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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
DI – Deinstitucionalizāciju
EPS – Elektroniskā pieteikšanās sistēma
ESF – Eiropas Sociālai fonds
ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas savienība
FK – Futbola klubs
GRT - Garīga rakstura traucējumiem
HES – Hidroelektrostacijas
IEKRP - Ilgtspējīga enerģijas un klimata rīcības plāna
IKVD - Izglītības kvalitātes valsts dienests
IT – Informācijas tehnoloģijas
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
JSPA - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
KP VIS - Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu
LAD – Lauku atbalsta dienests
LDC - Lauksaimniecības datu centrs
LR – Latvijas Republika
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūras
NVO – Nevalstiskās organizācijas
MA – Metodiskā apvienība
PII – Pirmsskolas izglītības iestāde
PLMP - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
PMPIG - Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiki
RAIM - Reģionālās attīstības indikatoru moduli
SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SNPP - Smiltenes novada Pašvaldības policija
TIC – Tūrisma informācijas centrs
TLMS - Tautas lietišķās mākslas studijā
TV – Televīzija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas
VAS – Valsts akciju sabiedrība
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VID - Valsts ieņēmumu dienests
VISC - Valsts Izglītības satura centra
VMD - Valsts meža dienesta
VPDK – Vidējā paaudzes deju kolektīvs
VPVKAC - Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā
VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
VSAOI - Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme
VZD – Valsts zemes dienests
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1. SMILTENES NOVADA DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA!
2018. gads Smiltenes novadam ir bijis
notikumiem bagāts. Visās pašvaldības pārziņā
esošajās jomās ir realizēti dažādi projekti, kuri ir
veicinājuši gan novada infrastruktūras, izglītības,
kultūras un sporta attīstību, gan uzlabojuši novada
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Ikviens ieguldījums ir
bijis vērsts uz ilgtermiņa investīcijām Smiltenes
novada izaugsmei un stabilitātei!
Esam veikuši ieguldījumus, lai uzlabotu infrastruktūru uz mūsu novada uzņēmumiem, kā
arī lauku ceļu pārbūvē, nodrošinot vienmērīgu investīciju sadalījumu visos novada pagastos.
Pilsētā esam uzsākuši projektus, lai sakārtotu komunikācijas tīklus, atjaunotu ielu segumu.
Pastiprinātu uzmanību 2018.gadā vērsām aktivitātēm, lai samazinātu iedzīvotāju skaita
kritumu. Gan privātajā sektorā, gan pašvaldības pārziņā esošajās jomās ir veikti ieguldījumi, lai
Smiltenes novads kļūtu par vietu, kur augt bērniem, ģimenēm, uzņēmumiem. Īstenojot dažādas
aktivitātes, esam veicinājuši komunikāciju starp pašvaldību un uzņēmumiem, lai kopīgi strādātu
pie darba spēka piesaistes, dzīvojamā fonda problēmu risināšanas, atbalsta pasākumiem
uzņēmējdarbības attīstībai novadā, kas ir kā pamats, lai arī turpmāk novada iedzīvotāju skaits
augtu.
Mūsu izglītības iestādēs tiek nodrošināta kvalitatīva, mūsdienu prasībām atbilstoša visu
līmeņu izglītība. Varam būt lepni par skolēnu izcilajiem sasniegumiem novada un valsts
olimpiādēs, gan ikviena individuālajiem sasniegumiem. Smiltenes novads var lepoties ar dažādu
sporta aktivitāšu daudzumu un apmeklētību, kā arī ar sportistu sasniegumiem gan Latvijas, gan
starptautiska mēroga sacensībās. Esam izveidojuši infrastruktūru un labvēlīgu vidi, lai mūsu
bērni, jaunieši Smiltenes novadā varētu attīstīt sevi gan fiziski, gan garīgi, liekot pamatus
nākotnes mērķu īstenošanai.
Esam pateicīgi par ikviena novadnieka ieguldījumu savas sētas un novada sakārtošanā un
attīstības veicināšanā, kas mūs motivē turpināt strādāt pie novada izaugsmes un infrastruktūras
atjaunošanas, lai ikvienam radītu labvēlīgus dzīves un darba apstākļus, lokālpatriotismu un
piederības sajūtu Latvijas valstij!
NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI SMILTENES NOVADĀ:



Veikta autoceļa posma Smiltene- Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības
vides uzlabošanai - ir radīta pievilcīga uzņēmējdarbības vide, paaugstināta konkurētspēja,
nodrošināta sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamība Smiltenes novada uzņēmējiem
un iedzīvotājiem. Projekta ietvaros sakārtots piebraucamais ceļš uz SIA “Vudlande”;



Veikti Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijai 1.kārtas darbi, kuru ietvaros
pārbūvēti 5 pašvaldībai piederoši grants ceļu posmi: Kažauči- Stariņi (Smiltenes pag.),
Priežkalni- Bierņi (Grundzāles pag.), Mētras- Jauncepļi (Palsmanes pag.), Vidzemes
šoseja- Dāmi (Launkalnes pag.), Žīguru ceļš (Brantu pag.);



Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijas 2.kārtas ietvaros 2018. gadā tika
pabeigti 3 pašvaldībai piederoši grants ceļu posmi: Otkari-Zariņi (Bilskas pag.),
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Ozolkalnu ceļš (Brantu pag.), Jaunbilska-Strēbeles (Smiltenes pag.);


Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijas 1.kārta ietvaros tika uzsākta
Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielas posma pārbūve, ar kopējo garumu 1,17 km, kā arī
uzsākta Limbažu ielas 8 degradētās teritorijas sakārtošana un ražošanas ēkas izbūve
uzņēmējdarbības veicināšanai novadā;



Noslēdzās Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posma no Audēju ielas līdz Raiņa ielai
pārbūve;



Veikta Atmodas un Dārza ielas seguma atjaunošana Smiltenē;



Veikta ielu seguma atjaunošana pēc kanalizācijas tīklu izbūves;



Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošanas uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai 2.kārtas ietvaros uzsākti Kaikas ielas pārbūves darbi;



Noslēdzās Smiltenes stadiona servisa un tribīņu ēkas celtniecība, kas ir viena no
nozīmīgākajiem būvobjektiem sporta infrastruktūras attīstībai;



Tika uzsākti mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā, kura ietvaros tika pārbūvēts
skolas sporta laukums.



2018. gada 27. decembrī tika svinīgi atklāta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Daugavas
ielā 7a, Smiltenē. Ar daudzdzīvokļu mājas būvniecību ir izdevies sakārtot Smiltenē vēl
par vienu teritoriju vairāk un nest Smiltenes vārdu plašākā sabiedrībā, kā arī radīt jaunas
24 dzīvesvietas – 8 vienistabas dzīvokļus 29,6-31,5 m2, 8 divistabu dzīvokļus 45,6-46,2
m2 un 8 trīsistabu dzīvokļus 56,6-60,4 m2.



Pabeigta kapsētu digitalizācija Palsmanes kapsētā, ļaujot ērtāk pārskatīt apbedījumus,
palīdzot atrast savus piederīgos ikvienam. Digitalizācijas process turpinās arī Smiltenes
pilsētas kapsētās.
Latvijas lidsabiedrība airBaltic rīkotajā akcijā, kuras ietvaros 14 jaunajām Airbus A220300 lidmašīnām doti dažādi Latvijas pilsētu, to vidū arī Smiltenes vārds.
Diska golfa laukuma izveide Palsmanē, radot iespēju jaunai aktivitātei ģimenes vai
draugu lokā.
Turpinājās darbi pie Smiltenes Vecā parka pieguļošās teritorijas pārbūves. Šogad
pabeigta 1.un 4.celiņa pārbūve un veikta teritorijas labiekārtošana ap kaskādes dīķīšiem,
uzstādot jaunos soliņus, tiltam pār Abula upi, kā arī pie kaskādes dīķīšiem uzstādītas
jaunas metāla margas, kā arī uzsākti koka laipas izbūves darbi no Abulas ielas ieejas līdz
tiltiņam, kas atrodas dīķīšu kaskādes augšpusē.
Projekta “COOP Local” aktivitāšu ietvaros, vairākiem novada amatniekiem,
mājražotājiem, stādu un gaļas lopu audzētājiem izdevies dalīties pieredzē ar kaimiņzemes
uzņēmējiem, apmeklēt vairākas pašmāju un Igaunijas saimniecības, piedalīties amatnieku
tirgos, kā arī kopīgi izdot bukletu par saimniecību piedāvājumu.
Smiltenē izveidots viens no nacionālā līmeņa elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas
punktiem, kas ir otrais Smiltenes novadā. Pirmais tika uzstādīts uz A2 šosejas pie
kafejnīcas “Jautrais ods” Launkalnes pagastā.
Uzsākti darbi projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ietvaros, kur tiek atjaunots
Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumts.
Ar projekta “LIFE ADAPTATE” partneriem no Spānijas un Portugāles, uzsākta projekta
aktivitāšu plāna izstrāde, kas paredzēs Vidusezera tīrīšanu un padziļināšanu, Vidusezera
slūžu atjaunošanu.
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Izgaismota Līvānu iela Variņos, kas izdevies, pabeidzot 1.kārtas darbus, kas paredzēja
izbūvēt apgaismojumu parka teritorijā un Līvānu ielā.
Projekta “Āra vingrošanas trenažieru iegāde un uzstādīšana Launkalnē” ietvaros,
pilnveidots aktīvās atpūtas laukums Launkalnes pagasta centrā.
2018.gadā viens no nozīmīgākiem kultūras pasākumi bija XXVI Vispārējie latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki, kur Smiltenes novadu pārstāvēja kopumā 473 un 17
kolektīvi;
Aizvadītas līdz šim lielākās Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku
organizētās militārās mācības “Namejs 2018”, kas Vidzemē noslēdzās ar svinīgu parādi
Smiltenē, Baznīcas laukumā.
2018.gadā Smiltenes novada VPVKAC saņēma labākā Valsts un pašvaldību vienotā
klientu apkalpošanas centra, ko pasniedza VARAM ministrs K. Gerhards.
U.c.

BŪTISKĀKĀS PĀRMAIŅAS PAŠVALDĪBAS DARBĪBĀ UN TO IETEKME UZ FINANŠU
REZULTĀTIEM

Pašvaldība 2018. gadā turpināja infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības
budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu
darba vietu radīšanu. Vienlaikus Pašvaldība īstenoja pasākumus, lai nodrošinātu arvien labāku
dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, lielāku vērību veltot
ģimenes kā vērtības stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai, pilsētvides
attīstībai. Tāpat uzmanība tika veltīta dabas vērtību saglabāšanai un videi draudzīgai
saimnieciskajai darbībai.
NOTIKUMI, KAS VARĒTU BŪTISKI IETEKMĒT PAŠVALDĪBAS DARBU NĀKOTNĒ

Smiltenes novada galvenais uzdevums ir radīt uzņēmējdarbības vidi un infrastruktūru
veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībai, lai sasniegtu novada ilgtermiņa attīstības mērķi –
nodrošinātu iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Lai nodrošinātu iedzīvotāju labklājības
pieaugumu, attīstītu novada infrastruktūru, pārdomāti tiek piesaistīts ES finansējums un cits
finansējums.
2019.gadā Smiltenes novada pašvaldība, ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus un
piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, kā arī aizņemoties naudu Valsts kasē, plāno
realizēt un uzsākt kopumā 44 projektus, tai skaitā lielākie projekti ir:












Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūve;
Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijas 3. kārta;
Tiltu pārbūve Smiltenes novadā;
Ielu seguma atjaunošana pēc kanalizācijas tīklu izbūves;
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā
(Baznīcas laukums);
Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai, 2. kārta (Kaikas iela);
Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, 1. kārta (Limbažu, Celtnieku, Gaujas
ielām);
Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, 2. kārta (Valkas iela);
Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana,
2. kārta;
Projekts “LIFE ADAPTATE”;
Palsmanes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība;
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Turpināsies darbi pie Smiltenes pilsētas Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju
kompleksās rekonstrukcijas;
Trases ceļa izbūve;
Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā, iesāktā projekta turpinājums, kura
ietvaros nākamajos divos gados tiks veikta internāta, sporta halles un mācību korpusa
izbūve;
Uzsākt deinstitucionalizācijas projektu.

RISKI UN NESKAIDRIE APSTĀKĻI, AR KURIEM PAŠVALDĪBA SASKARAS

Nodokļu ieņēmumi no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veido 43 % – iedzīvotāju
ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un mājokļiem. Pašvaldības
budžeta plānošanu visbūtiskāk var ietekmēt valstī pieņemtie dažādi normatīvie akti.
Tāpat nākotnē ietekmi uz pašvaldības darbību var radīt iedzīvotāju skaita samazināšanās,
kas ietekmē pašvaldības budžeta ienākumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kā arī reģionālā
reforma kā viens no neskaidrajiem apstākļiem.
PĒTNIECĪBAS DARBS

2018.gadā Smiltenes novada dome nav veikusi pētniecisko darbu.
FINANŠU INSTRUMENTI

Smiltenes novada dome savā darbībā nepielieto finanšu un atvasinātos finanšu
instrumentus. Pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos periodos, arī 2018.gadā spējusi nodrošināt
optimālu finansiālo stabilitāti. Pašvaldības plānotās kredītsaistības, īstenojot 2019.gadā plānotos
projektus, sastādīs 12,49% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Pašvaldībai ir pietiekama finanšu
kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmumu līdzekļus novada attīstībai svarīgu un neatliekamu
investīcijas projektu līdzfinansēšanai.
Pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti pazīstamās Latvijas finanšu institūcijās – trīs
komercbankās un Valsts kasē. Pašvaldības vienīgais finanšu kreditors ir Latvijas Republikas
Valsts kase, kas kreditē ilgtermiņa un īstermiņa finanšu darījumus atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
Smiltenes novads ir vieta, kur cilvēkam augt un apliecināt savas zināšanas, spējas un
prasmes. Smiltenes novads ir vieta, kur augt!
Gints Kukainis,
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
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2. SMILTENES NOVADA RAKSTUROJUMS
2.1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Smiltenes novada ilgtermiņa attīstības vīzija 2030.gadam - novadā ir attīstīta konkurētspējīga
ražošana, tiek koptas izglītības, kultūras un sporta tradīcijas, pievilcīgā dzīves vidē dzīvo un
darbojas gudri un izglītoti cilvēki. 1
Smiltenes novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos
pagastus – Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas.
Smiltenes novada teritorijas kopējā platība – 946,84 km2.
Blīvums – 13,44 iedz./km2.
Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta.
Iedzīvotāju skaits – 12 727 (uz 01.02.2019.)3, 42% novada iedzīvotāju dzīvo Smiltenes pilsētā.
Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas – 132 km, no Igaunijas robežas – 40 km.
Robežojas ar Strenču, Valkas, Apes, Gulbenes, Raunas, Beverīnas, Vecpiebalgas un Priekuļu
novadiem.

1.attēls. Smiltenes novada teritorijas karte .

Smiltenes novadu šķērso galvenie autoceļi – šoseja (A2) Rīga–Veclaicene–Sanktpēterburga
(Krievija) un valsts reģionālie autoceļi Valmiera–Smiltene, Smiltene–Valka, Smiltene–Gulbene,
Smiltene–Strenči.

1

Smiltenes novada Attīstības programma 2012.– 2018.gadam
RAIM, Dati uz 01.01.2019
3
PMLP, Dati uz 01.01.2019.
2
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Smiltenes novada teritorija aizņem 946,84 km2. Vislielāko platību no novada teritorijas
aizņem Launkalnes pagasts – 221,84 km2, t.i., 23,4% no kopējās novada teritorijas. Vismazākā
platība ir Smiltenes pilsētai – 7,2 km2, kas ir 0,8% no novada teritorijas.
Tabula nr.1 Smiltenes novada teritoriju īpatsvars
Platība
Administratīvi teritoriālā vienība

(km²)

Īpatsvars kopējā teritorijā (%)

Smiltenes pils.

7,20

0,8

Smiltenes pag.

68,90

7,3

Blomes pag.

75,94

8

Brantu pag.

82,39

8,7

Palsmanes pag.

99,59

10,5

Variņu pag.

100,54

10,6

Grundzāles pag.

129,52

13,7

Bilskas pag.

160,92

17

Launkalnes pag.

221,84

23,4

KOPĀ:

946,84

Smiltenes novada nozīmīgākie dabas resursi ir lauksaimniecības un meža teritorijas.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 36,4%. Smiltenes novada Variņu, Blomes un
Smiltenes pagastos atrodas reģiona nozīmes lauksamniecības zemju areāli, kurās ir potenciāls
konkurētspējīgai lauksaimniecībai. Meži aizņem 53,3% novada teritorijas. Lielākie mežu masīvi
plešas novada ziemeļu, vidus un dienvidu daļā. Ar šādu zemi bagātākie ir Launkalnes, Variņu un
Palsmanes pagasti.
Lielākās ūdensteces novada teritorijā ir Abuls, Palsa, Nigra, Rauza, Vijas upe, lielākās
ūdenstilpes ir Lizdoles, Niedrājs, Spiciera ezeri. Novadā esošās upes, ezeri, slīpās nogāzes un
salīdzinoši mazais attālums starp ezeriem ir piemērota vide ainaviskās telpas attīstīšanai.
Neskartās dabas teritorijas, bioloģiskā daudzveidība ir resursi, kurus, atbilstoši pielāgojot, var
izmantot pilsētas un novada lauku teritoriju ekonomiskā potenciāla palielināšanai, ekonomiskās
aktivitātes veicināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Derīgo izrakteņu atradnes Smiltenes novada pagastu teritorijās ir izvietotas vienmērīgi,
katrā pagastā ir vidēji no 3 līdz 5 atradnēm. Izejvielu resursi spēj pilnīgi nodrošināt ne tikai
iekšējā tirgus vajadzības, bet arī ļauj eksportēt daļu izejvielu vai no tām iegūto produkciju.
2.1. IEDZĪVOTĀJI

Latvijā pēdējo gadu laikā ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence. Šī
tendence raksturīga arī Smiltenes novadam. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)
datiem Smiltenes novadā dzīvo 12 727 deklarētie iedzīvotāji (dati uz 2019.gada 1.janvāri).
Salīdzinot ar 2018.gada uz 1.janvārī reģistrētiem datiem, migrācijas un negatīvās demogrāfiskās
situācijas rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 64.
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2.attēls. Smiltenes novada iedzīvotāju skaita dinamika pa gadiem4.

Lielākais iedzīvotāju skaits Smiltenes novadā koncentrējas Smiltenes pilsētā – 5354 jeb
42% no visiem novada iedzīvotājiem. Vismazāk apdzīvotais ir Brantu pagasts – 546 iedzīvotāji.
Pārējos pagastos iedzīvotāju skaits ir no 758 Variņu pagastā līdz 1177 Bilskas pagastā. Lielākais
iedzīvotāju skaita samazinājums vērojams Launkalnes pagastā - par 21, Palsmanes pagastā - par
15 un Smiltenes pagastā - par 14. Iedzīvotāju skaita palielinājums vērojams Smiltenē +5 un
Brantu pagastā +2.

3.attēls. Iedzīvotāju skaita sadalījums Smiltenes novada administratīvi teritoriālajās vienībās uz
01.01.20195.

Uz 01.01.2019. sieviešu novadā ir vairāk nekā vīriešu - 51 % jeb 6509 sieviešu, vīriešu 6218 jeb 49%. Salīdzinot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datus, kas reģistrēti uz
01.01.2018., sieviešu skaits ir samazinājies par 24, bet vīriešu skaits par 40.
Saskaņā ar Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas 2018.gada datiem, novadā reģistrēta
137 bērnu dzimšana, 146 miršanas gadījumi, tādējādi gads ir noslēdzies ar mīnuss zīmi (- 9).
Salīdzinot ar 2017.gadu, dzimstība novadā ir palielinājusies par 7 jaundzimušajiem, bet
reģistrēto miršanu skaits samazinājies par 14.

4
5

PMLP
PMLP
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4.attēls Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji Smiltenes novadā6.

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

Dzimšanas reģistrācija
2018.gadā Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 137 dzimšanas reģistri, kas ir par 7 vairāk kā
2017.gadā. Pērn no 137 nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem 68 bija meitenes un 69 zēni,
tostarp 131 bija Smiltenes novada bērni, savukārt 6 citu novadu bērni. Pērn visvairāk dzimušo
(19) reģistrēti jūlija mēnesī, vismazāk (3) decembra mēnesī.
Vārdu izvēle ļoti “raiba” un daudzveidīga. 13 dzimšanas reģistros ir ierakstīti vecāku
izvēlētie un likumā atļautie divi vārdi. Meitenēm populārākais vārds veiktajos reģistros bija Elza,
šis vārds dzimšanas apliecībās tika ierakstīts 4 reizes, otrs populārākais Alise un Paula. Zēniem
iecienītākais vārds - Kārlis (4) un Tomass, ar šo vārdu izsniegtas 3 dzimšanas apliecības.

6

Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa

7

Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa
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Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem palielinās ģimenē otro un trešo bērnu īpatsvars, kā arī
pieaug ceturto un piekto bērnu skaits ģimenē.

Laulības reģistrācija
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018.gadā reģistrētas 48 laulības, t.sk. 1 laulība
noslēgta Smiltenes Evaņģēliski luteriskā baznīcā, 1- laulība noslēgta Palsmanes Evaņģēliski
luteriskā baznīcā. Laulībā pirmo reizi stājās - 31 vīrietis un 34 sievietes, otro reizi - 12 vīrieši un
12 sievietes, trešo reizi – 5 vīrieši un 2 sievietes. Pirmo reizi laulībā devušies 32 pāri, savukārt 16
gadījumos viens vai abi laulājamie stājušies atkārtotā laulībā.
Dzimtsarakstu nodaļā tiek saņemti tiesu un notāru spriedumi par laulību šķiršanu, uz šo
dokumentu pamata nodaļā reģistrēto laulību reģistros tiek izdarīta attiecīga atzīme. 2018.gadā
saņemti 12 paziņojumi par laulības šķiršanu, kas salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir samazinājies
par 7.

Miršanas reģistrācija
2018.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 146 miršanas reģistri, to
skaitā 134 novada iedzīvotāji un 12 citās pašvaldībās dzīvojošie. 2018.gadā mirušas 72 sievietes
un 74 vīrieši. Visvairāk miršanas reģistri reģistrēti Smiltenes pilsētā (59). Visaugstākais mirušo
skaits bija janvāra un aprīļa mēnesī (17), viszemākais (4) septembra mēnesī. Apkopotā
informācija liecina, ka 2018.gadā galvenie nāves cēloņi būtiski nemainījās - asinsvadu
saslimšana (45), sirds saslimšana (41), vēža intoksikācija (34), vecums (6), plaušu slimība (5),
nieru slimība (4), trula slēgta galvas trauma (3), cukura diabēts (2) un citi (6).
Tabula nr.2 Mirušo skaits pēc vecuma un dzimuma8
GADI

VĪRIEŠI

SIEVIETES

0-19

2

-

40-49

4

3

50-59

3

4

60-69

23

4

70-79

26

7

80-89

12

37

90-99

4

17

Pasākumi ģimenes tradīciju stiprināšanai
Lai atbalstītu ģimenes un ģimeniskās vērtības, godinātu novadā dzimušos bērnus,
Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa turpināja tradīciju dāvināt pāriem svinīgo laulību
ceremoniju, kuru izmantoja 5 pāri, tāpat tika turpināta tradīcija bronzas monētas pasniegšana
novada jaundzimušajiem bērniem. 2019.gadā septiņos svinīgos pasākumos Smiltenes pilsētā un
Palsmanes, Variņu, Bilskas, Grundzāles, Launkalnes un Blomes pagastos tika pasniegtas
monētas ar bērna rociņu nospiedumu un tekstu “vieta, kur augt!” aversā un Smiltenes novada
ģerboni reversā, kuras kalpos kā piederības zīme novadam. Rociņu nospiedums monētā
simbolizē novada attīstību, izaugsmi, jo rokas nekad darba nebaidās. Kopumā svinīgajos
8
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pasākumos tika sveikti 137 2018.gada jaundzimušie un viņu vecāki. Tāpat Smiltenes novada
Dzimtsarakstu nodaļā jaundzimušie vecāki, reģistrējot bērna dzimšanu no pašvaldības saņem
grāmatu „Mūsu bērns”.
2.3. EKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS

Pēc teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtējuma Smiltenes novads starp 110 Latvijas
novadiem atrodas 27.vietā (0,028 indeksa vērtība).9 Aprēķinot teritorijas attīstības līmeņa
indeksa vērtību, tiek ņemts vērā teritoriju (pašvaldību) attīstību raksturojošo statistikas pamata
rādītāju standartizētās vērtības, kā piemēram, demogrāfiskā slodze, bezdarba līmenis, ienākuma
nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju pašvaldības budžetā u.c.
Kopumā novadā darbojās 1042 (SIA „Lursoft” dati 12.06.2019.) uzņēmumi. 2018. gada
laikā kopumā novada teritorijā reģistrēti 26 jauni uzņēmumi, savukārt likvidēti 44.
Izmantojot gan mežu, gan lauku resursus, galvenie nodarbošanās veidi novada
iedzīvotājiem ir mežsaimniecība un kokapstrāde, kā arī lauksaimniecība (piena un gaļas
lopkopība, cūkkopība, zirgkopība, graudu un zālāju sēklkopība, dārzeņu un citu kultūraugu
audzēšana). Atsevišķas lauku saimniecības pievērsušās kazkopībai, biškopībai, zivkopībai u.c.
Pilsētā novada iedzīvotāji vairāk nodarbināti ceļu būvē, pārtikas rūpniecībā, tirdzniecībā,
mēbeļu ražošanā, šūšanā, dažādu pakalpojumu sniegšanā. Visvairāk pārstāvētās ekonomikas
nozares: Lauksaimniecība un mežsaimniecība – 39%; Pakalpojumu sfēra – 48%; Rūpniecība –
7%; Būvniecība – 3% pārējie – 3%
Pēc tirdzniecības apgrozījuma lielākie uzņēmumi ir koncentrējušies mežsaimniecībā,
kokapstrādē, tirdzniecībā, ceļu būvniecībā un pārtikas produktu ražošanā. 42 Smiltenes novada
uzņēmumi pērn strādājuši ar apgrozījumu, kurš pārsniedz vienu miljonu eiro (tabula nr.3).
Tabula nr. 3 Uzņēmumi, kuru apgrozījums pārsniedz vienu miljonu EUR 2018.gadā10

Uzņēmums
Uzņēmums
SIA “Firma Madara 89”
SIA “Graanul Pellets”
SIA “8 CBR”
SIA “GRAANUL INVEST”
SIA “VUDLANDE”
AS "SMILTENES PIENS"
AS"PATA Strenči"
SIA "SMILTENE IMPEX"
SIA "LARS LIMITED"
SIA "Graanul Invest Energy"
SIA "BioMix Balticum"
SIA"MEŽVALDE AD"
SIA "Graanul Pellets Energy"
9

2018.gada
Pieaug./samaz.
apgrozījums
pret 2017.gadu
*2017.gada
*Pieaug./samaz.
apgrozījums
pret 2016.gadu
*104 592 225.00
*39%
30 822 646.00
28%
26 871 698.00
7%
23 554 640.00
5%
*19 344 872.00
*31%
19 068 715.00
7%
17 773 303.00
82%
17 041 516.00
9%
11 547 707.00
-1%
8 420 001.00
16%
7 479 304.00
36.43 reizes
6 897 723.00
48%
5,881,040.00
17%

Pieaug./samaz. pret
2016.gadu
*Pieaug./samaz. pret
2015.gadu
*51%

-21%
77%
-20%
*50%

15%
90%
5%
1%
56%
55.69 reizes
59%
29%

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Lursoft Statistikas dati 13.06.2019.
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SIA Incukalns Energy
"SAUKAS KŪDRA" SIA
SIA "PRIVĀTBŪVE"
SIA "TIM-T"
SIA"TROLL Smiltene"
SIA "VAIDENS"
SIA "AL MEŽS"
SIA "PB Koksne"
"AGROTEHNIKA SMILTENE" SIA
ZS "KALĒJIŅI 1"
SIA "EIROTILTS"
SIA "AW Latvia"
SIA "PALSA"
SIA "ĶIKUTI-99"
SIA "CEĻINIEKS 2010"
SIA"ASE"
SIA "SM Energo"
SIA "LAR & CO"
SIA "SMILTENES KOKS"
ZS "ROŽKALNI"
SIA "EVENTO"
SIA "Smiltenes NKUP"
SIA "VIDZEMES MEŽSAIMNIEKS"
SIA "PAN-TRANS"
SIA "TESPARS"
SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca"
SIA "Precision Farming"
SIA "VIDZEMĪTE"
SIA "MEŽROZE IG"
SIA "ZIĶERI"
SIA "JBJ"

5 878 931.00
5 288 789.00
4 721 940.00
4 618 761.00
4 455 995.00
3 592 177.00
3 345 275.00
2 968 393.00
2 654205.00
2 489 519.00
2 373 481.00
2 324 833.00
2 234 555.00
2 146 683.00
2 044 223.00
1 843 047.00
1 833 595.00
1 719 259.00
1 616 251.00
1 581 446.00
1 500 728.00
1 321 607.00
1 308 624.00
1 277 315.00
1 209 233.00

10%
14%
44%
26%
-21%
3%
10%
52%
13%
-10%
57%
63%
-1%
30%
46%
44%
2%
-7%
23%
1%
3.89 reizes
9%
3.37 reizes
-2%
4%

33%
33%
5%
2.06 reizes
-34%
21%
23%
2.12 reizes
6%
17%
2.57 reizes
2.12 reizes
14%
-2%
30%
35%
11%
0%
3%
9%
69%
17%
2.88 reizes
11%
23%

1 200 857.00
1 165 066.00
1 116 996.00
1 106 228.00
1 101 450.00
1 002 946.00

11%
15%
-13%
35%
32%
7%

27%
-15%
32%
57%
48%
51%

Darba spēks
Pēc PMLP datiem (01.01.2019.) Smiltenes novada iedzīvotāji pēc vecumiem iedalās: 64 %
jeb 8122 iedzīvotāji ir darbspējas vecumā (15 – 62 gadi), 20 % jeb 2521 iedzīvotāji ir virs
darbspējas vecumam (vecāki par 62 gadiem) un 16 % jeb 2084 iedzīvotāji līdz darbspējas
vecumam (jaunāki par 15 gadiem). Salīdzinot ar 2018.gada datiem, iedzīvotāju skaits
darbaspējas vecumā gada laikā ir samazinājies par 182 cilvēkiem. Iedzīvotāju skaits vecumā līdz
darba spējai ir samazinājies par 11 cilvēkiem, virs darbaspējas vecumam iedzīvotāju skaits ir
samazinājies par 64.
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6.attēls Patstāvīgo iedzīvotāju skaits darbaspējas vecuma grupās11

Uz 01.01.2019. bezdarba līmenis Smiltenes novadā bija 3,1 %, salīdzinājumā ar
Vidzemes reģionu un valsti, Smiltenes novadā bezdarba līmenis kopumā ir zemāks. Pēc Valsts
nodarbinātības aģentūras datiem Smiltenes novadā reģistrēti 233 bezdarbnieki.

7.attēls Bezdarba līmenis (%)12

11
12

PMLP, 01.01.2019.
PMLP, 01.01.2019.
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3. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA
Pašvaldības nosaukums:

Smiltenes novada dome

Pašvaldības juridiskā adrese

Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads LV-4729

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

90009067337

PVN maksātāja reģistrācijas numurs

LV90009067337

Finanšu gads

01.01.2018.-31.12.2018.

Smiltenes novada domes locekļi

15 deputāti

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs

Gints Kukainis

Smiltenes novada domes izpilddirektors

Kārlis Lapiņš

Finanšu nodaļas vadītāja

Līvija Trapane

Teritorijas lielums

946,84 km2

Iedzīvotāju skaits

12 727 (01.01.2019.)

Strādājošo skaits pašvaldībā, pašvaldības
iestādēs un uzņēmumos

753 (31.12.2018.)

Smiltenes novadu pēc 2009.gada LR administratīvi teritoriālās reformas veido Smiltenes
pilsēta un 8 pagasti – Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un
Bilskas pagasts.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pašvaldības galvenās funkcijas ir:
 organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
 gādāt par iedzīvotāju izglītību, kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
 nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu,
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
 sekmēt uzņēmējdarbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu;
 gādāt par sabiedrisko kārtību novadā.
Smiltenes novada dome un tās struktūrvienības veic likumā noteiktās funkcijas, veicinot
novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību. Smiltenes novada darbu vada domes
priekšsēdētājs un izpilddirektors.
Lai nodrošinātu pilsētas un lauku teritoriju iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju pašvaldības
pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir iespēja pamatpakalpojumus saņemt arī savos pagastos. Pagastu
pārvaldes:
 nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par
pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir
uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un ieņēmumus
no budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem;
 nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;
15






nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem;
nodrošina pagastu pārvaldes saimniecisko darbību atbilstoši apstiprinātajam budžetam,
pilnvarām un Domes noteikumos apstiprinātajai kārtībai;
nodrošina pagasta pārvalžu teritorijā atrodošos un pakļautībā esošo iestāžu
un struktūrvienību darbību;
u.c

Smiltenes novada domes struktūra – ar zilās krāsas laukos ir attēlota pašvaldības lēmējvara, zaļās
krāsas lauki – izpildvara.

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

Smiltenes novada domē atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumam ir ievēlēti 15 deputāti. Lai nodrošinātu domes darbību un izstrādātu domes
lēmumprojektus, ir izveidotas 3 patstāvīgas komitejas:
 Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja;
 Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja;
 Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja.
Tabula nr.4 Smiltenes novada domes deputāti un pārstāvētās politiskās partijas
Domes deputāti

Pārstāvētā komiteja

Domes priekšsēdētājs
GINTS KUKAINIS

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis

Domes priekšsēdētāja
vietnieks
AIGARS VELDRE
Domes deputāts
AIGARS DUDELIS
Domes deputāte
AIJA CUNSKA
Domes deputāts
JĀNIS SĪKLĒNS
Domes deputāts
VAIRIS TRALLA
Domes deputāts
JĀNIS PĒRLE
Domes deputāts
ANDIS ROZĪTIS

Domes deputāte
INĀRA GRUNDĀNE
Domes deputāte
ILZE VERGINA
Domes deputāte
TIJA ZAĻKALNE
Domes deputāts
EDGARS AVOTIŅŠ
Domes deputāte līdz
27.11.2018.
ZIGETA VĪĶELE

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

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

Domes deputāte
BIRUTE MEŽALE

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

2018.gada 28.novembra Smiltenes novada domes sēdē savas deputātes pilnvaras nolika Zigeta
Vīķele (Latvijas Reģionu Apvienības “Vidzemes partija”), viņas vietā par deputātu kļuva
līdzšinējais Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš (ar 01.02.2019.), savukārt par
domes izpilddirektora pienākumu izpildītāju iecēla izpilddirektora vietnieku Andri Lapiņu.
Smiltenes novada domē atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās
teritorijas pārvaldīšanai darbojās sekojošas komisijas:
 Vēlēšanu komisija;
 Administratīvo komisija;
 Publisko iepirkumu komisija;
 Civilās aizsardzības komisija;
 Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija;
 Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija;
 Zemes komisija;
 Apstādījumu saglabāšanas komisija;
 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija;
 Licencēšanas komisija;
 Pedagoģiski medicīniskā komisija;
 Komisija Bērnu uzņemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas
grupās pie skolām;
 Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisija;
 Balvas izglītībā piešķiršanas komisija;
 Ekspertu komisija;
 Medību koordinācijas komisija;
 Autoceļu fonda komisija;
 Komisija darījumu tiesiskuma uzraudzībai ar lauksaimniecības zemi.
3.2. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRVIENĪBU PERSONĀLS

Kopumā uz 31.12.2018. pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās strādāja 753 darbinieki.
Vairāk nekā puse no darbiniekiem - 70% ir izglītības iestāžu darbinieki (tai skaitā interešu izglītības
iestāžu darbinieki (Mākslas, mūzikas, sporta skolu un Bērnu un jauniešu izglītības centra
darbinieki), 8% ir pagastu pārvalžu darbinieki, 9% jeb 69 darbinieki strādāja domes administrācijā,
8% ir kultūras iestāžu un bibliotēku darbinieki. Savukārt 3% darbinieki bija nodarbināti sociālā
sfērā, t.sk. Bāriņtiesā.
2018.gadā tika izsludināti vairāki amatu konkursi: datortīkla administratora, projektu vadītāja,
Finanšu nodaļas vadītāja vietnieka, iepirkumu speciālista, Pašvaldības policijas vecākā inspektora
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un inspektora, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, Mūzikas skolas direktora, Variņu
pamatskolas direktora un citiem amatiem, tāpat Smiltenes novada izglītības iestādes aktīvi meklēja
pedagogus (mājturības, svešvalodu, vēstures priekšmetos) un pavārus.
Domes administrācija ir atvērta dažādu izglītības iestāžu audzēkņiem. 2018.gadā
administrācijā mācību praksē bija 15 studenti un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, t.sk. 8
audzēkņi Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” ietvaros.
3.3. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Smiltenes novada teritoriālajās
vienībās, domes pakļautībā ir šādas pastarpinātās pārvaldes iestādes un struktūrvienības:
Smiltenes novada izglītības iestādes:
 Smiltenes vidusskola
 Smiltenes Mūzikas skola;
 Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes
sporta skola;
 Smiltenes Mākslas skola;
 Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu
izglītības centrs;
 Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāde "Pīlādzītis";
 Palsmanes internātpamatskola;
 Bilskas pamatskola;
 Blomes pamatskola;
 Grundzāles pamatskola;
 Launkalnes sākumskola;
 Palsmanes pamatskola;
 Palsmanes pagasta pirmsskolas
izglītības iestāde;
 Variņu pamatskola;
 Pagasta pārvaldes un tās pakļautībā
esošās iestādes un struktūrvienības:
 Bilskas pagasta pārvalde un tās
pakļautībā esošās iestādes un
struktūrvienības:
 Bilskas feldšeru punkts.
 Blomes pagasta pārvalde un tās
pakļautībā esošās iestādes un
struktūrvienības:
 Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu
punkts;
 Grundzāles pagasta pārvalde un tās
pakļautībā esošās iestādes un
struktūrvienības:
 Grundzāles ambulance.

Pašvaldība izveidojusi īpaša statusa institūciju:
 Smiltenes novada bāriņtiesa.
Dome ir kapitāldaļu turētāja šādās pašvaldības
kapitālsabiedrībās:
 SIA „Smiltenes NKUP”;
 SIA „Līvena aptieka”;
 SIA ,,Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca”.
Dome ir kapitāldaļu turētāja sekojošās
kapitālsabiedrībās:
 SIA “ZAAO”.
Dome ir dibinātājs šādos nodibinājumos un /
vai biedrībās:
 nodibinājumā „Vidzemes attīstības
aģentūra”;
 biedrībā „Smiltenes sporta centrs”;
 nodibinājumā „Smiltenes muzeja
fonds”;
 biedrībā „Palsmanes pieaugušo
tālākizglītības atbalsta centrs”
 biedrībā „Abulas lauku partnerība”.
Dome ir dalībnieks šādās biedrībās un / vai
nodibinājumos:
 „Latvijas Pašvaldību savienība”;
 Vidzemes tūrisma asociācijā;
 Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijā;
 Latvijas Bāriņtiesu darbinieku
asociācijā;
 Latvijas Pašvaldību darba devēju
asociācija;
 Latvijas Tūrisma informācijas
organizāciju asociācijā;
 Lauku partnerība "Ziemeļgauja";
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Launkalnes pagasta pārvalde un tās
pakļautībā esošās iestādes un
struktūrvienības:
Launkalnes pagasta feldšerpunkts.
Palsmanes pagasta pārvalde;
Variņu pagasta pārvalde;
Variņu pagasta feldšerpunkts;
Brantu un Smiltenes pagastu pārvalde;

 Biedrība „Spēkavots”;
 Eiroreģions „Pleskava, Livonija”.
Smiltenes novada pašvaldībā darbojas šādas
padome:
 Būvniecības konsultatīvā padome
 Jauniešu dome
 Uzņēmēju konsultatīvā padome

Citas iestādes:
 Smiltenes novada domes Sociālais
dienests;
 Smiltenes novada Bērnu un ģimenes
atbalsta centrs;
 Smiltenes novada Sporta pārvalde
 Smiltenes novada Kultūras pārvalde un
tās pakļautībā esošās struktūrvienības
un iestādes:
- Tūrisma informācijas centrs;
- Birzuļu tautas nams;
- Grundzāles kultūras nams;
- Launkalnes pagasta tautas nams;
- Blomes pagasta kultūras nams;
- Palsmanes kultūras nams;
- Variņu pagasta tautas nams;
- Smiltenes novada muzejs;
- Smiltenes pilsētas Kultūras centrs
- Smiltenes novada bibliotēka un tās
struktūrvienības:
- Bilskas bibliotēka,
- Blomes bibliotēka,
- Brantu bibliotēka,
- Grundzāles bibliotēka,
- Launkalnes bibliotēka,
- Loberģu bibliotēka,
- Birzuļu bibliotēka,
- Palsmanes bibliotēka,
- Variņu bibliotēka.

Lēmumu izpilde
2018.gadā kopumā notika 19 Smiltenes novada domes sēdes, kurās pieņemti 758 lēmumi.
Neviena domes sēde nav atlikta deputātu kvoruma trūkuma dēļ. Neviens domes sēdes kavējums nav
bijis neattaisnotu iemeslu dēļ. Saskaņā ar Smiltenes novada domes nolikumu, domes sēdes notiek
vienu reizes mēnesī – pēdējā mēneša trešdienā. Sēdes ir atklātas, un piedalīties var ikviens novada
iedzīvotājs.
2018.gadā atbilstoši domes pieņemtajiem lēmumiem tika nodrošināta 20 pašvaldības
nekustamo īpašumu izsoļu organizēšana un sarīkošana, no kurām 2 gadījumos bijusi augošu koku
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atsavināšana (izsolītas ciršanas tiesības), 4 gadījumos atsavināts nekustamais īpašums, 4 gadījumos
nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles beigušās bez rezultāta. Notikušas 7 zemes nomas izsoles.
Atsavinātas 3 automašīnas.
2018.gadā atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības iepirkuma plānam tika organizēti 174
publisko iepirkumu procedūras. Vairums iepirkumu bija tādi, kas atkārtojas ik gadu: par pārtikas
produktu piegādi, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, kurināmās malkas piegādi novada
pašvaldības iestāžu vajadzībām, tranzītielu tīrīšanu, u.c. 2018.gadā turpinājās arī ar ES projektu
ieviešanu saistītu iepirkumu procedūru veikšana, kas turpināsies 2019.gadā. 2018. ada iepirkumu
plāns izpildīts daļēji.
Tabula nr.5 Kopsavilkums par veiktajām iepirkumu procedūrām/izlietotajiem līdzekļiem (EUR) 13

Būvdarbi
Atklāti
konkursi
Mazie
iepirkumi
Tirgus
izpētes
Sarunu
procedūras
B daļas

Pakalpojumi

Piegādes

Procedūru
skaits
2018.gadā

KOPĀ

6 227 753,40

304 406,98

793 902,60

264 866,86

65 644,12

261 455,86

283
407,87
58
966,94
17
881,31

885 388,03

137 093,62

-

6 815
568,25
1 117
736,40
344
981,29
1 022
481,65

KOPĀ

9 300 767,59

22
51
87
13
1
174

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC)
iedzīvotāji var saņemt Smiltenes novada pašvaldības un astoņu valsts iestāžu pakalpojumus (Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta, Uzņēmumu
reģistra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts darba
inspekcijas, Lauku atbalsta dienesta). Atbilstoši klientu apkalpošanas centra nolikumam darbojas
trīs darbinieki – nodaļas vadītāja un divi klientu apkalpošanas speciālisti. Savas kompetences
ietvaros darbinieki sniedz informāciju un konsultē privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem,
kā arī sniedz konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e – pakalpojumu
lietošanu.
Apmeklētāju plūsma klientu apkalpošanas centrā tiek regulēta ar rindas vadības sistēmu un
apmeklētāji tiek novirzīti pie attiecīgā speciālista. Līdz 2018.gada beigām klientu apkalpošanas
centrs klātienē apkalpojis vairāk kā 10 tūkstošus klientus, apstrādātas vairāk kā 7 tūkstoši
saņemtās e-pasta vēstules uz domes oficiālo e-pastu dome@smiltene.lv, izsūtītas vairāk kā 4
tūkstoši atbildes vēstules, reģistrēti 4385 saņemtie dokumenti.

13

Smiltenes novada domes Juridiskā nodaļa
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Tabula nr.6. Smiltenes novada VPVKAC darbības apkopojums14
2017.gads

2018.gads

Apmeklētāji (reģistrēti caur rindas vadību)

8415

10 602

Apmeklētāji (nereģistrēti par citiem jautājumiem)

390

250

ļoti daudz
(vid.10/d)
ļoti daudz
(vid.20/d)
1812
55

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

Saņemtie dokumenti, t.sk.,

4173

4385

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

2608

3661

25

41

Iekšējie saņemtie dokumenti

645

683

Apstrādāti saņemtie e-līgumi

45

71

Nosūtāmie dokumenti, t.sk.

2850

3043

Reģistrēta nosūtāmā korespondence
Nosūtāmie e-dokumenti

2295
555

3043
901

6427

7199

5450
6845

4825
7178

5493
1156

6537
641

Ārējo telefona zvanu saņemšana (parastais telefons un mobilais)
Iekšējo telefona zvanu saņemšana (iekšējo darba jautājumos)
Zvanu saņemšana (konsultācija) no portāla Latvija.lv (IP telefonija)
POS veiktie maksājumi par sniegtiem pakalpojumiem
(Smiltenes novada domes un LDC pakalpojumi)

Elektroniskai pasts, t.sk.
Apstrādātas saņemtās e-pasta vēstules uz domes oficiālo e-pastu
(neskaitot semināru un kursu piedāvājumus)
Izsūtītās e-pasta vēstules no domes oficiālā e-pasta
Pasta sūtījumu veidi, t.sk.
Nosūtītas vienkāršas vēstules
Nosūtītas ierakstītas vēstules

Smiltenes novada VPVKAC 2018.gadā sniedzis 4484 Latvija.lv zvanu centra
pakalpojumus, bet klātienē 1987 pakalpojumi. Latvija.lv zvanu centra pakalpojumu gadījumā
2018.gada otrajā ceturksnī sniegti vidēji 480 konsultācijas mēnesī, bet citos ceturkšņos to skaits ir
bijis starp 250 līdz 400 pakalpojumu vidēji mēnesī ceturksnī.
Smiltenes novada VPVKAC 2018.gadā no visiem 10276 skaidri identificējamiem
pakalpojumiem 6869 jeb 67% bijuši VSAA pakalpojumi. Smiltenes novada VPVKAC 2018. gadā
sniegti 3766 VSAA pakalpojumi jeb 58% no visiem pakalpojumiem. Absolūtos rādītājos jeb
pakalpojumu skaitā vērojams VSAA pakalpojumu pieaugums kopumā zvanu centrā, bet
samazinājums – klātienes konsultācijās. Savukārt VID pakalpojumu īpatsvars laika gaitā bijis tikai
5% līdz 10%. Laika gaitā ievērojami pieaudzis citu iestāžu konsultāciju īpatsvars – no 6-7%
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Datu avots: Smiltenes novada VPVKAC
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2016.-2017.gadā līdz 27% 2018.gadā, kopumā veidojot 20% no visiem pakalpojumiem. 3 % bijušas
citas konsultācijas, bet 2% - pašvaldību pakalpojumu.

Veiktais pašvaldības darbinieku funkciju audits
2018.gadā Smiltenes novada pašvaldībā tika veikts funkciju audits, tajā tika iesaistīti vairāk
kā 200 pašvaldības darbinieki (domes administrācija, pagastu pārvaldes, Kultūras, Izglītības un
Sporta pārvaldes, bibliotēkas, Pašvaldības policija, Sociālais dienests, Bāriņtiesa). Audita ietvaros
veikta aptaujas anketa par Smiltenes novada pašvaldību, pārrunas, visu auditā iesaistīto darbinieku
darba laika uzskaite, apsekošana. Veicot auditu un analizējot datus, tika ņemtas vērā pasaules
tendences attiecīgā jomā un konkrētā situācija Smiltenes novadā, normatīvo aktu analīze un
rezultatīvie rādītāji.
Audita veikšanu pašvaldībā tika izvirzīti vairāki mērķi: saprast kā sabalansēt darbinieku
noslodzi; atrast resursus darba samaksas palielināšanai, ceļot darba efektivitāti; pārskatīt veicamo
darbu atbildības, kompetences un pienākumus; pārliecināties par visu veicamo funkciju realizāciju.
Funkciju auditu veica Iveta Magone no SIA “ALGAR”, vadībzinātņu doktore, ekonomiste ar
vairāk ka 17 gadu darba pieredzi audita jomā. Audita rezultātā ir norādītas kopējās pasaules un
Latvijas attīstības tendences, lai gūtu izpratni kā vērtēt katras jomas darba slodzes, sniegti
rezultatīvie rādītāji iespēju robežās katrai jomai, ir atklāti gadījumi, kur nepieciešams reorganizēt
struktūras, atsevišķiem amatiem veikta amata pienākumu pārdale, atrastas pārslodzes un
likvidējamie amati, tomēr, kā norāda auditore, to ir salīdzinošo maz kā tas ir citās pašvaldībās.

4. PAŠVALDĪBAS PAVEIKTAIS UN NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI
4.1. IZGLĪTĪBĀ

Pašvaldības kompetencē esošos izglītības jautājumus Smiltenes novadā risina Smiltenes
novada Izglītības pārvalde. Tā ir novada domes nodaļa, kura pilda normatīvajos aktos novada
pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno Smiltenes novada pašvaldības
kompetenci izglītībā.
Smiltenes novada teritorijā iespēju saņemt pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo,
profesionālās ievirzes, interešu un augstāko izglītību nodrošina 16 izglītības iestādes (tai skaitā
pašvaldības, valsts un privātās izglītības iestādes) - 2 pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas
izglītības grupas 7 skolās; 5 pamatskolas un 1 sākumskola; 1 vidusskola; 1 internātpamatskola; 3
profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola,
Smiltenes mūzikas skola, Smiltenes mākslas skola; 1 interešu izglītības iestāde – Bērnu jauniešu
interešu izglītības centrs; 1 profesionālā izglītības iestāde – Smiltenes tehnikums, augstskolas filiāle
– Baltijas Starptautiskās akadēmijas filiāle.
Kopumā 2018.gada 1.septembrī novada vispārējās izglītības iestādēs (no 1.-12.klasei) mācījās
1333 izglītojamie, pirmskolas izglītības iestādēs un grupās 708 bērni. Salīdzinot ar 2017.gada
datiem, izglītojamo skaits ir palicis nemainīgs. Izglītojamo skaita sadalījumu skatīt zemāk esošajā
tabulā nr. 7.
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Tabula nr.7 Izglītojamo skaits Smiltenes novadā15

Izglītības iestāde

Izglītības
iestādē

t.sk.,
1.-9. vai
1.-12.kl.

t.sk.,
pirmskolas
grupās

Bilskas pamatskola

89

50

39

Blomes pamatskola

119

77

42

Grundzāles pamatskola

124

88

36

Launkalnes sākumskola (1.-4.kl.)

69

17

52

Palsmanes pamatskola

144

144

0

Variņu pamatskola

71

51

20

Smiltenes vidusskola

975

845

130

Smiltenes PII “Pīlādzītis”

299

0

299

Palsmanes PII

76

0

76

Palsmanes internātpamatskola

75

61

14

Sasniegumi olimpiādēs, konkursos, skatēs
Smiltenes novada izglītības iestāžu audzēkņi ļoti aktīvi un ar augstiem sasniegumiem
piedalījušies novada, reģionālās un valsts līmeņa olimpiādēs. 2017./2018. mācību gadā kopumā
novadā organizētajās olimpiādēs piedalījās 389 dalībnieki (no tiem apbalvoti 106 skolēni), 271
dalībnieks piedalījās valsts olimpiāžu novada kārtās (kopumā tika organizētas 15 kārtas), uz
reģionālajām olimpiādēm uzaicināti 17, bet uz valsts līmeņa olimpiādēm uzaicināti 28 skolēni.
Augstākie sasniegumi Smiltenes vidusskolas skolēniem:
 iegūta 3.vieta matemātikas valsts kārtā;
 iegūta atzinība mājturības un koka-metāla tehnoloģiju valsts kārtā;
 iegūta 1.pakāpe skatuves runas noslēguma kārtā.
Olimpiāžu sagatavošanā, norisē, vērtēšanā aktīvi iesaistās skolotāju metodiskās apvienības.
Atzinīgi novērtējams skolotāju darbs, organizējot mācību olimpiādes un konkursus 1. – 8. klašu
posmā, kuru neaptver valsts līmeņa olimpiādes, tādējādi rosinot skolēnu izziņas prasmju
veidošanos. Šo pasākumu norisē tiek meklētas jaunas formas, kas ir atšķirīgas no tradicionālās
rakstveida pārbaudes valsts olimpiādēs. Olimpiāžu uzvarētāji saņēma Izglītības pārvaldes Atzinības
rakstus un Pateicības, nelielas balvas – grāmatas pēc pašu interesēm.

Valsts pārbaudes darbu rezultāti

15

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes dati
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Valsts pārbaudes darbu norises pārraudzīšanu Izglītības pārvalde veic visās 7 novada
vispārizglītojošās iestādēs un centralizēto eksāmenu jomā arī Smiltenes tehnikumā. Valsts
pārbaudes darbiem ir 4 dažādi darbu veidi:
 Diagnosticējošie darbi - 3.klasei latviešu valodā un matemātikā, 6.klasei latviešu
valodā, matemātikā un dabaszinībās, 8.klasei matemātikā, dabaszinībās, 11.klasei
ķīmija/fizika.
 9. klašu eksāmeni latviešu valodā, svešvalodās, matemātikā, Latvijas vēsturē.
 12. klašu centralizētie eksāmeni - latviešu valodā (160), svešvalodās (angļu - 142,
krievu – 48), matemātika (160), bioloģijā (21), fizikā (3), ķīmijā (10).
 12. klašu vidusskolas eksāmeni ekonomikā, informātikā.

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

10.attēls. 12.klašu CE eksāmenu rezultātu kopvērtējums un salīdzinājums (%).
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Smiltenes vidusskolas centralizēt eksāmenu (CE) rezultāti kopumā ir labāki par citu
vidusskolu rezultātiem un visu eksāmenu rādītāji pārsniedz valsts vidējos rādītājus. CE rezultāti
angļu un latviešu valodā pārsniedz arī ģimnāziju rezultātus. Izvērtējot 9. un 12.klašu eksāmenu
rezultātus, jāsecina, ka zemākie rādītāji ir matemātikā, bet arī tie ir augstāki, nekā valsts vidējais
rādītājs. Novada 9.klases valsts pārbaudes darbos rezultātus vērtējot, jārespektē fakts par skolēnu
kontingenta sadalījumu dažādās pamatizglītības izglītības programmās, t.i. visi skolēni mācās
pamatizglītības programmā vai izglītības programmās ar dažādiem mācīšanās traucējumiem. No
2018.gada 1.septembra Bilskas un Variņu pamatskolām no pašvaldības budžeta piešķirts
finansējums, lai eksāmenu priekšmetos skolotājs strādātu ar 9.klases skolēniem atsevišķi, nevis
apvienotajās klasēs.

Atbalsts skolēnu izziņas interešu attīstībai
Dabaszinību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) un sākumskolas Metodisko
apvienību (MA) skolotāji kopīgi noorganizējuši novada 1. – 4.klašu un 5. – 9.klašu skolēnu grupām
izzinošas un uz inženierzinātņu izpratni vērstas nodarbības sadarbībā ar Zin(o)o un “Mazā
Brīnumzeme” speciālistiem.
2018.gada jūnijā vizuālās mākslas un mūzikas mācību jomas MA skolotājas organizēja
talantīgo bērnu vasaras skolas jaunrades un izziņas nodarbības.
Atbalstīta skolēnu piedalīšanās Jauno ģeogrāfu, fiziķu, matemātiķu skolās. Atbalsts sniegts arī
pirmās palīdzības sniegšanas sacensību organizēšanai. Pasākumu brīvprātīgi koordinē un sagatavo
Smiltenes pilsētas skolu medmāsa Ginta Rudzīte. Uzvarētāja komanda piedalījās valsts līmeņa
sacensībās Ādažos.
Novada skolēni regulāri tiek aicināti un motivēti piedalīties starptautiskajā konkursā “Rēķini
galvā!”. Pasākumu koordinē un organizē Smiltenes vidusskolas skolotāja, novada sākumskolas MA
vadītāja Vita Leite.
Smiltenes novada skolēnu konkursā dalībai mācību apmaiņas programmā ASV apmeklēja 6
skolēni.
Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem par augstiem mācību rezultātiem un
sabiedrisko aktivitāti 2018.gadā saņēma pašvaldības stipendijas - 2017./2018.m.g. 2.semestrī tie
bija 65 skolēni, t.i., 48% no vidusskolēniem.

Metodisko apvienību (MA) darbība
2018.gadā organizētas kopumā 12 tālākizglītības profesionālās pilnveides A kursu
programmas. Koordinējot metodisko darbu izglītības iestādēs, atbalstīta mācību priekšmetu
pedagogu 15 metodisko apvienību (MA) darbība. Notikušas vismaz 2-3 darba sanāksmes katrai
metodiskajai apvienībai.
Turpinot Izglītības un Zinātnes ministrijas (IZM) un Valsts Izglītības satura centra (VISC)
pārraudzītās aktivitātes ESF projektā “Kompetenču pieeja izglītības saturā”, akcentējot 8
metodiskās jomas, Izglītības pārvalde, sadarbojoties ar izglītības iestādēm, atbalstīja 13 mācību
jomu koordinatorus sadarbībai ar VISC izglītības posmos specifisku mācību satura un pieejas
jautājumu risināšanai.
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Projektu īstenošana
2018.gadā tika turpināts darbs pie dažādu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanas
izglītības jomā:










Valsts izglītības satura centra (VISC) koordinētais ESF projekts “Kompetenču pieeja
mācību saturā”, kura mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības
satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura
ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Kā jaunā
mācību satura aprobētājas – pilotskolas novadā darbojas Grundzāles pamatskola un
Smiltenes vidusskola. Skolotājas- sertificētas mācīšanās konsultantes novada vajadzībām
Jeļena Dombrovska un Gundega Upeniece vadīja tālākizglītības nodarbības par kompetenču
pieejas izpratni Smiltenes PII “Pīlādzītis” un Smiltenes tehnikuma skolotājiem.
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) koordinētais ESF projekts “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura mērķis ir uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 2018.gadā Izglītības
pārvaldē strādāja 2 pedagogi – karjeras konsultanti (darba slodze – 1,64), nodrošinot
daudzveidīgus karjeras attīstības atbalsta pasākumus novada 7.-9.klašu skolēniem. Projekta
izmēģinājums skolas
ir Blomes pamatskola, Palsmanes pamatskola un Smiltenes
vidusskola. Atbilstoši projekta vadlīnijām atsevišķās aktivitātēs tiek iesaistīti arī pārējo
novada skolu skolēni.
Valsts izglītības satura centra (VISC) koordinētais ESF projekts “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai” darbojas Palsmanes pamatskola un Smiltenes
vidusskola. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas
balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs,
tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) koordinētā ESF projekta “Priekšlaicīgas
mācību pamešanas risku samazināšana” mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus. Riska mērķauditoriju veidos
visu novada skolu 5.-12.klašu skolēni.
Iniciatīva “Skolas soma” - tā paredz nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un
jauniešiem valsts garantētās izglītības ietvaros iespēju klātienē piedzīvot Latviju, izzināt un
iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi
spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. Uzsākta projekta piedāvāto iespēju
izmantošana katrā novada skolā, apgūstot finansējumu 2018./2019.m.g. 1.semestrim.

Pedagogu motivēšana un izvērtējams
Konkursā „Par sasniegumiem izglītībā” (saskaņā ar nolikumu) ar mērķi stiprināt pedagoga
profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā, motivēt pedagogus radošam darbam Skolotāju dienā
apbalvoti 27 pedagogi. Uzsākot jauno mācību gadu 2018. gada 1. septembrī, novada domes
Izglītības pārvaldes pateicības par pedagoģiskā darba stāžu saņēma 52 pedagogi.

Novada atbalsta speciālistu darbība
Smiltenes novadā kā atbalsta speciālisti strādā novada logopēde Ārija Baumane un izglītības
psiholoģe Inese Rieksta.
Novada logopēde visas novada mācību iestādēs apmeklēja vismaz divas reizes, organizētas
tikšanās ar vecākiem par bērna valodas un runas attīstību Bilskas, Grundzāles, Palsmanes,
Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupās un PII “Pīlādzītis”. Tika organizēts regulārs darbs ar
vecākiem individuālās sarunās. Katru nedēļu 34 bērniem notika nodarbības un konsultācijas
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bērniem un vecākiem. Valodas un runas korekcija pabeigta 27 bērniem. Divas reizes gadā 134
bērniem veikta testēšana pēc Dibels Next testa agrīnas lasītprasmes novērtēšana.
Izglītības psiholoģe 2018.gadā visvairāk strādāja ar pirmsskolas vecuma bērniem un viņu
vecākiem, pirmsskolas un skolas pedagogiem, izmantojot tādas darba metodes kā individuālā
psiholoģiskā konsultēšana, bērnu intelektuālo un spēju izvērtēšana, Marte Meo metode, ģimenes
psihoterapijas metode, izglītojošas lekcijas un praktiskas nodarbības. Lai risinātu dažādus
jautājumus, pēc nepieciešamības psiholoģe piedalījās arī starpinstitucionālās sadarbības vienības
sanāksmēs kopā ar novada Sociālo dienesta pārstāvjiem.
Visās novada skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs organizētas individuālās konsultācijas
gan bērniem, gan vecākiem, tāpat organizētas izglītošanās grupās, veiktas bērnu intelekta izpētes.
Galvenās konsultāciju tēmas - bērna attīstības izprašana, veicināšana, atbilstošu disciplinēšanas
veidu attīstīšana vecākos, bērna mācību un emocionālo grūtību izvērtēšana, novēršana, skolas
gatavības pārbaude, atzinumu un rekomendāciju sagatavošana vecākiem, pedagogiem.
Izglītības psiholoģe organizēja individuālās konsultācijas arī pirmsskolas skolotājiem, kuru
tēmas bija par bērnu uzvedības izprašanu, vadīšanu, sadarbību ar vecākiem, personīgo resursu
stiprināšana. Tāpat konsultācijas par aktuālo situāciju risināšanu bērnu grupās, sagatavošanās
sarunām ar vecākiem, par viedierīču lietošanas ietekmi uz skolēniem.
Galvenās problēmas gan pirmsskolā, gan skolā ir bērnu emocionālā uzvedību, jaukti attīstības
traucējumi, mācīšanās traucējumi. Sadarbībā ar skolotājiem tiek stiprināta un attīstīta viņu izpratne
par bērnu vadīšanas principiem, sniegts iedrošinājums sarunām ar vecākiem.
4.2. KULTŪRĀ

Smiltenes novadā valsts noteikto funkciju – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, veic Smiltenes novada Kultūras pārvalde un tās
pārraudzībā un pakļautībā esošās iestādes un struktūrvienības:













Smiltenes pilsētas Kultūras centrs;
Smiltenes novada bibliotēka (ar apakšstruktūrām).
Tūrisma informācijas centrs,
Smiltenes novada muzejs;
Blomes tautas nams,
Variņu tautas nams,
Launkalnes tautas nams,
Bilskas pagasta Birzuļu tautas nams,
Grundzāles kultūras nams,
Palsmanes kultūras nams,
Bilskas kultūras darba organizators,
Smiltenes un Brantu pagastu Kultūras darba organizators.

Kultūras pārvaldes darbības mērķi ir:




Attīstīt kultūras un tūrisma iestādes un struktūrvienības, kā daudzfunkcionālas un
kvalitatīvas kultūras un tūrisma pakalpojumu sniedzējas, kas dod ieguldījumu daudzveidīga
un sabiedrības aktīvai līdzdalībai pieejama kultūras, tūrisma un mūžizglītības procesa
veidošanā;
Nodrošināt tautas mākslas un kultūras vērtību radīšanu, saglabāšanu, izkopšanu un
jaunrades procesu attīstīšanu Smiltenes novadā un Smiltenes pilsētā;
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Sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību Smiltenes novadā,
nodrošinot iedzīvotājiem tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu.

Kultūras pārvaldes tiešie pienākumi ir:
 Veidot uz zināšanām balstītu un uz rezultātiem virzītu kultūras un tūrisma pārvaldību
Smiltenes novadā;
 Koordinēt un metodiski vadīt pārvaldes tiešā pakļautībā esošo iestāžu un struktūrvienību
darbu;
 Organizēt un nodrošināt Smiltenes novada, Vidzemes reģiona un Latvijas mēroga
skates(vokālo ansambļu skates; koru skates; tautas deju skates; amatierteātru skates.).
 Organizēt, konsultēt un piedalīties novada nozīmes pasākumos.
 Organizēt un nodrošināt Smiltenes novada kultūras darbinieku tālākizglītību.
 Uzraudzīt Kultūras kartes datu aizpildīšanu par novadu;
 U.c. administratīvie un ar lietvedības uzturēšanu saistītie pienākumi.
Kopumā Smiltenes novada Kultūras pārvaldes pārraudzības un pakļautības iestādēs,
struktūrvienībās ir nodarbināti 56 darbinieki. Kultūras pārvaldes administrācijas darbu nodrošina 2
darbinieki – vadītājs un administrators.
2018.gadā Smiltenes novadā darbojās 42 dažādi amatiermākslas kolektīvi. Amatiermākslas
kustībā iesaistījušies 720 dalībnieki. Smiltenes novada iedzīvotāji savas prasmes un talantus
demonstrē amatierteātru kolektīvos, vokālajos ansambļos, jauktajos koros, senioru deju kolektīvos,
līnijdeju kolektīvos, lietišķās mākslas studijā, rokdarbu pulciņos, pūtēju orķestrī un folkloras kopā.
Apkopojot Smiltenes novada Smiltenes pilsētas un pagastu datus par kultūras pasākumu un
apmeklētāju skaitu, kā arī gūtos ieņēmumus 2018.gadā, var secināt, ka salīdzinot ar 2017.gadu, gan
pasākumu kopskaits, gan to apmeklējums novadā ir pieaudzis. Novadā kopumā notikuši 307
pasākumi, tai skaitā 99 pasākumi notikuši Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.

11. attēls Statistika par Smiltenes novada pasākumu skaitu 2018.gadā16
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Datu avots: Smiltenes novada Kultūras pārvalde
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12. attēls Statistika par Smiltenes novada pasākumu apmeklētājiem 2018.gadā17

Visnoslogotākā iestāde ir Smiltenes pilsētas Kultūras centrs. Vidēji mēnesī Kultūras centrs
apkalpo aptuveni 2000 apmeklētāju, tai skaitā mēģinājumu dalībniekus, pasākumu apmeklētājus,
bērnu kolektīvu dalībnieku vecākus un citus interesentus. Visplašāk apmeklētākais pasākums ir
Smiltenes pilsētas svētki, kas pulcēja ap 4000 apmeklētāju. Pagastos apmeklētākie pasākumi ir
vietējo pašdarbības kolektīvu koncerti, kā arī dažādu TV šovu un teātru viesizrādes un koncerti.
Vietējie iedzīvotāji un novada viesi iecienījuši arī amatierteātru pirmizrādes, kolektīvu jubileju
koncertus un talantu konkursus.
2018.gadā Smiltenes pilsētas Kultūras centra kinozālē rādīti 267 filmu seansi, kopumā tos
apmeklējuši 10 510 filmu/multfilmu cienītāji, aktīva sadarbība notika ar izglītības iestādēm projekta
“Skolas soma” ietvaros.
Tautas lietišķās mākslas studijā TLMS “Smiltene” 2018.gadā notikušas vairākas izstādes un
izglītojošas nodarbības (sarunu cikls par kāzām, dzīvniekiem un augiem, to nozīme dainās un
pasakās, nodarbība par tāss apstrādi, u.c.), visapmeklētākās izstādes bijušas izstāde "Raibie lakati"
un "Dvieļi - mājas rotas", kā arī Ziemassvētku tirdziņš.
Novada publisko bibliotēku darba prioritātes 2018.gadā bija veicināt bibliotēkas resursu un
pakalpojumu attīstību, periodikas lasītavas vides uzlabošana, abonementa un uzziņu lasītavas
vizuālā tēla uzlabošana. Bibliotēkas lietotāju skaitam ir tendence samazināties, jo samazinās un
mainās iedzīvotāju skaits, sastāvs. Atskaites periodā samazinājies bibliotēkas lietotāju skaits par 3,9%. Bet par 7,1% pieaudzis izsniegumu skaits, kā arī pieaudzis apmeklējumu skaits. Pieaudzis
grāmatu izsniegums – par 10%. Pieaudzis to lietotāju skaits, kuri attālināti izmanto bibliotēku
pakalpojumus.
Nozīmīgākie notikumi kultūrā:
1) Latvijas 100 gadu jubilejas svinības Smiltenes novadā, tai skaitā:
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Datu avots: Smiltenes novada Kultūras pārvalde

30













Smiltenes novada Vienības velobrauciens. Atzīmējot mūsu valsts simto gadadienu,
vairāku desmitu velobraucēju pulks apceļoja visus Smiltenes novada pagastus. Vairāk nekā
simts kilometrus garajā distancē dalībniekus vienoja pozitīvās emocijas, patriotisms, sava
novada izzināšana, kā arī visu pagastu ļaužu atbalsts un izpalīdzība.
Lielkoncerts “Es esmu Latvija”, kurš pulcēja kopā novada deju kolektīvus, korus, mazos
“Cāļus”;
Smiltenes pilsētas svētki “Manas pēdas Smiltenes zemē” pirmo reizi pulcē novadniekus
Tepera ezera promenādē ar dažādām aizraujošām, muzikālām, mākslas un sporta
aktivitātēm.
Svētki Brīvības ielas 145. kilometrā, Grundzāles pagastā - citādāk paskatījāmies uz
jēdzienu "Brīvība", ko tā mums pašiem un mūsu jauniešiem nozīmē.
Valsts simtgades gada pasākums "Stāstu vakars Palsmanē" iekļauts kā viens no Eiropas
kultūras mantojuma 2018. gada pasākumiem Latvijā, kura laikā iepazināmies ar Palsmanes
pagasta nemateriālo kultūras mantojumu – stāstiem un teikām, nostāstiem un
tautasdziesmām, kuras radušās Palsmanē un tās tuvākā apkārtnē.
“Latvijas Goda aplis Smiltenes novadā/ Lielā talka” ietvaros, kopīgi izveidots hortenziju
dārzs Smiltenes ev.lut.baznīcas pagalmā, kā arī “Mīlestības mozaīka” uzplaukst uz pilsētas
sirds- baznīcas- fasādes.
Latvijas 100. dzimšanas dienas svinības Smiltenes pilsētas Kultūras centrā un Baznīcas
laukumā ar sadziedāšanos, svētku salūtu, gaismas un video projekcijām uz Smiltenes
ev.lut. baznīcas fasādes "Gaismas stāsts Latvijai”.

2) Akreditēts Smiltenes novada muzejs Mēru muižā, kas kļuvis par vēl vienu kultūras
pasākumu norises vietu novadā.
3) XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki ar 17 kolektīvu un 473 dalībnieku
līdzdalību no Smiltenes novada.
4) Smiltenes Tautas teātris ar izrādi “Pildspalva”, režisors Agris Māsens, iekļūst Latvijas
amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde 2017” finālā.
5) Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ieviņa”, vadītājs Reinis Rešetins, XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Deju kolektīvu konkursā iegūst 6.vietu.
6) 2018.gada septembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā tiek izveidoti divi jauni kolektīvi jauniešu deju kolektīvs “Buki” (vadītāja Ieva Arnolde) un jauktais koris “LidoJums”,
vadītājas Valda Sedola, Ilze Megne.
7) Īstenojot projektus un saņemot pašvaldības līdzfinansējumu, vairāki Smiltenes novada
amatiermākslas kolektīvi (TDK “Rieda”, VPDK “Ieviņa”, koris “Pakalni”, koris
“Vidzemīte”, koris “Mežābele”, folkloras kopa “Rudzupuķes”), iegādājas jaunus tautu
tērpus, to daļas vai koncerttērpus.
4.3. SPORTS

2018.gadā Smiltenes novadā risinājās 37 dažādas sporta sacensības. Šajās sacensībās iesaistīto
dalībnieku skaits pārsniedza 7300. Kopējais sporta aktivitāšu skaits 2018.gadā pārsniedza 160
dienas (šajā uzskaitē netiek fiksēti Latvijas Jaunatnes basketbola līgas un Latvijas Jaunatnes Futbola
čempionāta spēļu dalībnieki un šo turnīru spēļu dienas Smiltenē). 13 sacensībās piedalījās arī citu
valstu sportisti; 12 sacensībām bija vairāku kārtu vai seriālu raksturs.
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Pie nozīmīgākajiem sporta notikumiem tradicionāli jāpiemin Baltijas un Latvijas kausa posms
airēšanas slalomā, Latvijas čempionāta posms kartingā, Latvijas un Igaunijas čempionāta posmi
autokrosā, SEB MTB velomaratons, “top!” ielu stafetes, starptautiskas sacensības orientēšanās
sportā “Azimuta 3-dienas”, “VIVUS” MTB velomaratons. Pēc daudzu gadu pārtraukuma Smiltenē
tika organizētas arī sacensības triatlonā – Latvijas kausa izcīņa triatlonā sprinta distancē.
Smiltenes novada vārds popularizēts arī sportisko sasniegumu ziņā:





Virkne sportisti savu novadu un valsti ir pārstāvējuši pasaules vai Eiropas čempionātos:
Artūrs Pauliņš, Ilgvars Caune, Matīss Slikšjānis, Agnija Caune orientēšanās sportā; Līna
Mūze, Klāvs Ozoliņš vieglatlētikā; Vineta Pētersone BMX riteņbraukšanā; Dāvids
Bērtiņš un Anete Skrastiņa regbijā; Una Kalnīte inline hokejā.
Septīto vietu Latvijas Futbola čempionāta I līgas turnīrā izcīnīja FK “Smiltene/ BJSS”
futbola komanda;
Ar labām Smiltenes novada komanda piedalījās Latvijas Sporta Veterānu savienības 55.
sporta spēlēs vieglatlētikā, vieglatlētikā telpās un distanču slēpošanā.

2018.gadā ekspluatācijā tika nodota Smiltenes stadiona servisa un tribīņu ēka, kuras kopējās
izmaksas bija 721 953,13 EUR, tajā skaitā PVN, no kuriem 200 000,00 EUR ir valsts budžeta
līdzfinansējums, bet pārējais finansējums 521 953,13 EUR apmērā ir Smiltenes novada domes
finansējumus. Smiltenes sporta sabiedrība ieguva ilgi gaidīto sporta infrastruktūras objektu, ar
kopējo apbūves platību 625,9 m2. Saskaņā ar ēkas plānojumu, ir izbūvētas apjumtas tribīnes ar 250
skatītāju vietām, ēkā atrodas ģērbtuves, dušas un tualetes, treneru telpas, tualetes apmeklētājiem,
noliktavas un tehniskās telpas.
2018.gadā projekta “Trases ceļa būve” ietvaros ir notikusi koku izciršana distanču slēpošanas
trases ierīkošanai. Gada nogalē tika veikts iepirkums par tālāku darbību: celmu izraušanu, trases
profilēšanu, pamatnes veidošanu.
Turpina īstenot Smiltenes novada domes projektu “Mācību vides uzlabošana Smiltenes
vidusskolā”, ir noslēgušies sporta laukuma pārbūves darbi - un ekspluatācijā ir nodoti divi gumijoti
basketbola laukumi un viens volejbola laukums. Visi laukumi aprīkoti ar apgaismojumu.
Otro gadu tika realizēts Smiltenes novada domes īstenotais projekts “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā”, kura ietvaros dažādās fiziskajās aktivitātēs
tika iesaistīti vairāk nekā 1000 iedzīvotāji.
4.4. TŪRISMS

2018.gads tūrisma nozarē ir aizvadīts darbīgs, notikumiem un izaicinājumiem pilns. Šis bija
pirmais gads, kad Smiltenes novads tika pārstāvēts ne tikai Rīgā un Tallinā, bet visās 3 Baltijas
starptautiskajās tūrisma izstādēs, piedaloties Latvijas nacionālajā stendā. Pateicoties sadarbībai
projekta “Vidzemes šosejas pieturas” ietvaros, kopējās kartes un materiāli tika izplatīti arī
starptautiskajā tūrisma izstādē “Matka”, kas norisinājās Helsinkos, Somijā.
Smiltenes novada TIC 2018.gada laikā piedalījās šādos pasākumos un tūrisma izstādēs, lai
pārstāvētu un prezentētu Smiltenes novada tūrisma piedāvājumu:



Starptautiskajā tūrisma izstādē “Adventure” Viļņā, Lietuvā;
Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour Rīgā;
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Starptautiskajā tūrisma izstādē “Tourest” Tallinā, Igaunijā;
Latvijas tūrisma informācijas gadatirgū Preiļos;
Vidzemes uzņēmēju dienās Valmierā.

Lai prezentētu un popularizētu Smiltenes novadu vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem
pasākumos un dažādās izstādes, tika izdoti dažādi drukātie materiāli:
 2018.gada sākumā izdota papildu tirāža Smiltenes novada kartēm (latviešu, krievu,
angļu un igauņu valodās);
 Sadarbībā ar Raunas, Alūksnes un Apes novadiem atjaunotas reģionālās “Vidzemes
šosejas pieturu” tūrisma kartes, kas iekļauj visu tūrisma piedāvājumu abpus
Vidzemes šosejai no Raunas līdz Veclaicenei. Kartes izdotas sešās valodās –
latviešu, angļu, krievu, igauņu, vācu un lietuviešu;
 Gada nogalē tika izdots galda un sienas kalendārs 2019.gadam, kuros apkopotas
Smiltenes novada fotogrāfu skaistākās fotogrāfijas un skati no Smiltenes novada;
 Visa gada laikā aktīvi papildināta informācija par Smiltenes novada tūrisma
piedāvājumu mājaslapā http://visit.smiltene.lv.
Gada
novadu:







laikā tika organizēti vairāki aktīvās atpūtas pasākumi, lai iepazīstinātu ar Smiltenes
Ziemas pārgājiens “Diža meža maliņā”- 45 dalībnieki;
Aktīvā tūrisma sezonas atklāšana “Ieriteņo vasarā”- 80 dalībnieki;
Tūrisma rallijs “Vidzemes pieturu piedzīvojums” - 504 dalībnieki;
Aktīvā tūrisma sezonas noslēgums un TIC 20 gadu jubileja - “Ieriteņo simtgadē!”85 dalībnieki;
Nakts pārgājiens “Spocīns jocīns” – 149 dalībnieki;
tūrisma akcija “Apceļo Vidzemes šosejas pieturas” - akcijas dalībnieki tika aicināti,
izmantojot viedtālruņus, uzņemt fotogrāfijas kādā no 12 objektiem 4 novados –
akcijas laikā saņemtas 93 fotogrāfijas.

Lai uzlabotu tūrisma infrastruktūru Smiltenes novadā, TIC aizvadītajā gadā paveicis šādus
darbus:


Izstrādāts reģionālā velomaršruta plāns, kas aptver sadarbības projekta ”Vidzemes
šosejas pieturas” 4 novadu teritoriju. Tālāk nepieciešams plānot kopīgu finansējumu
vai meklēt projektu iespējas tā īstenošanai visu 4 novadu teritorijā;



Veikta velomaršruta Brantu un Blomes virzienā izstrāde, apsekošana, zīmju plāna
sagatavošana un zīmju saskaņošana ar Latvijas valsts ceļiem un citām iesaistītajām
pusēm. Maršruta marķēšana atlikta par gadu, sakarā ar Smiltenē notiekošajām ielu
rekonstrukcijas darbiem, kurus šķērso plānotais maršruts un, daļa no posmiem būs
slēgti satiksmei līdz 2019.gada rudenim.

Smiltenes novadā izveidoti jauni tūristu piesaistes objekti:



Izveidots pirmais sulu koku parks pasaulē - SIA “Kainaiži”, pateicoties pašvaldības
projektu līdzfinansējumam, 2018.gada pavasarī savā saimniecībā, Brantu pagastā,
iestādīja 100 Kanādas kļavas un 115 melnos valriekstus.
Brantu muiža atgūst jaunu elpu, kļūstot par vietu dažādu semināru rīkošanai, kā arī
2018.gada vasarā muižā darbu sāka akreditēta mācību iestāde “Pirts skola”.
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Izveidota "Palsmanes pagasta stāstu birztaliņa"- jauns apskates objekts pie
Palsmanes pamatskolas.

Visa gada laikā tika sniegta informācija un konsultācijas tūristiem, vietējiem iedzīvotājiem,
tūrisma uzņēmējiem, studentiem un sadarbības partneriem - kopā 2841 interesentam. Veikta
informācijas atjaunošana visit.smiltene.lv lapā, sociālo tīklu satura veidošana un uzturēšana
Facebook (743 sekotāji), Instagram (1620 sekotāji) un Twitter (442 sekotāji) platformās.
2018.gadā ļoti izteikti iezīmējās strauji pieaugošā digitalizācijas ietekme, kas izpaudās
sarūkošā TIC apmeklētāju skaitā (-20% jeb 721 interesents, salīdzinot ar 2017. gadu) un straujā
mājaslapas apmeklējumu pieaugumā (sesiju skaits pieaudzis par 60% jeb 16 486 sesijām, salīdzinot
ar 2017.gadu), skatīt 13.attēlu. Kopš informāciju var viegli atrast internetā, cilvēki arvien retāk
izvēlas apmeklēt TIC klātienē. Turklāt, arvien biežāk informācija tiek iegūta no mobilajiem
telefoniem, nevis personālajiem datoriem.

13.attēls Informācijas iegūšanas veids.
Vislielākais interesentu skaits ir novērojams tieši tūrisma sezonas laikā. Ārpus tūrisma sezonas TIC
visvairāk apmeklē vietējie iedzīvotāji, kas izmanto dažādus TIC piedāvātos pakalpojumus.
4.5. KOMUNIKACIJA AR SABIEDRĪBU

2018.gadā Smiltenes novada dome turpināja aktīvi informēt novada iedzīvotājus par domes
pieņemtajiem lēmumiem, realizētajiem projektiem, kultūras, sporta un izglītības aktivitātēm
novadā. Komunikāciju ar sabiedrību nodrošina sabiedrisko attiecību speciāliste sadarbībā ar nodaļu
un iestāžu vadītājiem un speciālistiem. Kopš 2018.gada maija pienākumus veic divas sabiedrisko
attiecību speciālistes.
2018.gadā papildus komunikācija tika vērsta uz sociālajiem tīkliem, īpaši Facebook.com,
kur, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, pašvaldības lapā tika ieveidoti video sižeti, lai
veiksmīgāk skaidrotu un atspoguļotu novada aktuālos jautājumus.
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Vairāk kā citus gadus tika organizētas dažādas akcijas iedzīvotāju iesaistei, kurās atsaucās
izglītības iestādes, kolektīvi, uzņēmumi un ģimenes.
Informācija sabiedrībai galvenokārt tiek nodota caur Smiltenes novada pašvaldības
uzturētajiem informācijas kanāliem:




Mājas lapu www.smiltene.lv;
Bezmaksas informatīvo izdevumu “Smiltenes Novada Domes Vēstis”;
Sociāliem medijiem - Facebook.com, twitter.com, instagram.com.

Smiltenes novada pašvaldības mājas lapa www.smiltene.lv
Novada mājas lapa ir galvenais informācijas nodošanas kanāls. Lai aktualizētu informāciju
iedzīvotājiem un sadarbības partneriem, mājas lapas uzturēšanā un aktuālās informācijas
sagatavošanā tiek iesaistīti Smiltenes novada domes nodaļu speciālisti. Tāpat, papildus tiek ievietota
aktuālākā informācija no valsts pārvaldes iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.
Laika periodā no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. Smiltenes novada mājas lapa apmeklēta
318 118, kas ir mazāk, nekā 2017.gadā, kopā veicot 1 128 380 lapu skatījumus. Savukārt vidējais
apmeklējuma ilgums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir audzis - 2 minūtes un 44 sekundes, pieaudzis
arī vidējais aktīvo lietotāju skaits dienā - no 367 uz 454, nedēļā no 2381 uz 3537, mēnesī no 8262
uz 9058.

14.attēls Smiltenes novada mājas lapas www.smiltene apmeklētības statistika 2018.gadā

Bezmaksas informatīvais pašvaldības izdevums „Smiltenes Novada Domes
Vēstis
Smiltenes Novada Domes Vēstis” sniedz daudzpusīgu informāciju ne tikai par saistošajiem
noteikumiem un pieņemtajiem lēmumiem, bet arī par notikumiem pilsētā un novadā, plānotajiem un
īstenotajiem projektiem, Smiltenes novada pašvaldības policijas darbu, aktualitātēm izglītības,
tūrisma, kultūras un sporta nozarēs un citu noderīgu informāciju. Izdevums ir pieejams ikvienam
gan drukātā, gan elektroniskā veidā. “Smiltenes Novada domes Vēstis” tiek izplatītas Smiltenes
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novada pašvaldības fizisko personu mājsaimniecību un juridisko personu pastkastītēs. Kopumā tiek
tiražēti un izplatīti 6000 izdevuma eksemplāri. Pašvaldības izdevums iznāk vienu reizi mēnesī.

Pašvaldības komunikācija sociālo medijos
Facebook.com- https://www.facebook.com/SmiltenesNovads/ - pieejams kopš 2016.gada, sekotāju
skaits 2929 (05.02.2019), kas ir par 925 vairāk nekā 2017.gada nogalē. Facebook.com pašvaldības
lapā tiek publicētas īsas ziņas ar atsaucēm uz mājas lapu. 2018.gadā, papildus informatīvām ziņām
un attēliem, tika veidoti un publicēti īsi sižeti, par aktuālajiem jautājumiem, tiek izvesta tiešā
komunikācijas ar iedzīvotājiem, sniedzot atbildes uz viņu uzdotiem jautājumiem komentāros un
iesūtītajās vēstulēs.
Twitter.com –https://twitter.com/SmiltenesNovads - pieejams kopš 2011. gada. Uz 05.02.2019. –
sekotāju skaits 2056, kas ir par 30 sekotājiem vairāk nekā 2018.gada sākumā. Twitter.com novada
kontā tiek publicētas īsas ziņas ar atsauci uz mājas lapu. Kopumā 2018.gadā Twitter.com
nopublicētas 243 ziņas, lapa apmeklēta 9485 reizes, kā arī 673 reizes pašvaldība minēta kāda cita
Twitter.com lietotāja ziņā.
Draugiem.lv - http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/ - pieejams kopš 2011.gada. Sekotāju
skaits samazinājies par 67, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Uz 05.02.2019. tas ir- 2195, ir uzlikta
sasaiste ar Twitter.com kontu, lai nodrošinātu saturu.
Youtube.com- - https://www.youtube.com/channel/UCm_HRzOWz0bjvONDc0IL59w - kopš
2016.gada nogales Smiltenes novada youtube.com kanālā tiek publicēts raidījums “Nedēļa
Smiltenes novadā”, kā arī video sižeti. Abonentu skaits (uz 05.02.2019) -122, bet skatījumu skaits
reizēm arī pārsniedz abonentu skaitu. Skatītākais video 2018.gadā (ieņem 2.vietu kā skatītākais
video kopš youtube.com konta izveides) ir akcijas “Dziedi savam novadam” reklāmas video.
Skatījumi - 1065. Kopumā 2018.gadā publicēti 113 video.
Instagram.com - https://www.instagram.com/smiltenes_novads/ - kopš 2016. gada. Sekotāju
skaits uz 05.02.2019.-1597, kas ir par 809 vairāk kā iepriekšējā gadā. Konta izveidošanas un
uzturēšanas mērķis ir popularizēt novadu caur fotogrāfijām. Kontu administrē Smiltenes novada
TIC.
Komunikāciju sociālo medijos ļoti aktīvi veic arī pašvaldības iestādes, uzturot savu iestāžu profilus
Facebook.com, Twitter. Visaktīvākie ir Smiltenes pilsētas Kultūras centrs, Smiltenes vidusskola,
Palsmanes internātpamatskola, Blomes pamatskola un Bilskas pamatskola, Smiltenes novada
bibliotēka, Tūrisma informācijas centrs, Smiltenes novada muzejs, pagastu kultūras nami, kā arī
SIA “Smiltenes NKUP”, SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”.

Raidījums “Nedēļa Smiltenes novadā”
Vienu reizi nedēļā, svētdienās plkst. 19.00 Latvijas reģionālajā televīzijā Re:TV, tiek
pārraidīts pašvaldības apmaksāts raidījums “Nedēļa Smiltenes novadā” – nozīmīgāko Smiltenes
novada notikumu un aktualitāšu atspoguļojums video sižetos, intervijas ar pašvaldības
speciālistiem. 2018.gadā kopumā sagatavoti un pārraidīti 48 “Nedēļa Smiltenes novadā” raidījumi kopējais youtube.com skatījums visiem raidījumiem 15 555, viena raidījuma vidējais skatījums 288
reizes. Latvijas reģionālajā televīzijā Re:TV sasniegtā auditorija pārraidīšanas raidlaikā vairāk kā 30
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tūkstoši skatītāju. Augustā tiek pārraidīti 4 portretraidījumi par novada cilvēkiem, 2018.gadā tie
bija par Gunti Priedīti, Aldi Lapiņu, Valdu Sedolu un Ilzi Megni, Andi Rozīti. 61 īsais video par
aktuāliem notikumiem, pasākumiem tika sagatavoti ievietošanai sociālos mēdijos.

Paziņojumi un preses relīzes
Pašvaldībai veiksmīga sadarbība izveidojusies ar vietējiem medijiem – „Ziemeļlatvija”, STV
studiju, Vidzemes televīziju, kā arī ar ziņu aģentūru „LETA”, ziņu portālu Delfi.lv/novados, ar
pilsētu ziņu portālu http://smiltene.pilseta24.lv/ un citu apkārtējo pilsētu portāliem. Informācija tiek
sūtīta arī Vidzemes plānošanas reģionam, Reģionālās attīstības centru apvienībai un Latvijas
Pašvaldību savienībai. Izmantojot visus pieejamos komunikācijas kanālus, iespējams panākt, ka
Smiltenes novada iedzīvotāji ir informēti par pašvaldības darbu, aktualitātēm un jaunumiem. 2018.
gadā sagatavotas vairāk kā 110 oficiālās preses relīzes.

Sabiedrības līdzdalības pasākumi
Ar mērķi iesaistīt sabiedrību aktivitātēs arī ikdienā un veidot piederības sajūtu novadam, 2018.gadā
tika organizētas un īstenotas vairākas akcijas:
- Zib akcija “Sniegavīru salidojums Smiltenes novadā” no 30.janvāra līdz 2.februārim
iesūtītas 109 fotogrāfijas ar vairāk kā 200 sniegavīriem, kas tika uzcelti 3 dienu laikā visā
novadā. Aktīvi iesaistījās arī novada uzņēmumi, kā, piemēram, SIA “8CBR”, SIA “ARTEX
Latvija”, SIA “Madara 89”, u.c.
- “100.pakalpojuma saņēmējs”- akcija tika īstenota ar mērķi stiprināt novada iedzīvotāju
piederības sajūtu savai valstij, savam novadam, viņu latviskās vērtības, aicinot novada
iedzīvotājus godāt un pacelt mūsu valsts sarkanbaltsarkano karogu katrā mājas pagalma un
viensētas mastā, un veicināt Smiltenes novada VPVKAC sniegtos pašvaldības un astoņu
valsts iestāžu e - pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem. Kopumā tika pasniegti 12
Latvijas valsts karogi, izceļot Smiltenes novada VPVKAC, Bāriņtiesas, Sociālā dienesta,
Dzimtsarakstu nodaļas, Nekustamo īpašumu nodaļas, VSAA, VID, VZD, PMLP, sniegtos
pakalpojumus un 100.pakalpojumu saņēmējus mēnesī.
- Akcija “Dziedi savam novadam!”- godinot Latvijas valsts simtgadi un sagaidot Smiltenes
novada 10 gadu jubileju, svētku radīšanā un svinēšanā aicinājām ikvienu piedalīties akcijā
"Dziedi savam novadam", lai kopā izdziedātu dziesmu “Manam novadam”. Kopā saņemti 6
video, kuros dziesmu “Manam novadam” iedziedājuši vairāk kā 200 bērni un pieaugušie.
- Dzīvesstāstu krājuma veidošana “Iepazīstam Smiltenes novada cilvēkus”- ar mērķi
uzrunāt ikvienu iedzīvotāju, kurš vēlas dalīties un izstāstīt savu vai līdzcilvēku stāstu.
Saņemti un publicēti 2 stāsti.
- Akcija “Ar velo uz darbu un skolu”- no 19.-21.septembrim Eiropas mobilitātes nedēļas
ietvaros tika rīkota akcija, aicinot sūtīt fotogrāfijas kā dodas uz darbu un skolu ar videi
draudzīgāku transportlīdzekli- velosipēdu. Akcijas noslēgumā tika izlozēti 3 dalībnieki, kuri
saņēma pārsteiguma dāvanas no Eiropas mobilitātes rīkotājiem un Smiltenes novada
suvenīrus.
Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta aicinot piedalīties sabiedriskajās arī apspriešanās un
organizējot aptaujas.
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Ikgadējā iedzīvotāju aptauja
Smiltenes novada dome no 2019.gada 23.janvāra līdz 23.februārim veica iedzīvotāju aptauju
par pašvaldības darbu 2018.gadā. Aptaujā tika ietverti jautājumi, lai novērtētu dažādu tehnisko
infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju
infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.), iedzīvotāju dzīves vides
(izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.), pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā
un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā. Aptauja respondentiem bija pieejama gan
drukātā, gan elektroniskā formātā www.smiltene.lv, Sociālos medijos, izsūtīta 140 uzņēmējiem uz
e-pastiem, izglītības iestādēm skolēnu aptaujāšanai.
Kopumā aptauju aizpildīja 423 Smiltenes novada iedzīvotājs (aptaujā par 2017.gadu
piedalījās 231). Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā piedalījušies 135 vīrieši (aptaujā par 2017.gadu
93) un 288 sievietes (aptaujā par 2017.gadu 138).
Lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (286) uz jautājumu, vai esat
apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, atbildēja, ka ir drīzāk apmierināti, 70 aptaujāto ir
pilnīgi apmierināti, 43 ir drīzāk neapmierināti un 12 respondenti ir pilnīgi neapmierināti, 12
iedzīvotājiem nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā.

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

Aptauja par jaunas azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanu Smiltenē
Smiltenes novada dome 2018. gada 31. maijā saņēma SIA “LVBet” iesniegumu par atļaujas
izsniegšanu jaunas azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai Baznīcas laukumā 15,
Smiltenē. Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42. panta trešo daļu pašvaldības dome, lemjot
par atļauju organizēt azartspēles, izvērtē to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada
būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, tāpēc
Smiltenes novada dome lūdza sabiedrībai izteikt viedokli šajā jautājumā. Laika periodā no 13.
jūnija līdz 25. jūnijam Smiltenes novada dome kopumā saņēma 1352 aizpildītas aptaujas anketas,
tai skaitā 1044 anketas aizpildītas elektroniski, 88 saņemtas drukātā veidā, 1 juridiskas personas
iesniegums ar pielikumā pievienotām 175 aizpildītām anketām un 1 fiziskas personas iesniegums.
90 % respondentu jeb 1216 anketās tika noradīts, ka jaunas spēļu zāles atvēršana radīs interešu
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aizskārumu. Uz jautājumu Kā šis aizskārums varētu izpausties? kopumā aptaujas anketās saņemti
vairāk nekā 1000 iedzīvotāju viedokļi. Iedzīvotāji, kas pauduši noraidošu viedokli, savās anketās
norāda, ka līdz ar jaunas spēļu zāles atvēršanu var pasliktināties sabiedriskā kārtība un iedzīvotāju
drošība. Tāpat iedzīvotāji uzskata, ka Smiltenes pilsētā jau ir pietiekami daudz azartspēļu vietas, it
sevišķi pilsētas centrā. Aptaujas dalībnieki uzsver, ka azartspēles izraisa atkarību, kas ir nopietna
problēma, parādos nokļuvušie cieš no depresijas un citiem psihiskiem traucējumiem, kā arī
alkoholisma, izposta ģimenes, iedzen cilvēkus parādos, zaudējot savu īpašumus un, lai izkļūtu no
parādu sloga, cilvēki spiesti aizbraukt no Latvijas.
Atbalstu spēļu zāles atvēršanai minētajā vietā pauda 10 % iedzīvotāji jeb 135 anketās norādīts, ka
jaunas spēļu zāles atvēršana interešu aizskārumu neradīs.

Publiskā apspriešana par Baznīcas laukuma būvniecības ieceri
Smiltenes novada būvvalde laika periodā no 2018.gada 27.jūnija līdz 27.jūlijam publiskai
apspriešanai nodeva Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma būvniecības ieceres materiālus.
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas prezentācija notika 12.07.2018. Smiltenes pilsētas
Kultūras centra kinoteātra zālē, kuru apmeklēja 36 dalībnieki.
Publiskās apspriešanas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par sagatavoto būvniecības
ieceri projektam “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes
pilsētā”, kura paredz Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz
Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā
16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūvi.
Par Būvniecības ieceri publiskās apspriešanas laikā kopumā tika saņemtas 49 aptaujas
anketas. Būvniecības ieceri un tajā paredzētos risinājumus vides labiekārtošanai atbalsta 39 no
kopējā aptaujas dalībnieku skaita, savukārt 7 būvniecības ieceri pilnībā noraida un 3 atturas no
viedokļa izteikšanas.

Pašvaldības reprezentācijas pasākumi un starptautiskā sadarbība 2018.gadā
2018.gadā Smiltenes novada pašvaldība turpināja sadarbību ar esošajām sadraudzības
pilsētām, novada pašdarbības kolektīvi kuplina dažādu svētku, festivālu programmas, gan arī pie
mums viesojas sadraudzības pašvaldību kolektīvi, delegācijas.
Nozīmīgākās 2018.gada Latvijas valsts amatpersonu un ārvalstu delegāciju vizītes Smiltenē,
starptautiskā sadarbība, konkursi:




2018.gada 9.februārī Smilteni apmeklēja Ekonomikas ministrs Arvils
Ašeradens. Ministrs tikās
ar novada uzņēmējiem, lai pārrunātu 2018.gada
ekonomikas attīstības tendences, kā arī iepazinās ar novada ekonomisko aktivitāti un
Smiltenes novada uzņēmējdarbības aktuālajiem jautājumiem/problēmām. Klātienē
apmeklēja AS “Smiltenes piens”, SIA “Artex Latvija” un Smiltenes tehnikumu.
19.aprīlī Smilteni apmeklēja Apvienoto Arābu Emirātu vēstniece Latvijā Hanana
Halfana Obaid Ali Al Madhani. Vizītes ietvaros vēstniece tikās ar pašvaldības
vadību, futbola kluba “Smiltene” treneriem un spēlētājiem, apmeklēja Smiltenes
pilsētas kultūras centru, AS "Smiltenes Piens" un SIA “Stora Enso Latvia”, kā arī
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vēstniece tika uzņemta lauku mājās “Donas”, kur iepazīstinājām ar maizes cepšanas
tradīcijām.
No 23. aprīļa līdz 1.maijam Smiltenes novada domes delegācija devās darba
vizītē uz Vācijas Federatīvo Republiku, lai tiktos ar Vācijas sadraudzības
pilsētas Villihas (Willich) pārstāvjiem, ar kuru tiek uzturēti kontakti un
sadarbība izglītības, kultūras un sportā jomās. 24.aprīlī Smiltenes novada domes
delegācija piedalījās svinīgā ceremonijā, kur tika parakstīts skolu partnerlīgums starp
Smiltenes vidusskolu un Villihas ģimnāziju (Lise Meitner Gymnasium), savukārt
vakarā Nērsenes pilī notika svinīgs sadraudzības partnerlīguma parakstīšanas
pasākums starp Smiltenes novada pašvaldību un Villihas pašvaldību, tādējādi
nostiprinot 2017.gada 22.jūnijā Smiltenē parakstīto partnera līgumu starp abām
pašvaldībām. Partnerības līguma ietvaros abas pašvaldības apņemas arī turpmāk
iestāties par līdzšinējo sadarbību, brīvībā un mierā stiprināt Eiropas vienotību, par
draudzības starp Latvijas un Vācijas tautām stiprināšanu, veicināt kontaktus kultūras,
izglītības un tālākizglītības, sociālās, jauniešu apmaiņas, saimnieciskās, dabas
aizsardzības un tūrisma nozarēs.
Vizītes ietvaros no 27.aprīļa līdz 1.maijam delegācija devās arī uz Vīzenbahu
(Wiesenbach), kur piedalījās Vīzenbahas un Francijas pilsētas Donerijas
(Donnery) 30 gadu sadraudzības jubilejā. Vizītes ietvaros Villihas mērs Ēriks
Grābenbauers (Eric Grabenbauer) Smiltenes pašvaldības pārstāvjiem izrādīja
Vīzenbahas pamatskolu, kurā mācās vairāk kā 100 skolēni, taču pateicoties augstajai
dzimstībai plānots īstenot jaunas piebūves būvniecību, jauniešu centru, tāpat
iepazīstināja ar pilsētas plānošanas un saimnieciskiem jautājumiem, kā arī jauno
projektu saistībā ar kapsētas digitalizāciju,
2018.gada 13.jūlijā Ministru prezidents Māris Kučinskis reģionālajā vizītē
viesojās Smiltenē, tikās ar novada domes vadību, pašvaldības deputātiem, kā
arī novadā strādājošo uzņēmumu pārstāvjiem un iedzīvotājiem. Vizītes ietvaros
M. Kučinskis arī apmeklēja Smiltenes novadā strādājošos uzņēmumus
“Smiltenes piens” un “Artex Latvija”.
2018.gada 24.augustā Smiltenē viesojās un pārbūvētā Gaujas ielas posma no
Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai un elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas atklāšanā
piedalījās LR Satiksmes ministrs Uldis Augulis. Vizītes ietvaros ministrs tika
iepazīstināts arī ar citiem būvobjektiem: Atmodas un Dārza ielas seguma
atjaunošana Smiltenē, Autoceļa posma Smiltene-Rauziņa pārbūvi.
Smilteni apmeklēja arī Kanādas vēstniecības pārstāvji, Čehijas Republikas
vēstnieks Latvijā Miroslavs Koseks, Ērgļu novada un Preiļu novada deputāti,
No 2018.gada 2.-5.jūlijam Villihas koris “Juli” ar koncertiem viesojās Smiltenē,
kur kopā ar Smiltenes pilsētas jaukto kori “Pakalni” vienojās kopīgā
sadraudzības koncertā. Koris sniedza koncertus arī Smiltenes Romas katoļu baznīcā
un Smiltenes pansionātā, kā ārzemju kolektīvs piedalījās Dziesmu un deju svētkos
Rīgā.
No 10.-16.jūlijam pēc ilgāka pārtraukuma Smiltenē viesojās Vīzenbahas
pašvaldības delegācijas un ģimenes, pie kurām dzīvojuši smiltenieši. Vīzītes
ietvaros vācu draugi apmeklēja Palsmanes pagastu, lauku mājas “Donas” maizes
darbnīcu, “Lejas Kleperu” saimniecību, Liliju audzētāja Krūmiņa saimniecību
Blomē, apmeklēja pilsētas svētku pasākumus, kā arī tikās ar latviešu ģimenēm –
latviešu-vācu sadraudzības vakarā.
Pilsētas svētku ietvaros Smiltenē viesojās arī Pisekas pašvaldības, Novopolockas
pašvaldību delegācijas.
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Smiltenē notika 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrības pateicības rakstu
pasniegšana 11 Smiltenes novada iedzīvotājiem;
Pasākums “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”, kuru apmeklēja 17 no 39 2017.gada
reģistrētiem uzņēmējiem – uzņēmējiem tika pasniegtas Latvijas bankas kolekcijas
sudraba monētas “Gadskārta” .
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Vakanču gadatirgus Smiltenē.
Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku organizētās militārās mācības
“Namejs 2018” parādes Smiltenē, Baznīcas laukumā.
Pasākums “Smiltenes novada uzņēmējs”, kas notika 2.novembrī, kuru apmeklēja 220
viesi, tai skaitā vairāk kā 70 uzņēmumu pārstāvji (kopskaitā 157). Nominācijā
„Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2017. gadā”
nemainīgi savas pozīcijas saglabāja SIA „Firma Madara 89” un SIA „8 CBR”,
savukārt pirmo reizi šajā nominācijā balvu saņēma AS „Smiltenes piens”. Smiltenes
novada balvas saņēma arī SIA “Kalna Tomēni”, ZS “Jaunkalējiņi”, SIA
“Metāldekors” ,SIA “ERBO”, AS “PATA Strenči”, ZS “Bērži”, SIA "Artex Latvia”.
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā svinīgā pasākuma laikā
domes apbalvojumu pasniegšana. 2018.gadā tika pasniegti 17 Smiltenes novada
domes apbalvojumi. Augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda
cilvēks” 2018.gadā saņēma Anda un Jānis Dingas. Gada balvu “Kultūrā” saņēma
deju kolektīva “Ieviņa” vadītājs, horeogrāfs Reinis Rešetins; Gada balvu “Sportā” Toms Markss; Gada balvu “Tautsaimniecībā”- Aivis Aizsilnieks, SIA “Palsa”
valdes priekšsēdētājs; Gada balvu “Tūrismā” – Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra vadītājs Modris Apsītis; Gada balvu “Sabiedriskajā darbībā” biedrība “Smiltenes pūra lāde”, vadītājs Inga Gailuma, Ilze Haka, Evija Šube; Gada
balvu “Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” - Dr. Zušmanes ģimenes ārsta
prakses medmāsa Biruta Spunde.
Akcija „Radīsim Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā” laureātu godināšana.
Konkurss "Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2018" laureātu godināšana.

Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai
2018.gada 30.maijā tika noslēgta Vienošanās Nr. 1.15/239 par prioritārā pasākuma
“Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators””
aktivitātes “Pilotprakses projektu atbalstīšana remigrācijas jautājumos pašvaldībās” ieviešanai
paredzētā finansējuma izmaksu starp Smiltenes novada domi un Vidzemes plānošanas reģionu.
Vienošanās paredzēja 7500 euro finansējuma piešķiršanu Smiltenes novada domei ar mērķi
nodrošināt remigrācijas projekta vadītāja pašvaldībā darbību, kurš sadarbībā ar Plānošanas reģiona
remigrācijas koordinatoru nodrošinās praktisku atbalstu potenciālajiem remigrantiem un
remigrantiem. Remigrācijas projekta vadītāja pienākumus Smiltenes novadā veica sabiedrisko
attiecību speciāliste Inga Kovala.
Projekta ietvaros tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:





Nodrošināt praktiskus atbalsta pasākumus potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem
un sniegt atbalstu reģionālajam remigrācijas koordinatoram.
Uzturēt saikni ar emigrantiem (diasporu), potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem.
Apkopot informāciju par pašvaldības emigrantiem un remigrantiem.
Īstenot vienotu pieeju starp pašvaldības institūcijām atbalsta sniegšanai potenciālajiem
remigrantiem un remigrantiem.
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Sniegt priekšlikumus valsts un pašvaldību remigrācijas atbalsta funkciju uzlabošanai.

Remigrācijas projekta ietvaros paveikts:










Izveidotas infografikas par izglītības, dzīvošanas, strādāšanas un atpūtas iespējām
Smiltenes novadā, komunikācija ar izglītības iestādēm, nodota informācija migrantiem
Izveidota dzīvojamā fonda karte “Atrodi savas mājas Smiltenes novadā”. Pieejama
novada mājas lapā;
apzināta kontaktinformācija par 8 biedrībām, diasporām Vācijā un Čehijā, kurās uzturas
Smiltenes novada iedzīvotāji un latvieši, ar kurām būtu iespēja sadarboties, lai īstenotu
nākamās aktivitātes;
Novada aktivitātes un remigrācijas projekts popularizēts sociālajā vietnē facebook.com,
diasporu un latviešu kopienu ārvalstīs grupās, piemēram, “Latvieši Vācijā”, “Latvieši
Spānijā, Letones en España, Latvians in Spain, LBS”, “Latvieši Īrijā”.
Apkopota informācija par 365 iedzīvotājiem no Smiltenes novada pagastiem, kuri šobrīd
dzīvo ārzemēs.
Apkopota informācija par 10 remigrējošām ģimenēm, cilvēkiem, kuru
kontaktinformācija tiks izmantota nākamo aktivitāšu plānošanai.
Izveidots video stāsts “Nāc dzīvot Smiltenes novadā un Latvijā” par remigrantes
pieredzi pēc 10 gadu prombūtnes, kas vērtējams kā veiksmīgs, jo tika izveidots ne tikai
kā novada reprezentatīvs video, bet arī komunikācijas un informatīvs rīks, pēc kura
publicitātes, palielinājās emigrantu komunikācija sociālajos tīklos ar projektu vadītāju.
U.c.

4.6. SOCIĀLĀ JOMA

Smiltenes novada domes Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) ir Smiltenes
novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos
pakalpojumus Smiltenes novada iedzīvotājiem. Pēc teritoriālās apvienošanās tika izveidots viens –
novada domes sociālais dienests, saglabājot sociālo darbinieku pieņemšanas telpas visās pagastu
teritorijās, kur iedzīvotājus, tāpat kā iepriekš, turpina pieņemt sociālie darbinieki, nodrošinot sociālo
pakalpojumu pieejamību iespējami tuvu klientu dzīvesvietai.
2018.gads ir bijis darbīgs, dažādiem notikumiem bagāts. Sociālā nozares jomā tiek turpināts
darbs nodrošināt iepriekšējo gadu izveidotos sociālos pakalpojumus, attīstīt jaunus un palielināt
sociālā palīdzības apjomu novada iedzīvotājiem. Vairāku gadu garumā iezīmējas daudzas pozitīvas
tendences – samazinās bezdarbnieku un trūcīgo personu skaits, sociālās palīdzības pabalstu
saņēmēju skaits. No otras - pieaug aprūpējamo veco cilvēku, invalīdu skaits, ģimeņu ar sociālās
funkcionēšanas traucējumiem, rehabilitācijas un krīzes centru pakalpojumu saņēmēju skaits, kas
liecina par to, ka vispārējās makroekonomiskās situācijas uzlabošanas laikā sociālo darbinieku
darba apjoms palielinās un sociālā darba loma kļūst vēl nozīmīgāka, jo palielinās arī tā sabiedrības
daļa, kura nespēj pielāgoties šī brīža dzīves tempam, prasībām un izaicinājumiem. Tas norāda uz
jauniem nepieciešamiem sociālā darba attīstības virzieniem, mainot uzsvaru no sociālās palīdzības
uz lielāku sociālo pakalpojumu nodrošināšanas nepieciešamību augstāku rezultātu sasniegšanai.
2018.gadā veikti vairāki grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos:
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2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.6/10 “Smiltenes novada pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” - ieviests jauns
sociālais pakalpojums - ģimenes asistents ģimenēm, kurām trūkst prasmju un iemaņu
bērnu audzināšanā un aprūpē, sadzīves pienākumu organizēšanā, jauniešiem pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu
pastāvīgas dzīves uzsākšanai un atbalsta grupu pakalpojumu jebkuram novada
iedzīvotājam, kurš izsaka vēlmi tajā piedalīties;



2009.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.6/09 “Par Smiltenes novada
pabalstiem audžuģimenēm”” - ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos, palielināts
pabalsta apmērs bērna uzturam audžuģimenē atbilstoši Ministru kabineta noteikumos
minētajam apmērām;



2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/16 “Par dzīvokļa pabalstu
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” - ņemot vētrā tirgus cenas,
palielināts dzīvokļa pabalsta apmērs no EUR 0,40 uz EUR 2,50;



2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15/17 “Par pašvaldības pabalstiem
Smiltenes novadā” - paplašināti pabalstu veidi un apmērs – noteikts Ziemassvētku
pabalsts mantiskā veidā līdz 6 EUR vientuļiem pensionāriem, bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, saldumu
paciņu pasniegšanai. Pensionāriem piešķirot svētku pabalstu mantiskā veidā līdz 15
euro, nozīmīgu dzīves jubileju apsveikumam.

Sociālā palīdzība
2018. gadā sociālā palīdzība piešķirta 1045 ģimenēm, kopā 1984 personām ģimenēs (tai
skaitā 742 bērniem un 1242 pilngadīgajām personām). Sociālās palīdzības nodrošināšanai kopā
izlietoti 239666,40 EUR. No tiem 88% (210650,71 EUR) naudā, bet 12% (29015,69 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.

16. attēls Statistika par Smiltenes novada izsniegto pabalstu kopsumma 2018.gadā18

18

Datu avots: Smiltenes novada Sociālais dienests
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Sociālo pakalpojumu pieprasīšanai 2018.gadā ir reģistrēti 304 klientu iesniegumi par
pakalpojumu nepieciešamību, sagatavoti 304 lēmumi, noslēgti 125 līgumi ar klientiem par
pakalpojuma piešķiršanu – 71 asistenta pakalpojumu piešķiršanai, 6 – aprūpes mājās pakalpojuma
piešķiršanai, 7 – ilgstošas aprūpes pakalpojuma piešķiršanai, 104 – īslaicīgā sociālas aprūpes
pakalpojuma piešķiršanai, 3 – specializētā ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršana
personai ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums SIVA tika
piešķirts 44 personām – 22 personām ar funkcionāliem traucējumiem, 14 politiski represētām
personām, 3 ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. 2018.gadā 2 personām ir piešķirts
sociālais pakalpojums specializētā ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, kā personām ar smagiem
garīga rakstura traucējumiem. Aizpildītas 54 personas ikdienā veicamo darbību un vides
novērtējuma anketas, kuras iesniedzamas VDEĀK invaliditātes grupas noteikšanai
2018.gadā no Smiltenes novada pašvaldības budžeta nodrošinātajiem sociālajiem
pakalpojumiem kopā izlietoti 195357,54 EUR, šos pakalpojumus saņēma 432 Smiltenes novadā
deklarētie iedzīvotāji - 101 bērni, 331 pilngadīgas personas.

Sociālais darbs
Sociālo darbu nodrošina 12 sociālā dienesta darbinieki Smiltenes pilsētā un pagastos. Pārskata
periodā Sociālā dienestā ir 92 klientu lietas, kurās nepieciešama regulāra uzraudzība un intervences
pasākumi, lai novērstu bērnu tiesību pārkāpumus. Kopējais personu skaits šajās ģimenēs ir 428
personas, no kurām 164 ir bērni. Sociālais darbinieks regulāri novērtē klientu problēmas situāciju,
palīdzības procesu, novērtē klienta vajadzības, plāno nepieciešamos sociālos pakalpojumus.
2018.gadā ieviests jauns sociālais pakalpojums - Ģimenes asistents. Pakalpojums nodrošina
ģimenei atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un audzināšanā,
mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu. Tas
nozīmē, ka bērns netiek skatīts atrauti no viņa ierastās ģimenes vides un atbalsts un palīdzība tiek
sniegta ģimenei kopumā. Pakalpojumu izmantoja 6 ģimenes par pašvaldības finansējumu 1686,00
EUR.
2018.gadā Sociālais dienests turpināja apmācību programmu un atbalsta grupu darbu 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 organizētas vairākas grupu nodarbības, mūzikas
terapijas, apmācību programmas vecākiem „Ceļvedis audzinot pusaudzi”.
2018.gadā Smiltenes novadā notika biedrības “Latvijas Ananīmo alkoholiķu sadraudzība”
(turpmāk tekstā – AA) anonīmo alkoholiķu regulāras sapulces, kas piedāvā pašpalīdzības
programmu alkoholiķu ģimenēm un draugiem, līdzatkarīgām personām.
2018.gadā Sociālais dienests turpināja ar sabiedrisko organizāciju un līdzcilvēku atbalstu
organizēt iedzīvotājiem nepieciešamo sadzīves priekšmetu un apģērba sagādāšanu. Palsmanes,
Grundzāles, Bilskas, Blomes pagastos reizi ceturksnī tika organizētas lietoto drēbju, apavu, citu
sadzīves priekšmetu dalīšanu. Vairāki iedzīvotāji piedāvāja nodot ģimenēm savas mēbeles, ko
sociālie darbinieki, apzinot dienesta redzeslokā esošās ģimeņu vajadzības, nodeva iedzīvotāju
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lietošanai. Smiltenes pilsētā jebkurš iedzīvotājs pēc apģērba var griezties pie Nodibinājuma “Saules
Kalns”, Galdnieku iela 10B, Smiltenē.

Projektu īstenošana
Smiltenes novada Sociālais dienests ir iesaistīts vairāku projektu īstenošanā:


2018.gadā turpinājās NVA pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ieviešana
Smiltenes novadā, periodā no 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 28.decembrim tika
izveidotas 12 jaunas algoto pagaidu sabiedriskā darba vietas, iesaistītas 43 personas
nodarbinātības pasākumos.



Turpinājās projekta „Pasākumi vietējas sabiedrības veselibas veicināšanai Smiltenes
novada” aktivitātes. 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 2019.gada decembrim. 2018.gadā
notikušas vairākas lekcijas, jogas un nūjošanas nodarbības gan Smiltenes pilsētā, gan
pagastos, vasaras nometnes bērniem, veselīga uztura meistardarbnīcas, peldēšana un
ekskursijas senjoriem un citi pasākumi. Šajā periodā ir iesaistīti 2502 unikālie novada
iedzīvotāji.



Turpinājās sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektā "PROTI un DARI!". Projekta mērķis ir motivēt un
aktivizēt jauniešus, vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst
arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat
projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu
garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Kopš projekta sākuma, kopā ir jau
iesaistījušies 28 jaunieši no visa novada, kā arī no kaimiņu novada - Beverīnas. 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. Jaunieši piedalījās dažādās radošās un izglītojošās
nodarbībās, gatavojot gan sev, gan saviem bērniem rotaļlietas - attīstošās grāmatiņas.



2018.gadā turpinājās projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošana. Pasākuma “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta īstenošana.
2018.gadā daļēji tika pabeigta mērķa grupu individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta
plānu izstrāde, papildus iesaistījām 56 pilngadīgas personas ar GRT un 11 bērnus ar īpašām
vajadzībām. Saskaņā ar Smiltenes novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam un
izstrādāto projektu, Smiltenes novadā plānoti sabiedrībā balstīti sociālo pakalpojumu
infrastruktūras attīstības risinājumi: 1) Grupu dzīvokļa pakalpojums 16 pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem; 2) Dienas aprūpes centra pakalpojums 34
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; 3) Specializētās darbnīcas
pakalpojums 24 pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem; 4) Dienas aprūpes
centra pakalpojums 10 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; 5) Ģimeniskai videi
pietuvināts pakalpojums 8 vietām ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem; 6) Jauniešu mājas
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pakalpojums 8 jauniešu vienlaicīgai izmitināšanai; 7) Rehabilitācijas pakalpojumu centrs
bērniem 43 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu apgādniekiem. Projektu mērķa
grupas – pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt
valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I
vai II invaliditātes grupa). Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta
invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs; Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni.


Dienests ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda un Labklājības ministrijas projektā
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, kura ietvaros viena no atbalstāmajām
darbībām ir kompensācija pašvaldībām 70 procentu apmērā par sociālā darba speciālistu
profesionālās kompetences pilnveidi - dalību apmācībās un supervīzijā. 2018.gadā
Sociālā darba speciālisti apmeklēja grupas supervīzijas, piedaloties sešās grupas supervīzijas
sesijās, kuras notika Smiltenē.

Bāriņtiesa
Smiltenes novada bāriņtiesa Smiltenes novada administratīvajā teritorijā prioritāri nodrošina
bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko interešu un tiesību aizsardzību.
Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā
par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos
uzdevumus. Uz 2018.gada beigām Smiltenes novada Bāriņtiesa darbojas 9 locekļu sastāvā –
priekšsēdētājs un 8 bāriņtiesas locekļi. Katrā Smiltenes novada pagasta pārvaldes teritorijā darbojas
1 bāriņtiesas loceklis.
Analizējot kopumā bāriņtiesas divu gadu rādītājus var secināt, ka darbs bāriņtiesas jomā
stabilizējas. Mazinājies aizgādības tiesību pārtraukšanas gadījumu skaits, kas liecina par saskaņotu
un mērķtiecīgu darbu šo gadījumu mazināšanā sadarbībā ar Smiltenes novada sociālo dienestu. Kā
pozitīvu tendenci 2018. gadā jāmin audžuģimeņu un adopcijas lietu skaita palielināšanos. Novadā
kopumā ir 8 audžuģimenes, kurās visās ir ievietoti bērni.
Bāriņtiesa savas darbības ietvaros sagatavo atbildes dažādām iestādēm, sniedz informāciju,
izdara pieprasījumus savas lietvedības ietvaros. Salīdzinot 2017. gadu un 2018. gadu, lietvedības
dokumentu sagatavošanā secināms, ka ienākošā un izejošā korespondence saglabājas vienādā
līmenī. Tas raksturo, ka bāriņtiesa aktīvi sadarbojas ar iesaistītām iestādēm savu jautājumu
risināšanā.
2018. gadā Smiltenes novada bāriņtiesas ir sagatavojusi un sniegusi atzinumus tiesām (3
lietas) par vecāku un bērnu saskarsmes tiesībām, kā arī strīdus gadījumos, kad vecāki nevar
vienoties par bērna dzīves vietu un ikdienas aizgādību. Bāriņtiesa piedalījusies tiesas sēdēs, kā
bērnu tiesības aizsardzības institūcijas lietās, kur bērniem tiek piemēroti audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļi. Kopumā 2018. gadā bāriņtiesa piedalījās 38 tiesas sēdē (Valmierā, Valkā, Cēsīs,
Dobelē, Alūksnē) kā prasītāja un trešā persona:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bērna dzīves vieta un saskarsmes tiesību kārtības noteikšana – 19;
Adopcijas apstiprināšana – 3;
Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana bērniem – 1;
Aizgādības tiesību atņemšana – 9;
Bērna sevišķais aizbildnis – 2;
Rīcībspējas ierobežošanas lietas -2
Personas pārstāvis kriminālprocesā -2

Tāpat 2018.gadā bāriņtiesa ir sagatavojusi un palīdzējusi iesniegt aizgādņiem pieteikumus
tiesai personu rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanai.
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Smiltenes novada bāriņtiesa sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu aģentūru un Smiltenes
novada bērnu un ģimenes atbalsta centru un Smiltenes kultūras centru 2018.gadā organizēja
audžuģimeņu pamatapmācību un audžuģimeņu pilnveides apmācības kursus. Kā arī rīkoja aizbildņu
un audžuģimeņu semināru - atbalsta grupas. Ļoti cieša sadarbība izveidojusies ar Smiltenes novada
bērnu un ģimenes atbalsta centru. 2018. bāriņtiesa ir iesaistījusies procesā, lai Smiltenē izveidotu
ārpusģimenes atbalsta centru. 2018. gada 17. decembrī sadarbībā Smiltenes novada bērnu un
ģimenes atbalsta centru un Sociālo pakalpojumu aģentūru tika izveidots šāds centrs, kas palielina
novadā piedāvāto pakalpojumu klāstu ārpusģimenes aprūpes formām un bērniem ārpusģimenes
aprūpē.
Viennozīmīgi lielu daļu no bāriņtiesas darba aizņem notariālie pakalpojumi jeb apliecinājumu
izdarīšana. Bāriņtiesa sniedz arī juridiskās konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Bāriņtiesa
palīdz sastādīt prasības pieteikumus tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu un konsultē iedzīvotājos šajos
jautājumos, kā arī sagatavo dokumentus iesniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fondā.
Kā Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas pārstāve Aurika Zīvere piedalījās dažādās
Saeimas komisijas sēdēs. Tāpat tika sniegtas konsultācijas Tieslietu ministrijas pārstāvjiem par
Apliecinājumu izdarīšanu bāriņtiesā, ka arī sagatavoti priekšlikumi par ārpusģimenes aprūpes
sistēmas modeļiem.
Bāriņtiesa piedalījās projekta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
attīstības risinājumiem Smiltenes novadā "Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas
plāna 2017. - 2020.gadam" izstrādē un priekšlikumu sniegšanā. Sniedza juridiskas konsultācijas
projekta speciālistiem un piedalījās sarunu pēcpusdienās, kur skaidroja dažādas ārpusģimenes
aprūpes formas.
2018. gada 2. novembrī Smiltenes novada bāriņtiesa par atzinīgi novērtētu darbu
audžuģimeņu kustības atbalstīšanā saņēma ielūgumu no valsts Prezidenta kancelejas ar
uzaicinājumu piedalīties pieņemšanā, kas veltīta Bāreņu svētdienai. Pasākumā piedalījās arī Valdas
Ozolas, Aijas Gulbes un Jāņa Gulbja audžuģimenes no Smiltenes novada.
Veiksmīga sadarbība bāriņtiesai ir izveidojusies ar Latvijas pašvaldību mācību centru un
Sociālo pakalpojumu aģentūru, kuru kursu piedāvājums tiek realizēts novadā, tādējādi nodrošinot
normatīvajos aktos noteiktās apmācības pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.
4.7. SADARBĪBA AR NEVALSTISKĀM ORGNAIZĀCIJĀM

2018.gadā Smiltenes novada dome turpināja veiksmīgi sadarboties un atbalstīt
nevalstisko organizāciju iniciatīvas. Smiltenes novada domes atbalstu un dotācijas kopumā saņēma
36 nevalstiskā organizācijas dažādu projektu un pasākumu īstenošanai. Kopumā dotācijās
nevalstiskām organizācijām izmaksāti 127 440 EUR.

47

Tabula nr.8 Pārskats par valsts un pašvaldību budžeta dotācijām komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem.19
Nr.

Komersanta, biedrības, nodibinājuma nosaukums

Mērķis

Summa
(EUR)

1

Abulas lauku partnerība, biedrība

Dotācijas

2 500

2

Orientēšanās sporta klubs ‘AZIMUTS’, biedrība

Dotācijas

8 817

3

Futbola klubs ‘Smiltene’, biedrība

Dotācijas

9 415

4

Hokeja klubs ‘Smiltenes vanagi’, biedrība

Dotācijas

1 500

5

BMX klubs ‘SILVAS ZIĶERI’, biedrība

Dotācijas

2 014

6

Smiltenes sporta centrs, biedrība

Dotācijas

12 250

7

Tehniskais sporta veidu klubs ‘SMILTENE’, biedrība

Dotācijas

3 000

8

'VELOLIFESTYLE' sporta klubs, biedrība

Dotācijas

300

9

Hokeja klubs ‘Skorpions’, biedrība

Dotācijas

500

10

Vidzemes sporta asociācija

Dotācijas

2 000

11

'Latvijas kalnu divriteņu federācija', biedrība

Dotācijas

3 700

12

Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs

Dotācijas

600

13

Basketbola klubs Smiltene, biedrība

Dotācijas

838

14

Latvijas šķēpmetēju klubs, biedrība

Dotācijas

500

15

Latvijas Inline hokeja federācija

Dotācijas

200

16

Latvijas Vieglatlētikas savienība, biedrība

Dotācijas

500

17

LATVIJAS BODIBILDINGA fitnesa un bodifitnesa
federācija, biedrība

Dotācijas

350

18

Latvijas orientēšanās federācija, biedrība

Dotācijas

500

19

Kokneses fonds, nodibinājums

Dotācijas

100

20

'SAULES KALNS' fonds

Dotācijas

711

21

Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze

Dotācijas

51 711

252 Smiltenes svētā Nikolaja pareizticīgo draudze

Dotācijas

1 000

19

23

Smiltenes Romas katoļu draudze

Dotācijas

711

24

Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze

Dotācijas

999

25

Smiltenes baptistu draudze

Dotācijas

1 191

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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26

Sabiedrība un attīstība, biedrība

Dotācijas

576

27

Valters un Rapa, AS

Dotācijas

300

28

Vilkmuiža 2011, biedrība

Dotācijas

70

29

Grundzāle 2010, biedrība

Dotācijas

784

30

Vidzemītes balsis, biedrība

Dotācijas

432

31

Mednieku klubs "Laiksne", biedrība

Dotācijas

440

32

LATVIEŠU STRĒLNIEKU APVIENĪBA, biedrība

Dotācijas

200

33

Latvijas Sarkanais Krusts biedrība

Dotācijas

7 001

34

EMMAUS Smiltene, biedrība

Dotācijas

6 230

35

Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālā
biedrība

Dotācijas

2 000

36

ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
biedrība

Dotācijas

3 500

Smiltenes novada dome 2018. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja
nevalstisko organizāciju projektus:

9

1. Projekts “Smiltenes Svētā Nikolaja baznīcas ēkas saglabāšana”, iesniedzējs “Smiltenes
Svētā Nikolaja pareizticīgo draudze”, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā;
2. Projekts “II Tautas mūzikas festivāls Madaras 2018”, iesniedzējs biedrība “Vidzemītes
balsis”, piešķirts līdzfinansējums 432,00 EUR apmērā;
3. Projekts “Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam
iesniedzējs” iesniedzējs biedrība “Grundzāle 2010”, piešķirts līdzfinansējums 784,08 EUR
apmērā;
4. Projekts “Palsmanes ev.lut. baznīcas sakristejas un sakristejas priekštelpas telpu
renovācija”, iesniedzējs “Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze”, piešķirts
līdzfinansējums 998,59 EUR apmērā;
5. Projekts “Treniņš – meistarības pamats”, iesniedzējs BDR Mednieku klubs “Laiksne”,
piešķirts līdzfinansējums 440,44 EUR apmērā;
6. Projekts “Smiltenes novada tautas tērpu komplekta papildināšana atbilstoši novada
tradīcijām”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 491,60
EUR apmērā;
7. Projekts “Amatu skola Smiltenē”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts
līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā.
8. Projekts “Latvijai 100 – 100 KP Smiltenē”, iesniedzējs biedrība “Orientēšanās sporta
klubs Azimuts” – piešķirts līdzfinansējums 743,40 EUR apmērā;
9. Projekts “Ziedi!” – tautas tērpu daļas jauktam korim Pakalni”, iesniedzējs biedrība
“Smiltenei un Latvijai” – piešķirts līdzfinansējums 490,00 EUR apmērā.
Projektu konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai
atbilstošus projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas
labiekārtošanas jomās.
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Smiltenes novada pašvaldībai ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Sarkanā Krusta
Smiltenes nodaļu – ik gadu tiek rīkota labdarības akcija „Balta, balta mana sirds”, kurā palīdz
novada bērniem, kam nepieciešams segt ārstēšanās vai rehabilitācijas izdevumus. Kā arī caur šo
nevalstisko organizāciju tiek dalītas pārtikas pakas mazturīgiem iedzīvotājiem.

4.8. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) ir Smiltenes novada domes apbruņota
militarizēta administrācijas struktūrvienība, kas izveidota, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo
funkciju izpildi sabiedriskās kārtības uzturēšanā un personu saukšanu pie administratīvās atbildības
par Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu. Pašvaldības policijā strādā 8
darbinieki.
Policija darbojas saskaņā ar pašvaldības policijas nolikumu un savā darbībā ievēro un pilda
Latvijas Republikas Satversmi, likumu “Par policiju”, likumu “Par pašvaldībām”, Ministru kabineta
noteikumus un citus valstī spēkā esošus normatīvos aktus, kā arī Smiltenes novada pašvaldības
nolikumu, Pašvaldības izdotos Saistošos noteikumus, Pašvaldības lēmumus, Domes izdotos
iekšējos normatīvos dokumentus
Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2018.gadā sastādījusi kopā 249 administratīvo
pārkāpumu protokolus, no kuriem 147 ir par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK),
bet 102 par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
 42.1 panta pirmā daļa - smēķēšanu neatļautās vietās - 11;
 42.1 panta ceturtā daļa - smēķēšanu, ko izdarījis nepilngadīgais - 39;
 58. panta pirmā daļa - vides piesārņošana un piegružošana – 3;
 75. panta pirmā daļa - atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana – 1;
 803. panta pirmā daļa - makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu - 2;
 106.panta pirmā daļa - dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšanu - 8;
 14910.panta otrā daļas 4.punkts - apstāšanās un stāvēšanas uz gājēju pārejām vai tuvāk par
pieciem metriem no tām - 1;
 14923.panta otrā daļa - gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana (pārvietojās diennakts
tumšajā laikā bez gaismu atstarojošas vestes - 20;
 167. pants - sīkais huligānisms – 2;
 171.panta pirmā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā - 32;
 171.panta otrā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā atkārtoti gada laikā
- 3;
 1711.panta pirmā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, ja to izdarījis
nepilngadīgais - 10;
 1711.panta otrā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, ja to izdarījis
nepilngadīgais atkārtoti gada laikā – 15.
Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
 20.1.punkts - dabisko vajadzību nokārtošana uz ielas (urinēšana) - 16;
 20.2.punkts - dabisko vajadzību nokārtošana (urinēšana) tam neparedzētā vietā, atkārtoti
gada laikā - 1;
 21.1.punkts - atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu - 56;
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21.2.punkts - atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu atkārtoti
gada laikā - 1;
25.1.punkts - publisku vietu piegružošana ar sīkajiem atkritumiem - 8;
27.1.punkts - sēdēšana uz publisko atpūtas solu atzveltnēm – 20.
Tabula nr.9 Pārskats par saņemto un reģistrēto informāciju 2018.gadā. 20
INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS VEIDS: no iedzīvotājiem patrulējot no Valsts policijas KOPĀ
VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA
Personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā
Nepilngadīgo pārkāpumi
Ģimenes konflikti
VP nodota informācija
Ubagošana
Zādzība
Aizdomīgas personas
Meklēšanā esošas personas
Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki
Notriekti, krituši dzīvnieki
Ugunskuru kurināšana neatļautās vietās
Kūlas dedzināšana
Naktsmiera traucēšana, trokšņošana
Vides piesārņošana, piegružošana
Nekoptas teritorijas
Dabisko vajadzību nokārtošana publiskās vietās
Spļaušana uz ielas
Huligāniskas darbības/konflikti
Ceļu satiksmes pārkāpumi
Gājēju pārkāpumi
Aizturēti velosipēdu vadītāji reibuma stāvoklī
Aizturēti autovadītāji reibuma stāvoklī
Palīdzība NMP dienestam
Informācija par pazudušām personām
Pārbaudīti makšķernieki
Makšķerēšanas un zvejas pārkāpumi
Labiekārtojuma elementu bojāšana, apzīmēšana
Personas ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumos
Mutvārdu aizrādījumi
Personas nogādātas ārstniecības iestādē
Personas nogādātas dzīvesvietā
Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI
Sniegta palīdzība izglītības iestādēm
Sniegta palīdzība citām v-ts/pašv.iestādēm
Sniegta palīdzība VP
Sniegta palīdzība Sociālajam dienestam
Sniegta palīdzība bāriņtiesai
Sniegta palīdzība pagastu pārvaldēm
Novadīts informatīvs drošības pasākums skola
Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana
Gulēšana, nakšņošana kāpņu telpās
Gulēšana publiskās vietās
Informācija par faktiem, kas neapstiprinājās
Citi notikumi, pārkāpumi
Alkohola lietošana sabiedriskās vietās
Sēdēšana uz atpūtas solu atzveltnēm, tirgus letēm
Kaimiņu domstarpības, strīdi
Reidi makšķerēšanas vietās:

20

633

672

341

1646

81
4
20
22
2
12
4

84
65

31
2
53
4

196
71
73
39
2
21
6
4
90
8
16
2
15
19
12
16
1
106
84
20
1
5
19
8
4
6
7
57
22
30
20
148
40
1
3
24
7
9
1
6
52
4
109
19
156
44
7
16
20

81
6
12
1
9
12
3

55
22

2
1
4
1
5
4
2
16
8
59
14
1

13
2
2
5
2
1
7
9
16
1
4
43
20
1
3
6

47
19

12
4

3
1
3
55
22
11
1
56
10
3
8
7
9
1
6
52

4
54
11
80
9

7
2
2
4
2
2
1
5

34
1
49
30
7

12

3
11
33
16

16

21
7
27
5
4

20

Datu avots: Smiltenes novada Pašvaldības policija

51

4.9. BŪVVALDE

Smiltenes novada Būvvaldes sastāvā 2018.gadā darbojas būvvaldes vadītāja, arhitekte,
būvinspektore, uz nepilnas slodze ģeogrāfiskās informācijas sistēmu speciālists.
2018.gadā būvvalde aktīvi iesaistījusies un sniegusi viedokli BVKB rīkotajās BIS sistēmas
funkcionalitātes pilnveidošanas projektā, kā arī aktīvi pieņemtas elektroniskās būvniecības ieceres
dokumentācijas BIS sistēmā pārsvarā komersantu ceļiem un vienkāršotai atjaunošanai, sniegtas
konsultācijas projektētājiem, kas vēlējušies iesniegt ieceres elektroniski. 2018.gadā arī aktīvi sekots
līdz būvniecības regulējuma grozījumiem, iesaistoties būvniecības komitejas sēdēs, kā arī sniegti
viedokļi par būvniecības procesa regulējošo normatīvo aktu grozījumiem.
2018.gadā Būvvalde aktīvi iesaistīties Smiltenes novada administratīvās teritorijas
labiekārtošanas projektu plānošanā un teritorijas plānojuma izstrādē. Aizvadītajā atskaites periodā
2018.gadā Būvvaldē Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ir pieņemti 150 lēmumi, pieņemti
136 procesuālie lēmumi par projektēšanas nosacījumu (56) un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu
izpildi (80) iesniegtajām būvniecības iecerēm. Izsniegtas 73 būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtas 60
būves, būvniecībai vienkāršotā kārtībā izsniegtas 29 apliecinājuma kartes, 34 paskaidrojuma raksti
un saskaņotas projekta izmaiņas 36 būvobjektiem. Izsniegtas 44 izziņas par būvīpašumiem. Veiktas
132 pārbaudes un sastādīti atzinumi par nekustamā īpašuma apsekošanu

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

52

5. SMILTENES NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
5.1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

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.
2018.gadā tika sagatavots un apstiprināts pārskats Smiltenes novada Attīstības programmas
2012.-2018.gadam īstenošanu 2017.gadā. Pārskatā iekļauta informācija par Attīstības programmas
īstenošanas progresu un sasniegto rādītāju izvērtējums, kā arī vidējā termiņa prioritāšu, rīcības
virzienu un uzdevumu progresa analīze. Veikta Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju
plāna aktualizācija - plāns tika papildināts ar projektiem: “Pilotprakses projektu atbalstīšana
reemigrācijas jautājumos pašvaldībās”, “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes
novadā”, “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 3.kārta”, kā arī precizētas citas
projektu idejas un finansējuma apmēri atbilstoši sagatavoto projektu dokumentācijai un projekta
gatavības stadijai.
Smiltenes novada teritorijas plānojums sastāv no visu 9 teritoriālo vienību teritorijas
plānojumiem, kas nepieciešamības gadījumā tiek grozīti, vai arī precizēti un detalizēti izstrādājot
lokālplānojumus un detālplānojumus. 2018.gadā uzsākta Smiltenes novada teritorijas plānojuma
2018.-2030.gadam izstrāde, kuru plānots pabeigt 2019.gadā. 2018.gadā turpinājās darbs arī pie
lokālplānojuma izstrāde zemes vienībai „Šalkas” (Kad. Nr. 9458 002 0011), daļai zemes vienības
(Kad. Nr.94580020091) un daļai zemes vienības (Kad.Nr.94580020170) Grundzāles pagasta,
Aumeisteros. 2018.gada laikā spēkā ir 4 detālplānojumi un 1 lokālplānojums.
2018.gadā tika iesniegts pirmais Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2016.2020.gadam Pilsētas mēru pakta monitoringa ziņojums, iesniegts pieteikums programmā “Mēru
pakta sadraudzības programma” un saņemts apstiprinājums par dalību pārī ar Grieķijas pilsētu
Milos, lai apmainītos pieredzē par energoefektivitāti un uzlabotu zināšanas par IEKRP (Ilgtspējīga
enerģijas un klimata rīcības plāna) izstrādi.
5.2. ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANA

2018.gada laikā attīstības plāna īstenošanas ietvaros sagatavotas un izsniegtas 35 izziņas un
atzinumi par zemes lietošanas veida atbilstību vai neatbilstību Smiltenes novada teritorijas
plānojumam, sniegti 144 atzinumi par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu pašvaldības
funkciju veikšanai saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī sniegti cita veida atzinumi.
Saskaņoti darbības plāni un aktivitātes ar SIA “Smiltenes NKUP”, AS „Latvijas Valsts meži”, AS
„Sadales tīkli”, “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, “Nodarbinātības valsts aģentūru”,
VAS “Latvijas valsts ceļi”, u.c. institūcijām.
Gada laikā pēc dažādu institūciju pieprasījuma apkopota informācija par ražošanas
kokapstrādes uzņēmumiem novadā. Sagatavotas vēstules par nepieciešamajiem satiksmes
infrastruktūras uzlabojumiem uz valsts ceļiem.
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Tiek uzturēts kontakts ar skolēniem un studentiem, kas izstrādā dažādus pētījumus par
dažādām aktuālām tēmām Smiltenes pilsētā un Smiltenes novadā (Piemēram, Mēru parka projekts).
Kā arī tiek sniegti dati un informācija personām un institūcijām, kuru pētījumos tiek apskatīts arī
Smiltenes novads.
Dalība Attīstības programmā identificēto projektu realizācijai sagatavojamo Būvprojektu
darba uzdevumu sagatavošanā.
Iesaistīšanās dažādās Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību iniciatīvās – “Sabiedrība ar
dvēseli” NVO labāko projektu izcelšana (decembris), Mobilitātes nedēļas organizēšana
(septembris), u.c.
5.3. REALIZĒTIE ATTĪSTĪBAS PROJEKTI

2018.gadā strādāts pie 30 dažādu ES fondu, vai citu fondu vai avotu līdzfinansētu projektu
ieviešanas, vairākiem pašvaldības finansētiem projektiem, 21 projekta rezultātu uzturēšanas, kā arī
vairāku projektu sagatavošanas. Vairāku projektu īstenošanā, kurās pašvaldība ir kā partneris un
īsteno Sociālais dienests, Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes, u.c. struktūrvienības, attīstības un
plānošanas nodaļas speciālisti ikdienā neiesaistās.
Gada laikā nodaļas speciālisti sadarbībā ar citiem speciālistiem sagatavojuši 15 dažāda
apjoma projekta iesniegumus un projekta idejas ar pavaddokumentiem izvērtēšanai institūcijām
tādās jomās kā publisko ūdeņu pārvaldība un plānošanas dokumentu izstrāde, ielu un ceļu pārbūve,
uzņēmējdarbības veicināšana, energoefektivitātes uzlabošana, zivju fonda aktivitātes, kultūras
mantojuma saglabāšana, vides labiekārtošana u.c.
Projektu ieviešanas laikā, lai saņemtu finansējuma atmaksu no projektu finansētājiem,
informētu tos par ieviešanas progresu, u.c. Kopumā sagatavoti 29 maksājumu pieprasījumi, kā arī
iesniegti 4 avansa maksājuma pieprasījumi. Papildus tam ir aktualizēti PMPIG (plānoto maksājumu
pieprasījumu iesniegšanas grafiki), projektu naudas plūsmas, projektu vadības un grāmatvedības
organizācijas apraksti, u.c.. Projektu obligātās publicitātes nodrošināšanai sagatavotas vairāk kā 50
relīzes.
2018.gada laikā projekta īstenošanas vietās bijušas 11 projekta finansētāja vai revīzijas
iestādes pārbaudes.
2018.gada laikā sagatavoti 21 iepriekš īstenoto projektu pēc ieviešanas pārskati. Lai tos
sagatavotu, tiek organizēta satiksmes intensitātes datu vākšana un ceļu satiksmes negadījumu skaita
analīze rekonstruētajās ielās, gruntsūdeņu analīžu veikšana rekultivētajās atkritumu izgāztuvēs,
apkures un elektrības patēriņa datu vākšana energoefektivitātes projektiem, ielu apgaismojuma
elektrības patēriņu analīze, gatavoti dati iegādātā aprīkojuma apdrošināšanai, bērnu skaita rindā uz
PII vietām analīze, uzskaitīts kultūras pasākumu apmeklētāju skaits, veikta PIPP apmeklētāju
uzskaite, u.c..
2018.gadā uzsākta vai turpināta līdzdalība vairākos citu institūciju (VARAM, VIAA,
Vidzemes plānošanas reģiona, SIA „EKODOMA”) vadītos sadarbības projektos kā partnerim.
Darbs ar projektu dokumentāciju galvenokārt notiek e-vidē. CFLA uztur Kohēzijas politikas
fondu vadības informācijas sistēmu (KP VIS), LAD uztur E-pieteikšanās sistēmu (EPS), kā arī
Eiropas Komisijas tiešajām programmām ir savas e-sistēmas. Lielākoties projekta pieteikumi,
maksājumu pieprasījumi, dokumentācija tiek iesniegta e- vidē, tādējādi ietaupot finanšu resursus.
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5.4. TELPISKĀ PLĀNOŠANA

2018.gadā sagatavotas un aktualizētas Smiltenes novada pašvaldības ielu un ceļu kartes, kurās
fiksēti veiktie ieguldījumi, kā arī analizēti dati par nepieciešamajiem ieguldījumiem un
rekonstrukcijām. Sadarbībā ar SIA “Jāņa sēta” veiktās Smiltenes novadā deklarēto iedzīvotāju
telpiskās analīzes uzturēšana, kas ir par pamatu dažādu projektu plānošanai (piem. pašvaldības ceļi,
ūdenssaimniecības, ielu apgaismojums, u.c.), kā arī pašvaldības infrastruktūras uzturēšanas
plānošanai, u.c. Aktualizētas Smiltenes pilsētas un ciemu ielu apgaismojuma sistēmu kartes, ielu
uzturēšanas karte, pagastu ceļu un ielu kartes, Smiltenes pilsētas un ciemu kopšanas plāni,
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, kartes priekš projektu ideju
sagatavošanas, u.c. Sagatavotas dažādas tematiskās kartes un kartoshēmas – tirgus organizatoriskās
shēmas, tirgotāju izvietojuma shēmas, kā arī citu pasākumu organizatoriskās shēmas. Turpinājās
darbs pie uzsāktā ArcGIS Online pielietošana nekustamo īpašumu apsekošanā.
5.5. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA

Lai pateiktos vietējiem uzņēmumiem par ieguldījumu novada attīstībā 2018.gada novembrī
Smiltenes novada pašvaldība ceturto gadu rīkoja pasākumu "Smiltenes novada uzņēmējs".
Pasākumam “Smiltenes novada uzņēmējs” izstrādāts un apstiprināts nolikums. Pasākumu kopumā
apmeklēja - 212 (2016.g. -171; 2017.g. -182;) dalībnieki, no tiem 157 (2016.g. -113; 2017.g.- 122;)
uzņēmēji. Pasākumā laikā tika godināti novada uzņēmumi vairākās nominācijās:
 Kā trīs lielākie nodokļu maksātāji nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes
novada pašvaldības budžetā 2017.gadā” Smiltenes novada domes apbalvojumus saņēma:
SIA “Firma Madara 89”, SIA “8’CBR”, AS “Smiltenes piens”;
 Nominācijā “Lielākās ražošanā ieguldītās investīcijas 2016.gadā” apbalvojumus
saņēma: ZS “Kalna Tomēni”, AS “Smiltenes piens”, ZS “Jaunkalējiņi”,;
 Nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums” balvu saņēma SIA “Metāldekors”;
 Nominācijā “Ieguldījums Smiltenes novada tēla popularizēšanā” balvu saņēma SIA
“8CBR”;
 Balvu nominācijā “Smiltenes novada jaunais uzņēmējs” saņēma SIA “ERBO”
 Nominācijā “Smiltenes novada labākais darba devējs” balvu saņēma AS “PATA Strenči”;
 Nominācijā “Inovācija” balvu saņēma SIA “Artex Latvia”.
 Nominācijā “Uzņēmējdarbības būve” balvu saņēma ZS “Bērži”.
Otro reizi pēc kārtas tika īstenots uzņēmējdarbības ideju konkursam “Esi uzņēmējs Smiltenes
novadā!”. Konkursam kopumā tika pieteiktas 12 idejas (2017.g.-8), no kurām ar pašvaldības
līdzfinansējumu tika atbalstītas 5 projektu idejas(2017.g.- 4). Konkursa mērķis ir sniegt pašvaldības
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 darba
vietas. Līdzfinansējuma summa vienam pretendentam līdz 3000,00 EUR, nepārsniedzot 80% no
iesniegtās projektu izdevumu tāmes.
Izvērtējot projektus, konkursa komisija pieņēma lēmumu atbalstīt šādus projektus:
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SIA “EK BŪVE LV” projektu “EK BŪVE LV efektivitātes celšana”, kura mērķis ir celt
darba efektivitāti, iegādājoties papildus tehnisko nodrošinājumu būvniecības pakalpojumu
sniegšanai un palielināt darba vietas uzņēmumā SIA “EK BŪVE LV”. Projekta ietvaros
uzņēmums iegādājās instrumentus.
A.Tiļčika projektu “Annes Laivas”, kura mērķis ir veicināt ūdens tūrisma attīstību
piedāvājot ūdens ekipējumus Tepera, Niedrāja ezeros un upju maršrutos – Gaujas augštecē.
Projektam tika piešķirts daļējs līdzfinansējums laivu transporta piekabes iegādei.
SIA “IG Activities” projektu “Airi un pedāļi – priekam un veselībai”, kura mērķis ir
dažādot nomas piedāvājumu, veicot investīcijas inventāra iegādei. Daļējs līdzfinansējums
piešķirts velokartingu, velosipēdistu aizsargķiveru un bērnu velosēdeklīšu iegādei.
M.Purmaļa projektam “IK ”M.Purmalis” uzņēmējdarbības nodrošināšana”, kura
mērķis ir Smiltenes novadā radīt jaunu pakalpojumu – koka detaļu savienošanu ar slēptiem
savienojumiem (neizmantojot mūsdienu skrūves, naglas), kas dod iespēju atjaunot senču
ēkas, kvalitatīvi nomainīt bojātās un nokalpojušās koka konstrukcijas vai to posmus ar
autentiskiem materiāliem. Līdzfinansējums tika piešķirts jaunai frēzei, skaidu un putekļu
savācēja iegādei, kā arī interneta mājas lapas izveidošanai.
Uzņēmums SIA “GoProst” savu ideju iesniedza 2017.gadā un 2018.gadā realizējuši
plānoto. Īstenots projekts “GoProst on Sup”, kura mērķis ir veicināt gan aktīvās atpūtas
iespējas uz ūdeņiem ar SUP dēļiem, gan arī piedāvāt aktīvās atpūtas inventāra nomu.

2018.gadā turpināta 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.
2018.gadā uzsākts pārrobežu sadarbības projekts “Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem
pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā” (COOP Local), kura ietvaros notikuši
daudzi pieredzes apmaiņas braucieni un semināri projekta teritorijā gan Latvijā, gan Igaunijā
mazajiem un vidējiem uzņēmējiem no Smiltenes novada. Projekta aktivitātēs iesaistīti vairāk kā 90
Smiltenes novada mājražotāji un amatnieki.
Smiltenes novada dome 2017.gadā piedalījās konkursā “Pašvaldību atbalsta pasākumi
uzņēmējdarbības sekmēšanai” un tika godināta kā Vidzemes plānošanas reģiona Laureāts. Tika
iegūta balva 2000,00 EUR apmērā un Smiltenes novada domei bija iespēja 2018.gada 20.aprīlī
sarīkot pasākumu Smiltenes novada jaunajiem uzņēmējiem “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”.
Pasākuma mērķis bija stiprināt sadarbību ar novada jaunajiem uzņēmējiem, informējot viņus par
pieejamo atbalstu, iespējām, kā arī iedvesmot veiksmīgai uzņēmējdarbībai.
Smiltenes novada dome ir izstrādājusi nekustamo īpašumu datu bāzi un izveidota investīciju
objektu karte, lai uzņēmējiem un potenciāliem investoriem būtu iespēja vienkopus iegūt informāciju
par Smiltenes novadā pieejamiem īpašumiem uzņēmējdarbības veikšanai. Investīciju objektu
karte ir publicēta Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā Uzņēmējdarbība “Īpašumi
uzņēmējdarbībai un investīcijām”. Kartē ir apkopota informācija par kopumā 21 uzņēmējdarbībai
un investīcijām pieejamo nekustamo īpašumu, kas pieder Smiltenes novada pašvaldībai, juridiskām
vai fiziskām personām, kuru īpašnieki vēlas iznomāt vai pārdot. Katram objektam ir pievienota
informācija par tā piederību, platību, inženierkomunikācijām, fotoattēliem un kontaktinformāciju.
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Kopumā, lai veicinātu sadarbību ar Smiltenes novada uzņēmējiem un sekmētu
uzņēmējdarbības attīstību, Smiltenes novada dome īsteno sekojošas uzņēmējdarbības veicināšanas
aktivitātes:











Iespēja nomāt pašvaldības zemi;
Piedāvā nekustamo īpašumu atlaides;
Piedāvā lauku attīstības speciālistu pakalpojumus, kas palīdz un konsultē lauku uzņēmējus;
Darbojas tūrisma informācijas centrs, kas iesaista tūrisma uzņēmējus pašvaldības
mārketinga pasākumu īstenošanā, rīko seminārus un apmācības;
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā pieejami Smiltenes novada
pašvaldības un astoņu valsts iestāžu pakalpojumus (tai skaitā Uzņēmumu reģistra, Valsts
ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta pakalpojumi);
Iespēja pieslēgties inženiertīkliem Smiltenē un lielākajos ciemos;
Reklāmas izvietošanai 50% atlaide uzņēmumiem, kas reģistrēti Smiltenes novadā;
Publiskās infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana;
u.c.

5.6. VIDES JAUTĀJUMU KOORDINĒŠANA

Sadarbībā ar 11 partneriem 2018.gadā turpinās projekta “LIFE ADAPTATE” īstenošana, kas
vērsts uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, un kur viens no pilot objektiem ir Vidusezers Smiltenes
pilsētā.
Dalība Mobilitātes nedēļas aktivitātēs, kas veicina sabiedrību pievērs uzmanību mobilitātes
problēmām un rosina vairāk pārvietoties ar kājām, velosipēdu vai citu ilgtspējīgāku transporta
līdzekli.
Veikta ietekmes uz vidi novērtējuma dolomīta atradnei “Dzeņi” analīze un vairākkārtīgi
gatavota informācija par nepieciešamajiem papildinājumiem un precizējumiem.
Saskaņoti SIA “Palsmanes ūdensdzirnavu HES” izstrādātie ūdenskrātuves ekspluatācijas
(apsaimniekošanas) noteikumi un Hidrotehnisko būvju drošuma programma.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegts viedoklis par vēstuli par
Jaunsmiltenes alejas paplašināšanu uz dienvidiem no esošās aizsargājamās Jaunsmiltenes alejas
Smiltenes novada Blomes pagastā un jauna ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa
“Vecsautiņu avoti” izveidošanai Smiltenes novada Launkalnes pagastā.
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6. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
6.1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets tika apstiprināts 2018.gada 31.janvārī
(Saistošie noteikumi Nr. 2/18). Pamatbudžeta grozījumi gada laikā veikti trīs reizes sakarā ar
papildus finansējumu saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielinājumu, izdevumu
palielinājumu vai izdevumu izmaiņām pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Tabula Nr.9 Pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2017., 2018.gadā un plānotais budžets 2019.gadā
(EUR)21
Rādītāji

N. p.k.

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā):

1.1.

Nodokļu ieņēmumi:

1.1.1.

ienākuma nodokļi

1.1.2.

īpašuma nodokļi

1.1.3.

azartspēļu nodoklis

1.2.

Nenodokļu ieņēmumi:

2017.gada

2018.gada

2019.gada

izpilde

izpilde

plāns

15 526 780

17 499 735

18 603 193

7 941 154

8 201 817

8 073 132

7 100 330

7 336 500

7 179 843

780 624

792 304

820 276

60 200

73 013

73 013

154 053

235 123

186 235

1.2.1.

ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

34 174

46 077

16 893

1.2.2.

valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas

22 196

25 305

24 670

1.2.3.

naudas sodi un sankcijas

1 863

1 783

1 716

1.2.4.

pārējie nenodokļu ieņēmumi

10 397

13 567

10 983

1.2.5.

ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas

85 423

148 391

131 973

528 103

519 040

475 414

467 704

504 170

473 244

60 399

14 870

2 170

6 903 470

8 543 755

9 868 412

2 000

23 215

51 346

6 737 336

8 362 429

9 629 694

164 134

158 111

187 372

15 872 904

19 061 503

30 413 328

15 872 904

19 061 503

30 413 328

1 457 915

1 423 059

1 685 023

171 522

178 529

186 766

1.3.

Budžeta iestāžu ieņēmumi,
tai skaitā:
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi;
ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

Transferti:

1.4.1.

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko
personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti

1.4.2.

valsts budžeta transferti

1.4.3.

pašvaldību budžetu transferti

2.

Izdevumi (kopā):

2.1.

Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā)

2.1.1.

vispārējie valdības dienesti

2.1.2.

sabiedriskā kārtība un drošība

21

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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2.1.3.

ekonomiskā darbība

2.1.4.

vides aizsardzība

2.1.5.

teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

2.1.6.

veselība

2.1.7.

1 882 515

4 108 562

8 705 003

479 669

512 562

522 248

1 584 241

1 536 756

2 597 902

59 066

59 320

78 638

atpūta, kultūra un reliģija

2 145 106

2 044 606

2 205 095

2.1.8.

izglītība

7 377 957

8 356 787

12 817 601

2.1.9.

sociālā aizsardzība

714 913

841 322

1 615 052

15 872 904

19 061 503

30 413 328

12 230 243

12 927 783

14 418 453

11 484 592

12 225 623

13 633 918

atalgojums

5 893 372

6 272 814

6 843 956

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

1 541 071

1 683 937

1 860 294

45 285

62 744

88 324

pakalpojumi

2 628 279

2 769 442

3 259 311

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

1 330 182

1 393 547

1 522 869

7 703

7 226

8 275

38 700

35 913

50 889

185

266

26 373

595 390

550 734

591 471

262 426

137 341

121 294

332 964

413 393

470 177

150 076

151 160

166 691

3 642 661

6 133 720

15 994 875

-346 124

-1 561 768

-11 810 135

2.2.

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
(kopā)

2.2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.2.1.1.

Kārtējie izdevumi

mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

izdevumi periodikas iegādei
budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu
maksājumi
2.2.1.2.

Procentu izdevumi

2.2.1.3.

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti,
tai skaitā:
subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem;
sociālie pabalsti

2.2.1.4.

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība

2.2.2.

Kapitālie izdevumi

3.

Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (-)

4.

Finansēšana

346 124

1 561 768

11 810 135

4.1.

Naudas līdzekļi un noguldījumi

-332 118

-259 771

2 400 222

4.2.

Aizņēmumi (kopā):

850 242

1 821 539

9 409 913

4.2.1.

Saņemtie aizņēmumi (kopā)

1 463 852

2 706 835

10 822 611

4.2.2.

Saņemto aizņēmumu atmaksa (kopā)

-613 610

-885 296

-1 412 698

4.3.

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu
kapitālā

-172 000

0

0
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Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem
Pašvaldības 2018.gada ieņēmumi pret 2017.gada ieņēmumiem sastāda 112.7 %, palielinājums ir
1 972 955 EUR. Nodokļu ieņēmumi palielinājušies par 260 663 EUR, tajā skaitā ienākuma nodoklis
par 236 170 EUR, īpašuma nodokļi – par 11 680 EUR, azartspēļu nodoklis par 12 813 EUR.
Transfertu ieņēmumi palielinājušies par 1 640 285 EUR, pārējie ieņēmumi – par 72 007 EUR.

18.attēls. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017. un 2018. gadā.22

No pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 46.87 % veido nodokļu ieņēmumi, 48.82 % - transfertu
ieņēmumi, 4.31 % - maksas pakalpojumi, nenodokļu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

19.attēls. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2018.gadā.23

22

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

23

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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2018. gadā nodokļu ieņēmumi sastāda 103,28% pret iepriekšējā gada nodokļu ieņēmumiem.
Tabula Nr.10 Pašvaldības nodokļu ieņēmumi (EUR)
Rādītāji
Nodokļu ieņēmumi - kopā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodoklis
Azartspēļu nodoklis

2017.gads

2018.gads

Izmaiņas (+,-)

7 941 154

8 201 817

+260 663

7 100 330

7 336 500

+236 170

780 624

792 304

+11 680

60 200

73 013

+12 813

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

2018.gadā nenodokļu ieņēmumi sastāda 152,62% pret iepriekšējā gada ieņēmumiem.
Tabula Nr11. Pašvaldības nenodokļu ieņēmumi (EUR)
Rādītāji
Nenodokļu ieņēmumi - kopā

2017.gads

2018.gads

Izmaiņas (+,-)

154 053

235 123

+81 070

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

34 174

46 077

+11 903

Valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas
nodevas

22 196

25 305

+3 109

1 863

1 783

-80

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

10 397

13 567

+3 170

Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas

85 423

148 391

+62 968

Naudas sodi un sankcijas

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

2018.gadā budžeta iestāžu ieņēmumi sastāda 98,28% pret iepriekšējā gada ieņēmumiem.
Tabula Nr.12 Pašvaldības maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (EUR)
Rādītāji

2017.gads

2018.gads

Izmaiņas (+,-)

Budžeta iestāžu ieņēmumi - kopā

528 103

519 040

-9 063

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi kopā

467 704

504 170

+36 466

Maksa par izglītības pakalpojumiem

169 092

162 436

-6 656

24

38

+14

96 121

121 852

+25 731

199 579

215 264

+15 685

2 888

4 580

+1 692

60 399

14 870

-45 529

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un
kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Pārējie neklasificētie iestāžu ieņēmumi par
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

2018.gadā transfertu ieņēmumi sastāda 123,76% pret iepriekšējā gada ieņēmumiem.
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Pārskata gadā visievērojamāk palielinājušies saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem).
Ieņēmumi lielākajiem projektiem:








“Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta” - 900 000 EUR;
“Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija 1.kārta” - 398 045 EUR;
“Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai
II.kārta” - 300 000 EUR;
“Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” - 278 260 EUR
“Autoceļa posma Smiltene - Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai” - 244 824 EUR
“Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija 2.kārta” - 207 277 EUR
Erasmus + projekti 135 397 EUR.
Tabula Nr.13 Pašvaldības transfertu ieņēmumu (EUR)
Rādītāji
Transferti-kopā

2017.gads

2018.gads

Izmaiņas (+,-)

6 903 470

8 543 755

+1 640 285

2 000

23 215

+21 215

Valsts budžeta transferti

6 737 336

8 362 429

+1 625 093

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim

4 379 173

3 779 066

-600 107

742 262

2 907 920

+2 165 658

1 611 901

1 560 013

-51 888

4 000

115 430

+111 430

Pašvaldību budžetu transferti

164 134

158 111

-6 023

Pašvaldību saņemtie transferti no citām
pašvaldībām

164 134

158 111

-6 023

No valsts budžeta daļēji atvasināto publisko
personu un budžeta nefinansēto iestāžu
transferti

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu
transferti

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
Tabula Nr.14 Pašvaldības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)

Rādītāji
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām - kopā
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība

2017.gads

2018.gads

Izmaiņas (+,-)

15 872 904

19 061 503

+3 188 599

1 457 915

1 423 059

-34 856

171 522

178 529

+7 007

1 882 515

4 108 562

+2 226 047

479 669

512 562

+32 893

1 584 241

1 536 756

-47 485

59 066

59 320

+254
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Atpūta, kultūra un reliģija

2 145 106

2 044 606

-100 500

Izglītība

7 377 957

8 356 787

+978 830

714 913

841 322

+126 409

Sociālā aizsardzība

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izdevumi sastāda 19 061 503 EUR, kas ir 120,09 % jeb
3 188 599 EUR pret iepriekšējo periodu.
Lielākais palielinājums pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir funkcijās:




ekonomiskā darbība par 2 226 047 EUR – veikta vairāku ielu un ceļu rekonstrukcija un
būvniecība;
izglītība par 978 830 EUR – izdevumu palielinājums atlīdzībai par 378 061 EUR, kapitālam
remontam un rekonstrukcijai projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”
ietvaros par 674 294 EUR.
sociālā aizsardzība par 126 409 EUR.

Lielākais samazinājums funkcijā atpūta, kultūra un reliģija - par 100 500 EUR.

20.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām 2017. un 2018. gadā 24

Izdevumu struktūrā būtiskākā daļa ir izdevumiem izglītībai, kam pašvaldība tērē nepilnu pusi no
visiem gada izdevumiem. Nākamās pozīcijas ieņem izdevumi ekonomiskai darbībai, atpūtas,
kultūras un reliģijas funkcijai.

24

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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21.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2018. gadā.25

Tabula Nr.15 Pašvaldības izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)
Rādītāji
2017. gads
2018. gads
Izmaiņas (+,-)
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām - kopā

15 872 904

19 061 503

+3 188 599

Atalgojums

5 893 372

6 272 814

+379 442

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātas iemaksas, pabalsti un kompensācijas

1 541 071

1 683 937

+142 866

45 285

62 744

+17 459

Pakalpojumi

2 628 279

2 769 442

+141 163

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs

1 330 182

1 393 547

+63 365

7 703

7 226

-477

38 700

35 913

-2 787

185

266

+81

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām
un nodibinājumiem

262 426

137 341

-125 085

Sociālie pabalsti

332 964

413 393

+80 429

Uzturēšanas izdevumu transferti, starptautiskā
sadarbība

150 076

151 160

+1 084

3 642 661

6 133 720

+2 491 059

16 269

37 881

+21 612

Mācību, darba un dienesta komandējumi,
dienesta, darba braucieni

Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu
maksājumi
Procentu izdevumi

Pamatkapitāla veidošana:
tai skaitā:
nemateriālie ieguldījumi

25

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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pamatlīdzekļu iegāde
pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība, kapitālais remonts un
rekonstrukcija

796 988

1 066 959

+269 971

2 829 404

5 028 880

+2 199 476

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

22.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc izdevumu klasifikācijas 2017. un 2018. gadā.26

Pašvaldības 2018.gada kapitālie izdevumi pret 2017.gada izdevumiem sastāda 168.4% jeb
pieaugums par 2 491 059 EUR. Atlīdzības pieaugums sastāda 522 308 EUR, izdevumi par precēm
un pakalpojumiem palielinājušies par 218 723 EUR.
Lielākais pieaugums atlīdzībā veidojies funkcijās:



Izglītība - par 423 137 EUR jeb 11.8 %, tajā skaitā: vispārējā izglītībā par 224 250 EUR
jeb 7 %; pirmsskolas izglītībā par 140 097 EUR jeb 11 %.
Pēdējo trīs gadu laikā funkcijā Izglītība atlīdzības pieaugums sastāda 1 039 462 EUR.




Atpūta, kultūra un reliģija – par 46 491 EUR;
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – par 44 005 EUR.

Pakalpojumu struktūrā lielākais palielinājums veidojās par iestāžu administratīvajiem izdevumiem
un ar iestāžu darbības nodrošināšanu saistītiem izdevumiem par 80 092 EUR, tajā skaitā izdevumu
par transporta pakalpojumiem palielinājums sastāda 80 092 EUR. Preču sastāvā lielākais
palielinājums ir par kurināmo un enerģētiskajiem materiāliem – 51 754 EUR.
Izdevumi pieauguši kapitālo remontu un rekonstrukcijas izdevumiem par 2 495 809 EUR, par zemi,
ēkām un būvēm par 336 565 EUR.
26

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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23.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2018.gadā27

Izdevumi atlīdzībai (atalgojums un VSAOI, pabalsti un kompensācijas) sastāda 41.7% no
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kapitālie izdevumi – apmēram trešo daļu.
2018.gadā pašvaldības kapitālie izdevumi sastāda 6 133 720 EUR.

24.attēls Kapitālo izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām 2018.gadā28

27

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

28

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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Kapitālos izdevumus funkcijā Ekonomiskā darbība galvenokārt veido izdevumi par ceļu un ielu
rekonstrukciju.
Lielākie projekti 2018.gadā:






Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija I.kārta - 879 435 EUR,
Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā - 740 761 EUR,
Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1.kārta - 654 899 EUR,
Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 2.kārta - 607 996 EUR,
Autoceļa posma Smiltene - Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai - 505 868 EUR.

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanu
Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem 2018.gadā 1 561 768 EUR. Naudas līdzekļu atlikums uz
31.12.2018. bija 2 486 999 EUR.
2018. gadā ar Valsts kasi noslēgti septiņi jauni aizdevuma līgumi par 2 913 215 EUR un pārjaunoti
līdz 2014. gadam noslēgtie 11 aizdevumu līgumi vienā līgumā par 3 273 647 EUR. Pārskata gadā
no Valsts kases saņemti ilgtermiņa aizņēmumi 11 dažādu projektu īstenošanai 2 706 835 EUR
apjomā, tajā skaitā par 2017.gadā noslēgtiem līgumiem 872 708 EUR un 1 834 127 EUR par
2018.gadā noslēgtiem līgumiem, atmaksātas aizņēmumu pamatsummas 885 296 EUR. Uz pārskata
perioda beigām pašvaldībai Valsts kasē ir aizņēmumi 29 projektiem, kuru ilgtermiņa daļa sastāda
6 568 646 EUR.
Smiltenes novada dome nodrošina aizdevuma pamatsummas atmaksu ar pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem un tā tiek veikta saskaņā ar līgumos norādītajiem aizdevumu atmaksas grafikiem.

6.2. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets tika apstiprināts 2018.gada 31.janvārī
(Saistošie noteikumi Nr. 3/18).
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 1 079 EUR, valsts budžeta transferti autoceļu
uzturēšanai saņemti par 10 138 EUR vairāk.
2018.gadā autoceļu uzturēšanai no speciālā budžeta izlietoti 358 021 EUR, jeb par 1 850 EUR
mazāk nekā 2017. gadā. Vides aizsardzībai izlietots 73 071 EUR, kas ir par 31 047 EUR vairāk par
iepriekšējo gadu.
Tabula nr.16 Pašvaldības speciālā budžeta izpilde 2017., 2018.gadā un plānotais budžets 2019.gadā
(EUR)
2017.gada
2018.gada
2019.gada
N.p.k.
Rādītāji
izpilde

1
1.1.
1.1.1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā):
Nodokļu ieņēmumi:
dabas resursu nodoklis

izpilde

plāns

393 251

404 468

403 033

44 409

45 488

44 053

44 409

45 488

44 053
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1.3.

Transferti:

348 842

358 980

358 980

348 842

358 980

358 980

401 895

431 092

616 623

402 335

401 895

616 623

359 871

358 021

548 492

42 024

73 071

68 131

401 895

431 092

616 623

394 740

428 448

599 528

394 740

428 448

599 528

atalgojumi

939

1 162

1 162

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

222

280

280

375 755

419 316

579 381

17 824

7 690

18 705

Kapitālie izdevumi

7 155

2 644

17 095

pamatlīdzekļi

7 155

2 644

17 095

valsts budžeta transferti

1.3.1.

Izdevumi (kopā)

2

Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā)

2.1.
2.1.2.

ekonomiskā darbība

2.1.3.

vides aizsardzība

2.2.

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
(kopā)

2.2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Kārtējie izdevumi

2.2.1.1.

pakalpojumi
krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs
2.2.2.

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS

6.3.

Tabula nr.17 Pašvaldības saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2017., 2018.gadā (EUR)
Rādītāji

N.p.k.

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā):

2017.gada

2018.gada

izpilde

izpilde

10 820

220

10 820

220

1.1.

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

1.1.1.

ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

8 690

0

1.1.2.

ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

2 130

220

16 609

11 823

16 609

11 823

0

9 673

3 445

0

12 600

1 300

564

850

16 609

11 823

2 Izdevumi (kopā)
2.1.

Izdevumi pēc valdības funkcijām:

2.1.1.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

2.1.2.

atpūta, kultūra un reliģija

2.1.3.

izglītība

2.1.4.

sociālā aizsardzība

2.2.

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
(Kopā)

2.2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

8 059

1 350

2.2.1.1.

Kārtējie izdevumi

8 059

1 000

68

atalgojums

2.2.1.2.

2.2.2.

622

0

pakalpojumi

6 027

250

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

1 410

750

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

0

350

Sociālie pabalsti

0

350

Kapitālie izdevumi

8 550

10 473

pamatlīdzekļi

8 550

10 473

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

7. SMILTENES NOVADA DOMES FINANŠU PĀRSKATI
7.1.PAŠVALDĪBAS BILANCE 2018.GADAM
Tabula Nr.18 Smiltenes novada pašvaldības bilance 2018.gadā (EUR)
Rādītāji
Pārskata perioda beigās
Pārskata perioda sākumā

N.p.k.
1.

Aktīvs:

46 415 242

43 310 528

1.1.

Ilgtermiņa ieguldījumi

43 097 399

40 089 095

1.2.

Apgrozāmie līdzekļi

3 317 843

3 221 433

2.

Pasīvs:

46 415 242

43 310 528

2.1.

Pašu kapitāls

34 372 255

34 443 204

2.2.

Kreditori

12 042 987

8 867 324

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

7.2. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI

Ilgtermiņa ieguldījumu būtiskākā daļa ir pašvaldības nekustamie īpašumi. 2018.gadā būtiskākās
izmaiņas:
Zemes vērtības palielinājums:
 maiņas veidā iegūts zemes gabals “Smaidas”, Grundzālē ar platību 0.5645 ha par 1 020 EUR.
Zemes vērtības samazinājums:
 pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu “Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā
īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā” LR Iekšlietu ministrijai nodots bezatlīdzības zemes
gabals Valkas ielā 1A, Smiltenē ar platību 0.332 ha un vērtību 3 861 EUR.
Nedzīvojamo ēku vērtības palielinājumu iespaidoja:
 divu ēku nodošana ekspluatācijā, tajā skaitā Smiltenes stadionā servisa ēka ar skatītāju tribīnēm
par 721 954 EUR un publiskais WC Grundzālē par 7 846 EUR;
 pašvaldības ēkas Dārza ielā 11, Smiltenē rekonstrukcija par 89 229 EUR;
 Blomes pamatskolas sporta zāles fasādes vienkāršotā atjaunošana par 20 147 EUR;
 jumta noteksistēmas maiņa Palsmanes pamatskolas ēkai par 5 228 EUR;
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Grundzāles pamatskolas ēkas 2.stāva elektroapgādes tīklu pārbūve par 37 976 EUR;
jumta seguma maiņa Bilskas pamatskolas ēkas daļai par 22 868 EUR un noliktavai “Pilsdrupas”
Smiltenes pagastā par 9 233 EUR.

Nedzīvojamo ēku vērtības samazinājums:
 sakarā ar projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” realizāciju tika demontētas
divas piebūves Smiltenes vidusskolas ēkas Dakteru ielā 27 un četras palīgēkas ar kopējo
atlikušo vērtību 723 324 EUR;
 pirms nedzīvojamo ēku rekonstrukcijas izdevumu kapitalizācijas tika samazināta
rekonstruējamo ēku vērtība, pielietojot amortizēto aizstāšanas izmaksu metodi par bilances
vērtību 149 701 EUR.
Transporta būvju vērtības palielinājums:
 projekta “Kartinga trases atjaunošana 2.kārta” ietvaros izbūvēta kartingu trases stāvvieta par
59 168 EUR;
 projekta “Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” ietvaros tika
izbūvēti divi celiņi, divas takas, platforma ar divām pontona laipām par kopējo summu 116 298
EUR un veikta Tepera ezera peldētavas tilta pārbūve par 30 395 EUR;
 projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1.kārta” ietvaros veikta piecu ceļu
rekonstrukcija un uzstādīts ceļu aprīkojums par kopējo summu 617 282 EUR;
 projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 2.kārta” ietvaros veikta trīs ceļu
rekonstrukcija un uzstādīts ceļu aprīkojums par kopējo summu 576 231 EUR;
 projekta “Autoceļa posma “Smiltene-Rauziņa” infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības
vides uzlabošanai” ietvaros tika pārbūvēts ceļa posms Vidzemes šoseja-Lauciņi 920 m garumā,
uzstādīts ceļa aprīkojums par kopējo summu 456 037 EUR;
 projekta “Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai pārbūve” ietvaros tika
pārbūvēts Gaujas ielas posms 410 m garumā, izbūvētas trīs ietves, uzstādīts ielas aprīkojums par
kopējo summu 541 506 EUR;
 projekta “Atmodas un Dārza ielas seguma posmu atjaunošana, Smiltenē” ietvaros atjaunots
segums Dārza ielas posmā 468 m garumā par 128 206 EUR.
Smiltenes novada domes bilancē uzskaitīto ceļu kopējais garums uz 31.12.2018. ir 343.10 km, tajā
skaitā 95.11 km atrodas uz servitūta zemēm. Nolietojums tiek aprēķināts atkarīgi no seguma veida,
atbilstoši attiecīgai nolietojuma normas kategorijai.
Smiltenes novada domes bilancē uzskaitīto ielu kopējais garums uz 31.12.2018. ir 72.15 km, tajā
skaitā 4.67 km atrodas uz servitūta zemēm.
Smiltenes novada dome ir veikusi datu salīdzināšanu ar VAS „Latvijas valsts ceļi” par novada ceļu
un ielu garumu pēc stāvokļa uz 31.12.2018. Salīdzināšanas laikā ceļu un ielu garumos nesakritības
netika konstatētas, bet tika konstatēts, ka reģistrā nav veikta datu aktualizācija par ceļu Vidzemes
šoseja –Lauciņi, kuram 2018.gadā projekta “Autoceļa posma “Smiltene-Rauziņa” infrastruktūras
rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai” ietvaros tika mainīts seguma veids.
Inženierbūvju vērtības palielinājums:
 projekta “Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve Valmieras, Audēju, Lazdu, Mētras un Mūrnieku
ielās, Smiltenē” ietvaros tika pārbūvēti un papildus izbūvēti apgaismojumu tīkli par kopējo
summu 58 788 EUR;
 izbūvēts Egļu ielas, Mēros, Bilskas pagastā, apgaismojuma tīkla pagarinājums 302 m par 5 128
EUR;
 projekta “Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai pārbūve” ietvaros tika
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papildināts esošais apgaismojuma tīkls par 19 527 EUR, izbūvēts ūdensvads 610.4 m par
106 869 EUR, sadzīves kanalizācijas tīkli 477.5 m par 101 324 EUR, lietus kanalizācijas tīkls
647.8 m par 121 731 EUR;
projekta “Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” ietvaros tika
izbūvēts Vecā parka 1. un 4.celiņu apgaismojuma tīkls 776 m par 38 124 EUR un lietus ūdens
kanalizācijas tīkls 364.5 m par 52 292 EUR;
projektu “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta” , “Smiltenes novada
pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 2.kārta”, “Autoceļa posma “Smiltene-Rauziņa” infrastruktūras
rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai” ietvaros ceļos tika iebūvētas 30 caurtekas
par kopējo summu 100 535 EUR;
izbūvēts pieslēgums centralizētās siltumapgādes sistēmai ēkai Daugavas iela 3, Smiltenē par
99 246 EUR;
projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” ietvaros Dakteru ielā 27, Smiltenē
tika izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli 80 m par 7 635 EUR, ūdensvads 175 m par 15 454
EUR un siltumtrase 238 m par 82 359 EUR.

Pārējā nekustamā īpašuma vērtības palielinājums:
 projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” ietvaros Dakteru iela 27, Smiltenē
tika izbūvēts sporta laukums ar gumijas seguma pamatni par 145 303 EUR;
 projekta “Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” ietvaros tika
izbūvēta skatu laukuma platforma ar pakāpieniem par 23 894 EUR, laipa ar pieeju pie avota par
29 946 EUR;
 izbūvēts EKO laukums Limbažu ielā 8, Smiltenē par 25 304 EUR;
 izveidots aktīvās atpūtas disku golfa laukums Palsmanē par 8 601 EUR;
 projekta “Grundzāles estrādei pieguļošās teritorijas labiekārtošana” ietvaros veikta Grundzāles
brīvdabas estrādes rekonstrukcija, izveidota bērnu rotaļu zona un izbūvēta ugunskura vieta par
kopējo summu 2 930 EUR.
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Tabula Nr.19 Smiltenes novada pašvaldības nekustamie īpašumi (EUR)
Pamatlīdzekļu grupas
nosaukums

Sākotnējā vērtība
Vērtība
31.12.2017.

Zeme, ēkas un būves

Darījumi/
palielinājums
2018. gadā

Sākotnējā
atzīšana,
inventarizācijas
rezultāti,
saņemšana bez
atlīdzības
2018. gadā

Izslēgts no
uzskaites,

Pārvietots
uz/no

nodots bez
atlīdzības
2018. gadā

2100 kontu
grupām

Pārvietošana un
citas izmaiņas
2018. gadā

1020

25 548

-2 292 341

-28 484

186 088

0

4 434

-503

-6 567

Nedzīvojamās ēkas

17 859 231

0

0

-1 019 351

Transporta būves

27 404 194

0

0

Zeme

2 313 406

1 020

Inženierbūves

5 195 016

Pārējais nekustamais
īpašums
Turējumā nodotie
pašvaldības
nekustamie īpašumi

1 851 912

126 009

31.12.2018.

Aprēķināts
nolietojums
pārskata
perioda beigās
(kopā)

Atlikusī
vērtība
31.12.2018
.

2018. gadā

54 809 847

Dzīvojamās ēkas

Vērtība

4 619 175

57 134 765

23 434 370

33 700 395

473

183 925

84 514

99 411

-572

922 178

17 761 486

2 396 612

15 364 874

-1 234 349

0

2 560 689

28 730 534

18 700 628

10 029 906

21 024

-30 293

-21 345

0

2 283 812

0

2 283 812

0

0

-3 848

0

893 985

6 085 243

1 607 704

4 477 539

0

0

-3 997

0

241 850

644 912

1 444 853

0

0

-869

0

11 683

17 160

119 663

2 089 765

136 823

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Pašvaldības bilancē pamatlīdzekļu sastāvā iekļauta pašvaldībai piederoša (īpašumā esoša) zeme, kas
reģistrēta Zemesgrāmatā ar platību 1335.53 ha un bilances vērtību 1 536 508 EUR, pašvaldībai
lietošanā esoša zeme ar platību 1 356. 69 ha un bilances vērtību 747 304 EUR.
Zembilancē atrodas uz nomaksu atsavinātie zemes gabali 37.55 ha platībā un 10 848 EUR vērtībā.
.

25.attēls Pašvaldībai piederošā un lietošanā esošās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem pēc platības
Tabula Nr.20 Smiltenes novada pašvaldības bilancē norādītās zemes reģistrēšana Zemesgrāmatā
Pašvaldības bilancē

Īpašumā

Lietošanā

esošā zeme grupu

esošās

esošās

Kopā

reģistrēts

griezumā

ha

ha

ha

Zemesgrāmatā (%)

Kopā

1335.53

1356.69

2 692. 22

49.61

No kopējā daudzuma

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Smiltenes novada pašvaldība līdz 31.12.2018. ir iereģistrējusi Zemesgrāmatā 49.61% no visas
bilancē esošās zemes kopplatības. Pēc stāvokļa uz 31.12.2018. Smiltenes novada pašvaldība
iznomā zemes ar platību 2031.93 ha. Smiltenes novada domei nav ieķīlātu nekustamo īpašumu.
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Tabula Nr.21 Bioloģiskie un pazemes aktīvi (EUR)
Bioloģiskie un pazemes
aktīvi

Vērtība
31.12.2017.

Iegāde, sākotnējā atzīšana,
saņemšana bez atlīdzības,
pārvietošana 2018. gadā

Atlikusī vērtība
31.12.2018
.

Bioloģiskie un pazemes
aktīvi

801 549

-13747

787 802

Pazemes aktīvi

312 463

0

312 463

148

0

148

Mežaudzes

388 852

-14 735

374 117

Pārējie bioloģiskie aktīvi

100 086

988

101 074

Augļu dārzi un citi
ražojošo koku stādījumi

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Pazemes aktīvu sastāvā ir divas smilts - grants atradnes par kopējo summu 312 463 EUR, tajā
skaitā:
 „Lielmeži”, Variņu pagastā, ar platību 10.02 ha un derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 81.2
tūkst. m3 par 92 430 EUR;
 „Lazdiņi”, Variņu pagastā, ar platību 3.92 ha un derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 193.3 tūkst.
m3 par 220 033 EUR.
2018. gadā tika veikta atkārtota mežaudžu inventarizācija divos zemes gabalos 15.1 ha platībā, kā
rezultātā bioloģisko aktīvu vērtības palielinājums sastādīja 3 155 EUR. 2018. gadā uz krājumiem
saskaņā ar lēmumiem par atsavināšanu tika pārgrāmatotas mežaudzes ar kopējo platību 41.8 ha un
uzskaites vērtību 21 923 EUR.
Veicot datu salīdzināšanu ar VZD un Valsts meža dienesta (turpmāk - VMD) datiem pēc stāvokļa
uz 31.12.2018. būtiskas nesakritības netika konstatētas.
Meža inventarizācijas atbilstoši Meža likumam veic reizi 20 gados, attiecīgi veic mežaudzes
vērtības aktualizāciju atbilstoši VMD datiem.
2018.gadā, veicot datu salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta datiem par mežaudzēm, tika
konstatēts, ka VZD datos pie mežiem pieskaitītas 30 Smiltenes novada pašvaldības zemju
vienības, kas pēc novada teritorijas plānojuma skaitās parku, kapu un apbūves teritoriju
apstādījumi, ar kopējo platību 30.42 ha. Šīs platības uzskaitītas pārējo bioloģisko aktīvu sastāvā.
2018. gadā, veicot Smiltenes pilsētas labiekārtošanas darbus Vecajā parkā tika izcirsti bīstamie
koki par 575 EUR.
Pārējo bioloģisko aktīvu novērtēšanu plānots veikt līdz 2035.gadam.
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7.3. LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ

Būtiska ilgtermiņa finanšu ieguldījumu daļa ir līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā.
Smiltenes novada pašvaldības bilancē līdzdalību radniecīgo un biržas kotētu un nekotētu
kapitālsabiedrību kapitālos un pārējos finanšu ieguldījumus novērtē un norāda saskaņā ar izmaksu
metodi.
Tabula Nr. 22 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas
Uzņēmuma nosaukums,
juridiskā adrese,
reģistrācijas numurs

Līdzdalība Ieguldījum
Vērtības
s 2018. g. samazināju
31.12.2017.
ms 2018.
EUR
EUR
gadā

Līdzdalība
31.12.2018.

Kapitāla
daļu skaits

EUR

EUR

SIA „Smiltenes NKUP”
Pils iela 3, Smiltene
Reģ.Nr.43903000435

Kapitāla
daļu
īpatsvars
kopējā
uzņēmumu
kapitāla
daļu skaitā

2 009 743

0

0

2 009 743

2 009 743

100%

SIA „Līvena aptieka”
Dakteru iela 14, Smiltene
Reģ.Nr.44103018609

81 810

0

0

81 810

4 837

100%

SIA „Sarkana Krusta
Smiltenes slimnīca”
Dakteru iela 14, Smiltene
Reģ.Nr.40003189328

1 068 705

0

0

1 068 705

1 177 225

100%

Kopā

3 160 258

0

0

3 160 258

3 181 805

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

2018.gadā Smiltenes novada dome nav veikusi ieguldījumus radniecīgajās kapitālsabiedrībās.
Pēc stāvokļa uz 31.12.2018. Smiltenes novada domei pieder:




SIA „Smiltenes NKUP” 2 009 743 daļas par kopējo summu 2 009 743 EUR;
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 1 177 225 daļas par kopējo summu 1 068 705
EUR;
SIA „Līvena aptieka” 4 837 daļas par kopējo summu 81 810 EUR.

Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžetu
nākotnē. 2018. gadu SIA „Līvena aptieka” pabeidza ar peļņu 941 EUR un SIA „Smiltenes NKUP”
pabeidza ar peļņu 105 330 EUR. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2018. gadu noslēdza ar
zaudējumiem 30 746 EUR, taču radniecīgās kapitālsabiedrības finansiālais stāvoklis kopumā ir
stabils.
Pašvaldība 2019.gadā saņems dividendes no radniecīgās kapitālsabiedrības SIA „Smiltenes
NKUP” 10 533 EUR un no SIA “Līvena aptieka” 941 EUR.
Pašvaldība nākamajos trīs gados neplāno veikt ieguldījumus radniecīgajās kapitālsabiedrībās.
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Tabula Nr. 23 Pašvaldības radniecīgu kapitālsabiedrību darbības rezultāti (EUR)
Uzņēmuma
nosaukums,
juridiskā adrese,
reģistrācijas
numurs

Apgrozījums

2018.gads

Peļņa (+) vai zaudējumi (-)

izmaiņas
(+/-)

2017.gads

2018.gads

2017.gads

izmaiņas
(+/-)

SIA „Smiltenes
NKUP” Pils iela 3,
Smiltene
Reģ.Nr.43903000435

1 321 607

1 213 248

+ 108 359

105 330

44 836

+ 60 494

SIA „Līvena aptieka”
Dakteru iela 14,
Smiltene
Reģ.Nr.44103018609

904 996

980 249

- 75 253

941

38 972

- 38 031

SIA „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca”
Dakteru iela 14,
Smiltene
Reģ.Nr.40003189328

1 200 857

1 086 957

+113 900

-30 746

-65 991

+ 35 245

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Tabula Nr.24 Līdzdalība biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā
Uzņēmuma nosaukums, juridiskā
adrese, reģistrācijas numurs

Ieguldījums uz
31.12.2017.

Ieguldījums
uz

Kapitāla
daļu skaits

Kapitāla daļu
īpatsvars kopējā
uzņēmumu
kapitāla daļu
skaitā

3.223 %

31.12.2018.

EUR
EUR
SIA "ZAAO" Rīgas iela 32, Valmiera
Reģ.Nr.44103015509
Kopā

90 762

90 762

90 762

90 762

90 762

90 762

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Pēc LR Tieslietu ministrijas uzņēmumu reģistra datiem Smiltenes novada pašvaldībai pieder
SIA „ZAAO” 90 762 kapitāla daļas.
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7.4. PĀRSKATS PAR DEBITORIEM (PRASĪBĀM)

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru atlikumi palielinājušies par 40 195 EUR: ilgtermiņa
prasību palielinājums 42 518 EUR, īstermiņa prasību samazinājums 2 323 EUR.
Tabula Nr.25 Debitori (EUR)
Pārskata perioda
beigās

Aktīvs
Ilgtermiņa prasības – kopā

Pārskata perioda
sākumā

Izmaiņas
( +, - )

89 068

46 550

+42 518

Debitori – kopā

333 122

335 445

-2 323

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem

161 158

125 153

+36 005

9 211

13 965

-4 754

151 337

173 061

-21 724

24 413

21 727

+2 686

2 157

722

+1 435

76 137

87 015

-10 878

-91 291

-86 198

-5 093

Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politiku instrumentu finansētajiem
projektiem (pasākumiem)
Prasības par nodokļiem
Uzkrātie ieņēmumi
Prasības pret personālu
Pārējās prasības
Uzkrājumi nedrošām prasībām (-)

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

7.5. PĀRSKATS PAR KREDITORIEM (SAISTĪBĀM)

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru saistības palielinājušās par 3 175 663
EUR, tajā skaitā ilgtermiņa saistības par 2 405 126 EUR, bet īstermiņa saistības – par 770 537
EUR.
Tabula Nr.26 Kreditori (EUR)
Pasīvs

Pārskata perioda
beigās

Pārskata perioda
sākumā

Izmaiņas
( +, - )

Kreditori - kopā

12 042 987

8 867 324

+3 175 663

Ilgtermiņa saistības

8 188 860

5 783 734

+2 405 126

Ilgtermiņa aizņēmumi

6 568 646

5 657 657

+910 989

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un
saņemtie avansi

1 620 214

126 077

+1 494 137

Īstermiņa saistības

3 854 127

3 083 590

+770 537

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa

1 412 698

502 148

+910 550

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

216 215

245 012

-28 797

Īstermiņa uzkrātās saistības

706 083

529 702

+176 381

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus)

331 363

288 380

+42 983

77

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi

260 840

281 672

-20 832

6 396

262

6 134

920 532

1 236 414

-315 882

Pārējās īstermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

7.6. PĀRSKATS PAR AIZŅĒMUMIEM

Smiltenes novada dome nodrošina aizdevuma pamatsummas atmaksu ar pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem un tā tiek veikta saskaņā ar līgumos norādītajiem aizdevumu atmaksas
grafikiem. Pašvaldības saistību apjoms procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 4,93%.
Tabula Nr. 27 Pašvaldības aizņēmumi (EUR)
Aizdevējs

Mērķis

Līguma
parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Atlikums
31.12.2017.

Atlikums
31.12.2018.

1.

2.

3.

4.

8.

8.

Valsts
kase

Smiltenes pilsēta. Bērnudārza
būvniecībai.

05.07.2007.

20.12.2026.

1 141 128

0

Valsts
kase

Smiltenes pilsēta. Bērnudārza
būvniecībai.

01.07.2008.

20.04.2028.

232 806

0

Valsts
kase

Smiltenes pilsēta. SIA "Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīcas" pamatkapitāla
palielināšanai.

01.12.2009.

20.04.2028.

161 532

0

Valsts
kase

Palsmanes pagasts. Autoceļa
Dārzniecība-Pūķi remontu veikšanai.

22.09.2008.

20.12.2023.

17 712

14 760

Valsts
kase

Variņu pagasts. Variņu pamatskolas
sporta zāles celtniecībai.

03.12.2007.

20.12.2032.

144 900

0

Valsts
kase

Smiltenes pilsēta. Bērnudārza
būvniecībai. (Vienošanās par
grozījumiem)

23.04.2012.

20.07.2026.

677 740

0

Valsts
kase

Projekts "Atmodas ielas un tās
pieslēgumu ielu kompleksā
rekonstrukcija". (Vienošanās par
grozījumiem)

23.04.2012.

20.01.2030.

77 126

70 830

Valsts
kase

Projekts "Raiņa ielas un tās pieslēgumu
ielu kompleksā rekonstrukcija".
(Vienošanās par grozījumiem)

23.04.2012.

20.01.2030.

83 594

76 770

Valsts
kase

Projekts "Smiltenes Centra vidusskolas
infrastruktūras uzlabošana
izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem". (Vienošanās par
grozījumiem)

23.04.2012.

20.09.2019.

6 125

0

Projekts "Pirmsskolas izglītības
iestādes "Pīlādzītis" Mētras ielā 11A
infrastruktūras attīstība". (Vienošanās
par grozījumiem)

23.04.2012.

20.01.2030.

48 853

44 865

Valsts
kase
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1.

2.

3.

4.

7.

8.

Valsts
kase

Projekts "Dabas zinātņu kabinetu
labiekārtošana Smiltenes Centra
vidusskolā". (Vienošanās par
grozījumiem)

23.04.2012.

20.01.2030.

14 455

13 275

Valsts
kase

Projekts "Energoefektivitātes
paaugstināšana Smiltenes novada
pašvaldības ēkās". (Vienošanās par
grozījumiem)

23.04.2012.

20.01.2030.

118 384

0

Valsts
kase

Projekts "Smiltenes novada
pašvaldības ceļu rekonstrukcija”

04.07.2012.

20.07.2032.

310 989

289 905

Valsts
kase

Projekts "Smiltenes pilsētas ielu
kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta”

04.07.2012.

20.07.2032.

383 913

357 885

Valsts
kase

Projekts „Smiltenes novada Grundzāles
un Palsmanes pagastu izglītības iestāžu
renovācija atbilstoši augstām
energoefektivitātes prasībām”

10.08.2012.

20.08.2032.

324 736

0

Valsts
kase

Projekts „Kultūras un interešu
izglītības infrastruktūras atjaunošana
Smiltenē”

14.09.2012.

20.09.2032.

259 187

0

Valsts
kase

Pašvaldības prioritāra investīciju
projekta “Smiltenes sporta stadiona
rekonstrukcija” īstenošanai

22.11.2013.

20.11.2033.

119 872

0

Valsts
kase

Pašvaldības prioritāra investīciju
projekta “Smiltenes stadiona
rekonstrukcija” īstenošanai

07.05.2014.

20.04.2034.

176 573

0

Valsts
kase

Ārkārtas situācijas novēršanai projekta
“Tepera ezera Smiltenē hidrotehnisko
būvju rekonstrukcija” īstenošanai

25.09.2014.

20.09.2034.

250 781

0

Valsts
kase

Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas
ēkas 2.stāva telpu pārbūve pirmskolas
izglītības grupu izveidei

28.09.2016.

20.09.2036

348 480

343 640

Valsts
kase

Pašvaldības prioritārā investīciju
projekta "Smiltenes stadiona tribīņu
ēkas izbūve" īstenošanai

02.05.2017.

20.04.2037.

250 000

456 635

Valsts
kase

ELFLA projekta (Nr.16-09-AL12A019.2201-000009) "Grundzāles
estrādei pieguļošās teritorijas
labiekārtošana" īstenošanai

02.05.2017.

20.04.2027.

8 792

0

Valsts
kase

ELFLA projekta (Nr.16-09-AL10A019.2103-000001) "Kartingu trases
atjaunošana" īstenošanai

02.05.2017.

20.04.2037.

92 897

92 897

Valsts
kase

Tehniskā projekta "Autoceļa posma
Smiltene - Rauziņa infrastruktūras
rekonstrukcija uzņēmējdarbības

02.05.2017.

20.04.2022.

10 237

0
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uzlabošanai" izstrādei
Valsts
kase

Tehniskā projekta "Smiltenes novada
pašvaldības ceļu rekonstrukcija II
kārta" izstrādei

02.05.2017.

20.04.2022.

115 274

89 670

Valsts
kase

Tehniskā projekta "Smiltenes pilsētas
degradēto teritoriju revitalizācija, II
kārta" izstrādei

02.05.2017.

20.04.2022.

13 444

10 874

Valsts
kase

Tehniskā projekta "Smiltenes pilsētas
publiskās infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I
kārta" izstrādei

02.05.2017.

20.04.2022.

17 826

13 874

3.

4.

1.

2.

7.

8.

Valsts
kase

Tehniskā projekta "Smiltenes pilsētas
publiskās infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II
kārta" izstrādei

02.05.2017.

20.04.2022.

17 336

0

Valsts
kase

Tehniskā projekta "Uzņēmējdarbībai
nepieciešamās infrastruktūras
sakārtošana Variņu pagastā" izstrādei

02.05.2017.

20.04.2022.

19 989

15 554

Valsts
kase

Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju
revitalizācija, I.kārta būvprojekta
"Rūpnieciskās ražošanas ēku
būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē"
izstrāde īstenošanai

21.07.2017.

20.07.2022

26 048

0

Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju
revitalizācija, II.kārta būvprojekta
"Rūpnieciskās ražošanas ēku
būvniecība Valkas ielā 5, Smiltenē"
izstrāde īstenošanai

21.07.2017.

20.07.2022

31 698

25 035

Valsts
kase

Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras
sakārtošana Smiltenes pilsētā tehniskā
projekta izstrāde īstenošanai

21.07.2017.

20.07.2022

58 261

21 515

Valsts
kase

Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi
no Smiltenes līdz Silvai

08.09.2017.

20.08.2037.

243 008

243 008

Valsts
kase

Tehniskā projekta "Mācību vides
uzlabošana Smiltenes vidusskolā"
izstrādei

08.09.2017.

20.08.2022.

30 008

356 205

Valsts
kase

Smiltenes pilsētas Dārza ielas tilta pār
Abuls upi pārbūve (2.posms)
īstenošanai

06.10.2017.

20.09.2037.

37 320

37 320

Valsts
kase

Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta
(automašīnu) iegādei

19.10.2017.

20.10.2022.

49 390

39 520

Valsts
kase
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Valsts
kase

ERAF projekts (Nr.5.6.2.0/16/I/022)
Autoceļa Jaunpriedaines - Spicieri
rekonstrukcija uzņēmējdarbības
attīstībai

05.12.2017.

20.11.2027.

78 363

19 902

Valsts
kase

Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posmā
no Audēju līdz Raiņa ielai pārbūve

05.12.2017.

20.11.2037.

161 028

457 088

Valsts
kase

ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/012)
"Autoceļa posma Smiltene - Rauziņa
infrastruktūras rekonstrukcija
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai"
īstenošanai

02.07.2018.

20.06.2038.

0

261 044

Valsts
kase

ELFLA projekta (Nr.17-09-A00702000016) "Smiltenes novada
pašvaldības ceļu rekonstrukcija, I
kārta" īstenošanai

02.07.2018.

20.06.2038.

0

571 483

Valsts
kase

ELFLA projekta (Nr.18-09-A00702000017) "Smiltenes novada
pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II
kārta" īstenošanai

02.07.2018.

20.06.2038.

0

400 719

Valsts
kase

ERAF projekta Nr.5.6.2.0/I/17/027
"Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju
revitalizācija, I.kārta" īstenošanai

02.07.2018.

20.06.2038.

0

0

Valsts
kase

Investīciju projektu īstenošanai
(saistību pārjaunojums)

26.09.2018.

20.09.2034.

0

3 273 647

Valsts
kase

Ielu seguma atjaunošana pēc
kanalizācijas tīklu izbūves

28.09.2018.

20.09.2038.

0

258 222

Valsts
kase

Atmodas un Dārza ielas seguma
atjaunošanai Smiltenē

25.10.2018.

20.10.2023.

0

24 266

Valsts
kase

ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034)
"Mācību vides uzlabošana Smiltenes
vidusskolā" īstenošanai

15.11.2018.

20.11.2038.

0

101 352

x

x

6 159 805

7 981 344

Kopā

x
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Pielikums nr. 1
REVIDENTA ZIŅOJUMS
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Pielikums nr.3
DOMES LĒMUMS

(ģerboņa attēls)

SMILTENES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

LĒMUMS
Smiltenē
2019.gada 26.jūnijā

Nr. 465
(protokols Nr.7, 19.§.)

Smiltenes novada pašvaldības publiskā pārskata par 2018.gadu apstiprināšana
Smiltenes novada dome izskata sagatavoto pašvaldības publisko pārskatu par 2017.gadu.
Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 14. panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām”
72.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem” 1., 3., 12. punktus, ņemot vērā domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās
komitejas 19.06.2018. atzinumu (sēdes protokols Nr.7), atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Gints Kukainis,
Aigars Dudelis, Jānis Sīklēns, Aija Cunska, Dzintars Zvaigzne, Ināra Grundāne, Edgars Avotiņš, Birute
Mežale, Tija Zaļkalne, Kārlis Lapiņš, Ilze Vergina, Vairis Tralla), pret - nav, atturas - nav,
Smiltenes novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu saskaņā ar pievienoto
pielikumu.
2. Nosūtīt Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
3. Publicēt Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu internetā - Smiltenes novada
domes mājas lapā www.smiltene.lv.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļa.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektora p.i. A.Lapiņam.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G.Kukainis
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