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 Cienījamie Smiltenes novada iedzīvotāji! 

 

2016. gads Smiltenes novadam ir bijis notikumiem bagāts. Visās pašvaldības pārziņā esošajās 

jomās ir realizēti dažādi projekti, kuri ir veicinājuši gan novada infrastruktūras, izglītības, 

kultūras un sporta attīstību, gan uzlabojuši novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

 

NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMU SMILTENES NOVADĀ:   

 2016.gada 1.jūlijā Smiltenē tika atklāts pirmais reģionālās nozīmes Valsts un 

pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Vidzemē, kurā iedzīvotāji var 

saņemt Smiltenes novada pašvaldības un astoņu valsts iestāžu pakalpojumus. Līdz 

gada beigām klientu apkalpošanas centrs klātienē apkalpojis vairāk kā četrus tūkstošus 

klientus, bet telefoniski aptuveni piecus tūkstošus.  

 Turpinājās darbi pie Tepera ezera apkārtnes teritorijas labiekārtošanas, uzstādīta  

peldošā strūklaka Tepera ezerā, sniedzot Smiltenes novada iedzīvotājiem un viesiem 

estētisku baudījumu. Strūklakas augstums ir desmit metri un tā ir aprīkota ar gaismām, 

lai vērotājus varētu priecēt gan diennakts tumšajā, gan gaišajā laikā.  

 Vecā parka teritorijā (no viesnīcas “Brūzis” līdz Tepera ezeram) veikta celiņu seguma 

atjaunošana un tiem pieguļošās teritorijas kompleksā pārbūve -  atjaunots asfalta 

segums esošajiem celiņiem, izbūvētas minerālmateriāla seguma takas parka teritorijā, 

Japāņu dārzs, lapene, uzstādītas apgaismojuma laternas un soliņi, veikta Vanšu tiltiņa 

rekonstrukcija. 

 Domājot par mazo smilteniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām, 2016.gadā  Smiltenē, 

Rīgas ielā 8A, pie daudzdzīvokļu mājām izveidots jauns bērnu rotaļu laukums, kur 

uzstādītas divas jaunas iekārtas, kas aprīkotas ar dažādiem rāpšanās un kāpelēšanas 

elementiem un paredzētas bērniem no   6 līdz 12 gadu vecumam. Savukārt pie 

Smiltenes Vecā parka āra trenažieru laukuma uzstādīta jauna bērnu atrakcija - trošu 

piramīda. Piramīda paredzēta dažāda vecuma bērniem, tā veidota no elementiem, kas 

ļauj bērniem kāpt, karāties, līst un lēkt, attīstot līdzsvara izjūtu. Rotaļu laukumā, 

Gaujas ielā 1, uzstādīts jauns rotaļu elements “Vilcieniņš” bērniem no 3 līdz 7 gadu 

vecumam. 

 2016.gadā uzsākti gājēju ietves seguma Abulas ielā atjaunošana no Daugavas ielas 

līdz Pils ielai. Šis posms vairākus gadus ir bijis viens no kritiskākajiem posmiem 

Smiltenē, ietves segums bija nolietojies, esošās betona plātnes sadrupušas, vietām to 

nebija vispār, betona apmales laika gaitā bija sadrupušas un neatdalīja ietvi no 

braucamās daļas. Būvniecības laikā ietve atjaunota tā, lai kopējais bruģa un apmaļu 

platums nebūtu mazāks par 1,5m. Darbi noslēgsies 2017.gadā.  

 Lai godinātu Latviju 100 gadu dzimšanas dienā un  vairotu patriotismu pilsētas un 

novada iedzīvotājos, 2016.gada 11.novembrī Jāņukalna augstākajā punktā 35 metru 

augstā mastā atkal tika pacelts monumentālais Latvijas karogs (atkal nozīmē to, ka 
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pirmo reizi sarkanbaltsarkanais karogs Jāņukalna augstākajā punktā tika pacelts 

1988.gada 24.decembrī). 

 Veikti daudzdzīvokļu māju iekšpagalma sakārtošanas darbi Rīgas ielā 8A, izbūvējot 

jaunu stāvlaukumu 19 automašīnām. 

 Šis gads Smiltenes novadam ir bijis nozīmīgs arī izglītības jomā. 2016.gada 1.augustā 

noslēdzās  Smiltenes pilsētas skolu reorganizācija, apvienojot trīs skolas - Smiltenes 

ģimnāziju, Smiltenes Centra vidusskolu un Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolu vienā - 

Smiltenes vidusskolā, ar mērķi izveidot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu 

vispārējās izglītības iestādi no 1. līdz 12.klasei.  

 2016.gadā Smiltenes novada dome pieņēma lēmumu pirmsskolas izglītības iestāžu un 

pirmskolas grupu pedagogiem  palielināt mēneša amatalgas likmi uz  620 eiro par 40 

darba stundām nedēļā.  

 2016.gadā Smiltenes novada pašvaldība uzsāka stipendiju piešķiršanu Smiltenes 

novada vidusskolēniem, lai motivētu sasniegt iespējami augstākos individuālos 

intelektuālos rezultātus. 2016.gadā seši Smiltenes novada skolēni devās apmaksātā 

mācību apmaiņas braucienā uz ASV, kura mērķis ir veicināt jauniešos savas 

identitātes apzināšanos, piederību savai tautai, Latvijas valstij, sekmēt jauniešu 

prasmes izprast dažādas kultūrvides globalizācijas kontekstā.   

 2016.gada decembrī noslēdzās 1.kārtas pārbūves darbi pirmsskolas izglītības grupu 

izveidei Smiltenes vidusskolā, Rīgas ielā 16C. Projekta ietvaros ir izveidotas 60 jaunas 

vietas bērniem pirmsskolas izglītības programmas apguvei Smiltenes vidusskolā, 

pielāgojot esošo telpu daļu 814,05m2 platībā, tādējādi samazinot bērnu skaitu rindā uz 

pirmsskolas izglītības iestādēm Smiltenes novada pašvaldībā. 1. kārtas darbu ietvaros 

tika veikta pirmā stāva telpu grupas pārbūve ventilācijas iekārtu izvietošanai un 

ventilācijas sistēmas izbūvei, ēkas otrā stāva pārbūve pirmsskolas izglītības grupu 

izveidei, jauna ieejas mezgla izbūve. 2.kārtas darbi paredz teritorijas labiekārtojumu - 

rotaļu un atpūtas zonu, kā arī nojumes izbūve, kas paredzēta sporta un rotaļu inventāra 

glabāšanai. Tos paredzēts pabeigt 2017.gadā. 

 2016.gadā paveikti darbi pie Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmu uzlabošanas Palsmanes, Blomes un Variņu pagastos. Kopējais 

pārbūvēto meliorācijas sistēmu garums 13km.  

 2016.gadā Smiltenes novada pašvaldība turpināja zivju resursu papildināšanu. 

Īstenojot projektu “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Bilskas un Blomes 

ezerā”, Blomes ezerā tika ielaisti 400 vienvasaras līdaku mazuļi, savukārt Bilskas 

ezerā ielaisti 800 vienvasaras zandartu mazuļi.  Projekta mērķis bija palielināt un 

atjaunot zivju resursus Smiltenes novada Bilskas un Blomes ezerā, radīt pamatu 

licencētas makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību. Tāpat ar 

Zivju fonda atbalstu tika īstenots projekts “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu 

izstrāde Smiltenes novada Lizdoles ezeram”. Projekta ietvaros izstrādāti un 
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apstiprināti Lizdoles ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi.   

 2016.gadā pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Tehniskais sporta klubs Smiltene” uzsāka 

projekta “Kartingu trases atjaunošana” īstenošanu. Projekta mērķis ir attīstīt un 

daudzveidot daudzfunkcionālā sporta un atpūtas kompleksa “Teperis” piedāvāto 

pakalpojumu klāstu, lai piesaistītu vairāk apmeklētājus, īpaši jauniešus. Atjaunojot 

kartingu trasi būs iespēja nodrošināt divus jaunus un uzlabotus pakalpojumu veidus – 

“trases izmantošana kartingu sportam” un “trases izmantošana skrituļslidotājiem un 

skrituļslēpotājiem”.  

 Bilskas pagastā pie paveiktiem darbiem jāpiemin zivju resursu papildināšana Bilskas 

ezerā,  Birzuļu tautas nama lielās zāles rekonstrukcijas 2. kārta un teritorijas 

labiekārtošana pie tautas nama, tika uzsāks darbs pie Smiltenes novada muzeja 

krājuma uzskaites un akreditācijas uzsākšanas.   

 Smiltenes pagastā pakalpojumu centra administratīvās ēkai tika nomainīts jumta 

segums no šīfera uz betona dakstiņiem, kā arī pārveidots ieejas mezgls un nokrāsota 

fasāde,  tagad pašvaldības ēka labi papildina Kalnamuižas vēsturiskās apbūves 

kompleksu un iekļaujas kopējā ansamblī.  

 Palsmanes pagastā lielākie notikumi bija Palsmanes pamatskolas 110 gadu salidojums 

un Palsmanes internātpamatskolas 50 gadu jubileja. Jaunu veidolu ieguva bibliotēkas 

telpas un kapliča, tāpat izstrādāts Palsmanes pils parka rekonstrukcijas plāns, kurā 

paredzētie darbi plānoti veikt nākošajos 20 gados.  

 Launkalnes pagastā 2016.gads pagāja Smiltenes novada svētku zīmē, visi darbi bija 

pakārtoti, lai sagatavotos svētku organizēšanai. Tā ietvaros pie pagasta pārvaldes ēkas 

izveidots skvērs, atjaunota pagasta mājas  fasāde, veikti remonta darbi Launkalnes 

sākumskolā.   

 Variņu pagastā remontdarbi veikti pagasta  bibliotēkā, tautas namā vestibilam 

nomainīts jumts un veikta daļēja elektroinstalācijas nomaiņa, visai pamatskolai 

rekonstruēta apmale, veikti dažādi iekšējie remonti, izstrādāts Līvānu ielu 

apgaismojuma projekts. Par ceļu fonda līdzekļiem nomainītas 2 caurtekas un savesti 

kārtībā laukumi pie autoostas un Oktobra ielā 7 un 7A.  

 Blomes pagastā aizvadītais 2016. gads ir ienesis vairākas izmaiņas pagasta dzīvē. Kā 

nozīmīgāko var minēt Blomes ciema ūdens apgādes sistēmas  II kārtas remontdarbus. 

Ir izveidots jauns urbums, tādējādi ciema iedzīvotāji ir nodrošināti ar kvalitatīvu 

dzeramo ūdeni. Tika remontētas telpas Blomes tautas namā un Blomes pamatskolā.  

Skolā uzstādīti jauni apkures katli. Ir sakārtoti vairāki kilometri lauku meliorācijas 

sistēmas.  

 Grundzāles pagastā no 2016. gadā padarītā var izcelt paveiktos remontdarbus kultūras 

nama ēkā – jumtam uzstādītas ūdens notekcaurules un izremontētas tualetes. Teritorijā 

starp Gaujas ielas daudzdzīvokļu namiem uzstādītas apgaismojuma laternas, 
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atvieglojot iedzīvotāju pārvietošanos diennakts tumšajā laikā.   

 Veiksmīgu attīstību Smiltenes novads turpina arī tūrisma jomā. Lai uzlabotu tūrisma 

infrastruktūru Smiltenes novadā 2016.gadā paveikti vairāki nozīmīgi darbi: izveidots 

jauns pastaigu maršruts “Pa firsta Līvena pēdām Smiltenē”, tā ietvaros uzstādītas 26 

informācijas stendi trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. Sadarbībā ar fondu 

“Krustceles” uzstādīti 6 informācijas stendi Cērtenes pilskalna teritorijā, lai 

iepazīstinātu ar pilskalna vēsturi un palīdzētu apmeklētājiem orientēties plašajā 

pilskalna teritorijā. Uz galvenajiem autoceļiem uzstādītas 22 lielās virziena rādītāja 

norādes (zīme Nr. 706) uz 11 tūrisma apskates objektiem. Gada nogalē sadarbībā ar 

“Sports S” izstrādāts un nomarķēts jauns velo maršruts “Izriteņo Dienvidkalni”. Tas ir 

40 km garš un ved pa ainavisko Launkalnes teritoriju. Pirmais velomaršruts, kas ved 

ārpus Smiltenes un iepazīstina ar Launkalnes pagastu.  Lai prezentētu un popularizētu 

Smiltenes novadu vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, izdoti dažādi drukātie 

mārketinga materiāli un tūrisma kartes, kā piemēram, Smiltenes novada foto grāmata, 

kurā ir apkopotas fotogrāfijas no Smiltenes novada, aptverot dažādas nozares un tēmas 

– kultūru, sportu, dabu, lielākos pasākumus u.c.. Gada laikā noorganizētas 5 tūrisma 

pasākumi, lai iepazītu Smiltenes novadu, kā piemēram, ziemas pārgājiens “Rakstu 

rakstiem, cilpu cilpām”,  “Ieriteņo vasarā 2016” u.c. Kā viens no būtiskākajiem 

paveiktajiem darbiem 2016. gadā ir Smiltenes novada tūrisma mājas lapas 

http://visit.smiltene.lv/ izstrāde.  

 Smiltenes novada izglītības iestādes 2016. gadā turpināja aktīvi piedalīties dažādos 

Eiropas Savienības rīkotajos projektos, konkursos, kas saistīti ar jauniešu izglītošanos, 

ERASMUS+ skolēnu un pedagogu apmaiņas programmām, arī EKO skolas projektos 

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 pasākumiem Smiltenes pilsētas kultūras 

centrā, lai iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būtu iespēja baudīt profesionālu aktieru 

sniegumu. Veikti arī lielāki un mazāki remonti pagastu kultūras namu telpu 

labiekārtošanā. Novada pagastos aktīvi darbojas gan bērnu, gan pieaugušo pašdarbības 

kolektīvi, kuri konkursos un skatēs iegūst godalgotas vietas un atzinības. Smiltenes 

novadā darbojas amatieru teātri, deju kolektīvi, kori, pūtēju orķestris, folkloras kopa, 

vokālie ansambļi.  

 Ar augstiem rezultātiem gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā startējuši novada 

sportisti. Aizvadītajā gadā novadā notika 39 dažāda mēroga sporta pasākumi, tika 

turpināts darbs pie sporta būvju sakārtošanas un uzlabošanas. 

 Aizvadītajā gadā pašvaldība turpināja sniegt  novada iedzīvotājiem nepieciešamo 

sociālo palīdzību. Plašu atzinību vietējo iedzīvotāju vidū iemantojis sociālo 

pakalpojumu projekts "Samariešu atbalsts mājās". Joprojām prioritāte novadā sociālās 

palīdzības jomā ir bērni un gados vecie, vientuļie cilvēki, kā arī jaunās ģimenes.   

 

http://visit.smiltene.lv/
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BŪTISKĀKĀS PĀRMAIŅAS PAŠVALDĪBAS DARBĪBĀ UN TO IETEKME UZ FINANŠU 

REZULTĀTIEM 

 

2016. gadā īstenotie projekti ieviesuši būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbībā, jo palielinās 

objektu uzturēšanas izdevumi. Kopumā 2016.gads noslēdzies labi ar naudas līdzekļu atlikumu 

gada beigās 2 190 067 eiro apmērā. 

 

2017.gada budžets tika sagatavots, paredzot daudziem jaunajiem īstenojamiem Smiltenes novada 

attīstības projektiem pašvaldības līdzfinansējumu. 

 

Smiltenes pilsētas skolu reorganizācija, apvienojot trīs skolas - Smiltenes ģimnāziju, Smiltenes 

Centra vidusskolu un Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolu vienā - Smiltenes vidusskolā bija 

būtiski, jo izmaksas uz 1 izglītojamo samazinājušās. 
 

NOTIKUMI, KAS VARĒTU BŪTISKI IETEKMĒT PAŠVALDĪBAS DARBU NĀKOTNĒ 

 

2017.gadā  pašvaldība plāno palielināt kopējo saistību apmēru, lai nodrošinātu investīciju 

projektu realizāciju. Pašvaldības finansiālās iespējas ir stabilas, plānotais procentuālais saistību 

apmērs pret pamatbudžeta ieņēmumiem pieaugs no 3,809 % 2016.gadā uz  4,196 % 2017.gadā.  

 
RISKI UN NESKAIDRIE APSTĀKĻI, AR KURIEM PAŠVALDĪBA SASKARAS 

 

Lielāko daļu jeb 49 % no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi – 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un mājokļiem. 

Pašvaldības budžeta plānošanu visbūtiskāk ietekmē valstī pieņemtie lēmumi par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli, kas savukārt ietekmē pašvaldības ieņēmumu apjomu, kas ir galvenais 

pašvaldības ieņēmumu avots. Pēdējā gadā ir samazinājies iedzīvotāju skaits novadā, līdz ar to šis 

ir būtisks risks iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazināšanai.  

 

Pašvaldībai ir jāizvērtē aizņēmumu lielums attiecībā pret budžeta ieņēmumiem, jo plānotās 

ilgtermiņa saistības ir diezgan nozīmīgs finanšu risks. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 

2017.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 4.196% (2016.gadā 3,809 %), 

ko veido pašvaldības noslēgtie 20 līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem 20 projektu 

realizēšanai, kā arī 1 līgums par galvojumu.  

 

 

Smiltenes novads ir vieta, kur cilvēkam augt un apliecināt savas zināšanas, spējas un 

prasmes. Smiltenes novads ir vieta, kur augt! 

 

 

  

 

                                        Gints Kukainis, 

                        Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 
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1. SMILTENES NOVADA RAKSTUROJUMS 

 
1.1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  

Smiltenes novada ilgtermiņa attīstības vīzija 2030. gadam - PASAULES LATVISKĀKAIS 

NOVADS VIDZEMES CENTRĀ. Novadā ir attīstīta konkurētspējīga ražošana, tiek koptas 

izglītības, kultūras un sporta tradīcijas, pievilcīgā dzīves vidē dzīvo un darbojas gudri un 

izglītoti cilvēki.
 1 

 

 

Smiltenes novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos 

pagastus – Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas. 

Smiltenes novada teritorijas kopējā platība – 942 km
2
  

Blīvums – 13 iedz./km
2
 

Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta 

Iedzīvotāju skaits – 13 058 (uz 01.01.2017.)
2
, 41% novada iedzīvotāju dzīvo Smiltenes pilsētā. 

Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas – 132 km, no Igaunijas robežas – 40 km.  

Robežojas ar Strenču, Valkas, Apes, Gulbenes, Raunas, Beverīnas, Vecpiebalgas un Priekuļu 

novadiem.  

 

 
1.attēls Smiltenes novada teritorijas karte

 
 

 

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

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

Smiltene–Strenči.  

 

Smiltenes novada teritorija aizņem 942 km
2
. Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem 

Launkalnes pagasts – 221,3 km
2
, t.i., 23,5% no kopējās novada teritorijas. Vismazākā platība ir 

Smiltenes pilsētai – 7,2 km
2
, kas ir 0,8% no novada teritorijas. 

 

 

 

                                                      
1 Smiltenes novada Attīstības programma 2012.– 2018.gadam  
2
 PMLP, Dati uz 01.01.2016 
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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. 81,7 8,7 

Palsmanes pag. 99,3 10,5 

Variņu pag. 100,1 10,6 

Grundzāles pag. 128,7 13,6 

Bilskas pag. 159,9 17 

Launkalnes pag. 221,3 23,5 

KOPĀ: 942   

 

Smiltenes novada nozīmīgākie dabas resursi ir lauksaimniecības un meža teritorijas. 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 36,4%. Smiltenes novada Variņu, Blomes un 

Smiltenes pagastos atrodas reģiona nozīmes lauksamniecības zemju areāli, kurās ir potenciāls 

konkurētspējīgai lauksaimniecībai. Meži aizņem 53,3% novada teritorijas. Lielākie mežu masīvi 

plešas novada ziemeļu, vidus un dienvidu daļā. Ar šādu zemi bagātākie ir Launkalnes, Variņu un 

Palsmanes pagasti.  

 

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

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 tikai iekšējā 

tirgus vajadzības, bet arī ļauj eksportēt daļu izejvielu vai no tām iegūto produkciju.  

 

 
3.attēls Smiltenes novada teritorija pa zemes izmantošanas veidiem % sadalījums

3
 

                                                      
3
 Smiltenes  novada Nekustamo īpašumu nodaļa 
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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 13 058 deklarētie iedzīvotāji (dati uz 2017. gada 1. janvāri). Salīdzinot 

ar 2016.gada uz 1.janvārī reģistrētiem datiem, migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas 

rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 217.  

 

 
3.attēls Smiltenes novada iedzīvotāju skaita dinamika pa gadiem

4
 

 

Lielākais iedzīvotāju skaits Smiltenes novadā koncentrējas Smiltenes pilsētā – 5440 jeb 42% no 

visiem novada iedzīvotājiem. Vismazāk apdzīvotais ir Brantu pagasts – 565 iedzīvotāji. Pārējos 

pagastos iedzīvotāju skaits ir no 794 Variņu pagastā līdz 1217 Bilskas pagastā. Lielākais 

iedzīvotāju skaita samazinājums vērojams Smiltenes pilsētā - par 48, Variņu pagastā - par 33 un 

Grundzāles pagastā - par 29. Iedzīvotāju skaita palielinājums nav vērojams nevienā no 

pagastiem.  

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

01.01.2017
5
  

 

                                                      
4
 LR PMLP 

5
 LR PMLP 
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Uz 01.01.2017. sieviešu novadā ir vairāk nekā vīriešu - 51 % jeb 6670 sieviešu, vīriešu - 6388 

jeb 49 %. Salīdzinot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datus, kas reģistrēti uz 

01.01.2016., sieviešu skaits ir samazinājies par 152, bet vīriešu skaits par 65.  

 

2016.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 139 dzimšanas, 143 miršanas 

gadījumi un 56 laulības. Salīdzinot ar 2015. gadu, dzimstība novadā ir palielinājusies par 3 

jaundzimušajiem, arī reģistrēto miršanu skaits samazinājies par 10, līdz ar to dabiskā pieauguma 

radītājs, lai gan ar negatīvu atzīmi, taču, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tas ir samazinājies.   

 

 
5.attēls Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji Smiltenes novadā

6
 

 

Pērn no 139 Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem 61 bija meitene un 78 zēni, 

tostarp 136 bija Smiltenes novada bērni, savukārt 3 citu novadu bērni. Pērn visvairāk dzimušo 

(19) reģistrēti martā, vismazāk (5) novembrī. Vispopulārākie vārdi Ance un Emīls, tos vecāki 

devuši 3 meitenēm un 5 zēniem. Pieaudzis to bērnu skaits, kam vecāki devuši divus vārdus – 

2016. gadā 2 vārdi doti 5 meitenēm un 6 zēniem. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem 

palielinās ģimenē otro un trešo bērnu īpatsvars.  

 

Tabula nr.2 Demogrāfiskā situācija Smiltenes novadā pagastu un pilsētas sadalījumā
7
 

 

Pilsēta un pagasti Dzimušo skaits Mirušo skaits 

Smiltene 58 41 

Bilskas pagasts 18 10 

Blomes pagasts 11 16 

Brantu pagasts 5 2 

Grundzāles pagasts 5 17 

Launkalnes pagasts 16 12 

Palsmanes pagasts 8 8 

                                                      
6
 Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 

7
 Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 



 

[AUTHOR NAME] 
11 

 

 SMILTENES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2016 

Smiltenes pagasts 9 16 

Variņu pagasts 6 6 

Citas pašvaldības iedzīvotāji  3 15 

Kopā:  139 143 

 

 

2016.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 133 miršanas gadījumi, to skaitā 

128 Smiltenes novada un 15 citu novadu iedzīvotāji. Mūžībā aizgājušas 78 sieviete un 65 vīrieši. 

Visvairāk miršanas gadījumi reģistrēti Smiltenes pilsētā – 41. Visaugstākais mirušo skaits bijis 

martā (17), viszemākais aprīlī(7), savukārt novadam “vismelnākās” dienas bija 25. janvāris, 10. 

oktobris un 24. novembris, kad katru dienu miruši 3 cilvēki. 

Apkopotā informācija liecina, ka 2016.gadā galvenie nāves cēloņi būtiski nemainījās – sirds 

saslimšanas (44), asinsvadu saslimšanas (32), vēža intoksikācija (37), vecums (12), pakāršanās 

(3), plaušu slimība (2), plaši izgulējumi (2),elektrotrauma (2), cukura diabēts (1), nav nosakāms 

(1) un citi (7). 

 

Tabula nr.3 Mirušo skaits pēc vecuma un dzimuma
8
 

 

Gadi Vīrieši Sievietes 

0-19 2 - 

20-29 1 2 

30-39 2 - 

40-49 4 2 

50-59 4 3 

60-69 15 5 

70-79 18 16 

80-89 17 39 

90-99 2 11 

 

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2016.gadā reģistrētas 56 laulības, viena no tām noslēgta 

baznīcā. Laulībā pirmo reizi stājās 45 vīrieši un 42 sievietes, otro reizi 11 vīrieši un 13 sievietes, 

trešo reizi – viena sieviete. Pirmo reizi laulībā devies 37 pāri, savukārt 19 gadījumos viens vai 

abi laulājamie stājušies atkārtotā laulībā. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,  novadā ir 

palielinājies reģistrēto laulību skaits.  

 

Dzimtsarakstu nodaļas izdarītās atzīmes par laulību šķiršanu liecina, ka pērn 18 reizes reģistros 

izdarīta atzīme par laulības šķiršanu, kas salīdzinājumā ar 2015.gadu ir par diviem gadījumiem 

mazāk.  

 

 

 

 

                                                      
8 Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 
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1.3. EKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS  

 

Pēc teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtējuma  Smiltenes novads starp 110 Latvijas 

novadiem atrodas 32.vietā (0,028 indeksa vērtība).
9
 Aprēķinot teritorijas attīstības līmeņa 

indeksa vērtību, tiek ņemts vērā teritoriju (pašvaldību) attīstību raksturojošo statistikas pamata 

rādītāju standartizētās vērtības, kā piemēram,  demogrāfiskā slodze, bezdarba līmenis, ienākuma 

nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju pašvaldības budžetā u.c. 

 

Kopumā novadā darbojās 1042 (SIA „Lursoft” dati 19.06.2017) uzņēmumi. 2016. gada laikā 

kopumā novada teritorijā reģistrēti 29 jauni uzņēmumi, savukārt likvidēti 44. Pēc 

uzņēmējdarbības formas Smiltenes novadā dominē zemnieku saimniecības (ZEM) – 46%, 41% 

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

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

kooperatīvā sabiedrība un citas) kopā veido aptuveni 1%. 

 

Izmantojot gan mežu, gan lauku resursus, galvenie nodarbošanās veidi novada iedzīvotājiem ir 

mežsaimniecība un kokapstrāde, kā arī lauksaimniecība (piena un gaļas lopkopība, cūkkopība, 

zirgkopība, graudu un zālāju sēklkopība, dārzeņu un citu kultūraugu audzēšana). Atsevišķas 

lauku saimniecības pievērsušās kazkopībai, biškopībai, zivkopībai u.c. Pilsētā novada iedzīvotāji 

vairāk nodarbināti ceļu būvē, pārtikas rūpniecībā, tirdzniecībā, mēbeļu ražošanā, šūšanā, dažādu 

pakalpojumu sniegšanā.  

 

Visvairāk pārstāvētās ekonomikas nozares: Lauksaimniecība un mežsaimniecība – 39%; 

Pakalpojumu sfēra – 48%; Rūpniecība – 7%; Būvniecība – 3% pārējie – 3%  

 

 
6.attēls Visvairāk pārstāvētās ekonomikas nozares Smiltenes novadā (2015.gada dati) 

 
 

Pēc tirdzniecības apgrozījuma lielākie uzņēmumi ir koncentrējušies mežsaimniecībā, 

kokapstrādē, tirdzniecībā, ceļu būvniecībā un pārtikas produktu ražošanā.  33 Smiltenes novada 

uzņēmumi pērn strādājuši ar apgrozījumu, kurš pārsniedz vienu miljonu eiro (tabula nr.4).  

 

 

 

 

 

                                                      
9 Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
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Tabula nr. 4 Uzņēmumi, kuru apgrozījums pārsniedz vienu miljonu eiro 2016.gadā
10

 

 

Uzņēmums 

Apgrozījums 

2016 gadā pret_2015 pret_2014 

 

1. 

FIRMA MADARA 89, SIA 

69,305,187 

(2015.dati) Nav datu 19% 

 

2. 

STORA ENSO LATVIJA, A/S 

53,032,808 

(2015.dati) Nav datu -13% 

 

3. SIA "Graanul Pellets"      39,101,923.00 15% 51%  

4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"GRAANUL INVEST"      29,727,036.00 -10% -8% 

 

5. Akciju sabiedrība "SMILTENES PIENS"      16,603,972.00 5% 1%  

6. SIA "SMILTENE IMPEX"      16,362,554.00 6% 18%  

7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "8 

CBR"      15,254,436.00 -20% -22% 

 

8. Akciju sabiedrība "PATA Strenči"       9,399,311.00 8% -9%  

9. SIA Graanul Invest Energy       5,426,680.00 nav datu nav datu  

10. SIA "Graanul Pellets Energy"       4,568,181.00 -17% 3.15 reizes  

11. SIA "PRIVĀTBŪVE"       4,536,579.00 -31% -38%  

12. SIA Incukalns Energy       4,432,940.00 -20% 7.30 reizes  

13. "MEŽVALDE AD" SIA       4,356,540.00 -2% -23%  

14. "SAUKAS KŪDRA" SIA       3,992,765.00 70% 14%  

15. SIA "VAIDENS"       2,982,409.00 1% -6%  

16. SIA "AL MEŽS"       2,724,385.00 9% 22%  

17. "AGROTEHNIKA SMILTENE" SIA       2,527,439.00 24% 2.52 reizes  

18. SIA "TIM-T"       2,217,066.00 100% 93%  

19. SIA "ĶIKUTI-99"       2,209,532.00 27% 2%  

20. Bilskas pagasta Smiltenes novada 

zemnieku saimniecība "KALĒJIŅI 1"       2,135,620.00 17% -8% 

 

21. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"PALSA"       1,960,745.00 -6% -10% 

 

22. SIA "LAR & CO"       1,736,250.00 45% 60%  

23. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SM 

Energo"       1,659,833.00 -10% -9% 

 

24. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"SMILTENES KOKS"       1,581,562.00 -16% -24% 

 

25. SIA "CEĻINIEKS 2010"       1,577,732.00 4% 4%  

26. SIA "Smiltenes NKUP"       1,524,402.00 -8% -10%  

27. Valkas rajona Smiltenes pagasta 

zemnieku saimniecība "ROŽKALNI"       1,452,135.00 15% 20% 

 

29. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PB 

Koksne"       1,399,626.00 4.70 reizes 3.08 reizes 

 

29. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Precision Farming"       1,381,094.00 4% 24% 

 

30. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASE"       1,366,108.00 -23% -50%  

31. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"VIDZEMES ENERGOCELTNIEKS"       1,312,106.00 -88% -93% 

 

32. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAN-

TRANS"       1,150,937.00 26% 4% 

 

                                                      
10

 Lursoft Statistikas dati 19.06.2017. 
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33. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AW 

Latvia"       1,095,126.00 3.46 reizes 11.88 reizes 

 

 

Darba spēks  

 

Pēc PMLP datiem (01.01.2017.) Smiltenes novada iedzīvotāji pēc vecumiem iedalās: 64 % jeb 

8404 iedzīvotāji ir darbspējas vecumā (15 – 62 gadi), 20 % jeb 2594 iedzīvotāji ir virs darbspējas 

vecumam (vecāki par 62 gadiem) un 16 % jeb 2060 iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam 

(jaunāki par 15 gadiem). Salīdzinot ar 2016.gada datiem, iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā 

gada laikā ir samazinājies par 144 cilvēkiem. Iedzīvotāju skaits vecumā līdz darba spējai ir 

palielinājies par 17 cilvēkiem, virs darbaspējas vecumam iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 

90. 

 
7.attēls Patstāvīgo iedzīvotāju skaits darbaspējas vecuma grupās

11
  

 

Bezdarba līmenis Smiltenes novadā ir 4,2 %,  salīdzinājumā ar Vidzemes reģionu un valsti, 

Smiltenes novadā bezdarba līmenis kopumā ir zemāks. Pēc Valsts nodarbinātības aģentūras 

datiem Smiltenes novadā reģistrēti 322 bezdarbnieki, tai skaitā 189 sievietes un 133 vīrieši. 

Reģistrēto bezdarbnieku sadalījums pa problēmgrupām ir sekojošs: 48 ir invalīdi-bezdarbnieki, 

43 ir pirms pensijas  vecuma bezdarbnieki, 42 ir ilgstošie bezdarbnieki, 27 jaunieši vecuma no 

15-24 gadiem.  
 

 
8.attēls Bezdarba līmeņa salīdzinājums

12
  

                                                      
11

 LR PMLP, 01.01.2017. 
12

 Valsts nodarbinātības aģentūras dati, 01.01.2017. 
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Uzņēmēju panākumi 2016.gadā  

 

2016.gadā Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda 

cilvēks” saņēma AS “Latvijas valsts meži”  Silvas meža iecirkņa vadītājs Normunds Vīksna. 

 

Smiltenes novada “Gada balva Tautsaimniecībā”  saņēma Iveta Purmale un šūšanas salons IK 

“Iveta Purmale”. 

 

Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmēju godināšanas pasākumā titulu “Vidzemes veiksmes stāsts  

2016.”  saņēma  Smiltenes novada uzņēmums SIA “Kainaiži” - bērzu sulu “Birzī” ražotne. 

Uzņēmums saņēma arī  Smiltenes novada “Gada balva Tūrismā”.  

Lai pateiktos vietējiem uzņēmumiem par ieguldījumu novada attīstībā 2016.gada novembrī 

Smiltenes novada pašvaldība otro gadu rīkoja pasākumu "Smiltenes novada uzņēmējs", kura  

laikā tika godināti novada uzņēmumi vairākās nominācijās: 

- Kā trīs lielākie nodokļu maksātāji nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes 

novada pašvaldības budžetā 2015.gadā” Smiltenes novada domes apbalvojumus 

saņēma: SIA “Firma Madara 89”, SIA “8CBR”,  SIA “TROLL Smiltene”.   

- Nominācijā “Lielākās ražošanā ieguldītās investīcijas 2015.gadā”  apbalvojumus 

saņēma: ZS “Kalējiņi 1”, ZS “Rožkalni”, AS “Smiltenes piens”.  

- Balvu nominācijā “Lielākais ziedojuma veicējs Smiltenes novada attīstībai 2015.gadā” 

saņēma SIA “Firma Madara 89”.   

- Nominācijā  “2015.gada uzņēmējdarbības jaunbūve, kas vislabāk iekļaujas vidē” 

apbalvots tika uzņēmums SIA “Lauku apgāds un meliorācija”, kurš 2015.gadā 

ekspluatācijā nodeva jaunu tirdzniecības un servisa centru, kurš tika izvirzīts arī 

Latvijas Arhitektūras gada balvai.  

- Nominācijā “Veiksmīgākie ieguldījumi tūrisma objekta attīstībā 2015.gadā” 

pašvaldības balvu saņēma SIA “Mežrozes IG”.  2014.gadā uzņēmums iegādājās 

Latvijā iecienīto atpūtas bāzi “Silmači”, kur ir veikti ievērojami renovācijas un 

sakārtošanas darbi, izveidojot mūsdienīgu atpūtas vietu.  

Pašvaldības atbalsts uzņēmējiem  

2016.gadā Smiltenes novada dome izstrādāja nekustamo īpašumu datu bāzi un izveidoja 

investīciju objektu karti, lai uzņēmējiem un potenciāliem investoriem būtu iespēja vienkopus 

iegūt informāciju par Smiltenes novadā pieejamiem īpašumiem uzņēmējdarbības veikšanai. 

Investīciju objektu karte ir publicēta Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā 

Uzņēmējdarbība “Īpašumi uzņēmējdarbībai un investīcijām”. Kartē ir apkopota informācija par 

uzņēmējdarbībai un investīcijām pieejamajiem nekustamajiem īpašumiem, kas pieder Smiltenes 

novada pašvaldībai, kā arī par juridiskām un fiziskām personām piederošajiem īpašumiem, kuru 

īpašnieki vēlas iznomāt vai pārdot. Katram objektam ir pievienota informācija par tā piederību, 

platību, inženierkomunikācijām, fotoattēliem un kontaktinformāciju.  

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju piesaisti novadam 2016.gada nogalē 

Smiltenes novada dome strādāja pie uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs 

Smiltenes novadā” nolikuma izstrādes.  Konkursa mērķis ir  sniegt pašvaldības atbalstu 

Smiltenes novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes novadā 

un kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darba vietas. 

http://www.smiltene.lv/
http://www.smiltene.lv/ipasumi_uznemejdarbibai_investicijam
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Konkursā piedalīties varēs Smiltenes novadā reģistrēta juridiska persona vai fiziska persona, kas 

reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas idejas atbalsta gadījumā reģistrēsies kā 

saimnieciskās darbības veicējs vai komersants. Līdzfinansējuma summa vienam pretendentam 

plānota līdz 3000,00 EUR, nepārsniedzot 80% no iesniegtās projektu izdevumu tāmes. Pirmo 

reizi konkurss tiks izsludināts 2017.gada pavasarī.  

Kopumā, lai veicinātu sadarbību ar Smiltenes novada uzņēmējiem un sekmētu uzņēmējdarbības 

attīstību, Smiltenes novada dome  īsteno sekojošas uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātes: 

 Iespēja nomāt pašvaldības zemi; 

 Piedāvā nekustamo īpašumu atlaides; 

 Piedāvā lauku attīstības speciālistu pakalpojumus, kas palīdz un konsultē lauku 

uzņēmējus; 

 Darbojas tūrisma informācijas centrs, kas iesaista  tūrisma uzņēmējus pašvaldības 

mārketinga pasākumu īstenošanā, rīko seminārus  un apmācības; 

 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā pieejami Smiltenes novada 

pašvaldības un astoņu valsts iestāžu pakalpojumus (tai skaitā Uzņēmumu reģistra, Valsts 

ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta pakalpojumi); 

 Iespēja pieslēgties inženiertīkliem Smiltenē un lielākajos ciemos; 

 Reklāmas izvietošanai 50% atlaide uzņēmumiem, kas reģistrēti Smiltenes novadā; 

 Publiskās infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana; 

 U.c. 
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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 

Finanšu gads 01.01.2016.-31.12.2016 

Smiltenes novada domes locekļi 15 deputāti 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis  

Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš 

Finanšu nodaļas vadītāja Līvija Trapane 

Teritorijas lielums 942 km
2
 

Iedzīvotāju skaits 13 058 (01.01.2017.) 

Strādājošo skaits pašvaldībā, pašvaldības 

iestādēs un uzņēmumos 

725 



 

[AUTHOR NAME] 
18 

 

 SMILTENES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2016 

2.1. SMILTENES NOVADA DOMES STRUKTŪRA 



 

[AUTHOR NAME] 
19 

 

 SMILTENES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2016 

 

 
2.2. SMILTENES NOVADA DOMES DEPUTĀTU SASTĀVS 

 

Smiltenes novada domē atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumam ir ievēlēti 15 deputāti. Lai nodrošinātu domes darbību un izstrādātu domes 

lēmumprojektus, ir izveidotas 3 patstāvīgas komitejas: 

 Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja; 

 Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja; 

 Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja. 

 

Tabula nr.5  Smiltenes novada domes deputāti un pārstāvētās politiskās partijas  

 

Domes deputāti 

 

Pārstāvētā komiteja 

Domes priekšsēdētājs  

GINTS KUKAINIS 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas 

loceklis 

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks 

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 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas 

locekle 

 

Domes deputāts 

AIGARS DUDELIS 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK 
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

loceklis 
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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 

Partija „Vienotība” 
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 

KASPARS PUTRĀLIS 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

loceklis 

Domes deputāts 

VAIRIS TRALLA 

 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās 

komitejas loceklis 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas 

loceklis 

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 

 

 

2016.gadā notikušas 19 Smiltenes novada domes sēdes, kurās pieņemti 1070 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 trešdienā. Sēdes ir 

atklātas, un piedalīties var ikviens novada iedzīvotājs.  
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Smiltenes novada domē atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās teritorijas 

pārvaldīšanai darbojās sekojošas komisijas:  

 Vēlēšanu komisija; 

 Administratīvo komisija; 

 Publisko iepirkumu komisija; 

 Civilās aizsardzības komisija; 

 Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija; 

 Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija; 

 Zemes komisija; 

 Apstādījumu saglabāšanas komisija; 

 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija; 

 Licencēšanas komisija; 

 Pedagoģiski medicīniskā komisija; 

 Komisija Bērnu uzņemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas 

grupās pie skolām; 

 Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisija; 

 Balvas izglītībā piešķiršanas komisija; 

 Ekspertu komisija; 

 Medību koordinācijas komisija; 

 Autoceļu fonda komisija; 

 Komisija darījumu tiesiskuma uzraudzībai ar lauksaimniecības zemi. 

 
 

2.3. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRVIENĪBU PERSONĀLS 

Kopumā uz 2016.gada 31.decembri Smiltenes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās 

strādāja 725 darbinieki. Vairāk nekā puse no darbiniekiem, tas ir 60% jeb 432 ir izglītības iestāžu 

darbinieki, 9% jeb 67 ir Smiltenes novada pagastu pārvalžu darbinieki, 11% jeb 78 darbinieki 

strādā Smiltenes novada domes administrācijā, 7% jeb 50 - interešu izglītības iestādēs, 8% jeb 56 

ir kultūras iestāžu un bibliotēku darbinieki. Savukārt, 3% jeb sociālā sfērā nodarbināti kopumā 

26 darbinieki, 1% jeb Bāriņtiesā - 9, 1% jeb sporta sfērā - 8.  

 

Uz 2016.gada 31.decembri Smiltenes novada pašvaldības administrācijā strādāja 78 darbinieks 

(5 atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā), no tiem 23 vīrieši un 55 sievietes. Smiltenes novada 

pašvaldības administrācijā strādā 52 darbinieki ar augstāko izglītību, 18 darbiniekiem ir vidējā 

profesionālā izglītība, 8 – vispārējā vidējā izglītība. 10 darbiniekiem darba pieredze Smiltenes 

novada domē ir vairāk par 10 gadiem, 27 darbiniekam tā ir 5-9 gadi, 1-4 gadus pašvaldībā strādā 

25 darbinieki, savukārt līdz vienam gadam – 16 darbinieki. 
 

 

 
2.4. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES  

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Smiltenes novada teritoriālajās 

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

Smiltenes novada izglītības iestādes:  

 Smiltenes vidusskola (no 01.08.2016.) 

Pašvaldība izveidojusi īpaša statusa 

institūciju:  
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 Smiltenes Mūzikas skola; 

 Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes 

sporta skola; 

 Smiltenes Mākslas skola; 

 Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu 

izglītības centrs; 

 Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāde "Pīlādzītis"; 

 Palsmanes internātpamatskola; 

 Bilskas pamatskola; 

 Blomes pamatskola; 

 Grundzāles pamatskola; 

 Launkalnes sākumskola; 

 Palsmanes pamatskola; 

 Palsmanes pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde; 

 Variņu pamatskola;  

Pagasta pārvaldes un tās pakļautībā esošās 

iestādes un struktūrvienības:  

 Bilskas pagasta pārvalde un tās 

pakļautībā esošās iestādes un 

struktūrvienības: 

 Bilskas feldšeru punkts. 

 Blomes pagasta pārvalde un tās 

pakļautībā esošās iestādes un 

struktūrvienības: 

 Blomes pagasta feldšeru – 

vecmāšu punkts; 

 Grundzāles pagasta pārvalde un tās 

pakļautībā esošās iestādes un 

struktūrvienības: 

 Grundzāles ambulance. 

 Launkalnes pagasta pārvalde un tās 

pakļautībā esošās iestādes un 

struktūrvienības: 

 Launkalnes pagasta 

feldšerpunkts. 

 Palsmanes pagasta pārvalde; 

 Variņu pagasta pārvalde; 

 Variņu pagasta feldšerpunkts; 

 Brantu un Smiltenes pagastu pārvalde; 

 

Citas iestādes:  

 Smiltenes novada domes Sociālais 

dienests; 

 Smiltenes novada Bērnu un ģimenes 

atbalsta centrs; 

 Smiltenes novada Sporta pārvalde 

 Smiltenes novada Kultūras pārvalde un 

• Smiltenes novada bāriņtiesa. 

Dome ir kapitāldaļu turētāja šādās 

pašvaldības kapitālsabiedrībās:  

• SIA „Smiltenes NKUP”; 

• SIA „Līvena aptieka”; 

• SIA ,,Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca”. 

Dome ir kapitāldaļu turētāja sekojošās 

kapitālsabiedrībās: 

• SIA “ZAAO”.  

Dome ir dibinātājs šādos nodibinājumos un 

/ vai biedrībās: 

 nodibinājumā „Vidzemes attīstības 

aģentūra”; 

 biedrībā „Smiltenes sporta centrs”; 

 nodibinājumā „Smiltenes muzeja 

fonds”; 

 biedrībā „Palsmanes pieaugušo 

tālākizglītības atbalsta centrs” 

 biedrībā „Abulas lauku partnerība”. 

Dome ir dalībnieks šādās biedrībās un / vai 

nodibinājumos: 

 „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

 Vidzemes tūrisma asociācijā; 

 Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 

asociācijā; 

 Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 

asociācijā; 

 Latvijas Pašvaldību darba devēju 

asociācija; 

 Latvijas Tūrisma informācijas 

organizāciju asociācijā; 

 Lauku partnerība "Ziemeļgauja"; 

 Biedrība „Spēkavots”; 

 Eiroreģions „Pleskava, Livonija”. 

Smiltenes novada pašvaldībā darbojas 

šādas padome:  

 Būvniecības konsultatīvā padome 

 Jauniešu dome 

 Uzņēmēju konsultatīvā padome  
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tās pakļautībā esošās struktūrvienības 

un iestādes: 

 Tūrisma informācijas centrs; 

 Birzuļu tautas nams; 

 Grundzāles kultūras nams; 

 Launkalnes pagasta tautas nams; 

 Blomes pagasta kultūras nams; 

 Palsmanes kultūras nams; 

 Variņu pagasta tautas nams; 

 Smiltenes novada muzejs; 

 Smiltenes pilsētas Kultūras centrs 

 Smiltenes novada bibliotēka un tās 

struktūrvienības: 

- Bilskas bibliotēka,  

- Blomes bibliotēka,  

- Brantu bibliotēka, 

- Grundzāles bibliotēka, 

- Launkalnes bibliotēka, 

- Loberģu bibliotēka,  

- Birzuļu bibliotēka,  

- Palsmanes bibliotēka, 

- Variņu bibliotēka. 
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3. PAŠVALDĪBAS PAVEIKTAIS UN NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI  

 
3.1. SOCIĀLĀ JOMA  

Sociālais dienests 

 

Smiltenes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – sociālais dienests) ir Smiltenes novada 

domes izveidota iestāde ar juridiskas personas statusu. Sociālā dienesta darbība tiek finansēta no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. Sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu novadā personām, kuras savu pamatdzīves 

vietu reģistrējušas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.  

 

Sociālā dienesta darbības mērķis ir Smiltenes novada administratīvajā teritorijā reģistrētajām 

personām un personu grupām palīdzēt noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot 

paša klienta resursus un iesaistot viņus atbalsta sistēmās; nodrošināt dzīves kvalitātes 

nepazemināšanos klientam, kurš vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pats 

saviem spēkiem; novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas, soda 

izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta 

dzīvē; sniegt materiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm) krīzes 

situācijās, lai nodrošinātu to pamatvajadzības, kā arī veicināt darbspējīgo personu līdzdarbību 

savas situācijas uzlabošanā.  

 

Sociālā dienesta kompetencē ir iedzīvotāju informēšana par sociālo palīdzību un sociālajiem 

pakalpojumiem, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana. Savas kompetences 

ietvaros Sociālais dienests vada un realizē novada pašvaldības projektus, piedalās projektu 

izstrādē un finansējuma piesaistē, nodrošina piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu mērķtiecīgu 

efektīvu izlietošanu, kā arī veic citus budžeta un projektu sagatavošanas, realizācijas un 

pārraudzības uzdevumus. Regulāri tiek veikta sarakste ar iedzīvotājiem un iestādēm.  

 

Sociālā palīdzība 

2016.gadā sociālā dienesta uzskaitē bija 633 trūcīgās personas, salīdzinot ar 2015.gadu, to skaits 

ir palielinājies par 70 personām, savukārt maznodrošinātās personas statuss bija 640 novada 

iedzīvotājiem, kas salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir  samazinājies par 16. Ienākumu līmenis 

maznodrošināta statusa saņemšanai 2016.gadā tika noteikts atšķirīgs:  ģimenēm, kurās ir 

darbspējīgas personas tas bija līdz 234,00 EUR;  ģimenēm, kurās visi ģimenes locekļi ir 

pensionāri vai invalīdi līdz 306,00 EUR.   

 

2016. gadā sociālajā dienestā saņemti 1835 klientu iesniegumi, visvairāk klientu iesniegumi 

reģistrēti Smiltenes pilsētā  - 858, pagastos kopā 977. No pagastiem visvairāk reģistrēti 

iesniegumi Launkalnes pagastā – 168, Blomes pagastā - 163, vismazāk Bilskas  pagastā – 74 un 

Brantu pagastā 84. Sociālajā dienestā sagatavoti 1829 lēmumi, visvairāk pilsētā – 858, no 

pagastiem visvairāk lēmumi sagatavoti Launkalnes pagastā – 167, Blomes pagastā – 163. 

Sociālie darbinieki snieguši 3065 konsultācijas, no pagastiem aktīvāk šajā jomā ir strādājuši 

darbinieki Blomes pagastā - 314, Bilskas pagastā  – 324, Variņu pagastā –  622, Palsmanes 

pagastā  - 404, bet vismazāk Smiltenes pagastā -  48 un Brantu pagastā – 56.  2016.gadā sociālie 

darbinieki veikuši apsekošanu klientu dzīvesvietā 1166 reizes. Visaktīvāk apsekošanu veikušas 

sociālās darbinieces Palsmanes pagastā  - 120 reizes, Launkalnes pagastā – 140 reizes. 

 

2016. gadā sociālā palīdzība tika piešķirta 1027 ģimenēm (kopā 2102 personām). Lai mazinātu 

klientu atkarību no sociālās palīdzības, ieviesta klientu iesaistīšana darba un sociālo prasmju 
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saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. Pasākumu mērķis ir veicināt darbspējīgā 

klienta darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu, lai klients patstāvīgi 

spētu iekļauties darba tirgū, gūt ienākumus, uzlabojot ģimenes sociālo situāciju. 

 

2016. gadā sociālās palīdzības pabalstiem novadā izlietoti 186 255,00 EUR, 2015. gadā  sociālās 

palīdzības pabalstiem novadā kopā izlietoti  221 433,00 EUR.  

Izmaksātie pabalsti:  

 14 trūcīgās ģimenes (23 personas) ir saņēmušas valsts noteiktā garantētā minimālā 

ienākumu (GMI) līmeņa nodrošinājuma pabalstus. Izmaksājot pabalstus GMI līmeņa 

nodrošināšanai, 2016.gadā izmaksāti 3 903,00 EUR.  2015.gadā  izlietoti 4 186,00 EUR, 

ir samazinājums par 283,00 EUR. 

 657 trūcīgās  un maznodrošinātās ģimenes (1023 personas) saņēma dzīvokļu pabalstus 

par kopējo summu 93 770,00 EUR.  

 63 ģimenēm / 94 bērniem izmaksāts pabalsts mācību līdzekļu iegādei, kopējā izmaksātā 

summa bija 3 243,00 EUR. 

 388 bērniem izmaksāts pabalsts ēdināšanai skolās un pirmsskolas iestādēs par kopējo 

summu 44 499,00 EUR,  

 Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā  izmaksāts 2 397,00 EUR; 

 270 ģimenēm (312 personām) izmaksāts pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai un 

medikamentu iegādei par kopējo summu 14 184,00 EUR,  šo pabalstu visvairāk saņēmuši 

klienti pensijas vecumā.  

 156 personām izmaksāts vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts. Kopējā pabalstu 

summa 22 197,00 EUR, kopējā izmaksātā pabalstu summa salīdzinājumā ar 2015. gadu ir 

palielinājusies par 996,00 EUR, saistībā ar to, ka palielinājies dzimušo bērnu skaits. 

 Apbedīšanas pabalsts izmaksāts 1 688,00 EUR apmērā.  2015.gadā – 1 607,00 

 374,00 EUR apmērā sniegts atbalsts trūcīgām/ maznodrošinātām ģimenēm bērniem 

sporta nometnēm un kultūras ārzemju braucieniem, pamatojoties uz domes lēmumiem.  

 Veiktas sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm - pabalstos izmaksāti 22 567,00 

EUR.  

 Pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpus ģimenes aprūpes 

beigšanās 2016. gadā izlietoti kopumā 22 568 EUR.  

Sniegti sociālie pakalpojumi 

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju 

atjaunošanu vai uzlabošanu un tiek realizēts kā sociālais darbs; sociālās aprūpes pakalpojumi; 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Sociālos pakalpojumus var saņemt personas, kuras savu 

pamata dzīvesvietu deklarējušas Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras 

vēlas mainīt pašreizējo situāciju, bet nespēj pārvarēt dzīves grūtības saviem spēkiem. 

  

Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu veidi:         

 Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem 

 Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās; 

 Sociālā palīdzība - pabalsti 

 Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;     

 Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs; 

 Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācijas pakalpojumi (bērnu namos, ģimenes tipa 

bērnu namos u.c.); 
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 Veļas mazgāšanas pakalpojums; 

 Psihologa pakalpojums; 

 Atbalsta un pašpalīdzības grupa; 

 Īslaicīgā sociālā aprūpe institūcijā; 

 Dušas  izmantošana.  

Sociālo pakalpojumu pieprasīšanai 2016.gadā ir reģistrēti 145 klientu iesniegumi par 

pakalpojumu nepieciešamību, sagatavoti 145 lēmumi, noslēgti 75 līgumi ar klientiem par 

pakalpojuma izpildi. Kopā izdevumos par sociāliem pakalpojumiem iedzīvotājiem izlietots 

138570,00 EUR, tai skaitā valsts finansējums; asistentu pakalpojuma nodrošināšanai  44 363,00 

EUR, psihologa pakalpojumi cietušiem bērniem no prettiesiskām darbībām – 655,00 EUR. 

 

Aprūpes mājās pakalpojumu pamatvajadzību apmierināšanai Smiltenes novadā veic Latvijas 

Samariešu apvienība uz deleģēšanas līguma pamata. Aprūpes mājās pakalpojums tiek 

nodrošināts 33 personām, atbilstoši personu individuālajām vajadzībām pēc individuāli sastādīta 

aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas plāna un līmeņa. Aprūpes mājās pakalpojumam kopumā 

izlietoti  30 843,00 EUR   2015.gadā – 34 209,00 EUR, ir samazinājies klientu skaits, tāpēc 

pakalpojuma kopējā summa ir samazinājusies par 3 366,00 EUR 

2016.gadā 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. 2016.gadā asistenta pakalpojumu saņēma 61 klients, pakalpojumu nodrošināja 

60 asistenti par kopējo summu 44 363,00 

 

Smiltenes novadā  jau otro gadu izmanto valsts finansētus  sociālās rehabilitācijas pakalpojumus: 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušiem pilngadīgiem cilvēkiem; sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušiem cilvēkiem. Šo pakalpojumu novadā organizē 

un sniedz sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Arnita Freiberga un psiholoģe Dace  

Gailīte. Darbinieces Smiltenes novadā 2016.gadā ir novadījušas divas atbalsta grupas 

pieaugušajiem vardarbības veicējiem. Smiltenes novadā individuālo konsultāciju veidā šo 

pakalpojumu izmantojuši 12 cilvēki (no tiem 9 sievietes, 3 vīrieši). Atbalsta grupu nodarbības 

16x ciklu izgājuši 20 klienti  (no tiem 13 vīrieši, 7 sievietes). 4 personām grupas pakalpojums 

tika pārtraukts, jo klienti neieradās uz nodarbībām. Vardarbībā cietušas pieaugušas personas 

2016.gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā individuālo konsultāciju veidā 

Smiltenes novadā ir izmantojušas 2 personas (valsts finansējums 351,80 EUR), viena persona 

institūcijā (finansējums 771.60). Kopējais skaits ir 3 personas, izlietotais finansējums no valsts ir 

1 123 EUR. 

Vardarbībā cietušie bērni - 11 izmantojuši psihologa konsultācijas novadā individuālo 

konsultāciju veidā ar Valsts finansējumu 1 195 EUR. 

Institūcijā ,,Centrs Valdardze” 2016.gadā ievietoti 7 mūsu novada bērni, kuri saņēmuši valsts 

apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Pašvaldības sociālajā dienestā vardarbību veikusi pieaugusi persona valsts finansēta pakalpojuma 

individuālo konsultāciju un atbalsta grupu veidā ir izmantojuši 29 novada iedzīvotāji. 

Psihologa pakalpojumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem izmantojuši 65 novada pieaugušie un 

21 bērns par pašvaldības finansējumu 2 113 EUR. 

 

Smiltenes novada sociālā dienesta klientiem ir iespēja saņemt jaunu pakalpojumu izlīgums – 

risināt savstarpējus konfliktus ar starpnieka palīdzību. Smiltenes pagasta sociālā darbiniece ir 

ieguvusi Valsts probācijas dienesta sertifikātu kā brīvprātīgā izlīguma starpniece. 2016.gadā šādu 

palīdzību ir saņēmuši 6 klienti. 
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Smiltenes pilsētā strādā sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem, kurš koordinē šo 

darbu arī pagastos sadarbojoties ar pagastu sociāliem darbiniekiem. Sociālo darbinieku  mērķis ir 

palīdzēt ģimenei ar bērniem noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot sociālās 

prasmes un iemaņas, sniedzot atbilstošus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālais darbs 

ģimenēm ar bērniem Smiltenes novadā ir intensīvs un regulārs.  

 

Skaita ziņā lielākais sociālā riska ģimeņu, sociālā darbinieka redzeslokā ir Launkalnes pagastā 

(10 ģimenes), tad seko Smiltenes pagasts ar 6 ģimenēm, Grundzālē  - 6 ģimenes, Bilskā - 6 

ģimenes, Brantos - 5 ģimenes, Palsmanē - 4, Blomē - 2, Variņos - 2 ģimenes. Ģimenēm ir 

pieejami un sniegti sociālie pakalpojumi visā Smiltenes novadā.  

 

Darbā ar ģimenēm un bērniem būtiska bijusi starpinstitucionālā sadarbībā (skolas, policija, 

bāriņtiesa, ģimenes ārsti). Sadarbība ir regulāra. Ikmēneša pirmajā pirmdienā sociālais dienests 

organizē sadarbības vienības sēdes, kurās tiek pārrunāts un izstrādāti veicamie uzdevumi, lai 

novērsu riskus novada sociālā riska ģimenēs. 

 

2016.gadā Bērnu un ģimenes atbalsta centrs turpina darboties atbilstoši nolikumam, sniedzot 

savus pakalpojumus  novadā un ārpus tā sekojošām iedzīvotāju grupām: ilgstošie pakalpojumi -  

bērniem palikušajiem bez vecāku aprūpes. Šāds pakalpojums 2016.gadā sniegts 22. bērniem; 

Sociālo apstākļu dēļ - pakalpojums līdz 60 diennaktīm. Šāds pakalpojums pērn sniegts 18 

personām. 

 

Gadījumos, kad vecākiem atņemtas aprūpes tiesības vai pēc bāriņtiesas pieprasījuma 

nepieciešams sniegt viedokli par vecāku spējām rūpēties par bērniem, sociālie darbinieki darbā 

ar ģimenēm un bērniem sagatavo  atzinumus iekļaujot visu informāciju par sociālā gadījuma 

gaitu, dinamiku un klienta līdzdarbību sociālās problēmas risināšanā. Atzinumi tiek sniegti arī 

par vecāku, kuriem atņemtas bērna aprūpes tiesības, līdzdarbību problēmas risināšanā un 

sadarbību ar audžuģimenēm un bērnu ārpus ģimenes aprūpes institūcijām. 

  

2016.gadā sociālais dienests  rīkoja vairākas Atbalsta grupu nodarbības tām ģimenēm ar bērniem 

Smiltenes novadā, kuras atrodas sociālo darbinieku redzeslokā un saņem sociālo palīdzību un 

pakalpojumus. Blomes pagastā divas reizes mēnesī 16 dalībnieces apguva dažādas tamborēšanas 

tehnikas. Astoņu nedēļu garumā, no 15.aprīļa līdz 3.jūnijam, Smiltenē norisinājās sociālā 

dienesta īstenotais atbalsta projekts māmiņām, kuras mācījās gatavot sātīgus un veselīgus 

ēdienus. Novada Sociālais dienests sadarbībā ar Smiltenes tehnikumu deva 12 māmiņām iespēju 

papildināt savas ēdienu gatavošanas prasmes, par pamatu ņemot divus kritērijus: lēti un garšīgi.  

Palsmanes un Blomes pagastos  notika nodarbības “Atbalsta grupa māmiņām”, kurās piedalījās 

12 klientes. Nodarbību mērķis bija māmiņu pašapziņas celšana, sevis un citu pieņemšana. 

Bilskas pagastā notika atbalsta grupas nodarbības par  tēmu vecāku audzināšanas prasmju un 

zināšanu ietekmei uz bērna attīstību. Brantu un Smiltenes pagastos notika atbalsta grupa 

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ,,Pasaule manā sirdī”.  Klienti tika rosināti  motivēt un 

palīdzēt apgūt ikdienā nepieciešamās sadzīves prasmes, kā arī veidot veselīgu pašvērtējumu. 

Nodarbības palīdzēja veiksmīgāk izprast sevi ikdienā un mainīt savas ierastās lomas, lai dzīvotu 

pilnvērtīgāk. Nodarbībās piedalījās 10 klientes no Brantu un Smiltenes pagastiem. 2016.gada 

oktobrī – decembrī notiks atbalsta grupa personām ar īpašām vajadzībām un to ģimenes 

locekļiem. Grupas darbā piedalījās 8 māmiņas, kuru aprūpē ir dažāda vecuma bērni un jaunieši 

ar īpašām vajadzībām. Grupas dalībnieces nodarbībās dalījās personīgajā pieredzē un ieguva 

informāciju, kas ļauj labāk izprast sevi un savu rīcību, kā arī citu ģimenes locekļu rīcību. Darbs 

tika orientēts uz attīstību un izaugsmi, balstoties uz savstarpēju atbalstu grupā, sociālās 
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kompetences paaugstināšanu un psiholoģisko komfortu, lai veicinātu dzīves kvalitātes 

uzlabošanu. 

Projektu īstenošana 

Smiltenes novada sociālais dienests ir iesaistīts vairāku projektu īstenošanā: 

 2016.gadā turpinājās  NVA pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ieviešana 

Smiltenes novadā, periodā no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 16.decembrim tika 

izveidotas 12 jaunas algoto pagaidu sabiedriskā darba vietas,  

 2016.gadā uzsākts  projekts "PROTI un DARI!". Projekta mērķis ir motivēt un 

aktivizēt jauniešus, vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst 

arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat 

projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu 

garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un 

nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projekta koordinēšanu un 

organizēšanu ir uzņēmies Smiltenes Sociālais dienests: 4 sociālie darbinieki, ir izgājuši 

speciālas apmācības, lai varētu darboties šajā projektā. Pašlaik projekta 1.kārtā ir 

iesaistījušās 5 jaunietes.  Jaunietēm ir piesaistīti mentori (sociālā dienesta darbinieces) un 

ar šo mentoru psiholoģisku, praktisku atbalstu tiek veiktas  aktivitātes, kas paredzētas 

jaunieša individuālajā pasākumu programmā.  

 Projekts „Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto deinstitucionalizācijas” īstenošana.  

2016.gadā galvenās projektu aktivitātes bija projekta mērķa grupu individuālo vajadzību 

izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, uz kā pamata tiks veikta papildus nepieciešamo 

pakalpojumu attīstības plānošana un ieviešana pašvaldībā. 

 Projekts „Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” 

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumiem visiem Smiltenes novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālas, nabadzības 

un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga 

pasākumus. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus plānots 

nodrošināt vismaz 2191 unikālam klientam. Projekta īstenošana notiks 3 gadu garumā. 

Sociālais dienests ir izstrādājis 10 aktivitātes. 

 

 

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 2016.gada beigām Smiltenes novada Bāriņtiesa darbojas 9 locekļu sastāvā – priekšsēdētājs un 

8 bāriņtiesas locekļi. Katrā Smiltenes novada pagasta pārvaldes teritorijā darbojas 1 bāriņtiesas 

loceklis 

2016. gadā Smiltenes novada bāriņtiesas ir sagatavojusi un sniegusi atzinumus tiesām (7 lietas) 

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

par bērna dzīves vietu un ikdienas aizgādību.  Bāriņtiesa piedalījusies Valkas rajona tiesas sēdēs, 

kā bērnu tiesības aizsardzības institūcija lietās, kur bērniem tiek piemēroti audzinoša rakstura 

piespiedu līdzekļi. Kopumā 2016. gadā bāriņtiesa piedalījās 31 tiesas sēdē kā prasītāja, un trešā 

persona. Tāpat 2016.gadā bāriņtiesa ir sagatavojusi un palīdzējusi iesniegt aizgādņiem 

pieteikumus tiesai personu rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanai.     
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Smiltenes novada bāriņtiesa sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un  

Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centru un Smiltenes kultūras centru rīkoja 

2016.gadā 3 reģionālos seminārus bāriņtiesu darbiniekiem, kā arī audžuģimenēm  par 

aktualitātēm bāriņtiesu darbā. Kā arī rīkoja aizbildņu un audžuģimeņu semināru - atbalsta 

grupas. Ļoti cieša sadarbība izveidojusies ar Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centru.  

2016. gadā turpinājās sadarbība ar Sociālo pakalpojumu aģentūru  pie projekta „Atbalsta sistēma 

Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm” Nr. 

2012.EEZ/PP/1/MAC/087/040 pasākumi- atbalsta grupas aizbildņiem.   

2016.gadā visi bāriņtiesas darbinieki apguvuši profesionālās kvalifikācijas pilnveides apmācības 

programmu bērnu tiesību aizsardzības jomā un apmeklējuši radošās darbnīcas “Ģimenē krīze – 

risini to” un “Komunikācijas tehnika”.   

Viennozīmīgi lielu daļu no bāriņtiesas darba aizņem notariālie pakalpojumi jeb apliecinājumu 

izdarīšana (par veiktajiem notariāliem pakalpojumiem katrā pagasta pārvaldē dati apkopoti 

tabulā). Bāriņtiesa sniedz arī juridiskās konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Bāriņtiesa  

palīdz sastādīt prasības pieteikumus tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu un konsultē iedzīvotājos 

šajos jautājumos, kā arī sagatavo dokumentus iesniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fondā.  

 Oktobrī Ziemeļblāzmas Kultūras pilī, Rīgā, norisinājās svinīgs Bāriņtiesu 20 gadu jubilejas 

pasākums, kura ietvaros Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valde ar Labklājības 

ministrijas atzinības rakstiem apbalvoja labākos Latvijas pašvaldību dibināto Bāriņtiesu 

darbiniekus - ilggadējus novadu un pilsētu bāriņtiesu priekšsēdētājus, priekšsēdētāju vietniekus, 

bāriņtiesu locekļus, citus speciālistus par ilggadēju pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu, 

attīstot un pilnveidojot bāriņtiesu un bērnu tiesību aizsardzības sistēmu Latvijā. Apbalvojumus 

saņēma arī divas Smiltenes novada bāriņtiesas darbinieces. Atzinības rakstu par ilggadēju un 

pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu, godprātīgu un profesionālu darbu bāriņtiesā saņēma 

Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Aurika Zīvere, savukārt bāriņtiesas locekle Laima 

Mize saņēma Labklājības ministrijas valsts sekretāra atzinības rakstu par ilggadēju, 

pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu bāriņtiesā.  

 

 
3.2. IZGLĪTĪBA  

 

Smiltenes novada teritorijā iespēju saņemt pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, 

profesionālās ievirzes, interešu un augstāko izglītību nodrošina 16 izglītības iestādes (tai skaitā 

pašvaldības valsts un privātās izglītības iestādes) - 2 pirmsskolas izglītības iestādes un 

pirmsskolas izglītības grupas 7 skolās; 5 pamatskolas un 1 sākumskola; 1 vidusskola; 1 

internātpamatskola; 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Smiltenes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola, Smiltenes Mūzikas skola, Smiltenes Mākslas skola; 1 interešu izglītības 

iestāde – Bērnu jauniešu interešu izglītības centrs; 1 profesionālā izglītības iestāde – Smiltenes 

tehnikums, augstskolas filiāle – Baltijas Starptautiskā akadēmijas filiāle. 

 

Ar 2016.gada 1. augustu pēc Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas, Smiltenes Centra vidusskolas 

un Smiltenes ģimnāzijas reorganizācijas darbu uzsāka Smiltenes vidusskola.  Kopumā 2016.gada 

1.septembrī novada vispārējās izglītības iestādēs (no 1.-12.klasei) mācījās 1337 izglītojamie, 

pirmskolas izglītības  iestādēs un grupās 656 bērni.  
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Tabula nr.7 izglītojamo skaits Smiltenes novadā
13

 

 

Izglītības iestāde  1.-9. vai 1.-12.kl. Pirmskolas grupās 

Bilskas pamatskola 56 33 

Blomes pamatskola 84 39 

Grundzāles pamatskola 82 25 

Launkalnes sākumskola 14 48 

Palsmanes pamatskola 121 --- 

Variņu pamatskola 58 22 

Smiltenes  vidusskola 861 84 

Smiltenes PII “Pīlādzītis” --- 300 

Palsmanes PII --- 86 

Palsmanes internātpamatskola 61 19 

 

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 Darba plāns katram mēnesim tiek ievietots Smiltenes novada domes mājas 

lapā www.smiltene.lv. Koordinējot atbalstu Smiltenes novada pašvaldības pārziņā esošo 

izglītības iestāžu darbībai nodrošināts atbalsts izglītības iestādēm, kuras 2015.gadā veica 

akreditācijas procesu, t.i., Launkalnes sākumskolai.  

 

2016.gadā novada pedagogiem notikušas 23 tālākizglītības profesionālās pilnveides kursu 

programmas. Koordinējot metodisko darbu izglītības iestādēs, atbalstīta mācību priekšmetu 

pedagogu 25 metodisko apvienību (MA) darbība. Notikušas 2 darba sanāksmes katrai 

metodiskajai apvienībai. Nodrošināta MA vadītāju regulāra piedalīšanās VISC semināros. 

Metodisko apvienību galvenie darbības virzieni: 

 Pedagoģisko darbinieku profesionālās sadarbības veicināšana komandas darba 

pilnveidošanai, savstarpējam novada skolotāju mācīšanās procesam kopienā, 

starppriekšmetu saites veidošanai, mācību satura un reālās dzīves integrācijai, un 

psiholoģiskā klimata uzlabošanai u.c. 

 Mācību priekšmetam atbilstošu metodisko līdzekļu (mācību grāmatu u.c.) atlase un apguve 

valsts izglītības politikas realizācijai un inovāciju ieviešanai. 

 Labākās pedagoģiskās pieredzes izzināšana, apkopošana un popularizēšana. 

 Skolēnu darba rezultātu analīze mācību priekšmetā novada mērogā. 

 

Valsts pārbaudes darbu norise  

Valsts pārbaudes darbiem ir 4 dažādi pārbaudes darbu veidi:  

Diagnosticējošie 

darbi 

- 3.kl. latviešu valodā 

un matemātikā 

- 6.kl. latviešu valodā, 

matemātikā un 

dabaszinībās, 

- 8.kl. matemātikā,  

Eksāmeni 9.kl. 

- latviešu valodā, 

-svešvalodās,  

- matemātikā,  

-Latvijas vēsturē 

Centralizētie 

eksāmeni 12.kl. 

- latviešu valoda (160 

kārtotājs), 

- svešvalodas (angļu - 

150, krievu – 29, vācu 

1 ),  

- matemātika (160),  

Vidusskolas 

eksāmeni 
12.kl.  

- ekonomika,  

- informātika 
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- 9.kl. dabaszinībās,  

- 11.kl. ķīmija/fizika 
- bioloģijā (19),  

- fizikā (11),  

- ķīmijā – (11) 

 

Pārsvarā skolēnu mācību rezultāti novada vidējās mācību iestādēs pārsniedz valsts vidējo 

vērtējumu. Regulāri novadā zemāks līmenis par valsts vidējo ir krievu valodas CE. 

 

 

 
 

9.attēls Centralizēto eksāmenu rezultāti
14

 

 

Olimpiādes, konkursi, skates  
2016.gadā notikušas 13 valsts mēroga olimpiāžu novadu kārtas, kurās piedalījās 296 dalībnieki, 

12 skolēni uzaicināti uz augstāka līmeņa kārtām – bioloģijā, vēsturē, latviešu valodā, 

matemātikā, krievu valodā, ķīmijā, angļu valodā, mūzikā, savukārt 15 dalībnieki uzaicināti uz 

augstāka līmeņa kārtām mājturības un koka tehnoloģiju olimpiādēs. Kopumā apbalvoti 90 

novada olimpiāžu laureāti, iegūta viena 3.vieta valsts mēroga olimpiādē. Pērn notika 21 

reģionālā un starpnovadu olimpiāžu kārta, kur piedalījās 480 dalībnieki, 23 skolēni saņēma 

uzaicinājumus uz augstākā līmeņa kārtām reģionā.  Viņu sasniegumi – 2.vieta 3.kl. matemātikā,   

2.vieta angļu val., 3.vieta 8.kl. ģeogrāfijā; atzinības - angļu valodā, 3.kl. matemātikā.  

 

Atbalsts skolēnu izziņas interešu attīstībai 

 Dabaszinību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) un sākumskolas MA 

skolotāji kopīgi noorganizēja novada 1. – 4. klašu un 5. – 9. klašu skolēnu grupām 

izzinošas un uz inženierzinātņu izpratni vērstas nodarbības sadarbībā ar Daugavpils 

Universitāti, Zinoo un Dabas muzeja speciālistiem. 

 Atbalstīta skolēnu piedalīšanās Jauno ģeogrāfu, fiziķu, programmētāju, matemātiķu 

skolās. 

 Izglītības pārvalde atbalstījusi pirmās palīdzības sniegšanas sacensību organizēšanu un 

norisi. Pasākumu brīvprātīgi koordinē un sagatavo Smiltenes pilsētas skolu medmāsa 

Ginta Rudzīte. Uzvarētāja komanda piedalījās valsts līmeņa sacensībās Ādažos. Novada 

skolēni regulāri tiek aicināti un motivēti piedalīties starptautiskajā konkursā “Rēķini 
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galvā!”. Pasākumu koordinē un organizē Smiltenes novada sākumskolu MA vadītāja Vita 

Leite. 

 Izglītības pārvalde atbalstījusi ar datortīkliem saistītās MikroTik apmācību grupas 

darbošanos (skolotājs Andrejs Miķis) un skolēnu piedalīšanos Saules kausa sacensībās 

(Cietvielu fizikas institūta organizēts pasākums-sacensības pašgatavotiem modeļiem, ko 

darbina ar saules baterijām). 

 Smiltenes novada skolēnu konkursā dalībai mācību apmaiņas programmā sadarbībā ar 

Cherokee County ASV apmeklēja 6 skolēni.   

 2016.gadā Smiltenes novada domes stipendijas saņēma 115 Smiltenes novada 

vispārizglītojošo skolu skolēni par labiem, teicamiem un izciliem mācību rezultātiem un 

sabiedrisko aktivitāti.  

 

Pedagogu motivēšana un izvērtējams 

 Konkursā „Par sasniegumiem izglītībā” (saskaņā ar nolikumu) ar mērķi stiprināt 

pedagoga profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā, motivēt pedagogus radošam 

darbam Skolotāju dienā apbalvoti 22 pedagogi.  

 Smiltenes novada pedagogu metodisko labās prakses piemēru skatē piedalījās 26 

skolotāji.  

 Par atbalstu skolēnu sagatavošanā valsts olimpiādēm, konkursiem, spartakiādēm, 

meistarsacīkstēm un viņu augstiem sasniegumiem apbalvoti 4 skolotāji: Valda Cirīte, 

Inguna Balode, Guntars Markss , Ģirts Kātiņš.  

 Uzsākot jauno mācību gadu 2016. gada 1. septembrī, novada domes Izglītības pārvaldes 

pateicības par pedagoģiskā darba stāžu saņēma 65 pedagogi. 

 

Smiltenes novada skolu sports 

Skolu sacensības tika organizētas pēc MA sanāksmē apstiprināta sacensību nolikuma, kopumā 

2016.gadā notika 12 sacensības dažādām vecuma grupām. Skolu kopvērtējums: 

 6. klašu grupā: 1.vieta - Smiltenes Centra vidusskola; 2. vieta - Grundzāles pamatskola; 

3. vieta - Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola. 

 7.-9. klašu grupā : 1. vieta - Smiltenes Centra vidusskola; 2. vieta - Grundzāles 

pamatskola; 3. vieta Bilskas pamatskola. 

 Vidusskolu grupā kopvērtējuma nebija, jo startēja tikai 2 skolas. 

 

Uzvarētājas skolas saņēma materiālu iespēju iegādāties sporta inventāru. 

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

stafetēs „Top 2016”,  skrējienā „Smiltenes apļi-2016”, orientēšanās sacensībās „Azimuts” un 

Azimuta vasara”; Smiltenes novada čempionātā basketbolā, telpu futbolā, volejbolā un 

pludmales volejbolā. Šogad pirmo reizi skolēni varēja un piedalījās Eiropas valstu zibakcijā 

volejbolā „OneDayMore4Volleyball”. 

„Lāses kauss” 1.posms, kas jāorganizē Smiltenes BJSS, piedalījās 6 apkārtējo novadu skolu 

komandas. Vidusskolu grupā uzvarēja Smiltenes ģimnāzijas jaunietes, pamatskolu grupā – 

Grundzāles pamatskolas meiteņu komanda, kuras finālā Rīgā izcīnīja 26.vietu.  

Vidzemes reģiona sacensībās basketbolā „B” un „C” grupās, novadu pārstāvēja Smiltenes Centra 

vidusskolas un Palsmanes pamatskolas zēnu komandas. Basketbola turnīrā „Kāruma kauss” 

piedalījās jauno basketbolistu meiteņu un zēnu komandas, kuru sastāvā spēlēja Palsmanes un 

Blomes pamatskolas skolēni. 5.vietu republikā šajā turnīrā izcīnīja meiteņu komanda. 

Aktīvākās skolas šajā mācību gadā ir bijušas Smiltenes Centra vidusskola (skolotāja M.Mikarta), 

Grundzāles pamatskola (M.Stabiņš), Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola (L.Cīrule), Variņu 

pamatskola (Z.Beitika) un Bilskas pamatskola (L.Peļņa). 
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Smiltenes novada skolu audzēkņi uzrāda labus rezultātus, startējot republikas un starptautiskajās 

sacensībās.  

Īpaši vērts atzīmēt Matīsa Velpa 3.vietu šķēpa mešanā Eiropas jaunatnes čempionātā U-18 grupā 

Tbilisī Gruzijā, 1.vietu Baltijas čempionātā un uzstādīto jauno Latvijas rekordu šķēpa mešanā 

jauniešiem. Ramonas Rubņikovičas 3.vietu augstlēkšanā un Regnāra Tamma 4.vietu 60m 

skrējienā Starptautiskajās bērnu sacensībās vieglatlētikā Polijā. 

 

 Par starptautisko sacensību un Latvijas čempionātu medaļniekiem 2016. gadā kļuva 20 mūsu 

novada skolu audzēkņi: 

Smiltenes ģimnāzijā Jāzeps Groza, Matīss Velps, Elīza Kaupe, Dāvis 

Krauklis, Kārlis Brikmanis, Ance Marta Zvejniece, 

Kristīne Būce, Amanda Hirte 

Smiltenes Centra 

vidusskolā 

Marta Marksa, Eva Elīza Leikarte, Elīna Skopāne 

Smiltenes Trīs pakalnu 

sākumskolā 

Anda un Agnese Jaunmuktānes, Madara Celma 

Grundzāles pamatskola Ramona Rubņikoviča, Agnija Caune, Hanna Gabriela 

Ziemiņa, Renārs Kļaviņš, Agnija Kalēja 

Blomes pamatskolā Ieva Celma 

           

Jauno vecāku skola 

 

Jau otro gadu Izglītības pārvalde Smiltenes novadā piedāvā iespēju jaunajiem vecākiem 

apmeklēt jauno vecāku skolu. Nodarbības vada novada logopēde Ārija Baumane un novada 

psiholoģe Inese Rieksta. Darbības mērķis: sniegt ieskatu bērna agrīnajā attīstībā no 0 līdz 36 

mēnešu vecumam. Novadītas 10 nodarbības. 

 

 
3.3. KULTŪRA 

Smiltenes novada kultūras nozares prioritāte – latviskā identitāte un dziesmu un deju svētku 

tradīciju saglabāšana. 

 

Sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību Smiltenes novadā, 

nodrošina Smiltenes novada Kultūras pārvalde. Tās 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, kā arī nodrošināt tautas mākslas 

un kultūras vērtību radīšanu, saglabāšanu, izkopšanu un jaunrades procesu attīstīšanu Smiltenes 

novadā un Smiltenes pilsētā. 

 

Kultūras pārvaldes tiešie pienākumi ir: 

 Veidot uz zināšanām balstītu un uz rezultātiem virzītu kultūras un tūrisma pārvaldību 

Smiltenes novadā; 

 Koordinēt un metodiski vadīt pārvaldes tiešā pakļautībā esošo iestāžu un struktūrvienību 

darbu; 

 Organizēt un nodrošināt Smiltenes novada, Vidzemes reģiona un Latvijas mēroga 

skates(vokālo ansambļu skates; koru skates; tautas deju skates; amatierteātru skates.). 

 Organizēt, konsultēt un piedalīties novada nozīmes pasākumos. 

 Organizēt un nodrošināt Smiltenes novada kultūras darbinieku tālākizglītību. 
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 U.c. administratīvie un ar lietvedības uzturēšanu saistītie pienākumi.  

 

Kultūras pārvaldes struktūra  

 

Smiltenes novada Kultūras pārvaldes pārraudzības iestāde: 

- Smiltenes pilsētas Kultūras centrs, 

Smiltenes novada Kultūras pārvaldes tiešās pakļautības iestāde: 

- Smiltenes novada bibliotēka (ar apakšstruktūrām). 

Kultūras pārvaldes tiešās pakļautības struktūrvienības: 

- 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, Bilskas kultūras darba 

organizators, 

- Smiltenes novada Grundzāles kultūras nams, 

- Smiltenes novada Palsmanes kultūras nams, 

- Smiltenes novada apvienoto Smiltenes un Brantu pagastu Kultūras darba organizators. 

 

Kopumā Smiltenes novada Kultūras pārvaldes pārraudzības un pakļautības iestādēs, 

struktūrvienībās ir nodarbināti 56 darbinieki. Kultūras pārvaldes administrācijas darbu nodrošina 

2 darbinieki – vadītājs un administrators.   

 

2016.gadā Smiltenes novadā darbojās 43 dažādi amatiermākslas kolektīvi, kuru darbību 

nodrošināja 22 vadītāji. Amatiermākslas kustībā iesaistījušies 743 dalībnieki, no tiem visvairāk – 

dejotāju (220). Smiltenes novada iedzīvotāji savas prasmes un talantus demonstrē amatierteātru 

kolektīvos; vokālajos ansambļos; jauktajos koros; senioru deju kolektīvos; līnijdeju kolektīvos; 

lietišķās mākslas studijā; rokdarbu pulciņos , pūtēju orķestrī un folkloras kopā, sīkāk par 

amatiermākslas kolektīvos iesaistīto dalībnieku skaits skatīt zemāk esošajā tabulā.  
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Tabula nr.8  Amatiermākslas kolektīvos iesaistīto dalībnieku skaits 2016.gadā
15
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 Smiltenes novada Kultūras pārvaldes dati  
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Apkopojot Smiltenes novada Smiltenes pilsētas un pagastu datus par kultūras pasākumu un 

apmeklētāju skaitu, kā arī gūtos ieņēmumus 2016.gadā, var secināt, ka  salīdzinot ar 2015.gadu, 

gan pasākumu kopskaits, gan to apmeklējums novadā ir pieaudzis. Novadā kopumā notikuši 264 

pasākumi (tai skaitā Smiltenes pilsētas kultūras centrā 107), tos apmeklējuši vairāk kā 37 

tūkstoši apmeklētāji. Ieņēmumi no maksas biļetēm sastāda 43 454 EUR, tai skaitā. 

 

 
 

10. attēls Amatiermākslas kolektīvos iesaistīto dalībnieku skaits 2016.gadā 

 

Visnoslogotākā iestāde ir Smiltenes pilsētas Kultūras centrs. Vidēji mēnesī Kultūras centrs 

apkalpo aptuveni 2000 apmeklētāju, tai skaitā mēģinājumu dalībniekus, pasākumu apmeklētājus, 

bērnu kolektīvu dalībnieku vecākus un citus interesentus. Visplašāk apmeklētākais pasākums ir  

Smiltenes pilsētas svētki, kas pulcē ap 4000 apmeklētāju. Pagastos apmeklētākie pasākumi ir 

vietējo pašdarbības kolektīvu koncerti, kā arī dažādu TV šovu un teātru viesizrādes un koncerti. 

Vietējie iedzīvotāji un novada viesi iecienījuši arī amatierteātru pirmizrādes, kolektīvu jubileju 

koncertus un talantu konkursus. 

 

2016.gadā Smiltenes pilsētas Kultūras centra kinozālē rādīti 336 filmu seansi, kopumā tos 

apmeklējuši 9 855 filmu/multfilmu cienītāji, ieņēmumi no pārdotām kino biļetēm pērn sastādīja 

24 349,53 EUR.  

2017.gada prioritāte gatavošanās XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, kas 

norisināsies 2018.gadā no 30.jūnijam līdz 8.jūlijam, kā ari Latvijas 100gades svinībām. 

Smiltenes novada muzeja „Mēru muiža” akreditācijas pieteikuma sagatavošana un attīstības 

stratēģijas izveidošana.  
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3.4. SPORTS  

Aizvadītajā gadā novadā notika 39 dažāda mēroga sporta pasākumi, tika turpināts darbs pie 

sporta būvju sakārtošanas un uzlabošanas. Ar augstiem rezultātiem gan Latvijas, gan 

starptautiskā mērogā startējuši novada sportisti. Viens no lielākiem 2016.gada sporta 

notikumiem bija  Latvijas IV Vasaras Olimpiāde, kas notika Valmierā un citviet Latvijā.  

Smiltenes novadu pārstāvēja 23 sportisti piecos sporta veidos. Šīs bija vienas no 

veiksmīgākajām olimpiādēm – zelta medaļas izcīnīja riteņbraucējs Gatis Smukulis, loka 

šāvēja Ieva Melle, BMX riteņbraucēja Vineta Pētersone, bronzas godalgas saņēma 

orientierists Artūrs Pauliņš. Komandu vērtējumā Smiltenes novads ierindojās 15.vietā, 93 

pašvaldību konkurencē.  

 

2016.gadā tika izstrādāts un apstiprināts nolikums “Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti 

pieteikumi Smiltenes novada pašvaldības finansējuma saņemšanai individuālajiem 

sportistiem augstas klases sportisko rezultātu sasniegšanai.” Pērn par aptuveni 50 % 

palielinājies finansējums Smiltenes novada talantīgākajiem sportistiem, viņu sportiskās 

meistarības izaugsmes veicināšanai. Finansējums apmērs sportistiem ir no 300 līdz 1500 

euro.  

 

Būtisks notikums bija Sporta Attīstības padomes izveidošana, kuras mērķis ir nodrošināt 

racionālu Smiltenes novada pašvaldības budžeta līdzekļu plānošanu un sadali, sekmējot 

sporta nozares attīstību Smiltenes novadā. Pērn notikušas 5 padomes sēdes.  

 

Sporta darbības nodrošināšanai pagastos noslēgti trīs darba līgumi – ar Māri Stabiņu 

(Grundzāles pagasts), Zandu Beitiku (Variņu pagasts), Juri Bērziņu (Blomes pagasts). 

Bilskas pagastā atsevišķas sporta aktivitātes organizē kultūras darba organizators.  

 

2016.gada rudenī pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Tehniskais sporta klubs Smiltene” 

uzsāka projekta “Kartingu trases atjaunošana” īstenošanu. Projekta mērķis ir attīstīt un 

daudzveidot daudzfunkcionālā sporta un atpūtas kompleksa “Teperis” piedāvāto 

pakalpojumu klāstu, lai piesaistītu vairāk apmeklētājus, īpaši jauniešus. Atjaunojot kartingu 

trasi būs iespēja nodrošināt divus jaunus un uzlabotus pakalpojumu veidus – “trases 

izmantošana kartingu sportam” un “trases izmantošana skrituļslidotājiem un 

skrituļslēpotājiem”.  

 

2016.gadā apstiprināja Smiltenes stadiona servisa ēka un skatītāju tribīnes būvprojektu.  

Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt stadiona servisa ēku un skatītāju tribīnes ar kopējo 

apbūves platību 633,90m2, kā arī izbūvēt ārējos inženiertīklus un veikt teritorijas 

labiekārtošanu 380m2 platībā. Saskaņā ar ēkas plānojumu, tajā atradīsies ģērbtuves, dušas un 

tualetes, treneru telpas, tualetes apmeklētājiem, noliktavas, tehniskās telpas, u.c. telpas. 

Paredzēta apjumtas tribīnes ar 250 skatītāju vietām. Būvniecības darbi paredzēti 2017.gadā.  

Būvdarbu kopējā summa ir 631 892,76 EUR, no kuriem 200 000,00 EUR ir valsts budžeta 

līdzfinansējums, bet pārējais finansējums 431 892,76 EUR apmērā ir Smiltenes novada 

domes finansējumus. 
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2017.gadā viens no lielākajiem sporta pasākumiem būs VII Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kas 

pulcēs jaunos sportistus no visas Latvijas. Tā ietvaros pirmo reizi Smiltenē notiks sacensības 

četros sporta veidos. Smiltenes novada pašvaldība kā sadarbības partneris  Latvijas Jaunatnes 

olimpiādes organizēšanā piedalīsies pirmos reizi un nodrošinās BMX riteņbraukšanas, 

svarcelšanas, pludmales volejbola un klasiskajā volejbola sacensību organizēšanu. 

 

3.5. TŪRISMS 

Lai uzlabotu tūrisma infrastruktūru Smiltenes novadā, Tūrisma informācijas centrs (TIC) 

aizvadītajā gadā paveicis šādus darbus: 

 Izveidoja pastaigu maršrutu “Pa firsta Līvena pēdām Smiltenē” Smiltenē. Uzstādīti 

26 informācijas stendi trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. 23 informācijas stendi 

ierakti zemē, 3 informācijas plāksnes uzstādītas pie ēku sienām; 

 sadarbībā ar fondu “Krustceles” tika uzstādīti 6 informācijas stendi Cērtenes pilskalna 

teritorijā, lai iepazīstinātu ar pilskalna vēsturi un palīdzētu apmeklētājiem orientēties 

plašajā pilskalna teritorijā; 

 uz galvenajiem autoceļiem tika uzstādītas 22 lielās virziena rādītāja norādes (zīme Nr. 

706) uz 11 tūrisma apskates objektiem; 

 gada nogalē sadarbībā ar “Sports S” tika izstrādāts un nomarķēts jauns velo maršruts 

“Izriteņo Dienvidkalni”. Tas ir 40 km garš un ved pa ainavisko Launkalnes teritoriju. 

Pirmais velomaršruts, kas ved ārpus Smiltenes un iepazīstina ar Launkalnes pagastu.  

Lai prezentētu un popularizētu Smiltenes novadu vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, 

pasākumos un dažādās izstādes tika izdoti dažādi drukātie mārketinga materiāli un tūrisma 

kartes:  

 Smiltenes novada foto grāmata, kurā ir apkopotas fotogrāfijas no Smiltenes novada 

aptverot dažādas nozares un tēmas – kultūru, sportu, dabu, lielākos pasākumus u.c. Foto 

grāmata veidota sadarbībā ar Smiltenes novada fotogrāfiem; 

 Izstrādāta Smiltenes novada tūrisma karte 2017. gadam 4 valodās (latviešu, angļu, 

krievu, igauņu) ar visa novada tūrisma piedāvājumu, naktsmītņu un ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzējiem. Pirmo reizi šī karte tika izdota arī igauņu valodā; 

 pastaigu maršruta kartes “Pa firsta Līvena pēdām Smiltenē”, kas palīdz orientēties 

Smiltenē un iziet jauno pastaigu maršrutu. Gada sākumā izdotas latviešu valodā, gada 

nogalē papildinātas ar karšu atvasinājumiem angļu, krievu un igauņu valodās ar uzlabotu, 

ērtāku dizainu; 

 jaunā velo maršruta “Izriteņo Dienvidkalni” karte latviešu un angļu valodās; 

 papildus tiražētas velo maršruta “Apriteņo Smiltenes ezerus” kartes latviešu un angļu 

valodā; 

 sadarbībā ar Raunas un Apes novadiem izdotas kopīgas tūrisma kartes “Vidzemes šosejas 

pieturas” latviešu un angļu valodā; 

Lai prezentētu Smiltenes novada tūrisma piedāvājumu, TIC kolektīvs 2016.gada laikā piedalījās 

dažādos pasākumos un tūrisma izstādēs: 

 Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2016” Rīgā no 5. līdz 7.februārim; 

 Starptautiskajā tūrisma izstādē “Tourest 2016” Tallinā no 12. līdz 14.februārim; 
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 Vidzemes uzņēmēju dienās Valmierā 20. un 21.maijā; 

 Latvijas tūrisma informācijas gadatirgū Saulkrastos 28.maijā. 

Gada laikā tika organizēti vairāki tūrisma pasākumi, lai iepazītu Smiltenes novadu. Kopā 

novadīti 5 pasākumi, kurus apmeklēja 232 dalībnieki:  

 Ziemas pārgājiens “Rakstu rakstiem, cilpu cilpām”; 

 Aktīvā tūrisma sezonas atklāšana “Ieriteņo vasarā 2016”; 

 Seminārs “Ēdienkartes ravēšana jeb esi kustīgs un zini, ko ēd”; 

 Aktīvā tūrisma sezonas noslēgums “Ieriteņo rudenī 2016”; 

 Nakts pārgājiens “Spocīns jocīns”. 

Kā viens no būtiskākajiem paveiktajiem darbiem 2016.gadā ir Smiltenes novada tūrisma mājas 

lapas http://visit.smiltene.lv/ izstrāde. Jaunā tūrisma mājas lapa ir pieejama kopš 2016.gada 

decembra.  

Visa gada laikā tika sniegta informācija un konsultācijas tūristiem, vietējiem iedzīvotājiem, 

tūrisma uzņēmējiem, studentiem, sadarbības partneriem, sniegtas intervijas medijiem un 

organizētas ekskursijas novada viesiem. 

 

Kopējais tūrisma centra interesentu skaits 2016.gadā bija 3166 apmeklētāji. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, interesentu skaits ir pieaudzis par 5,2%.  

 

Vislielākais interesentu skaits ir novērojams tieši tūrisma sezonas laikā. Ārpus tūrisma sezonas 

TIC visvairāk apmeklē vietējie iedzīvotāji, kas izmanto dažādus TIC piedāvātos pakalpojumus. 

92% gadījumu informācija tika sniegta klātienē, 7% pa telefonu un 1% gadījumu pa e-pastu. 

93% no tūrisma informācijas centra interesentiem bija no Latvijas, bet 7% no ārvalstīm. 

 

Aizvadītajā gadā gandrīz ceturtā daļa no interesentiem, kas ieradās Smiltenē, bija no 

ārvalstīm – visvairāk tūristi bija no Igaunijas (82 personas), Vācijas (41), Spānijas (30), 

Francijas (13), Somijas (7), no citām valstīm kopā 59, to skaitā no Nīderlandes, Šveices, 

Portugāles, Ķīnas, Dienvidkorejas, Šrilankas u.c. valstīm. Kārtējo gadu sarucis tūristu skaits no 

Krievijas – tikai 14 personas.  
 

3.6. VALSTS UN PAŠAVALDĪBAS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 

2016.gada 1.jūlijā Smiltenē tika atklāts pirmais reģionālās nozīmes Valsts un pašvaldības 

vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Vidzemē, kurā iedzīvotāji var saņemt 

Smiltenes novada pašvaldības un astoņu valsts iestāžu pakalpojumus (Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras,   Valsts ieņēmumu dienesta,   Valsts zemes dienesta,  Uzņēmumu 

reģistra,   Nodarbinātības valsts aģentūras,   Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,   Valsts 

darba inspekcijas,   Lauku atbalsta dienesta).  Atbilstoši klientu apkalpošanas centra nolikumam 

darbojas trīs darbinieki – nodaļas vadītāja un divi klientu apkalpošanas speciālisti. Savas 

kompetences ietvaros darbinieki sniedz informāciju un konsultē privātpersonas un uzņēmējus par 

pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem 

dokumentiem, kā arī sniedz konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e – 

pakalpojumu lietošanu.  

 

Apmeklētāju plūsma klientu apkalpošanas centrā tiek regulēta ar rindas vadības sistēmu un 

apmeklētāji tiek novirzīti pie attiecīgā speciālista. Līdz gada beigām klientu apkalpošanas centrs 

klātienē apkalpojis vairāk kā četrus tūkstošus klientus, bet telefoniski aptuveni piecus tūkstošus. 

Smiltenes novada VPVKAC visbiežāk veikti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 

http://visit.smiltene.lv/


 

[AUTHOR NAME] 
40 

 

 SMILTENES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2016 

pakalpojumi (69%), kuru skaits ik mēnesi pastāvīgi pieaug. 58% no VSAA pakalpojumiem 

bijuši darbnespējas notikums (slimības pabalsts), 24% - dzimšanas notikuma pabalsti, 11% - 

miršanas notikuma pabalsti.  

 
3.7. KOMUNIKACIJA AR SABIEDRĪBU  

2016.gadā Smiltenes novada dome turpināja aktīvi informēt novada iedzīvotājus par domes 

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

novadā. Informācija galvenokārt tiek nodota caur šādiem Smiltenes novada pašvaldības 

uzturētajiem informācijas kanāliem:  

 Smiltenes novada pašvaldības mājas lapa www.smiltene.lv; 

 bezmaksas informatīvais pašvaldības izdevums „Smiltenes Novada Domes Vēstis;  

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

https://twitter.com/SmiltenesNovads,  www.facebook.com/SmiltenesNovads; 

 Pagasta mājas lapa www.palsmane.lv; 

Tāpat pašvaldībai ir noslēgti līgumi ar: 

 IU “Skaņa” par Smiltenes novada ziņu raidījumu sagatavošanu (20 minūtes) un 

pārraidīšanu (1 x nedēļa, svētdienās plkst. 19.00) Latvijas reģionālajā televīzijā RE:TV 

(Līguma termiņš viens gads, 32 400 EUR, t.sk. PVN);  

 SIA “Sales House” par Smiltenes novada ziņu pārraidīšanu “Radio TEV” ēterā  2x 

mēnesī, otrdienās plkst. 12.48. Līguma termiņš 01.04.2016. līdz 31.03.2017, līguma 

summa 1881,79 EUR, t.sk. PVN. 

 

Informācija ar preses relīžu starpniecību tiek sniegta arī vietējiem un reģionālajiem medijiem. 

Pašvaldībai veiksmīga sadarbība izveidojusies ar vietējiem žurnālistiem – „Ziemeļlatvija”, STV 

studiju, Vidzemes televīziju, kā arī ar ziņu aģentūru „LETA”, ziņu portālu Delfi.lv/novados, ar 

pilsētu ziņu portālu http://smiltene.pilseta24.lv/ un citu apkārtējo pilsētu portāliem. Informācija 

tiek sūtīta arī Vidzemes plānošanas reģionam, Reģionālās attīstības centru apvienībai un Latvijas 

Pašvaldību savienībai, lai publicētu žurnālā "Logs". Izmantojot visus pieejamos komunikācijas 

kanālus, iespējams panākt, ka Smiltenes novada iedzīvotāji ir informēti par pašvaldības darbu, 

aktualitātēm un jaunumiem. 

 

„Smiltenes Novada Domes Vēstis” sniedz daudzpusīgu informāciju ne tikai par saistošajiem 

noteikumiem un pieņemtajiem lēmumiem, bet arī par notikumiem pilsētā un novadā, plānotajiem 

un īstenotajiem projektiem, Smiltenes novada pašvaldības policijas darbu, aktualitātēm 

izglītības, tūrisma, kultūras un sporta nozarēs un citu noderīgu informāciju. Izdevums ir pieejams 

ikvienam gan drukātā, gan elektroniskā veidā. 2015.gada nogalē tika rīkots iepirkums avīzes 

maketēšanai un drukai, un līgums uz vienu gadu noslēgts ar SIA „Valmieras tipogrāfija LAPA”, 

2016.gada novembrī tika izsludināts jauns iepirkums un noslēgs līgums ar SIA “Erante”. No 

2016.gada februāra “Smiltenes Novada domes Vēstis” tiek izplatītas Smiltenes novada 

pašvaldības fizisko personu mājsaimniecību pastkastītēs. Kopumā tiek tiražētas un izplatīti 6000 

izdevuma eksemplāri.  

 

Novada mājas lapa ir galvenais informācijas nodošanas kanāls, un tās uzturēšanā tiek iesaistīti 

Smiltenes novada domes nodaļu speciālisti, lai aktualizētu informāciju iedzīvotājiem un 

sadarbības partneriem. Laika periodā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016. Smiltenes novada mājas 

lapa apmeklēta 310 850 reizes, kas ir vairāk nekā 2015.gadā (289 231 reizes), kopā veicot 

1 237 002 lapu skatījumus. Vidējais apmeklējuma ilgums ir 2 minūtes un 47 sekundes. Vidējais 

aktīvo lietotāju skaits dienā ir 494, nedēļā 3080, mēnesī 11 402.  

 

http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/
https://twitter.com/SmiltenesNovads
http://www.facebook.com/SmiltenesNovads
http://smiltene.pilseta24.lv/
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Lai veicinātu atgriezenisko saiti, novada mājas lapā ir izveidota iespēja nosūtīt „Vēstuli Domei”, 

kur iedzīvotāji var uzdot sev interesējošus jautājumus vai sniegt ierosinājumus. Tāpat 

iedzīvotājiem iespējams pieteikt problēmu sadaļā “Operatīvās rīcības dienests”, kur kartē 

jāatzīmē punkts, piemēram, piesārņojuma vieta vai cita veida problēma, kura steidzami jārisina. 

 

 
 

 

11.attēls Smiltenes novada mājas lapas www.smiltene apmeklētības statistika 2016.gadā 
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Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta aicinot piedalīties sabiedriskajās apspriešanās un 

organizējot aptaujas. Smiltenes novada dome no 2017.gada 16.janvāra līdz 13.februārim veica 

iedzīvotāju aptauju par pašvaldības darbu 2016.gadā. 

 

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 ir jāpaveic 

2017.gadā pilsētā un pagastos. Aptaujā kopumā piedalījās 248 respondenti, kas ir vairāk nekā 

iepriekšējā veiktajā aptaujā (2016.gada veiktajā aptaujā piedalījās 157 respondenti). 

 

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā,173 respondenti jeb 69,8 

% atbildēja ar Drīzāk apmierināts, pilnīgi apmierināti ar dzīves kvalitāti novadā ir 14,5% jeb 36 

respondenti, bet 13,3 % jeb 33 respondenti, kas piedalījās atbildēja, ka ir drīzāk neapmierināti, 

pilnīgi neapmierināts ir 4 respondenti jeb 1,6 %. Savukārt nav viedokļa atzīmējuši 2 respondenti 

jeb 0,8%. Salīdzinot ar iepriekšējā gada aptaujas datiem apmierinātības līmenis ir pieaudzis.  
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 Datu avots: Google Analytics 

http://www.smiltene/
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12.attēls Iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā

17
 

 

Vērtējot Smiltenes novada pašvaldības darbu 2016.gadā, 25 respondenti jeb 10,1% to vērtē ļoti 

pozitīvi, 93 respondenti jeb 37,5% pozitīvi, 103 jeb 41,5% apmierinoši, 17 jeb 6.9% vērtē 

negatīvi un 7 respondenti jeb 2,8% ļoti negatīvi. Savukārt 3 respondentiem jeb 1,2% nav 

viedokļa par pašvaldības darbu.  

.  

13.attēls Iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar pašvaldības darbu
18

 

 

Smiltenes novada sociālajos tīklos draugiem.lv un twitter.com palielinājies sekotāju 

skaits – Smiltenes novada draugiem.lv lapā ir 2265 sekotāju, bet Twitter kontam 1935 sekotāju, 

Facebook kontam ir 1282 sekotāji. Šajās lapās galvenokārt tiek atspoguļotas aktualitātes, jaunākā 

informācija par pašvaldības darbu, kultūras, sporta, izglītības un tūrisma norisēm Smiltenes 

novadā.  
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 Datu avots: Ikgadējā Smiltenes novada iedzīvotāju aptauja  
18

 Datu avots: Ikgadējā smiltenes novada iedzīvotāju aptauja  
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14.attēls Smiltenes novada draugiem.lv lapa 

 

 
 

15.attēls Smiltenes novada twitter.com konts 
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16.attēls Smiltenes novada Facebook lapa 

 

Starptautiskā sadarbība 2016.gadā  

2016.gadā Smiltenes novada pašvaldība turpina sadarbību ar esošajām sadraudzības pilsētā, 

jāteic, ka aktivitāte ir samazinājusies, dēļ kadru nomaiņas. Taču novada pašdarbības kolektīvi 

kuplina dažādu svētku, festivālu programmas, gan arī pie mums viesojas sadraudzības 

pašvaldību kolektīvi, delegācijas. Skolās notiek skolēnu apmaiņas braucieni, dalība projektos, 

sportistiem treniņnometnes, sacensības. Sadarbība notiek abos virzienos.  

 

 
3.11. SADARBĪBA AR NEVALSTISKĀM ORGNAIZĀCIJĀM   

 

Pēc SIA „Lursoft” datu bāzē pieejamās informācijas Smiltenes novadā kopumā reģistrētas 106 

(SIA Lursoft 19.06.2017. dati)
 19

 nevalstiskās organizācijas, tai skaitā 89 biedrības, 9 

nodibinājumi, 1 sabiedriskā organizācija, 6 draudzes, viena Katoļu baznīcas publisko tiesību 

juridiskā persona. Par aktīvām var uzskatīt apmēram pāris desmitu nevalstisko organizāciju.  

 

2016.gadā Smiltenes novada dome turpināja veiksmīgi sadarboties un atbalstīt nevalstisko 

organizāciju iniciatīvas. Smiltenes novada domes atbalstu un dotācijas saņēma 21 nevalstiskā 

organizācijas. Kopumā dotācijās izmaksāti 64 350 eiro, kas ir par 3600 eiro vairāk kā 2015.gadā. 

vislielāko dotācija saņem biedrība “Smiltenes sporta centrs”  - 26 893 eiro.   

 

                                                      
19

 SIA Lursoft datu bāze “Uzņēmumu reģistrēšanas dinamika”, 19.06.2017. 
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Tabula nr.9 Pārskats par valsts un pašvaldību budžeta dotācijām biedrībām un 

nodibinājumiem.
20

 

Nr. Iestādes, biedrības nosaukums Mērķis Summa 

1 Tehnisko sporta veidu klubs Smiltene Dotācijas 1 500 

2 Smiltenes sporta centrs Dotācijas 26 893 

3 Futbola klubs Smiltene Dotācijas 7 373 

4 Smiltenes vanagi biedrība Dotācijas 700 

5 BMX klubs Silvas Ziķeri biedrība Dotācijas 900 

6 Orientēšanās sporta klubs Azimuts biedrība Dotācijas 1 945 

7 Abulas lauku partnerība biedrība Dotācijas 2 500 

8 Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca Dotācijas 711 

9 Palsmanes evaņģēliski luteriskā baznīca Dotācijas 647 

10 Klubs Ieviņa biedrība Dotācijas 524 

11 Vidzemes balsis biedrība Dotācijas 500 

12 DAKO Sporta klubs Biedrība ZIEMEĻVIDZEME Dotācijas 300 

13 Smiltenes volejbola skola biedrība Dotācijas 300 

14 VeloLifestyle Sporta klubs biedrība Dotācijas 300 

15 Skorpions Launkalnes pagasta Hokeja klubs biedrība Dotācijas 300 

16 Harmonija Kultūras biedrība Dotācijas 110 

17 EMMAUS SMILTENE Dotācijas 7 067 

18 Latvijas Sarkanais Krusts biedrība Dotācijas 6 110 

19 ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām biedrība Dotācijas 4 000 

20 Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālā biedrība Dotācijas 860 

21 Ligzdiņa bērnu brīvā laika centrs Dotācijas 810 

Kopā  64 350 

 

Smiltenes novada dome 2016.gadā turpināja atbalstīt nevalstisko organizāciju iniciatīvas, 

organizējot projektu līdzfinansēšanas konkursu. 2016.gadā pašvaldība izsludināja projektu 

līdzfinansēšanas konkursu divas reizes. Projektu konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt 

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

jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās. Pirmā kārtu izsludināja 2016.gada maijā, 

kur tika saņemti seši projekta iesniegumi. Savukārt 2.kārtu izsludināja oktobrī un tika saņemti 

pieci pieteikumi. No saņemtajiem pieteikumiem visiem tika atbalstīta Smiltenes novada domes 

līdzfinansējuma piešķiršana projektu realizācijai: 
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 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
 



 

[AUTHOR NAME] 
46 

 

 SMILTENES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2016 

 Projekts „Sporta formu iegāde Smiltenes futbola 1.līgas komandai”, iesniedzējs futbola 

klubs “Smiltene”, piešķirts līdzfinansējums 491,60 euro apmērā; 

 Projekts “Ģērbies saule sudrabota, nu brauc tavi preciniek’”, iesniedzējs biedrība 

“Vidzemītes balsis”, piešķirts līdzfinansējums 499,98 euro apmērā; 

 Projekts “Tautas tērps Atspērienam”, iesniedzējs sabiedriskā labuma biedrība 

“Kultūrizglītība un Sports”, piešķirts līdzfinansējums 394,22 euro apmērā; 

 Projekts “Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam”, 

iesniedzējs biedrība “Grundzāle 2010”, piešķirts līdzfinansējums 707,85 euro apmērā; 

 Projekts “Instrumentu iegāde Vidzemes pūtēju orķestrim”, iesniedzējs biedrība 

“Vidzemes pūtēju orķestris”, piešķirts līdzfinansējums 505,00 euro apmērā. 

 Projekts „Kopā būt “Sauleskalnā””, iesniedzējs nodibinājums  “Fonds Saules kalns”, 

piešķirts līdzfinansējums 1000,00 euro apmērā; 

 Projekts „Vīriešu svārku iegāde vidējās deju paaudzes kolektīvam “Ieviņa””, biedrība 

“Klubs Ieviņa”, piešķirts līdzfinansējums 524,34 euro apmērā; 

 Projekts “Tiesnešu mājiņas – ģērbtuves izbūve”, iesniedzējs biedrība “Smiltenes sporta 

centrs”, piešķirts līdzfinansējums 420,00 euro apmērā; 

 Projekts “Jaunas orientēšanās kartes izgatavošana Smiltenes novadā”, iesniedzējs 

biedrība “Orientēšanās sporta klubs “Azimuts””, piešķirts līdzfinansējums 490,00 euro 

apmērā; 

 Projekts “Dzejoļu grāmata bērniem “Tauriņziedu klēpis””, iesniedzējs kultūras biedrība 

“Harmonija”, piešķirts līdzfinansējums 110,00 euro apmērā. 

Projektu līdzfinansēšanas konkursam 2016.gadā kopumā Smiltenes novada domes budžetā 

atvēlēja 6000,00 EUR. Katram projektam piešķirtais līdzfinansējuma apjoms sastādīja līdz 30% 

no izmaksu kopējās summas, nepārsniedzot 1000,00 euro. 

Smiltenes novada pašvaldībai ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Sarkanā Krusta 

Smiltenes nodaļu – ik gadu tiek rīkota labdarības akcija „Balta, balta mana sirds”, kurā 

palīdz novada bērniem, kam nepieciešams segt ārstēšanās vai rehabilitācijas izdevumus. Kā arī 

caur šo nevalstisko organizāciju tiek dalītas pārtikas pakas mazturīgiem iedzīvotājiem.  

2016.gada 1.jūnijā, starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, Smiltenē norisinājās labdarības 

pasākums “Balta, balta mana sirds”. Kopumā saziedoti 839,69 eiro, kas novirzīti Smiltenes 

novada bērnu ar īpašām vajadzībām ārstēšanai un rehabilitācijai.  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. 

3.12. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA  

Smiltenes novada Pašvaldības policija 2016.gadā kopumā sastādījusi 303 administratīvo 

pārkāpumu protokolus, no kuriem 177 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 126 

par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem. 

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajiem pārkāpumiem: 

- 42.
1 

panta pirmā daļa - smēķēšanu neatļautās vietās - 10; 

- 42.
1 

panta ceturtā daļa - smēķēšanu, ko izdarījis nepilngadīgais - 33; 

- 58. pants pirmā daļa - vides piesārņošana un piegružošana – 2; 

- 75.
 
panta pirmā daļa - atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana – 1; 
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- 75.
 

panta otrā daļa - sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos 

pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – 1; 

- 106.panta pirmā daļa - par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un 

pārvadāšanas prasību pārkāpšanu - 8; 

- 149
10

.panta pirmās daļas 5.punkts - apstāšanās un stāvēšanas uz ietvēm, kur tas ir 

aizliegts -1; 

- 149
10

.panta otrā daļas 1.punkts – 1; 

- 149
10

.panta otrā daļas 4.punkts - apstāšanās un stāvēšanas uz gājēju pārejām vai tuvāk 

par pieciem metriem no tām - 2; 

- 149
10

.panta otrā daļas 8.punkts - apstāšanās un stāvēšana 326. ceļa zīmes darbības 

zonā – 3; 

- 149.
10

 panta devītā daļa – transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu neievērošana - 2; 

- 149
23

.panta otrā daļa - gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana (pārvietojās diennakts 

tumšajā laikā bez gaismu atstarojošas vestes - 32; 

- 171.panta pirmā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā - 50; 

- 171.panta otrā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā atkārtoti gada 

laikā - 8; 

- 171
1
.panta pirmā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, ja to izdarījis 

nepilngadīgais - 15; 

- 171
1
.panta otrā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, ja to izdarījis 

nepilngadīgais atkārtoti gada laikā - 5; 

- 186.panta pirmā daļa - dzīvošana bez derīga personu apliecinoša dokumenta – 1; 

- 186.panta otrā daļa - dzīvesvietas nedeklarēšana – 2; 

 

Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem: 

 

- 20.1.punkts - dabisko vajadzību nokārtošana uz ielas (urinēšana) - 19; 

- 20.2.punkts - dabisko vajadzību nokārtošana (urinēšana) tam neparedzētā vietā, 

atkārtoti gada laikā - 2; 

- 21.1.punkts - atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu - 65; 

- 21.2.punkts - atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu 

atkārtoti gada laikā - 5; 

- 22.1.punkts - pašvaldības organizāciju, iestāžu un teritoriju iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpšana n/g personai - 2; 

- 24.1.punkts - ubagošana  - 1;  

- 25.1.punkts - publisku vietu piegružošana ar sīkajiem atkritumiem  - 11;  

- 27.1.punkts - sēdēšana uz publisko atpūtas solu atzveltnēm - 17; 

- 34.1.punkts - labiekārtojuma elementu bojāšana (koka ģērbtuves laušana un 

dedzināšana) - 4.  

 

 
3.13. BŪVVLADE  

Smiltenes novada Būvvaldes sastāvā 2016. gadā darbojas būvvaldes vadītāja, arhitekte, 

būvinspektote, uz nepilnas slodze ģeogrāfiskās informācijas sistēmu speciālists.   

Smiltenes novada būvvalde no 2016. gada 11. februāra pamatojoties uz Deleģēšanas līguma 

Nr.8/17 (reģ.Nr. SND - SN-DE/BU/2-16) nodrošina būvniecības procesa tiesiskuma funkcijas 

Apes novadā. 
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Aizvadītajā atskaites periodā 2016. gadā Smiltenes novada Būvvaldē Smiltenes novada 

administratīvajā teritorijā ir pieņemti 168 lēmumi, izsniegtas 53 būvatļaujas, ekspluatācijā 

pieņemtas 64 būves, būvniecībai vienkāršotā kārtībā izsniegtas: - 20 apliecinājuma kartes, - 66 

paskaidrojuma raksti, - 6 tehniskās shēmas un saskaņotas projekta izmaiņas 33 būvobjektiem. 

Izsniegtas 47 izziņas par būvīpašumiem. Apsekoti 99 būvīpašumi un sastādīti 99 atzinumi par 

apsekošanu. 

 

 
17. attēls Būvvaldes darbību salīdzinājums 2014.  2015. Un 2016. gadā.  

 

Visa aizvadītā gada laikā apmeklētājiem sniegtas konsultācijas būvniecības jautājumos, 

izskatītas sūdzības un strīda jautājumi, un jautājumi par patvaļīgu būvniecību Smiltenes un Apes 

novada administratīvajās teritorijās. 

 

Smiltenes novada Būvvalde 2016. gadā par Būvvaldes maksas pakalpojumiem saņēmusi  10 353 

EUR, savukārt par Pašvaldības nodevu, par būvatļaujas saņemšanu 7 862 EUR.  

 

Smiltenes novada būvvalde 2016. gada 8. jūlijā sāka veikt reklāmas un  reklāmas objektu 

projektu izskatīšanu, apstiprināšanu, nodevas piemērošanu un  atļaujas izsniegšanu 

apstiprinātiem reklāmas projektiem Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. 2016. gadā  

Smiltenes novada būvvalde par reklāmas objektiem saņēmusi 1 130 EUR. Aizvadītajā 2016. 

gadā Būvvalde ir novadījusi četrus izglītojošus seminārus par jauno Būvniecības likumu Apes un 

Smiltenes novada uzņēmējiem un  iedzīvotājiem.  
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4. SMILTENES NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

 

4.1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  

Smiltenes novada pašvaldības galvenie plānošanas dokumenti, kuros noteiktas pašvaldības 

attīstības iespējas, ir Smiltenes novada teritorijas plānojums, Smiltenes novada attīstības 

programma, kā arī citi plānošanas dokumenti.  

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. 

 

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana” ietvaros sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti” 2013.gadā 

sagatavota Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam. Stratēģijas 

īstenošana norit ar pakārtoto pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādi. 

Smiltenes novada attīstības programma 

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

29.novembrī. 2016.gada 25.oktobrī sagatavots un apstiprināts pārskats par Attīstības 

programmas īstenošanu 2015.gadā. Pārskatā iekļauta informācija par Attīstības programmas 

īstenošanas progresu un sasniegto rādītāju invertējums, kā arī vidējā termiņa prioritāšu, rīcības 

virzienu un uzdevumu progresa analīze.  

2016.gadā trīs reizes veikta Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna 

aktualizācija. Aktualizētā daļa apstiprināta 27.janvārī, 14.aprīlī un 23.augustā. Investīciju plānā 

aktualizēta sadaļa „Integrēto teritoriju investīciju ideju projektu apraksti”, kurā ietverti ES 

struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Specifisko atbalsta mērķu (SAM) 3.3.1. un 

5.6.2. projektu ideju apraksti, iekļauts Smiltenes novada grants ceļu prioritāri atjaunojamo posmu 

saraksts, kā arī veikti citi precizējumi un papildinājumi. 

Smiltenes novada teritorijas plānojums 

Smiltenes novada teritorijas plānojums sastāv no visu 9 teritoriālo vienību teritorijas 

plānojumiem, kas nepieciešamības gadījumā tiek grozīti, vai arī precizēti un detalizēti izstrādājot 

lokālplānojumus un detālplānojumus. 

Saskaņā ar domes lēmumiem ir apstiprināts detālplānojums pašvaldības īpašumam Smiltenē 

Drandu ielā 5c,  uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes vienībai „Šalkas” (Kad. Nr. 9458 002 

0011), daļai zemes vienības (Kad. Nr. 94580020091) un daļai zemes vienības 

(Kad.Nr.94580020170) Grundzāles pagasta, Aumeisteros. 

2016.gada laikā spēkā ir 4 detālplānojumi un 1 lokālplānojums. 2015.gada laikā Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) ievietoti visi Smiltenes novada plānošanas 

dokumenti, lai tie būtu savietoti un skatāmi vienviet ar pārējiem Latvijas teritorijā sagatavotajiem 

teritorijas plānošanas dokumentiem. Dati sistēmā tiek ievietoti arī par katru jaunizstrādāto 

plānojumu. 
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4.2. ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANA  

2016. gada laikā attīstības plāna īstenošanas ietvaros sagatavotas un izsniegtas 33 izziņas un 

atzinumi (2014.g. 29 izziņas; 2015.g. 20 izziņas) par zemes lietošanas veida atbilstību vai 

neatbilstību Smiltenes novada teritorijas plānojumam, sniegti 159 atzinumi par pašvaldības 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu pašvaldības funkciju veikšanai saskaņā ar attīstības plānošanas 

dokumentiem (2014.g. 143 atzinumi, 2015.g. 136 atzinumi), kā arī sniegti cita veida atzinumi. 

 

Saskaņoti darbības plāni un aktivitātes ar SIA “Smiltenes NKUP”, AS „Latvijas Valsts meži”, 

AS „Sadales tīkli”, “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, “Nodarbinātības valsts 

aģentūru”, u.c. institūcijām. 

 

 

2016.gada 30.augustā apstiprināts darba grupas un SIA “Ekodoma” sagatavotais Smiltenes 

novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2016.-2020.gadam, un līdz ar to arī pašvaldība varēja 

pievienoties Pilsētu mēru paktam, un pašvaldībai tiek sniegta iespēja piedalīties ES klimata un 

enerģētikas politikas veidošanā, kā arī labākas finansiālās iespējas pašvaldības klimata un 

enerģētikas projektiem. 

 

2015.gada septembrī uzsākta Smiltenes novada pašvaldības grants ceļu un ielu bez cietā seguma 

būvniecības un pārbūves prioritāšu noteikšanas atbilstoši domes apstiprinātajiem atlases 

kritērijiem, un 2016.gada martā organizēta apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem, un izveidots 

pašvaldības grants ceļu un ielu bez cietā seguma būvniecības un pārbūves saraksts prioritārā 

secībā. 

 

2016.gada 30.martā apstiprināta Smiltenes novada mājokļu politika. 

 

Smiltenes novadā realizētie un plānotie pašvaldības attīstības projekti  

2016.gadā strādāts pie 12 (2015.-16) dažādu projektu ieviešanas, vairāk kā 31 (2015.-33) 

projektu rezultātu uzturēšanas, kā arī vairāku projektu sagatavošanas. 

Gada laikā Smiltenes novada Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti sagatavojuši 29 

(2015.g.-10) dažāda apjoma projekta iesniegumus un projekta idejas ar pavaddokumentiem 

izvērtēšanai institūcijām tādās jomās, kā ielu un ceļu pārbūvei, uzņēmējdarbības veicināšanai, 

energoefektivitātes uzlabošanai, inventāra un aprīkojuma iegādei, teritorijas labiekārtošana, zivju 

fonda aktivitātēm, kultūras mantojuma saglabāšanai, veselības veicināšana, u.c. 

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

tos par ieviešanas progresu, u.c. kopumā sagatavoti 5 (2015.g.- 15) maksājumu pieprasījumi, 3 

(2015.g.-9) progresa pārskati, gatavotas projektu naudas plūsmas, projektu vadības un 

grāmatvedības organizācijas apraksti, u.c. Projektu obligātās publicitātes nodrošināšanai 

sagatavotas vairāk kā 20 relīzes.  

2016. gada laikā projekta īstenošanas vietās bijušas 6 (2015.g.-5) projekta finansētāja vai 

revīzijas iestādes pārbaudes. 

2016. gada laikā sagatavoti 31 (2015.g.-33) iepriekš īstenoto projektu pēcieviešanas pārskati. Lai 

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

skaita analīze rekonstruētajās ielās, gruntsūdeņu analīžu veikšana rekultivētajās atkritumu 

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

apgaismojuma elektrības patēriņu analīze, gatavoti dati iegādātā aprīkojuma apdrošināšanai, 

bērnu skaita rindā uz PII vietām analīze, uzskaitīts kultūras pasākumu apmeklētāju skaits, u.c. 



 

[AUTHOR NAME] 
51 

 

 SMILTENES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2016 

2016.gadā turpināta līdzdalība vairākos citu institūciju (VARAM, LPS, SIA „EKODOMA”) 

vadītos sadarbības projektos, kā partnerim. 

 

 

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. 

Sadarbībā ar SIA “Jāņa sēta” veikta Smiltenes novadā deklarēto iedzīvotāju telpiskā analīze, kas 

ir par pamatu dažādu projektu plānošanai (piem. pašvaldības ceļi, ūdenssaimniecības, ielu 

apgaismojums, u.c.), kā arī pašvaldības infrastruktūras uzturēšanas plānošanai, u.c. 

Aktualizēta Smiltenes pilsētas un ciemu ielu apgaismojuma sistēmu kartes, Smiltenes pilsētas 

siltumapgādes sistēmas karte, ielu uzturēšanas karte, pagastu ceļu un ielu kartes, Smiltenes 

pilsētas un ciemu kopšanas plāni, pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, 

kartes priekš projektu ideju sagatavošanas, u.c. 

Sagatavotas dažādas tematiskās kartes un kartoshēmas – tirgus organizatoriskās shēmas, tirgotāju 

izvietojuma shēmas, citu pasākumu organizatoriskās shēmas. 
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5. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS  

 

5.1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI   

Smiltenes novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžets tika apstiprināts 2016. gada 16.februārī (Saistošie 

noteikumi Nr. 3/16). Pamatbudžeta grozījumi gada laikā veikti divas reizes sakarā ar papildus finansējumu 

saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielinājumu, izdevumu palielinājumu vai izdevumu 

izmaiņām pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

Tabula Nr.10 Pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2015., 2016. gadā un plānotais budžets 2017. gadā 

(EUR) 

N. p.k. Rādītāji 2015.gada 

izpilde  

2016.gada 

izpilde  

2017.gada 

plāns  

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 12 387 473 13 003 746 15 840 500 

     

1.1. Nodokļu ieņēmumi: 6 868 932 7 221 299 7 717 924 

1.1.1. ienākuma nodokļi 6 113 226 6 422 741 6 890 253 

1.1.2. īpašuma nodokļi 700 700 738 539 767 671 

1.1.3. azartspēļu nodoklis 55 006 60 019 60 000 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi: 110 898 151 871 57 010 

1.2.1. ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 33 265 39 650 1 134 

1.2.2. valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas 26 907 26 902 23 185 

1.2.3. naudas sodi un sankcijas 1 923 2 664 2 807 

1.2.4. pārējie nenodokļu ieņēmumi 11 196 19 928 440 

1.2.5. ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas 

37 607 62 727 29 444 

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumi,  
tai skaitā:  

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; 

ārvalstu finanšu palīdzība 

447 456 
 

423 802 

23 654 

426 618 
 

425 176 

1 442 

476 463 
 

476 463 

0 

1.4. Transferti: 4 960 187 5 203 958 7 589 103 

1.4.2. valsts budžeta transferti 4 833 094 5 059 428 7 449 521 

1.4.3. pašvaldību budžetu transferti 127 093 144 530 139 582 

2. Izdevumi (kopā): 11 804 692 13 132 307 18 171 564 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā) 11 804 692 13 132 307 18 171 564 

2.1.1. vispārējie valdības dienesti 1 466 070 1 698 687 1 630 752 

2.1.2. sabiedriskā kārtība un drošība 140 185 206 539 181 873 

2.1.3. ekonomiskā darbība  151 022 195 783 2 592 259 

2.1.4. vides aizsardzība 547 166 467 647 503 818 

2.1.5. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 796 538 1 415 978 2 117 228 

2.1.6. veselība 64 829 63 537 69 546 

2.1.7. atpūta, kultūra un reliģija 1 543 763 1 421 127 2 325 671 

2.1.8. izglītība 6 339 658 6 944 404 7 940 525 

2.1.9. sociālā aizsardzība 755 461 718 605 809 892 
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Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

 

 

 

 

N. p.k. Rādītāji 2015.gada 

izpilde 

2016.gada 

izpilde  

2017.gada 

plāns  

 

2.2. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

(kopā) 

11 804 692 13 132 307 18 171 564 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 10 568 023 10 568 023 13 151 835 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 9 977 941 10 501 048 12 502 577 

 atalgojums 5 154 227 5 389 579 6 317 036 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

1 274 094 1 386 110 1 615 739 

mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 

37 978 42 394 68 328 

pakalpojumi 2 323 411 2 361 017 2 935 676 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs 

1 153 580 1 281 367 1 511 705 

izdevumi periodikas iegādei 7 691 7 213 8 828 

budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

26 960 33 368 45 265 

2.2.1.2. Procentu izdevumi 11 427 2 804 9 260 

2.2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, 429 505 402 865 470 382 

 tai skaitā:  

subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem; 

sociālie pabalsti 

 

63 949 

 

365 556 

 

64 350 

 

338 515 

 

60 180 

 

410 202 

2.2.1.4. Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība  

149 150 159 939 169 616 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 1 236 669 2 065 651 5 019 729 

 tai skaitā:  

pamatkapitāla veidošana; 

kapitālo izdevumu transferti 

 

1 227 878 

8 791 

 

2 065 651 

0 

 

5 019 729 

0 

3. Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (-) +582 781 -128 561 -2 331 064 

4. Aizņēmumi (kopā): -379 839 -52 441 515 969 

4.1. Saņemtie aizņēmumi (kopā) 0 353 313 931 938 

4.2. Saņemto aizņēmumu atmaksa (kopā) -379 839 -405 754 -415 969 

5. Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu 

kapitālā 

-149 421 -62 818 0 
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Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 

Salīdzinot pašvaldības 2016. gada konsolidēto pamatbudžeta izpildes ieņēmumu daļu ar 

iepriekšējā perioda budžeta ieņēmumu daļu, redzams, ka 2016. gada ieņēmumi sastāda 104,97 % 

pret 2015. gada ieņēmumiem un kopējais palielinājums ir 616 273 EUR. 2016. gadā 

palielinājušies nodokļu ieņēmumi par 352 367 EUR, transferti – par 243 771 EUR, nenodokļu 

ieņēmumi - par 40 973 EUR, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – par 1 374 EUR. 

Salīdzinot ar 2015. gadu, par 22 212 EUR samazinājušies ieņēmumi no ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētiem projektiem un pasākumiem.  

 
17.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2016.gadā.

21
 

 

                                                      
21 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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18.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2015. un 2016. gadā.

1 

 

2016. gadā nodokļu ieņēmumi sastāda 105,13% pret iepriekšējā gada nodokļu ieņēmumiem.  

Tabula Nr.11 Pašvaldības nodokļu ieņēmumi (EUR) 

Rādītāji 2015.gads 2016.gads Izmaiņas (+,-) 

Nodokļu ieņēmumi - kopā 6 868 932 7 221 299 +352 367 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 113 226 6 422 741 +309 515 

Īpašuma nodoklis 700 700 738 539 +37 839 

Azartspēļu nodoklis 55 006 60 019 +5 013 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

2016. gadā nenodokļu ieņēmumi sastāda 135,95% pret iepriekšējā gada ieņēmumiem. Pārskata 

periodā par 25 120 EUR palielinājušies ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas. Pārdoti 

ēku un būvju īpašumi par 21 311 EUR, zemes īpašumi par 29 936 EUR, mežu īpašumi par 534 

EUR un kustamais īpašums un manta par 10 946 EUR. Par 8 732 EUR palielinājušies pārējie 

nenodokļu ieņēmumi, par 6 385 EUR – ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, kur galveno 

palielinājumu veido ieņēmumu no dividendēm palielinājums. Pārskata gadā pašvaldības 

ieņēmumi no dividendēm sastādīja 37 687 EUR, tajā skaitā no radniecīgās kapitālsabiedrības 

SIA “Līvena aptieka” 32 603 EUR un SIA “Smiltenes NKUP” 5 084 EUR. 

Tabula Nr.12 Pašvaldības nenodokļu ieņēmumi (EUR) 

Rādītāji 2015.gads 2016.gads Izmaiņas (+,-) 

Nenodokļu ieņēmumi - kopā 110 898 151 871 +40 973 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 33 265 39 650 +6 385 

Valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas 

nodevas 

26 907 26 902 -5 

Naudas sodi un sankcijas 1 923 2 664 +741 
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Pārējie nenodokļu ieņēmumi 11 196 19 928 +8 732 

Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas 

37 607 62 727 +25 120 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

2016. gadā budžeta iestāžu ieņēmumi sastāda 95,34% pret iepriekšējā gada ieņēmumiem. 

Palielinājums ir ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem, par pārējiem budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumiem par nomu un īri un ieņēmumiem par pārējiem 

budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Samazinājās ieņēmumi par dokumentu 

izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem un pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi par 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.  

2016. gadā mazāk realizēti projekti no ārvalstu finanšu palīdzības un ieņēmumi no vadošā 

partnera sastādīja 1 442 EUR.  

Tabula Nr.13 Pašvaldības maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (EUR) 

Rādītāji 2015.gads 2016.gads Izmaiņas (+,-) 

Budžeta iestāžu ieņēmumi - kopā 447 456 426 618 -20 838 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi -
kopā 

423 802 425 176 +1 374 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 156 697 158 057 +1 360 

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 
kancelejas pakalpojumiem 

74 34 -40 

Ieņēmumi par nomu un īri 80 049 82 687 +2 638 

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

156 134 180 453 +24 319 

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi par 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

30 848 3 945 -26 903 

Ārvalstu finanšu palīdzība 23 654 1 442 -22 212 

 

2016. gadā transfertu ieņēmumi sastāda 104,91% pret iepriekšējā gada ieņēmumiem un kopējais 

palielinājums ir 243 771 EUR. 

Pārskata gadā par 24 976 EUR samazinājušies saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim. 

2016. gadā par 91 520 EUR 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 nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu uzlabošana” 

– 42 275 EUR; 

 Erasmus+ programmu projekti – 41 202 EUR; 

 „Pārrobežu atlētika” – 25 073 EUR. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2016. gadā par 658 724 EUR palielinājušies saņemtie ieņēmumi 

no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Par 315 894 EUR samazinājušies pārējie pašvaldību 

saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti, kas iepriekšējā periodā bija dotācija, lai nodrošinātu 

vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības 

neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 procentu līmenī. 
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Tabula Nr.14 Pašvaldības transfertu ieņēmumu (EUR) 

Rādītāji 2015.gads 2016.gads Izmaiņas (+,-) 

Transferti-kopā 4 960 187 5 203 958 +243 771 

Valsts budžeta transferti 4 833 094 5 059 428 +226 334 

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 

3 348 682 

 

230 291 
 
 
 
 

938 227 
 

315 894 
 

3 323 706 

 

138 771 
 
 
 
 

1 596 951 
 

0 
 

-24 976 
 

-91 520 

 
 

 

+658 724 

 

-315 894 

Pašvaldību budžetu transferti 127 093 144 530 +17 437 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām 
pašvaldībām  

127 093 144 530 +17 437 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 

Pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta izdevumi sastāda 111,25 % pret iepriekšējo periodu, 

kopējais palielinājums ir 1 327 615 EUR. 

Pašvaldības būtiskāko izdevumu daļu sastāda izdevumi izglītībai – 52,9 % no visiem 

izdevumiem, vispārējiem valdības dienestiem 12,9%, atpūtai, kultūrai un reliģijai 10,8% un 

teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 10,8%.  

 
19.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2016.gadā 

 

Lielākais palielinājums 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, ir teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai – par 619 440 EUR, tajā skaitā kapitālie izdevumi par zemi, ēkām un būvēm 

palielinājušies par 507 785 EUR; izglītībai – par 604 746 EUR, tajā skaitā palielinājums kapitālo 

izdevumu un rekonstrukcijas izdevumiem par 418 771 EUR, atlīdzībai par 134 835 EUR; 
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vispārējiem valdības dienestiem – par 232 617 EUR, tajā skaitā, atlīdzībai par 108 572 EUR, 

kapitāliem izdevumiem – par 98 902 EUR.  

Lielākais samazinājums ir izdevumiem atpūtai, kultūrai un reliģijai – par 122 636 EUR. Par 

79 519 EUR samazinājušies izdevumi vides aizsardzībai, par 36 856 EUR – sociālai aizsardzībai. 

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

Rādītāji 2015.gads 2016.gads Izmaiņas (+,-) 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām - kopā 

11 804 692 13 132 307 +1 327 615 

Vispārējie valdības dienesti 1 466 070 1 698 687 +232 617 

Sabiedriskā kārtība un drošība 140 185 206 539 +66 354 

Ekonomiskā darbība 151 022 195 783 +44 761 

Vides aizsardzība 547 166 467 647 -79 519 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 796 538 1 415 978 +619 440 

Veselība 64 829 63 537 -1 292 

Atpūta, kultūra un reliģija 1 543 763 1 421 127 -122 636 

Izglītība 6 339 658 6 944 404 +604 746 

Sociālā aizsardzība 755 461 718 605 -36 856 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 
20. attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pa gadiem 
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Tabula Nr.16 Pašvaldības izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR) 

Rādītāji 2015. gads 2016. gads Izmaiņas (+,-) 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām - kopā 

11 804 692 13 132 307 +1 327 615 

Atalgojums 5 154 227 5 389 579 +235 352 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātas iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

1 274 094 1 386 110 +112 016 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

dienesta, darba braucieni 

37 978 42 394 +4 416 

Pakalpojumi 2 323 411 2 361 017 +37 606 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 

1 153 580 1 281 367 +127 787 

Izdevumi periodikas iegādei 7 691 7 213 -478 

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

26 960 33 368 +6 408 

Procentu izdevumi 11 427 2 804 -8 623 

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām 
un nodibinājumiem 

63 949 64 350 +401 

Sociālie pabalsti 365 556 338 515 -27 041 

Uzturēšanas izdevumu transferti, starptautiskā 
sadarbība 

149 150 159 939 +10 789 

Pamatkapitāla veidošana: 

   tai skaitā: 

nemateriālie ieguldījumi 

pamatlīdzekļu iegāde 

pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
būvniecība, kapitālais remonts un 
rekonstrukcija 

1 227 878 

 

9 260 

549 746 

668 872 

2 065 651 

 

17 052 

1 049 887 

998 712 

+837 773 

 

+7 792 

+500 141 

+329 840 

Kapitālo izdevumu transferti 8 791 0 -8 791 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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21.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

2016.gadā 
 

 

 

22. attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

pa gadiem 

2016.gadā palielinājās minimālā alga. Pakalpojumu struktūrā lielākais palielinājums veidojās 

komunālajiem pakalpojumiem un informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem. No izdevumiem 

krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra iegādei visbūtiskāk pieauga 

ēdināšanas izdevumi – par 76 726 EUR, jo pašvaldība nodrošina brīvpusdienas skolās no 5. līdz 

9.klasei. 2016. gadā pašvaldības izdevumi par transporta būvēm pieauga par 127 975 EUR, zemi 
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zem ēkām un būvēm – par 108 791 EUR, celtnēm un būvēm – par 184 744 EUR, transporta 

līdzekļiem – par 62 340 EUR.  

Būtiskākie nemateriālie ieguldījumi: 

 datoru programmatūru iegāde par 14 547 EUR.  

Pamatlīdzekļu iegādei lielākie izdevumi bija par: 

 inženierbūvēm 231 012 EUR; 

 transporta būvēm 177 954 EUR; 

 pārējiem iepriekš neklasificētiem pamatlīdzekļiem 123 857 EUR; 

 transportlīdzekļiem 123 290 EUR; 

 zemi zem ēkām un būvēm 108 791 EUR; 

 saimniecības pamatlīdzekļiem 104 594 EUR;  

 datortehniku, sakaru un citu biroja tehniku 86 591 EUR.  

2016. gadā lielākie ieguldījumi pamatlīdzekļu izveidošanai, nepabeigtai būvniecībai, 

kapitālam remontam un rekonstrukcijai: 

 veikta pašvaldības ēkas Dārza ielā 3, Smiltenē rekonstrukcija par 330 258 EUR; 

 veikta Smiltenes vidusskolas ēkas Rīgas 16 c, Smiltenē 2.stāva pārbūve pirmsskolas 

grupu izveidei par 312 426 EUR; 

 projekta “Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” ietvaros tika 

izbūvēti 2 asfaltēti celiņi, tēlniecības taka un grants taka par 110 072 EUR, veikta Vecā 

parka vanšu tilta rekonstrukcija par 10 533 EUR, uzstādītas gājēju drošības barjeras par 

18 466 EUR, izbūvēts koka tiltiņš Vecajā parkā par 1 400 EUR; 

 projekta „Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

uzlabošana” ietvaros tika izveidotas meliorācijas sistēmas par 122 295 EUR; 

 tika nodoti ekspluatācijā Tepera ezera hidromezgls, drenāžas sistēma pie hidromezgla un 

apgaismojums pie atpūtas kompleksa Teperis par kopējo summu 520 812 EUR, kas tika 

izveidoti projekta “Smiltenes pilsētas Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija” 

(I, II, III. kārtas) ietvaros; 

 izbūvēta peldoša strūklaka Smiltenes Tepera ezerā par 37 482 EUR; 

 projekta “Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” ietvaros tika 

izbūvēts apgaismojums par 30 081 EUR; 

 projekta “Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” ietvaros tika 

izbūvētas lapene par 7 703 EUR, pergole par 2 463 EUR un izveidots Japāņu dārzs par 

19 296 EUR; 

 atjaunota Smiltenes pilsētas kapu akmens sēta par 13 990 EUR;  

 izveidots skvērs Launkalnes pagastā pie administrācijas ēkas “Pilskalni” par 12 463 

EUR. 

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanu 

 

Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem 2016. gadā 128 561 EUR. Naudas līdzekļu atlikums uz 

31.12.2016. bija 1 895 110 EUR. 

2016. gadā pašvaldība atmaksājusi Valsts kasei aizņēmumu pamatsummas 405 754 EUR 

apmērā, bet no Valsts kases saņēma ilgtermiņa aizņēmumu 353 313 EUR projekta “Smiltenes Trīs 

pakalnu sākumskolas ēkas 2.stāva telpu pārbūve pirmsskolas izglītības grupu izveidei” īstenošanai.  

Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 2016. gadā bija 62 818 EUR.  
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5.2. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI  

Smiltenes novada pašvaldības 2016. gada speciālais budžets tika apstiprināts 2016. gada 16. 

februārī (Saistošie noteikumi Nr.4/16). Speciālā budžeta grozījumi gada laikā veikti vienu reizi 

sakarā ar ieņēmumu palielinājumu, izdevumu palielinājumu vai izdevumu izmaiņām pa 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem.  

Speciālā budžeta ieņēmumi izpildīti 100.80% apmērā, speciālā budžeta izdevumi izpildīti 

72.88% apmērā.  

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi samazinājušies par 4 689 EUR, valsts budžeta transferti 

autoceļu uzturēšanai palielinājušies par 20 613 EUR.  

2016. gadā autoceļu uzturēšanai no speciālā budžeta izlietoti 357 198 EUR, jeb par 35 158 EUR 

vairāk nekā 2015. gadā. 

 

Tabula nr.17 Pašvaldības speciālā budžeta izpilde 2015., 2016.gadā un plānotais budžets 2017.gadā 

(EUR) 

N.p.k. 

 

Rādītāji 2015.gada 

izpilde 

2016.gada 

izpilde 

2017.gada 

plāns 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 376 025 391 949 387 638 

1.1.  Nodokļu ieņēmumi: 47 796 43 107 38 796 

1.1.1. dabas resursu nodoklis 47 796 43 107 38 796 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 0 0 0 

1.2.1. ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 0 0 

1.3. Transferti: 328 229 348 842 348 842 

1.3.1. valsts budžeta transferti 328 229 348 842 348 842 

2 Izdevumi (kopā) 348 194 402 335 624 122 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā) 348 194 402 335 624 122 

2.1.2. ekonomiskā darbība 322 040 357 198 546 655 

2.1.3. vides aizsardzība 26 154 45 137 77 467 

2.2. 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

(kopā) 348 194 402 335 624 122 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 345 321 370 607 605 622 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 345 321 370 607 605 622 

 

atalgojumi 856 856 1162 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 202 202 274 

pakalpojumi 340 438 352 209 573 214 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs 3 825 17 340 30 972 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 2 873 31 728 18 500 

 pamatlīdzekļi 2 873 31 728 18 500 

        Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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5.3. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS   

Tabula nr. 18 Pašvaldības saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2015., 2016. gadā 

(EUR) 

N.p.k. Rādītāji 2015.gada 

izpilde 

2016.gada 

izpilde 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 81 666 11 810 

1.1. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 81 666 11 810 

1.1.1. ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām 

personām 

72 385 9 190 

1.1.2. ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām 

personām 

9 281 2 620 

2 Izdevumi (kopā) 16 654 61 979 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām: 16 654 61 979 

2.1.1. vispārējie valdības dienesti 0 177 

2.1.2. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 0 39 910 

2.1.3. atpūta, kultūra un reliģija 1 566 9 904 

2.1.3. izglītība 13 431 9 978 

2.1.4. sociālā aizsardzība 1 657 2 010 

2.2. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

(Kopā) 

16 654 61 979 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 13 459 16 852 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 13 261 16 852 

 atalgojums 0 1 244 

 pakalpojumi 11 276 10 826 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs 

1 979 4 782 

2.2.1.2 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti,  

tai skaitā: 

skaitā sociālie pabalsti 

198 

 

198 

0 

 

0 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 3 195 45 137 

 pamatlīdzekļi 3 195 45 127 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa  
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6. SMILTENES NOVADA DOMES FINANŠU PĀRSKATI 
 

6.1. PAŠVALDĪBAS BILANCE  2016. GADAM 

 

Tabula Nr.19 Smiltenes novada pašvaldības bilance 2016. gadā (EUR) 

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

1.  Aktīvs: 40 941 550 43 943 167 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 38 304 217 40 927 819 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 2 637 333 3 015 348 

2. Pasīvs: 40 941 550 43 943 167 

2.1. Pašu kapitāls 33 728 452 36 857 042 

2.2. Kreditori 7 213 098 7 086 125 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

6.2. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI  

Ilgtermiņa ieguldījumu būtiskākā daļa ir pašvaldības nekustamie īpašumi. 2016. gadā būtiskākās 

izmaiņas:  

 Zemes vērtības būtiskais palielinājums saistīts ar divu zemes gabalu iegādi:  

- Kalēju ielā 8, Smiltenē 1334 m2 par 19 308 EUR;  

- Baznīcas laukums 16A, Smiltenē 5 720 m2 par 89 483 EUR; 

- 2016. gadā veikta zemes vērtības korekcija Palsmanes un Blomes pagastu zemēm atbilstoši 

15.12.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 197.punktam, kas paredz līdz 2010. gada 31. decembrim veikt zemes 

(izņemot iegādāto zemi) pārvērtēšanu pēc kadastrālās vērtības uz 01.11.2010. Vērtības 

palielinājums par 11 470 EUR, samazinājums par 68 083 EUR. 

 Nedzīvojamo ēku vērtības izmaiņas skaidrojamas ar to, ka: 

- veikta pašvaldības ēkas  Dārza ielā 3, Smiltenē rekonstrukcija par 330 258 EUR; 

- veikta Smiltenes vidusskolas ēkas Rīgas 16 c, Smiltenē 2.stāva pārbūve pirmsskolas grupu 

izveidei par 312 426 EUR; 

- iegādātas 2 ēkas Smiltenē: Baznīcas laukumā 16A par 94 751 EUR un Marijas ielā 1 par 30 

766 EUR. 

- nedzīvojamo ēku vērtības samazinājums skaidrojams ar to, ka pirms nedzīvojamo ēku 

rekonstrukcijas izdevumu kapitalizācijas tika samazināta rekonstruējamo ēku vērtība, 

pielietojot amortizēto aizstāšanas izmaksu metodi par bilances vērtību 401 127 EUR. 

 Transporta būvju vērtības izmaiņas skaidrojamas ar to, ka:  

- projekta “Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” ietvaros tika 

izbūvēti  2 asfaltēti celiņi, tēlniecības taka un grants taka par 110 072 EUR, veikta Vecā parka 

vanšu tilta rekonstrukcija par 10 533 EUR, uzstādītas gājēju drošības barjeras par 18 466 

EUR, izbūvēts koka tiltiņš Vecajā parkā par 1 400 EUR; 

- transporta būvju sākotnēja atzīšana bilancē: Launkalnes pagastā Akmens tilts uz ceļa 

Jaunpriedaine - Lācīši par 58 585 EUR, Palsmanes pagastā Ģevu tilts uz ceļa Padomiņi- Zilie 

Ģevi par 50 322 EUR; Launkalnes pagastā ceļš Pavāri - Saltupi 2.736 km par 49 986 EUR; 

- saņemti bez atlīdzības no VAS “Latvijas Valsts ceļi” valsts autoceļa V252 Smiltene - Rauziņa 

posms “Vidzemes šoseja – Lauciņi” 2.86 km un tilts  pār Rauzas upi ar atlikušo vērtību 175 

007 EUR un valsts vietēja autoceļa V255 Smiltene - Pavāri posms 2.085km ar atlikušo 
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vērtību 12 374 EUR.  

 Inženierbūvju vērtības izmaiņas skaidrojamas ar to, ka: 

- projekta „Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

uzlabošana” ietvaros tika izveidotas meliorācijas sistēmas par 122 295 EUR; 

- tika nodoti ekspluatācijā Tepera ezera hidromezgls, drenāžas sistēma pie hidromezgla un 

apgaismojums pie atpūtas kompleksa Teperis par kopējo summu 520 812 EUR, kas tika 

izveidoti projekta “Smiltenes pilsētas Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija” (I, II, 

III. kārtas) ietvaros; 

- izbūvēta peldoša strūklaka Smiltenes Tepera ezerā par 37 482 EUR; 

- projekta “Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” ietvaros tika 

izbūvēts apgaismojums par 30 081 EUR. 

 Pārējā nekustamā īpašuma vērtības būtiskākās izmaiņas šādas: 

- projekta “Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” ietvaros tika 

izbūvētas lapene par 7 703 EUR, pergole par 2 463 EUR un izveidots Japāņu dārzs par 19 296 

EUR; 

- atjaunota Smiltenes pilsētas kapu akmens sēta par 13 990 EUR;  

- izveidots skvērs Launkalnes pagastā pie administrācijas ēkas “Pilskalni” par 12 463 EUR. 

 Pārējā nekustamā īpašuma vērtības samazinājums izveidojies saskaņā ar Smiltenes novada 

domes lēmumiem par nekustamo īpašumu atsavināšanu uz krājumiem - pārgrāmatoti 

nekustamie īpašumi ar bilances vērtību 11 853 EUR. 
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Tabula Nr.20 Smiltenes novada pašvaldības nekustamie īpašumi (EUR) 

Pamatlīdzekļu grupas 

nosaukums 

Sākotnējā vērtība   

Vērtība 

31.12.2015. 

Darījumi/ 

palielinājums 

2016. gadā 

Sākotnējā 

atzīšana, 

inventarizācijas 

rezultāti, 

saņemšana bez 

atlīdzības  

2016. gadā 

Izslēgts no 

uzskaites, 

nodots bez 

atlīdzības 

2016. gadā 

Pārvietots 

uz/no 

2100 kontu 

grupām 

2016. gadā 

Pārvietošana un 

citas izmaiņas 

2016. gadā 

Vērtība 

31.12.2016. 

Aprēķināts 

nolietojums 

pārskata 

perioda beigās 

(kopā) 

Atlikusī 

vērtība 

31.12.2016. 

Zeme, ēkas un būves 50 438 753 692 034 934 694 -419 974 -13 918 1 395 534 53 027 123 21 329 149 31 697 974 

Dzīvojamās ēkas 18 620 0 0 0 0 0 18 620 7 136 11 484 

Nedzīvojamās ēkas 17 227 691 125 517 10 264 -401 127 16 742 754 138 17 733 225 2 065 366  15 667 859 

Transporta būves 25 246 043 179 164 965 453 -17 260 0 10 771 26 384 171 17 538 514 8 845 657 

Zeme 2 265 324 108 791 -53 511 -528 -17 497 977 2 303 556 0 2 303 556 

Inženierbūves 4 055 113 238 045 12 488  -777 -515 602 580 4 906 934 1 208 328 3 698 606 

Pārējais nekustamais 

īpašums 
1 625 962 40 517 0 -282 -12 648 27 068 1 680 617 509 805 1 170 812 

Turējumā nodotie 

pašvaldības 

nekustamie īpašumi 

84 103 0 977 - 1 394 0 29 956 113 642 13 358 100 284 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Pašvaldības bilancē pamatlīdzekļu sastāvā iekļauta pašvaldībai piederoša (īpašumā esoša) zeme, kas 

reģistrēta Zemesgrāmatā ar platību 1263.32 ha un bilances vērtību 1 346 749 EUR, pašvaldībai 

lietošanā esoša zeme ar platību 1496.60 ha un bilances vērtību 956 807 EUR. 

Krājumu sastāvā atrodas zemes gabali 18 98 ha platībā un 5 753 EUR vērtībā, kuriem pieņemti 

lēmumi par atsavināšanu. 

 

 

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

platības 

 

Tabula Nr.21 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 1 263.32 1 496.60 2 759.92 45.77 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

Smiltenes novada pašvaldība līdz 31.12.2016. ir iereģistrējusi Zemesgrāmatā 45.77% no visas 

bilancē esošās zemes kopplatības. Pēc stāvokļa uz 31.12.2016. Smiltenes novada pašvaldība 

iznomā zemes ar platību  1 199.98 ha. Smiltenes novada domei nav ieķīlātu nekustamo īpašumu.  

 

724701 Ls 112424 Ls 
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Tabula Nr.22 Bioloģiskie un pazemes aktīvi (EUR) 

Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 

Vērtība 

31.12.2016. 

 

Iegāde, sākotnējā atzīšana, 

saņemšana bez atlīdzības, 

pārvietošana 2016. gadā 

Atlikusī vērtība 

31.12.2016. 

 

Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 

892 626 -97321 892 626 

Pazemes aktīvi 426 862 -114 399 312 463 

Augļu dārzi un citi 

ražojošo koku stādījumi 

 

148 

 

0 

 

148 

Mežaudzes 361 242 21 334 382 576 

Pārējie bioloģiskie aktīvi 104 374 -4259 100 115 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

Pazemes aktīvu sastāvā ir divas smilts - grants atradnes par kopējo summu 312 463 EUR, tajā 

skaitā: 

 „Lielmeži”, Variņu pagastā, ar platību 10.02 ha un derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 81.2 

tūkst. m
3  

par 92 430 EUR; 

 „Lazdiņi”, Variņu pagastā, ar platību 3.92 ha un derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 193.3 tūkst. 

m
3  

par 220 033 EUR. 

2016. gadā SIA „Geolite” veica atradņu  topogrāfisko uzmērīšanu un derīgo izrakteņu atlikušo 

krājumu aprēķināšanu, kuru rezultātā  atradnei “Lazdiņi” tika palielināts krājumu daudzums par 

70.54 tūkst. m3 un atradnei “Lielmeži” samazināts par 171.04 tūkst. m3. Proporcionāli krājumu 

izmaiņām tika aprēķinātas vērtības izmaiņas. 

Smiltenes novada domes bilancē uzrādītas mežaudzes 704.14 ha platībā un 382 576 EUR vērtībā. 

Mežaudžu sastāvā nav iekļautas lauces, purvi un neatjaunotie izcirtumi. 2016. gadā tika veikta 

mežaudžu inventarizācija 14 zemes gabalos 78.64 ha platībā, kā rezultātā bioloģisko aktīvu 

vērtības pieaugums sastādīja 23 658 EUR.  

Veicot datu salīdzināšanu ar VZD un Valsts meža dienesta (turpmāk - VMD) datiem pēc stāvokļa 

uz 31.12.2016., Smiltenes novada dome bilancē uzņēma mežaudzes skaitliskā daudzumā - deviņus 

zemes gabalus ar mežaudžu kopējo platību 34.46 ha, kam nav veikta inventarizācija. Salīdzinot 

mežaudžu platības ar Valsts meža dienesta reģistra datiem, tika konstatēts, ka VMD datos ir 

iekļauta mežaudze “Ezernieki”, kadastra apzīmējums 94440040215 ar platību 0.4 ha, kas pieder ZS 

“Kalējiņi 1”. 

2016. gadā, veicot datu salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta datiem par mežaudzēm, tika 

konstatēts, ka VZD datos pie mežiem pieskaitītas 32 Smiltenes novada pašvaldības zemju 

vienības, kas pēc novada teritorijas plānojuma skaitās parku, kapu un apbūves teritoriju 

apstādījumi, ar kopējo platību 31.61 ha. Šīs platības uzskaitītas skaitliskā izteiksmē pārējo 

bioloģisko aktīvu sastāvā. 

2016. gadā, veicot Smiltenes pilsētas labiekārtošanas darbus, tika iestādīti ilggadīgie stādījumi par 

2 053 EUR. Izslēgti bioloģiskie aktīvi, kurus nevar uzskatīt par ilggadīgiem, par 6 312 EUR 

Pārējo bioloģisko aktīvu novērtēšanu plānots veikt līdz 2025. gadam. 
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6.3. LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ  

 

Būtiska ilgtermiņa finanšu ieguldījumu daļa ir līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā. 

Smiltenes novada pašvaldības bilancē līdzdalību radniecīgo un biržas kotētu un nekotētu 

kapitālsabiedrību kapitālos un pārējos finanšu ieguldījumus novērtē un norāda saskaņā ar izmaksu 

metodi. 

Tabula Nr. 23 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas 

Uzņēmuma nosaukums, 

juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs 

Līdzdalība 

31.12.20156. 

 

 

 

EUR 

Ieguldījums 

2016. g. 

 

 

 

EUR 

Vērtības 

samazinājums 

2016. gadā 

 

 

EUR 

Līdzdalība 

31.12.2016. 

 

 

 

EUR 

Kapitāla 

daļu skaits 

 

Kapitāla 

daļu 

īpatsvars 

kopējā 

uzņēmumu 

kapitāla daļu 

skaitā 

SIA „Smiltenes NKUP” 

Pils iela 3, Smiltene 

Reģ.Nr.43903000435 1 716 243 100 200 0 1 816 443 1 816 443 100% 

SIA „Līvena aptieka” 

Dakteru iela 14, Smiltene 

Reģ.Nr.44103018609 81 811 -1 0 81 810 4 837 100% 

SIA „Sarkana Krusta 

Smiltenes slimnīca” 

Dakteru iela 14, Smiltene 

Reģ.Nr.40003189328 3 366 296 26 820 -2 387 231 1 005 885  1 114 405 100% 

Kopā 5 164 350 127 019 -2 387 231  2 904 138 2 904 138   

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

2016. gadā Smiltenes novada dome veica mantisko ieguldījumu radniecīgās kapitālsabiedrības SIA 

„Smiltenes NKUP” kapitālā 100 200 EUR. 

2016. gadā Smiltenes novada dome ņēma uzskaitē ieguldījumu radniecīgās kapitālsabiedrības SIA 

„Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 26 821 EUR, par kuru 2015. gadā bija veikts avansa 

maksājums. 

Kapitālsabiedrības SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” pamatkapitāla daļu (akciju) 

denominācijas maiņas (saskaņā ar euro ieviešanas kārtības likumu) rezultātā finanšu ieguldījumi 

samazinājās par 1 EUR 

2016. gadā Smiltenes novada dome pieņēma lēmumu veikt SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca” pamatkapitāla samazināšanu, dzēšot kapitāla daļas par 3 230 147 EUR. Pamatkapitāla 

samazināšanas iemesli: 

 pamatkapitālā iekļauto nekustamo īpašumu vērtības samazinājums; 

 iepriekšējo gadu kapitālsabiedrības uzkrātie zaudējumi. 

Tā kā Pašvaldībai iepriekšējos gados bija izveidots vērtības samazinājums SIA “Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca” pamatkapitālā uzkrāto zaudējumu apmērā, vienlaicīgi ar pamatkapitāla 

dzēšanu tika izslēgts no uzskaites vērtības samazinājums radniecīgajā kapitālsabiedrībā par 

842 916 EUR. 

Kapitālsabiedrības SIA “Līvena aptieka” pamatkapitāla daļu (akciju) denominācijas maiņas 

(saskaņā ar euro ieviešanas kārtības likumu) rezultātā finanšu ieguldījumi samazinājās par 1 EUR. 
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Pēc stāvokļa uz 31.12.2016. Smiltenes novada domei pieder: 

 SIA „Smiltenes NKUP” 1 816 443 daļas par kopējo summu 1 816 443 EUR; 

 SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 1 114 405 daļa par kopējo summu 1 005 885 EUR; 

 SIA „Līvena aptieka” 4 837 daļas par kopējo summu 4 837 EUR. 

Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžetu 

nākotnē. 2016. gadu SIA „Līvena aptieka” pabeidza ar peļņu 30 652 EUR un SIA „Smiltenes 

NKUP” pabeidza ar peļņu 16 269 EUR. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2016. gadu 

noslēdza ar zaudējumiem 100 385 EUR, taču radniecīgās kapitālsabiedrības finansiālais stāvoklis 

kopumā ir stabils.  

Pašvaldība 2017. gadā no radniecīgām kapitālsabiedrībām saņems dividendes: no SIA „Līvena 

aptieka” 30 652 EUR un no SIA „Smiltenes NKUP” 1 627 EUR. 

2017. gadā pašvaldība plāno veikt ieguldījumu radniecīgajā kapitālsabiedrībā SIA ”Smiltenes 

NKUP” 200 000 EUR apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas izbūvei Smiltenē, Daugavas ielā 

7A. 2018. un 2019.  gados ieguldījumi radniecīgajās kapitālsabiedrībās nav plānoti.  

 

Tabula Nr. 24 Pašvaldības radniecīgu kapitālsabiedrību darbības rezultāti (EUR) 

Uzņēmuma 

nosaukums, juridiskā 

adrese, reģistrācijas 

numurs 

Apgrozījums Peļņa (+) vai zaudējumi (-) 

2016.gads 2015.gads 

izmaiņas 

(+/-) 2016.gads 2015.gads 

izmaiņas 

(+/-) 
SIA „Smiltenes 

NKUP” Pils iela 3, 

Smiltene 

Reģ.Nr.43903000435 1 524 402 1 674 591 -150 189 16 269 50 843 -34 574 

SIA „Līvena aptieka” 

Dakteru iela 14, 

Smiltene 

Reģ.Nr.44103018609 912 297 985 865 -73 568 30 652 32 603 -1 951 

SIA „Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca” 

Dakteru iela 14, 

Smiltene 

Reģ.Nr.40003189328 945 917 939 528 +6 389 -100 385  -178 683 +78 298 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa  

Tabula Nr.25 Līdzdalība biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā 

Uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs 

Ieguldījums uz 

31.12.2015. 

 

 

EUR 

Ieguldījums uz 

31.12.2016. 

 

 

EUR 

Kapitāla daļu 

skaits  

 

Kapitāla daļu 

īpatsvars kopējā 

uzņēmumu 

kapitāla daļu 

skaitā 

SIA "ZAAO" Rīgas iela 32, Valmiera 

Reģ.Nr.44103015509 

90 762 90 762 90 762 4,75 % 

Kopā 90 762 90 762 90 762   

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

Pēc LR Tieslietu ministrijas uzņēmumu reģistra datiem Smiltenes novada pašvaldībai pieder 

SIA „ZAAO” 90 762 kapitāla daļas.  
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6.4. PĀRSKATS PAR DEBITORIEM (PRASĪBĀM)  

Apgrozāmo līdzekļu sastāvā svarīga sadaļa ir debitoriem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

debitori samazinājušies par 39 944 EUR. 

Tabula Nr.26 Debitori (EUR) 

Aktīvs 
Pārskata perioda 

beigās  

Pārskata perioda 

sākumā  

Izmaiņas 

( +, - )  

Debitori – kopā  262 922 302 866 -39 944 

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 111 422 115 880 -4 458 

Prasības par nodokļiem 143 231 193 925 -50 694 

Uzkrātie ieņēmumi 17 999 19 050 -1 051 

Prasības pret personālu 416 623 -207 

Pārējās prasības 73 298 66 657 +6 641 

Uzkrājumi nedrošām prasībām (-) -83 444 -93 269 +9 825 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

 

6.5. PĀRSKATS PAR KREDITORIEM (SAISTĪBĀM)  

Kreditoru sastāvā ietilpst ilgtermiņa saistības un īstermiņa saistības. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu saistības palielinājušās par 126 973 EUR. 

Tabula Nr.27 Kreditori (EUR) 

Pasīvs 
Pārskata perioda 

beigās  

Pārskata perioda 

sākumā  

Izmaiņas 

( +, - )  

  Kreditori - kopā 7 213 098 7 086 125 +126 973 

Ilgtermiņa saistības 4 971 747 5 060 895 -89 148 

Ilgtermiņa aizņēmumi 4 903 719 4 956 250 -52 531 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 

68 028 104 645 -36 617 

Īstermiņa saistības 2 241 351 2 025 230 +216 121 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 

405 844 405 754 +90 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

226 192 129 600 +96 592 

Īstermiņa uzkrātās saistības 432 320 432 500 -180 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus) 

261 333 232 066 +29 267 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 

237 364 199 842 +37 522 

Pārējās īstermiņa saistības  1 050 447 +603 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 677 248 625 021 +52 227 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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6.6. PĀRSKATS PAR AIZŅĒMUMIEM  

Smiltenes novada dome nodrošina aizdevuma pamatsummas atmaksu ar pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem un tā tiek veikta saskaņā ar līgumos norādītajiem aizdevumu atmaksas 

grafikiem. Pašvaldības saistību apjoms procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 4,59%. 

Tabula Nr.28 Pašvaldības aizņēmumi (EUR) 

Aizdevējs Mērķis Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Atlikums 

31.12.2015. 

Atlikums 

31.12.2016. 

1. 2. 3. 4. 7. 8. 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Bērnudārza 

būvniecībai. 
05.07.2007. 20.12.2026. 1 394 712 1 267 920 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Bērnudārza 

būvniecībai. 
01.07.2008. 20.04.2028. 277 150 254 978 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. SIA "Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīcas" pamatkapitāla 

palielināšanai. 

01.12.2009. 20.04.2028. 192 300 176 916 

Valsts 

kase 

Palsmanes pagasts. Autoceļa 

Dārzniecība-Pūķi remontu veikšanai. 
22.09.2008. 20.12.2023. 23 616 20 664 

Valsts 

kase 

Variņu pagasts. Variņu pamatskolas 

sporta zāles celtniecībai. 
03.12.2007. 20.12.2032. 164 220 154 560 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Bērnudārza 

būvniecībai. (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.07.2026. 832 652 755 196 

Valsts 

kase 

Projekts "Atmodas ielas un tās 

pieslēgumu ielu kompleksā 

rekonstrukcija". (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 89 718 83 422 

Valsts 

kase 

Projekts "Raiņa ielas un tās pieslēgumu 

ielu kompleksā rekonstrukcija". 

(Vienošanās par grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 97 242 90 418 

Valsts 

kase 

Projekts "Smiltenes Centra vidusskolas 

infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamiem ar funkcionāliem 

traucējumiem". (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.09.2019. 13 125 9 625 

Valsts 

kase 

Projekts "Pirmsskolas izglītības 

iestādes "Pīlādzītis" Mētras ielā 11A 

infrastruktūras attīstība". (Vienošanās 

par grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 56 829 52 841 
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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. 16 815 15 635 

Valsts 

kase 

Projekts "Energoefektivitātes 

paaugstināšana Smiltenes novada 

pašvaldības ēkās". (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 137 712 128 048 

Valsts 

kase 

Projekts "Smiltenes novada 

pašvaldības ceļu rekonstrukcija” 
04.07.2012. 20.07.2032. 353 157 332 073 

Valsts 

kase 

Projekts "Smiltenes pilsētas ielu 

kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta” 
04.07.2012. 20.07.2032. 435 969 409 941 

Valsts 

kase 

Projekts „Smiltenes novada Grundzāles 

un Palsmanes pagastu izglītības iestāžu 

renovācija atbilstoši augstām 

energoefektivitātes prasībām” 

10.08.2012. 20.08.2032. 368 768 346 752 

Valsts 

kase 

Projekts „Kultūras un interešu 

izglītības infrastruktūras atjaunošana 

Smiltenē” 

14.09.2012. 20.09.2032. 294 331 276 759 

Valsts 

kase 

Pašvaldības prioritāra investīciju 

projekta “Smiltenes sporta stadiona 

rekonstrukcija” īstenošanai 

22.11.2013. 20.11.2033. 134 856 127 364 

Valsts 

kase 

Pašvaldības prioritāra investīciju 

projekta “Smiltenes stadiona 

rekonstrukcija” īstenošanai 

07.05.2014. 20.04.2034. 198 175 187 385 

Valsts 

kase 

Ārkārtas situācijas novēršanai projekta 

“Tepera ezera Smiltenē hidrotehnisko 

būvju rekonstrukcija” īstenošanai 

25.09.2014. 20.09.2034. 280 657 265 753 

Valsts 

kase 

Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas 

ēkas 2.stāva telpu pārbūve pirmskolas 

izglītības grupu izveidei 

28.09.2016. 20.09.2036 0 353 313 

Kopā x x x 5 362 004 5 309 563 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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2017. GADA PRIORITĀTES 

 

Sagatavotais Smiltenes novada pašvaldības  2017.gada budžets nodrošinās visu esošo pašvaldības 

iestāžu, nodaļu darbību, nodrošinās pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uzturēšanu un 

apsaimniekošanu, kā arī nodrošinās būtisku pašvaldības investīciju projektu realizēšanu visā 

Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. 

 

2017.gadā  pašvaldība plāno palielināt kopējo saistību apmēru, lai nodrošinātu investīciju projektu 

realizāciju. Pašvaldības finansiālās iespējas ir stabilas, plānotais procentuālais saistību apmērs pret 

pamatbudžeta ieņēmumiem pieaugs no 3,809 % 2016.gadā uz  4,196 % 2017.gadā. Plānotie 

investīciju projekti (ielu un ceļu rekonstrukcijas, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves, gājēju un 

velo celiņu izbūve, sporta un dzīvojamo ēku būvniecība, vides un parku labiekārtošana u.c.) 

uzlabos dzīves kvalitāti Smiltenes novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Smiltenes novada 

pašvaldība, ieguldot pašvaldības budžeta finanses un piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, 

kā arī aizņemoties naudu Valsts kasē,  2017.gadā plāno realizēt šādus projektus: 

 projekts “Algotie pagaidu darbi”; 

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

 Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai (1. un 3.posms); 

 Autoceļa Jaunpriedaines -Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai; 

 Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta (Limbažu, Celtnieku, Gaujas 

ielas); 

 Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta (Valkas iela); 

 Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija I.kārta; 

 Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija II.kārta; 

 Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūve; 

 Autoceļa posma Smiltene - Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai; 

 Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai, I.kārta (Dārza iela); 

 Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai, II.kārta (Kaikas iela); 

 Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā 

(autoceļš Oktobra iela- Sējumi- Saujas); 

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

 Baznīcas laukuma rekonstrukcija (projektēšana); 

 Ielu seguma atjaunošana pēc NKUP kanalizācijas tīklu izbūves; 

 Palsmanes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība; 

 Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 

I.kārta; 

 Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, 

II.kārta; 

 Pretplūdu pasākumi Abula upes ezeru kaskādē; 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izbūve Smiltenē, Daugavas 7a;  

 Smiltenes stadiona tribīņu ēkas izbūve; 

 Kartinga trases atjaunošana; 

 Trases ceļa izbūve; 

 Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidei ap Bilskas ezeru; 
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 Aktīvās atpūtas takas izveidošana ap Bilskas ezeru 2.kārta; 

 Smiltenes novada muzeja tehniskās dokumentācijas sagatavošana; 

 Grundzāles estrādei pieguļošās teritorijas labiekārtošana; 

 Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā; 

 Igaunijas- Latvijas programmas projekts "COOP Local"; 

 Bērensa kapličas rekonstrukcija; 

 Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā; 

 Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā; 

 Erasmus + Stratēģiskā skolu partnerība “Roboti soļo Eiropā”, Smiltenes vidusskola; 

 Erasmus + Stratēģiskā skolu partnerība “Zinātņu stratēģiskā partnerība”, Smiltenes 

vidusskola; 

 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs 

 projekts “PROTI un DARI!”.  
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Pielikums nr. 1 

REVIDENTA ZIŅOJUMS 
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Pielikums nr.3 

DOMES LĒMUMA NORAKTS   

 


