ir veidota tā, lai  
nodrošinātu visu funkciju efektīvu izpildi visā novada teritorijā. Administratīvās (pārvaldes) 
funkcijas maksimāli ir koncentrētas, bet pakalpojumu funkcijas organizētas pēc principa – 

tuvāk pakalpojuma saņēmējam. Ārpus novada administratīvā centra bijušajos vietējo 
pašvaldību centros tiek nodrošināta pakalpojumu pieejamība, izveidojot pagastu pārvaldes. 

Bijušie novada centri – Ape un Rauna - ir noteikti kā novada nozīmes attīstības centri. 

 

3.4. VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS 

CENTRS 
 
Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 

(VPVKAC) iedzīvotāji var saņemt Smiltenes novada pašvaldības atbalstu dažādu jautājumu 

risināšanā.  
Savas kompetences ietvaros darbinieki nodrošina šādas funkcijas: 

• nodrošināt pašvaldības pakalpojumu uzturēšanu un to pieejamību par 
pakalpojumiem un to sniegšanu pašvaldībā  (tostarp e-pakalpojumu) un ar to 

saistīto procesu apzināšanu, aktualizēšanu, aprakstīšanu un publicēšanu valsts 
pakalpojumu portālā latvija.lv un pašvaldības tīmekļvietnē 
www.smiltenesnovads.lv, kā arī informēt par tiem pakalpojumu saņēmējus;  

• nodrošināt valsts iestāžu (VZD – Valsts zemes dienests, VSAA – Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra, VID – Valsts ieņēmumu dienests, NVA – 

Nodarbinātības valsts aģentūra, PLMP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 
UR – Uzņēmumu reģistrs, LAD – Lauku atbalsta dienests, VDI - Valsts darba 
inspekcija, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija – VDEĀK,) 

pakalpojumu pieejamību un ar to saistīto procesu apzināšanu, aktualizēšanu 
saskaņā ar valsts iestādēm noslēgtajiem sadarbības līgumiem;  

• organizēt pašvaldības elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas NAMEJS 
(turpmāk- NAMEJS) administrēšanu un attīstību; 

• koordinēt dokumentu apriti (tostarp elektronisko), organizēt ieviešanas procesus 

un darbinieku apmācības NAMEJS Domes izveidotajās struktūrvienībās un 
iestādēs; 

• KAC zvanu centram sniegt telefona konsultācijas par latvija.lv publicētajiem 
valsts iestāžu – pakalpojumu turētāju e-pakalpojumiem; 

• organizēt vēstuļu, korespondences, bandroļu (vienkāršo un ierakstīto) pasta 

sūtījumu noformēšanu Latvijas un ārvalstu robežās, ievērojot noteiktu kārtību 
Latvijas pasts sistēmā MANS PASTS. 

 
 Valsts budžeta dotācijas piešķiršana VPVKAC izveidei Drustu, Gaujienas un Variņu 
pagastā. Dalība pilotprojektā “Attālinātā ierēdņa konsultācijas” pakalpojums iedzīvotājiem. 

2021. gadā valsts sniegto pakalpojumu skaits Smiltenes novada VPVKAC sasniedzis 
8027 pakalpojumu. No tiem: Apes novada bijušajā teritorijā 634, savukārt Raunas novada 

bijušajā teritorijā 1082, Smiltenē – 6311. 
 
Dokumentu aprites sistēmā DVS.NAMEJS apstrādāti 9883 dokumenti. Kopumā veikti 

3635 pasta sūtījumi. Ir aprakstīti un aktualizēti – 85 pašvaldības pakalpojumi un publicēti 
Smiltenes novada mājas lapā un valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv 
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5.Tabula. VPVKAC dokumentu aprites un darba statistika. 
 
 

4. PAŠVALDĪBAS PAVEIKTAIS UN NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI  
 
4.1. IZGLĪTĪBA  
 

   Smiltenes novada Izglītības pārvalde pilda normatīvajos aktos novada pašvaldībai 

paredzētās funkcijas un īsteno Smiltenes novada pašvaldības kompetenci izglītībā. Pēc 

administratīvi teritoriālās reformas izglītības joma nav saskārusies ar būtiskām izmaiņām, jo 

strādā pēc mācību gada kalendāra. 

Kā būtiskākās izmaiņas 2021. gadā tiek minētas profesionālās ievirzes izglītībā, kur 

Smiltenes Mūzikas skolai tika izveidota struktūrvienība Apē.  

6.attēls. Smiltenes Mūzikas skolas struktūrvienības izveide Apē.  

 

 2020.gads 2021.gads 

Dati no Rindu vadības sistēmas:   

Apmeklētāji (reģistrēti caur rindas 

vadību) par 6 mēnešiem 

3281 3779 

Apmeklētāji (nereģistrēti dažādos 

jautājumos) 

~ 1664 3600 

Dati no Tet:   

Ārējo telefona zvanu saņemšana 

(parastais telefons un mobilais) 

2817 4800 

Iekšējo un  telefona zvanu saņemšana 

un izziešana (iekšējo darba 

jautājumos) 

~2500 ~2500 

Dati no Pakalpojumu centri sistēmas:   

Zvanu saņemšana (konsultācija) no 

portāla Latvija.lv (IP telefonija) 

5655 4582 

Pieņemtie iesniegumi Valsts iestādes 

pakalpojumiem 

Covid sertifikātu izsniegšana 

Klātienes konsultācija 

2167 

 

 

430 

1519 

 

1874 

625 

Dati no Visvaris sistēmas:   

POS veiktie maksājumi (kopā) par 

sniegtiem pakalpojumiem: 

Dzimtsar. Pakalp. un VN par CAR, 

Iedz.Reģ 

Bāriņtiesas pakalpojumi  

NĪN un zemes noma 

250 

 

137 

13 

100 

454 

 

127 

81 

246 
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Novada teritorijā darbojas 16 pirmsskolas izglītības iestādes un grupas, 14 vispārējās 

izglītības iestādes, 5 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, 1 speciālā izglītības iestāde. 

2021. gada 1. septembrī novada izglītības iestādēs mācību gadu uzsāka 2812 

izglītojamie – 997 izglītojamie pirmsskolas grupās, 1.-12.klases grupās 1815 izglītojamie.  

 
7. attēls. Izglītojamo skaits Smiltenes novada vispārizglītojošajās un speciālajās izglītības iestādēs uz 1. 

septembri 2019., 2020., 2021. gadā. 
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8.attēls. Izglītojamo skaits  Smiltenes novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs uz 

1.septembri 2019., 2020., 2021. gadā. 

 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 
Valsts pārbaudes darbu norises pārraudzīšanu Izglītības pārvalde veic visās novada 

vispārizglītojošās skolās un centralizēto eksāmenu jomā arī Smiltenes tehnikumā. 
Valsts pārbaudes darbiem ir 3 dažādi darbu veidi: 

• Diagnosticējošie darbi 

- 3. kl. latviešu valodā un matemātikā 
- 6. kl. latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās, 

- 8. kl. matemātikā,  
- 9. kl. dabaszinībās,  

- 11. kl. ķīmija/fizika 
• Eksāmeni 9.kl. 

- latviešu valodā, 

- svešvalodās,  
- matemātikā,  

- Latvijas vēsturē 
• Centralizētie eksāmeni 12.kl. 

- latviešu valoda, 

- svešvalodas, 
- matemātika,  

- bioloģijā,  
- fizikā,  
- ķīmijā, 

- Latvijas un pasaules vēsturē 
 

2020./2021. m. g. 9. klasēm eksāmeni nenotika, sakarā ar epidemioloģisko situāciju 
valstī. Eksāmenu vietā 9. klašu izglītojamie rakstīja diagnosticējošos darbus. 
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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. 

 

Izglītojamo motivēšana un izvērtējums 

 
Smiltenes novada pašvaldības stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo 

skolu izglītojamajiem par labiem, teicamiem un izciliem mācību rezultātiem un sabiedrisko 
aktivitāti 2021. gadā saņēma:  
2020./2021. m. g. 2. semestrī – 40 skolēni, t.i., 34 % no visiem vidusskolēniem,  

2021./2022. m. g. 1. semestrī – 41 skolēni, t.i. 39 % no visiem vidusskolēniem. 

 

Atbalsts talantīgajiem bērniem un jauniešiem: 

• Dabaszinību pasākums novada 7. - 8.kl. STEM priekšmetu apguvei; 

• Izziņas un jaunrades dienas novada skolēniem 1.- 4. klasei; 

• Jauno ģeogrāfu skola; 

• Jauno fiziķu skola; 

• Vasaras skolas kultūrizpratnes jomas mācību priekšmetos; 

 

Atbalsts karjeras izglītībā 

- ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros organizētie pasākumi 2020./2021. mācību gadā. 

- Karjeras atbalsta pasākumus epidemioloģiskās situācijas ietvaros katra skola organizēja 

savu iespēju robežās, attālināti piesaistot karjeras konsultantu ar savu dalību vai padomu.  

Pasākums Klašu grupa Laiks Skolēnu 

skaits 

26 Individuālās 

konsultācijas 

7.-12.klašu skolēni oktobris- 

jūnijs 

26 

20 tematiskās grupu 
nodarbības 

1.-9.klašu skolēniem novembris- 
maijs 

~376 

5.Tabula. Atbalsts karjeras izglītībā. 

Sagatavotas un novadītas tematiskās grupu nodarbības par dažādām tēmām: 

 

Smiltenes 

vidusskolas 

klases 

Dāvja Ozoliņa 

Apes 

vidusskolas 

klases 

Ojāra Vācieša 

Gaujienas 

pamatskolas 

klases 

“Resursi, kur meklēt atbildes uz sev 

interesējošiem jautājumiem" 

7A, 7B, 7C, 8A, 

8B, 8C, 8D 
  

“Mana nākotne pēc 17 gadiem”  7  
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“Mani nākotnes ceļi”  7  

“Nākotnes plāniņš- ko man darīt?”  8  

“Ko es daru un ko vēl varu darīt 

savas nākotnes labā?” 
6A, 6B, 6C, 6D   

“Es būšu…” (tiešsaistes nodarbība) 9A, 9B, 9C, 9D   

“Pareizs vai nepareizs lēmums. 

Lēmuma pieņemšana” 
 7  

“Brīvprātīgais darbs” (tiešsaistes 

nodarbība) 
7A, 7B, 7C, 7D   

“Mūsu profesijas ceļš” (āra nodarbība)   1.-3. klases 

“Lai sasniegtu virsotnes, man pašam 

jādara!” (āra nodarbība) 
  5.-6. klases 

“Gribu! Varu! Daru!” (āra nodarbība)   7.-8. klases 

“Īstermiņa un ilgtermiņa mērķi - ko ar 

tiem iesākt?” 
 7  

“Gribu! Varu! Daru!” (tiešsaistes 

nodarbība) 
7A, 7B, 7C, 7D   

“Mans nākotnes lēmums”  9  

6.Tabula. Tematiskās grupu nodarbības pa klašu grupām.  

Sagatavotas un novadītas apmācības pedagogiem “Karjeras vadības prasmju 

attīstīšana un veicināšana mācību un audzināšanas darbā pilnveidotajā mācību saturā” Ojāra 

Vācieša Gaujienas pamatskolā. 

 

Projektu īstenošana  
 

2021. gadā Izglītības pārvalde īstenoja un administrēja šādus projektus: 
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Apes PII 

“Vāverīte” 

         X 

Bilskas 

pamatskola 

   X  X   X X 
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Blomes 

pamatskola 

 X  X X X   X X 

Dāvja Ozoliņa 

Apes 

pamatskola 

 X X X  X   X  

Gaujienas 

pamatskola 

   X  X   X X 

Gaujienas 

Mūzikas un 

mākslas skola 

         X 

Grundzāles 

pamatskola 

X   X X X  X X X 

Launkalnes 

sākumskola 

     X   X  

Ojāra Vācieša 

Gaujienas 

pamatskola 

 X X X  X  X X  

Palsmanes 

pamatskola 

 X   X X   X X 

Raunas 

pamatskola 

 X  X  X   X X 

Smiltenes 

pilsētas PII 

“Pīlādzītis” 

         X 

Smiltenes 

novada 

speciālā 

pamatskola 

   X  X   X  

Smiltenes 

vidusskola 

X X X X  X X  X  

Trapenes 

sākumskola 

   X  X   X  

Variņu 

pamatskola 

   X X X   X X 

Smiltenes 

pilsētas BJSS 

        X  

7.Tabula.Projektu īstenošana novada izglītības iestādēs.  

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta EURpas 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 
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mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja 

profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem.  

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu 

samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk 

efektīva. 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta EURpas 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 01.09.2021. īstenot projektus uzsāk divas biedrības – 

“GaisMa tunelī” un “Grundzāles skolai”, kā arī projektus turpina īstenot “Variņu pamatskolas 

attīstības un atbalsta biedrība” un “Māsas Veronikas”. 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 

2021. - 2023. gadam “Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas 

izveide Smiltenes novada pašvaldībā” 

 Projekta mērķis ir stiprināt darbu ar jaunatni Smiltenes novada pašvaldībā, izveidojot 

vienotu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu sistēmu, pēc kuras strādāt darba ar jaunatni veicējiem, 
kas iekļauj skolēnu pašpārvalžu darba attīstību, jaunatnes nevalstisko organizāciju 

sadarbību, mobilā darba ar jaunatni izveidi, jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām 
iekļaušanu sabiedrībā. 
Projekta aktivitātes: 

• izstrādāt Jaunatnes politikas plānošanas dokumentu Smiltenes novada 
pašvaldībā, izvērtējot un pilnveidojot bijušo Apes un Raunas novadu, jaunatnes 

politikas dokumentus; 
• sadarbības veicināšana ar Smiltenes novada jaunatnes nevalstiskajām 

organizācijām; 
• attīstīt skolēnu pašpārvaldes Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēs; 
• iekļaut sabiedrībā jauniešus, īpaši jauniešus ar ierobežotām iespējām; 

• veikt mobilo darbu ar jaunatni Smiltenes novada pašvaldības pagastu teritorijā. 

 

EURpas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” 

 Mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs. 

Projekta aktivitātes: 

• “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu 

pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu 

papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”; 

• “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un 

karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības 

iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”. 
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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. 

Galvenās darbības: 

• mācību satura izstrāde; 

• mācību satura ieviešanai nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un 

aprobācija; 

• mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

izveidošana; 

• diagnostikas instrumentu izstrāde; 

• pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana; 

• mācību satura aprobācijas un ieviešanas nodrošināšanas pasākumu organizēšana; 

• informācijas un publicitātes nodrošināšana. 

 

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. 

 Galvenās darbības:  

• ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un 

pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, 

ārvalstu metodiku ieviešana); 

• ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura 

apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā. 

 

Programma “Latvijas Skolas soma” 

Programma „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet 

papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes. 

Finansējumu var izmantot programmas attiecināmo izmaksu segšanai par norisēm, 

kas dod iespēju pieredzēt mākslu un kultūru (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, 

literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un 

radošās industrijas, kas atbilst vismaz vienai no šādām programmas saturiskajām jomām: 

Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūras vērtības un 

kultūras laikmetīgās izpausmes, zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā, Latvijas daba un 

kultūrainava. 

Norisēs piedalās visi skolēni. Tās nav ārpusstundu vai interešu izglītības nodarbības, 

kurās piedalās pēc izvēles vai atlases. 

 

Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Smiltenes novada pašvaldībā 

 Projekta mērķis ir stiprināt psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci un 
uzlabot skolēniem mentālās veselības stāvokli izglītības iestādēs, informējot un aktualizējot 

mobinga un bulinga problēmu, veicinot pozitīvu saskarsmi, organizējot dažādas aktivitātes, 
saliedēšanās pasākumus, radot pozitīvu vidi skolā. 
Galvenās aktivitātes: tikšanās ar jomu speciālistiem, saliedēšanās pasākumi, iedvesmas un  
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pieredzes stāstu pasākumi, video stāsti un kino (tēmas ietvaros), plakātu veidošana, sporta 
aktivitātes, rīcības plāna izstrāde mobinga un bulinga problēmu gadījumā, u.c. 

 
Programma “Supervīzijas Smiltenes novada pedagogiem” 

 Pedagogu supervīzijas tiek īstenotas psihoemocionālā atbalsta programmas 
“Supervīzija pedagogiem Covid - 19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros, 
pamatojoties uz Ministru kabineta  2021. gada 27. maija rīkojumu Nr.350 “Par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””. 
Pakalpojuma sniegšanas laikā panāktie rezultāti un uzlabojumi: 

• izpratne par supervīzijas nozīmi profesionālajā laukā; 
• spēja izprast sevi un citus, atšķirību un līdzību atzīšana; 

• savu prakses robežu un ietekmējošo faktoru apzināšana; 

• sevis apzināšanās, pašrefleksija. 

Izglītības darbinieku motivēšana un izvērtējums 
 
Pamatojoties uz Smiltenes novada domes 2013. gada 27. novembra nolikumu Nr. 37 

“Par sasniegumiem izglītībā” Smiltenes novada domes izsludinātajā konkursā Smiltenes 
novada izglītības iestāžu izvirzītie kandidāti - kopā 30 laureāti nominācijās “Mācību darbs”, 

“Audzināšanas darbs”, “Radošums un inovācijas”, “Izglītības iestādes vadīšana”, “Atbalsts 
izglītojamiem ar augstiem sasniegumiem”.  

 
Izglītības pārvaldes metodiskā darba prioritātes 2021./2022. mācību 

gadam 

 
1. Pilnveidotā mācību satura un pieejas efektīva īstenošana vispārējā izglītībā (t.sk. 

pirmsskolas izglītības pakāpē, jo īpaši fokusējoties uz iekļaujošu pieeju. 
2. Aktīvi izmantot tehnoloģijas individualizētu mācību risinājumu nodrošināšanā. 

3. Lietpratībās balstīta vispārējās izglītības satura ieviešana un īstenošana: 
• diagnosticēt un virzīt katra izglītojamā izaugsmi, veikt nepieciešamās korekcijas 

mācību un audzināšanas procesā; 
• mācīšanās mērķu sasniegšanai izmantot daudzveidīgas mācību organizācijas formas, 

atbilstoši izglītojamā mācīšanās vajadzībām, virzot optimālā un augstākā mācību satura 

apguves līmeņu rezultātu sasniegšanai. 
4. Caurviju prasmju attīstība pirmsskolas pakāpē: 

• daudzveidīgu uzdevumu, metožu un paņēmienu izmantošana pirmsskolas mācību un 
audzināšanas procesā, lai sekmētu sadarbības prasmju attīstību; 

• nodrošināt individuālo kompetenču attīstību dabaszinību mācību jomā. 

 

4.2. KULTŪRAS, SPORTA UN MŪŽIZGLĪTĪBAS DARBS 

 
2021. gads kultūras, sporta un tūrisma nozarēs iezīmējās kā pārmaiņu un izaicinājumu 

periods. Darbību ietekmēja:  
1) Covid - 19 pandēmijas ierobežojumi; 
2) ATR, kam notika gatavošanās līdz 1. jūlijam un pēc 1. jūlija - pakāpeniska 

sadarbības veidošana, esot vienā Smiltenes novadā, apvienojoties Apes, Raunas un 
Smiltenes novadiem;  

3) kultūras un sporta institūciju reorganizācijas process, kas tika uzsākts ar Smiltenes 
novada pašvaldības domes 25.08.2021. lēmumu Nr. 115 un 27.10.2021. lēmumu Nr. 
277. un turpinās līdz 31.12.2021. 

2021. gadā visas kultūras, sporta un tūrisma iestādes darbu turpināja esošā statusā, 
tāpēc gada pārskats atspoguļo katras iestādes darbību. 
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Līdzšinējā Smiltenes novadā valsts noteikto funkciju – rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību - veic Smiltenes 

novada Kultūras, sporta un mūžizglītības  pārvalde (turpmāk – KSMP) un tās pārraudzībā un 
pakļautībā esošās iestādes un struktūrvienības. KSMP darbības prioritātes 2021. gadā: 

• sadarbības veicināšana starp KSMP struktūrvienībām, ar partneriem (pašvaldība, NVO, 
nozaru organizācijas, projekti); 

• darbinieku profesionālās kompetences paaugstināšana mūsdienīgu pakalpojumu izstrādei 

un sniegšanai. 
KSMP Smiltenes novada bibliotēkas apakšstruktūru darba prioritātes papildus iestādes 

noteiktajām:  
• sabiedrībā atjaunot paradumu apmeklēt bibliotēku. 

 

Kopumā kultūras iestādēs un to struktūrvienībās ir nodarbināti 76 darbinieki. KSMP 
administrācijas darbu nodrošina 3 darbinieki – vadītāja, vietniece un lietvede. 

 
Apes novada pašvaldības iestāde “Apes kultūras un tūrisma centrs” turpināja savu 
darbu līdz  31. decembrim. Kultūra iestāžu vadītāji apguva zināšanas profesionālās 

pilnveides kursos tiešsaistes platformās:  
• “Pārmaiņu vadīšana kultūras organizācijā” – pieaugušo profesionālās pilnveides kursi;  

• “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojumi”; 
• “Runas tehnika un runas pilnveide”; 
• “Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana”;  

• “Latvijas kultūras vēstnieku digi-tikšanās (ne) iespējamā misija” – profesionālās 
pilnveides kursi.  

Kā lielākie un nozīmīgākie kultūras pasākumi 2021. gadā bija 4. maija Baltā galdauta 
svētki, Gaujienas muižas svētki, Vītoldienas Gaujienā, Apes pilsētas svētki, Muzikālās 
pastaigas Bormaņmuižas parkā, Vaidavas, Vizlas, Tilderu dabas takās, Vasaras saulgriežu 

svētki, Virešu pagasta svētki, EURpas kultūras mantojuma dienas pie Vizlas tilta, 
Ziemassvētki u.c. 

 
Raunas novadā ir viens tautas nams, taču kultūras dzīves aktivitātes tiek realizētas 

Raunas vidusskolas telpās.  

Kā lielākie un nozīmīgākie kultūras pasākumi ir Kopības velobrauciens Rīga- Rauna, Baltā 
galdauta svētki, Muzeju nakts, Viduslaiku diena Raunā, Raunas vārda diena, Festivāls 

“Rodam Raunā”, Dārza svētki – Raunas stādi, Valsts svētki un godināšanas pasākumi, 
Ziemassvētki u.c. 

Jaunizveidotajā novadā pašvaldības struktūru kultūras un tūrisma jomā turpinās veidot 

uz esošās struktūras bāzes, apvienojot jomas iestādes zem esošās Smiltenes novada 
pašvaldību iestādes “Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde”. 

Pašvaldības iestāde “Smiltenes novada bibliotēka” turpmāk attīstīsies kā reģionālā 
bibliotēka, kur tiek sniegti gan mūžizglītības pakalpojumi, gan tiek veikta klientu 

apkalpošana. Savukārt, novadā izvietotās pagastu bibliotēkas būs novada bibliotēkas 
struktūrvienības ar apakšstruktūrām. 
 

 

4.3. KULTŪRA 
 
2021. gadā Covid - 19 vīrusa izraisītā pandēmija un tās ierobežošanai ieviestais 

ārkārtējais stāvoklis un ierobežojumi, pārtrauca klātienes mēģinājumu procesu un jebkādu 
koncertdarbību. Mēģinājumi lielākoties notika tiešsaistes režīmā. 
 

2021. gada nozīmīgākās norises un struktūrvienību aktivitātes: 
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• TLMS “Smiltene” organizēta valsts mēroga lietišķās mākslas izstāde “Koki krāsā un 
kompozīcijā – greznos un smalkos izstrādājumos”.  

• Bibliotēkas ārkārtas situācijas dēļ, apmeklētājiem bija slēgtas 5 nedēļas un 
pakalpojumu pieejamība spēkā esošo ierobežojumu dēļ visa gada griezumā bija daļēja;  

• Smiltenes novada Muzejs:  
• 1. reizi deponējis priekšmetus cita muzeja rīkotai izstādei, kā arī saņēmis 
deponējumus no citiem muzejiem; 

• uzsākta krājuma un pētniecības materiāla popularizēšana facebook.com 
platformā;  

• uzsākti pētījumi – “18.gs. Smiltenes novada kultūrvēsturiskais un 
sociālpolitiskais raksturojums kontekstā ar J. Langes darbību” un Ilzes Māras Janelis 
piesaiste Smiltenes muižas vēstures izpētes kontekstā. 

• Jāzepa Vītola memoriālajā muzejā “Anniņas”, pārrobežu sadarbības projekta “Dabas 
gars” ietvaros ierīkota mūzikas taka muzeja apkārtnē: 

• izveidota iespēja iegādāties muzeja biļetes lietotnē Mobilly;  
• nodrošināts attālināts muzeja apmeklējums diasporas bērnu grupai latviešu 
skoliņā “Kāpnītes”.  

• Trapenes novadpētniecības centrā sadarbībā ar Vidzemes augstskolu izveidota 
interaktīva glezna “Dzejnieks Ojārs Vācietis un viņa dzeja”.  

 

4.4. VESELĪGS DZĪVESVEIDS UN SPORTS 
 
Līdz 2022. gada 1. janvārim veselīga dzīvesveida veicināšanu Smiltenes novadā 

nodrošina Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes struktūrvienība 

“Smiltenes novada Sporta centrs”, Sporta padome un Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta 
skola. 

Smiltenes novada dome īsteno ESF projekta ieviešanu “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai Smiltenes novadā”, aicinot novada iedzīvotājus piedalīties bezmaksas 
veselības veicināšanas pasākumos un aktivitātēs (piem., jogas nodarbības, vingrošana 

bērniem fizioterapeitu vadībā, peldēšanas nodarbības, nūjošanas nodarbības, slēpošanas 
pārgājieni, u.c.,). Novadā ir izveidota aktīvās atpūtas infrastruktūra Smiltenē un pagastos - 

skeitparks, āra trenažieri un bērnu rotaļu laukumi.  
 

Savukārt, Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skola piedāvā virkni profesionālās 
ievirzes programmu, piem., basketbols, orientēšanas sports, vieglatlētika. Smiltenes novada 
dome ir investējusi sporta infrastruktūras attīstībā, kas ir pieejama visiem novada 

iedzīvotājiem gan Smiltenes pilsētā, gan arī pagastos – Smiltenes sporta halle, 
daudzfunkcionālais sporta centrs “Teperis”, Smiltenes vidusskolas sporta komplekss, Bērnu 

un jaunatnes sporta skolas zāle, sporta kompleksi Bilskas, Palsmanes, Grundzāles, Variņu 
pamatskolās, Smiltenes novada speciālajā pamatskolā, Smiltenes tehnikumā un Brantu 
pagastā, sporta zāles Blomes pamatskolā, kā arī BMX sporta komplekss Silvā. 

Raunas novadā sporta/trenažieru zāles un stadioni ir pieejami abos novada pagastos 
(Raunā un Drustos). Novada dome ir iesaistījusies ESF projekta “Vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā” ieviešanā un organizē dažādas sabiedrības 
veselību veicinošās aktivitātes, nodarbības un izglītojošos pasākumus. Skolēniem ir iespēja 
apmeklēt sporta pulciņus – futbola un basketbola apmācību nodarbības. 

Apes novadā veselīga dzīvesveida veicināšana ir uzticēta Apes novada domes sporta 
darba organizatoriem. Novads ir izveidojis atbilstošu infrastruktūru – volejbola laukumi, 

hokeja laukumi (nesezonas laikā kalpo par florbola, futbola, basketbola laukumiem), 
izglītības iestādēs ir sporta zāles, ko ir iespējams apmeklēt Apes novada iedzīvotājiem. Apes 
novads projektu ietvaros piesaista citus speciālistus un vada nodarbības (piem., jogu, cigun 

nodarbības). Apes novada dome ir deleģējusi funkciju par tehniskā sporta veida veicināšanu 
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novadā biedrībai “Motoklubs “Ape””, kā veidu jauniešu iesaistīšanai piedalīties moto un velo 
sacensībās. 

Visas trīs pašvaldības iespēju robežās atbalsta novada sportistus, sniedzot materiālu 
atbalstu, lai tie piedalītos sporta sacensībās.  

 
2021. gadā Smiltenes novads var lepoties par divu Smiltenes novada sportistu startiem 

Tokijas Olimpiskajās spēlēs – Līnu Mūzi un Vinetu Pētersoni.  

 
Jaunizveidotajā novadā sporta, veselīga dzīvesveida un sportisko aktivitāšu jautājumi 

atradīsies jaunveidotas pašvaldības iestādes – “Smiltenes novada Sporta pārvaldes” – 
kompetencē. Darbu turpinās Sporta attīstības padome, kā platforma sporta attīstības 
jautājumu diskutēšanai (piem., transporta jautājumu risināšanu, lai izglītojamie nokļūst gan 

uz skolu, gan uz profesionālas ievirzes nodarbībām, sportistu atbalsts, sporta pasākumu 
organizēšanas atbalsts, u.c.). 

 

4.5. TŪRISMS 

 

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs bija Smiltenes novada domes iestādes 
Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes struktūrvienība. Raunas 

novada teritorijā darbojās viens tūrisma informācijas centrs - Raunas Tūrisma informācijas 
centrs-, savukārt Apes novadā tūrisma darbu organizēja un vadīja iestādes “Apes kultūras 

un tūrisma centrs”.  
Apes pilsētā atrodas mobilais Tūrisma informācijas centrs, kurš ir atvērts 24/7 un visu 

nepieciešamo tūrisma informāciju par tūrisma objektiem, nakšņošanas, ēdināšanas iespējām 

ikviens apmeklētājs var iegūt sev vēlamā laikā.  
 

 
9.attēls. Tūrisma struktūrvienības līdzšinējos novados. 

 
No 2021. gada 1. janvāra līdz 1. jūlijam: 

 
 

SMILTENES NOVADĀ RAUNAS NOVADĀ APES NOVADĀ 

Izdotie, 
atjaunotie 
drukātie 
materiāli  

• Tūrisma karte 
“Smiltene un apkārtne” (LV, 

ENG, EST, RU)  
• Smiltenes pastaigu 
maršruta kartes 

• Pasākumu afišu 
druka 

• Izdota izziņu brošūra 
"Ceļojums pa Apes novadu"- 
bērniem no 2,5 g.v.-6. klasei 
• Izdoti un izvietoti 
drukātie materiāli un lielformāta 
baneri par ekskursiju 
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kompleksu “Dižgaru ceļš” 

Infrastruktūras 
uzlabošana, 
piedāvājuma 
bagātināšana 

• Izveidota interaktīva 
spēle “Smiltenieši prāto” 
(izspēlējušas vismaz 118 
komandas jeb 370 dalībnieki). 
• labiekārtota atpūtas 

vieta ar informācijas stendu, 
soliem, velo novietni un 
atkritumu urnu pie velo 
maršruta “Zaļais velo ceļš”  

• Izveidota spēle ar 
maršrutu “Tur, kur 

Rauna…”  
• Tika iegādāts un 
uzstādīts Staburaga 
apmeklētāju skaitītājs, 

lai apkopotu 
informāciju par tūristu 

skaitu Raunas 
Staburagā 

• Pirms aktīvās 
tūrisma sezonas sākuma veikti 
kāpņu, soliņu, tiltiņu remonti 
dabas takās. Šos darbus veica 
Virešu, Gaujienas, Trapenes un 
Apes pilsētas pārvaldes 
• Izveidots 

kompleksais ekskursiju 
piedāvājums “Dižgaru ceļš”. 
• Izgatavoti reklāmas 
baneri (2 gb. uzlikti  Apē pie 
Info stendiem, 1 gb.3x4m 
uzstādīts Trapenē pie 
novadpētniecības centra un 

1gb.3x4m uzstādīts Gaujienā), 
tika iegādāti moderni TV, lai 
varētu apmeklētājiem rādīt 
kvalitatīvas prezentācijas, 
modernizētas novadpētniecības 
ekspozīcijas, uzstādot 

interaktīvas un mūsdienīgas 
tehniskās ierīces 
• Tika izveidoti arī 
reklāmas suvenīri, piem. vinila 
magnētiņi un krūzītes ar 
uzrakstu “Dižgaru ceļš” un 
kartes attēlojumu 

Īstenoti projekti 
un aktivitātes  

• Sadarbībā ar 
biedrību “Abulas lauku 
partnerība” un Vidzemes 
Tūrisma asociāciju īstenots 
projekts “Zaļais velo ceļš – 

uzņēmēju aktivizēšanas 
iespējas” kopā ar Beverīnas 
novadu un Valmieras 
pašvaldību izstrādāts 
velomaršruts un veikta tā 
marķēšana dabā Smiltenes 
novada teritorijā   

• Kopā ar Grundzāles 
pagasta pārvaldi apsekota 
Strūves ģeodēziskā loka 
punkts, izvērtētas iespējas 
piesaistīt projektu finansējumu 
un iespējas labiekārtot tā 
apkārtni un iesaistīt tūrismā 

• Velo brauciens 
“Min’brīvi 
• Raunas TIC 

iesaistījies 
pasākumu 
organizēšanā 
sadarbībā ar Raunas 

Kultūras nodaļu, 
muzeju un bibliotēku 

• Organizēts EURpas 
Kultūras mantojuma dienu 
pasākums “Tilts pāri laikiem”, 
Vizlas dabas takā. Apmeklējums 
- vairāk kā 480 interesenti. 

Komunikācija 
digitālajā vidē  

• uztur mājaslapu 
www.visit.smiltene.lv 

• Facebook kontu 

@visitSmiltene 
• Instagram kontu 

Smiltenes_novads 

• Informācija 
publiskota 
www.rauna.lv 

mājaslapā  
• Facebook konts 

@raunastic 

• Informācija publiskota 
pašvaldības mājaslapā 
www.apesnovads.lv 

• Facebook un Instagram 
kanālos  

 

Sadarbība ar 
medijiem un 
tūrisma 
organizācijām “Ziemeļlatvija”, Vidzemes 

tūrisma asociācija, “Alūksnes 

un Malienas ziņas”, “Delfi” u.c. 
 

“Alūksnes un Malienas ziņas”, 
“Ziemeļlatvija” 
 
Tiešā reklāma, sūtot konkrētus 
ceļojumu programmu 

piedāvājumus uz Tūrisma 
firmām “Impro”, “Remiro 
Travel”, “Jaunie Rakursi”, “Balt-
go”, “Skaistie Skati” un 
pensionāru biedrībām Latvijā, 

http://www.visit.smiltene.lv/
http://www.rauna.lv/
http://www.apesnovads.lv/
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Grāmatu draugu klubiem, 
izglītības iestādēm 

Apkalpotie 
interesenti 
(01.01.21.-
30.06.21.) • Tūrisma 

informācijas centrs 4 mēnešus 

(Janvāris, Marts, Aprīlis, Maijs) 

bija apmeklētājiem slēgts. 

• Klātienē apkalpoti 

253 interesenti. 

• Raunas TIC - no 
25.05.-
21.12.2021. bija 
374 

• Raunas skatu tornī 
– 335  

• Raunas viduslaiku 

pilsdrupu 
apmeklējums – 
1011 

• Raunas Staburagā 
- no 26.04. - 
1.07.2021. -  
11219 

• 2021. gadā apkalpoti 
ap 8702 Dabas taku, muzeja, 
novadpētniecības centru 

apmeklētāji, kā arī Muzikālo 
dabas taku pasākumu 
apmeklētāju. 

8.Tabula. Tūrisma aktivitātes, līdz novadu apvienošanās. 

 
 

No 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim realizētās tūrisma aktivitātes visa 
novada interesēs 

 

Tūrisma centri primāri konsultē interesentus bijušā novada administratīvajā teritorijā. 
Darbs struktūrās līdz gada beigām paliek nemainīgs, jo tūrisma un kultūru iestāžu 

reorganizācija norisinās sākot ar 2022. gada 1. janvāri. 
• Pēc novadu apvienošanās nomainīts mājaslapas domēns no visit.smiltene.lv uz 

visit.smiltenesnovads.lv un pašvaldību līmeņos nolemts par mājaslapu apvienošanu, un 

bijušo Raunas un Apes novadu mājaslapu likvidāciju, līdz ar ko sākās darbs pie 
informācijas pārneses, lai tūrisma mājaslapa kalpotu kā informācijas nesējs par tūrisma 

jomu visā administratīvajā teritorijā. 
• Pirmais lielais kopējā novada pasākums sadarbībā ar “Lauku ceļotāju” un LIA Tūrisma 

departamentu - organizētas “Mājas kafejnīcu dienas” Smiltenes novadā. Pasākumā 

piedalījās kopā 23 mājas kafejnīcas no visa novada: 9 - Smiltenes apkārtnē, 11 - Raunas 
apkārtnē, 3 - Apes apkārtnē. Veikta dalībnieku koordinācija kā arī mārketinga funkcija - 

izveidota atsevišķa mājas lapas sadaļa, digitālās brošūras, Facebook pasākums, publicēti 
dažādi ieraksti, ēdienkartes, izveidota interaktīva karte ar dalībniekiem visā Smiltenes 
novadā utt. 

• Smiltenes pilsētas svētku ietvaros Smiltenes Tūrisma informācijas centrs izgatavoja īpaša 
dizaina, kas atbilda novada zīmolam, konfektes “Gotiņa” ar faktiem par katru jaunā 

novada pagastu un pilsētu, ko papildināja fotoattēls. Svētku konfektes tika dalītas 
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kā arī izplatītas pa novadu, lai iedzīvotājus 
iepazīstinātu ar jaunā novada teritorijām. 

• Vasarā tika veikta tūrisma uzņēmēju apsekošana un vizītes (kopā 6 braucieni), kuru laikā 
apmeklēti vairāk nekā 54 tūrisma objekti (no tiem 28 uzņēmumi), iepazīstot to 

piedāvājumu un sarunājoties par aktualitātēm un problēmām, apsekojot dabas objektu 
pieejamību un stāvokli. Tika iepazīti un apciemoti bijušā Smiltenes novada un bijušā 
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Raunas novada tūrisma objekti un uzņēmēji, bet diemžēl, beidzoties vasaras sezonas 
darbinieka darba termiņam, kas varēja braucienu laikā nodrošināt TIC klātienes darbu, 

bijušā Apes novada teritorijas apciemošana nenotika. 
• Dalība “Radio Skonto” ētera spēlē “Novadu robežas”, sadarbojoties ar Raunas TIC, Apes 

tūrisma darbinieku un sabiedrisko attiecību speciālistiem. Ētera spēlei sagatavoti 12 
dažādi jautājumi par Smiltenes novada tūrisma piesaistēm. Šīs aktivitātes ietvaros 
sagatavota informācija arī par trim tūrisma objektiem - Smiltenes Veco parku, Raunas 

Staburagu un kultūrvēsturisko maršrutu “Dižgaru ceļu”, kas iekļauti interaktīvajā kartē 
“Latvijas iespēju karte” “Radio Skonto” mājaslapā. 

• Sadarbībā ar vietējo digitālo risinājumu uzņēmumu “Travitous” sagatavotas interaktīvās 
spēles: Smiltenē - “Smiltenes ainiņas”, Raunā - “Tur, kur Rauna...”, Apē - no šādas 
kopējas iniciatīvas atteicās. Abas izstrādātās spēles finansētas no Smiltenes TIC budžeta 

līdzekļiem, reklamētas gan kopā, gan atsevišķi. 
• Smiltenes TIC un Smiltenes novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa izveidoja un 

izdeva jaunā Smiltenes novada kalendāru 2022. gadam. Kalendārā iekļautie fotoattēli 
atspoguļo visa jaunā novada teritoriju - 4 attēli ir no vietām, kas atrodas bijušā 
Smiltenes novada teritorijā, 4 attēli no bijušā Apes novada teritorijas un 4 attēli no bijušā 

Raunas novada teritorijas. 
• Ziemassvētku laikā Smiltenes TIC un Raunas TIC izveidoja digitālu mājražotāju tirdziņu - 

katalogu, kurā tika iekļauti mājražotāji, amatnieki un mazie ražotāji no visa novada. Ar šī 
kataloga palīdzību tika reklamētas saimniecības un aicināti interesenti svētku dāvanām 
izvēlēties vietējo - Smiltenes novadā ražoto. Iekļauti tika tie dalībnieki, kas paši atsaucās 

aicinājumiem e-pastos, digitālajā vidē (mājaslapās, soc. tīklos) un izrādīja vēlmi būt 
iepriekš minētajā sarakstā.  

 
Struktūrvienību individuāli realizētās tūrisma aktivitātes gada otrajā pusē: 
 

Turpinās plānoto ikgadējo pasākumu, kā arī lokālo pasākumu rīkošana un dalība tajos 
individuāli, kā ierasts. 

 
Smiltene: 
 

Smiltenes novada TIC ar savu dalību iesaistījās Smiltenes kultūras centra rīkotajā 
pasākumā “Smiltenes pilsētas svētki”. Tūrisma komanda sagatavoja fotoorientēšanās spēli 

pa pilsētu, kas pieejama gan papīra formātā, gan platformā “Travitous”. Svētku galvenajā 
dienā papildināja piedāvājumu pilsētas centrā, reklamējot pilsētu un novadu, piedāvājot 
drukātos materiālus, aicinot spēlēt jaunizveidoto spēli, tirgoja suvenīrus u.c.. 

 
TIC rīkotie pasākumi 2021. gadā:  

 
•  Pārgājiens “Iepēdo pavasarī!” - apmēram 400 dalībnieki; 

•  Aktīvā tūrisma sezonas atklāšana “Ieriteņo vasarā” un sezonas noslēgums 
“Ieriteņo rudenī!”- vairāk kā 120 dalībnieki; 

•          Velomaršruta “Zaļais ceļš Ainaži-Valmiera-Smiltene” Smiltenes novada posma 

atklāšanas pasākums ar velobraucienu – 20 dalībnieki (max atļautais norises laikā); 
•          Piedzīvojumu spēles: Latvijas apceļošanas spēle ”Pievelc Latviju tuvplānā!” 

Smiltenes posms – ap 800 dalībnieki (200 komandas); “Smiltenes ainiņas” – vairāk kā 50 
dalībnieki; Erudīcijas pastaiga “Smiltenieši prāto” – 370 dalībnieki (118 komandas). Tika 
organizēta spēle “Cilpo Smiltenē”, kur nav datu par dalībnieku skaitu. 

 
Smiltenes pilsētas tūrisma vietu reklamēšana raidījumā “Veiksmīgs uzņēmējs”, kas tika 

raidīts ēterā kanālā “TV3 life” 2021. gada 5. decembrī. Raidījumā, kura kopējais garums ir 
20 minūtes, 5 minūšu garumā tika raidīts Smiltenes tūrismu popularizējošs saturs. 
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Stāstnieks - Smiltenes vēstures pārzinātājs un gids Gunārs Auders, iekļautās vietas- 
Cērtenes Pilskalns, Smiltenes muižas komplekss, Vecais parks un Smiltenes evaņģēliski 

luteriskā baznīca, kas atspoguļotas gan stāstos, gan vizuālajos materiālos. 
2021. gada otrās puses sešos mēnešos Smiltenes TIC bija atvērts apmeklētājiem 

klātienē, divus no šiem mēnešiem - tikai apmeklētājiem, uzrādot Covid-19 vakcinēšanās vai 
pārslimošanas sertifikātus. Sākot no 01.07.2021, ar novadu apvienošanos, līdz 31.12.2021., 
Smiltenes TIC klātienē, telefoniski un elektroniski apkalpoja 1167 interesentus. 

 
Ape: 

 
Tika veiksmīgi izveidots kompleksais ekskursiju piedāvājums “Dižgaru ceļš”. 
 

Rauna: 
 

Šajā laika posmā Raunas Tūrisma informācijas centrs gatavoja dažādus pārgājienu un 
svētku maršrutus, taču Covid -  19 epidēmijas ierobežojumu dēļ tie netika īstenoti. 

Tika turpināta sadarbība ar Vidzemes plānošanas reģionu (Tūrisma maršruts “VIA 

Hanseatica”). Šīs sadarbības ietvaros tika veiktas publikācijas Facebook kontā “Tūrisma 
maršruts Via Hanseatica”. Sadarbību papildināja arī “ReTV” televīzija, kura veidoja sižetu par 

uzņēmumu “Raunas Ķiploks” un Raunas pilsdrupām raidījumam “Veiksmes formula”. 
Ziemassvētku laikā tika izstrādāts maršruts spēlei “Sniegavīru paslēpes Vidzemē”, kur viens 
no 9 kontrolpunktiem atrodos Raunā (64 komandas/130 kopā). Kā arī tika rasts risinājums   

epidemioloģiskās situācijas ierobežojumiem - Raunas centrā ikdienā tika atskaņota 
Ziemassvētku mūzika. 

 

4.6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU  
 

Lai sekmētu iedzīvotāju informētību par pašvaldībā notiekošo, veicinātu pašvaldības 
iedzīvotāju savstarpējo saziņu, sadarbību un iesaisti novada attīstības un mērķu 

sasniegšanā, Smiltenes novada pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļa 
sadarbojas ar nodaļu, iestāžu vadītājiem un pašvaldības speciālistiem, medijiem, 

dienestiem, organizācijām, uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām, starpvalstu 
sadarbības partneriem un citām sabiedrības grupām.  

 

 
10.attēls. Ar 2021.gada 1. novembri darbu uzsāk Sabiedrisko attiecību nodaļa 
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Nodaļa gatavo informāciju par domes pieņemtajiem lēmumiem, realizētajiem 

projektiem, kultūras, sporta un izglītības aktivitātēm, dažādiem aktuāliem novada 
jautājumiem, plāno un īsteno publicitātes kampaņas, gatavo pašvaldības informatīvo 

izdevumu, organizē iedzīvotāju aptaujas, pašvaldības speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem, 
kā arī piedalās novadam nozīmīgu pasākumu plānošanā, organizēšanā un norisē, nodrošina 
mārketinga mērķu īstenošanu un zīmola ieviešanas procesus.  

Lai sekmētu elektronisko komunikāciju un uzlabotu informācijas apmaiņu starp 
pašvaldību un iedzīvotājiem, kā arī balstoties uz iedzīvotāju sniegto atgriezenisko saiti un 

statistiku Sabiedrisko attiecību nodaļas speciālisti regulāri atjauno un uzlabo Smiltenes 
novada pašvaldības mājaslapas darbību un satura kvalitāti, tādējādi paaugstinot 
pakalpojumu pieejamību un palielinot iedzīvotāju informētību un līdzdalību pašvaldības 

darbības procesos.  
Ar pašvaldības mājaslapas palīdzību tiek sniegta koordinēta informācija par 

aktualitātēm un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpat iedzīvotāju informēšanai ļoti 
aktīvi tiek izmantoti pašvaldības sociālie tīkli. Ar sociālo tīklu starpniecību iedzīvotājiem 
nepārtraukti tiek sniegta atgriezeniskā saite, sekots līdzi aktuālajām tēmām, kā arī skaidroti 

iedzīvotāju jautājumi. Pašvaldībai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vietējiem medijiem 
– laikrakstu „Ziemeļlatvija”, Vidzemes televīziju, ar ziņu aģentūru „LETA”, ziņu portālu 

Delfi.lv/novados, un citu apkārtējo pilsētu elektroniskajiem komunikācijas kanāliem.  
Pēc novadu apvienošanās būtiska pašvaldības informācija tiek izsūtīta arī Vidzemes 

plānošanas reģionam, laikrakstiem “Druva” un “Alūksnes un Malienas ziņas”.  

Izmantojot visus pieejamos komunikācijas kanālus, iespējams panākt, ka Smiltenes 
novada iedzīvotāji ir informēti par pašvaldības darbu, aktualitātēm un jaunumiem. 

 
 Smiltenes novada pašvaldības uzturētie informācijas kanāli:  
 

 
11.attēls. Smiltenes novada pašvaldības uzturētie komunikācijas kanāli pirms un pēc apvienošanās. 

 
Smiltenes novada pašvaldības mājaslapa www.smiltenesnovads.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 pašvaldības nodaļu speciālisti. Ar 

http://www.smiltenesnovads.lv/
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2021. gada 1. septembri līdzšinējās Smiltenes novada mājaslapas (www.smiltene.lv) 
domēna vārds pārsaukts uz www.smiltenesnovads.lv, tās saturs tika papildināts ar Raunas 

novada un Apes novada būtiskāko un obligāti publicējamo informāciju. Informācijas 
migrēšana no rauna.lv un apesnovads.lv mājaslapām norisinājās līdz pat 2022. gadam.  

Laika periodā no 01.01.2021. līdz 30.06.2021. Smiltenes novada mājas lapa apmeklēta 
16 9705 reizes, kas ir par 157 tūkstošiem vairāk kā visa iepriekšējā pārskata gada laikā. 
Vidējais apmeklējuma ilgums 1,45 min.  

Laika periodā no 01.07.2021. līdz 31.12.2021. Smiltenes novada mājas lapa apmeklēta 
18 5801 reizes ar vidējo apmeklējuma ilgumu – nedaudz vairāk par 1,55 min. Gada laikā 

vairāk nekā dubultojies mājaslapas apmeklējumu skaits, un pieaudzis lapas skatījumu skaits 
un lietotāju pavadītais ilgums. 

 
Bezmaksas informatīvais pašvaldības izdevums „Smiltenes novada 

pašvaldības Vēstis” 
 
Smiltenes novada pašvaldības izdevums sniedz daudzpusīgu informāciju ne tikai par 

saistošajiem noteikumiem un pieņemtajiem lēmumiem, bet arī par notikumiem novadā, 
plānotajiem un īstenotajiem projektiem, Smiltenes novada pašvaldības policijas darbu, 

aktualitātēm izglītības, tūrisma, kultūras un sporta jomās un citu noderīgu informāciju. 
Izdevums ir pieejams ikvienam gan drukātā, gan elektroniskā veidā.  

Laika periodā no 01.01.2021. līdz 30.06.2021. katrā pašvaldībā tika izplatīts savs 
informatīvais izdevums: “Raunas novada vēstis”, “Smiltenes Novada domes Vēstis” un “Apes 
novada ziņas”. Katrā pašvaldībā izdevums tika izplatīts pašvaldības fizisko personu 

mājsaimniecību un juridisko personu pastkastītēs. Kopumā tika tiražēti un izplatīti 6 050 
izdevuma eksemplāri Smiltenes novadā, 1 550 izdevuma eksemplāri Apes novadā un 1 200 

izdevuma eksemplāri Raunas novada administratīvajā teritorijā. 
Laika periodā no 01.07.2021. līdz 01.12.2021. līgumsaistības ar izdevniecībām un 

pakalpojumu sniedzējiem pārtrauca Raunas un Apes novadu bijušās pašvaldības, un 

Smiltenes novada pašvaldības informatīvais izdevums pārsauca savu izdevumu par 
“Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis”, pakāpeniski audzējot tirāžas apjomu līdz 8 930 

eksemplāriem vienā mēnesī. Pašvaldības izdevums tiek izdots katru mēnesi un pieejams, 
katrā novada fizisko personu mājsaimniecībā, kā arī lasīšanai elektroniskā veidā. 

 
Pašvaldības komunikācija sociālajos medijos   
 

Smiltenes novada sociālo tīklu lapām 2021. gada maija mēnesī ievērojami pieauga 
sekotāju skaits un blakus novados dzīvojošo iedzīvotāju aktivitāte.  

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

Šis ir sociālais tīkls, kurā pašvaldība mērķē informāciju medijiem un sadarbības 
partneriem. 2021.gadā pašvaldība šajā kanālā veica 109 ierakstus, kas sasniedza 4248 

sociālā tīkla lietotājus. Citu lietotāju pievienotā saturā pašvaldība tika pieminēta 432 reizes. 
2021.gadā pašvaldības kontam pievienojās 29 jauni sekotāji un kopumā pašvaldības saturu 
šajā medijā patērē 2092 sociālā tīkla lietotāji.  

 

Facebook.com 
Pieejams- https://www.facebook.com/SmiltenesNovads/ - kopš 2016.gada.  
Uz 31.12.2021. - sekotāju skaits 4903, kas ir par 1020 vairāk nekā 2020.gada 

nogalē. Facebook.com pašvaldības lapā tiek publicētas īsas ziņas ar atsaucēm uz mājas 
lapu. 2021.gadā tika sagatavota 1161 ziņa, kas skaidro norises un aktualitātes pašvaldībā. 

http://www.smiltene.lv/
http://www.smiltenesnovads.lv/
https://twitter.com/SmiltenesNovads-%20kopš%202011
https://www.facebook.com/SmiltenesNovads/
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180 ziņas tika pārpublicētas no ministriju sagatavota satura, 380 reizes pašvaldības lapā tika 
publiskota citu iestāžu un sadarbības partneru informācija.  

 
Youtube.com  

2021.gadā šis kanāls ir nodrošinājis pašvaldības video satura uzglabāšanas 

funkciju, mērķtiecīga komunikācija šajā medijā nav norisinājusies.  

Instagram.com 
https://www.instagram.com/smiltenes_novads/ -  kopš 2016.gada, sekotāju 

skaits uz 01.06.2022.-2848, kas ir par 123 vairāk kā iepriekšējā gadā. Konta 

izveidošanas un uzturēšanas mērķis ir popularizēt novadu, tūrisma objektus un norises caur 
vizuālo komunikāciju. Kontu administrē Smiltenes novada tūrisma informācijas centrs.  

 

Iedzīvotāju aptaujas 
 
Smiltenes novada pašvaldība no 2022. gada 21. februāra līdz 10. martam veica aptauju 

par pašvaldības darbu 2021. 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 drukājamā, gan elektroniskā formātā Smiltenes novada 
oficiālajās tīmekļvietnēs, kā arī izdevuma “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” februāra 
numurā. 

Kopumā pašvaldības novērtējuma aptauju aizpildīja 130 Smiltenes novada iedzīvotāji, 
kas ir par 140 mazāk, kā iepriekšējos gados. Ņemot vērā zemo respondentu skaitu, 

secinām, ka šāda veida aptaujas formāts varētu būt novecojis, kā arī aptaujas norises laikā 
aktualizējās ģeopolitiskā situācija Ukrainā, un varēja mainīt iedzīvotāju prioritātes attiecībā 
uz pašvaldības novērtējuma sniegšanu un informācijas patērēšanu.  

2021. gada jūlija mēnesī tika organizēta aptauja par novada ģerboni un gada nogalē 
tika veikta iedzīvotāju aptauja par transporta nodrošinājuma jautājumiem Drustu ciemā. 

2021. gadā norisinājās vairākas iedzīvotāju aptaujas pašvaldības attīstības stratēģijas 
izstrādes procesā, kā arī aktualizētas jomu sabiedriskās apspriešanas. 

 
12.attēls. Smiltenes novada iedzīvotāju apmierinātība ar dzīves kvalitāti novadā 

 
Pašvaldības reprezentācijas pasākumi un starptautiskā sadarbība  

2021. gadā 
 
2021. gadā Smiltenes novada pašvaldība iespēju robežās turpināja sadarbību ar 

esošajām sadraudzības pilsētām. Covid-19 vīrusa izplatības dēļ netika plānotas 

https://www.instagram.com/smiltenes_novads/
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starptautiskās aktivitātes. Sadarbības valstis tika informētas par pašvaldību vēlēšanām, 
Administratīvi teritoriālo reformu, kā arī skaidrots notiekošais process.  

Īstenota Villihas (Willich) pilsētas mēra un vācu - latviešu biedrības “KUDL” uzņemšana, 
iepazīstināšana ar novada sociālekonomisko situāciju, tiekoties oficiālajā pieņemšanā un 

vakariņās, kā arī 2 dienu garumā noorganizētas ekskursijas, lai sadraudzības pilsētas 
pārstāvji iepazītu jaunpievienotās teritorijas – Raunas un Apes puses.  

Nodrošināta savstarpējā komunikācija un ikgadējo sveicienu nosūtīšana.  

2021. gadā Smiltenes pilsētā uzņemta Latvijas valsts amatpersonu delegācija no 
Ekonomikas ministrijas.  

 

Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai 
 

Kopš 2018. gada notiek regulāra komunikācija ar Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) 
remigrācijas projekta koordinatori, pašvaldības pārstāvji piedalās dažādos semināros – par 

sadarbības iespējām, projektiem, dzīvojamā fonda jautājumiem u.c., un tematiskās 
tiešsaistes vides apmācībās par aktuāliem jautājumiem un aktivitātēm.  

Regulāri notiek komunikācija un konsultācijas ar 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.   
2021. gada decembra mēnesī sagatavots projekta pieteikums VARAM ministrijas 

organizētam remigrācijas konkursam pašvaldībās, kurš tika atcelts 1 dienu pirms pieteikumu 

iesniegšanas termiņa beigām.  

 
Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās 

identitātes stratēģijas izstrāde  
 
2019. gadā Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Abulas lauku 

partnerība” un sadarbības partneriem biedrību “Lauku partnerība Ziemeļgauja”, Beverīnas 
novada pašvaldību, Somijas LAG Ravakka un Zviedrijas Dalavarnas Utvecklings Omrade, 

īstenoja projektu “Place Branding for Rural Development”. Projekta ietvaros noritēja darbs 
pie Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas, kā arī vizuālās 
identitātes izstrādes ar mērķi uzlabot novada tēlu atbilstoši mūsdienu tendencēm, 

nostiprināt novada atpazīstamību Latvijas un starptautiskā mērogā, popularizēt novada 
teritoriju un pakalpojumus kā produktu, veicināt viesu un iedzīvotāju pieaugumu novadā, 

piesaistīt investīcijas un attīstīt uzņēmējdarbību, palielināt iedzīvotāju lepnumu par savu 
novadu. 

Projekta rezultātā ir izstrādāta zīmolvedības stratēģija, vizuālās identitātes vadlīnijas 

jeb zīmolgrāmata, Smiltenes novada mārketinga komunikācijas stratēģija. Zīmola un 
mārketinga komunikācijas stratēģija ir apstiprināta jaunā sasaukuma domes sēdē, lai 

turpinātu zīmola ieviešanu jaunajā administratīvajā teritorijā. 
2021.gada novembrī ir noslēgts līgums par zīmola pārņemšanu lietošanā no biedrības 

“Abulas lauku partnerība”, kas paredz tuvāko 5 gadu laikā, pašvaldībai rūpēties par zīmola 

ieviešanu un uzturēšanu pēc izstrādātā ieviešanas un rīcības plāna.  
2021.gada novembra mēnesī ar tiešsaistes konferences rīka ZOOM starpniecību tika 

aizvadītas zīmola apmācības novada uzņēmējiem, pašvaldības darbiniekiem un citiem 
interesentiem.  

Liels stimuls izmantot zīmolu pašvaldības identitātes un tēla veidošanai bija domes 

deputātu lēmums veidot jaunu ģerboni – novada oficiālo simboliku.  
 



  

 

 

39 

 
13.attēls. Smiltenes novada zīmola “Smiltenes novadā sanāk!” logo 

 
 

4.7. SOCIĀLĀ JOMA 
 
Smiltenes novada Sociālā dienesta darbs 2021. gadā, pamatojoties uz gadskārtējo 

darbības plānu, Dienesta filozofiju, mērķiem un uzdevumiem virzīts: 
- nodrošināt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Smiltenes novada iedzīvotājiem  

teritorijā;  

- pilnveidot darbu ar personu grupām, nodrošinot atbalsta grupu darbu; 
- darbs ar klientiem tiek organizēts pēc klientu pieprasījuma principa:  

• sociālā palīdzība;  
• sociālais darbs ar pilngadīgām personām;  

• sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem;  
• sociālais darbs ar cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem;  
• sociālais darbs ar senioriem;  

• sociālais darbs ar bērniem/jauniešiem ar antisociālu uzvedību;  
• sociālais darbs ar atkarīgām personām. 

 
Dienesta funkcijas un kompetence  
 

Dienestam ir 3 galvenās funkcijas:  
1. darbs ar klientu; 

2. darbs ar sabiedrību un sociālo pakalpojumu; 
3. sociālās palīdzības sniegšana.  

 

Dienesta kompetencē ir: 
• informēt iedzīvotājus par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, to saņemšanas 

kārtību un Aģentūras darbu; 
• sniegt pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem sociālās aprūpes, sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību; 

• pieņemt lēmumus un izdot administratīvos aktus Aģentūrai nodoto pašvaldības funkciju 
ietvaros un Domes uzdoto uzdevumu īstenošanai;  

• pēc personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšanas 
lemt par normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto sociālās 
palīdzības pabalstu piešķiršanu personai, kas pabalstu pieprasījusi;  

• veidot informatīvo datu bāzi, sagatavot statistikas pārskatus par sociālo palīdzību un 
sociālajiem pakalpojumiem, un finansējuma izlietošanu; 

• organizēt starpprofesionālo un starpinstitucionālo sadarbību pakalpojumu nodrošināšanā 
klientiem; 

• nodrošināt informācijas konfidencialitāti par sociālās palīdzības pieprasītājiem un 

saņēmējiem;  
• piedalīties projektu izstrādē un finansējuma piesaistē;  

• nodrošināt iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu; 

• plānot un koordinēt sociālo darbu pašvaldības teritorijā. 
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Aktuālie notikumi sociālajā jomā 
 
• 2021. gadā darbs turpinājās  “Covid-19” ārkārtas situācijas apstākļos. Dienests 

nodrošināja sociālo darbu un sociālo palīdzību  krīzes situācijā, sniedza operatīvu palīdzību, 
dezinfekcijas līdzekļus, ievēroja epidemioloģiskās drošības  pasākumus. Klientus klātienē 
pieņēma tikai ar vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikātiem. Arī attālināti turpināja sniegt   

konsultācijas (sarunas ar klientiem, apsekošanas, sociālo rehabilitācijas plānu sastādīšana, 
sociālās palīdzības sniegšana, personu transportēšana uz pakalpojuma vietām u.c. 

pasākumi). Svarīgi bija ievērot iespējamu darbinieku plūsmas nepārklāšanos, organizēt 
attālinātās sanāksmes un tikšanās ar darbiniekiem un sadarbības partneriem. 
• COVID - 19 izplatības laikā nodrošināts brīvprātīgais darbs pārtikas piegādei uz 

mājām.  
• COVID - 19 izplatības laikā nodrošināta sejas aizsargmasku izdale sociāli 

mazaizsargātajiem iedzīvotājiem, ko izsniedza gan sociālie darbinieki, gan  biedrība „Latvijas 
Sarkanais Krusts”.  
• Krīzes pabalsts 2021. gadā Covid - 19 krīzes skartajām ģimenēm (personām), kuras 

ārkārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid - 19 izplatību ir zaudējuši savus ienākumus un no 
savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt savas un aprūpē esošo nepilngadīgo 

bērnu pamatvajadzības, bija pieprasīts kā iepriekšējā pandēmijas vilnī.  
• Atbilstoši sociālo pakalpojumu aprakstu/standartu aprēķiniem palielinātas cenas 

pieciem sociālajiem pakalpojumiem, tai skaitā, īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumam institūcijā pilngadīgām personām u.c.  
• Sociālajā dienestā veikta ikgadējā darbinieku novērtēšana. 

• Smiltenes novada domes Sociālajam dienestam ,apstiprinot kārtējo Smiltenes novada 
domes budžetu, palielināts atalgojums sociālajiem darbiniekiem.  

• Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) tiks paaugstināts no līdzšinējiem 64 
EUR līdz 109 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 EUR pārējām 
personām mājsaimniecībā.  

• Paaugstinātas sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušiem bērniem būs 218 EUR, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības - 
327 EUR. Grozījumi paredz arī pabalstu ikmēneša izdevumiem, ja cilvēks sekmīgi mācās - 
109 EUR mēnesī, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības - 163 EUR mēnesī. 

Palielināts arī  pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Tagad tas noteikts 
820,05 EUR apmērā.  

• Balstoties uz Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kritērijiem, Sociālo un medicīnas 
jautājumu pastāvīgā komiteja izvērtēja ikgadējo veselības veicināšanas sistēmas un darba 
organizācijas procesu Smiltenes novada pašvaldībā.  

 

No 2021. gada 1. jūlija 
 

• Noteikts vienots mājokļa pabalsta piešķiršanas princips un saturs visā valsts teritorijā. 

Noteiktas izdevumu pozīcijas, kuras  piemēro mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai. 
Ministru kabinets noteiks minimālās normas šīm izdevumu pozīcijām, kā arī mājokļa 

pabalsta apmēra aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību. Izdevumos iekļauj visus 
siltumenerģijas avotus apkures nodrošināšanai, tajā skaitā cieto kurināmo, turklāt mājokļa 
izdevumos iekļauti arī telekomunikāciju un  interneta izdevumi, ņemot vērā to aktualitāti 

šajā un visticamāk arī turpmākajā laikā. Pašvaldībām dots deleģējums saistošajos 
noteikumos noteikt labvēlīgākus nosacījumus izdevumu pozīciju normām. 
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• Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Smiltenes novada pašvaldībā no 2021. 
gada 1. jūlija darbojas trīs sociālie dienesti – pašvaldības iestādes “Smiltenes novada domes 

Sociālais dienests”, “Raunas novada domes Sociālais dienests” un “Apes novada Sociālai 
dienests”. Sadarbojoties trīs sociālajiem dienestiem, kuri iesaistīti administratīvi teritoriālajā 

reformā, tika izveidots jauns sociālais dienests. 
 
• 2021. gada 28. jūlijā SNP pieņēma lēmumu “Par pašvaldības iestāžu - Smiltenes 

novada domes Sociālā dienesta, Apes novada Sociālā dienesta un Raunas novada domes 
Sociālā dienesta, reorganizācijas uzsākšanu” nosakot, ka jaunveidojamā pašvaldības iestāde 

“Smiltenes novada Sociālais dienests” uzsāk darbu 2021. gada 1. novembrī. 
• 2021. gada otrā puse aizvadīta administratīvi teritoriālās reformas zīmē. Trīs novadu 
sociālo dienestu darbinieki diskutēja par sociālā dienesta struktūras izveidošanas principiem, 

izstrādāja jaunus saistošos noteikums dažādiem pabalstiem un pakalpojumiem. Notika 
intensīvs darbs, diskutējot ar Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgās komitejas 

deputātiem par pabalstu summām un pakalpojumu veidiem. 
• 2021. gada 25. augustā SNP apstiprināja   Smiltenes novada pašvaldības iestādes 
“Smiltenes novada Sociālais dienests” nolikumu.  

• 2021. gada 27. oktobrī SNP apstiprināja   saistošos noteikumus Nr. 9 “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā” . 

• 2021. gada 27. oktobrī SNP apstiprināja   saistošos noteikumus Nr.10 “Par 
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā”.  
• 2021. gada 27.  oktobrī SNP apstiprināja   saistošos noteikumus Nr. 11 “Par 

sociālajiem pakalpojumiem Smiltenes novada pašvaldībā” 
• 2021. gada 27. oktobrī SNP apstiprināja   saistošos noteikumus Nr. 12 “Par 

pabalstiem audžuģimenei Smiltenes novada pašvaldībā” 
• 2021.  gada 27. oktobrī - “Par Smiltenes novada pašvaldības 2021.  gada 27.oktobra 
saistošo noteikumu Nr.13 “Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam 

pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novada pašvaldībā””. 
• 2021. gada 27. oktobrī – “Par Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 27. oktobra 

saistošo noteikumu Nr. 14 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada 
pašvaldībā””.  
• Turpinājās deinstitucionalizācijas projekta aktivitātes. 

• Lai ievērotu epidemioloģisko drošību COVID-19 izplatības laikā, Sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem veikta apmaksa par iegādātajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 

(turpmāk – IAL) un izdevumu apmaksa par inficēto klientu un to kontaktpersonu aprūpi, kā 
arī pakļautības iestāžu darbiniekiem izmaksātas piemaksas par darbu paaugstināta riska un 
slodzes apstākļos.  

• Turpinājās projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošana. 
• Turpinājās dalība Labklājības ministrijas koordinētā pilotprojektā “Ģimenes asistenta 

pakalpojuma aprobēšana”.  
• Turpinājās sociālo darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšana un supervīzijas. 

• Sadarbības veidošana ar citām pašvaldības struktūrām. 

 

Sociālā palīdzība 

 
2021. gadā sociālā palīdzība piešķirta 1030 mājsaimniecībām, kopā 1688 personām: 
• 476 bērni, t.sk. bērni ar invaliditāti 17;  
• 1212 pilngadīgas personas, t.sk., darbaspējīgas personas 439;  

• 149 pilngadīgas personas ar invaliditāti; 
• 624 pensijas vecuma personas. 
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Sociālās palīdzības nodrošināšanai kopā izlietoti 217 063,27 EUR. No tiem 92% 
(199867,66 EUR) naudā, bet 8% (17195,61 EUR) natūrā (palīdzība tiek sniegta nevis 

naudas izteiksmē, bet apmaksājot kādu pakalpojumu uz pakalpojuma sniedzēja kontu). 
 

Izvērtējot klientu materiālo stāvokli, tiem piešķir trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas (ģimenes) statusu. Smiltenes novadā ir sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir 
neizvērtējot personu materiālo stāvokli. 

 

Sociālās palīdzība (izvērtējot ienākumus) 
 
Šādiem pabalstiem 2021. gadā izlietoti 142 122,70 EUR – 133 178,89 EUR naudā, 8 

943,76 EUR natūrā. Pabalstus saņēmušas 629 mājsaimniecības (kopā 1194 personas):  
•   349 bērni (t.sk. bērni ar invaliditāti 16); 
• 308 pilngadīgas, darbspējīgas personas (strādājošas personas - 61, nestrādājošas 

personas - 230, personas bērna kopšanas atvaļinājumā - 17, algotos pagaidu 
sabiedriskos darbos iesaistītie - 23); 

• 146 pilngadīgas personas ar invaliditāti; 
• 391 pensijas vecuma personas. 

 

Pārskata gadā trūcīgas mājsaimniecības statuss piešķirts 414 ģimenēm (kopā 672 
personām). Pabalstiem trūcīgajām mājsaimniecībām izlietoti 107 718,18 EUR. Par trūcīgu 

mājsaimniecību atzīst, ja tās vidējie ienākumi, pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz, 
pirmajam ģimenes loceklim mēnesī 272,00 EUR un katram nākamajam mājsaimniecības  
loceklim 190,00 EUR. 

 

Pārskata gadā maznodrošinātas mājsaimniecības  statuss piešķirts 228 ģimenēm 

(kopā 1316 personas ģimenēs), un izlietoti 40 574,80 EUR pabalstiem. Maznodrošinātas 

mājsaimniecības statuss 2021. gadā Smiltenes novadā piešķir: 

• ja mājsaimniecības ienākumu slieksni katra ne augstāku par 327 EUR pirmajai vai 

vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 EUR pārējām personām mājsaimniecībā. 

Ar 01.01.2021. ir palielināts trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un tās 

ģimenes, kuras agrāk bija maznodrošinātas, 2021. gadā atbilst trūcīgajam statusam. 

Garantētais minimālais ienākums 

 Pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai piešķir trūcīgām 

mājsaimniecībām. 2021. gadā GMI pabalstam izlietoti 45 203,55 EUR. Šo pabalstu saņēma  

92 mājsaimniecības (kopā 139 personas): 

• 108 pilngadīgas darbspējīgas personas; 

Vidējais pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai lielums vienai personai gadā bija 325,20 

EUR. Vidējais pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai lielums vienai personai mēnesī bija 

63,64EUR. Vidējais pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņemšanas ilgums vienai personai 

2021. gadā bija 5,11 mēneši.  

Tika izlietoti 73 081,25 EUR – 69971,23 EUR naudā un 3110,02 EUR natūrā, no 

tiem: trūcīgām mājsaimniecībām – 43 433,86 EUR (483 personām), maznodrošinātām 

ģimenēm (personām) – 23 661,39 EUR (215 personai). Šo pabalstu saņēma 527 ģimenes 

(kopā 760 personas). 

Dzīvokļa pabalsts  
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Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts īres (apsaimniekošanas) un komunālo pakalpojumu 

izdevumu daļējai segšanai, kā arī kurināmā iegādei trūcīgām/maznodrošinātām 

personām/ģimenēm.  

2021. gadā dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai:  

• 132 bērni (t.sk. bērni ar invaliditāti 7);  

• 628 pilngadīgas personas (strādājošas personas - 58, nestrādājošas personas - 83, 

personas bērna kopšanas atvaļinājumā- 14, invalīdi - 132, pensijas vecuma personas- - 

338). 

 Dzīvokļa pabalsts 2021. gadā tika izmaksāts šādiem maksājumiem:  

• īres un komunālo maksājumu segšanai un citiem izdevumiem  – 5035,75 EUR 137 

ģimenēm (kopā 237 personas ģimenēs);  

• kurināmā iegādei – 68 045,50 EUR 380 mājsaimniecībām (kopā 524 personas 

ģimenēs).  

 

Citi pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai 

 Šo pabalstu nodrošināšanai 2021. gadā izlietoti 53 642,54 EUR – 59730,00 EUR 

naudā, 48757,92 EUR - natūrā. Šos pabalstus saņēma 419 ģimenes (kopā 597 personas 

ģimenēs):  

• 363 bērni (t.sk. bērni ar invaliditāti 10);  

• 234 pilngadīgas personas (strādājošas personas - 16, nestrādājošas personas - 18, 

personas bērna kopšanas atvaļinājumā - 8, pilngadīgas personas ar invaliditāti - 35, pensijas 

vecuma personas-  157). 

 

Ēdināšanas pabalsts  

Ēdināšanas pabalstu piešķir Smiltenes novada pašvaldības pirmskolas izglītības 

iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem. Šim pabalstam izlietoti 35 063,00 EUR, un 

to saņēmušas 220 ģimenes (kopā 880 personas ģimenēs).  

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei  

Pabalstu individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei piešķir vispārējās obligātās 

izglītības iestāžu audzēkņiem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (30,00 EUR gadā 

vienam audzēknim). 2021. gadā šim pabalstam izlietoti 2 920,00 EUR, un to saņēmušas 

49 ģimenes (kopā 129 bērni).  

Citi pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai/Veselībai  

Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai - veselības aprūpei, medikamentu iegādei, 

ārstēšanas izdevumi stacionārā, veselības aprūpes speciālistu konsultācijas, izmeklējumi, 

procedūras, medicīnas precēm. Šiem pabalstiem izlietots 12 778,94 EUR, un to saņēmušas 

211 mājsaimniecības (kopā 241 personas ģimenēs).       

Pabalsti bez ienākumu izvērtēšanas  

Šādiem pabalstiem 2021. gadā izlietoti 126 412,98 EUR: 117 276,28 EUR naudā un 

9134,70 EUR - natūrā. Pabalstus saņēmušas 221 ģimene (kopā 249 personas ģimenēs).  

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijās  

Pabalstam krīzes situācijā 2021. gadā izlietots 74 940,57 EUR, izmaksājot to 431 

mājsaimniecībai.  
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Apbedīšanas pabalsts  

Apbedīšanas pabalsts Smiltenes novadā 2021. gadā izmaksāts 4 865,15 EUR apmērā 

par 26 mājsaimniecībām. 

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm  

Šiem pabalstiem 2021. gadā izlietoti 106 716,02 EUR. Pabalstus saņēmušas 29 

ģimenes (kopā 46 personas ģimenēs).  

Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās kopā izlietoti 2021. gadā 24 303,94 EUR, 12 personām (6 vīrieši, 6 sievietes):  

• vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai – 750,00 EUR 3 personām; 
• vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 2 

460,15 EUR 3 personām;  

• mājokļa pabalsts ikmēneša īres izdevumu segšanai 6 146,79 EUR,  5 
personām; 

• ikmēneša izdevumu segšana, ja persona turpina mācības – 14 947,00 EUR 10 
personām. 
 

Pabalstos audžuģimenēm 2021. gadā izlietoti 82 412,08 EUR 17 mājsaimniecībām (kopā 
26 personas ģimenēs):   

• ikmēneša pabalsts bērna uzturam 2021. gadā izlietoti 80 039,69 EUR 17 
mājsaimniecībām (kopā 26 personas ģimenēs);  

• pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei  2021. gadā izlietoti 2 372,39 EUR 8 

mājsaimniecībām (kopā 12 personas ģimenēs).  
 

Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu  

Vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (no 100,00  līdz 300,00 

EUR par katru jaundzimušo bērnu), lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzībām 

2021. gadā izmaksāts par 146 jaundzimušajiem, izlietojot 37 300,00 EUR. 

Pabalsts sodu izcietušām personām  

Pabalstu personām pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda izciešanas piešķir 

bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. 2021. gadā šim pabalstam izlietoti 

100,00 EUR, 2 personām.  

Pabalsts dzīves jubilejās 

Pabalsts 75 un vairāk gadu sasniegušām personām, lai sniegtu materiālu atbalstu 

cienījamu vecumu sasniegušām personām pamatvajadzību nodrošināšanai. 2021. gadā šim 

pabalstam izlietoti 3 880,00 EUR.  

 

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. 

Kopā par sociāliem pakalpojumiem iedzīvotājiem izlietots valsts un pašvaldības 
finansējums 513 401,00 EUR, t.sk., valsts finansējums:  

• asistentu pakalpojuma nodrošināšanai- 117 739,64 EUR; 
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• psihologa pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem un pilngadīgām 
personām – 2 475,40 EUR; 

 
•     nodrošināti ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi. 2021. gadā tam izlietoti 281 913,38 EUR. 103 personām pakalpojums 

nodrošināts SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā”, Biedrības "Latvijas Sarkanais 

Krusts" sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Seda”, Sociālās aprūpes centrs 

"Trapene", Gatartas pansionāts, SARC Sērmūkši. Īslaicīgai sociālai aprūpei izlietoti 43 

840,00 EUR 59 personām; 

• mājas aprūpe – 53 763,00 EUR 48 personām; 

• psihologa pakalpojumi – rehabilitācija dzīvesvietā – 12 774,00 EUR 46 personām; 
• ģimenes asistenta pakalpojuma nodrošināšanai – 2 293,92 EUR; 

• krīzes centri un nakts patversme – 1 057,00 EUR; 
• atbalsta grupu nodarbībām –  Sociālā dienesta iekšējie resursi un projekta 

finansējums. 

 

 

14. attēls. 2021. gadā no Smiltenes pašvaldības budžeta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem, 

finanšu dati atspoguļoti par visu jaunizveidoto Smiltenes novada teritoriju. 

 

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 veidota aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas plāna un līmeņa. 

Apes pilsētā, Apes pagastā, Trapenes, Gaujienas un Virešu pagastos, kā arī Raunas un 

Drustu pagastos aprūpi mājās nodrošina Sociālā dienesta aprūpētāji.  

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu - aprūpe mājās - Smiltenes novadā kopā izlietoti 

53 763,00 EUR, un šo pakalpojumu saņēma 48 klienti. 
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Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām personām  

2021. gadā COVID - 19 ārkārtas situācijas izsludinātajos mēnešos epidemioloģisko 

prasību ievērošanai pārtrauca sniegt īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu SIA „Sarkanā 

Krusta Smiltenes slimnīcā”, izlietoti 43 840,00 EUR, pakalpojumu saņēma 59 personas (34 

vīrieši un 25 sievietes).  

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie 

sociālie pakalpojumi  

Šādus pakalpojumus izmanto Smiltenes novada iedzīvotāji, kuri uzturas pansionātos 

kopā - 103 personas (34 vīrieši un 61 sieviete). 

Pakalpojumu nodrošina  gan  savas pašvaldības institūcijās (SIA „Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca” aprūpes nodaļā/pansionātā,  SAC “Trapene”, Gatartas pansionātā), gan 

citās pašvaldībās (nodibinājums “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs”, 

biedrība “Labāka Rītdiena”, Rūjienas novada pašvaldība, SAC pansionāts “Lode”, biedrība 

“Latvijas Sarkanais Krusts", Sedas pansionāts, “Viļānu slimnīca”).  

Nodrošināts Grupu mājas/dzīvokļa pakalpojums pilngadīgai personai ar garīga rakstura 

traucējumiem “Camphill” nodibinājumā “Rožkalni” 1 personai, izlietoti 1 137,04 EUR. 

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 2021. gadā ir izlietoti 117 
739,64 EUR. Valsts atbalstīto asistenta pakalpojumu Smiltenes novadā 2021. gadā saņēma 

123 cilvēki ar īpašām vajadzībām, t.sk, 19 bērni vecumā no 5 - 17 gadiem, 76 1. grupas 
invalīdi, 29 2. grupas invalīdi. 

 

 
15.attēls. Asistenta pakalpojuma saņēmēju skaits 2021.gadā.3 

 
Valsts finansēto asistentu pakalpojumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

316 „Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” 
klientiem iespējams izmantot dažādu mērķu īstenošanai. Smiltenes novadā cilvēki ar īpašām 

 
3 Datu avots: Smiltenes novada domes Sociālais dienests  
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vajadzībām šo pakalpojumu izmanto dažādu mērķu īstenošanai. Apkopotie dati parāda 
kopīgo klientu skaitu apvienotajā novada teritorijā. 

Sociālo pakalpojumu pieprasīšanai 2021. 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 specializētas, ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršana personai ar 
smagiem garīga rakstura traucējumiem. 

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 
 
2021. gadā tiek turpināta sociālā darba organizēšana un pakalpojumu sniegšana gan 

attālināti, gan klātienē. Lai mazinātu inficēšanās risku un ierobežotu Covid - 19 izplatību,  

Dienests strādāja pēc izstrādāta pasākuma plāna, nodrošinot drošu darba vidi ārkārtējās 

situācijas laikā.  

Darbs ar klientiem tika veiks attālināti, konsultējām pa tālruni un e-pastu, tika 

informēts par rīcību ārkārtas situācijas laikā. Tika nodrošināti pakalpojumi  iepriekš 

piešķirtajos apjomos. Apsekošanu dzīvesvietā veica gadījumos, ja konstatēts augsts risks 

bērnu vai pilngadīgu personu drošībai un dzīvībai, protams, ievērojot visus personīgās 

drošības un higiēnas pasākumus.  Ierobežotā apjomā strādāja sociālās palīdzības istabas,  

tika pārtraukta higiēnas pakalpojumu sniegšana, būtiski pieauga informācijas sniegšana 

klientiem pa telefonu un e-pastu. 

Tā pat kā iepriekšējā gadā, ārkārtas situācijas laikā, tika nodrošināts valsts un 

pašvaldības finansiālais atbalsts. Ja cilvēks nekvalificējas valsts atbalsta saņemšanai, 

persona vērsās pēc palīdzības pašvaldībā. Krīzes pabalsts tika izmaksāts 431 ģimenei 74 

940,57 EUR apmērā.  

Trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām tika izsniegtas bezmaksas 

higiēniskās maskas, ņemot vērā to, ka individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana publiskās 

vietās tika noteikta obligāta. 

COVID pandēmijas laikā saasinājās cilvēku sociālās situācijas un spēja pārvarēt 

krīzes, tāpēc  pieauga  vardarbības gadījumi ģimenē, kuras bija nepieciešams risināt 

sniedzot psihologa pakalpojumus. 
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Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” Sociālais dienests īstenoja 

programmas aktivitātes Smiltenes novada pašvaldības pagastu teritorijas iedzīvotājiem. 

2021. gadā izdalīti 3 032 pārtikas palīdzības komplekti, 1 319 higiēnas un saimniecības 

preču komplekti, 162 skolas piederumu komplekti.  

 
SOCIĀLAIS DARBS 
 

Jaunizveidotā Sociālā darba nodaļa nodrošina sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem 

(turpmāk –SD ĢB), kas  ir viens no prakses modeļiem sociālajā dienestā. SD BĢ mērķgrupa 

ir ģimenes ar bērniem, kurās ir ilgstošas un multiplas problēmas.  SD BĢ loma ir nozīmīga 

bērnu un ģimenes labklājības, sociālās drošības un tiesību aizsardzības jomā.  

Pārskata periodā nodaļā ir 125 klientu lietas, kurās nepieciešama regulāra uzraudzība 

un intervences pasākumi, lai novērstu bērnu  tiesību pārkāpumus. No tām: 

• 60 ģimenes lietas bija aktīvas; 

• 45 ģimenes lieta - uzraudzībā;  

• 10 - bāreņu pēc pilngadības lietas; 

• 8 ģimeņu lietas - neaktīvas; 

• 2 nepilngadīgo bērnu uzskaitē esošu lietas. 

No esošo lietu skaita 8 ģimeņu lietas un 2 nepilngadīgo bērnu lietas tika slēgtas un 14 

bija jaunizveidotas ģimeņu lietas.  Pārtrauktas aizgādības tiesības no esošo lietu skaita bija 7 

ģimenēm. 

Jebkura sociālajā dienestā saņemtā informācija par ģimeņu situācijām tiek rūpīgi 

izvērtēta, pēc kā nosaka vai ģimene atbilst SD ĢB mērķgrupai. Ņemot vērā, ka ģimenei ir 

atbilstoši resursi un atbalsta sistēmas un nav novērojamas pazīmes, kas liecina par 

atbilstību kritērijiem, kuri identificē ģimenes atbilstību  SD ĢB mērķgrupai, klienta lieta 

ģimenei netiek veidota. 2021. gadā šādas bija 97 ģimenes, kuras nonāca sociālā dienesta 

redzeslokā un kurām tika nodrošinātas SD BĢ konsultācijas. Šo ģimeņu situācijas, pēc 

izvērtēšanas, tālāk tiek risinātas, piesaistot atbalsta pasākumus, piemēram, psihologa 

konsultācijas, psihoterapija, atbalsta personāls skolā, psihiatrs, ģimenes ārsts un citi 

konsultatīvie pakalpojumi ārpus dienesta, kas nav SD BĢ  kompetences. 

Visbiežākie iemesli, kāpēc šīm ģimenēm bija nepieciešamas SD BĢ konsultācijas bija 

grūtības bērnu audzināšanā, konfliktējošas savstarpējās attiecības, prasmju trūkums risināt 

izveidojušās situācijas ģimenē, konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi, par kuriem sociālajam 

dienestam ziņoja citas institūcijas – Smiltenes novada Pašvaldības policija, Valsts policija, 

izglītības iestādes un bāriņtiesas.  

SD ĢB un ģimenes lieta netiek veidota, ja ģimenē netiek konstatēti kritēriji pēc 

kuriem identificē ģimenes atbilstību  SD ĢB mērķgrupai.  

I kritērijs – ģimene ar bērniem no 0-18 gadiem: 

• jebkurš ģimenes tips ar bērnu/iem (reģistrēta vecāku laulība, nereģistrētas 

attiecības, tikai viens no vecākiem audzina bērnu, vecvecāki ar mazbērniem 

u.c); 
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• ģimene, kuras bērns ir ārpusģimenes aprūpē, līdz tiesas galīgam lēmumam par 

aizgādības tiesību atņemšanu; 

• aizbildņa ģimenes; 

• ģimene faktiski dzīvo SD pašvaldībā. 

           II kritērijs – ģimenē konstatētas multiplas sociālas problēmas: 

• ilgstošas (vairāk par gadu) problēmas, kas saistītas ar alkohola vai citu 

psihoaktīvo vielu problēmlietošanu, vai jebkuru atkarību veidu un/ vai garīga un 
psihiska rakstura traucējumiem; 

• pēc pirmreizējās izvērtēšanas ir novērojamas vairākas problēmas 

(pamatvajadzību nenodrošināšanas grūtības vecākiem, atkarības pazīmes, 
nodarbinātības problēmas, bērniem uzvedības, veselības problēmas, bērnu 

pamešana novārtā u.c.); 
• ģimenes krīzes situācijas, kurās nav pietiekošu resursu un ir nepieciešama 

atbalsta pakalpojumu piesaiste (bērna aprūpētājam ir strauja veselības 

pasliktināšanās, pēkšņa ģimenes locekļa nāve, u.c.). 

Pēc ģimenes situācijas  atbilstības I un II kritērijam SD BĢ ar ģimeni slēdz vienošanos 

par sadarbību un turpina gadījuma vadīšanas posmus, kas ir ļoti būtiska metode sociālajā 

darbā, lai tiktu rasti atbilstošākie risinājumi klienta vajadzību nodrošināšanai. Gadījuma 

vadīšanas vispārīgie soļi ir: 

• izvērtēšana; 

• plānošana; 

• pakalpojumu piesaiste, īstenošana un pārraudzība; 

• novērtēšana. 

Darbā ar ģimenēm ar bērniem, pakalpojumu piesaiste un piešķiršana, to pārraudzība 

un stapprofesionālā sadarbība ir viena no tipiskākajām gadījuma vadītāja funkcijām. SD BĢ 

darba efektivitāti būtiski ietekmē pašvaldībā pieejamie pakalpojumi un pakalpojumu 

sniedzēju savstarpējā sadarbība, lai mazinātu vecākiem bērnu aprūpes un audzināšanas 

grūtības. 

SD BĢ uzdevums ir arī novērtēt kādas institūcijas un profesionāļi būtu jāpiesaista 

katrā atsevišķā gadījumā.  

 Aktīva sadarbība notika ar dažādām institūcijām un speciālistiem kā, piemēram, ar 

izglītības iestādēm, medicīnas iestādēm un ģimenes ārstiem, Smiltenes novada Bērnu un 

ģimenes atbalsta centru, Latgales Reģionālo atbalsta centru “Rasas Pērles”, Valsts un 

Pašvaldības policiju, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvo nodaļu, Smiltenes 

novada bāriņtiesu, citu pašvaldību sociāliem dienestiem.   

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.  
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Starpinstitucionālā sadarbība  
 

Smiltenes novadā Bērnu tiesību aizsardzības jomā 2021. gadā notikušas 21 

starpprofesionālās tikšanās. Sanāksmes notiek individuāli, plānojot pēc aktuālo situāciju 

vajadzības.  

Sēdēs izskatīti problēmu jautājumi: attālināto mācību process, bērnu un vecāku 

iesaiste attālinātā mācību procesā, bērnu pamatvajadzību nodrošināšana, vardarbība ģimenē 

pret bērniem, vecāku pienākumu nepildīšana, nenodrošināta  atbilstoša veselības aprūpe un 

izglītība, organizatoriskie jautājumi savstarpējās sadarbības veidošanai, priekšlaicīgu risku 

novēršana, 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 2 aktīvas nepilngadīgo profilakses un uzvedības korekcijas lietas.  

 

2021. gadā 58 bērniem nodrošināta  ārpusģimenes aprūpe, no tiem: 

• 25 audžuģimenē; 
• 3 bērnu sociālās aprūpes centros; 

• 30 aizbildnībā. 
 

Daļa šo bērnu vecāki nesadarbojas ar sociālo darbiniekiem, nevēlas risināt problēmas, 

līdz ar to pastāv ļoti augsts risks, ka bērni ģimenē vairs netiks atgriezti. Ir vecāki, kuri 

formāli pilda vienošanos par viņiem veicamajiem uzdevumiem, lai atjaunotu aizgādības 

tiesības, līdz ar to pie atkārtotas lietas izskatīšanas bāriņtiesā, aizgādības tiesības nav 

atjaunojamas. Lai pēc iespējas mazāk būtu gadījumi, kad bērni jāšķir no vecākiem, svarīgi ir 

nodrošināt daudzveidīgu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus atbalsta, uzraudzības un 

izglītošanās nodrošināšanu.  

Grupu darbs ar personām, personu grupām, ģimenēm ar bērniem 
 

2021. gadā turpinājās apmācību programmu 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 šādi pasākumi:  

• gada sākumā un pēc ārkārtas situācijas beigām noorganizētas  2 atbalsta 

grupas, vecāku apmācības programma „Bērnu emocionālā audzināšana” ar mērķi 

palīdzēt vecākiem, kuriem ir vismaz viens bērns vecumā līdz septiņiem gadiem. 

Programmas pievienotā vērība ir metodiska palīdzība pozitīvai disciplinēšanai un 

pieredzes apmaiņa, ko vecāki gūst savstarpēji daloties savā pieredzē un savās 

atziņās. Otrās grupas apmācības uzsāktas rudenī un neizdevās apmācību programmu 

pabeigt noteiktās ārkārtas situācijas dēļ;  
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• Apes pilsētā un pagastos organizēta apmācību grupa „Bērnu emocionālā 

audzināšana”, apmācību programmu pabeidza 8 vecāki; 

• rudenī organizējām atbalsta grupu “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” ar mērķi 

palīdzēt vecākiem labāk izprast savu pusaudzi. Vecāku apmācības programmas 

„Ceļvedis, audzinot pusaudzi” grupu apmeklēt nosūtītas 11 personas, uzsāka 9 

personas, pilnu apmācības programmu apguva 8 personas. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi  

Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo 
prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā, budžeta 
plānošana saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu. Smiltenes novadā 

2021. gadā šāda veida pakalpojuma saņemšana tika nodrošināta 13 ģimenēm. 
Psihologa un psihoterapijas konsultācijas ir piešķiramas gadījumos ja konstatē  

krīzes situācijas, konfliktsituācijas, kuru novēršanai nepieciešams atbalsts, sociāla atbalsta 
trūkums, psiholoģiskās izpētes veikšanai, psihologa atzinumu sniegšanai bāriņtiesai. Gada 
laikā piešķirtas 421 psihologa  konsultācija.  

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no prettiesiskām darbībā cietušām 

un vardarbību veikušām  personām 

Smiltenes novada iedzīvotājiem ir pieejami un nodrošināti dažādi sociālie pakalpojumi. 

Rehabilitācijas pakalpojums var tikt sniegts sekojošos veidos:   

• konsultācijas  (ne vairāk par desmit 45 minūšu psihologa konsultācijas); 

• sociālās rehabilitācijas kurss sociālās rehabilitācijas institūcijā (30 dienu kurss, 
nepieciešamības gadījumā līdz 60 dienām); 
• sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušiem bērniem  

Smiltenes novadā 2021. gadā tika piešķirts 16 bērniem. No tiem 7 bērni pabeidza 

pakalpojuma saņemšanu un 9 bērni turpina pakalpojuma saņemšanu.  Pakalpojumu 

institūcijā Latgales Reģionālajā atbalsta centrā “Rasas Pērles” saņēma 1 bērns;  

• sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām pilngadīgām personām 

Smiltenes novadā piešķirts 10 personām, no tām 4 personas ir pakalpojumu 

pabeigušas pārskata sniegšanas periodā; 

• sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbīgas uzvedības mazināšanai tika 

piešķirts 4 personām. 

Visbiežāk, pakalpojumu saņēmušās personas vardarbīgas ir bijušas pret bērniem, par ko 

pret trijām personām tika ierosināta krimināllieta. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus,  kā arī ir palīdzēt vardarbību 

veikušam pilngadīgam cilvēkam apzināt fiziskās un psiholoģiskās vardarbības pielietošanas 

sekas un mazināt vardarbības izpausmes pret apkārtējiem (ģimenē pret partneri, bērniem 

u.c., iespējams, arī citiem pieaugušiem cilvēkiem). 

Sociālais darbinieks regulāri novērtē klientu problēmas situāciju, palīdzības procesu, 

novērtē klienta vajadzības, plāno nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Sociālie 
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pakalpojumi ir viena no svarīgākajām sociālās darbības formām, kas vērsta uz dažādu 

sabiedrības grupu vajadzību apmierināšanu. Jāuzsver, ka šī darbība ir vērsta ne tikai uz tām 

iedzīvotāju kategorijām, kuras ir nokļuvušas sociāli bīstamās vai sociāli grūtās situācijās, bet 

uz visiem iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka sociālo pakalpojumu saņēmējs var būt jebkurš 

iedzīvotājs, neskatoties uz viņa ienākumu līmeni un citām iezīmēm sociālajā statusā.   

Atkarību profilakse  

COVID - 19 laikā Al - Anon atbalsta grupas un Anonīmo alkoholiķu grupu darbs 

pārcēlās uz ZOOM vidi, grupu dalībnieki varēja tikties attālināti.  

Dienests ikdienas darbā sniedz konsultācijas atkarīgām un līdzatkarīgām personām. 

Sadarbojamies ar dažādiem nozaru speciālistiem medicīnas un  rehabilitācijas  jomā.\ 

 

Labdarības akcijas 

2021. gadā brīvprātīgo atbalstu iedzīvotājiem nodrošinājām pārtikas un medicīnas 

preču piegāde. Palsmanes, Grundzāles, Bilskas, Blomes pagastos pirms mācību gada 

uzsākšanas tika organizēta lietoto drēbju, apavu dalīšanu. Vairāki iedzīvotāji piedāvā nodot 

ģimenēm  savas mēbeles, ko sociālie darbinieki, apzinot dienesta redzeslokā esošās ģimeņu 

vajadzības, nodod iedzīvotāju lietošanai. Ir izveidojusies lieliska sadarbība ar labdarības 

biedrību “Palīdzēsim viens otram”. Lietoto apģērbu saņemšanu nodrošina arī novadā esošās 

nevalstiskās organizācijas.  

Gada nogalē, Ziemassvētku laikā, fabrika „Laima” apdāvināja  novada 

trūcīgo/maznodrošināto ģimeņu bērnus, ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu, kuram 

nepieciešama kopšana, vientuļos pensionārus  ar saldumu paciņām. 

 Dalība projektos 
 
2021. gadā turpinājās:  

• NVA pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ieviešana Smiltenes 

Novadā. Pirmajā pusgadā izveidotas 13 jaunas algoto pagaidu sabiedriskā darba 

vietas, otrajā pusgadā izveidotas 12 jaunas algoto pagaidu sabiedriskā darba vietas, 

iesaistītas 59 personas nodarbinātības pasākumos.  

• Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes 

novadā, Projekta identifikācijas Nr.:  9.2.4.2/16/I/. 

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. 

Īstenotas aktivitātes 2021.gadā: 

• Jogas nodarbības Smiltenes sporta skolas zālē un Grundzāles pagasta 

kultūras nama zālē. Projekta ietvaros  organizētas  9 bezmaksas  nodarbības jogas 

trenera vadībā novada iedzīvotājiem;  
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Nodarbības mērķis - popularizēt mērķa grupām un vietējai sabiedrībai fizisko aktivitāti- joga. 

• Transporta pakalpojumi uz peldēšanu. Peldēšanas  nodarbības apmeklējumi 

senioriem Priekuļu peldbaseinā  “RIFS ”  un pirts pakalpojumu izmantošana ziemas 

mēnešos tiek organizēta 2 reizes mēnesī; 

• Veselīga uztura meistardarbnīcas Smiltenes vidusskolas vecāko klašu  

izglītojamiem - 4 nodarbības;  

• Psihologu pakalpojumi – 4 lekcijas bērniem un viņu vecākiem  skolās un 

bērnudārzos;   

• Zumbas nodarbības.  Fiziskām aktivitātēm (sports, dejas, fitness u.c.) ir 

būtiska nozīme ikviena cilvēka veselības saglabāšanai un uzlabošanai. Tās nodrošina 

organisma attīstību, stiprina imunitāti, uzlabo sirds darbību un, protams, paaugstina 

darba spējas. Pētījumi pierāda, ka dejošana samazina stresu, novērš sirds slimības un 

paaugstina pārliecību par sevi. Iekļaujot savā rutīnā Zumbu kā fitnesa nodarbību ir 

lielisks veids, kā uzņemt milzīgu pozitīvisma lādiņu. Kārtīgi izdejojoties Zumbas 

nodarbībā, deju zālē atstāsi visu negatīvo enerģiju un nogurumu, iegūstot vairāk 

spēka. Noorganizētas 2 nodarbības; 

• Crossfit augstas intensitātes bezmaksas nodarbības, kas tiek organizētas ar 

mērķi veicināt vispārējo fizisko un emocionālo veselību un ieradumu regulāri 

nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Organizētas 3 nodarbības.  

Plāns sagatavots turpmākai projekta aktivitāšu īstenošanai, papildināts ar jaunām 

aktivitātēm un apstiprināts CFLA darbībai no 2020. – 2023.gada septembrim. 

 

Projekts “PROTI un DARI!” 

 

2021. gadā tika turpināts darbs sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūru (JSPA) EURpas Sociālā fonda (ESF) projektu "PROTI un DARI!".  

Kopš projekta sākuma kopā ir jau iesaistījušies 39 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. 

Arī 2021. gadā 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 iespēju kļūt mobilākiem, tādejādi ātrāk 

var iesaistīties nodarbinātībā. Projekta “PROTI un DARI!” darbības laiks ir pagarināts līdz 

2023. gada beigām. 

Projekts “Deinstitucionalizācija” 

Projekta aktivitātēs tiek nodrošināti Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi – aprūpe 



  

 

 

54 

mājās, dienas aprūpes centrs personām ar GRT, specializētas darbnīcas un grupu dzīvoklis, 

speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības. 

Kopš 2021. gada jūnija Drustu pagastā,  “Kārklos”, darbu uzsāka Grupu dzīvoklis (8 

personām) un Specializētās darbnīcas (11 personām).   

2021. gadā  kopējie izdevumi par sniegtajiem pakalpojumiem  100 954,29 EUR. 

Bērns ar funkcionāliem traucējumiem,  kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par 

īpašas kopšanas pabalsta nepieciešamību, var saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu. 2021. 

gadā apvienotajā Smiltenes novadā piešķirti 17 bērniem par kopējo summu 23 410,94 EUR. 

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 tika nodrošināti 10 

dažādi rehabilitācijas pakalpojumi, kurus izmantoja 10 bērni ar FT un 4 vecāki par kopējo 

summu 2 040,00 EUR. 

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). Par 

sniegtajiem pakalpojumiem  cilvēkiem  ar garīga rakstura traucējumiem VPR kompensējis 

pašvaldībai izdevumus 11 292,92 EUR apmērā.   

Vidzemes plānošanas reģions kopēji  Smiltenes novada pašvaldībai kompensējis 91 

435,97 EUR izdevumus. 

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” . 

2020. gadā tika izvērtēti esošie  ģimeniskas vides pakalpojumi audžuģimenēm. 

Paralēli tika analizēta  projekta sociālekonomiskā ietekme, būvniecības indikatīvās 

izmaksas, kuras  pārsniedza plānotos un pieejamos finanšu resursus ārpusģimenes 

pakalpojuma izveidei.  

Izvērtējot visus apstākļus, pašvaldība nolēma neveidot ģimeniskai videi pietuvinātu 

pakalpojumu 8 vietām un jauniešu  mājas  pakalpojumu 8 vietām Galdnieku ielā 10, 

Smiltenē. Smiltenes novada pašvaldība veica grozījumus Deinstitucionalizācijas plānā.  

Pamatojoties uz SIA “Baltex Group” izstrādāto būvprojektu “Daudzfunkcionāla sociālo 

pakalpojumu centra ēkas pārbūve”, plānots noslēgt Būvdarbu līgumu par būvdarbu veikšanu 

Dakteru ielā 14A un Dakteru ielā 14B Smiltenē līdz 2021.gada martam. Projektu plānots 

realizēt līdz 2022.gada decembrim.  

ES struktūrfondu projektā „Deinstitucionalizācija”. Smiltenes novada domei ir 

sadarbība arī ar  Kurzemes plānošanas reģionu, 2017.gada 3.martā noslēgts sadarbības 
līgums Nr.8-5/KV-DI/10/17 (30.03.2017.) 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  
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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. Projekts paredz, ka personām, kurām ir veikts atbalsta plāna 

izstrāde ir nepieciešams uzsākt projekta „Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana 
personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei sabiedrībā” nodrošināšanu. 
Atbilstoši sagatavotam plānam personām nepieciešamiem pakalpojumiem tiek plānota jauna 

infrastruktūra – Grupu dzīvokļi, dienas centrs,  

 

Labklājības ministrijas un  pašvaldības  sadarbība ģimenes asistenta apmācību un 

pilotprojekta norisei 

Sociālā dienesta darba efektivitātes paaugstināšanas un pašvaldībā nodarbināto 

sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošanai  kopš  2020. gada Sociālais 

dienests iesaistījās ESF projektā  “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” 

(Nr. 9.2.1.1/15/I/001), aktivitātē "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana"  

(projekts Nr.9.2.2.2/16/I/001). Viena no projektā īstenotajām aktivitātēm ir ģimenes 

asistenta (turpmāk- ĢA)  pakalpojuma aprobēšana (turpmāk- ĢA pakalpojums), tai skaitā 

mācību programmas izstrāde, mācību nodrošināšana pašvaldību sociālo dienestu 

speciālistiem, kuras piedaloties pilotprojektā nodrošinās ĢA pakalpojumu sociālo dienestu 

klientiem. Pilotprojekts norit līdz 3.11.2022. un tā ietvaros notiks praktisks darbs ar trīs 

klientu mērķa grupām: ģimenēm ar bērniem, pilngadību sasniegušiem jauniešiem pēc 

āpusģimenes aprūpes izbeigšanas un personām ar garīga rakstura traucējumiem.  

Šajā laikā dienestā  ieviests ĢA pakalpojums, novērtēts pilotprojekta laikā sniegtā  

pakalpojuma saturs, praktiskais pielietojums ikdienas darbā un izvērtēts ĢA pakalpojuma 

ietekme uz personām un ģimenēm, ar kurām strādā ģimenes asistents. Rezultāti norāda uz 

pamatotu vajadzību ĢA pakalpojumu dienestā nodrošināt patstāvīgi arī  pēc pilotprojekta 

beigām. 

Darbinieku profesionālā pilnveide un konsultatīvais atbalsts (supervīzijas)  

Dienests ir iesaistījies EURpas Sociālā fonda Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un 

darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma 

„Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošana  (Nr. 9.2.1.1/15/I/001), 

kura ietvaros viena no atbalstāmajām darbībām ir sociālā darba speciālistu profesionālās 

kompetences pilnveide - dalība apmācībās un supervīzijā. 

Projekts tiek īstenots programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā 

atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti 

darbam ar riska situācijās esošām personām” ietvaros. 

Sociālā darba speciālisti apmeklēja  grupas supervīzijas, piedaloties no septiņās līdz desmit  

grupas supervīzijas sesijās.  

Šī projekta ietvaros notiek arī otra aktivitāte pilotprojektā “Metodikas sociālajam 

darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām aprobēšana pašvaldībās”, kurā piedalās 

viens Dienesta darbinieks. 
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4.8. BĀRIŅTIESA 

 
Apvienojoties novadiem 01.10.2021. tika apvienotas trīs novadu bāriņtiesas – Apes 

novadu bāriņtiesa (Apes pilsēta, Apes pagasts, Gaujienas pagasts, Trapenes pagasts, Virešu 

pagasts), Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa, kas 

veica bāriņtiesu darbību Raunas novadā (Drustu pagasts, Raunas pagasts) un Smiltenes 

novada bāriņtiesa (Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Grundzāles pagasts, 

Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Smiltenes pilsēta, Smiltenes pagasts, Variņu 

pagasts). Apvienošanās rezultātā tika izveidota iestāde “Smiltenes novada Bāriņtiesa”.  

Kopumā bāriņtiesa veic savu darbību 16 teritoriālajās vienībās. Smiltenes novada 

iedzīvotājiem 14 novada teritoriālajās vienībās, kurās nav notāra, bāriņtiesa Civillikumā 

noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma 

apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un notariālos darījumus savas kompetences 

ietvaros. Smiltenes pilsētā bāriņtiesa to nenodrošina. 

Apvienojoties Apes novada bāriņtiesai un Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas 

un Raunas novadu bāriņtiesai, kas nodrošināja Raunas novada bāriņtiesas darbību, ir 

iesniegušas pārskata ziņojumus par savu darbību. Smiltenes novada bāriņtiesa pirms 

apvienošanās) ir sagatavojusi pārskata ziņojumu par laika periodu no 01.07.2021.-

30.09.2021., un apvienotā Smiltenes novada bāriņtiesa par laika periodu no 01.10.2021. 

līdz 31.12.2021. 

 
 

16.attēls. Bāriņtiesu apvienošana jaunizveidotajā Smiltenes novadā 
 

Apes novada bāriņtiesas darbība laika posmā no 01.01.2020. līdz 30.09.2021. 
 

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada beigās - 38 lietas. 

Pārskata gadā ierosināto lietu skaits – 9 lietas. Izpildīto apliecinājumu reģistrā veikti (līgumu 
sastādīšana un apliecināšana (dāvinājuma, pirkuma, rokasnaudas līgums), kopiju 

apliecināšana, paraksta apliecināšana, nostiprinājuma lūgumi iesniegšanai zemes grāmatā,  
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pilnvaras, aizliegumi, akti par testamentu pieņemšanu glabāšanā) 116 ieraksti (Ape un 
Apes pagasts), 53 ieraksti  (Gaujienas pagasts, Trapenes pagasts, Virešu pagasts). Kopā: 

169 ieraksti. Iekasētā valsts nodeva 1 406.32 EUR apmērā. Notikušas 19 bāriņtiesas 
sēdes. Pieņemtie lēmumi – 20.  

 
Nr. 
p.k. 

Pieņemtais lēmums 
Lēmumu 

skaits 
Lēmumu 

lpp.. skaits 

1. Par personas piemērotību aizbildņa pienākumu pildīšanai 1 6 

2. Par bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu 1 8 

3. 
Par aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā 

1 2 

4. Par atļaujas došanu īpašuma iegūšanai bērnam  1 3 

5. Par bērna mantas pārvaldību 1 4 

6. Par atzinuma došanu par bērnu dzīvesvietas noteikšanu 1 8 

7. 
Par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vai prasības 
sniegšanu tiesā, par aizgādības tiesību atņemšanu 

1 10 

8. 
Par personas atbrīvošanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas 
mirušas personas atstātajam mantojumam 

1 3 

9.-11. 
Par valsts sociālo izmaksu pārtraukšanu un to izmaksu citai 

personai 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

12. Par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu par nepilngadīgo bērnu 1 7 

13. Par bērna šķiršanu no pusmāsām adopcijas gadījumā 1 4 

14. Par aizgādņa iecelšanu mantojumam 1 3 

15. Par bērna ievietošanu audžuģimenē 1 5 

16. Par bērna aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas 1 4 

17. Par mantojuma atraidīšanu nepilngadīgo vārdā 1 4 

18. 
Vienpersoniskais lēmums par bērnu aizgādības tiesību 
pārtraukšanu vecākiem 

1 3 

19. Par mantojuma atraidīšanu aizgādnībā esošās personas vārdā  1 4 

20. Par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē 1 2 

 Kopā: 20 gab. 92 lpp.. 

9.Tabula. Pārskats par Apes novada Bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem 

 
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesu 

sniegtais pārskata ziņojums par Raunas novada bāriņtiesas darbības laiku posmā 

no 01.01.2021. līdz 30.09.2021.: 
 

Nr. Bērnu vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko 

interešu aizsardzība 

Skaits 

1. Pieņemto lēmumu skaits 12 
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2. Nosūtītā korespondence 140 

3. Pārstāvētas lietas tiesā - Cēsīs  3 

4. Pieprasīts izgatavošanai bāreņu un bez vecāku gādības palikušu 

bērnu apliecības 

10 
 

Nr. Bāriņtiesas pārraudzībā esošās lietas Skaits 

1. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits 53 

2. Kopā uzsāktās jaunas lietas gada ietvaros 1 

3. Kopā bāriņtiesas pārraudzībā nepilngadīgie bērni, kas ievietoti 

audžuģimenēs, aizbildniecībā, institūcijās 

64 

4. Pašvaldības bērni, kas ievietoti audžuģimenēs 8 

5.  Pašvaldības bērni, kas ievietoti aizbildņu ģimenēs 9 

6. Bērni, kas ievietoti institūcijās 1 

7. Ģimenes, kurās netiek pietiekoši nodrošināta bērna attīstība un 

audzināšana, par kurām informēts Sociālais dienests un veikta 

uzraudzība 

1 

8. Aizgādības tiesību pārtraukšana vecākiem 4 

9. Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas 

aizgādības tiesības kopā 

5 

10. Lietas par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai 0 

11. Lietas par aizgādņu iecelšanu mantojumam 0 

12. Lietas par bērnu mantas pārvaldīšanu 0 

13. Pašvaldības juridiski brīvi bērni, kuri var tikt adoptēti 5 

14. Kopā bāriņtiesas pārraudzībā personas ar ierobežotu rīcībspēju 6 

15. Veiktas sarunas, noskaidroti bērnu viedokļi 60 

16. Apsekotas ģimenes ( audžuģimenes, aizgādņi, aizbildņi) 55 

Nr.  Pārskats par darījumiem, kas veikti bāriņtiesā  Skaits  

1.  Kopā veiktas notariālas darbības  75 

10.Tabula. Pārskats par Raunas novada Bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem 

 
Pārskata ziņojums par Smiltenes novada bāriņtiesas darbību laika periodā no 

01.07.2021. līdz 30.09.2021. un par Smiltenes novada bāriņtiesas darbību 

(apvienojoties Apes novadam, Smiltenes novadam un Raunas novadam) no 
01.10.2021. līdz 31.09.2021.:  

 
Nr. 

p.k. 

Bērna vai aizgādnībā esošās 

personas tiesību un interešu 

Smiltenes novada 

bāriņtiesa/apvienotā 

Smiltenes novada bāriņtiesa 

Kopā 

1. Bāriņtiesā pieņemtie lēmumi 19/19 38 

2. Pārstāvēti tiesas procesi 9/6 15 

3. Nosūtītā korespondence 188/230 418 
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4. Saņemtā korespondence (izpildei, 

informācijai) 

172/225 395 

5. Bāriņtiesas lietvedībā esošo aktīvo 

lietu skaits 

123/84 207 

6. Ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu 

skaits 

 53 

7. Aizbildņu kopējais skaits  24 

8. Audžuģimeņu kopējais skaits  23 

9. Aizgādnībā esošo personu kopējais 

skaits 

 29 

10. Arhīva lietas un aprakstes, 

glabājamās vienības 

829/466 1295 

11. Darījumu skaits 83/96 179 
11.Tabula. Pārskata ziņojumi par Smiltenes novada Bāriņtiesu darbību pirms un pēc ATR 

 

4.9. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA SMILTENES NOVADĀ 
 
Smiltenes novadā pirms administratīvi teritoriālās reformas sabiedrisko kārtību 

nodrošināja ar deliģējuma līgumu starpniecību. Apes novada teritorijā deliģējuma līgums 
tika piešķirts Smiltenes novada Pašvaldības policijai, savukārt Raunas novada teritorijā līdz 

2022. gada sākumam sabiedriskās kārtības nodrošināšanu veica Priekuļu novada 
Pašvaldības policijas pārstāvji. 2022. gadā sabiedriskās kārtības nodrošināšanu novadā 

nodrošina Smiltenes novada Pašvaldības policija.  
 

 
17.attēls. Smiltenes novada pašvaldības policijas izveide 

 
Smiltenes novada Pašvaldības policijas (turpmāk – SNPP) pamatfunkcija ir aizsargāt 

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

2021. gada 1. jūlijā, pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas palielinājās 
apkalpojamā teritorijas platība – 1800,55 km2  un iedzīvotāju skaits ~19,4 tūkstoši. 

Līdz 2021. gada 1. novembrim SNPP strādāja 10 darbinieki aizpildot 8,5 slodzes, 
priekšniece, inspektore, kura pilda lietveža pienākumus, trīs vecākie inspektori, 5 inspektori. 
Maiņā tiek nodrošināti 2 darbinieki.  
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2021. gada 1. novembrī pamatojoties uz 2021. gada 2. septembra Smiltenes novada 
pašvaldības domes lēmumu Nr.162 izveidota Smiltenes novada pašvaldības policijas iestāde, 

apstiprinot 10,75 slodzes. 
Tāpat arī 2021. gadā valstī tika izsludinātas vairākas ārkārtējās situācijas, gan Covid 19 

pandēmijas ierobežošanai, gan uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju, kas būtiski mainīja 
policijas darba ikdienu. 

2021. gadā SNPP kopā reģistrējusi 1452 notikumus, kas ir paaugstinājies par 7,23% 

salīdzinot ar 2020. gadu. Informācija par notikumiem, kas saņemti no operatīvās vadības 
biroja (110) ir paaugstinājies par 3,85 %, bet par 21,97% samazinājies notikumu skaits, 

kas fiksēts patrulējot. 
Aktuāli pagājuša gadā ir pārkāpumi ceļa satiksmē 253 gadījumi. Pašvaldības 

policijas kompetencē ir kontrolēt apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī gājēju 

pārkāpumus. Pārējie pārkāpumi ceļa satiksmē ir valsts policijas kompetence. Pašvaldības 
policija bieži reaģē un nodod materiālus valsts policijai izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai, 

tas ir 65 gadījumos. Zīmīgi ir audzis fiksētie pārkāpumi ceļu satiksmē ar Smiltenes pilsētas 
video novērošanas sistēmu - 15 reizes. 

 

Pagājušā gadā ziņas par klaiņojošiem dzīvniekiem ir saņemtas par 102,47 % vairāk 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Arī administratīvās lietvedības par dzīvnieku labturības 

prasību pārkāpumiem ir daudz vairāk. Tika mērķtiecīgi publicētas relīzes, lai skaidrotu, kā 
rīkoties, ja noklīdis vai atrasts suns. Tas varētu būt par iemeslu notikumu skaita 
pieaugumam. Arī kaķu skaits, kas sterilizēti, ir pieaudzis par 29,79 %.  

 
Konflikti 2021. gadā ir pieauguši par 44,14 %, iespējams, un tas saistīts ar Covid 19 

ierobežojumiem. Ja reaģēts bija uz ģimenes konfliktiem, tad visos nepieciešamos gadījumos 
ziņas tika nodotas Sociālajam dienestam situācijas izvērtēšanai un nepieciešamās palīdzības 
sniegšanai. 

 
Alkohola lietošana un atrašanās stiprā alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā 

joprojām ir aktuāla problēma, taču reģistrētie gadījumi ir samazinājušies. Novērots, ka 
konflikti, uz kuriem reaģē policija, bieži ir saistīta ar alkohola lietošanu. Līdz ar to var 
secināt, ka alkohola lietošana notiek dzīves vietās. 

Par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola ietekmē sabiedriskā vietā ir pieaudzis 
administratīvo pārkāpumu lietu skaits. 108 no 117 gadījumiem administratīvā pārkāpuma 

lietvedība ir uzsākta par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā. Tas liek secināt, ka pārkāpumi 
tiek konstatēti pirms persona nonāk bezpalīdzības stāvoklī, un jānogādā iestādē vai dzīves 
vietā. 

 
2021.gadā Priekuļu novada Pašvaldības policija Raunas novada teritorijā veica: 

 
• Patruļas - 140 reizes; 

• Sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pasākumos – 5 reizes; 
• Covid 19 ierobežošanas kontroles reidus – 38; 
• Reidi gar izglītības iestādēm – 2; 

• Sadarbībā ar sociālo dienestu apsekotas sociāli nelabvēlīgas ģimenes – 11; 
• Reidi atkritumu apsaimniekošanas jomā – 3; 

• Klaiņojoši dzīvnieki – 6; 
• Pieņemšanas, pārrunas ar iedzīvotājiem – 12; 
• Uzsāktas administratīvā pārkāpuma lietvedības – 2 (par smēķēšanu neatļautās 

vietās). 
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4.10. BŪVVALDE  

 

Raunas novada dome un Amatas novada, Cēsu novada, Jaunpiebalgas novada, 
Pārgaujas novada, Priekuļu novada, Līgatnes novada un Vecpiebalgas novada pašvaldības ir 

noslēgušās Deleģēšanas līgumu par būvvaldes pakalpojumu saņemšanu Raunas novadā, 
līgums ir spēkā līdz 2021. gada 1. jūlijam. Pēc ATR šo funkciju pārņem Smiltenes novada 
Būvvalde. 

 
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. 

 

2021. gadā Smiltenes novada Būvvaldē Smiltenes novada administratīvajā teritorijā: 
• pieņemti 220 lēmumi; 

• izsniegtas 65 būvatļaujas; 
• ekspluatācijā pieņemtas 75 būves; 
• būvniecībai vienkāršotā kārtībā izsniegtas 16 apliecinājuma kartes; 

• 88 paskaidrojuma raksti; 
• saskaņotas projekta izmaiņas 28 būvobjektiem; 

• izsniegtas 60 izziņas par būvīpašumiem; 
• veiktas 143 pārbaudes un sastādīti atzinumi par nekustamā īpašuma 

apsekošanu.  
Būvvalde Apes novada administratīvajā teritorijā līdz ATR: 

• pieņēmusi 20 procesuālos lēmumus; 

• izsniegusi 8 būvatļaujas; 
• ekspluatācijā pieņēmusi 1 būvi; 

• būvniecībai vienkāršotā kārtībā izsniegtas 2 apliecinājuma kartes; 
• 5 paskaidrojuma raksti un saskaņotas projekta izmaiņas 12 būvobjektiem; 
• veiktas 15 pārbaudes un sastādīti atzinumi par nekustamā īpašuma apsekošanu. 

 

4.11. TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANA  
 
Pirms un pēc administratīvi teritoriālās reformas Smiltenē teritorijas uzturēšanu veic 

SIA “Smiltenes NKUP”, pamatojoties uz noslēgto deleģēšanas līgumu. Smiltenē kapsētas arī 
apsaimnieko SIA “Smiltenes NKUP”, Palsmanē kapsētas apsaimniekošanu veic pagasta 
pārvalde. Pagastos teritoriju uzkopšanu plāno un organizē pagasta pārvaldnieks, un 

darbus izpilda pagasta pārvaldes piesaistītais strādnieks/i. Savukārt, pašvaldības iestādes 
uztur un apsaimnieko iestādei pieguļošo teritoriju, kur darbus un budžetu uzkopšanai plāno 

un organizē iestādes vadītājs un saimnieks, bet darbus izpilda 
saimnieks/strādnieks/sētnieks. 

Apes novadā teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas darbus organizē un veic 

pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība”. Raunas novadā teritorijas uzturēšanas un 
labiekārtošanu nodrošina pašvaldības iestāde “Saimnieciskais dienests”. 

 
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  
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aizsardzības, Smiltenes pilsētas zaļās zonas, kapsētu un apbedījuma vietu labiekārtošanu un 
apsaimniekošanu, organizē Smiltenes pilsētas ielu un ietvju apsaimniekošanu un uzturēšanu 

un nodrošina pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo ēku apsaimniekošanu Smiltenes 
pilsētā.  

2021. gadā veikta 28 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 8 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanai 
10 026 EUR apmērā. Apstādījumu saglabāšanas komisija sagatavojusi 98 dokumentus, no 

tiem 44 ir iedzīvotāju, pārvalžu vai uzņēmumu iesniegumi ar lūgumu izskatīt koku ciršanas/ 
apzāģēšanas gadījumus. Smiltenes novada teritorijā izsniegtas atļaujas (apstādījumu 
apsekošanas akti) 163 koku nozāģēšanai. Līdzdalība visu kultūras pasākumu, tirgu 

organizēšanā.  
 

Pasākumu, konkursu, akciju, tematisko dekorāciju un apstādījumu izvietošanas 
organizēšana Smiltenes pilsētā un novadā: 

•   “Individuālo talku” pasākuma organizēšana Smiltenes pilsētā, talkas atkritumu 

savākšanas organizēšana Smiltenes novadā;  
•   Pilsētas noformējuma Lieldienām sagatavošana, izvietošanas organizēšana pilsētas 

centrā; 
•   Vasaras saulgriežu noformējuma “Limuzīns” dekorēšanas organizēšana; 
•   Vasaras puķu 1. un 2. kārtas stādīšanas kontrole un uzraudzība; 

•   Vasaras sezonas noformējuma organizēšana 5 gab. metāla rāmjos Vecajā parkā 
•   “Meža dienu” organizēšana pie Smiltenes vidusskolas un Variņos; 

•   Apstādījumu plānošana pie Blomes pamatskolas; 
•   Pilsētas noformējuma elementu (metāla dzērves ar ziediem) uzstāšanas 
organizēšana un uzraudzība vasaras sezonas noformējumam; 

•   Smiltenes vidusskolas Dakteru ielā 27 apstādījumu projekta organizēšana; 
•   Pilsētas noformējuma elementu (liela izmēra grāmatas un koka zīmuļi) uzstāšanas 

organizēšana un uzraudzība 1. septembra noformējumam; 
•   Pilsētas noformējuma elementu (karoglentas, izgaismoti koka lukturi, lāpas, sveces) 
uzstāšanas organizēšana Lāčplēša dienai, LR proklamēšanas dienai, un uzraudzība; 

•   Pilsētas Ziemassvētku noformējuma 2021. gadam koncepcijas izstrāde, izveide un 
kontrole. Tirgus izpētes organizēšana; 

•   “Radīsim Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā” konkursa organizēšana. 
 
2021.gada pirmajā pusgadā sakārtota un atjaunota materiāltehniskā bāze, 

veikti remonti: 
• Gaujienas tautas namā iegādāts mūsdienīgs kino ekrāns, izremontētas telpas un 

iegādātas nepieciešamās mēbeles amatierkolektīvu vadītāju darba telpai, tautas nama 
vadītājas kabinetam; 

• Jāzepa Vītola memoriālajā muzejā “Anniņas”, ēkas pirmā stāva līmenī esošā 
atjaunotā koka balustrāde apstrādāta ar lineļļas krāsu. Muzeja administratīvā darba 
apstākļu uzlabošanai pārcelts mazvērtīgais inventārs no Gaujienas pašvaldībā 

likvidētajām struktūrvienībām, uzvedums “Tikšanās ar Jāzepu Vītolu” parādīts 12 
reizes. Sagatavots un realizēts VKKF atbalstīts projekts sadarbībā ar Vidzemes 

augstskolas virtuālās realitātes laboratoriju, kura ietvaros muzejā nofilmēts un 
sagatavots uzveduma ieraksts  3D 360grādu virtuālajā realitātē;  
• Gaujienas bibliotēkai iegādātas interaktīvas spēles bērnu lasītprasmes apguvei; 

• Virešu saieta namam iegādāti skapji amatierkolektīvu tērpu glabāšanai; 
• Vidagas bibliotēkā veikts sanitāro telpu kapitālais remonts, iegādāts bibliotēkas 

vadītājas darbam portatīvais dators, jauni aizkari bibliotēkas telpām; 
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• Virešu novadpētniecības centrā “Mājvieta” veikti telpu remontdarbi, iekārtota Virešu 
vēstures ekspozīcija, iegādāts TV prezentāciju, viktorīnu, konkursu organizēšanai; 

 
• Trapenes kultūras namā iegādāti daudzkrāsu LED prožektori āra un iekštelpu 

pasākumiem, mūzikas centrs, tumšie aizkari un skatuves aizkari Lielajai Zālei, veikta 
skatuves sienas siltināšana; 
• Trapenes novadpētniecības centrā izremontēta un iekārtota Izstāžu telpa, iegādāts 

TV prezentāciju un konkursu norisei, sadarbībā ar Vidzemes augstskolu izveidota 
interaktīvā glezna “Dzejnieks Ojārs Vācietis un viņa dzeja”; 

• Trapenes bibliotēkā veikts Lasītavas sienu remonts; 
• Apes tautas namam iegādāts jauns koncertflīģelis, veikti remonti noliktavas, 2.stāva 
koridora un Audēju darba telpām, iegādāti daudzkrāsu LED prožektori āra un iekštelpu 

pasākumiem, sašūti senioru deju kolektīvam koncerttērpi; 
• Apes bibliotēkā veikts telpu remonts un izveidota mūsdienīga Bērnu bibliotēka, 

Lasītava, iegādātas jaunas mēbeles un moderns TV prezentāciju un konkursu 
rīkošanai; 
• Elīnas Zālītes memoriālajai mājai pievilkts ūdensvads un izveidots kanalizācijas 

pievads, izveidojot mūsdienīgas labierīcības ekskursiju apmeklētājiem. 
 

Smiltenes novada pašvaldība lēma pabeigt Elīnas Zālītes memoriālās mājas 
remontdarbus un tika turpināta mājas jumta nomaiņa, terases izbūve un mājas apšūšana ar 
dekoratīviem dēlīšiem. 

 
 

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. Pēc novadu teritorijas apvienošanās 
joprojām spēkā bijuši Apes un Raunas attīstības plānošanas dokumenti. 

 

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
 

2021. gadā vēl spēkā esoša ir Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. 

– 2037. gadam, Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. - 2037. gadam, Apes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. - 2030. gadam. 

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.  
          2021. gadā tika uzsākts izstrādāt jaunveidojamā Smiltenes novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju. 2021. gada 27. oktobrī Domes sēdē tika pieņemts lēmums (protokols 

Nr.12, 23.§.) Par Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības 
programmas nodošanu publiskajai apspriešanai, kurš noteica publiskās apspriešanas laiku 

no 04.11.2021. līdz 03.12.2021. 

 

Smiltenes novada attīstības programma 
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2021. gadā vēl spēkā esoša ir Smiltenes novada attīstības programma 2012. - 2018. 
gadam, Raunas novada Attīstības programma 2014. - 2020. gadam, Apes novada attīstības 

programma 2014. - 2020. gadam. 

Smiltenes novada attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna 

aktualizācija. 

• 2021.gada laikā veikta vienu reizi. Aktualizētā daļa apstiprināta 2021. gada 24. 
februāra domes sēdē. Plāns tika papildināts ar plānotiem projektiem, kā arī 

aktualizēta informācija par jau īstenotiem projektiem. 

• Pēc administratīvi teritoriālās reformas - Raunas novada attīstības programmas 

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija veikta vienu reizi. Aktualizētā daļa 
apstiprināta 2021. gada 14. decembra domes sēdē, precizējot projektu ideju par 

Raunas pamatskolas energoefektivitāti. 

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. 
 2021. gadā tika uzsākts izstrādāt jaunveidojamā Smiltenes novada attīstības 

programmu. 2021. gada 27. oktobrī Domes sēdē tika pieņemts lēmums (protokols Nr.12, 
23.§.) Par Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 

nodošanu publiskajai apspriešanai, kurš noteica publiskās apspriešanas laiku no 04.11.2021. 
līdz 03.12.2021. Publiskās apspriešanas sanāksmes attīstības dokumentiem norisinājās 
Zoom platformā 2021. gada 23. novembrī un 25. novembrī. 

 

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. 

Spēkā esošs arī ir Raunas novada teritorijas plānojums 2012. - 2024. gadam un Apes 
novada teritorijas plānojums 2014 .- 2025. gadam. 

Saskaņā ar 2021. gada 25. augusta sēdes lēmumu Nr.149 (protokols Nr.8, 57.§.), ir 

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

2021.gada laikā spēkā ir 4 detālplānojumi. 

 

Citi plānošanas dokumenti 
 

2021. gadā tika izstrādāts Mobilitātes plāns Smiltenes novadam projekta “Mobilitāte un 

pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku 

reģionos” ietvaros. Dokuments uzskatāms par šobrīd vienīgo mobilitātes plānošanas 

dokumentu Latvijā, kas izstrādāts, aptverot visu esošo novada teritoriju. 
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5.2. ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANA 
 

2021. gada laikā attīstības plāna īstenošanas ietvaros sagatavotas un izsniegtas 31 

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; 2020.g.33 izziņas) par zemes lietošanas 

veida atbilstību vai neatbilstību Smiltenes novada teritorijas plānojumam, sniegti 227 

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; 2020.gadā 203), 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, Attīstības un plānošanas nodaļas darbu prakses laikā. 2021. gada I ceturksnī 

praksē bija Latvijas Universitātes Telpiskās attīstības plānošanas maģistra studente. 2021. 

gada II un IV ceturksnī praksi “Projektu izstrāde” veica praktikants no Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes. 

Iesaistīšanās dažādās valsts, reģiona un pašvaldību iniciatīvās, konkursos – “Sabiedrība 

ar dvēseli”, NVO labāko projektu izcelšana, Smiltenes novada pašvaldība izvirzīja biedrības 

“Vilkmuiža 2011” projektu “Sajūtu takas izveide Bilskas ezermalā”, kas Vidzemes plānošanas 

reģionā saņēma 2. vietu. Tika iesniegti arī pieteikumi konkursā “Gada labākā būve 2020”- 

“Ražošanas ēka Valkas ielā 5, Smiltenē” un “Smiltenes Vecā parka rekonstrukcija un 

Vidusezera hidrotehniskās būves rekonstrukcija, ezera tīrīšana”. Šajā konkursā atzinīgi tika 

novērtēta Smiltenes Vecā parka un Vidusezera hidrotehniskās būves rekonstrukcija un ezera 

tīrīšana, piešķirot 1. vietu nominācijā “Ainava”. Smiltenes novada pašvaldība 2021. gadā 

piedalījās hakatonā «Climathon», kura ietvaros tika izstrādātas inovatīvas idejas Latvijas 

pašvaldību izaicinājumiem, kas saistīti ar «EURpas Zaļā kursa» prioritātēm un virzīšanos 

pretī zaļākām un viedākām pašvaldībām. 

 

5.3. REALIZĒTIE UN PLĀNOTIE PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTI  
 

2021.gadā tika strādāts pie 30 (2015.g.-16; 2016.g.-12; 2017.g.-30; 2018.g.-30; 
2019.g.- 26; 2020.g.-24) 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; 2020.g.- 9) projekta rezultātu uzturēšanas, kā arī 
vairāku projektu sagatavošanas. Vairāku projektu īstenošanā, kurās pašvaldība ir kā 

partneris un kurus īsteno Sociālais dienests, Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes, u.c. 
struktūrvienības, Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti ikdienā neiesaistās.  

Gada laikā nodaļas darbinieki sadarbībā ar citiem speciālistiem sagatavojuši 17 

(2015.g.-10; 2016.g.-29; 2017.g.-18; 2018.g.-15; 2019.g.-15; 2020.g.-12) dažāda apjoma 

projekta iesniegumus un projekta idejas ar pavaddokumentiem izvērtēšanai institūcijām 

tādās jomās kā energoefektivitātes uzlabošana, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, 

uzņēmējdarbības veicināšana, zivju fonda aktivitātes u.c. 2021. gadā ir iesniegti arī 4 

projektu pieteikumi aizņēmuma saņemšanai. 

Projektu ieviešanas laikā, lai saņemtu finansējuma atmaksu no projektu finansētājiem, 

informētu tos par ieviešanas progresu, u.c., kopumā sagatavoti 23 (2015.g.-15; 2016.g.-5; 

2017.g.-14; 2018.g.-29; 2019.g.-30; 2020.g.-20) maksājumu pieprasījumi. Papildus tam ir 

aktualizēti PMPIG (plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiki), projektu naudas 
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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.g.- vairāk kā 50 relīzes).  

2021.gada laikā projekta īstenošanas vietās bijušas 8 (2015.g.-5; 2016.g.-6; 2017.g.-

7; 2018.g.-11; 2019.g.-9; 2020.g.-4) projekta finansētāja vai revīzijas iestādes pārbaudes. 

2021.gada laikā sagatavoti 3 (2015.g.-33; 2016.g.-31; 2017.g.-31; 2018.g.-21; 

2019.g.-10; 2020.g.-9;) iepriekš īstenoto projektu pēcieviešanas pārskati. Lai tos 

sagatavotu, tiek veikta bērnu skaita rindā uz PII vietām analīze, uzskaitīts kultūras 

pasākumu apmeklētāju skaits, veikta PIPP  apmeklētāju uzskaite, u.c. 

2021. gadā dizaina birojs “H2E” izstrādāja  dizaina un telpiskās attīstības stratēģiju 

Viedrades kvartālam Pils ielā 9, Smiltenē, plānojot šo vietu un ēku izmantojumu dažādām 

multifunkcionālām vajadzībām un iespējām, kur pulcēties gan smilteniešiem, gan pilsētas 

viesiem. Izstrādes gaitā arī tika iesaistīti iedzīvotāji, lai sniegtu savu redzējumu šīs vietas 

attīstībai. Pašreizējā dizaina stratēģija paredz telpas bibliotēkai, multifunkcionālās telpas, 

telpas uzņēmējdarbībai u.c.  

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 EURpas 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. 

Saskaņoti 76 zemes apgrūtinājumu plāni. 

Saistībā ar COVID-19 pandēmijas dēļ izsludināto ārkārtas situāciju un skolēnu 

attālināto mācību ieviešanu, lai nodrošinātu skolēnu ēdināšanu no janvāra mēneša līdz 

2020./2021.mācību gada, katru nedēļu (12 nedēļas) apstrādāti no Izglītības pārvaldes 

saņemtie dati un sagatavoti telpiskie dati par izglītojamajiem, kam nepieciešamas piegādāt 

brīvpusdienas. 

 
5.5. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA 
 

Piekto reizi pēc kārtas tika īstenots uzņēmējdarbības ideju konkurss “Esi uzņēmējs 

Smiltenes novadā!”. Konkursam kopumā tika pieteiktas 10 (2017.g.- 8; 2018.g.-12; 

2019.g.-10; 2020.g.- 7) idejas, ar pašvaldības līdzfinansējumu tika atbalstītas 5 (2017.g.- 

4; 2018.g.- 5; 2019.g.-6; 2020.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. 
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Uzlabota sadarbība ar citam institūcijām, kas nodarbojās ar uzņēmējdarbības atbalstu – 

Altum, Valmieras biznesa inkubatoru, Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centru. 

Altum un Biznesa inkubatoru pārstāvji iekļauti pasākuma “Smiltenes novada uzņēmējs” un 

uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” komisijās, u.c.  

Projekta ietvaros “From hobby to business” tika rīkota kontaktbirža/tirdzniecības misija 

kopā ar Jāni Viegliņu Zoom platformā.  

Uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultanti 2021. gadā pārsvarā strādāja 

attālināti, sazinoties ar klientiem pa telefonu, e-pastu, kā arī tika veiktas konsultācijas uz 

iepriekšējo pierakstu pieņemšanas vietā. 2021. gadā konsultēti 1592 (2020.g.- 1334;) 

klienti.  

Covid-19 ierobežojumu dēļ netika īstenoti vairāki pasākumi, bet vasarā bija iespējams 

uzņemt Cēsu novada lauksaimniekus pieredzes apmaiņas pasākumā Smiltenes novadā, kur 

tika iepazīstināts ar idejām, inovatīvu metožu pielietošanu un pieredzi zemnieku 

saimniecībās “Saimnieki”  un “Zilāpi”  Smiltenes pagastā. 

 

5.6. VIDES JAUTĀJUMU KOORDINĒŠANA 
 

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

īstenošana, kas vērsta uz pielāgošanos klimata pārmaiņām un 2021. gadā noslēdzās šis 

projekts, kura ietvaros 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.  

2021. gada 4. septembrī projekta “Green Palette” ietvaros pie Bilskas ezera tika 

organizēta Green Palette diena, kura ietvaros norisinājās dažādas meistarklases ar mērķi 

informēt iedzīvotājus par vides un klimata jautājumiem, par ilgtspējīgu dabas resursu 

izmantošanu un vides pārvaldības pilnveidošanu. Pasākumā piedalījās arī Dabas aizsardzības 

pārvaldes speciālisti, kuri koordinēja izglītojošu komandu spēli par saudzīgas attieksmes 

veidošanu pret ūdens resursiem. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti 

meistarklases ietvaros apmeklētājiem piedāvāja iespēju mācīties makšķerēt zinoša 

instruktora uzraudzībā, iepazīt Latvijas zivis, kā arī pasākumā tika īstenotas vēl citas 

meistarklases. 

Projekta “Green Palette” ietvaros tika izstrādāti un apstiprināti ezeru  

apsaimniekošanas plāni Tepera, Vidusezera, Bilskas, Blomes un Tiltleju ezeriem, kas ietver 

detalizētu informāciju par ūdenstilpēm, to ekoloģisko stāvokli un potenciālo attīstību. 

Sadarbībā ar Zivju fondu īstenots projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes 

novada ezeros 2021.gadā” un papildināti zivju krājumi Bilskas ezerā (800 zandartu mazuļi), 

Tepera ezerā (900 zandartu mazuļi) un Lizdoles ezerā (5400 zandartu mazuļi).  

 

6. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS  

 
6.1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI, IZDEVUMI, FINANSĒŠANA  

Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada konsolidētā budžeta izpilde veidojas, 

apvienojot Apes novada, Raunas novada un Smiltenes novada budžeta izpildi no 2021. 
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gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam un pēc Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) izveidotās 

Smiltenes novada pašvaldības, kurā ietilpst Smiltenes novads un Gatartas pansionāts, 

budžeta izpildi no 1.jūlija. 

Izveidotās Smiltenes novada pašvaldības Dome pamatbudžeta plānu apstiprināja 
2021. gada 28. jūlijā. Grozījumi pamatbudžetā veikti divas reizes – 2021. gada 27. oktobrī 
un 29. decembrī. 

 

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 
 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2021. gadā 30 179 711 EUR. 

Pašvaldības 2021. gada ieņēmumi pret apvienotajiem Apes, Raunas un Smiltenes 

novadu 2020. gada ieņēmumiem sastāda 104.22%, palielinājums ir 1 223 112 EUR. 

 
18.attēls. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2020. un 2021. gadā. 

 

Nodokļu ieņēmumi samazinājušies par 296 645 EUR, tajā skaitā ienākuma nodoklis par 

267 019 EUR. Palielinājušies transfertu ieņēmumi par 1 149 267 EUR, nenodokļu ieņēmumi 

par 241 399 EUR, tajā skaitā ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas par 

239 097 EUR, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – par 189 215 EUR. 

 

19.attēls. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2021.gadā. 
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Lielākais īpatsvars pašvaldības budžetā ir transfertu ieņēmumiem – 53,1% no visiem 

pašvaldības ieņēmumiem. Skaitliskā izteiksmē transfertu ieņēmumi 2021. gadā 

palielinājušies par 1 142 679 EUR, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, un sastāda 

107,68 % pret iepriekšējā gada transfertu ieņēmumiem. 

Rādītāji 2021.gads 2020.gads* Izmaiņas 
(+,-) 

Transferti-kopā 16 025 
921 

14 883 242 +1 142 679 

No valsts budžeta daļēji atvasināto 
publisko personu un budžeta nefinansēto 
iestāžu transferti 

108 114 37 004 +71 110 

Valsts budžeta transferti 15 387 
815 

14 187 244 +1 200 571 

.  Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti  

.  Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 
saņemtie transferti EURpas Savienības politiku 
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 
(pasākumiem) 

.  Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

8 412 500 

2 037 370 

 

 

4 937 945 

6 569 688 

2 464 773 

 

 

5 152 783 

+1 842 812 

-427 403 

 

 

-214 838 

Pašvaldību budžetu transferti 529 992 658 994 -129 002 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām 
pašvaldībām  

529 992 658 994 -129 002 

12.Tabula. Pašvaldības transfertu ieņēmumu (EUR) *Apvienojot novadu budžetu izpildi. 

Pārskata gadā palielinājušies saņemtie valsts budžeta transferti un  saņemtie transferti 

no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta 

nefinansētām iestādēm, bet ievērojami samazinājušies transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem), pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fonda un pašvaldību budžetu transferti. 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.  

Transfertu ieņēmumi lielākajiem projektiem 2021. gadā: 

• “Smiltenes vidusskolas un inženiertīklu pārbūve” Smiltenes vidusskolas mācību ēkas 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi III kārta – 646 800 EUR;  

• “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" – 510 852 EUR; 
• Uzņēmējdarbības veicināšanaSmiltenes pilsētā, II kārta – 332 047 EUR; 

• “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu 
pagastā” – 328 246 EUR; 

• "Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta" – 300 000 EUR; 

• “Dabas gars (LV-RU-019)” – 253 316 EUR; 
• "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas 

internāta ēkā" – 225 900 EUR; 
• “Atmodas ielas seguma atjaunošana Smiltenē – 132 115 EUR; 
• “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, 

Ropšā” – 109 287 EUR; 
• "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – 108 980 EUR; 

• “Vidzeme iekļauj” – 103 244 EUR; 
• “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas 

novadā” 100 391 EUR. 
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Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta 

izdevumiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
 

Rādītāji 2021.gads* 2020.gads Izmaiņas 
(+,-) 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām - kopā 

32 665 968 33  050 
576 

-384 608 

Vispārējie valdības dienesti 2 597 582 2 701 112 -103 530 

Sabiedriskā kārtība un drošība 235 958 230 447 +5 511 

Ekonomiskā darbība 5 336 198  5 132 533 +203 665 

Vides aizsardzība 675 987  675 977 +10 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 567 481 3 780 763 -1 213 282 

Veselība 97 612  97 047 +565 

Atpūta, kultūra un reliģija 2 625 180 2 915 458 -290 278 

Izglītība 15 095 220 14 586 429 +508 791 

Sociālā aizsardzība 3 434 750 2 930 810 +503 940 

13. Tabula.  Pašvaldības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)  
*Apvienojot novadu budžetu izpildi. 

 

Pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta izdevumi sastāda 32 665 968 EUR, kas ir 98,84 

% pret iepriekšējo periodu.  

Lielākais izmaiņas pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir funkcijās:  

 Izglītība – palielinājums par 508 791 EUR:  
✓ palielinājums:  

• atlīdzība – par 282 883 EUR, 
• izdevumi par siltumenerģiju – par 74 444 EUR, 

• inventāra iegāde – par 43 845 EUR, 
• pašvaldību transferti citām pašvaldībām – par 48 278 EUR, 
• kapitālais remonts un rekonstrukcija – par 1 663 144 EUR. 

✓ samazinājums: 
• pakalpojumi par ēku, būvju un telpu būvdarbiem – par 102 751 EUR, 

• pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība – par 1 444 814 EUR – pabeigta 
Smiltenes vidusskolas mācību korpusa būvniecība. 

  Sociālā aizsardzība – palielinājums par 503 940 EUR: 
• atlīdzība – par 117 284 EUR, 
• pakalpojumi – par 36 694 EUR, 

• krājumi – par 42 499 EUR, 
• sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas – par 56 485 EUR, 

• pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība – par 304 284 EUR – 
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra, Grupu dzīvokļa ēkas, pieslēguma būves 
centralizētās siltumapgādes sistēmai un siltuma mezglu būvniecība pārskata gadā 

536 201 EUR. 
 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – samazinājums par 1 213 282 EUR: 

• nekustamā īpašuma uzturēšana – par 173 880 EUR, 
• pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība – par 

672 606 EUR, 

• kapitālais remonts un rekonstrukcija – par 397 133 EUR. 
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20.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2020. un 2021. 

gadā  

 
Izdevumu struktūrā būtiskākā daļa ir izdevumiem izglītībai, kam pašvaldība tērē 46.2% 

no visiem gada izdevumiem. Nākamās pozīcijas ieņem izdevumi ekonomiskai darbībai 16.3% 

un sociālai aizsardzībai – 10.5%. 

 
21.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2021. gadā. 

 
Rādītāji 2021.gads* 2020.gads Izmaiņas 

(+,-) 

Izdevumi - kopā 32 665 968 33  050 576 -384 608 

Atalgojums 11 494 444 11 089 665 +404 779 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas 

3 146 460 3 115 844 +30 616 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, 
dienesta, darba braucieni  

11 972  30 352 -18 380 

Pakalpojumi 4 254 663 4 282 827 -28 164 
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Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 
kodā 5000 

2 281 378 2 256 218 +25 160 

Izdevumi periodikas iegādei 15 517 15 576 -59 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 154 305 269 605 -115 300 

Procentu izdevumi 51 637 13 242 +38 395 

Subsīdijas un dotācijas 206 359 155 727 +50 632 

Sociālie pabalsti 691 429 599 252 +92 177 

Starptautiskā sadarbība 110 272 36 470 +73 802 

Pašvaldību transferti un uzturēšanas 
izdevumu transferti 

565 320 645 048 -79 728 

Nemateriālie ieguldījumi 49 621 48 451 +1 170 

Pamatlīdzekļi 9 632 591 10 492 299 -859 708 

14.Tabula. Pašvaldības izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR) 
*Apvienojot novadu budžetu izpildi 

 

Pārskata gadā atlīdzības pieaugums sastāda 435 395 EUR. Lielākais pieaugums veidojies 

funkcijās:  

• Izglītība – par 282 883 EUR, tajā skaitā pirmsskolas izglītībai par 282 116 EUR;  

• Sociālā aizsardzība – par 117 284 EUR; 
• Vispārējie valdības dienesti – par 78 773 EUR.  

•  

Preču un pakalpojumu izdevumos, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, 

samazinājums sastāda 136 743 EUR. Pakalpojumu struktūrā lielākais palielinājums veidojās 

izdevumos par siltumenerģiju – par 118 468 EUR, informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem – 

par 117 291 EUR, autoceļu un ielu pārvaldīšanu un uzturēšanu – par 89 836 EUR, lielākais 

samazinājums pakalpojumiem par ēku, būvju un telpu būvdarbiem – par 131 373 EUR un 

nekustamā īpašuma uzturēšanu – par 159 053 EUR. Preču sastāvā lielākais palielinājums ir 

inventāra iegādei – par 87 344 EUR, lielākais samazinājums kurināmā iegādei – par 70 430 

EUR. Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi samazinājušies par 116 020 

EUR.  

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas palielinājušās par 92 177 EUR. 

Pašvaldības kapitālo izdevumu samazinājums sastāda 858 538 EUR. Pieauguši kapitālā 

remonta un rekonstrukcijas izdevumi – par 1 480 674 EUR, datortehnikas, sakaru un citas 

biroja tehnikas  iegādei – par 101 390 EUR, bet ievērojami samazinājušies pamatlīdzekļu un 

ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība – par 2 284 724 EUR. 
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22.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2021.gadā 

 
2021. gadā pašvaldības kapitālie izdevumi veido 9 682 212 EUR.  

Kapitālos izdevumus funkcijā Ekonomiskā darbība galvenokārt veido izdevumi par ceļu 

un ielu būvniecību un rekonstrukciju. Pārskata gadā Smiltenes pilsētā pabeigti pārbūves darbi 

Dārza, Atmodas, Dakteru, Marijas ielu posmos, Apes pilsētā – Avotu ielā, Variņu pagastā 

autoceļam Oktobra iela-Sējumi-Saujas, uzsākta pārbūve Smiltenē Baznīcas laukumā, Avotu 

ielā, Apē – Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana, Raunas un Drustu pagastos autoceļu un 

ielu seguma atjaunošana. Funkcijā Izglītība kapitālos izdevumu veido projekta “Mācību vides 

uzlabošana Smiltenes vidusskolā” ietvaros mācību korpusu būvniecība, bērnudārza ēkas 

daļēja fasādes un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Raunas pagastā, Palsmanes 

pamatskolas internāta ēkas pārbūve, ventilācijas sistēmu ierīkošana Raunas pamatskolā, 

elektrotīklu pārbūve Grundzāles pamatskolā, Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija. 

Funkcijā Sociālā aizsardzība – Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra, Grupu dzīvokļa 

ēkas, pieslēguma būves centralizētās siltumapgādes sistēmai un siltuma mezglu būvniecība. 

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta 
finansēšanu 

 
Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem 2021. gadā sastāda 2 486 257 EUR. Naudas 

līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 5 601 726 EUR – palielinājums par 427 308 EUR 

pret iepriekšējā perioda beigām. Pārskata gadā saņemti aizņēmumi 4 358 502 EUR, bet 

atmaksāti aizņēmumi 1 355 308 EUR, kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu 

kapitālā 89 629 EUR. 

2021. gadā ar Valsts kasi noslēgti 14 jauni aizdevuma līgumi par 3 779 295 EUR, 3 

pārjaunojuma līgumi, apvienojot 25 līdz 31.12.2018. bijušā Smiltenes novada noslēgtos 

aizņēmumu līgumus un izlīdzinot maksājumus līdz 2039.gada jūlijam, un pārjaunojuma 

līgums, apvienojot 30 līdz 31.12.2017. bijušā Apes novada aizņēmumu līgumus. Uz pārskata 

perioda beigām pašvaldībai Valsts kasē ir aizņēmumi 49 projektiem, kuru neatmaksātais 

parāds uz pārskata gada beigām sastāda 23 024 656 EUR. 

Smiltenes novada pašvaldība nodrošina aizdevuma pamatsummas atmaksu ar 

pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem un tā tiek veikta saskaņā ar līgumos norādītajiem 

aizdevumu atmaksas grafikiem. 
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6.2. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS   

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

EUR. 

N.p.k. Rādītāji 2021.gada 
izpilde 

2020.gada 
izpilde 

1 Ieņēmumi (kopā): 3 680 1 307 

1.1. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 3 680 1 307 

1.1.1. ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
juridiskajām personām 

980 1 240 

1.1.2. ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 

2 700 67 

2 Izdevumi (kopā) 1 456 7 663 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām: 1 456 7 663 

2.1.1. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 4 0 

2.1.2. atpūta, kultūra un reliģija 120 673 

2.1.3. izglītība 38 5 902 

2.1.4. sociālā aizsardzība 1 294 1 088 

2.2. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām (Kopā) 

1 456 7 663 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 42 3 194 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 42 2 544 

 pakalpojumi 0 155 

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

42 2 389 

2.2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 

500 0 

 Sociāla rakstura maksājumi un 
kompensācijas 

0 650 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 1 414 4 469 

 pamatlīdzekļi 1 414 4 469 

F20010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu 
atlikums gada beigās 

8 409 6 181 

15. Tabula. Pašvaldības saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2020., 2021.gadā (EUR)  
 

 

7. SMILTENES NOVADA DOMES FINANŠU PĀRSKATI 
 

7.1.PAŠVALDĪBAS BILANCE uz 2021. gada 31. decembri 
 

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

1.  Aktīvs: 94 285 544 87 905 996 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 87 014 428 81 444 394 

1.1.1.  Nemateriālie ieguldījumi 148 906 123 398 

1.1.2. Pamatlīdzekļi 76 373 679 71 063 519 

1.1.3. Ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumi 

4 960 650  4 558 338 

1.1.4. Ilgtermiņa prasības 114 910 126 227 

1.1.5. Ieguldījuma īpašumi 5 416 283 5 572 912 
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1.2. Apgrozāmie līdzekļi 7 271 116 6 461 602 

2. Pasīvs: 94 285 544 87 905 996 

2.1. Pašu kapitāls 63 708 749 62 967 244 

2.2. Uzkrājumi 459 849 544 837 

2.3. Saistības 30 116 946 24 393 915 

16.Tabula. Smiltenes novada pašvaldības bilance uz 2021. gada 31. decembri (EUR) 
*Apvienojot novadu bilances 

 

Pamatlīdzekļu būtiskākā daļa ir pašvaldības nekustamie īpašumi. 2021.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 65 312 783 56 261 391 9 051 392 16.09 

Būtisko darījumu apraksts Summa 

Projekta "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” ietvaros mācību korpusu K1, 
K4, K5 nodošana ekspluatācijā 

4 920 201 

Dažādu projektu ietvaros veikta Smiltenes pilsētas Dārza, Dakteru un Marijas ielu 
kopā ar inženiertīkliem rekonstrukcija un Apes pilsētās Avotu ielas pārbūve 

4 229 448  

Pamatlīdzekļu izveidošana 
un nepabeigtā būvniecība 

3 226 085 7 151 792 - 3 925 707 -54.89 

Būtisko darījumu apraksts Summa 

Projekta "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" ietvaros izpildītie būvdarbi 1 157 240 

Dažādu projektu ietvaros veikta Smiltenes pilsētas Dārza, Dakteru un Marijas ielu 

kopā ar inženiertīkliem rekonstrukcija un Apes pilsētās Avotu ielas pārbūve 

-4 229 448 

Pabeigta bērnudārza ēkas daļējā fasādes un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana, 
Raunā 2.korpuss 

-806 621 

Turējumā nodotie valsts un 
pašvaldību īpašumi 

71 794 73 821 -1 022 -28.57 

17. Tabula. Būtiskās izmaiņas nekustāmo īpašumu kontu grupā (EUR)  

 
Kontu grupas nosaukums Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 
perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

absolūtajās 

vienībās 

% 

(1. – 2.) (3. / 2. * 100) 

B 1 2 3 4 

Ieguldījuma īpašumi 5 356 036 5 510 245 -154 209 -2.80 

Turējumā nodotie ieguldījuma 
īpašumi 

60 247 62 667 -2 393 -3.81 

18. Tabula. Būtiskās izmaiņas ieguldījumu īpašumu kontu grupā (EUR)  

 
Pašvaldības bilancē ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā iekļauta zeme ar kopējo platību 

5656.70 ha un bilances vērtību 4 129 202 EUR.  Zemesgrāmatā ir iereģistrēta zeme ar 

platību 2250.31 ha. 

Zembilancē atrodas uz nomaksu atsavinātie zemes gabali 69.05 ha platībā.  
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23.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 2250.31 3406.39 5656.70 39.78 

19.Tabula. Smiltenes novada pašvaldības bilancē norādītās zemes reģistrēšana Zemesgrāmatā 

 

Smiltenes novada pašvaldība līdz 31.12.2021. ir iereģistrējusi Zemesgrāmatā 39.78 % 

no visas bilancē esošās zemes kopplatības. Pēc stāvokļa uz 31.12.2021. Smiltenes novada 

pašvaldība iznomā zemes ar platību  2285.29 ha. Smiltenes novada pašvaldībai nav ieķīlātu 

nekustamo īpašumu.  

Bioloģiskie un pazemes 
aktīvi 

Vērtība 
31.12.2020. 

 

Iegāde, sākotnējā 
atzīšana, 

saņemšana bez 
atlīdzības, 

pārvietošana 2021. 
gadā 

Atlikusī vērtība 
31.12.2021. 

Bioloģiskie un pazemes 
aktīvi 

3 333 639 -142 671 3 210 968 

Pazemes aktīvi 2 677 048 -141 955 2 535 093 

Augļu dārzi un citi ražojošo 
koku stādījumi 

 
148 

 
0 

 
148 

Mežaudzes 516 933 -8 694 508 239 

Pārējie bioloģiskie aktīvi 139 510 27 978 167 488 

20.Tabula. Bioloģiskie un pazemes aktīvi (EUR) 

 

Pazemes aktīvu sastāvā ir četras smilts - grants atradnes par kopējo summu 2 535 093 

EUR, tajā skaitā: 

• „Lielmeži”, Variņu pagastā, ar  derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 81.2 tūkst. m3  

par 92 430 EUR; 
• „Lazdiņi”, Variņu pagastā, ar derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 193.3 tūkst. m3  

par 220 033 EUR. 
• “Pāvuli”, Raunas pagastā, ar derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 2177.55 tūkst.m3 

par 2 177 549 EUR 
• “Karjeri” Apes pagastā ar derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 149.96 tūkst.m3 par 

45 081 EUR 
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Smiltenes novada pašvaldības bilancē uzskaitītas mežaudzes ar kopējo platību 1015.05 

ha 

Meža inventarizācijas atbilstoši Meža likumam veic reizi 20 gados, attiecīgi veic 

mežaudzes vērtības aktualizāciju atbilstoši VMD datiem.  

2021.gadā meža inventarizācija tika veikta 5 meža gabaliem ar kopējo platību 11.42 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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SIA "Sarkanā 
Krusta 
Smiltenes 

slimnīca", 

Reģ.Nr. 
40003187932
8 

1 012 
430 

 
 
 

 
10 953 1 023 

383 
1 177 
225 

100 

SIA 

"Smiltenes 
NKUP", Reģ. 
Nr. 
43903000435 

3 027 

457 

-10 000  

 
89 629 

271 500 52 149 3 430 

735 

220 743 100 

SIA "Līvena 
aptieka", Reģ. 

Nr. 
44103018609 

61 615 -9 043  
 

-2 876 49 596 4 837 100 

 
4 101 
402 

--
19 043 

89 629 271 
500 

60 226 4 503 
714 

225 
580 

 

21. Tabula. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas 

 

Palielinājums - veikts mantiskais un naudas ieguldījums kapitālsabiedrības SIA 

"Smiltenes NKUP" pamatkapitālā 361 129 EUR 

 

Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības 

budžetu nākotnē. 2021. gadu divas Smiltenes novada pašvaldības radniecīgās 

kapitālsabiedrības noslēdza ar peļņu. SIA “Līvena aptieka" noslēdza 2021.gadu ar nelielu 

zaudējumu 2 876 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. 
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Uzņēmuma 
nosaukums, 
juridiskā adrese, 
reģistrācijas 

numurs 

Apgrozījums Peļņa (+) vai zaudējumi (-) 

2021.gads 2020.gads izmaiņas 
(+/-) 

2021.gads 2020.gads izmaiņas 
(+/-) 

SIA „Smiltenes 
NKUP” Pils iela 3, 
Smiltene 
Reģ.Nr.43903000435 

1 579 154 1 438 169 + 140 
985 

52 149 50 052 +2 097 

SIA „Līvena aptieka” 
Dakteru iela 14, 
Smiltene 
Reģ.Nr.44103018609 

834 045 887 387  -53 342 -2876 9043 -11 919 

SIA „Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca” 
Dakteru iela 14, 

Smiltene 
Reģ.Nr.40003189328 

1 517 396 1 275 940 241 456 10953 -8 257 19 210 

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

 
Uzņēmuma nosaukums, 

juridiskā adrese, reģistrācijas 
numurs 

Ieguldījums 
uz 

31.12.2020. 

EUR 

Ieguldījums 
uz 

31.12.2021. 

EUR 

Kapitāla 
daļu 

skaits  

Kapitāla daļu 
īpatsvars 

kopējā 

uzņēmumu 
kapitāla daļu 

skaitā 

SIA "ZAAO" Rīgas iela 32, 
Valmiera Reģ.Nr.44103015509 

116 149  116 149 116 149 3.57% 

SIA “Alūksnes slimnīca” Pils iela 1, 
Alūksne, Reģ.Nr.40003252612 

266 329 266 329 266 329 18.08% 

AS “CATA”, Jāņa Poruka iela 8, 
Cēsis, Reģ.Nr.40003016840 

64 406  64 406 46 004 4.30% 

Zosēnu kooperatīva krājaidevumu 
sabiedrība, Annas iela 4, 

Melnbārži, Zosēnu pagasts, Cēsu 
novads, Reģ.Nr. 44103018793 

9 952 9 952 583 12.96% 

Kopā 456 836 456 836 429 065   

23.Tabula. Līdzdalība biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā 

 

7.3. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI, TAI SKAITĀ PĀRSKATS PAR DEBITORIEM 

(PRASĪBĀM)  
 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozāmie līdzekļi palielinājušies par 809 514 EUR: 

krājumiem samazinājums 215 661 EUR, īstermiņa prasību palielinājums 492 484 EUR, 

nākamo periodu izdevumu palielinājums 109 135 EUR, naudas līdzekļu atlikuma palielinājums 

423 556 EUR. 

Aktīvs Pārskata 
perioda beigās  

Pārskata 
perioda 
sākumā  

Izmaiņas 
( +, - )  

Īstermiņa prasības– kopā  1 093 369 600 885 +492 484 

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 387 298 376 421 +10 877 

Prasības  par ārvalstu finanšu palīdzības 
un Eiropas Savienības politiku instrumentu 
finansētajiem projektiem (pasākumiem) 

179 512 10 876 +168 636 

Prasības par nodokļiem 213 000 221 678 -8 678 

Uzkrātie ieņēmumi 73 770 96 832 -23 062 
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Pārmaksātie nodokļi, nodevas un citi 
maksājumi budžetos 

349 241 8 040 +341 201 

Prasības pret personālu 4 999 4 101 +898 

Pārējās prasības 160 873 175 911 -15 038 

Uzkrājumi nedrošām prasībām (-) -275 324 -292 974 +17 650 

24.Tabula. Īstermiņa prasības (EUR) 
 

7.4. PĀRSKATS PAR SAISTĪBĀM  
 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru saistības palielinājušās par 

5 723 031 EUR, tajā skaitā ilgtermiņa saistības par 3 167 429 EUR, bet īstermiņa saistības – 

par 2 555 602  EUR. 

Pasīvs Pārskata 
perioda 
beigās  

Pārskata 
perioda 
sākumā  

Izmaiņas 
( +, - )  

  Kreditori - kopā 30 116 946 24 393 915 +5 723 031 

Ilgtermiņa saistības 21 698 640 18 531 211 +3 167 429 

Ilgtermiņa aizņēmumi 21 675 260 18 428 557 +3 246 703 

Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 

21 0 +21 

Ilgtermiņa uzkrātās saistības 3 529 0 +3 529 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un 
saņemtie avansi 

19 830 102 654 -82 824 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 
īstermiņa daļa 

1 368 834 1 613 040 -244 206 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

759 703 427 352 +332 351 

Īstermiņa uzkrātās saistības 1 080 400 964 466 +115 934 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 
(izņemot nodokļus) 

780 959 461 770 +319 189 

Saistības par nodokļiem, nodevām citiem 
maksājumiem 

1 006 843 406 720 +600 123 

Pārējās īstermiņa saistības  6 697 11 266 -4 569 

Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa 

maksājumi un transferti 

3 414 870 1 978 090 +1 436 780 

25. Tabula. Kreditori (EUR) 

7.5. PĀRSKATS PAR AIZŅĒMUMIEM UN SAISTĪBĀM 
 

2021. gadā ar Valsts kasi noslēgti trīs Pārjaunojuma līgumi, apvienojot 25 līdz 

31.12.2018. noslēgtos aizņēmumu līgumus un izlīdzinot maksājumus līdz 2039.gada jūlijam 

par 8 010 065 EUR, un viens Pārjaunojuma līgums, apvienojot 30 līdz 31.12.2017. noslēgtos 

aizņēmumu līgumus par summu 1 723 114 EUR.  

Pārskata gadā ar Valsts kasi noslēgti 14 jauni aizņēmumu līgumi par 3 779 295 EUR. 

Saņemta ilgtermiņa aizņēmumu daļa 20 aizņēmumiem 4 358 502 EUR, tajā skaitā 1 562 385 

EUR par iepriekšējos gados slēgtiem līgumiem. Veikta pamatsummas atmaksa 61 

aizņēmumam 1 355 308 EUR. Aizņēmumu neatmaksātā daļa uz 31.12.2021. ir 47 

aizņēmumiem 23 044 094 EUR. 

Nr. 
p.k. 

Mērķis 
Parakstīšanas 

datums 
Atmaksas 
termiņš 

Aizņēmuma 
līguma 
summa 

Darījumi Parāds 
uz 

pārskata 
palielinājums 

(+) 
samazinājums   

(-) 
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no gada 
sākuma 

no gada 
sākuma 

perioda 
beigām 
(2.+3.) 

A B C D 1 2 3 4 

1 

ERAF projekta 

(Nr.3.3.1.0/20/I/019) 
"Uzņēmējdarbības 
veicināšana Smiltenes 
pilsētā, I kārta" 
īstenošanai A2/1/21/383 
(P-279/2021) 

08.07.2021 20.06.2041 491 729 453 487 0 453 487 

2 

ERAF projekta 
(Nr.4.2.2.0/20/I/013) 
"Energoefektivitātes 
pasākumu īstenošana 
Smiltenes novada 

Palsmanes pamatskolas 

internāta ēkā" īstenošanai 
A2/1/21/738 (P-
559/2021) 

03.12.2021 20.11.2041 720 039 147 874 0 147 874 

3 

ERAF projekta 
(Nr.5.6.2.0/20/I/020) 
"Uzņēmējdarbības 

attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras 
sakārtošana Variņu 
pagastā" īstenošanai 
A2/1/21/384 (P-
278/2021) 

08.07.2021 20.06.2031 160 947 134 004 0 134 004 

4 

ERAF projekta 
(Nr.8.1.2.0/17/I/034) 
"Mācību vides uzlabošana 
Smiltenes vidusskolā" 

īstenošanai A2/1/21/189 
(P-132/2021) 

07.05.2021 20.04.2050 365 862 365 862 0 365 862 

5 

ERAF projekta 
(Nr.8.1.2.0/17/I/034) 
"Mācību vides uzlabošana 
Smiltenes vidusskolā" 
īstenošanai A2/1/21/574 
(P-422/2021) 

01.10.2021 21.09.2026 73 257 73 257 -34 335 38 922 

6 

Prioritārā investīciju 
projekta "Bērnudārza 
ēkas daļēja fasādes un 
telpu grupas vienkāršotā 
atjaunošana" īstenošanai 

A2/1/21/22 (P-8/2021) 

03.02.2021 20.01.2031 373 080 373 080 0 373 080 

7 

Projekta "Avotu ielas 
seguma un inženiertīklu 
pārbūve" īstenošanai 

A2/1/21/573 (P-
423/2021) 

01.10.2021 22.09.2031 111 841 86 141 0 86 141 

8 

Projekta "Blomes 
pamatskolas virtuves 
rekonstrukcija" 
īstenošanai A2/1/21/512 
(P383/2021) 

27.08.2021 20.08.2031 198 201 74 912 0 74 912 

9 

Projekta "Grundzāles 
pamatskolas 
elektroapgādes tīklu 
2.kārtas pārbūve" 
īstenošanai A2/1/21/572 
(P-424/2021) 

01.10.2021 22.09.2031 55 108 55 108 0 55 108 



  

 

 

81 

10 

Projekta "Higiēnas 
prasību nodrošināšana 
Gatartas pansionātā, 
veicot ēkas ar kad. apz. 

4248 009 0047 008 
pārbūvi" īstenošanai 
A2/1/21/468 (P-
335/2021) 

05.08.2021 21.07.2031 82 190 82 183 0 82 183 

11 

Projekta "Pašvaldības 

autoceļu un ielu seguma 
atjaunošana un 
apgaismojuma izbūve 
Raunas un Drustu 
pagastos, Raunas 
novadā" īstenošanai 
A2/1/21/467 (P-

334/2021) 

05.08.2021 21.07.2031 364 515 278 753 0 278 753 

12 

Projekta "Skolas un Loka 
ielu seguma atjaunošana 
un gājēju infrastruktūras 
izbūve Apes pilsētā" 

īstenošanai A2/1/21/635 
(P-476/2021) 

18.10.2021 22.09.2031 442 450 353 960 0 353 960 

13 

Projekta "Smiltenes 
stadiona laukuma un 
teritorijas labiekārtošana 
Smiltenes sporta 

kompleksā "Teperis"" 
īstenošanai A2/1/21/696 
(P-527/2021) 

05.11.2021 20.10.2031 128 210 128 210 0 128 210 

14 

Projekta "Smiltenes 
stadiona laukuma un 

teritorijas labiekārtošana 

Smiltenes sporta 
kompleksā "Teperis"" 
īstenošanai A2/1/21/737 
(P-560/2021) 

03.12.2021 20.11.2031 211 866 189 286 0 189 286 

x x x x 3 779 295 
2 796 

117 
-34 335 

2 761 
782 

26.Tabula. 2021. gadā ar Valsts kasi noslēgtie aizņēmuma līgumi projektu realizēšanai (EUR) 
 

Smiltenes novada pašvaldība nodrošina aizdevuma pamatsummas atmaksu ar 

pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem un tā tiek veikta saskaņā ar līgumos norādītajiem 

aizdevumu atmaksas grafikiem. 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 
Parakstīšan
as datums 

Atmaksa
s  

termiņš 

Galvoju
ma 

līguma 

summa  

Galvotā 
aizņēmu

ma 
līguma 

summa  

Neatmaks
ātā 

summa 
uz 

pārskata 

perioda 
beigām  

B D E F G 1 2 3 

Valsts  

kase 

Kohēzijas fonda 
projekta 
Nr.5.3.1.0/17/I/
003 
"Ūdensapgādes 

un kanalizācijas 
tīklu 
paplašināšana 
Smiltenē, 
3.kārta" 

SIA 
"Smiltenes 

NKUP", 
43903000435 

31.07.2019 20.06.2039 400 000 400 000 359 030 
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īstenošanai 
G/19/288 

Valsts  
kase 

Stacionārās 
veselības 
aprūpes 
infrastruktūras 
uzlabošana SIA 
Alūksnes 

slimnīca 

SIA "Alūksnes 
slimnīca", 
40003252612 

24.09.2012 20.09.2028 225 165 
1 245 

383 
89 206 

Valsts  
kase 

Radioloģijas 

nodaļas iekārtu 
modernizācija - 
medicīnas iekārtu 
iegāde un 

uzstādīšana SIA 
Alūksnes slimnīca 

SIA 
"Alūksnes 
slimnīca", 
40003252612 

22.02.2018 
20.02.202

8 
53 830 297 733 33 647 

Komerc- 
bankas 

Aizņēmumi 
studijām 

Privātperson
as 

    48 197 48 197 21 814 

 Kopā 
727 
192 

1 991 
313 

503 697 

27.Tabula. Pašvaldības izsniegtie galvojumi 

 

Pašvaldības saistību apjoms procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 7.31%. 
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Pielikums nr. 1 

REVIDENTA ZIŅOJUMS 
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Pielikums nr. 2 

DOMES LĒMUMS 
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Pielikums nr. 3 

DOMES LĒMUMS 
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Pielikums nr. 4 

IEGULDĪJUMI ATTĪSTĪBAS PROJEKTU IEVIEŠANĀ 

  

Smiltenes novada pašvaldības  ieguldījumi 2021. gadā attīstības 

projektu ieviešanā 

       Tabulā ir ietverti attīstības projekti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

22. pantā  (22) daļā noteikto, ka vietējā pašvaldība ikgadējā pārskatā jāiekļauj informāciju 

par tās veiktajiem ieguldījumiem šā panta 2.1 daļā minēto attīstības projektu ieviešanā. 

 

 
Nr. 

 
Attīstības projekta 

nosaukums 

 
Īstenošanas 

statuss 

Projektu 
izmaksas 2021. 

gadā (EUR) 

Atsauce uz attīstības 
programmas investīciju 

plānu 

1. Smiltenes pilsētas 
degradēto 

teritoriju 
revitalizācija, II. 

kārta 

Pabeigts 90,75 Smiltenes novada 
attīstības programma 

2012.-2018.gadam, 
investīciju plānā Nr. 4.1 

(20. lpp.) 

2. No hobija uz 

biznesu – 
uzņēmējdarbības 

attīstīšana Latvijas 

– 
Krievijas pierobežā 

Īstenošanā 666,67 Apes novada 

attīstības programma 
2014.-2020. gadam, 
investīciju plānā (98. 

lpp.) 

3. Jaunu 
nodarbinātības 

iespēju radīšana 
cilvēkiem 

dzīvojošiem 

attālās lauku 
teritorijās, 

projektējot un 
izmēģinot ciematu 

kopienas 

pakalpojumus (Act 
Local) 

Pabeigts 392,9 Apes novada 
attīstības programma 

2014.-2020. gadam, 
investīciju plānā (98. 

lpp.) 

4. Uzņēmējdarbības 
attīstībai 

nepieciešamās 
infrastruktūras 
sakārtošana 

Variņu pagastā 
(autoceļš Oktobra 

iela- Sējumi- 
Saujas) 

Pabeigts 462 249,52 Smiltenes novada 
attīstības programma 

2012.-2018.gadam, 
investīciju plānā Nr. 17.1 

(21. lpp.) 

5. Smiltenes pilsētas 
publiskās 

infrastruktūras 

sakārtošana 
uzņēmējdarbības 

Pabeigts 127 843,44 Smiltenes novada 
attīstības programma 
2012.-2018.gadam, 

investīciju plānā Nr. 5.1 
(20. lpp.) 
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vides uzlabošanai, 
I. kārta (Dārza 

iela) 

6. Atmodas ielas 

seguma 
atjaunošana 

Smiltenē 

Pabeigts 205 025,96 Smiltenes novada 

attīstības programma 
2012.-2018.gadam, 

investīciju plānā Nr. 3.9 
(28. lpp.) 

7. Dakteru ielas un 
Dakteru ielas 
pieslēgumu 

pārbūve Smiltenē 

Pabeigts 1 098 304,31 Smiltenes novada 
attīstības programma 
2012.-2018. gadam, 

investīciju plānā Nr. 1.10 
(31. lpp.)  

8. Pašvaldības ceļa 
"Vērzemnieki - 

Bērži" pārbūve 

Pabeigts 46 039,77 Smiltenes novada 
attīstības programma 

2012.-2018.gadam, 
investīciju plānā Nr. 3.8 

(28. lpp.) 

9. Uzņēmējdarbības 
veicināšana 

Smiltenes pilsētā, 
I. kārta (Marijas 

iela) 

Pabeigts 829 829,19 Smiltenes novada 
attīstības programma 

2012.-2018.gadam, 
investīciju plānā Nr. 1.8 

(22. lpp.) 

10. Ūdensvads un 

sadzīves 
kanalizācija Avotu 

ielā, Smiltenē, 

1.kārta 

Pabeigts 104 466,77 Smiltenes novada 

attīstības programma 
2012.-2018.gadam, 

investīciju plānā Nr. 5.8 

(30. lpp.) 

11. Avotu ielas 

pārbūve Apes 
pilsētā 

Īstenošanā 308 184,62 Apes novada 

attīstības programma 
2014.-2020. gadam, 

investīciju plānā (99. 
lpp.) 

12. Uzņēmējdarbības 
veicināšana 

Smiltenes pilsētā, 

II. kārta (Baznīcas 
laukums) 

Īstenošanā 326 524,33 Smiltenes novada 
attīstības programma 
2012.-2018.gadam, 

investīciju plānā Nr. 2.8 
(22. lpp.) 

13. Pašvaldības 
autoceļu un ielu 

seguma 
atjaunošana un 
apgaismojuma 

izbūve, Raunas un 
Drustu pagastos, 

Raunas novadā 

Īstenošanā 329 463,05 Raunas novada attīstības 
programmas 2014.-

2020.gadam investīciju 
plāns Nr. 35 (8.lpp.) 

14. Skolas un Loka 

ielu seguma 
atjaunošana un 

gājēju 

infrastruktūras 
izbūve Apes 

Īstenošanā 416 439,82 Apes novada 

attīstības programma 
2014.-2020. gadam, 
investīciju plānā (99. 

lpp.) 
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pilsētā 

15. LIFE ADAPTATE Pabeigts 21 732,32 Smiltenes novada 
attīstības programma 
2012.-2018.gadam, 

investīciju plānā Nr. 7.2 
(29. lpp.) 

16. Vides pārvaldības 
uzlabošana, 

izmantojot kopīgas 
darbības RU- LV 

pārrobežu 

reģionos "Green 
Pallete" 

Īstenošanā 21 617,03 Smiltenes novada 
attīstības programma 

2012.-2018.gadam, 
investīciju plānā Nr. 3.7 

(30. lpp.) 

17. Sintētiskā futbola 
laukuma 

labiekārtošana un 
infrastruktūras 

uzlabošana 

"Tepera" stadionā 
Smiltenē 

Īstenošanā 335 533,01 Smiltenes novada 
attīstības programma 

2012.-2018.gadam, 
investīciju plānā Nr. 7.9 

(38. lpp.) 

18. Dabas objektu kā 
enerģijas un 

iedvesmas avotu 
veicināšana ar 

vietējās vēstures 

palīdzību un 
jauniem 

risinājumiem 
(Dabas gars) 

Pabeigts 94 797,73 Apes novada 
attīstības programma 

2014.-2020. gadam, 
investīciju plānā (98. 

lpp.) 

19. Pasākumi vietējās 
sabiedrības 
veselības 

veicināšanai 
Smiltenes novadā 

Īstenošanā 16 855,77 Smiltenes novada 
attīstības programma 
2012.-2018. gadam, 

investīciju plānā Nr. 3.3 
(25. lpp.) 

20. Bērensa kapličas 
rekonstrukcija 

Īstenošanā 7 277,4 Smiltenes novada 
attīstības programma 

2012.-2018. gadam, 
investīciju plānā Nr. 177 

(32. lpp.) 

21. Pasākumi vietējās 
sabiedrības 

veselības 
veicināšanai un 

slimību profilaksei 
(Apes, Gaujiena, 
Trapene, Vireši) 

Īstenošanā 5 698,93 Apes novada 
attīstības programma 

2014.-2020. gadam, 
investīciju plānā ( 104. 

lpp.) 

22. Vietējās 
sabiedrības 

veselības 
veicināšanas 

pasākumi Raunas 
un Drustu 

Īstenošanā 2624,33 Raunas novada attīstības 
programmas 2014.-

2020.gadam investīciju 
plāns Nr. 28 (6.lpp.) 
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pagastos 

23. Palsmanes 

pamatskolas 
internāta ēkas 

energoefektivitāte

s uzlabošana 

Īstenošanā 520 603,49 Smiltenes novada 

attīstības programma 
2012.-2018. gadam, 

investīciju plānā Nr. 78.1 

(33. lpp.) 

24. Mācību vides 

uzlabošana 
Smiltenes 

vidusskolā 

Pabeigts 1 076 428,88 Smiltenes novada 

attīstības programma 
2012.-2018. gadam, 

investīciju plānā Nr. 1.3 
(23. lpp.) 

25. Smiltenes 
vidusskolas 
mācību ēkas 

energoefektivitāte
s uzlabošanas 

pasākumi 

Pabeigts 887 490,71 Smiltenes novada 
attīstības programma 
2012.-2018. gadam, 

investīciju plānā Nr. 4.9 
(38. lpp.) 

26. Palsmanes 

pamatskolas 
ventilācijas 
sistēmas 

uzlabošana 

Īstenošanā 36 390,7 Smiltenes novada 

attīstības programma 
2012.-2018. gadam, 

investīciju plānā Nr. 78.1 

(33. lpp..) 

27. PROTI un DARI! Īstenošanā 1807 Smiltenes novada 

attīstības programma 
2012.-2018. gadam, 

investīciju plānā Nr. 46.1 
(23. lpp.) 

28. Vidzeme iekļauj Īstenošanā 100 074,51 Smiltenes novada 
attīstības programma 
2012.-2018. gadam, 

investīciju plānā Nr. 2.2 
(25. lpp.) 

29. Sociālo 
pakalpojumu 

infrastruktūras 
attīstība Smiltenes 

novadā (DI) 

Īstenošanā 536 745,75 Smiltenes novada 
attīstības programma 

2012.-2018. gadam, 
investīciju plānā Nr. 2.6 

(25. lpp.) 

30. Higiēnas prasību 
nodrošināšana 

Gatartas 
pansionātā, veicot 

ēkas ar 
kad.apz.4248 009 
0047 008 pārbūvi 

Pabeigts 99106,83 Raunas novada attīstības 
programmas 2014.-

2020.gadam investīciju 
plāns Nr. 37 (8.lpp.) 

 

 


