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VADĪBAS UZRUNA 

           

 Cienījamie Smiltenes novada iedzīvotāji! 

  

2013. gads Smiltenes novadam joprojām ir bijis vērsts uz attīstību. Visās pašvaldības 

pārziņā esošajās jomās ir realizēti daudzi un dažādi projekti, kas ir veicinājuši gan novada 

infrastruktūras, izglītības, kultūras un sporta attīstību, gan palīdzējuši novada iedzīvotājiem. 

Turpinājies darbs pie pirmskolas grupu telpu renovācijas, kuras šobrīd ir iekļautas skolu 

telpās. Skolās esam apvienojuši pirmskolas un pamatizglītību, arī pagastu bibliotēkas izvietojam 

skolas telpās. Ir veikta jaunu pirmsskolas izglītības grupu izveide Trīs pakalnu sākumskolā. 

Palielināts pašvaldības budžeta ieguldījums mācību līdzekļu, grāmatu, inventāra iegādei. 

Savukārt Centra vidusskola un Smiltenes ģimnāzija ir turpināts darbs, lai blakus jauniešu 

izglītošanai pilnveidotu arī pieaugušo apmācību, tās ir kļuvušas arī par pedagogu izglītošanas 

metodiskajiem centriem, un ir iespēja mācīties arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem (Centra 

vidusskolā). Skolas aktīvi piedalās dažādos Eiropas Savienības rīkotajos projektos, konkursos, 

kas saistīti ar jauniešu izglītošanos, skolēnu apmaiņas programmām u.c. Ir izdevies saglabāt un 

tālāk attīstīt Mūzikas, Mākslas un Sporta skolas, kā arī Bērnu un jauniešu interešu centra 

darbību. 

Kultūras jomā nozīmīgākais darbs ritēja pie Smiltenes kultūras centra labiekārtošanas pēc 

veiktās rekonstrukcijas. Šī centra rekonstrukcija ir ieguvums visam novadam, jo šobrīd mums ir 

mūsdienīga, moderna kultūras celtne, kur var notikt dažāda līmeņa kultūras pasākumi. 2013. 

gadā ir sākta sadarbību ar Latvijas Nacionālo teātri, kuri ar regulārām viesizrādēm viesojas pie 

mums. Cilvēki ir pateicīgi, ka nav vairs vienmēr jāmēro ceļš uz Rīgu, jo ne visi to var arī 

atļauties. Ir iespēja baudīt profesionālu aktieru sniegumu šeit pat  jaunajā kultūras centrā. Veikti 

ir arī lielāki un mazāki remonti pagastu kultūras namu telpu labiekārtošanā. Mēs esam lepni arī 

par to, ka visos mūsu novada pagastos aktīvi darbojas gan bērnu, gan pieaugušo pašdarbības 

kolektīvi. Smiltenes novadā darbojas amatieru teātri, deju kolektīvi, kori, pūtēju orķestris, 

folkloras kopa, vokālie ansambļi. Pie kultūras pārvaldes darbojas arī Tautas lietišķās mākslas 

studija, kā arī izveidota amatnieku biedrība „Stiķis”. Novada muzejam esam uzsākuši skiču 

projekta izstrādi, lai tuvākajos gados veiktu rekonstrukcijas darbus, kā arī labiekārtotu, apkārt 

esošo, parku.   

Mēs lepojamies arī ar sava novada sportistiem un viņu sportiskām aktivitātēm. Ar augstiem 

rezultātiem gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā turpina mūs priecēt gan Līna Mūze, Gatis 

Smukulis, Artūrs Pauliņš, Jāzeps Groza. Mūsu Sporta skolas audzēkņi, komandas, ir ar labiem 

panākumiem startējuši dažāda mēroga sacensībās, turnīros gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. 

Aizvadītajā gadā ir uzsākts darbs pie Smiltenes un Grundzāles skolas stadionu rekonstrukcijām. 

Izbūvēts hokeja laukums pie Blomes pamatskolas. Darbs pie sporta būvju sakārtošanas, 

uzlabošanas turpināsies arī 2014. gadā. 

Gandarījums ir arī par to, ka aizvadītajā gadā izdevies sniegt daudziem novada 

iedzīvotājiem nepieciešamo sociālo palīdzību. Ar domes finansiālu atbalstu SIA „Smiltenes 

Sarkanā Krusta slimnīca” turpina darboties veselības un sociālās aprūpes gultas, ir pabeigts darbs 

un sācis pilnā mērā darboties pansionāts. Arvien palielināta palīdzība bērniem, jaunām ģimenēm 

saistībā ar bērniņu piedzimšanu. Īpaši palielināts bērnu skaits, kam tiek piešķirtas brīvpusdienas 

novada skolās. Joprojām prioritāte novadā sociālās palīdzības jomā mums ir bērni un gados 

vecie, vientuļie cilvēki, jaunās ģimenes. 

2013. gadā ir izdevies panākt, ka cilvēki pārsvarā ir sapratuši un noticējuši, ka novadā 

notiek vienmērīga, visaptveroša attīstība, un neviens pagasts, apdzīvota vieta, netiek atstāts 

novārtā.   
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 Smiltenes novada domes 2014.gada galvenās prioritātes un nākotnes perspektīvas  

Turpināsim skolu materiālās bāze, mācību līdzekļu, grāmatu pilnveidošanu, liekot to par 

vienu no prioritātēm. Turpināsim atbalstīt skolu iesaistīšanos dažādos projektos. Esam 

ieplānojuši arī  lielāku bērniem (brīvpusdienas no 1.-4. klasei visiem skolēniem novadā), 

palīdzību maznodrošinātām ģimenēm, kā arī palielināt pabalstu jaundzimušajiem. 

Tiks pabeigts Eiropas pārrobežu projekts par Smiltenes pilsētas stadiona rekonstrukciju, 

projekts par skrejceliņa izbūvi pie Grundzāles pamatskolas. Āra trenažieru laukumu izveide pie 

Grundzāles un Blomes pamatskolām. Turpināsies sadarbība ar Latvijas Basketbola un Volejbola 

federācijām par Latvijas čempionāta atsevišķu spēļu organizēšanu mūsu novada sporta zālēs. 

Smiltenes futbola klubs atkal startēs Latvijas čempionāta 1. līgā. 

Kultūras jomā lielākais atbalsts šogad būs mūsu novada bērnu un jauniešu pašdarbības 

kolektīviem, kuri aktīvi gatavojas 2015.gada skolēnu Dziesmu un deju svētkiem. 

Veiksim izmaiņas Domes struktūrā, lai uzlabotu domes struktūrvienību darbu. Turpināsim 

Pašvaldības policijas darbības uzlabošanu, stiprinot materiālo bāzi, paplašinot telpas, izglītojot 

darbiniekus.  

Apstiprinātais Smiltenes novada pašvaldības 2014. gada budžets var nodrošināt novada 

iestāžu funkcionēšanu un turpināt iesākto, kā arī uzsākt jaunu projektu īstenošanu. Smiltenes 

novads ir vieta, kur cilvēkam augt un apliecināt savas zināšanas, spējas un prasmes, un tas vērsts 

uz attīstību.  

 

  

                                        Ainārs Mežulis 

                        Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 
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1. SMILTENES NOVADS 

1.1. Vispārīga informācija 

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 – 946,1 km
2
.  

Blīvums – 15 iedz./km
2
. 

Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta. 

Iedzīvotāju skaits – 13 663 (uz 01.01.2014.)
1
, 40% novada iedzīvotāji 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 izvietojums Latvijas kartē

2
 

Smiltenes novadu šķērso galvenie autoceļi – šoseja (A2) Rīga–Veclaicene–Sanktpēterburga 

(Krievija) un valsts reģionālie autoceļi Valmiera–Smiltene, Smiltene–Valka, Smiltene–Gulbene, 

Smiltene–Strenči.  

Smiltenes novada teritorija aizņem 946,1 km
2
. Vislielāko platību no novada teritorijas 

aizņem Launkalnes pagasts – 221.1 km
2
, t.i., 23,5% no kopējās novada teritorijas. Vismazākā 

platība ir Smiltenes pilsētai – 7,2 km
2
, un tas ir 0,8% no novada teritorijas. 

 

Tabula nr.1 Smiltenes novada teritoriju īpatsvars 

Administratīvi teritoriālā vienība 

Platība 

(km²) Īpatsvars kopējā teritorijā (%) 

Smiltenes pils. 7,2 0,8 

Smiltenes pag. 68,3 7,3 

Blomes pag. 75,5 8 

Brantu pag. 81,6 8,6 

Palsmanes pag. 99,1 10,5 

Variņu pag. 100,3 10,6 

Grundzāles pag. 128,8 13,7 

Bilskas pag. 159,6 17 

Launkalnes pag. 221,1 23,5 

KOPĀ: 941,5   

                                                 
1
 PMLP, Dati uz 01.01.2014 

2
 Vikipēdija, Brīvā enciklopēdija 
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2.attēls Smiltenes novada teritorijas karte

3
 

Vislielāko daļu no novada teritorijas aizņem meža zemes – 52,4 %. Ar šādu zemi bagātākie 

ir Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasti, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 

37,1% no novada kopējās teritorijas un šāda zeme visvairāk ir Smiltenes un Blomes pagastos.  

 

 
3.attēls Smiltenes novada teritorija pa zemes izmantošanas veidiem

4
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 VRAA. 

4
 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam 
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1.2. Iedzīvotāji  
Latvijā pēdējo gadu laikā ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence. Šī 

tendence raksturīga arī Smiltenes novadam. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) 

datiem Smiltenes novadā dzīvo 13 663 iedzīvotāji (dati uz 2014. gada 1. janvāri). Salīdzinot ar 

2013.gadā uz 1.janvārī reģistrētiem datiem, migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas 

rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 254.  

 

 
4.attēls Smiltenes novada iedzīvotāju skaita dinamika pa gadiem

5
 

 

Lielākais iedzīvotāju skaits Smiltenes novadā koncentrējas Smiltenes pilsētā – 5605 jeb 

gandrīz 40% no visiem novada iedzīvotājiem. Vismazāk apdzīvotais ir Brantu pagasts – 598 

iedzīvotāji. Pārējos pagastos iedzīvotāju skaits ir no 899 Variņu pagastā līdz 1294 Bilskas 

pagastā. Lielākais iedzīvotāju skaita samazinājums vērojams Smiltenes pilsētā par 53, Blomes 

pagastā par 36, Variņu pagastā par 23. Iedzīvotāju skaita palielinājums nav vērojams nevienā no 

pagastiem.  

 

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

01.01.2014 (LR PMLP) 

 

                                                 
5
 LR PMLP 
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Uz 01.01.2014. sieviešu novadā ir vairāk nekā vīriešu - 52 % jeb 7072 ir sieviešu, vīriešu - 

6711 jeb 48 % vīriešu. Salīdzinot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datus, kas 

reģistrēti uz 01.01.2013. sieviešu skaits ir samazinājies par 134 (7206), bet vīriešu skaits 

samazinājies par 120 (6711).  

Pēc PMLP datiem (01.01.2014.) Smiltenes novada iedzīvotāji pēc vecumiem iedalās: 66 % 

jeb 8979 iedzīvotāji ir darbspējas vecumā (15 – 62 gadi), 20 % jeb 2716 iedzīvotāji ir virs 

darbspējas vecuma (vecāki par 62 gadiem) un 14 % jeb 1968 iedzīvotāji līdz darbspējas 

vecumam (jaunāki par 15 gadiem). Salīdzinot ar 01.01.2013. datiem, iedzīvotāju skaits 

darbaspējas vecumā gada laikā ir samazinājies par 169 cilvēkiem. Iedzīvotāji vecumā līdz darba 

spējai ir samazinājušies par 39 cilvēkiem, virs darbaspējas vecumam iedzīvotāju skaits ir 

samazinājies par 46.  

 

 
6.attēls Patstāvīgo iedzīvotāju skaits darbaspējas vecuma grupās

6
  

 

2013.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 100 dzimšanas, 139 

miršanas gadījumi un 42 laulības. Salīdzinot ar 2012. gadu, dzimstība novadā ir samazinājusies 

par 1 jaundzimušo, samazinājies arī reģistrētais miršanas skaits par 12. Dabiskā pieauguma 

izmaiņas joprojām ir negatīvas. 

 
7.attēls Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji Smiltenes novadā

7
 

                                                 
6
 LR PMLP 
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Pērn no 100 nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem 54 bija meitenes un 46 zēni, tostarp 95 

bija Smiltenes novada bērni, savukārt pieci citu novadu bērni. Visvairāk jaundzimušo reģistrēti 

Smiltenes pilsētā - 38, bet Blomes un Launkalnes pagastā - katrā desmit jaundzimušo. Novadā 

2013.gadu ar plus zīmīti noslēdza Launkalnes un Variņu pagasts. 

 

Tabula nr.2 Demogrāfiskā situācija Smiltenes novadā pagastu un pilsētas sadalījumā
8
 

Pilsēta un pagasti Dzimušo skaits Mirušo skaits 

Smiltene 38 58 

Bilskas pagasts 7 11 

Blomes pagasts 10 11 

Brantu pagasts 3 9 

Grundzāles pagasts 9 13 

Launkalnes pagasts 10 8 

Palsmanes pagasts 4 7 

Smiltenes pagasts 8 9 

Variņu pagasts 6 5 

Pilsēta 38 58 

Pagasti kopā:  57 73 

Citas pašvaldības iedzīvotāji:  5 8 

Kopā:  100 139 

 

Pērn visvairāk dzimušo (16) reģistrēti oktobrī, savukārt visaugstākais mirušo skaits bijis 

martā. Laulībā dzimuši 39 bērni, paternitāte atzīta 52 bērniem. Ieraksta par bērna tēvu dzimšanas 

dokumentos nav deviņiem bērniem. Pērn pirmie bērni piedzimuši 39 māmiņām, otrie - 41 

māmiņai, trešie - 13 māmiņām, ceturtie - sešām māmiņām, piektais mazulis piedzimis vienai 

māmiņai. Jaunākajai māmiņai pērn bijuši 18 gadi, savukārt vecākajai - 41 gads.  

 

2013.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 139 miršanas gadījumi, to 

skaitā 131 novada iedzīvotājs un astoņi citu novadu iedzīvotāji. Mūžībā aizgājušas 68 sievietes 

un 71 vīrietis. Visvairāk miršanas gadījumi reģistrēti Smiltenes pilsētā (58). Apkopotā 

informācija liecina, ka 2013.gadā galvenie nāves cēloņi būtiski nemainījās - vēža intoksikācija 

(43), sirds saslimšanas (42), asinsvadu saslimšanas (32), vecums (6), nenoteikti dabiski cēloņi 

(3), alkoholisms (2), cukura diabēts (2), plaušu slimība (2), pakāršanās cilpā (1), noslīkšana (1), 

depresija (1), plaši izgulējumi (1), līķa pūšanas izmaiņas (1), vidusauss iekaisums (1), trula slēgta 

galvas trauma (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
7
 Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 

8
 Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 
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Tabula nr.3 Mirušo skaits pēc vecuma un dzimuma
9
 

Gadi Vīrieši Sievietes 

20-29 1 - 

30-39 3 1 

40-49 2 1 

50-59 14 3 

60-69 19 5 

70-79 13 21 

80-89 16 23 

90-99 3 13 

102 - 1 

 

 

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2013.gadā reģistrētas 44 laulības, kas ir par 2 

laulībām vairāk nekā 2012.gadā. Sešas no tām noslēgtas baznīcā, pirmo reizi laulībā stājies 31 

vīrietis un 32 sievietes, otro reizi - desmit vīrieši un deviņas sievietes, trešo reizi - trīs vīrieši un 

divas sievietes, savukārt ceturto reizi - viena sieviete.  

Jaunākais līgavainis bijis 22 gadus vecs, bet drosmīgākais līgavainis - 72. Jaunākajai 

līgavai bija 18 gadi, bet cienījamākajai - 77. Vidējais laulājamo vecums bija 24 gadi. Pirmo reizi 

laulībā devušies 29 pāri, savukārt 15 gadījumos viens vai abi laulājamie stājušies atkārtotā  

laulībā. 

Dzimtsarakstu nodaļas izdarītās atzīmes par laulību šķiršanu liecina, ka pērn 22 reizes 

reģistros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu, kas salīdzinājumā ar 2012.gadu ir par četriem 

gadījumiem vairāk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Datu avots: Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 
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1.3. Uzņēmējdarbības vide  

 
2013. gada SIA „Lursoft” datu bāzē kopumā novada teritorijā reģistrēti 1089 

uzņēmumi. 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 - 45 

%; Pakalpojumu sfēra - 45%; Rūpniecība - 7%; Būvniecība 3%.  

 

8.attēls Visvairāk pārstāvētās ekonomikas nozares Smiltenes novadā 

 

Pēc uzņēmējdarbības formas Smiltenes novadā dominē zemnieku saimniecības (ZEM) – 

39%, 37% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 6% ir individuālie uzņēmumi (IND), vēl 

7% ir individuālie komersanti (IK), citas uzņēmējdarbības formas (akciju sabiedrība, filiāle, 

kooperatīvā sabiedrība un citas) kopā veido aptuveni 6%.  

  

Nozīmīgākie dabas resursi ir lauksaimniecības un meža teritorijas.  

 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 37%
10

. Smiltenes novada Variņu un 

Smiltenes pagastos atrodas reģiona nozīmes lauksamniecības zemju areāli, kurās ir 

potenciāls konkurētspējīgai lauksaimniecībai. 

 Meži aizņem 52% novada teritorijas. Uz 1 iedzīvotāju ir vidēji 3,21 ha meža zemes 

(Latvijā vidēji 1,25 ha). Lielākie mežu masīvi plešas novada ziemeļu, vidus un dienvidu 

daļā. Mežu platības ir pietiekamas lauksaimnieciskās ražošanas un celtniecības 

nodrošināšanai ar kokmateriāliem, kokapstrādes uzņēmumu attīstībai.  

 Lielākās ūdensteces novada teritorijā ir Abuls, Palsa, Nigra, Rauza, Vijas upe, lielākās 

ūdenstilpnes 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 

                                                 
10

 Smiltenes novada teritorija pa zemes izmantošanas veidiem, skatīt attēlu nr.3, pārskata 6.lpp. 
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tikai iekšējā tirgus vajadzības, bet arī ļauj eksportēt daļu izejvielu vai no tām iegūto 

produkciju.  

 

Pēc tirdzniecības apgrozījuma lielākie uzņēmumi ir koncentrējušies mežsaimniecībā, 

kokapstrādē, tirdzniecībā, ceļu būvniecībā un pārtikas produktu ražošanā.  

Tabula nr. 3.1 Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2012.gadā
11 

Uzņēmums 
Apgrozījums 

(LVL) 

pret 

2011 

pret 

2010 

pret 

2009 
darbības veids 

AS "STORA ENSO 

LATVIJA"  

46,859,579.00 -16% -5% 2.40 x Zāģēšana, ēvelēšana un imprignēšana; 

Mežkopība 

„FIRMA MADARA 89” SIA 29,751,095.00  17% 38% 59% Mazumtirdzniecība nespecializētajos 

veikalos, kur galvenokārt pārdod 

pārtiku 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „8 CBR”  

19,465,461.00 9% 59% 3.51 x Ceļu un maģistrāļu būvniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „GRAANUL 

INVEST”  

12,775,989.00 47% 64% 61% Koka izstrādājumu ražošana (granulas) 

SIA „Graanul Pellets”  
11,209,985.00 nav 

datu 

nav 

datu 

nav 

datu 

Pārējo koka izstrādājumu ražošana; 

korķa, salmu un pīto izstrādājumu 

ražošana 

Akciju sabiedrība 

„SMILTENES PIENS”  

8,559,447.00 22% 65% 35% Piena pārstrāde un siera ražošana 

SIA „SMILTENE IMPEX”  
8,301,613.00 8% 31% 2.17 x Zāģēšana, ēvelēšana un imprignēšana, 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "VUDLANDE" 

7,512,396.00 14% 5% 36% ēvelēšana un imprignēšana, 

Akciju sabiedrība „Strenču 

mežrūpniecības saimniecība”  

6,566,338.00 -14% -14% 37% Mežizstrāde 

SIA „LAUKU APGĀDS UN 

MELIORĀCIJA”  

5,631,807.00 0% 42% 69% Metālizstrādājumu, krāsu, stikla,... 

tirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „TROLL Smiltene”  

3,916,716.00 8% -1% 6% Mēbeļu ražošana 

SIA „VAIDENS”  
2,441,367.00 0% 7% 22% Koka taras ražošana 

„MEŽVALDE AD” SIA  
2,408,590.00 -7% 12% 89% Mežizstrāde 

SIA „ĶIKUTI-99”  
2,114,299.00 8% 2.39 x 2.32 x Ceļu un maģistrāļu būvniecība 

SIA „PRIVĀTBŪVE” 2,006,462.00 20% 2.17 x 5.28 x Kokmateriālu, būvmateriālu un 

sanitārtehnikas vairumtirdzniecība 

„AGROTEHNIKA 

SMILTENE” SIA  

1,883,634.00 7% 3.02 x 2.97 x Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu 

tirdzniecība 

„SAUKAS KŪDRA” SIA  
1,744,665.00 39% 81% 3.14 x Kūdras ieguve 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „DIANA”  

1,639,610.00 -30% -7% 64% Mežizstrāde; Zāģēšana, ēvelēšana un 

imprignēšana; Mežkopība 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „ASE”  

1,604,674.00 63% 3.30 x 3.45 x Cauruļvadu, apkures un gaisa 

kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana  

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „SMILTENES 

KOKS” 

1,554,199.00 17% 29% 50% Mēbeļu ražošana 

SIA „CEĻINIEKS 2010” 
1,458,995.00 59% 2.94 x nav 

datu 

Ceļu un maģistrāļu būvniecība 

Valkas rajona Smiltenes 

pagasta zemnieku 

saimniecība „ROŽKALNI”  

1,313,801.00 44% 64% 95% Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu 

un eļļas augu sēklu audzēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „PALSA”  

1,273,323.00 -7% 27% 39% Jauktā lauksaimniecība (augkopība un 

lopkopība) 

SIA „Smiltenes NKUP” 1,014,559.00 15% 20% 22% Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par 

atlīdzību vai uz līguma pamata 

KOPĀ 175,556,208.00     
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 Lursoft Statistikas dati 30.07.2013. 

https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=PJIPBSUVGKVMGVWDOLXAXUXCVGELGU
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=PJIPBSUVGKVMGVWDOLXAXUXCVGELGU
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=AHOUUVSXCDVFYKEVJDBPCLFKMNMYLD
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=AHOUUVSXCDVFYKEVJDBPCLFKMNMYLD
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=EEVYLWQYECBXRRLMLEOUJCTCVAJPBN
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=EEVYLWQYECBXRRLMLEOUJCTCVAJPBN
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=EEVYLWQYECBXRRLMLEOUJCTCVAJPBN
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=UNAJBVBMDCFMCTEJYBNLAVRWCSYJOD
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=KILQTQRTRYHOCEBMTCUUPIGTOBVOFH
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=KILQTQRTRYHOCEBMTCUUPIGTOBVOFH
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=LGYJAEQBAJSMNOEMHEQOJOQSNBIJAJ
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=PCRDECKHUEGFYUJGYRILBOEJLLGACG
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=PCRDECKHUEGFYUJGYRILBOEJLLGACG
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=DYMCEVCDPXYHEXGXGOQURJGRVXMPIJ
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=DYMCEVCDPXYHEXGXGOQURJGRVXMPIJ
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=KJRWTMPEPVTSRJVKDWYUPBCLFHLOJD
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=KJRWTMPEPVTSRJVKDWYUPBCLFHLOJD
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=EHTNWGYHXSNJGCTIXVDAUAQKHQELSX
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=EHTNWGYHXSNJGCTIXVDAUAQKHQELSX
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=BNXTQPPKDAGGRGIKQGUYQYGBSJILOS
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=NTWJFUJGXSMQHVUSHDRSALABBSXMDA
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=BBRFXRICLBHWVKSQDABWTEQSTDGIQL
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=SMWBYSNIETJQCHPNFBPVHDGQLMSNTJ
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=SMWBYSNIETJQCHPNFBPVHDGQLMSNTJ
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=NBWXAWDKPMHLLFNNMJXUWRNPUEYKCD
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=SOOIMJKUMBYTTHABPYAVJIABHKOOPA
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=SOOIMJKUMBYTTHABPYAVJIABHKOOPA
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=KAWTSLBNVVNDLDGHXEYBCNLIHBRMMV
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=KAWTSLBNVVNDLDGHXEYBCNLIHBRMMV
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=CUFMVECKPSLTKDVWOQBJDQURQPVDMT
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=CUFMVECKPSLTKDVWOQBJDQURQPVDMT
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=CUFMVECKPSLTKDVWOQBJDQURQPVDMT
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=OFCCPCKFFTVWHVXWVXHFOFTSSFOVHF
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=PQPYMERAUTQONRHRBKXBLLTIFQWWBP
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=PQPYMERAUTQONRHRBKXBLLTIFQWWBP
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=PQPYMERAUTQONRHRBKXBLLTIFQWWBP
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=RAOTHPUMLWGYMWOXPIFUUMBKHWNLAY
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=RAOTHPUMLWGYMWOXPIFUUMBKHWNLAY
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Novada uzņēmēju panākumi:  
 

 2013.gada maijā Smiltenē norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) 

tikšanās ar Vidzemes reģiona uzņēmējiem un labākā darba devēja reģionā apbalvošana. 

Tituls „Labākais darba devējs Vidzemes reģionā” tika piešķirts vienam no lielākajiem 

Vidzemes un Smiltenes novada uzņēmumiem – AS „Stora Enso Latvija”, titulu 

„Nozares līderis” saņēma ceļu un tiltu būves uzņēmums SIA „8 CBR”, pateicoties 

augstajam darba drošības līmenim SIA „Smiltenes koks” tika atzīts kā „Drošākais 

uzņēmums”, savukārt apbalvojumu „Ilgtspējīgas attīstības paraugs” pasniedza AS 

„Smiltenes piens”.  

 
9.attēls Labākie darba devēji Vidzemes reģionā 

 2013.gada oktobrī Rīgā tika sveikti konkursa „Sējējs – 2013” laureāti. Laureāta 

nosaukums konkursa grupā „Lopkopība” tika piešķirts Smiltenes novada zemnieku 

saimniecībai „Kalējiņi 1” un tās vadītājam Kasparam Putrālim,  

 17. starptautiskajā pārtikas konkursā RIGA FOOD 2013, par izcilu kvalitāti, A/S 

"Smiltenes Piens" ieguva zelta medaļu vājpiena biezpienam. 

2012.gadā pēc Smiltenes novada domes un vietējo uzņēmēju iniciatīvas tika izveidota 

Smiltenes novada Uzņēmēju konsultatīvās padome, kuras mērķi ir sekmēt uzņēmējdarbības 

attīstību Smiltenes novadā un aktivizēt dialogu starp novada pašvaldību un vietējiem 

uzņēmējiem. Padome veidota, kā aktīva cilvēku grupa, kas pārstāv uzņēmēju intereses Smiltenes 

novadā un darbojas uz brīvprātības principiem, kā arī kalpo kā sabiedriskās domas veidošanas 

instruments. Padome darbojas 10 locekļu sastāvā - 9 nozaru pārstāvji (lauksaimniecība (2 

pārstāvji); mežsaimniecība; kokapstrāde; sabiedriskās ēdināšanas un viesnīcas/tūrisma 

pakalpojumi; tirdzniecība un pakalpojumu sniedzēji; ieguves un apstrādes rūpniecība; 

amatniecība; celtniecība/ceļu būve) un viens Smiltenes novada domes pārstāvis. Smiltenes 

novada domi padomē pārstāv domes izpilddirektors.   

2013.gadā notika 4 Uzņēmēju konsultatīvās padomes sapulces, kurās tika pārrunātas 

nozaru aktualitātes, par valsts atbalsta programmām uzņēmējdarbības attīstībai, pašvaldības 

projektu īstenošanu un plānotiem darbiem, tāpat izvērtušās diskusijas par sociāliem pabalstiem, 

par bezdarbniekiem un simtlatnieku programmu, atbalstu ģimenēm un bērniem u.c.  
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2. SMILTENES NOVADA DOME 

 

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;  

 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 

 

 

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 

Finansu gads 01.01.2013.-31.12.2013 

Smiltenes novada domes locekļi 15 deputāti 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis 

Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš 

Finanšu nodaļas vadītāja Līvija Trapane 

Teritorijas lielums 941,5 km
2
 

Iedzīvotāju skaits 13 663 (01.01.2014.) 

Strādājošo skaits pašvaldībā, pašvaldības 

iestādēs un uzņēmumos 

799 
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2.1. Smiltenes novada domes sastāvs 

Smiltenes novada domē atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumam ir ievēlēti 15 deputāti. 2013. gada 1. jūnijā visā Latvijā notika pašvaldību vēlēšanas. 

Smiltenes novadā kopumā 4787 iedzīvotāji atdeva savu balsi par kādu no kandidātu sarakstiem, 

no kuriem 1060 nobalsoja iepriekšējā balsošanas dienās, 154 nobalsoja vēlētāja dzīvesvietā, 

savukārt vēlēšanu dienā novada 12 iecirkņos nobalsoja 3573 vēlētāji. Kopumā aktivitāte novadā 

bija 42,68%. Visaktīvākie balsotāji bija Smiltenes pilsētā, Grundzāles un Palsmanes pagastos. 

Savukārt zemākā aktivitāte Brantu un Variņu pagastos. Šo velēšanu aktivitāte salīdzinājumā ar 

2009. gada 6. jūnija pašvaldību vēlēšanu aktivitāti ir par apmēram 10% zemāka. 

 

2013. gada 1. jūnija Smiltenes novada domes vēlēšanu rezultāti ir sekojošie: 

 Politiskā partija „Reģionu alianse” - 43,54% un 7 deputātu vietas, 

 Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK - 28,82% un 4 

deputātu vietas, 

 Partija „Vienotība” - 26,52% un 4 deputātu vietas.   

 

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. 

 

Domes deputāti Pārstāvētā komiteja 

Domes priekšsēdētājs  

AINĀRS MEŽULIS 

 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks  

GINTS KUKAINIS 

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

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāts  

IVARS ĀDAMSONS 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

 

Domes deputāts 

KASPARS MARKSS 

 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

 

Domes deputāts 

GUNTARS MARKSS 

 

 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāts 

ANDREJS LĀCIS  

 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

 

Domes deputāte 

INESE RAISKUMA  

 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle  

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

Domes deputāte 

GUNTA MANGALE  

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

 

Domes deputāts 

AIGARS DUDELIS 

 

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

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāte  

VELGA MĀLKALNE 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis  
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 Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāts 

AIGARS VELDRE 

 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

 

Domes deputāte  

ILZE VERGINA 

 

Partija „Vienotība” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle  

Domes deputāte  

TIJA ZAĻKALNE 

 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

Domes deputāts 

OTĀRS PUTRĀLIS  

 

Partija „Vienotība” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāts 

IVARS JOKSTS 
 

Partija „Vienotība” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

 

 

 
10.attēls Smiltenes novada domes deputāti pēc pirmās domes sēdes 

 

2013.gadā Smiltenes novadā notikušas 23 domes sēdes, kurās pieņemti 827 lēmumi. 

Neviena domes sēde nav atlikta deputātu kvoruma trūkuma dēļ. Vidējais domes sēžu 

apmeklējums ir 12. Neviens domes sēdes kavējums nav bijis neattaisnotu iemeslu dēļ. Saskaņā ar 

Smiltenes novada domes nolikumu, domes sēdes notiek vienu reizes mēnesī - pēdējā mēneša 

ceturtdienā. Sēdes ir atklātas, un piedalīties var ikviens novada iedzīvotājs.  

 

Smiltenes domē, atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās teritorijas 

pārvaldīšanai darbojās sekojošas komisijas:  

1. Vēlēšanu komisija; 

2. Administratīvā komisija; 

3. Publisko iepirkumu komisija; 

4. Civilās aizsardzības komisija; 
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5. Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija; 

6. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija; 

7. Zemes komisija; 

8. Apstādījumu saglabāšanas komisija; 

9. Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija; 

10. Licencēšanas komisija; 

11. Politiski represēto peronu lietu komisija (likvidēta ar 24.04.2013.); 

12. Izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku darba algu un piemaksu noteikšanas komisija 

(likvidēta ar 28.05.2013.); 

13. Pedagoģiski medicīnisko komisija; 

14. Komisija bērnu uzņemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas 

grupās pie skolām; 

15. Valsts budžeta mērķdotācijas pirmsskolas (no piecu gadu vecuma), vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam 

aprēķināšanas un sadales kārtība Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

komisija; 

16. Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisija; 

17. Balvas izglītībā piešķiršanas komisija (likvidēta ar 28.05.2013.); 

18. Ekspertu komisija. 

19. Projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 

komisija.  

20. Smiltenes novada domes Autoceļu fonda komisija (izveidota ar 28.02.2013). 

Aktīvāko komisiju rādītāji par 2013.gadu:  

 Publisko iepirkumu komisija – komisijā darbojās 5 locekļi. Sēdēs izskatītas sekojošas 

iepirkumu procedūras - 8 atklātu konkursu procedūras, 38 iepirkumi saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 8¹ pantu un 6 iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta 

10. daļu. 

 Administratīvā komisija darbojas 4 komisijas locekļu sastāvā. Laika periodā no 

01.01.2013. līdz 31.12.2013. kopā izskatītas 117 administratīvo pārkāpumu lietas. 

Piemēroti 86 naudas sodi, 24 brīdinājumi un 1 lietās izbeigta lietvedība, piemēroti 5 

mutvārdu aizrādījumi. 40 persona piemēroto naudas sodu ir nomaksājusi, savukārt 77 

pārkāpēji administratīvo sodu nav nomaksājuši. Kopumā administratīvā komisija 

piemērojusi naudas sodus 1050,00 latu apmērā. 2013. gadā administratīvo pārkāpumu 

protokoli sastādīti 61 nepilngadīgai personai. Administratīvā komisija izskatījusi 50 lietas 

par Smiltenes novada teritoriālo vienību sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem 

un citiem Smiltenes novada pašvaldības izdoto saistošo noteikumu pārkāpumiem. 

Savukārt 67 lietas izskatītas par pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā. 

 Smiltenes novada Vēlēšanu komisijā darbojās 7 locekļi. Smiltenes novada vēlēšanu 

komisija 2013.gada 1.jūnijā organizēja Smiltenes novada domes vēlēšanas. Ar 2013. 

gada 28. augusta lēmumu Nr. 14 „Par Smiltenes novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu” 

izveidots jauns Smiltenes novada vēlēšanu komisijas sastāvs, kas darbosies uz 2013. gada 

1.jūnija Pašvaldību vēlēšanu deputātu pilnvaru termiņu laiku. Komisijā ievēlēti Iveta 

Vērzemniece, Ingars Veismanis, Aurika Zīvere, Ieva Meldere, Maira Kupriša, Ārija 

Beļicka Vinete Brunovska. 2013.gada 2.septembra komisijas sēdē par komisijas 

priekšsēdētāju ievēlēja Auriku Zīvere, par sekretāri – Ivetu Vērzemnieci.  

 Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija - Komisijā darbojās 5 locekļi. 

Notikušas 12 nekustamo īpašumu izsoles un 12 nekustamo īpašumu izsoles atzītas par 

nenotikušām, jo uz izsoli nepieteicās neviens dalībnieks. 

 Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijā darbojas 4 locekļi. Laika posmā no 

01.01.2013. – 31.12.2013. notikušas 16 komisijas sēdes, izskatītas 22 lietas un pieņemti 

16 lēmumi.  
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2.2. Smiltenes novada pašvaldību iestāžu un struktūrvienību personāls  
Kopumā uz 2013.gada 31.decembri Smiltenes novada pašvaldības iestādēs un 

struktūrvienībās strādāja 799 darbinieki.  

 

11. attēls Smiltenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību personāls uz 31.12.2013. 
12

 

Vairāk kā puse no darbiniekiem, tas ir 64 % jeb 509 ir izglītības iestāžu darbinieki, 9 % jeb 

75 ir Smiltenes novada pagastu pārvalžu darbinieki, 8 % jeb 64 darbinieki strādā Smiltenes 

novada domes administrācijā, 7% jeb 55 interešu izglītības iestādēs, 7 % jeb 56 ir kultūras 

iestāžu un bibliotēku darbinieki. Savukārt Sociālā sfērā nodarbināti kopumā 24 darbinieks, 

Bāriņtiesā 10, sporta sfērā 6. No visiem darbiniekiem 82 % ir sieviešu, 18 % vīriešu.  

Uz 2013.gada 31. decembri Smiltenes novada domē strādāja 64 darbinieki. No tiem 42 

sievietes un 22 vīrieši. Divas darbiniece atrodas prombūtnē – bērnu kopšanas atvaļinājumā. 

Smiltenes novada domes administrācijā 40 darbinieki ir ar augstāko izglītību, 6 darbinieki ar 

1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 15 darbinieki ar profesionālo vidējo izglītību un 3 ar 

vidējo izglītību. 

 

12. attēls Smiltenes novada domes administrācijas personāla izglītības līmenis
13

  

 

                                                 
12

 Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļa un Finanšu nodaļa 
13

 Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļa 



19 

 

2.3. Smiltenes novada domes iestādes  
Domes pakļautībā ir šādas pastarpinātās pārvaldes iestādes un struktūrvienības: 

Smiltenes novada izglītības iestādes:  

1. Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola; 

2. Smiltenes ģimnāzija; 

3. Smiltenes Centra vidusskola; 

4. Smiltenes Mūzikas skola; 

5. Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes 

sporta skola; 

6. Smiltenes Mākslas skola; 

7. Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu 

izglītības centrs; 

8. Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāde "Pīlādzītis"; 

9. Palsmanes speciālā internātpamatskola; 

10. Bilskas pamatskola; 

11. Blomes pamatskola; 

12. Grundzāles pamatskola; 

13. Launkalnes sākumskola; 

14. Palsmanes pamatskola; 

15. Palsmanes pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde; 

16. Variņu pamatskola;  

Pagasta pārvaldes un tās pakļautībā esošās 

iestādes un struktūrvienības:  

1. Bilskas pagasta pārvalde; 

 Bilskas feldšeru punkts; 

2. Blomes pagasta pārvalde; 

 Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu 

punkts; 

3. Grundzāles pagasta pārvalde; 

 Grundzāles ambulance; 

4. Launkalnes pagasta;  

 Launkalnes pagasta feldšeru punkts; 

5. Palsmanes pagasta pārvalde; 

6. Variņu pagasta pārvalde; 

 Variņu feldšeru punkts; 

7. Brantu un Smiltenes pagastu pārvalde; 

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; 

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”;  

• SIA „Baltijas ģipsis”.  

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"; 

 Biedrība „Spēkavots”; 

 Eiroregions „Pleskava, Livonija”. 

Smiltenes novada pašvaldībā darbojas 

šādas padome:  

 Būvniecības konsultatīvā padome 

 Direktoru padome 

 Jauniešu dome 

 Uzņēmēju konsultatīvā padome  
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 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. 
 

 

2.4. Nozīmīgākie veikumi un notikumi sociālajā jomā 

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 2013.gada sākumu Smiltenes novada Bāriņtiesa darbojas 9 locekļu sastāvā - 

priekšsēdētājs un 8 bāriņtiesas locekļi. Katrā Smiltenes novada pagasta pārvaldes teritorijā 

darbojas 1 bāriņtiesas loceklis. 

2013. gadā Smiltenes novada bāriņtiesas ir sagatavojusi un sniegusi atzinumus tiesām par 

vecāku un bērnu saskarsmes tiesībām, kā arī strīdus gadījumos, kad vecāki nevar vienoties par 

bērna dzīves vietu un ikdienas aizgādību. Bāriņtiesa piedalās Valkas rajona tiesas sēdēs, kā bērnu 

tiesības aizsardzības institūcija lietās, kur bērniem tiek piemēroti audzinoša rakstura piespiedu 

līdzekļi. Kopumā 2013. gadā bāriņtiesa piedalījās 17 tiesas sēdēs kā prasītāja un trešā persona.  

Katrs aizbildnībā, audžuģimenē vai ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotais bērns ir 

ikgadēji jāapseko, reizēm apsekošanas ir vairākas atkarībā no situācijas ģimenē. Katra 

aizgādnībā esoša persona arī ir apsekojama.  Aizbildņiem un aizgādņiem un vecākiem, kas 

pārvalda bērna mantu  līdz katra gada 1. februārim iesniedzams norēķins par savu darbību. 

Smiltenes novada bāriņtiesā ir izstrādātas attiecīgas veidlapas šiem norēķiniem, lai atvieglotu šo 

personu pienākumu.  

2013. gadā Smiltenes novada bāriņtiesā ir veikta bāriņtiesu lietu pārbaude, kurā tika 

norādīts uz pieļautajām nepilnībām bāriņtiesas darbā. Ņemot vērā pārbaudes rezultātus Smiltenes 

novada bāriņtiesas priekšsēdētāja plāno februāra, marta mēnesī veikt bāriņtiesu darbinieku un 

lietu iekšējo pārbaudi un lietu iekšējo kontroli.  

Smiltenes novada bāriņtiesa sadarbībā ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un  

Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centru rīkoja 2013.gadā 2 reģionālos seminārus 

bāriņtiesu darbiniekiem, par aktualitātēm bāriņtiesu darbā. Kā arī rīkoja aizbildņu un 

audžuģimeņu semināru - atbalsta grupu. Ļoti cieša sadarbība izveidojusies ar Smiltenes novada 

bērnu un ģimenes atbalsta centru.  

Smiltenes novada bāriņtiesa aktīvi darbojas Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā, 

piedaloties arī Saeimas frakciju un komisiju sēdēs, kur tiek skatīti jautājumi, kuri skar Bāriņtiesu 

likumu un tā darbību.  

Viennozīmīgi lielu daļu no bāriņtiesas darba aizņem notariālie pakalpojumi jeb 

apliecinājumu izdarīšana (dati apkopoti tabulā). Nereti bāriņtiesa sniedz arī juridiskās 
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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.  

 

Tabula nr.4 Smiltenes novada Bāriņtiesas darbību raksturojošie rādītāji, 2011.-2013.g.
14

 

 Kategorija 2011 2012 2013 

Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un 

audzināšana un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi 

pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju 

     

 Ģimeņu skaits kopā  6 6 8 

 Bērnu skaits ģimenēs kopā (vecums gados): 12  6 10 

 Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas 

bērna aprūpes tiesības, kopā: 
6  20 9 

 no tā – mātēm  4 10 5 

 tēviem  2 10 4 

Bērni, kuri 2013. gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē:  36 31 36 

 no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē:  3 2 3
15

 

 no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē:  22 20 19 

 no tā bērnu skaits, kuri ievietoti bērnu aprūpes iestādē:  13 9 14
16

 

 Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts 

audžuģimenes statuss, kopā: 
5  5 3 

 no tā audžuģimeņu skaits, kurās ir ievietoti bērni 5  4 3 

Personu skaits, kas pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par 

adoptētājiem 
1 0 1 

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par to, 

ka adopcija ir bērna interesēs 
1 1 1 

Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī, kopā: 16 17 18 

Bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu mantojumam vai 

prombūtnē esošas personas mantai pārskata gada 31.decembrī, kopā 
1 0 0 

Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu aizgādņi iecelti pārskata gadā, 

kopā 
3 1 1 

Bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu mantojumam vai 

prombūtnē esošas personas mantai pārskata gadā, kopā 
1 0 0 

Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo 

pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem 

bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura 

faktiski audzina bērnu vai izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 

15 gadu vecumu, kopā 3 5 5 

Nepilngadīgo personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par 

atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, kopā: 
0 0 4 

                                                 
14

 Smiltenes novada Bāriņtiesa 
15

 Bērni ir ievietoti audžuģimenes, kuras atrodas sekojošos novados Kocēnu novada, Bērzaines pagastā, Ērgļu 

novada, Ērgļos,  Gulbenes novada Tirzas pagastā 

 
16

 2 bērni Skangaļu BSAC (Pauliņi); 2  bērni specializētajos bērnu sociālās aprūpes centros Veģi, Talsu novadā un 

Baldone, Baldones novads ; 10 bērni Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā. 
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Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu 

mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā 
16 19 35 

Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā: 110 105 69 

no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits: 5 7 3 

tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem 
4 7 8 

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits 2012.gada 31.decembrī, ja 

lietas nav nodotas arhīvā, kopā 
156 154 196 

Apliecinājumu izdarīšana (notariālie pakalpojumi) 
739 735 682 

Izdarīto apliecinājumu skaits (visu apliecinājumu un citu Bāriņtiesu likuma 

61.pantā norādīto darbību kopskaits) 
44 18  

Līgumi 318 331 22 

Apliecinājumi 
153 90 163 

Pilnvaras 
    107 

Kopijas 224 296 296 

 

Sociālais dienests  
Smiltenes novada Sociālais dienests ir domes pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, kas 

sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Smiltenes novada 

iedzīvotājiem. Sociālā dienesta darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, LR likumi, 

Ministru kabineta noteikumi, ministriju normatīvie akti, Smiltenes novada domes pieņemtie 

saistošie noteikumi un lēmumi, kā arī Smiltenes novada Sociālā dienesta nolikums.  

Sociālā dienesta darbība un sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtība balstās uz šādiem 

Smiltenes novada domes izstrādātiem vienotiem saistošiem noteikumiem par sociālās palīdzības 

un sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību: 

- Nr. 7/09,,Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības 

pabalstiem”; 

- Nr.6/09 „Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm”;  

- Nr.25/10 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana”; 

- Nr.6/10 „Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas 

un samaksas kārtība”; 

- Nr. 15/12 „Par materiālo palīdzību Smiltenes novada pašvaldībā”. 

2013.gadā tika veikti vairāki grozījumi Smiltenes novada saistošos noteikumos par sociālo 

palīdzību.2013.gada nogalē apstiprināti grozījumi saistošos noteikumos, kas stājas spēkā ar 

2014.gada 1.janvāri; 2009. gada 31. augusta noteikumos Nr.7/09 „Noteikumi par Smiltenes 

novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”: 

- palielināts ikmēneša pabalsts bērniem bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņi 

turpina sekmīgi mācīties, lai nodrošinātu pamatvajadzības Ls 100- ; 

paplašināts palīdzības saņēmēju loks, noteikts, ka medicīnisko izdevumu apmaksai 

pabalstu saņem visas personas (ģimenes), kurām noteikts maznodrošinātais statuss; 

- paplašināts palīdzības saņēmēju loks, noteikts, ka ģimenes pabalstu mācību līdzekļu 

iegādei saņem visas ģimenes, kurām noteikts maznodrošinātais statuss; 

- paplašināts palīdzības saņēmēju loks, noteikts, ka dzīvokļa pabalstu saņem visas 

personas (ģimenes), kurām noteikts maznodrošinātais statuss;  

- palielināts pabalsta apmērs vienai mājsaimniecībai Ls 100-, un Smiltenes novada 

pašvaldības 2012.gada 27.decembrī saistošos noteikumos Nr. 15/12 „Par materiālo palīdzību 
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Smiltenes novada pašvaldībā”, lai sniegtu materiālu atbalstu ģimenēm sakarā ar bērna 

piedzimšanu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai palielināts pabalsts uz Ls 100-, Nr. 6/09 

„PAR SMILTENES NOVADA PABALSTIEM AUDŽU ĢIMENĒM” Lai sniegtu finansiālu 

atbalstu audžuģimenēs ievietotiem bērniem ikmēneša bērna uzturēšanai palielināta uzturnauda uz 

Ls 120,00; 

Lai pilnveidotu savas profesionālās prasmes un iemaņas, paaugstinātu savu kvalifikāciju 

2013. gada laikā 11 Smiltenes novada Sociālā dienesta darbinieki ir piedalījušies dažādās 

profesionālās ar sociālo darbu tieši saistītās apmācībās. Sociālais dienests ir nodrošinājis saviem 

darbiniekiem 24 akadēmisko stundu ap mācības. 

2013. gadā paplašinātas sociālā darba speciālistu iespējas pārbaudīt ģimeņu (personu) 

iesniegumos norādīto informāciju. Smiltenes novada Sociālais dienests ir paplašinājis pieeju 

dažādām valsts datu bāzēm. Izvērtējot katru situāciju, Sociālais dienests var iegūt informāciju 

par klientu no Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas un Valsts vienotās datorizētās 

zemesgrāmatas. Katru mēnesi tiek gatavotas sekojošas atskaites: 

- statistikas atskaite LM par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo 

palīdzību Smiltenes novada iedzīvotājiem; 

- atskaite Latvijas Pašvaldību savienībai un A/S „Latvenergo” par izsniegtajām 

dāvanu kartēm; 

- atskaite Latvijas Sarkanajam Krustam par izsniegtajām Eiropas Kopienas pārtikas 

pakām; 

- atskaite Latvijas Bērnu fondam par sniegto sociālo pakalpojumu – rehabilitāciju; 

- atskaites par asistentu pakalpojumu finanšu izlietojumu; 

- NVA atskaites par algoto pagaidu sabiedriskiem darbiem.  

 

Sociālā dienestā ir sniegtas 3068 konsultācijas un veiktas apsekošanas klientu dzīvesvietā.  

 

Sociālā palīdzība 

2013. gadā Sociālajā dienestā saņemti 1880 iesniegumi. Sociālā palīdzība tika piešķirta 

792 ģimenēm (kopā 2139 personām). 516 ģimenēm – attiecīgi 1388 personām noteikts trūcīgas 

ģimenes statuss. Sociālās palīdzības pabalstiem kopā izlietoti Ls 102 452,20: 

 

Sociālajā dienestā ir noteikti šādi pabalstu veidi:  

- Garantētais minimālais ienākums. No trūcīgajām ģimenēm 47 (98 personas) 

saņēma valsts noteiktā garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa 

nodrošinājuma pabalstus. Izmaksājot pabalstus GMI līmeņa nodrošināšanai, 2013. 

gadā kopumā izlietoti Ls 7213,88, gada vidējais pabalsts GMI līmeņa 

nodrošināšanai vienai personai mēnesī bija Ls 23,61.  

- Dzīvokļa pabalsts. 558 (1316 personas) trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes  

saņēma dzīvokļa pabalstus. Izmaksājot pabalstus 2013. gadā kopumā izlietoti Ls 

28350,00, no tiem Ls 26700,00 izsniegti naudā, bet Ls 1650,00 natūrā. (Natūrā 

izsniegtais pabalsts nozīmē, ka palīdzība tiek sniegta nevis naudas izteiksmē, bet 

gan, piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts komunālo pakalpojuma sniedzējam). 

- Pabalsts mācību līdzekļu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem - Ls 20 apmērā, 

izmaksāti 166 ģimenēm/ 254 bērniem Ls 5631,00.  

- Pabalsts ēdināšanai skolās un pirmsskolas iestādēs - izmaksāti 539 bērniem, 

kopā izlietoti 44647,66 Ls.  

- Pabalstus medicīnas pakalpojumu apmaksai un medikamentu iegādei 

saņēmušas 189 personas, izlietoti Ls 7234,66.  

- Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm. Šiem pabalstiem 2013.gadā 

izlietoti 7175,00 LVL. Pabalstus saņēmušas 12 ģimenes (kopā 12 personas 

ģimenēs). Divi bērni, kuru vecākiem atņemtas aprūpes tiesības ievietoti 2 audžu 

ģimenēs. Pabalstos audžuģimenēm 2013.gadā izlietoti Ls 2200,00. 
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13.attēls Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi.
17

 

 

 

Sociālie pakalpojumi 

2013.gadā 19 personas saņēma sociālo pakalpojumu - aprūpe mājās. No tiem 5 ir 

pilngadīgas personas ar invaliditāti un 15 pensijas vecuma personas.  

Nodrošināti ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi - pansionātos 6 personām pakalpojums tiek pirkts no citas pašvaldības, 19 personām 

pakalpojums nodrošināts Smiltenes pašvaldības pansionātā.  

Ārpusģimenes aprūpes institūcijās atrodas 2 Smiltenes novada bērni - Skangaļu muižas 

Bērnu un sociālās aprūpes centrā. 

Psihologa pakalpojumi izmantoti 9 Smiltenes novada bērniem, kuri cietuši no 

prettiesiskām darbībām, 2013. gadā tika organizēti, izmantojot valsts paredzētos līdzekļus šim 

mērķim. Izmantotas rehabilitācijas gan stacionāri, gan ambulatori 

 2013.gadā 22 personām ar funkcionāliem, 8 politiski represētām personām tika piešķirta 

rehabilitācija Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) un 2 personām valsts nodrošināts 

pansionāts personām ar psihoneiroloģiskām saslimšanām. Īslaicīgas un ilgstošās sociālās aprūpes 

institūcijās tika ievietotas personas: Bērnu un ģimenes  atbalsta centrā dažādās krīzes situācijas  

atbalstu raduši 49 mūsu novada bērni. 

 

Citi nozīmīgi veikumi un notikumi:  

Projektu realizācija:  

- 2013.gadā Sociālais dienests īstenoja LEADER projektu „Sociālo pakalpojumu 

paplašināšana un atbalsta grupu telpu iekārtošana Smiltenes novada 

iedzīvotājiem”. Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 

“Vietējās attīstības stratēģijas” LAD Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības 

pārvaldes apstiprinātais projekts, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 5. 

kārtas ietvaros. Kopējais finansējums 4084,90 Ls, no kura ELFLA 

līdzfinansējums 3676,41 Ls un Smiltenes novada domes finansējums 408,49 Ls. 

Projekta rezultātā ir izveidota dušas telpa, veļas mazgāšanas punkts, pārtikas paku 
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uzglabāšana, humānās palīdzības izsniegšanas vieta un iekārtots sociālā atbalsta 

grupu nodarbību un apmācību norises telpas sociālo prasmju pilnveidošanai 

Brantu un Smiltenes pagastu un Smiltenes pilsētas iedzīvotājiem. Telpas izmanto 

novada iedzīvotāji, nodarbības organizē NVA Smiltenes nodaļa. 

- Sociālais dienests sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais 

dienests” ir realizējis Smiltenes novada pašvaldībā 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes 

"Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu 

attīstība reģionos" otrās kārtas otrajā apakškārtā apstiprināto ESF projektu 

„Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”. Projekts 

 tika īstenots septiņās Vidzemes reģiona pašvaldībās Cēsu novadā, Beverīnas 

novadā, Jaunpiebalgas novadā, Mazsalacas novadā, Smiltenes novadā, Valkas 

novadā, Valmieras pilsētā. Projekta mērķis – attīstīt jaunu sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu Vidzemes reģionā – mobilo sociālo pakalpojumu Resursu centru, lai 

uzlabotu projekta mērķa grupu klientu (personu ar funkcionāliem traucējumiem, 

pensijas un pirmspensijas vecuma personu, daudzbērnu ģimeņu un nepilno 

ģimeņu, bērnu no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, no vardarbības cietušo 

personu, no psiho aktīvām vielām atkarīgo personu) funkcionālās prasmes un 

veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū. 2013.gadā projekta aktivitātēs 

notika  interaktīvā interesentu un klientu konsultēšana, projekta mājas lapas 

izveidošana, informācijas sniegšana (e-konsultācijas); sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām (atbalsta grupas, 

darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai, individuālās apmācības 

socializācijai e-vidē, individuālās konsultācijas); sociālā darba speciālistu 

profesionālās kapacitātes pilnveide un stiprināšana. Blomes pagastā notika divas 

atbalsta grupas - atbalsta grupa pirmspensijas un pensijas vecuma personām un 

sociālā riska ģimenēm ar bērniem; 

- Ar 2013.gada 1.janvāri pašvaldībā tiek nodrošināti asistenta pakalpojumi 

personām ar 1. un 2.grupas un bērniem ar invaliditāti, kuriem konstatētas ļoti 

smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojums. Asistents palīdz 

pārvietoties ārpus mājokļa - uz skolu, darbu, pakalpojuma saņemšanas vietu. Uz 

2013.gada 31.decembri novadā asistenta pakalpojumi tiek nodrošināti 7 bērniem – 

invalīdiem, 15 1. grupas invalīdiem, 10 2.grupas invalīdiem, par kopējo summu  

Ls 13 400,00. 

- 2013.gadā turpinājās ESF finansēta NVA pasākuma “Algoti pagaidu 

sabiedriskie darbi” ieviešana Smiltenes novadā. Periodā no 2013.gada 2. janvāra 

līdz 2013.gada 31.decembrim tika izveidotas 64 jaunas algoto pagaidu sabiedriskā 

darbavietas.  

 

Saņem atbalstu no līdzcilvēkiem:  

Smiltenes novada Sociālais dienests saņēma lielu sabiedrības atbalstu krīzes situācijā 

nonākušo ģimeņu sociālās situācijas uzlabošanai no nevalstiskām organizācijām, Latvijas 

uzņēmumiem, privātpersonām. Daudzi labi cilvēki, uzņēmumi nodarbojās ar dāvināšanas prieku 

un labdarību, sadarbojoties ar Sociālo dienestu iesaistās brīvprātīgā darbā, kā arī dažādos veidos 

iepriecina ļoti daudzus novada iedzīvotājus: 

- AS „Smiltenes piens” dāvināja novada vientuļiem pensionāriem 300 dāvanu 

kartes Ls 10 vērtībā ar iespēju iepirkties AS „Smiltenes piens” veikalā, lai radītu 

Ziemassvētku prieku šajās ģimenēs. 

- Sociālā dienesta darbinieki sadarbībā ar novada reliģiskām organizācijām 

organizēja humānās palīdzības, pārtikas paku, dažādu rotaļlietu un mācību 

līdzekļu bērniem izsniegšanu. Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta smiltenes 

filiāli ikgadējā palīdzībā trūcīgajiem un maznodrošinātajiem izsniegtas 4500 

pārtikas pakas, kuru saturs bija pilnpiena pulveris 0,4kg., makaroni 1kg., tvaicēti 
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rīsi 0,4kg., griķi 0,4kg., manna 0,5 kg., kviešu milti 0,5 kg., sautēta cūkgaļa 0,25 

kg.  

- 2013. gada laikā tika izsniegtas 120 AS “Latvenergo” dāvināts  „Elektrības 

norēķinu kartes 53,70 LVL”. kas ir nodotas trūcīgām un citām mazaizsargātajām 

ģimenēm ar bērniem (labuma guvējs) Smiltenes novadā, kas lieto AS 

„Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju, veicot sociālā atbalsta kampaņu (kopējā 

dāvinājuma vērtība – Ls 6444,00 ( seši tūkstoši četri simti četrdesmit četri lati 00 

santīmi.  

 

2013.gadā sociālie darbinieki 8 jauniešiem - 12.klašu skolniekiem, kuri pēc vidējās 

izglītības iegūšanas vēlējās turpināt mācības dažādās augstskolās, cerot iegūt atbalstu un 

finansiālos līdzekļus mācību maksām, sagatavoja rekomendācijas - ieteikuma vēstules 

iesniegšanai Vītolu fondā un fondā „Ceļa maize”. 

 

2014.gadā turpināsies ESF finansēta NVA pasākuma “ Algoti pagaidu sabiedriskie 

darbi” ieviešana Smiltenes novadā. Periodā no 2014.gada 2. janvāra līdz 2014.gada 

31.novembrim tiks izveidotas 36 jaunas algoto pagaidu sabiedriskā darbavietas. Sociālais 

dienests plāno piedalīties projektā „ Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – 

daudzbērnu ģimeņu apliecības - Goda ģimenes kartes ieviešana”. Goda ģimenes karte ir 

valsts atbalstīta projekta „Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu 

apliecības - Goda ģimenes kartes ieviešana”. Projekta mērķis ir radīt atbalsta mehānismu 

daudzbērnu ģimenēm ar atlaižu un privilēģijas kartes palīdzību ģimenēm. 2014.gadā plānots 

slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību „Latvijas  Samariešu apvienība” par projekta  

“Samariešu atbalsts mājās ” īstenošanu novadā.  Projekta mērķis ir izveidot visaptverošu aprūpes 

mājās risinājumu personām, ar ierobežotu piekļuvi sociālās un veselības aprūpes infrastruktūrai. 

Projekta potenciālie klienti ir pensijas vecuma personas ar aprūpes vajadzībām, kas dzīvo viensētās, 

nošķirti no apdzīvotiem centriem un kuriem, galvenokārt personisko pašaprūpes spēju, transporta, 

dzīvesvietas labiekārtojuma vai līdzīgu iemeslu dēļ ir ierobežota tiem nepieciešamo sociālās un 

veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana.  

 

2.5. Nozīmīgākie veikumi un notikumi izglītības jomā 
 

Smiltenes novada pašvaldības teritorijā pēc novada izveidošanas iespēju saņemt 

pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes, interešu un augstāko 

izglītību nodrošina 19 izglītības iestādes (tai skaitā pašvaldības, valsts un privātās izglītības 

iestādes): 

- 2 pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības grupas 8 skolās; 

- 5 pamatskolas un 2 sākumskolas;  

- 1 vidusskola un 1 ģimnāzija; 

- 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. 

- Baltijas starptautiskās akadēmijas filiāle; augstskolas „Attīstība” filiāle. 

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 novadā uz 2013.gada 2.septembri skolas gaitas uzsāka kopumā 1687 skolēni, kas 

ir par 51 mazāk, salīdzinot ar 2012.gadu. 
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*I-psk - internātpamatskola 

 14.attēls Izglītojamo skaits Smiltenes novadā uz 02.09.2013.
18

 

 

Valsts pārbaudes darbu koordinēšana 

 

Smiltenes novada Izglītības pārvalde veic valsts pārbaudes darbu norises gaitas 

koordinēšanu tajā skaitā arī Smiltenes tehnikumā. 

 

Tabula nr.5 Smiltenes novada 12.klašu centralizēto Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2013.g. 

Eksāmeni 

ABC līmeņi 

% 

Smiltenes 

ģimnāzija 

ABC līmeņi 

% Centra 

vidusskola 

ABC līmeņi 

% 

Smiltenes 

Valsts 

tehnikums 

ABC līmeņi 

valstī % 

Latviešu valoda un 

literatūra 64,87% 65,02% 46,36% 55,7% 

Angļu valoda 63,59% 57,05% 34,39% 54,7% 

Krievu valoda 45,98% 53,91% 46,58% 64,2% 

Vācu valoda - - - - 

Matemātika 42,48% 40,33% 19,30% 37,3% 

Bioloģija 64,69% 50,66% 41,66% 65,6% 

Ķīmija 55,44%   21,05% 63,7% 

Fizika 51,95%   26,83% 53,8% 

Vēsture      29,77% 37,2% 

 

 Visu obligāti kārtojamo eksāmenu (latviešu valoda, angļu valoda, matemātika 90 skolēni 

no Smiltenes ģimnāzijas un Smiltenes Centra vidusskolas) rezultāti pārsniedz valsts 

vidējo.  

 Dabaszinību priekšmetos – šogad nesasniedz valsts vidējo. Iespējamais pamats šo CE 

rezultāti reti kur nepieciešami iestājoties vai nav nepieciešami skolēnam vispār. Kārtotāju 

skaits neliels: ķīmija 3 skolēni no Smiltenes ģimnāzijas, fizika 9 skolēni no Smiltenes 
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ģimnāzijas, bioloģija 7 skolēni no Smiltenes ģimnāzijas un 3 skolēni no Smiltenes Centra 

vidusskolas. 

 Krievu valoda – iespējams, ka rezultāts saistāms ar to, ka esam „latviskākais novads 

Vidzemes centrā”, arī maz kārtotāju: krievu valoda 2 skolēni no Smiltenes ģimnāzijas un 

3 skolēni no Smiltenes Centra vidusskolas. 

 

Izglītības projektu vadība 

2013.gadā turpinājās projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās 

atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”, ko koordinē Latvijas 

Universitāte sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību, Blomes pamatskolu un Smiltenes 

ģimnāziju. 2013.gada projektā no jauna iesaistījās Grundzāles pamatskola. Programma sastāv no 

sešām savstarpēji saistītām sadaļām: Atbalsts pozitīvai uzvedībai, Sociāli emocionālā 

audzināšana, metode „Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes apguves veicināšanai”, vecāku 

kompetences pilnveide skolēnu izglītības ieguves atbalstam un sadarbībai izglītības iestādes, 

pašvaldības un valsts līmenī, karjeras atbalsta pasākumu kopums. Ar programmas īstenošanu 

skolās tiek samazināti daudzi sociālās atstumtības risku veicinošie faktori: mācīšanās grūtības, 

uzvedības regulācijas problēmas, sociāli-emocionālās problēmas, ģimenes atbalsta trūkums, kā 

arī programma savstarpēji saistīta ar citām saistītām aktivitātēm pašvaldībā, lai nepieciešamības 

gadījumā saņemtu atbalstu no pašvaldības speciālistiem. Projekts palīdzējis arī uzlaboties novada 

domes starpinstitucionālai sadarbībai (Sadarbības vienība = sociālais dienests + IP + pašvaldības 

policija + bāriņtiesa + izglītības iestādes) 

 

Mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi 

Noritējušas visas 13 valsts piedāvātās olimpiādes un 19 novada olimpiādes, kuras netiek 

organizētas valstī, bet nepieciešamas daudzpusībai un jaunāko klašu skolēnu ievirzei dalībai 

olimpiādēs vecākajās klasēs. Uz augstāka līmeņa (valsts vai reģionālajām) kārtām uzaicināti 40 

skolēni, no tiem augstu novērtējumu un atzinību guvuši 18. Skolēni ar panākumiem iesaistījušies 

dažādos konkursos, piem., Rēķini galvā!, Eiropas parlamentāro debašu, publiskās runas u.c. 

Novadā startējušo rezultāti:  

Tabula nr.5.1 Novada skolēnu sasniegumu olimpiādēs 2013.g. 

    1.v. 2.v. 3.v. Atz. 

Valsts olimpiādes novada kārta 216 20 13 13 24 

Novada olimpiādes 261 24 25 24 27 

Novada sākumskolas olimpiādes 103 7 11 7   

  580 51 49 43 51 

 

Metodiskais darbs un skolotāju tālākizglītība 

2013.gadā turpinājās uzsāktā jaunā darba forma – Metodisko dienu organizēšana novada 

izglītības darbiniekiem janvārī un jūnijā. Organizēti dažādi pedagogu profesionālās pilnveides 

kursi tajā skaitā „Interneta iespējas mūsdienīgam mācību procesam” un “Mācību satura 

integrēšana”). 

Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldei izveidojusies konstruktīva, radoša sadarbība 

ar Smiltenes novada pirmsskolas metodisko centru - PII „Pīlādzītis”. 2013. gadā organizēti 

vairāk kā 10 pasākumi, semināri, metodiskās dienas, kursi, kur padziļinātas zināšanas par 

sekojošām tēmām: domāšanas veicināšanu, iztēles attīstību, psiholoģiskās palīdzības iespējas u.c. 

2013.mācību gadā Smiltenes ģimnāzija kā VISC Inovatīvās pieredzes skola sadarbībā ar 

novada domes Izglītības pārvaldi ir organizējusi vairākus seminārus novada dabaszinātņu un 

matemātikas skolotājiem, direktoriem un direktoru vietniekiem. Šī “mācīšanās kopienā” ir 

augstu novērtēta arī valsts līmenī kā labās prakses piemērs. 
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Palsmanē notika 9. Vasaras skola 80 humānas pedagoģijas interesentiem, ko organizēja 

Smiltenes novada domes Izglītības pārvalde, sadarbībā ar Latvijas humānās pedagoģijas 

asociāciju. 

2013.gadā ar mērķi uzlabot novada skolotāju sadarbību un gūt pozitīvu pieredzi kopā 

savstarpēji mācoties kopienā papildināts nolikums par metodisko darbību novadā, pievienojot 

skolu inovatīvās pieredzes sadaļu. 

Jauna un pozitīva pieredze - vienotās vērtēšanas uzsākšana novadā 9.kl. angļu valodā. 

Ieviesta jauna atlīdzības sistēma metodisko apvienību vadītājiem, pārejot uz konkrētu 

veikto darbu apmaksu. 

 

Atbalsts skolēniem 

Realizējot uzdevumu, skolēna pieredzē balstīts jēgpilns mācību process; mācību satura 

apguve ar praktisku dzīvesdarbību, novadā noritējušas nodarbības:  

 „Pūcītes skola” nodarbības talantīgiem 3.-4.klašu bērniem; 

 Zinātnes darbnīcas ķīmijā; 

 Nodarbības Jauno ģeogrāfu skola; 

 Jauno matemātiķu skola 5.-8. un 9.-12.kl.; 

 Literāri vizuālās radošās darbnīcas Mēru muižā novada skolēniem;  

 Mācību kurss visa novada 9.-12.kl. interesentiem „MicroTik datortīkli”; 

 Skolēnu izpratnei un atbildīgai attieksmei pret veselību un drošību un ekonomiskā; 

izglītošanai sadarbībā Jaunatnes Attīstības un Sadarbības Multikulturālo apvienību 

„JASMA” visās novada vidējās izglītības iestādēs notika informatīva kampaņa pret 

cilvēku tirdzniecību. 

Smiltenes novada skolu sports  

2013.gadā novadā notika sacensības 9 sporta veidos, pavisam 29 sacensības 3 vecuma grupās:  

 1.-6.klašu grupā – 10 sacensības; 

 7.-9.klašu grupā – 10 sacensības; 

 10.-12.klašu grupā – 9 sacensības; 

         2012./13. mācību gadā skolu kopvērtējumā. 

  

1.-6.klašu grupā 1.v. Smiltenes Centra vidusskola 2.v. Trīs pakalnu sākumskola, 3.v. Variņu 

pamatskola;  

7.-9.klašu grupā –Smiltenes ģimnāzija, Smiltenes Centra vidusskola, Grundzāles pamatskola;  

10.-12.klašu grupā – Smiltenes Valsts tehnikums-profesionālā vidusskola, Smiltenes ģimnāzija, 

Smiltenes Centra vidusskola.  

 

Skolēni piedalījās arī novadā rīkotajās masu sacensībās – skrējienā „Tepera apļi”,1.maija 

ielu stafetēs „Top 2013”, skrējienā „Smiltenes apļi-2013”, Smiltenes novada čempionātā 

basketbolā, telpu futbolā, volejbolā un pludmales volejbolā. Latvijas jaunatnes ziemas olimpiādē 

piedalījās skolēni no Grundzāles psk. un SĢ. Latvijas Jaunatnes olimpiādē Ventspilī labi startēja 

Smiltenes novada komanda, izcīnot 5 medaļas, komanda ierindojās 27.vietā (no 59 komandām):  

 Rūta Brakovska (SĢ) – 1.vieta MTB riteņbraukšanā;  

 Linda Puriņa (SĢ)– 2.vieta augstlēkšanā un 3.vieta tāllēkšanā;  

 Jāzeps Groza (SĢ) – 3.vieta šķēpa mešanā;  

 Kārlis Brikmanis (Bilskas psk.)– 3.vieta BMX 

 Futbolā – 4.vieta (SĢ un SCV audzēkņi). 
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Aktīvākās skolas šajā mācību gadā ir bijušas: 

 Smiltenes Centra vidusskola (skolotāji M.Mikarta, I.Joksts), startēja 27 komandas,  

 Smiltenes ģimnāzija (V.Veismane, A.Rozītis), 23 komandas,  

 Grundzāles (M.Stabiņš), 20 komandas, 

 Blomes (J.Bērziņš), 16 komandas, 

 Variņu (Z.Beitika), 13 komandas, 

 Palsmanes (A.Pūce), 11 komandas. 

 

Analizējot individuālos un komandu rezultātus, var secināt, ka labākos rezultātus uzrāda 

skolēni, kuri trenējas sporta skolā. Ļoti svarīga ir arī sporta bāze skolās. Piemēram, Variņu 

pamatskolā pēc sporta zāles uzcelšanas rezultāti aug un 1.-6.klašu grupā ir izcīnīta 3.vieta. 

Novadā šobrīd nav stadiona, kur varētu noorganizēt kvalitatīvas vieglatlētikas sacensības. Arī 

ziemā kvalitatīvas vieglatlētikas sacensības nav, kur rīkot. 

 

Nozīmīgi apbalvojumi skolotājiem:   

 2013.gadā Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes balvu izglītībā saņēma Eva 

Uldriķe Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas mūzikas skolotāja un Lita Paulsone 

Smiltenes ģimnāzijas angļu valodas skolotāja. 

 Izglītības uz zinātnes ministrijas Atzinības rakstus saņēma Palsmanes pagasta pārvaldes 

vadītāja Tigna Podniece un Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece par 

ieguldījumu un atbalstu pagastu izglītības iestāžu renovācijā. 

 Luda Bērziņa balvas konkursa laureātu titulu saņēma Smiltenes Centra vidusskolas 

skolotāja, novada logopēdu Metodisko apvienību vadītāja Ārija Baumane par pieredzes 

materiālu “Kā veiksmīgi iemācīt bērnam lasīt.” 

 2013.gada Smiltenes novada domes “Gada balva izglītībā” piešķirta Blomes pamatskolas 

direktorei Mudrītei Vestfālei. 

 2013.gada Smiltenes novada domes “Gada balva kultūrā” piešķirta Smiltenes Mūzikas 

skolas skolotājam Pēterim Vilkam. 

 2013.gada Latvijas Universitātes skolotāja balva dabaszinātņu mācību priekšmetos 

piešķirta Jānim Celmiņam. 

 Smiltenes novada domes konkursā „Par Smiltenes novada domes vispārizglītojošo 

mācību iestāžu 12.klašu absolventu mācību darba rezultātiem” apbalvoti - 8 Smiltenes 

ģimnāzijas un 6 Smiltenes Centra vidusskolas absolventi. 

 

 

2.6. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras, sporta un tūrisma 

jomā  

 

Kultūra  
Smiltenes novada Kultūras pārvalde darbojas kā administrējošais, koordinējošais un 

metodiskais centrs Smiltenes novada kultūras un tūrisma iestādēm un struktūrvienībām. 

Pārvaldes darbības mērķis 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 Smiltenes novadā. Pārvaldei ir savs logo un sava veidlapa, kā 

arī tiesības lietot savu simboliku, ko ar rīkojumu ir apstiprinājis Smiltenes novada 

izpilddirektors. 

Smiltenes novada Kultūras pārvaldes tiešās pakļautības iestādes  un struktūrvienības: 

 Smiltenes pilsētas Kultūras centrs, 

 Smiltenes novada bibliotēka (ar apakšstruktūrām). 
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 Tūrisma informācijas centrs, 

 Smiltenes novada muzejs; 

 Smiltenes novada Blomes Tautas nams, 

 Smiltenes novada Variņu Tautas nams, 

 Smiltenes novada Launkalnes Tautas nams, 

 Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu Tautas nams, 

 Smiltenes novada Grundzāles Kultūras nams, 

 Smiltenes novada Palsmanes Kultūras nams, 

 Smiltenes novada apvienoto Smiltenes un Brantu pagastu Kultūras darba 

organizators. 

Tautas/kultūras nami nodrošina kultūras mantojuma un tautas tradīciju saglabāšanu, 

kultūras dzīves norišu daudzveidību un pieejamību pagastos un Smiltenes novadā. Tūrisma 

informācijas centrs nodrošina klientu apkalpošanu Smiltenes pilsētā un kvalitatīvus tūrisma un 

informācijas piedāvājumus par Smiltenes pilsētu un Smiltenes novadu. 

Kultūras pārvaldes administrācijas darbu nodrošina 2 darbinieki – vadītājs un 

administrators. Pārvaldē 2013.gadā darba tiesiskajās attiecībās stājās 39 darbinieki, bet uz 

2013.gada 31.decembri strādāja 34 darbinieki. Amatiermākslas mākslas kolektīvu darbību 

nodrošina 36 kolektīvu vadītāji, koncertmeistari un asistenti, kuri tiek algoti sezonāli noslēdzot 

Uzņēmuma līgumu par konkrētu darbu. 

Smiltenes novadā darbojās 41 amatiermākslas kolektīvs, no kuriem 17 ir iesaistīti 

Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšanā. Smiltenes novadā 2013.gadā amatiermākslas 

kolektīvos bija iesaistīti 731 iedzīvotājs, no kuriem visapmeklētākie bija jauniešu deju kolektīvi 

ar 127 dalībniekiem, vidējās paaudzes deju kolektīvi 122 un amatierteātri ar 121 dalībnieku. 

2013.gadā radošo darbību uzsāka 2 jauni amatiermākslas kolektīvi – Blomes vīru ansamblis un 

Launkalnes sieviešu ansamblis. 

 

Tabula nr.6 Amatiermākslas kolektīvos iesaistīto dalībnieku skaits 2013.gadā
19

 

Nr. Nosaukums Atrašanās vieta Dalībnieku skaits 

Amatierteātra kolektīvi Siev.        Vīr.          Kopā 

1. Birzuļu tautas nama dramatiskā teātra kopa "Mēris" Bilskas pagasts 9      5   14 

2. Blomes amatierteātra kolektīvs "Nenolaid rumpi" Blomes pagasts 10       10 20 

3. Grundzāles pagasta amatierteātris "Cik Jaudas" Grundzāles pagasts 10      5   15 

4. Brantu pagasta amatierteātris „Sandals”  Brantu pagasts 8       4 12 

5. Palsmanes teātra mīļu apvienība „Randiņš”   Palsmanes pagasts 11   5   16 

6. Tautas teātris Smiltenes pilsēta 15      8 23 

7. Amatierteātra kolektīvs "Trīnis" Smiltenes pagasts 13   9    21 

Ansambļi    

1. Sieviešu vokālais ansamblis Blomes pagasts 9     - 9 

2. Sieviešu vokālais ansamblis "Prieks, kur tu rodies?!" Grundzāles pagasts 7    0 7 

3. Sieviešu vokālais ansamblis "Undīnes” Smiltenes pagasts 9   0    9 

4. Sieviešu vokālais ansamblis „Sinkope” Variņu pagasts 4      0 4 

5. Vīriešu vokālais ansamblis Blomes pagasts 0 9 9 

6. Sieviešu vokālais ansamblis „Anemones” Launkalnes pagasts 9 0 9 

7. Vokālais ansamblis Bilskas pagasts 8 5 13 

Folkloras kopa    

1. Folkloras kopa Launkalnes pagasts 11       3 14 

Deju kolektīvi    

                                                 
19

 Smiltenes novada domes Kultūras pārvalde 



32 

 

1. Bilskas pagasta Birzuļu tautas nama jauniešu deju 

kolektīvs „Piesitiens” 

Bilskas pagasts 10    9    19 

2. Jauniešu deju kolektīvs „Atspēriens” Blomes pagasts 10       11 21 

3. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Rieda" Grundzāles pagasts 15      15 30 

4. Jauniešu deju kolektīvs "Riedēni" Grundzāles pagasts 11 9 20 

5. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Cīrulis" Palsmanes pagasts 15      13 28 

6. Jauniešu deju kolektīvs "Mazais brālis" Palsmanes pagasts 9      8 17 

7. 

 

Tautas deju ansamblis "Ieviņa"  Smiltenes pilsēta       

16     

15 31 

9. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Sanācēji" Smiltenes pagasts 11       10 21 

10. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Varis" Variņu pagasts 10 9 19 

11. Jauniešu deju kolektīvs "Dancātājs" Variņu pagasts 9  10 19 

12. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ieviņa” Smiltenes pilsēta 12 12 24 

Kori    

1. Smiltenes pilsētas jauktais koris "Pakalni" Smiltenes pilsēta 26      10 36 

2. Smiltenes pilsētas senioru koris "Mežābele" Smiltenes pilsēta 21   3   24 

3 Smiltenes pilsētas jauktais koris "Vidzemīte" Smiltenes pilsēta 27   13  40 

Lietišķās mākslas studijas    

1. 

 

Smiltenes Tautas lietišķās mākslas studija "Smiltene" Smiltenes pilsēta 22    0   22 

2. Variņu pagasta rokdarbu pulciņš Variņu pagasts 12      8 20 

Mūsdienu deju kolektīvi    

1. Variņu pagasta bērnu mūsdienu deju grupa Variņu pagasts 13        5 18 

2. Variņu pagasta sieviešu mūsdienu deju grupa Variņu pagasts 8       0 8 

Senioru Eiropas deju kolektīvi    

1. Senioru Eiropas deju grupa "Papardes" Blomes pagasts 16      0 16 

2. Senioru Eiropas deju kolektīvs "Mežrozītes" Palsmanes pagasts 15      1 16 

3. Senioru Eiropas deju grupa "Smiltesele" Smiltenes pagasts 20   0    20 

Līnijdeju kolektīvi    

1. Līnijdeju grupa "Country life" Grundzāles pagasts 6    1    7 

2. Līnijdeju kolektīvs "Let's dance" Palsmanes pagasts 20       0 20 

Pūtēju orķestris    

Smiltenes pilsētas Pūtēju orķestris Smiltenes pilsēta 20      20 40 

Kopā     731 

 

Amatiermākslas kolektīvu darbība tiek nodrošināta Smiltenes novada kultūras iestādēs – 7 

kultūras un tautas namos, apvienotajā Smiltenes un Brantu pagastā telpas tiek īrētas SIA 

„Vidzemīte” klubā un Smiltenes tehnikumā. Smiltenes novadā ir 4 brīvdabas estrādes. 2013.gada 

augusta sākumā Smiltenes novada svētku laikā Grundzālē tika atklāta novada ceturtā brīvdabas 

estrāde.  

2013.gada 8.martā pēc renovācijas tika atklāts Smiltenes pilsētas Kultūras centrs, kurā 

darbojās 8 tautas mākslas kolektīvi. Visnoslogotākais iestāde ir Smiltenes pilsētas Kultūras 

centrs. Vidēji mēnesī Kultūras centrs apkalpo 5100 apmeklētājus, tai skaitā mēģinājumu 

dalībniekus, pasākumu apmeklētājus, bērnu kolektīvu dalībnieku vecākus un citus interesentus. 

Visplašāk apmeklētais Smiltenes pilsētā ir ikgadējais grupas „Apvedceļš” jubilejas 

pasākums, kas pulcē ap 4000 apmeklētājiem, kā arī Smiltenes pilsētas svētki, kas pulcē ap 3700 

apmeklētājiem. Pagastos apmeklētākie pasākumi ir vietējo pašdarbības kolektīvu koncerti, kā arī 

dažādu TV šovu mākslinieku viesizrādes. Vietējie iedzīvotāji un novada viesi iecienījuši ir arī 

amatierteātru pirmizrādes, kolektīvu jubileju koncertus un talantu konkursus.  
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Bibliotēkas atrodas Smiltenes pilsētā un gandrīz katrā pagastā, izņemot Smiltenes pagastu. 

Kopumā novadā darbojas 10 bibliotēkas, nodrošinot to pakalpojumu pieejamību novada visiem 

iedzīvotājiem. 2013. gadā Smiltenes novadā kopējais lasītāju skaits bija 3506, salīdzinot ar 

iepriekšējiem gadiem, tas ir samazinājies. Vidēji Smiltenes novada bibliotēkas vismaz vienu reizi 

gadā apmeklē 24,4%
20

 novada iedzīvotāju. Vislielākais lasītāju skaits reģistrēts Smiltenes 

novada bibliotēkā, jo to arī apmeklē apkaimes pagastu iedzīvotāji.  

Vispieprasītākie ir preses izdevumi, kā arī jaunākās literatūras grāmatas. Bibliotēkās 

pieprasīti interneta pakalpojumi, kas ir ne tikai aktuālas informācijas avots, bet arī brīvā laika 

pavadīšanas vieta un praktisku lietu veikšana (deklarāciju aizpildīšana, komunālie u.c.  

maksājumi internetbankā, E-Latvija pakalpojumi). Smiltenes novada bibliotēkas rīko arī 

tematiskos pasākums un izstādes. 2013. gadā Smiltenes novadā kopējais rīkoto pasākumu skaits 

bija 266.  

2013.gadā no 30.jūnija līdz 7.jūlijam norisinājās XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV 

Deju svētki, kurus Smiltenes novads pārstāvēja ar 450 dalībniekiem, kas svētkos piedalījās 18 

dažādos kolektīvos. Smiltenes novada kopējā delegācijā piedalījās arī Smiltenes tehnikuma 

jauniešu deju kolektīvs „Amatnieki”. Kopējais svētku finansējums 22951,63 (tai skaitā 

līdzfinansējums par dalībnieku naktsmītnēm, ēdināšanu, transporta izdevumi), no tiem valsts 

finansējums dalībnieku naktsmītnēm un ēdināšanai Ls 12 174,70. Pašvaldības Ls 10776,93.  

Īpašu saviļņojumu šajos svētkos sagādāja Smiltenes pilsētas pūtēju orķestris un diriģents 

Pēteris Vilks, jo Dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru fināla konkursā, kas notika 2013.gada 

3.jūlijā Lielajā ģildē, Augstākās grūtības pakāpes grupā Smiltenes pūtēju orķestris ieguva pirmo 

vietu, kas ir lielākais sasniegums kolektīva pastāvēšanas vēsturē. Jāpiebilst, ka šajos Dziesmu un 

Deju svētkos Pēterim Vilkam bija uzticēts būt arī par pūtēju orķestru virsdiriģentu noslēguma 

koncertā „Līgo”.  

 

Smiltenes novada tūrisma informācijas centrs 
2013. gads Smiltenes novadā tūrisma jomā bijis notikumiem krāsains un bagāts. Priecē 

fakts, ka atjaunojas interese par atpūtu un ceļošanu kā Latvijā kopumā, tā arī Smiltenes novadā. 

Par to liecina statistikas dati - Smiltenes novada tūrisma informācijas centrā 2013. gadā pēc 

informācijas vērsās 1671 interesenti, kas ir par 9,5% vairāk nekā iepriekšējā gadā, kad pēc 

informācijas vērsās 1526 interesenti. No visiem apmeklētajiem 88% bija latvieši, bet 12% 

ārzemnieki. Vislielākā ārzemju interesentu aktivitāte šajā gadā bijusi no Igaunijas, Lietuvas, 

Vācijas, Krievijas. Vislielākais interesentu pieplūdums ir bijis jūlijā (313 interesenti), kā arī 

jūnijā, augustā, oktobrī un decembrī. Vasaras mēnešos kopumā, kā jau tūrisma sezonā, ir bijusi 

visaugstākā interesentu aktivitāte, taču viszemākā interesentu aktivitāte novērojama gada 

sākumā- no janvāra līdz pat vasaras sākumam.  

Visbiežāk apmeklētāji ir interesējušies par suvenīru un kartiņu iegādi. Šāda informācija 

pieprasīta 457 reizes. Ļoti pieprasīta informācija ir bijusi arī par kartēm un bukletiem (302 

reizes), apskates objektiem (249 reizes), kā arī ekskursijām un ceļojumiem pa Latviju un 

ārzemēm (196) un vēl cita veida informācija. Lai pieteiktos uz organizētajām ekskursijām un 

ceļojumiem, ko piedāvā ceļojumu firmas „Impro” un „Balt-Go”, 2013. gadā Smiltenes novada 

TIC vērsušies 195 interesenti. Lielākoties ceļot devās tepat pa Latviju, kā arī Igauniju un 

Lietuvu. 
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15.attēls Smiltenes novada TIC interesentu skaita salīdzinājums pa mēnešiem 2012. un 2013. gadā
21

 

 

Atskatoties uz paveikto, aizvadītā gada sākumā, Smiltenes novada tūrisma centrs sadarbībā 

ar tūrisma uzņēmējiem izdeva jaunu Smiltenes novada tūrisma ceļvedi „Iepazīsti Smiltenes 

novadu caur amatu prasmēm, garšu un smaržu”, liekot akcentu uz lauku tūrisma, novada 

amatnieku un mājražotāju piedāvājumu. Ar šāda veida piedāvājumu Smiltenes novads tika 

prezentēts arī starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour2013”, kur kopīgajā novada stendā 

Smiltenes novada pašvaldība ar tūrisma uzņēmējiem un amatniekiem, mācīja un rādīja 

apmeklētājiem dažādus lauku sētas darbu stiķus. 

Pavasarī Smiltenes novada lauku mājas „Donas” saimniecei Ilzei Briedei ar ģimeni tika 

pasniegta Kultūras zīme „Latviskais mantojums”. Ar šādas zīmes ideju nāca klajā Latvijas lauku 

tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", aicinot talkā latviešu kultūras mantojuma zinātājus, 

autoritātes un Kultūras ministriju, lai kopīgiem spēkiem izveidotu zīmolu, kas aicinās pašmāju 

un ārvalstu tūristus iepazīt Latvijas izcilās tradicionālās vērtības, kas joprojām ir dzīvas un 

lielākā vai mazākā mērā caurvij mūsu, latviešu, ikdienas dzīvi. Un ir patiess prieks, ka starp 

pirmo 12 zīmju saņēmējiem ir arī Smiltenes novada pārstāvis.  

Pavasarī Smiltenes novada TIC sadarbībā ar Vidzemes augstskolu un Smiltenes 

tehnikumu-profesionālo vidusskolu organizēja tūristu gidu kursus, kas bija plaši apmeklēti (18 

dalībnieki) un kuru mērķis bija atbalstīt tūrisma uzņēmējus un piesaistes objektu pārstāvjus 

kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanā un savu objektu prezentēšanā, kā arī apzināt potenciālos 

Smiltenes novada iedzīvotājus, kas varētu kļūt par mūsu novada tūristu gidiem.  

Tūrisma sezonu uzsākot, pēc remontdarbiem, Smiltenes novada TIC atklāja telpu 

apmeklētājiem, bet atpūtas un sporta komplekss „Trīssaliņas” atklāja jaunu brīvdienu māju un 

spēles „Trīssaliņu cirks” un „Lašu cope”. Viesu nams „Vilks un briedis” piedāvāja laivu 

braucienus un pazeminot nakšņošanas cenas, kļuva ģimenēm draudzīga nakšņošanas vieta. 

Atpūtas komplekss „Ezerlejas” organizēja kārtējo pasākumu „Superģimene”, kā arī, iepriecināja 

apmeklētājus ar jauniem iemītniekiem-aitu cūku un soijas aitiņu mazuļiem u.c. iemītniekiem. 

Cērtenes pilskalnā turpinājās veselības takas pilnveidošana ar jauniem aktīvās atpūtas 

elementiem, bet Mēru muižā tika atklāta „Saulainā virtuve”, kurā top dažādi kulinārie brīnumi ar 

apmeklētāju līdzdarbošanos, kā arī, šajā muižā noritēja kārtējais bērnu vasaras teātris „Panda”. 

Arī lauku mājā „Kalbakas”, skanot bērnu čalām visu vasaru, aizritēja dažāda veida bērnu vasaras 

nometnes. Smaržu un krāsu pārpilnībā ikvienam bija iespēja doties uz liliju karalisti Blomes 

pagasta „Sirmiņos” vai Grundzāles pusē uz Ērikas Trifanovas flokšu dārzu. Smiltenes pilsētas 

esošajām ēdināšanas iestādēm un uzņēmumiem piepulcējās klāt arī jauni: kafejnīca „Trīs pipari 

un kūkas”, kā arī tējnīca „Ka-Tē”, Palsmanes pusē tika atklāta jauna dabas izziņas un 
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piedzīvojumu taka pateicoties biedrības „Palsmanes pieaugušo izglītības atbalsta centrs” 

realizētam projektam, bet savu darbību pārtrauca Lazdukalna skatu tornis, kas bija iecienīts 

tūrisma objekts Smiltenē. 

Smiltenes pilsētas svētku ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja doties aizraujošā 

ekskursijā „Smiltenei pa pēdām”, kuras laikā, apciemojot firsta madāmu un smalko šneiderieni, 

varēja baudīt firstienes kārumu lādes labumus, iepazīties ar šneiderienes darba rīkiem, apgūt 

amata prasmes un vēl daudz ko citu. 

Smiltenes novada TIC sadarbībā ar firmu „Madara`89” un Latvijas dabas fondu piedāvāja 

Smiltenes pilsētas un novada iedzīvotājiem foto izstādi „Ērgļi pāri robežām”, bet uz rudens pusi 

papildināja krājumus ar jauniem Smiltenes novada suvenīriem. Apmeklētāju ērtībai, ieviesa 

jaunu pakalpojumu TIC – WiFi (bezvadu internetu). Uz galvenajiem autoceļiem sagatavoja un 

uzstādīja 5 jaunus informācijas stendus.  

 

Sports  

2013. gadā Smiltenes novadā risinājušās 34 dažāda veida sporta aktivitātes vai pasākumi, 

deviņi no kuriem bijuši turnīru veida, kārtu vai seriālu raksturs – respektīvi tie nav bijuši vienas 

dienas pasākumi. Vairākiem pasākumiem ir bijis starptautisks skanējums. Lielākie un 

nozīmīgākie pasākumi bija tradicionālais „SEB MTB velomaratons”, kurā piedalījās 2400 

dalībnieki, Baltijas daudzdienu velobrauciens „BALTIC CHAIN TOUR”, kurā piedalījās 21 

profesionālās riteņbraukšanas komandas no 15 valstīm, Latvijas čempionāta posmi autokrosā, 

kas pulcēja 2500 skatītājus, „top!” ielu stafetes (950 dalībnieki). Individuālajā un grupas 

braucienā riteņbraukšanā un BMX riteņbraukšanā Smiltenē risinājās Latvijas čempionāts. 

Lai sekmētu iespēju radīšanu novada iedzīvotājiem iesaistīties sistemātiskās sporta 

aktivitātēs tika organizētas novada atklātās meistarsacīkstes basketbolā, futbolā telpās, pludmales 

volejbolā, orientēšanās sportā, novusā, galda tenisā, autosportā, Tautas skrējiens „Smiltenes 

apļi”, novada sporta svētki, skriešanas seriāls „Tepera takas”, vairākas citas sacensības 

orientēšanās sportā un novusā.  

Ar labiem panākumiem Latvijas jaunatnes Olimpiādē Ventspilī startēja Smiltenes novada 

komanda: Kalnu riteņbraukšanas sacensībās Rūta Brakovska izcīnīja pirmo vietu, BMX 

riteņbraukšanā Kārlim Brikmanim un šķēpa mešanā Jāzepam Grozam bronzas godalgas, divas 

medaļas – sudrabs augstlēkšanā un bronza tāllēkšanai Lindai Puriņai; atzīstama arī novada 

jauniešu futbola komandas augstā ceturtā vieta. 

Augstākā līmeņa pasaules un Eiropas mēroga sacensībās valsts izlasi sekmīgi pārstāvējuši 

arī Smiltenes novada sportisti: riteņbraucējs Gatis Smukulis piedalījās pasaules prestižākajā 

daudzdienu velobraucienā: „Tour de Franc, šķēpmetēji Līna Mūze un Intars Išejevs, orientieristi 

Artūrs Pauliņš, Matīs Slikšānis un Anete Čama, vieglatlēte Linda Puriņa. 

Gada nogalē tika uzsākti reāli būvniecības darbi pie Smiltenes pilsētas stadiona skrejceļa 

rekonstrukcijas; izveidots vieglatlētikas mešanas disciplīnu treniņu laukums. Lai realizētu ieceri 

par distanču slēpošanas trases izveidošanu piepilsētas mežā, pašvaldība savā īpašumā ieguva 

meža zemi 2,5km garumā un 10m platumā. Pateicoties biedrības „Smiltenes sporta centrs” (SSC) 

finansējumam tika atjaunoti pašvaldības īpašumā esošie tenisa laukumi, Vecajā parkā uzstādīti 

āra trenažieri.  

2014. gadā plānota stadiona skrejceļa rekonstrukcijas pabeigšana, distanču slēpošanas 

trases izveidošana mežā pie Tepera ezera, stadiona labiekārtošana un skrejceļa ar sintētisko 

segumu izbūve pie Grundzāles pamatskolas.  
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2.7. Būvvalde 

2013.gadā Smiltenes novada Būvvaldē izsniegtas 83 būvatļaujas, no tām 41 būvatļauja 

izsniegta privātpersonām, 31 juridiskām personām un 8 izsniegtas pašvaldībai. Ekspluatācijā 

pieņemti 54 objekti, no tām Jaunu būvju celtniecība visvairāk notikusi Launkalnes pagastā un 

Smiltenes pilsētā.  

Tabula nr. 7 Būvatļauju un būvju pieņemšanu ekspluatācijā 2013.gadā Smiltenes novadā.
22

 

Administratīvi teritoriālā 

vienība 

Izdoto būvatļauju 

skaits 

Ekspluatācijā pieņemto būvju 

skaits 

Smiltene 25 22 

Bilskas pag. 4 7 

Blomes pag. 4 3 

Brantu pag. 5 2 

Grundzāles pag. 10 8 

Launkalnes pag. 22 6 

Palsmanes pag. 3 3 

Smiltenes pag. 7 2 

Variņu pag. 3 1 

Kopā: 83 54 

 

2.8. Komunikācija ar sabiedrību 

2013.gadā Smiltenes novada dome turpināja aktīvi informēt novada iedzīvotājus par domes 

pieņemtajiem lēmumiem, realizētajiem projektiem, kultūras, sporta un izglītības aktivitātēm 

novadā. Informācija galvenokārt tiek pasniegta caur šādiem Smiltenes novada pašvaldības 

uzturētajiem vai dotētajiem informācijas kanāliem:  

- Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv;   

- bezmaksas informatīvais pašvaldības izdevums „Smiltenes novada Domes vēstis;  

- STV studijas Smiltenes novada ziņu raidījumi, kas tiek translēti RE TV;  

- Pagastu mājas lapa www.palsmane.lv;  

- Sociālie tīkli - http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/;   

- https://twitter.com/SmiltenesNovads.   

Informācija ar preses relīžu starpniecību tiek sniegta arī vietējiem un reģionālajiem 

medijiem. Pašvaldībai veiksmīga sadarbība izveidojusies ar vietējiem medijiem – 

„Ziemellatvija”, STV studija, Vidzemes televīziju, ziņu aģentūru „LETA”, ziņu portālu 

Delfi.lv/novados, ar pilsētu ziņu portālu www.smiltene24.lv  un citu apkārtējo pilsētu portāliem.  

Smiltenes novada Domes vēstis sniedz daudzpusīgu informāciju ne tikai par saistošajiem 

noteikumiem un pieņemtajiem lēmumiem, bet arī par notikumiem pilsētā, kultūras un izglītības 

pasākumiem un citu noderīgu informāciju. Būtiski, ka izdevums ir pieejams ikvienam vai nu 

drukātā veidā, vai arī elektroniskā versija pašvaldības mājas lapā. 2013.gadā nogalē tika rīkots 

iepirkums uz avīzes maketēšanu un druku, 2013.gadā pakalpojumu nodrošina SIA „Erante” no 

Madonas.  

 Novada mājas lapa ir galvenais informācijas nodošanas kanāls. Mājas lapas uzturēšanā 

tiek iesaistīti vairāku Smiltenes novada domes nodaļu speciālisti, lai aktualizētu informāciju 

iedzīvotājiem un sadarbības partneriem. Laika periodā no 01.01.2013. līdz 31.12.2013. mājas 

lapa apmeklēta kopumā 235 426 reizes, kas salīdzinājumā ar 2012.gadu ir pieaudzis. Mēneša 
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vidējais apmeklējums ir 19 618. 75 % ir tie, kas mājas lapu skata regulāri, 25 % ir unikālie jeb 

jauni apmeklētāji. Vidējais apmeklējuma ilgums 3,09 minūtes.  

 

 

 
16. attēls Smiltenes novada mājas lapas www.smiltene apmeklētības statistika 

23
 

 

 

Lai veicinātu atgriezenisko saiti starp pašvaldību un iedzīvotājiem ir izveidota iespēja 

nosūtīt „Vēstuli Domei”, kur iedzīvotāji var uzdot sev interesējošus jautājumus vai sniegt 

ierosinājumus. 2013. gadā šo iespēju izmantoja vairāk nekā 45 iedzīvotāji. Lielākoties iedzīvotāji 

jautāsi par dažādiem saimnieciskiem jautājumiem. Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta, 

aicinot piedalīties sabiedriskajās apspriešanās, organizējot aptaujas, 2013.gadā tika veikta pirmā 

iedzīvotāju aptauja par 2012.gada darbību, savukārt 2014.gada janvārī par 2013.gada darbību.  

Aptaujā iedzīvotāji tika aicināti novērtēt dažādu tehnisko infrastruktūru (piem. par 

ielu/ceļu infrastruktūru, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, 

atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.) un iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, 

kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.) pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un 

pagastos. Kā arī aicinājām iedzīvotājus sniegt viedokli par svarīgākiem darbiem, kas pašvaldībai 
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ir jāpaveic 2014.gadā pilsētā un pagastos. Kopumā aptaujā anketas aizpildīja 352 respondenti no 

tiem 71 % bija sievietes, 29 % vīriešu. Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti 

Smiltenes novadā, 222 respondenti jeb 63 % atbildēja ar Drīzāk apmierināts, pilnīgi 

apmierināti ar dzīves kvalitāti novadā ir 11% jeb 39 respondenti, bet 20 % 60 respondenti, kas 

piedalījās atbildēja, ka ir drīzāk neapmierināti. Salīdzinot ar iepriekšējā gada aptaujas datiem 

apmierinātības līmenis ir samazinājies par 1-2 %.  
 

 
17.attēls Iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar dzīve kvalitāti Smiltenes novadā

24
 

 

Uz jautājumu, kā vērtējat Smiltenes novada pašvaldības darbu pēdējā gada laikā, 33% 

respondenti vērtē pozitīvi, 44 % apmierinoši, 12 % negatīvi. Salīdzinot ar iepriekšējā gada 

datiem – respondentu skaits, kas vērtē pašvaldības darbu pozitīvi ir samazinājies par 5 %, 

savukārt par 4 % pieaudzis respondentu skaits, kas pašvaldības darbu vērtē negatīvi.  

 

 
18.attēls Iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar pašvaldības darbu

25
 

 

2013.gadā tika uzsākta aktīvāka darbība sociālajos tīklos draugiem.lv un twitter.com. Ir 

palielinājies sekotāju skaits – Smiltenes novada draugiem.lv lapā ir 1147 sekotāji, bet twitter 

kontā 665. Šajās lapās galvenokārt tiek atspoguļota jaunākā informācija par kultūras, sporta, 

izglītības, tūrisma norisēm Smiltenes novadā. 
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19.attēls Smiltenes novada draugiem.lv lapa 

 

 
 

20.attēls Smiltenes novada twitter.com konts 
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2.9. Starptautiskā sadarbība 2013.gadā  
 

Katru gadu Smiltenes novada pašvaldība iesaistās arvien jaunās sadraudzības pilsētu 

aktivitātēs, gan mūsu pašdarbības kolektīvi, kuri kuplina dažādu svētku, festivālu programmas, 

gan arī pie mums viesojas sadraudzības pašvaldību kolektīvi, delegācijas. Skolās notiek skolēnu 

apmaiņas braucieni, dalība projektos, sportistiem treniņnometnes, sacensības. Sadarbība notiek 

abos virzienos – gan pie mums, gan ārvalstīs. Arī 2013.gads nav izņēmums, jo tika organizētas 

vairākas nozīmīgas sadraudzības aktivitātes.  

 

No 19.marta līdz 31.martam   Smiltenes BJIIC 

deju kolektīvs „Dadžīši" vecākie dejotāji  

viesojās Francijas pilsētā Mont-de Marsan 

(Landes reģions), kur sniedza četrus koncertus, 

savukārt 4.-5. klašu dejotāji 25.-26. martā devās 

kruīza braucienā ar Tallink kuģi, lai sniegtu 

koncertu uz kuģa un apmeklētu Stokholmu. 

 

 

 

 

4.maijā Smiltenē viesojās Ļvovas akadēmiskais 

muzikāli - dramatiskais Jurija Drogobiča teātris 

ar izrādi „Neuzvaramā”, kas notika Smiltenes 

pilsētas Kultūras centrā un Drogobičas pilsētas 

administrācijas delegācijas. Viesošanās laikā 

viesi apmeklēja Smiltenes pilsētas skaistākās 

vietas, devās ekskursijā uz Rīgu, apmeklēja 

Smiltenes tautu deju ansambļa „Ieviņa” jubilejas 

ieskaņas koncertu, tikās ar Smiltenes tautas teātra 

aktieriem sadraudzības vakarā.  

 

No 21.-27.augustam Smiltenes pilsētas tautas 

deju ansamblis „Ieviņa” un Grundzāles pagasta 

jauniešu deju kolektīvs „Riedēni” 30 dalībnieku 

sastāvā piedalījās starptautiskajā „Folkloras 

festivālā”, kas notika sadraudzības pilsētā Pisekā 

(Čehija). Festivāla ietvaros tautas deju ansamblis 

sniedza 3 koncertus, piedalījās svētku gājienā un 

sadraudzības pasākumā ar Rumānijas, Turcijas, 

Taivānas, ASV un Čehijas kolektīviem. 

Viesošanās laikā jauniešiem bija iespēja 

iepazīties ar Pisekas pilsētas vēsturi, apmeklēt 

Čehijas galvaspilsētu Prāgu.  

 

No 6.-8.septembrim Smiltenes novada domes 

delegācija piecu cilvēku sastāvā un Smiltenes 

novada amatnieki viesojās Smiltenes pilsētas 

sadraudzības pilsētā Pisekā, Čehijā, kur 

norisinājās Pisekas pilsētas svētki un 

starptautiskais „Alus festivāls”. Viesošanās laikā 

tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas 

kultūras, izglītības, sporta un jauniešu apmaiņas 

sfērās. Savukārt Smiltenes novada amatnieki 
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prezentēja Smiltenes novadu, piedāvājot savu produkciju festivāla apmeklētājiem.  

 

 

No 30.septembra līdz 9.oktobrim Smiltenes 

novada pašvaldības delegācija devās uz 

Francijas pilsētu Doneriju, lai piedalītos 

Smiltenes pilsētas sadraudzības pilsētu 

Donerijas un Vīzenbahas (Wiesenbach, Vācija) 

sadraudzības 25.gadadienas un hartas 

parakstīšanas svinībās. Viesošanās laikā domes 

delegācijas pārstāvji tikās ar Vīzenbahas 

pilsētas mēru, pašvaldības deputātiem un 

sadraudzības biedrības biedriem. Tikšanās laikā 

tika diskutēts par sporta un kultūras jomu 

pozitīvo līdzšinējo un tālāko sadarbību, 

savukārt ar Donerijas pašvaldības vadītāju Selinu Grataroli (Celinu Grataroli) piedalījās darba 

grupā par sadraudzības pilsētu kopējas 

skulptūras „Draudzība” veidošanu.  

 

No 10.-14.oktobrim Smiltenes novada domes 

priekšsēdētājas Ainārs Mežulis, pārstāvēja 

Smiltenes novada pašvaldību un Latvijas 

Republiku Starptautiskajā ekonomikas forumā, 

kurā tika pārstāvētas 16 valstis. Viesošanās 

ietvaros priekšsēdētājs tikās ar Ļvovas apgabala 

gubernatoru Viktoru Šemčuku, ar kuru tika 

pārrunātas sadarbības iespējas lauksaimniecības 

(piena un gaļas lopkopības), kā arī sporta, 

veselības aprūpes un tūrisma sfērās.  

 

No 25. oktobra līdz 1.novembrim Smiltenes 

ģimnāzijas koris ”Lido” viesojās Smiltenes 

sadraudzības pilsētā Rovigo (Itālija), lai 

uzstātos, sadraudzētos ar itāļu kori un vienkārši, 

lai baudītu skaisto zemi.  

 

 

 

30.oktobrī Smiltenē viesojās pieci pārstāvji no 

Atlantas (ASV) kristīgās labdarības 

organizācijas „Latvian angel” (Latvijas eņģeļi). 

Viesošanās laikā viesi no ASV apmeklēja 

Smiltenes pilsētas izglītības iestādes, tikās ar 

domes priekšsēdētāju, Bāriņtiesas 

priekšsēdētāju, apmeklēja Bērnu un ģimenes 

atbalsta centru un tikās ar tā bērniem, apmeklēja 

Smiltenes pilsētas Kultūras centru, kur bija 

iespēja noskatīties fragmentu no deju izrādes 

„No zobena saule lēca”. 
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No 30.oktobra līdz 3. novembrim Smiltenē 

viesojās Vāciešu-latviešu sadraudzības 

biedrības (Villiha, Vācija) pārstāvji. Vizītes 

mērķis bija pastiprināt ciešāku sadarbību starp 

Smiltenes novada izglītības iestādēm, 

uzņēmējiem un kultūras darbiniekiem. 

Viesošanās laikā viesi no Vācijas apmeklēja 

Smiltenes pilsētas izglītības iestādes, tikās ar 

domes priekšsēdētāju, Smiltenes novada 

uzņēmēju konsultatīvās padomes 

priekšsēdētāju, apmeklēja latviešu-vācu 

kopuzņēmumu SIA „Smiltene Impex”, 

apmeklēja Palsmani un Palsmanes izglītības iestādes, tikās ar Palsmanes kultūras nama 

amatiermākslas kolektīviem, apmeklēja Smiltenes pilsētas Kultūras centru, tikās ar kora 

„Pakalni” dalībniekiem, apmeklēja Ukrainas amatiermākslas kolektīvu koncertu un piedalījās 

latviešu, ukraiņu, vāciešu sadraudzības vakarā. Vizītes laikā tika pārrunātas vairākas idejas 

turpmākai sadarbībai, piem. biedrības menedžeri Volfgangu Broku (Wolfgang Brock) 

ieinteresēja mūsu īstenotā sistēma pirmsskolas izglītībā un labprāt viņi mācītos no mūsu 

pieredzes.  

 

No 31.oktobra līdz 3.novembrim Smiltenē 

viesojās Ukrainas amatiermākslas kolektīvi no 

Ļvovas apgabala - dziesmu un dejas ansamblis 

„Veselka” (Varavīksne), deju grupa „Bojevoj 

gopak” (Cīņas deja), teātris uz ķekatām un 

Ivana Franko labdarības fonds “Posvit” 

delegācija. Viesošanās laikā Ukrainas viesi 

sniedza koncertu Smiltenes pilsētas Kultūras 

centrā, kazaku pavārs Miroslavs Švab 

(Myroslav Shvab) smilteniešiem piedāvāja 

iepazīties ar Ukrainas tradicionāliem 

suvenīriem un nobaudīt īstu kazaku biezzupu 

(кулиш). Savukārt Ukrainas viesi piedalījās 

sadraudzības vakarā, kur Smiltenes bērnu un jauniešu deju kolektīvs „Dadzīši” iepazīstināja ar 

latviešu dejas tradīcijām.  
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2.10 Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām 
Kopumā Smiltenes novadā reģistrētas 82 biedrības un nodibinājumi. Par aktīvām var 

uzskatīt apmērām pāris desmitu nevalstisko organizāciju.  

2013.gadā Smiltenes novada dome turpināja veiksmīgi sadarboties un atbalstīt nevalstisko 

organizāciju iniciatīvas. Smiltenes novada domes atbalstu un dotācijas saņēma 26 nevalstiskā 

organizācijas un nodibinājumi. Kopumā biedrībām un nodibinājumiem izmaksāti 37050,61 latu.  

 

Tabula nr.8 Pārskats par valsts un pašvaldību budžeta dotācijām biedrībām un 

nodibinājumiem.
26

 

Nr. Iestādes, biedrības nosaukums Mērķis Summa 

1 Tehnisko sporta veidu klubs Smiltene Dotācijas 800 

2 Smiltenes sporta centrs Dotācijas 14611 

3 Futbola klubs Smiltene Dotācijas 3000 

4 Smiltenes vanagi biedrība Dotācijas 500 

5 Smiltenes volejbola skola Dotācijas 250 

6 BMX klubs Silvas Ziķeri biedrība Dotācijas 500 

7 Orientēšanās sporta klubs Azimuts biedrība Dotācijas 880 

8 Abulas lauku partnerība biedrība Dotācijas 1000 

9 Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca Dotācijas 500 

10 Smiltenes svētā Nikolaja pareizticīgo draudze Dotācijas 500 

11 Spēkavots biedrība Dotācijas 499,5 

12 Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris biedrība Dotācijas 120 

13 Vidzemes plānošanas reģions Dotācijas 195 

14 Vilkmuiža 2011 biedrība Dotācijas 495,5 

15 ARĪ TEV biedrība Dotācijas 299,88 

16 Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība Variņi biedrība Dotācijas 375 

17 Smiltenes pagasta attīstībai biedrība Dotācijas 98,52 

18 Smiltenes Jauniešu dome biedrība Dotācijas 499,8 

19 Vidzemes Balsis biedrība Dotācijas 493,41 

20 Kokneses fonds Nodibinājums Dotācijas 250 

21 Harmonija Kultūras biedrība Dotācijas 200 

22 Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskais fonds Dotācijas 1000 

23 ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām biedrība Dotācijas 3105 

24 Latvijas Sarkanais Krusts biedrība Dotācijas 2978 

25 Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālā biedrība Dotācijas 500 

26 EMMAUS SMILTENE Dotācijas 3400 

                                                 
26

 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Kopā  37050,61 

 

Smiltenes novada dome 2013.gadā turpināja atbalstīt nevalstisko organizāciju iniciatīvas, 

organizējot projektu līdzfinansēšanas konkursu. 2013. gada maijā tika izsludināta pieteikumu 

pieņemšana Smiltenes novada domes izsludinātam projektu līdzfinansēšanas konkursam 

nevalstiskajām organizācijām. Projektu konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt 

pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, 

jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās. No 11 saņemtajiem līdzfinansēšanas 

pieteikumiem Smiltenes novada dome līdzfinansējuma saņemšanai atbalstīja 8 projektus, 

no kuriem realizēti 7 projekti:  

 Projekts „Inventāra iegāde treniņiem un sacensībām futbola kluba „Smiltene” 

aktivitātēm”, iesniedzējs futbola klubs „Smiltene”, pašvaldības līdzfinansējums 604.83 

EUR (Ls 425.08). Projekta rezultātā iegādāts inventārs treniņiem un sacensībām, lai 

sekmētu jauniešu brīvā laika kvalitatīvāku pavadīšanu. Projekta ietvaros futbola klubs 

iegādājās – bumbas, konusus, trepītes, futbola vārtu tīklus, barjeras un nojumes 

spēlētājiem; 

 Projekts „Smiltenes novada tautas tērpu iegāde Launkalnes tautas mākslas kolektīviem”, 

iesniedzējs Biedrība „ARI TEV”, pašvaldības līdzfinansējums 426.69 EUR (Ls 299.88). 

Projekta rezultātā iegādāti kvalitatīvi un pēc tradīcijām šūti tērpi folkloras kopai 

„Rudzupuķe”. Pēc tradīcijām izgatavoti tautas tērpi palielina folkloras kopas uzdevumu 

kvalitāti un palielina repertuāru. Ar izveidotajiem tautas tērpu komplektiem iespējams 

prezentēt Smiltenes novadu un tā tautas tērpu valkāšanas tradīcijas; 

 Projekts “ Ģērbies saule sudrabota”, iesniedzējs Biedrība "Vidzemes balsis", pašvaldības 

līdzfinansējums 702.06 EUR (Ls 493.41). Projekta ietvaros iegādāti 13 vīru tautas tērpi, 

30 sieviešu un 13 vīriešu koncerttērpi. Iegūtie tērpi stiprinās koncertu kvalitāti un tautas 

tērpu tradīciju saglabāšanu; 

 Projekts ”Digitāli daudzfunkcionālas telpas izveide”, iesniedzējs Biedrība „Spēkavots”, 

pašvaldības līdzfinansējums 710.72 EUR (Ls 499.50). Projekta rezultātā izremontēta 

telpa iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai ar kopējo platību 48.5m
2
. Telpā ir iespējams 

virtuāli apstrādāt un iepazīt Palsmanes pagasta vēsturi, kā arī tā ir vieta radošām 

darbībām, izstādēm un prezentācijām; 

 Projekts “Latviešu tautas tērpu iegāde vidējas paaudzes deju kolektīvam „Sanācēji””, 

iesniedzējs Biedrība „Smiltenes pagasta attīstībai”, pašvaldības līdzfinansējums 140.18 

EUR (Ls 98.52). Projekta ietvaros uzšūti vīriešu pusgarie svārki (12gab.), vīriešu krekli 

(2 gab.), sieviešu blūzes (2 gab.) un uzadītas sieviešu pusgarās zeķes (12 gab.). Tērpu 

iegāde ļaus dejotiem sniegt kvalitatīvākus koncertus veidojot jaunas un interesantas 

dejas; 

 Projekts “Fiziskai veselībai un garīgai labsajūtai”, iesniedzējs Biedrība „ATBALSTS 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, pašvaldības līdzfinansējums 576.26 EUR (Ls 405,00). 

Projekta ietvaros 24.08.2013. Smiltenes pagasta Kalnamuižā notika sporta spēles 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurā piedalījās 81 dalībnieks. Dalībniekiem šī ir vienīgā 

iespēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs; 

 Projekts „Skaņu sistēmas un fotoaparāta iegāde biedrībai „Vilkmuiža 2011””, iesniedzējs 

Biedrība „Vilkmuiža”, pašvaldības līdzfinansējums 574.57 EUR (Ls 403.81). Projekta 

ietvaros iegādātas apskaņošanas iekārtas un digitālā spoguļkamera. Ar iegādāto aparatūru 

paredzēts veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas un jauniešu iniciatīvu un līdzdalību 

sabiedrības norisēs.  

 Projekts, kas vēl tiek īstenots: „Tērpu iegāde bērnu – jauniešu deju kolektīvam „Dadži”, 

iesniedzējs Biedrība „Smiltenes jauniešu dome”, pašvaldības līdzfinansējums 711.15 

EUR (Ls 499.80). Projekta ietvaros plānots iegādāties jaunus skatuves tērpus bērnu-

jauniešu deju kolektīvam „Dadži”, tādā veidā veicinot lietderīgu bērnu-jauniešu brīvā 
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laika pavadīšanu, popularizējot latviešu tautas dejas, ceļot skatuves tēla kvalitāti un 

tradīciju saglabāšanu un pārmantojamību; 

Projektu konkurss tika organizēts jau trešo gadu. Katram projektam piešķirtais līdzfinansējuma 

apjoms sastādīja līdz 30% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās summas, nepārsniedzot 711.44 

EUR (Ls 500). Pašvaldība šādu konkursu plāno rīkot arī 2014.gadā.  

 

2013.gadā notika jau par tradīciju kļuvusī labdarības akciju „Balta, balta mana sirds", kuru 

organizē Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļa sadarbībā ar Smiltenes novada Kultūras pārvalde. 

Kopumā akcijas laikā, kas norisinājās no 13.aprīļa līdz 1.jūnijam, saziedoja 772 latus un 84 

santīmus. Visvairāk saziedots Grundzāles amatierteātra „Cik Jaudas" pirmizrādes „Pacel 

vabolīti” laikā – Ls 150,26, kā arī noslēguma pasākuma dienā un labdarības tirdziņā – Ls 417,18. 

Par saziedoto naudu varēja palīdzēt desmit novada bērniem, kuriem ir nepieciešama ilgstoša 

ārstniecība un rehabilitācija. Akcijas galvenais mērķis ir uzlabot mūsu bērnu dzīves kvalitāti un 

palīdzēt dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāku dzīvi. Tāpēc visi iegūtie ziedojumi tika izlietoti 

konkrētām aktivitātēm katram bērnam, piemēram, pozicionēšanas sēdeklim, pretizgulējumu 

matracim, reitterapijai, rehabilitācijai u.c. 

2013.gadā Smiltenes novada Bāriņtiesa sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu organizēja divas 

vasaras nometnes audžubērniem un bērniem ar īpašajām vajadzībām, kur piedalījās 25 bērni no 

Vidzemes reģiona. Abas nometnes bērniem deva daudz pozitīvu emociju, jaunus iespaidus un 

draugus. Bērniem bija iespēja mācīties būt kolektīvā, attīstīt sociālās prasmes un rūpes vienam 

par otru - uzklausīt otra viedokli un to respektēt. Nometne deva iespēju kontaktēties ar 

vienaudžiem, kuri dzīvo audžuģimenēs. Savukārt Audžuvecākiem un bērnu ar īpašām vajadzībā 

ģimenēm tā bija iespēja, atpūsties no nepārtrauktām rūpēm par saviem bērniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

2.11. Sabiedriskā kārtība Smiltenes novadā 

     Smiltenes novada Pašvaldības policijai (turpmāk – SNPP) 2013.gads bija trešais pilnais gads 

kopš tās izveides 2010.gada nogalē. Tika turpināts darbs pie materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošanas: Zivju fonda projekta ietvaros iegādāta jauna piepūšamā gumijas laiva ar motoru 

un laivas pārvadāšanas piekabe. 

     Tāpat SNPP personāls apmeklēja vairākus kvalifikācijas celšanas seminārus un kursus, 

tādejādi paplašinot un atjaunojot teorētiskās zināšanas, kā arī iepazīstoties ar izmaiņām un 

jaunumiem normatīvajos aktos. Visa gada garumā pašvaldības policijā regulāri notika teorētiskās 

apmācības, kā arī praktiskās nodarbības tuvcīņā un šaušanā. SNPP turpināja organizēt 

informatīvi – izglītojošas tikšanās ar novada izglītības iestāžu audzēkņiem. 

     2013.gadā SNPP nodrošināja sabiedrisko kārtību un drošību dažādos masu pasākumos 

(sporta, kultūras pasākumi un tirgi). Kopā uzraudzīta sabiedriskā kārtība 41 novadā notikušajos 

sporta un izklaides pasākumos. 

     Pašvaldības policija 2013.gadā kopumā ir saņēmusi un reģistrējusi 1761 ziņas par dažādiem 

pārkāpumiem un notikumiem Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. Kā redzams no attēlā 

nr.21, lielāko daļu no saņemtās informācijas ierasti aizņem ziņas par alkohola reibuma stāvoklī 

esošām personām – tas sastāda ~ 24 % no kopējās informācijas skaita. Otrs lielākais skaits 

saņemtās informācijas ir pārkāpumi ceļu satiksmes jomā ~ 18 %. 2013.gadā SNPP sastādīja 221 

administratīvā pārkāpuma protokolus un 77 protokolus – paziņojumus par transporta līdzekļu 

novietošanas un stāvēšanas pārkāpumiem. 

     

 

 
21.attēls Smiltenes novada Pašvaldības policijā reģistrētie pārkāpumi 2013.gadā un 

salīdzinājums pret 2012.gadu
27

 

 

                                                 
27

 Datu avots: Smiltenes novada Pašvaldības policija 

 



47 

 

3. SMILTENES NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

3.1. Attīstības 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.  

Vietējai pašvaldībai var būt šādi savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas dokumenti:  

a. vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija; 

b. vietējās pašvaldības attīstības programma; 

c. vietējās pašvaldības teritorijas plānojums; 

d. detālplānojumi; 

e. lokālplānojumi; 

f. tematiskie plānojumi. 

a. Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 

kurā noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās 

attīstības perspektīva.  

2013.gadā ESF finansēta projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana” ietvaros Sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti” sagatavota 

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam. Izstrādes laikā 

organizētas 3 darba grupu tikšanās, bērnu zīmējumu konkurss „Mana Smiltenes novada nākotnes 

vīzija” (iesniegti 77 zīmējumi), no 5.06. līdz 5.07. organizēta 1.redakcijas publiskā apspriešana, 

savukārt18.06. Smiltenē un 20.06. Palsmanē organizētas publiskās apspriešanas sanāksmes. 

Publiskās apspriešanas laikā saņemti 49 priekšlikumi un iebildumi, kas ņemti vērā sagatavojot 

gala redakciju. Dokumenta izstrādē tika mēģināts iesaistīt visus pašvaldības deputātus, 

pašvaldības speciālistus, biedrību pārstāvjus, uzņēmējus, kaimiņu novadus, u.c. Diemžēl 

aktivitāte bija dažāda. 

b. Smiltenes novada attīstības programma 

Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā 

noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās 

pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

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

29.novembrī. 2013.gada oktobrī tika sagatavots pārskats par Attīstības programmas īstenošanu 

2012.gadā. Pārskatā iekļauta informācija par Attīstības programmas īstenošanas progresu un 

sasniegto rādītāju izvērtējums. Informācija apkopota no 8 publiskajiem datu reģistriem, 9 

iestādēm un uzņēmumiem, 25 pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm, kā arī no statistiskas 

materiāliem. 

2014.gadā sadarbībā ar visām pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm plānots veikt 

Attīstības programmas datu aktualizāciju, kā arī Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 

rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu, jo ārējo investīciju piesaiste ir iespējama tikai tiem 

projektiem, ka ir iekļauti pašvaldības investīciju plānā. 2014. gadā plānots līdzdarboties 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas izstrādē. 
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c. Smiltenes novada teritorijas plānojums 

Teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 

kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, 

publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas 

izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai. 

Smiltenes novada domes sēdē 2009.gada 30.septembrī (sēdes protokols Nr.9, 17.§.) apstiprināti 

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas 

plānojumiem”. 

Smiltenes novada teritorijas plānojums sastāv no: 

 Bilskas pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2006.gada 22.martā); 

 Blomes pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2006.gada 27.jūnijā); 

 Brantu pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2009.gada 27.martā); 

 Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2008.gada 16.septembrī); 

 Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2006.gada 20.oktobrī);  

 Palsmanes pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2008.gada 30.janvārī); 

 Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2007.gada 26.septembrī);  

 Smiltenes pilsētas teritorijas plānojuma (apstiprināts 2006.gada 21.augustā);  

 Variņu pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2009.gada 27.janvārī). 

Saskaņā ar 2013.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu ir uzsākti Grundzāles pagasta teritorijas 

plānojuma 2008.-2020.gadam un Launkalnes pagasta 2006.-2018.gadam teritorijas plānojuma 

grozījumi. Grozījumu izstrādes laikā notiek sarakste ar 10 valsts institūcijām. Pieprasīti dati no 

VZD un LĢIA. Pasūtīti un veikti 4 dabas un ainavas vērtējumi, SIA „Vides eksperti” 

sagatavojuši vides pārskata projektu un sagatavotas abu teritorijas plānojumu grozījumu 

1.redakcijas (paskaidrojuma raksts, grafiskais materiāls, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi). 

Laika posmā no 5.11. – 16.12. organizēta sagatavoto grozījumu 1.redakcijas publiskā 

apspriešana. 20.11. un 22.11. organizētas publiskās apspriešanas sanāksmes. Saņemti aptuveni 

400 iedzīvotāju parakstīti iesniegumi. Vairāk kārtīgi gatavota dažāda informācija presei 

(Paziņojumi mājas lapā, Vidzemes TV, laikrakstā Ziemeļlatvija, LETA,…). 

d. Detālplānojumi 

Smiltenes novada domes sēdē 2009.gada 30.septembrī (sēdes protokols Nr.9, 18.§.) 

apstiprināti Smiltenes novada domes saistošie noteikumi: 

 Nr.10/09 „Detālplānojums zemes gabalam Audēju iela 14 (kadastra Nr. 94100704070) 

Smiltenes pilsētā (apstiprināts 2008.gada 1.decembrī); 

 Nr.11/09 „Smiltenes pilsētas Audēju ielas 20, Rīgas ielas 11 un tām piegulošās teritorijas 

detālplānojums” (apstiprināts 2009.gada 27.aprīlī); 

 Nr. 12/09 „Launkalnes pagasta zemes gabala Nr.2 (kadastra Nr. 94700100098) 

detālplānojums (apstiprināts 2008.gada 19.martā). 

Smiltenes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir atklāti dokumenti, kas 

pieejami ikvienam interesentam. Plānošanas dokumenti pieejami Smiltenes novada domē un 

Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltene.lv , sadaļā „Attīstības plānošana”.   
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3.2. Attīstības plāna īstenošana 

2013. gadā attīstības plāna īstenošanas ietvaros sagatavotas un izsniegtas 22 izziņas par 

zemes lietošanas veida atbilstību vai neatbilstību Smiltenes novada teritorijas plānojuma, 

izsniegti 142 atzinumi par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu pašvaldības funkciju 

veikšanai saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentiem, sagatavoti un nosūtīti 3 

nosacījumi/informācija, atzinumi kaimiņu pašvaldībām par plānošanas dokumentu izstrādi. 

Saskaņoti darbības plāni ar AS „Latvijas Valsts meži”, AS „Latvenergo”, VAS „Latvijas valsts 

televīzijas un radio centrs”. 

Attīstības un plānošanas nodaļa organizēja 2013.gada projektu līdzfinansēšanas konkursu 

nevalstiskajām organizācijām pašvaldības stratēģijai atbilstošu projektu īstenošanai. Projektu 

konkursam iesniegti 11 pieteikumi, kas izvērtēti. Veikta arī 2012.gada atbalstīto projektu (8) 

atskaišu pārbaude un publicitātes pasākumu īstenošana. Regulāri tiek uzturēts kontakts ar 

skolēniem un studentiem, kas izstrādā dažādus pētījumus par Smiltenes pilsētu un Smiltenes 

novadu. 

Smiltenes novadā realizētie un plānotie pašvaldības attīstības projekti  

2013.gadā strādāts pie 21 projektu ieviešanas, vairāk kā 30 projektu rezultātu uzturēšanas, 

kā arī vairāku projektu sagatavošanas. Gada laikā nodaļas speciālisti sagatavojuši 7 projekta 

iesniegumus ar pavaddokumentiem. Vēl 5 projektu iesniegumi sagatavoti ar nodaļas speciālistu 

līdzdalību. 

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

informētu tos par ieviešanas progresu, u.c. kopumā sagatavoti 29 maksājumu pieprasījumi, 20 

progresa pārskati, 10 pārskati par Horizontālo prioritāšu ieviešanu, gatavotas projektu naudas 

plūsmas, projektu vadības un grāmatvedības organizācijas apraksti, u.c. Projektu obligātās 

publicitātes nodrošināšanai sagatavotas 45 relīzes. 2013. gada laikā projekta īstenošanas vietās 

bijušas 7 projekta finansētāja pārbaudes. 

2013. gada laikā sagatavoti 28 iepriekš īstenoto projektu pēcieviešanas pārskati. Lai tos 

sagatavotu, tiek organizēta satiksmes intensitātes datu vākšana un ceļu satiksmes negadījumu 

skaita analīze rekonstruētajās ielās, gruntsūdeņu analīžu veikšana rekultivētajās atkritumu 

izgāztuvēs, apkures un elektrības patēriņa datu vākšana energoefektivitātes projektiem, gatavoti 

dati iegādātā aprīkojuma apdrošināšanai, bērnu skaita rindā uz PII vietām analīze, u.c. 

Citi Attīstības un plānošanas nodaļas veiktie uzdevumi 2013.gadā: 

 Telpiskā plānošana -  Sagatavotas un aktualizētas Smiltenes novada pašvaldības ielu un 

ceļu kartes, kurās fiksēti veiktie ieguldījumi, kā arī analizēti dati par nepieciešamajiem 

ieguldījumiem un rekonstrukcijām .Sagatavota novada skolēnu pārvadājumu karte, 

Smiltenes pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas karte. Aktualizēta Smiltenes pilsētas 

siltumapgādes sistēmas karte, ielu uzturēšanas karte. Sagatavotas dažādas tematiskās 

kartes un kartoshēmas – tirgus organizatoriskās shēmas, tirgotāju izvietojuma shēmas, 

citu pasākumu organizatoriskās shēmas. Organizēta publiskā apspriešana Raiņa ielas 

rekonstrukcijas iecerei no 3.01.-30.01. 

 Novada ainavas saglabāšana un pilnveidošana - veikta konkursa „Smiltenes novada 

sakoptākais īpašums 2013” nolikuma izstrāde, konkursa norises organizēšana, 

apbalvošanas organizēšana Smiltenes novada svētkos. Semināra „Aktuālie darbi 

dārzkopībā” organizēšana un konsultāciju nodrošināšana konkursa „Smiltenes novada 

sakoptākais īpašums 2012” uzvarētājiem. Akcijas „Radīsim Ziemassvētku noskaņu 

Smiltenes novadā” nolikuma izstrāde, konkursa norises organizēšana, apbalvošanas 
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organizēšana. Smiltenes novada pagastu pārvalžu un iestāžu apstādījumu apsekošana 

(Smiltenes, Blomes, Bilskas pag.pārvaldes; Palsmanes PII, Mēru muiža, Smiltenes 

Centra vidusskola) un apstādījumu un labiekārtošanas skiču un tāmju sagatavošana 

(Smiltenes pagasta pārvaldei, Palsmanes PII). Izsniegti 4 labiekārtošanas tehniskie 

noteikumi projektēšanai. Sagatavoti 3 ainavu vērtējumi. Sadarbībā ar Saimnieciskās 

darbības nodaļu un SIA „Smiltenes NKUP” sagatavots Smiltenes pilsētas 

zaļumsaimniecības kopšanas plāns. Izstrādāts pašvaldības saistošo noteikumu par 

reklāmas izvietošanu projekts. Veikta reklāmu saskaņošana un atļauju sagatavošana (14 

vides reklāmas un izkārtnes, 1 baneris, 14 afišas). 

 Uzņēmējdarbības atbalsts - Smiltenes novada uzņēmēju konsultatīvās padomes 

sanāksmju nodrošināšana (saziņa, protokolēšana, u.c.), informācijas apmaiņa ar LDDK. 

Apkopota informācija par vairāk kā 1000 uzņēmumiem, kas darbojas Smiltenes novadā. 

Veikta vairākkārtēja sarakste un informācijas sniegšana VARAM par nepieciešamajiem 

publiskās infrastruktūras uzlabojumiem Industriālajās zonās Smiltenes novadā. 
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4. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS  

4.1. Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi  

Smiltenes novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžets tika apstiprināts novada domes 

sēdē 31.01.2013., Saistošie noteikumi Nr.1/13 „Par Smiltenes novada pašvaldības 2013. gada 

pamatbudžetu”. Grozījumi 2013. gada Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetā apstiprināti 

novada domes sēdēs četras reizes sakarā ar papildus finansējuma saņemšanu, projektu 

realizāciju, ieņēmumu palielinājumu, izdevumu palielinājumu vai izmaiņām izdevumos pa 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

Tabula Nr.9 Pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2012., 2013.gadā (LVL) un plānotais budžets 

2014.gadā (EUR) 

N. 

p.k. 

Rādītāji 2012.gada 

izpilde (LVL) 

2013.gada 

izpilde (LVL) 

2014.gada 

plāns (LVL) 

2014.gada 

plāns (EUR) 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā): 

9 093 494 9 515 172 8 055 596 11 462 080 

1.1. Nodokļu ieņēmumi: 4 363 787 4 468 408 4 612 935 6 563 615 

1.1.1. ienākuma nodokļi 3 902 921 3 993 485 4 160 815 5 920 306 

1.1.2. īpašuma nodokļi 423 474 436 697 413 932 588 972 

1.1.3. azartspēļu nodoklis 37 392 38 226 38 188 54 337 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi: 122 675 164 879 42 823 60 931 

1.2.1. ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 18 499 18 967 960 1 366 

1.2.2. valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas 22 663 19 709 20 118 28 626 

1.2.3. naudas sodi un sankcijas 13 405 17 356 17 690 25 171 

1.2.4. pārējie nenodokļu ieņēmumi 920 1 345 668 951 

1.2.5. ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas 

67 188 107 502 3 385 4 817 

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumi,  
tai skaitā:  

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; 

ārvalstu finanšu palīdzība 

335 132 
 

335 132 

0 

289 688 
 

284 546 

5 142 

248 107 
 

248 107 

0 

353 025 
 

353 025 

0 

1.4. Transferti: 4 271 900 4 592 197 3 151 731 4 484 509 

1.4.1. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 

transferti 

1 340 0 0 0 

1.4.2. valsts budžeta transferti 4 198 417 4 492 291 3 071 600 4 370 493 

1.4.3. pašvaldību budžetu transferti 72 143 99 906 80 131 114 016 

2. Izdevumi (kopā): 10 530 222 9 092 163 8 487 489 12 076 609 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā) 10 530 222 9 092 163 8 487 489 12 076 609 

2.1.1. vispārējie valdības dienesti 911 999 848 878 991 648 1 410 988 

 tai skaitā: 

pašvaldības parāda darījumi;  

 

145 765 

 

55 863 

 

32 525 

 

46 279 

2.1.2. sabiedriskā kārtība un drošība 90 109 83 445 106 490 151 521 

2.1.3. ekonomiskā darbība  2 238 596 1 114 595 225 265 320 523 

2.1.4. vides aizsardzība 236 392 303 557 381 662 543 056 

2.1.5. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 530 324 661 775 648 543 922 793 

2.1.6. veselība 34 753 38 250 52 658 74 926 

2.1.7. atpūta, kultūra un reliģija 1 698 810 1 468 261 1 125 687 1 601 708 

2.1.8. izglītība 4 426 606 4 120 632 4 381 371 6 234 130 

2.1.9. sociālā aizsardzība 362 633 452 770 574 165 816 964 
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Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

 

N. 

p.k. 

Rādītāji 2012.gada 

izpilde (LVL) 

2013.gada 

izpilde (LVL) 

2014.gada 

plāns (LVL) 

2014.gada 

plāns (EUR) 

 
2.2. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām (kopā) 

10 530 222 9 092 163 8 487 489 12 076 609 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 6 109 162 6 695 254 7 470 376 10 629 388 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 5 606 139 6 270 515 6 927 829 9 857 413 

 atalgojums 3 058 886 3 217 210 3 561 345 5 067 337 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātas iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

744 800 788 381 867 862 1 234 857 

mācību, darba un dienesta komandējumi, 

dienesta, darba braucieni 

20 903 27 284 32 526 46 280 

pakalpojumi 1 203 921 1 558 296 1 610 713 2 291 838 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 

537 138 651 974 819 711 1 166 344 

izdevumi periodikas iegādei 5 386 5 338 5 433 7 731 

budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

35 105 22 032 30 239 43 026 

2.2.1.2. Procentu izdevumi 137 088 44 501 21 710 30 891 

2.2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, 266 257 291 930 363 191 516 774 

 tai skaitā:  

subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem; 

sociālie pabalsti 

 

31 302 

 

234 955 

 

37 050 

 

254 880 

 

40 781 

 

322 410 

 

58 026 

 

458 748 

2.2.1.4. Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība  

99 678 88 308 157 646 224 310 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 4 421 060 2 396 909 1 017 113 1 447 221 

 tai skaitā:  

pamatkapitāla veidošana; 

kapitālo izdevumu transferti 

 

4 412 116 

8 944 

 

2 396 909 

0 

 

896 937 

120 176 

 

1 276 226 

170 995 

3. Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (-) -1 436 728 +423 009 -431 893 -614 529 

4. Aizņēmumi (kopā): 1 106 581 -341 659 -330 966 -470 922 

4.1. Saņemtie aizņēmumi (kopā) 1 398 916 341 856 0 0 

4.2. Saņemto aizņēmumu atmaksa (kopā) -292 335 -683 515 -330 966 -470 922 

5. Akcijas un cita līdzdalība komersantu 

pašu kapitālā 

-59 507 -269 713 -257 176 -365 929 
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Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 

Salīdzinot pašvaldības 2013. gada konsolidēto pamatbudžeta izpildes ieņēmumu daļu 

9 515 172 LVL ar iepriekšējā perioda budžeta ieņēmumu daļu 9 093 494 LVL, redzams, ka 

2013. gada ieņēmumi sastāda 104,64 % pret 2012. gada ieņēmumiem un kopējais palielinājums 

ir 421 678 LVL, tai skaitā, par 104 621 LVL palielinājušies nodokļu ieņēmumi, par 42 204 LVL 

- nenodokļu ieņēmumi, par 320 297 LVL - transfertu ieņēmumi no citiem budžetiem. 2013. gadā 

par 45 444 LVL samazinājušies budžeta iestāžu ieņēmumi.  

 
22.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2013.gadā.

28
 

 

 
23.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2012. un 2013.gadā. 

 

 

 

                                                 
28

 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, par 90 564 LVL palielinājušies iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa ieņēmumi, par 13 223 LVL – nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, par 834 LVL – 

azartspēļu nodoklis.  

Tabula Nr.10 Pašvaldības nodokļu ieņēmumi (LVL) 

Rādītāji 2012.gads 2013.gads Izmaiņas (+,-) 

Nodokļu ieņēmumi - kopā 4 363 787 4 468 408 +104 621 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 3 902 921 3 993 485 +90 564 

Īpašuma nodoklis 423 474 436 697 +13 223 

Azartspēļu nodoklis 37 392 38 226 +834 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

2013. gadā nenodokļu ieņēmumi sastāda 134,4% pret iepriekšējā gada ieņēmumiem. Pārskata 

periodā ievērojami palielinājušies ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas. Pārdoti ēku un 

būvju īpašumi par 69 945 LVL, zemes īpašumi par 34 370 LVL, kustamais īpašums un manta 

par 3 187 LVL.  

Tabula Nr.11 Pašvaldības nenodokļu ieņēmumi (LVL) 

Rādītāji 2012.gads 2013.gads Izmaiņas (+,-) 

Nenodokļu ieņēmumi - kopā 122 675 164 879 +42 204 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 18 499 18 967 +468 

Valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas 

nodevas 

22 663 19 709 -2 954 

Naudas sodi un sankcijas 13 405 17 356 +3 951 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 920 1 345 +425 

Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas 

67 188 107 502 +40 314 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 Salīdzinot 2013. gada maksas pakalpojumu ieņēmumus ar 2012. gada maksas 

pakalpojumu ieņēmumiem, palielinājums ir ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem, 

kancelejas pakalpojumiem un ieņēmumiem par nomu un īri. Samazinājās ieņēmumi par pārējiem 

budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi 

par maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.  

 

Tabula Nr.12 Pašvaldības maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (LVL) 

Rādītāji 2012.gads 2013.gads Izmaiņas (+,-) 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 335 132 289 688 -45 444 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi-
kopā 

335 132 284 546 -50 586 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 101 000 104 383 +3 383 

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 
kancelejas pakalpojumiem 

109 117 +8 

Ieņēmumi par nomu un īri 60 907 61 714 +807 

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

166 269 117 682 -48 587 

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi par 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

6 847 650 -6 197 

Ārvalstu finanšu palīdzība 0 5 142 +5 142 
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2013. gadā kopējie transfertu ieņēmumi palielinājušies par 320 297 LVL. Pārskata gadā 

par 321 730 LVL palielinājušies saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim, tai skaitā, 

par 83 837 LVL – transferti pedagogu atlīdzībai. Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fonda palielinājušies par 253 490 LVL. 

2013. gadā par 381 015 LVL samazinājušies no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem), jo noslēgušies vairāki Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti. 

Ieņēmumi lielākajiem projektiem: 

 „Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija” – 558 712 LVL; 

 „Smiltenes pilsētas Valkas ielas rekonstrukcija” – 463 244 LVL; 

 „Smiltenes pirmskolas izglītības iestāžu attīstība” – 105 692 LVL; 

 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” – 69 599 LVL; 

 „Pārrobežu atlētika” – 56 358 LVL; 

 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Smiltenes pilsētas izgāztuves 

Drandu ielā 24 rekultivācija” – 36 348 LVL; 

 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Palsmanes pagasta izgāztuves 

Kangarkalni rekultivācija” – 22 747 LVL. 
 

Tabula Nr.13 Pašvaldības transfertu ieņēmumu (LVL) 

Rādītāji 2012.gads 2013.gads Izmaiņas (+,-) 

Transferti-kopā 4 271 900 4 592 197 +320 297 

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

1 340 0 -1 340 

Valsts budžeta transferti 4 198 417 4 492 291 +293 874 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 
transferti noteiktam mērķim 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 
saņemtie transferti Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem) 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 
iestāžu transferti 

1 967 508 

 

1 772 030 

 

 
 

458 879 

 

0 

2 289 238 

 

1 391 015 

 

 
 

712 369 

 

99 669 

+321 730 

 

-381 015 

 

 
 

+253 490 

 

+99 669 

Pašvaldību budžetu transferti 72 143 99 906 +27 763 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām 
pašvaldībām  

72 143 99 906 +27 763 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Pašvaldības būtiskāko izdevumu daļu sastāda izdevumi izglītībai – 45 % no visiem 

izdevumiem, ekonomiskai darbībai 12 %, atpūtai, kultūrai un reliģijai 16%.  

  

 
24.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2013.gadā 

 

Pašvaldības 2013. gada pamatbudžeta izdevumi sastāda 86,34 % pret iepriekšējo periodu, 

kopējais samazinājums ir 1 438 059 LVL. Samazinājums skaidrojams ar to, ka noslēgušies 

vairāki Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti. 

Lielākais palielinājums 2013. gadā, salīdzinot ar 2012. gadu, ir teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai, sociālai aizsardzībai, bet samazinājums – ekonomiskai darbībai, izglītībai, 

atpūtai, kultūrai un reliģijai.  

Samazinājums izdevumiem ekonomiskai darbībai skaidrojams ar vairāku ielu un ceļu 

rekonstrukcijas projektu noslēgšanos. 

Izdevumi izglītībai, salīdzinot ar 2012. gadu, ir 93,09%, kas saistīts ar Palsmanes pirmskolas 

izglītības iestādes un Grundzāles pamatskolas renovācijas darbu pabeigšanu.  

Izdevumu atpūtai, kultūrai un reliģijai samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, 

skaidrojams ar Smiltenes Kultūras nama rekonstrukcijas pabeigšanu.  

Vispārējo valdības dienestu izdevumu samazinājums saistīts ar aizņēmumu procentu izdevumu 

samazināšanos. 
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Tabula Nr.14 Pašvaldības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (LVL) 

Rādītāji 2012.gads 2013.gads Izmaiņas (+,-) 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām - kopā 

10 530 222 9 092 163 -1 438 059 

Vispārējie valdības dienesti 911 999 848 878 -63 121 

Sabiedriskā kārtība un drošība 90 109 83 445 -6 664 

Ekonomiskā darbība 2 238 596 1 114 595 -1 124 001 

Vides aizsardzība 236 392 303 557 +67 165 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 530 324 661 775 +131 451 

Veselība 34 753 38 250 +3 497 

Atpūta, kultūra un reliģija 1 698 810 1 468 261 -230 549 

Izglītība 4 426 606 4 120 632 -305 974 

Sociālā aizsardzība 362 633 452 770 +90 137 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

25. attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pa gadiem 
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Tabula Nr.15 Pašvaldības izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (LVL) 

Rādītāji 2012.gads 2013.gads Izmaiņas (+,-) 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām - kopā 

10 530 222 9 092 163 -1 438 059 

Atalgojums 3 058 886 3 217 210 +158 324 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātas iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

744 800 788 381 +43 581 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

dienesta, darba braucieni 

20 903 27 284 +6 381 

Pakalpojumi 1 203 921 1 558 296 +354 375 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 

537 138 651 974 +114 836 

Izdevumi periodikas iegādei 5 386 5 338 -48 

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

35 105 22 032 -13 073 

Procentu izdevumi 137 088 44 501 -92 587 

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām 
un nodibinājumiem 

31 302 37 050 +5 748 

Sociālie pabalsti 234 955 254 880 +19 925 

Uzturēšanas izdevumu transferti 99 678 88 308 -11 370 

Pamatkapitāla veidošana: 

   tai skaitā: 

nemateriālie ieguldījumi 
pamatlīdzekļu iegāde 

pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
būvniecība, kapitālais remonts un 
rekonstrukcija 

4 412 116 

 

20 336 
197 900 

4 193 880 

2 396 909 

 

43 359 
219 118 

2 134 432 

-2 015 207 

 

+23 023 
+21 218 

-2 059 448 

Kapitālo izdevumu transferti 8 944 0 -8 944 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

Izdevumu par atalgojumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām 

iemaksām palielinājums veidojās, jo palielinājās izdevumi pedagogu atlīdzībai: par 49 889 LVL 

palielinājās mērķdotācijas no valsts budžeta pedagogu atlīdzībai vispārējai izglītībai, pirmskolas 

izglītībai, asistentu pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti, par 14 277 LVL – mērķdotācija 

izglītības pasākumiem Palsmanes internātskolai, par 7 381 LVL – dotācija sporta skolu 

pedagogu atlīdzībai un par 13 139 LVL – dotācija mākslas un mūzikas skolu pedagogu 

atlīdzībai. Pēc rekonstrukcijas darbību atsāka Smiltenes kultūras nams, pieauga mājas 

aprūpējamo skaits un pašvaldībā uzsāka sniegt asistentu pakalpojumus personām ar invaliditāti.   

Pakalpojumiem palielinājums galvenokārt saistīts ar 2013. gadā veiktajiem remontdarbiem 

un iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem: par 57 540 LVL vairāk veikts telpu kārtējais remonts, par 

50 035 LVL vairāk izlietots autoceļu uzturēšanai, par 64 614 LVL – pārējiem remontdarbu un 

iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem. Par 28 051 LVL pieauguši izdevumi par apkuri, par 40 057 

LVL – pārējie neklasificētie pakalpojumu veidi. 

Krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra iegādei pieaugums 

galvenokārt veidojies, jo par 84 305 LVL palielinājās izdevumi inventāra iegādei. Par 14 941 

LVL palielinājās ēdināšanas izdevumi un par 10 688 LVL – izdevumi mācību līdzekļu iegādei 

izglītības iestādēs.   

Salīdzinot ar 2012. gadu, par 11 071 LVL pieaugusi pašvaldības sociālā palīdzība 

iedzīvotājiem, par 5 745 LVL – dzīvokļu pabalsts, par 20 938 LVL – samaksa par ilgstošas 
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sociālās aprūpes institūciju sniegtajiem pakalpojumiem. Pārskata gadā samazinājās pabalsts 

garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, bezdarbnieka stipendija. 

2013. gadā iegādāti nemateriālie ieguldījumi par 43 359 LVL, pamatlīdzekļi – par 219 118 LVL. 

Būtiskākie nemateriālie ieguldījumi: 

 izstrādāts tehniskais projekts „Tepera ezera multifunkcionālā rekreatīvā zona” 1.kārta 

Smiltenes stadiona rekonstrukcijai par 17 551 LVL; 

 izstrādāts tehniskais projekts „Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz 

Rīgas ielai kompleksai rekonstrukcijai” un tā tehniski ekonomiskais pamatojums par 11 

487 LVL; 

 projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 

ietvaros izstrādāta Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. - 2037. gadam 

3 799 LVL vērtībā; 

 izstrādāts tehniskās apsekošanas un energoaudita atzinums Palsmanes pamatskolas 

internāta ēkai par 3 606 LVL; 

 Mēru muižas mākslinieciskā inventarizācija un muzeja tehniskās dokumentācijas 

sagatavošana projektu ietvaros kopā 3 177 LVL. 

 Pamatlīdzekļu iegādei lielākie izdevumi bija par nedzīvojamo ēku iegādi 54 948 LVL, 

saimniecības pamatlīdzekļu iegādi 40 684 LVL, pārējo iepriekš neklasificēto 

pamatlīdzekļu iegādi 39 382 LVL, datortehniku, sakaru un citu biroja tehniku 30 718 

LVL, bibliotēku krājumiem 20 024 LVL.  

2013. gadā lielākie ieguldījumi pamatlīdzekļu izveidošanai, nepabeigtai būvniecībai, 

kapitālam remontam un rekonstrukcijai: 

 ielu un ceļu rekonstrukcija – 923 479 LVL; 

 kultūras nama rekonstrukcija projekta ietvaros – 452 411 LVL; 

 ielu apgaismojuma izbūve un modernizācija – 152 810 LVL;  

 Smiltenes stadiona rekonstrukcija – 135 653 LVL; 

 Pirmskolas izglītības iestāžu rekonstrukcija projektu “Smiltenes pirmskolas izglītības 

iestāžu attīstība” un “Bērnudārza rekonstrukcija Rīgas ielā 8A” ietvaros – 105 473 LVL; 

 Palsmanes pirmskolas izglītības iestādes un Grundzāles pamatskolas siltināšana 

(pašvaldības finansējums un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums) – 99 

783 LVL; 

 Grundzāles pamatskolas telpu pārbūve, atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes prasībām 

– 31 891 LVL; 

 Palsmanes internātpamatskolas internāta ēkas jumta un bēniņu renovācija – 29 834 LVL; 

 projekta „Jauniešu mājas izveide” ietvaros veikts kapitālais remonts Bērnu un ģimenes 

atbalsta centrā – 23 990 LVL; 

 brīvdabas estrādes izveidošana Grundzālē – 11 895 LVL. 
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Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanu 

Ieņēmumu pārsniegums 2013. gadā bija 423 009 LVL. Naudas līdzekļu atlikums uz 

31.12.2013. bija 1 223 331. 

2013. gadā saņemti aizņēmumi divu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un viena 

pašvaldības prioritārā investīciju projekta īstenošanai 341 856 LVL. Pašvaldība atmaksājusi 

Valsts kasei aizņēmumu pamatsummas 683 515 LVL apmērā. 

Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 2013. gadā bija 269 713 LVL.  

 

4.2 Smiltenes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 

 
Smiltenes novada pašvaldības 2013. gada speciālais budžets tika apstiprināts 2013. gada 

31. janvārī (Saistošie noteikumi Nr.2/13). Speciālā budžeta grozījumi gada laikā veikti 2 reizes 

sakarā ar ieņēmumu palielinājumu, izdevumu palielinājumu vai izdevumu izmaiņām pa 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Pēdējie speciālā budžeta grozījumi veikti 2013. gada 28. 

decembrī (Saistošie noteikumi Nr.31/13).  

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 3 737 LVL, valsts budžeta transferti 

autoceļu uzturēšanai – par 21 579 LVL.  

2013. gadā autoceļu uzturēšanai no speciālā budžeta izlietoti 176 657 LVL, kas ir par 

20 507 LVL vairāk nekā 2012. gadā. 

 

Tabula nr.17 Pašvaldības speciālā budžeta izpilde 2012., 2013.gadā un plānotais budžets 

2014.gadā  

N.p.k. 

 

Rādītāji 2012.gada 

izpilde (LVL) 

2013.gada 

izpilde (LVL) 

2014.gada 

plāns (LVL) 

2014.gada 

plāns (EUR) 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 167 214 192 440 237 993 338 633 

1.1.  Nodokļu ieņēmumi: 21 267 25 004 21 616 30 757 

1.1.1. dabas resursu nodoklis 21 267 25 004 21 616 30 757 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 233 143 0 0 

1.2.1. ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 233 143 0 0 

1.3. Transferti: 145 714 167 293 216 377 307 876 

1.3.1. valsts budžeta transferti 145 714 167 293 216 376 307 876 

2 Izdevumi (kopā) 180 630 199 206 271 196 385 877 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā) 180 630 199 206 271 196 385 877 

2.1.2. ekonomiskā darbība 156 150 176 657 225 845 321 349 

2.1.3. vides aizsardzība 20 304 22 549 45 351 64 528 

2.1.4. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 4 176 0 0 0 

2.2. 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

(kopā) 180 630 199 206 271 196 385 877 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 168 915 188 592 271 196 385 877 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 168 915 188 592 271 196 385 877 

 

atalgojumi 550 600 600 854 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 114 145 142 202 

Pakalpojumi 160 870 180 553 254 573 362 225 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs 7 381 7 294 15 780 22 452 

 

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 0 0 101 144 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 11 715 10 614 0 0 

        Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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4.3 Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžets 

Tabula nr. 16 Pašvaldības saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2012., 2013. gadā 

(LVL) 

N.p.k. Rādītāji 2012.gada 

izpilde 

2013.gada 

izpilde 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 9 497 30 406 

1.1. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 9 497 30 406 

1.1.1. Procentu ieņēmumi par ziedojumu un dāvinājumu budžeta 

līdzekļu depozītā vai kontu atlikumiem 

7 13 

1.1.2. ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām 

personām 

7 557 26 272 

1.1.3. ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām 

personām 

1 933 4 121 

2 Izdevumi (kopā) 7 384 33 130 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām: 7 384 33 130 

2.1.1. vispārējie valdības dienesti 376 219 

2.1.3. atpūta, kultūra un reliģija 3 280 23 055 

2.1.3. izglītība 2 639 8 569 

2.1.4. sociālā aizsardzība 1 089 1 287 

2.2. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

(Kopā) 

7 384 33 130 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 6 684 29 971 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 5 696 28 374 

 atalgojums 0 1 792 

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

0 430 

 mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni 

389 472 

 pakalpojumi 4 270 21 191 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs 

1 037 4 489 

2.2.1.2 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti,  

tai skaitā: 

subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 

skaitā sociālie pabalsti 

988 

 

0 

 

988 

1 597 

 

80 

 

1 517 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 700 3 159 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

1. SMILTENES NOVADA DOMES FINANŠU PĀRSKATI 

5.1 Smiltenes novada pašvaldības bilance 2013.gadam  

Tabula Nr.18 Smiltenes novada pašvaldības bilance 2013. gadā (LVL) 

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

1.  Aktīvs: 31 577 491 31 385 933 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 29 809 899 29 404 167 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 1 767 592 1 981 766 

2. Pasīvs: 31 577 491 31 385 933 

2.1. Pašu kapitāls 26 502 657 25 189 570 

2.2. Kreditori 5 074 834 6 196 363 
Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

5.2 Pašvaldības nekustāmie īpašumi 

Ilgtermiņa ieguldījumu būtiskākā daļa ir pašvaldības nekustamie īpašumi. 2013. gadā būtiskākās 

izmaiņas:  

 Dzīvojamo ēku vērtības palielinājums skaidrojams ar to, ka, saskaņā ar Smiltenes novada 

domes rīkojumu „Par inventarizācijas rezultātu iegrāmatošanu”, tika uzņemtas uzskaitē divas 

ēkas par 2 938 LVL. 

 Nedzīvojamo ēku vērtības palielinājums skaidrojams ar to, ka: 

- projekta „Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana Smiltenē” ietvaros 

pabeigta Smiltenes kultūras nama rekonstrukcija par 1 852 407 LVL; 

- saskaņā ar Smiltenes novada domes lēmumu „Par nekustamo īpašumu Oktobra ielā 5 un 

Oktobra ielā 13, Variņos, Variņu pagastā, iegādi pašvaldības autonomo funkciju izpildei” 

iegādātas Variņu tautas nama ēka par 41 402 LVL un Variņu pamatskolas pirmsskolas 

izglītības ēka par 13 546 LVL; 

- projekta „Smiltenes novada Grundzāles un Palsmanes pagastu izglītības iestāžu renovācija 

atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām” ietvaros pabeigta Grundzāles pamatskolas 

renovācija par 531 160 LVL un Palsmanes bērnudārza rekonstrukcija par 360 367 LVL; 

- veikta Palsmanes internātpamatskolas internāta ēkas jumta rekonstrukcija par 29 834 LVL; 

- veikta Grundzāles pamatskolas vienstāvīgajā daļā telpu pārbūve, atbilstoši pirmsskolas 

izglītības iestādes prasībām par 23 527 LVL;  

- veikta nedzīvojamās ēkas Galdnieku ielā 10, Smiltenē, vienkāršotā renovācija par 12 070 

LVL;  

- veikta ēkas Dārza ielā 3, Smiltenē, fasādes renovācija par 7 386 LVL; 

- projekta „Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu attīstība” ietvaros tika veikti vienkāršotās 

renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbi par 79 336 LVL Trīs pakalnu sākumskolas ēkā, kuru 

rezultātā telpas pielāgoja pirmsskolas vajadzībām; 

- saskaņā ar Smiltenes novada domes rīkojumu „Par inventarizācijas rezultātu iegrāmatošanu” 

tika ņemtas uzskaitē 13 ēkas par kopējo kadastrālo vērtību 2 801 LVL.  

 Transporta būvju vērtības pieaugums 2013. gadā skaidrojams ar to, ka: 

- projekta „Smiltenes novada pašvaldību ceļu rekonstrukcija” ietvaros tika rekonstruēti 8 ceļi 

par 478 876 LVL; 
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- projekta „Smiltenes pilsētas Valkas ielas rekonstrukcija” ietvaros tika rekonstruēta Valkas iela 

par 264 433 LVL un autoceļa tilts pār Abula upi par 206 692 LVL; 

- atjaunots Silvas ciema, Launkalnes pagastā, ielu klātnes segums par 30 264 LVL; 

- veikta Galdnieku ielas Smiltenē vienkāršotā renovācija par 19 876 LVL; 

- veikta trīs ceļu un piecu ielu sākotnējā atzīšana par 39 951 LVL. 

 Transporta būvju vērtības samazinājums skaidrojams ar to, ka:  

- pirms ceļu un ielu rekonstrukcijas izdevumu kapitalizācijas tika samazināta rekonstruējamo 

transporta būvju vērtība, pielietojot amortizēto aizstāšanas izmaksu metodi par 62 989 LVL; 

- sakarā ar projektu „Daugavas ielas posma rekonstrukcija” un „Smiltenes pilsētas ielu 

kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta”, kas tika realizēti 2012. gada beigās, izmaksu sadalījuma 

precizēšanu, tika pārgrāmatoti uz kontu ‘1218 Inženierbūves’ ūdensvadi, sadzīves 

kanalizācijas tīkli, lietus ūdens kanalizācijas tīkli un apgaismojuma tīkli, kas tika izbūvēti šo 

projektu ietvaros par kopējo summu 644 084 LVL. 

Smiltenes novada domes bilancē uzskaitīto ceļu kopējais garums ir 332,41 km, tai skaitā, 

87,98 km atrodas uz servitūta zemēm. Smiltenes novada domes bilancē uzskaitīto ielu kopējais 

garums ir 71,37 km, tai skaitā, 4,56 km atrodas uz servitūta zemēm. 

 Inženierbūvju vērtības izmaiņas skaidrojamas ar to, ka: 

- projekta „Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 

modernizācija, 2.kārta” ietvaros 23 ielām tika rekonstruēti apgaismojuma tīkli par 128 840 

LVL; 

- Smiltenes pilsētā piecām ielām tika veikta apgaismojuma tīklu izbūve par 23 970 LVL; 

- sakarā ar projektu „Daugavas ielas posma rekonstrukcija” un „Smiltenes pilsētas ielu 

kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta”, kas tika realizēti 2012. gada beigās, izmaksu sadalījuma 

precizēšanu, tika pārgrāmatoti no konta ‘1213 Transporta būves’ ūdensvadi, sadzīves 

kanalizācijas tīkli, lietus ūdens kanalizācijas tīkli un apgaismojuma tīkli, kas tika izbūvēti šo 

projektu ietvaros par kopējo summu 644 084 LVL; 

- Smiltenē izbūvēta Galdnieku ielas lietus ūdens kanalizācija par 3 362 LVL; 

- projekta „Smiltenes pilsētas Valkas ielas rekonstrukcija” ietvaros tika rekonstruēts Valkas 

ielas apgaismojuma tīkls par 10 906 LVL; 

- izbūvēts Smiltenes pilsētas siltumtrases pieslēguma posms līdz ēkai Dārza ielā 3, Smiltenē, 

par 11 886 LVL; 

- saskaņā ar Smiltenes novada domes lēmumu „Par SIA „Smiltenes NKUP” pamatkapitāla 

palielināšanu un grozījumiem Sabiedrības statūtos” tika pārgrāmatotas uz krājumiem, 

ieguldīšanai pamatkapitālā, inženierbūves ar atlikušo vērtību 146 219 LVL. 

 Pārējā nekustamā īpašuma vērtības būtiskākās izmaiņas šādas: 

- projekta „Grundzāles brīvdabas estrādes būvniecība” ietvaros tika izbūvēta estrāde par 58 060 

LVL; 

- projekta „Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu attīstība” ietvaros izbūvēts rotaļu laukums 

pie Trīs pakalnu sākumskolas par 22 710 LVL; 

- izbūvēts Grundzāles pamatskolas rotaļu laukums par 8 364 LVL; 

- Bilskas pagastā Mēru ciemā izbūvēts futbola laukums par 5 917 LVL; 

- trīs dzīvokļu sākotnējā atzīšana par 7 228 LVL; 

- uz krājumiem atsavināšanai tika pārgrāmatoti seši dzīvokļi ar atlikušo vērtību 1 799 LVL. 
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Tabula Nr.19 Smiltenes novada pašvaldības nekustamie īpašumi (LVL) 

Pamatlīdzekļu grupas 

nosaukums 

Sākotnējā vērtība   

Vērtība 

31.12.2012. 

Darījumi/ 

palielinājums 

2013.gadā 

Sākotnējā 

atzīšana, 

inventarizācijas 

rezultāti, 

saņemšana bez 

atlīdzības 

2013.gadā 

Izslēgts no 

uzskaites, 

nodots bez 

atlīdzības 

2013.gadā 

Pārvietots uz 

2100 kontu 

grupām 

2013.gadā 

Pārvietošana un 

citas izmaiņas 

2013.gadā 

Vērtība 

31.12.2013. 

Aprēķināts 

nolietojums 

pārskata 

perioda beigās 

(kopā) 

Atlikusī 

vērtība 

31.12.2013. 

Zeme, ēkas un būves 30 286 638 60 262 84 040 -98 336 -231 350 4 252 755 34 354 009 10 240 638 2 411 3371 

Dzīvojamās ēkas 7 804 0 2 938 0 0 0 10 742 3 717 7 025 

Nedzīvojamās ēkas 9 024 476 54 948 2 971 -29 834 -26 290 2 935 237 11 961 508 1 016 340  10 945 168 

Transporta būves 17 272 597 0 39 951 -62 990 0 364 663 17 614 221 8 482 564 9 131 657 

Zeme 1 565 785 3 913 24 299 -5 512 -11 002 160 1 577 643 0 1 577 643 

Inženierbūves 1 801 669 0 5 019  0 -188 335 845 219 2 463 572 513 209 1 950 363 

Pārējais nekustamais 

īpašums 
614 307 1 401 8 862 0 -5 723 107 476 726 323 224 808 501 515 

Turējumā nodotie 

pašvaldības 

nekustamie īpašumi 

31 089 0 160 0 0 3 828 35077 6 850 28 227 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Novada pašvaldības bilancē iekļauta pašvaldībai piederoša (īpašumā esoša) zeme, kas ir 

reģistrēta Zemesgrāmatā ar platību 643,03 ha un bilances vērtību 851 028 LVL, pašvaldības 

lietošanā esošā zeme ar platību 1 956,35 ha un bilances vērtību 726 615 LVL. Krājumu sastāvā 

atrodas zemes gabali ar platību 35,75 ha un vērtību 17 191 LVL, par kuriem pieņemti lēmumu par 

atsavināšanu. 

 

26.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 

esošā zeme grupu 

griezumā 

Īpašumā 

esošās 

Lietošanā 

esošās Kopā 

No kopējā daudzuma 

reģistrēts  

Zemesgrāmatā (%) ha ha ha 

Kopā 643,03 1956,35 2599,38 24,74 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

Smiltenes novada pašvaldība līdz 31.12.2013. ir iereģistrējusi Zemesgrāmatā 24,74% no 

visas bilancē esošās zemes kopplatības. Pēc stāvokļa uz 31.12.2013. Smiltenes novada pašvaldība 

iznomā zemes ar platību 999,44 ha. Smiltenes novada domei nav ieķīlātu nekustamo īpašumu. 

 

Tabula Nr.21 Bioloģiskie un pazemes aktīvi (LVL) 

Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 

Vērtība 

31.12.2012. 

 

Iegāde, sākotnējā 

atzīšana, saņemšana 

bez atlīdzības, 

pārvietošana 2013.gadā 

Pārvietots uz 

2100 kontu 

grupām 

Atlikusī vērtība 

31.12.2013. 

 

Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 

395 901 103 664 0 499 565 

Pazemes aktīvi 300 000 0 0 300 000 

Augļu dārzi un citi 

ražojošo koku stādījumi 

 

104 

 

0 

 

0 

 

104 

Mežaudzes 95 797 103 664 0 199 461 

724701 Ls 112424 Ls 
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Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

Pazemes aktīvu sastāvā ir divas smilts-grants atradnes par kopējo summu 300 000 LVL, tai skaitā: 

 „Lielmeži”, Variņu pagastā, ar platību 10.02 ha un derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 252.24 

tūkst. m
3
 par 201 792 LVL; 

 „Lazdiņi”, Variņu pagastā, ar platību 3.92 ha un derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 122.76 

tūkst. m
3
 par 98 208 LVL. 

Smiltenes novada domes bilancē uzrādītas mežaudzes 619,70 ha platībā un 199 461 LVL 

vērtībā. 2013. gadā, veicot datu salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta un Valsts meža dienesta 

datiem, Smiltenes novada dome uzņēma bilancē mežaudzes ar platību 241,2 ha un vērtību 100 014 

LVL atbilstoši Valsts meža dienesta datiem un skaitliskā daudzumā 59 zemes gabalus ar 

mežaudzēm kopējā platībā 189,60 ha, kuriem nav veikta inventarizācija. Mežaudžu platības 

salīdzinātas ar Valsts meža dienesta reģistra datiem. Meža inventarizācijas atbilstoši Meža likumam 

veic reizi 20 gados, attiecīgi veic mežaudzes vērtības aktualizāciju atbilstoši Valsts meža dienesta 

datiem.  

2013. gadā, veicot datu salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta datiem par mežaudzēm, tika 

konstatēts, ka VZD datos pie mežiem pieskaitītas 37 Smiltenes novada pašvaldības zemju 

vienības, kuras pēc novada teritorijas plānojuma skaitās parku, kapu un apbūves teritoriju 

apstādījumi, ar kopējo platību 34,70 ha. Šīs platības tika uzņemtas uzskaitē skaitliskā izteiksmē 

pārējo bioloģisko aktīvu sastāvā.  
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5.3 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

Būtiska ilgtermiņa finanšu ieguldījumu daļa ir līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā. Smiltenes novada pašvaldības bilancē līdzdalību radniecīgo un asociēto uzņēmumu 

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 

31.12.2012. 

 

 

 

 

LVL 

Ieguldījums 

2013.g. 

 

 

 

 

LVL 

Vērtības 

samazinājums 

2013.gadā 

 

 

 

LVL 

Līdzdalība 

31.12.2013. 

 

 

 

 

LVL 

Kapitāla 

daļu skaits 

 

Kapitāla 

daļu 

īpatsvars 

kopējā 

uzņēmumu 

kapitāla daļu 

skaitā 

SIA „Smiltenes NKUP” 

Pils iela 3, Smiltene 

Reģ.Nr.43903000435 510 129 385 500 0 895 629 895 629 100% 

SIA „Līvena aptieka” 

Dakteru iela 14, Smiltene 

Reģ.Nr.44103018609 57 497 0 0 57 497 3 400 100% 

SIA „Sarkana Krusta 

Smiltenes slimnīca” 

Dakteru iela 14, Smiltene 

Reģ.Nr.40003189328 2 456 990 137 982 -99 245 2 495 727 2 999 528 100% 

Kopā 3 024 616 523 482 -95 749 3 448 853 3 898 557   

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

2013.gadā Smiltenes novada dome veica ieguldījumu radniecīgās kapitālsabiedrības SIA 

„Smiltenes NKUP” kapitālā 385 500 LVL, tai skaitā, mantiskais ieguldījums 210 730 LVL. 

Mantiskais ieguldījums veikts pēc pamatlīdzekļu patiesās vērtības, kuru noteica sertificēts vērtētājs. 

Ieguldīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 170 470 LVL. 

Saskaņā ar Smiltenes novada domes lēmumu tika veikts ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības 

samazinājums radniecīgas kapitālsabiedrības SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” kapitālā par 

99 245 LVL. 

Pēc stāvokļa uz 31.12.2013. Smiltenes novada domei pieder: 

 SIA „Smiltenes NKUP” 895 629 daļas. Vienas daļas vērtība 1 LVL; 

 SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2 999 528 daļas. Vienas daļas vērtība 1 LVL; 

 SIA „Līvena aptieka” 3 400 daļas. Vienas daļas vērtība 1 LVL. 
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Tabula Nr. 23 Pašvaldības radniecīgu kapitālsabiedrību darbības rezultāti (LVL) 

Uzņēmuma nosaukums, 

juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs 

Apgrozījums Peļņa (+) vai zaudējumi (-) 

2013.gads 2012.gads 

izmaiņas 

(+/-) 2013.gads 2012.gads 

izmaiņas 

(+/-) 

SIA „Smiltenes NKUP” 

Pils iela 3, Smiltene 

Reģ.Nr.43903000435  1 084 525  1 014 559  +69 966 -7 796 147 670  -155 466 

SIA „Līvena aptieka” 

Dakteru iela 14, Smiltene 

Reģ.Nr.44103018609 672 664 643 224 +29 440  24 132 19 919 +4 213  

SIA „Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca” 

Dakteru iela 14, Smiltene 

Reģ.Nr.40003189328 629 294 557 295 +71 999   -99 245  -95 749 -3 496 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa  

Tabula Nr.24 Līdzdalība biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā 

Uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs 

Ieguldījums 

31.12.20121. 

 

 

LVL 

Ieguldījums 

31.12.2013. 

 

 

LVL 

Kapitāla daļu 

skaits  

 

Kapitāla daļu 

īpatsvars kopējā 

uzņēmumu 

kapitāla daļu 

skaitā 

SIA "ZAAO" Rīgas iela 32, Valmiera 

Reģ.Nr.44103015509 63 788 63 788 63 788 4,75 % 

Kopā 63 788 63 788 63 788   

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

Pēc LR Tieslietu ministrijas uzņēmumu reģistra datiem Smiltenes novada pašvaldībai pieder 

SIA „ZAAO” 63 788 kapitāla daļas. Vienas daļas vērtība 1 LVL. 

 

5.4 Pārskats par debitoriem (prasībām) 

Apgrozāmo līdzekļu sastāvā svarīga sadaļa ir debitoriem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

debitori palielinājušies par 24 358 LVL. 

Tabula Nr.25 Debitori (LVL) 

Aktīvs 
Pārskata perioda 

beigās  

Pārskata perioda 

sākumā  

Izmaiņas 

( +, - )  

Debitori – kopā  269 099 244 741 +24 358 

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 72 109 82 375 -10 266 

Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas 

Savienības politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem (pasākumiem)  

65 605 31 336 +34 269 

Prasības par nodokļiem 124 757 135 106 -10 349 

Uzkrātie ieņēmumi 16 964 9 968 +6 996 

Pārmaksātie nodokļi 0 572 -572 

Prasības pret personālu 589 140 +449 

Pārējās prasības 50 848 40 671 +10 177 

Uzkrājumi nedrošām prasībām (-) -61 773 -55 427 -6 346 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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5.5 Pārskats par kreditoriem (saistībām) 

Kreditoru sastāvā ietilpst ilgtermiņa saistības un īstermiņa saistības. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu samazinājums par 1 121 529 LVL. 

Tabula Nr.26 Kreditori (LVL) 

Pasīvs 
Pārskata perioda 

beigās  

Pārskata perioda 

sākumā  

Izmaiņas 

( +, - )  

  Kreditori - kopā 5 074 834 6 196 363 -1 121 529 

Ilgtermiņa saistības 3 832 491 4 232 870 -400 379 

Ilgtermiņa aizņēmumi 3 827 781 4 227 446 -399 665 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 

4 710 5 424 -714 

Īstermiņa saistības 1 242 343 1 963 493 -721 150 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 

330 966 272 960 +58 006 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

53 931 263 334 -209 403 

Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem X 689 623 -689 623 

Īstermiņa uzkrātās saistības 278 716 673 648 -394 932 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus) 

0 2 -2 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 

4 322 4 699 -377 

Pārējās īstermiņa saistības  8 981 25 +8 956 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 565 427 59 202  +506 225 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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5.6 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 % no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 5,43%. 

Tabula Nr.27 Pašvaldības aizņēmumi (LVL) 

Aizdevējs Mērķis Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Atlikums 

31.12.2012. 

Atlikums 

31.12.2013. 

1. 2. 3. 4. 7. 8. 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Bērnudārza 

būvniecībai. 
05.07.2007. 20.12.2026. 1 247 558 1 158 438 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Bērnudārza 

būvniecībai. 
01.07.2008. 20.04.2028. 241 545 225 957 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. SIA "Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīcas" pamatkapitāla 

palielināšanai. 

01.12.2009. 20.04.2028. 167 564 156 752 

Valsts 

kase 

Grundzāles pagasts. Apkures sistēmas 

rekonstrukcijai. 
09.10.2007. 20.07.2017. 12 791 9 771 

Valsts 

kase 

Palsmanes pagasts. Autoceļa 

Dārzniecība-Pūķi remontu veikšanai. 
22.09.2008. 20.12.2023. 22 810 20 734 

Valsts 

kase 

Variņu pagasts. Variņu pamatskolas 

sporta zāles celtniecībai. 
03.12.2007. 20.12.2032. 135 759 128 971 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Ielu un trotuāru 

rekonstrukcija. (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.07.2014. 52 495 22 495 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Smiltenes pilsētas 

sporta halles būvniecības atlikušo 

maksājumu segšanai. (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.10.2015. 117 000 78 000 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Bērnudārza 

būvniecībai. (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.07.2026. 748 512 694 072 

Valsts 

kase 

Projekts "Atmodas ielas un tās 

pieslēgumu ielu kompleksā 

rekonstrukcija". (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 76 333 71 905 

Valsts 

kase 

Projekts "Raiņa ielas un tās pieslēgumu 

ielu kompleksā rekonstrukcija". 

(Vienošanās par grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 82 707 77 911 

Valsts 

kase 

Projekts "Smiltenes Centra vidusskolas 

infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamiem ar funkcionāliem 

traucējumiem". (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.09.2019. 16 604 14 144 

Valsts 

kase 

Projekts "Pirmsskolas izglītības 

iestādes "Pīlādzītis" Mētras ielā 11A 

infrastruktūras attīstība". (Vienošanās 

par grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 48 349 45 545 
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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. 14 301 13 469 

Valsts 

kase 

Projekts "Energoefektivitātes 

paaugstināšana Smiltenes novada 

pašvaldības ēkās". (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 117 162 110 366 

Valsts 

kase 

Projekts "Smiltenes novada 

pašvaldības ceļu rekonstrukcija” 
04.07.2012. 20.07.2032. 404 127 277 800 

Valsts 

kase 

Projekts "Smiltenes pilsētas ielu 

kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta” 
04.07.2012. 20.07.2032. 342 923 342 923 

Valsts 

kase 

Projekts „Smiltenes novada Grundzāles 

un Palsmanes pagastu izglītības iestāžu 

renovācija atbilstoši augstām 

energoefektivitātes prasībām” 

10.08.2012. 20.08.2032. 397 810 290 081 

Valsts 

kase 

Projekts „Kultūras un interešu 

izglītības infrastruktūras atjaunošana 

Smiltenē” 

14.09.2012. 20.09.2032. 254 056 319 413 

Valsts 

kase 

Pašvaldības prioritāra investīciju 

projekta “Smiltenes sporta stadiona 

rekonstrukcija” īstenošanai 

22.11.2013. 20.11.2033. 0 100 000 

Kopā x x x 4 500 406 4 158 747 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Pielikums nr. 1 

SMILTENES NOVADA DOMES STRUKTŪRA  

 

 

 

 



73 

 

Pielikums nr.2  

REVIDENTA ZIŅOJUMS 

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Valmierā 

 
Nr.  PA12/2013 

 

Smiltenes novada domei 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 

 
Mēs esam veikuši Smiltenes novada domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2013. gada konsolidētā finanšu pārskata 

revīziju. Revidētais konsolidētais 2013. gada finanšu pārskats ietver: 

 2013. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2013. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr.1115 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu 

skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā norādīts 

konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidēti šajā konsolidētajā 

finanšu pārskatā.  

1. VADĪBAS ATBILDĪBA PAR KONSOLIDĒTĀ FINANŠU PĀRSKATA SAGATAVOŠANU 

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 

atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par 

nepieciešamu, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas 

neatbilstības, sagatavošanu. 
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2. REVIDENTU ATBILDĪBA 

3.  MĒS ESAM ATBILDĪGI PAR ATZINUMU, KO, PAMATOJOTIES UZ MŪSU VEIKTO REVĪZIJU, 

IZSAKĀM PAR ŠO KONSOLIDĒTO FINANŠU PĀRSKATU. MĒS VEICĀM REVĪZIJU SASKAŅĀ AR 

STARPTAUTISKAJIEM REVĪZIJAS STANDARTIEM. ŠIE STANDARTI NOSAKA, KA MUMS JĀIEVĒRO 

ĒTIKAS PRASĪBAS UN JĀPLĀNO UN JĀVEIC REVĪZIJA TĀ, LAI IEGŪTU PIETIEKAMU PĀRLIECĪBU 

PAR TO, KA KONSOLIDĒTAJĀ FINANŠU PĀRSKATĀ NAV BŪTISKU NEATBILSTĪBU. 

4.  REVĪZIJA IETVER PROCEDŪRAS, KAS TIEK VEIKTAS, LAI IEGŪTU REVĪZIJAS PIERĀDĪJUMUS 

PAR KONSOLIDĒTAJĀ FINANŠU PĀRSKATĀ UZRĀDĪTAJĀM SUMMĀM UN ATKLĀTO 

INFORMĀCIJU. PROCEDŪRAS TIEK IZVĒLĒTAS, PAMATOJOTIES UZ REVIDENTU PROFESIONĀLU 

VĒRTĒJUMU, IESKAITOT KRĀPŠANAS VAI KĻŪDU IZRAISĪTU BŪTISKU NEATBILSTĪBU RISKA 

NOVĒRTĒJUMU FINANŠU PĀRSKATĀ. VEICOT ŠO RISKA NOVĒRTĒJUMU, REVIDENTI ŅEM VĒRĀ 

IEKŠĒJO KONTROLI, KAS IZVEIDOTA, LAI NODROŠINĀTU KONSOLIDĒTĀ FINANŠU PĀRSKATA 

SAGATAVOŠANU UN TAJĀ SNIEGTĀS INFORMĀCIJAS PATIESU ATSPOGUĻOŠANU, AR MĒRĶI 

NOTEIKT APSTĀKĻIEM PIEMĒROTAS REVĪZIJAS PROCEDŪRAS, BET NEVIS LAI IZTEIKTU 

ATZINUMU PAR KONTROLES EFEKTIVITĀTI. REVĪZIJA IETVER ARĪ PIELIETOTO 

GRĀMATVEDĪBASUZSKAITES PRINCIPU UN VADĪBAS VEIKTO GRĀMATVEDĪBAS APLĒŠU 

PAMATOTĪBAS IZVĒRTĒJUMU, KĀ ARĪ KONSOLIDĒTĀ FINANŠU PĀRSKATA VISPĀRĒJĀ 

IZKLĀSTA IZVĒRTĒJUMU. 

5. UZSKATĀM, KA MŪSU IEGŪTIE REVĪZIJAS PIERĀDĪJUMI IR PIETIEKAMI UN ATBILSTOŠI MŪSU 

REVIDENTU ATZINUMA IZTEIKŠANAI. 

Atzinums 

 Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

Smiltenes novada domes finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un 

naudas plūsmām 2013. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu 

Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

 

 

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
 Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2013. gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada pārskata 

sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 

2013. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

 

 

SIA „AUDIT ADVICE” 

Licence Nr. 134 

 

Judīte Jakovina 

Valdes locekle 

Zvērināta revidente 

Sertifikāts Nr. 105 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS 

 

Judīte Jakovina, Valmiera, telefons 64235603 

judite.jakovina@auditadvice.lv  
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Pielikums nr.3  

DOMES LĒMUMS  

 

 


