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Cienījamie Smiltenes novada iedzīvotāji! 

 

2017. 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:   

1. Ielu un ceļu rekonstrukcija un degradēto teritoriju revitalizācija, tai skaitā: 

- noslēdzās  būvdarbi projektā “Autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri pārbūve”; 

- pabeigta gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve no Smiltenes līdz Silvai; 

- noslēdzās  Smiltenes pilsētas Dārza ielas tilta pār Abuls upi pārbūve. 

2. Uzsākta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē, Daugavas ielas 7A pārbūve, lai 

risinātu dzīvojamā fonda problēmu novadā; 

3.  Uzsākta Smiltenes pilsētas centra projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 

infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” būvprojektu izstrāde; 

4. Parakstīts līgums par projekta “Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

Smiltenē, 3. kārta” īstenošanu, kurš  paredz veikt kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu 

izbūvi 17 Smiltenes ielās; 

5. Noslēdzās apgaismojuma pārbūve Smiltenes pilsētas ielās - Līvu, Ceriņu, Vidzemes, 

Cēsu, Valmieras un Līkā ielā; 

6. Smiltenes pilsētā Vecā parka teritorijā veikta strūklakas uzstādīšana dīķī pie lapenes, 

celiņu seguma atjaunošana, skatu laukuma platformas izbūve, soliņu un atkritumu urnu 

uzstādīšana; 

7. Uzsākts projekts mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā; 

8. Turpinājās darbi Smiltenes stadiona tribīņu ēkas izbūvei. 

9. Noslēdzās projekts ,,Kartingu trases atjaunošana”. Projekta mērķis bija attīstīt un 

daudzveidot daudzfunkcionālā sporta un atpūtas kompleksa “Teperis” piedāvāto 

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

kartingu trasē ir iespēja nodrošināt divus jaunus un uzlabotus pakalpojumu veidus – 

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

skrituļslēpotājiem”.  

10. Projekta ietvaros turpinājās pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 

Smiltenes novadā; 

11. Uzsākts Igaunijas- Latvijas programmas projekts "COOP Local". Projekta mērķis ir 

atdzīvināt un stiprināt pārrobežu uzņēmējdarbību, īstenojot virkni dažādu pasākumu, kas 

veicinās sadarbības un biznesa attiecību veidošanu starp Igaunijas un Latvijas 

uzņēmējiem; 

12. 2017. gadā daudz tika strādāts pie pagastu teritorijas labiekārtošanas:  

- Variņu tautas namā atjaunots grīdas segums, skolā izremontētas klases un garderobe, 

atjaunots šķembu segums Bērzu ielā;  

- Launkalnes pagastā  LEADER programmas ietvaros izveidots aktīvās atpūtas laukums 
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un Launkalnes sākumskolas bērnudārza grupiņu telpu labiekārtošanas darbi.  

- Palsmanes pagastā atjaunota daļa kapsētas sētas, veikts kapličas jumta remonts un 

atjaunots ceļu segums autoceļam Rauza – Pavārcepļi.    

- Blomes pagastā pie tautas nama izbūvēts auto stāvlaukums, veikts skolas sporta zāles 

ģērbtuves, dušas un tualetes remonts, daļēji labiekārtota Blomes Dzirnavu ezera 

pludmale, atjaunots ceļu segums Krasta ielai un Dārza ielai kopumā 2,26 km garumā, 

veikts kosmētiskais remonts pagasta pārvaldes telpās. 

- Bilskas pagastā veikta Mēru muižas jumta daļas nomaiņa un 4 telpu kosmētiskais 

remonts, atklāta jauna ekspozīcija “Smiltenes novada medicīnas vēsture un muzeja 

pirmsākumi”, kurā izmantoti dažādi multimediji un inovatīvas tehnoloģijas. Uzsākts 

darbs pie aktīvās atpūtas takas izveides ap Bilskas ezeru, pagarināta ielu 

apgaismojuma līnija Mēru centrā Egļu ielā un labiekārtota Birzuļu tautas nama 

apkārtne.   

- Grundzāles pagastā izremontētas meiteņu tualetes telpas pamatskolā un restaurēta 

parketa grīda abās kultūras nama zālēs, īstenoti LEADER projekti par tautas tērpu 

iegādi deju kolektīvam “Rieda” un Grundzāles jauniešu deju kolektīvam, uzsākts 

darbs  pie projekta “Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana” 

realizācijas.   

- Smiltenes pagastā tika sakopta piemiņas vieta gleznotājam Vilhelmam Purvītim. 

 
 

NOTIKUMI, KAS VARĒTU BŪTISKI IETEKMĒT PAŠVALDĪBAS DARBU NĀKOTNĒ 

 

Pašvaldība 2018.gadā turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, 

gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba 

vietu radīšanu. Vienlaikus pašvaldība centīsies īstenot pasākumus, lai nodrošinātu arvien labāku 

dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, lielāku vērību veltot 

ģimenes kā vērtības stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai, pilsētvides 

attīstībai. Tāpat uzmanība tiks veltīta dabas vērtību saglabāšanai un videi draudzīgai 

saimnieciskajai darbībai. 

 

Lai nodrošinātu iedzīvotāju labklājības pieaugumu, attīstītu novada infrastruktūru, tiek piesaistīts 

pārdomāts ES finansējums. 
 

Sagatavotais Smiltenes novada pašvaldības  2018.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. 

 

Smiltenes novada pašvaldība, ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus un piesaistot Eiropas 

Savienības fondu līdzekļus, kā arī aizņemoties naudu Valsts kasē,  2018.gadā  plāno realizēt 

kopumā 47 projektus, tai skaitā: 

 Uzņēmējdarbības vides uzlabošana - ielu un ceļu rekonstrukcija 7 005 834 euro apmērā; 

 Palsmanes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība 200 000 euro; 

  Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, 

II.kārta 135 183 euro; 

 LIFE ADAPTATE – plāns 127 228 euro; 

 Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes 

ēkā 142 816 euro; 

 Smiltenes stadiona tribīņu ēkas izbūve 263 978 euro; 
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 Kartingu trases atjaunošana II.karta 53 345 euro; 

 Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā 1 791 278 euro; 

 Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana 141 436 euro. 

 
Turpināsies darbi pie Smiltenes pilsētas Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksā 

rekonstrukcijas, tai skaitā  tiks 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. 

 

Plānots veikt Sarkanā Krusta slimnīcas centralizētās siltumapgādes sistēmas pieslēgumu izbūvi 

pie Smiltenes pilsētas centralizētās apkures sistēmas. 

 
RISKI UN NESKAIDRIE APSTĀKĻI, AR KURIEM PAŠVALDĪBA SASKARAS 

 

Lielāku daļu jeb 43,4 % 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 dažādi normatīvie akti.  

 

Nākotnē ietekmi uz pašvaldības darbību var radīt iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas ietekmē 

pašvaldības budžeta ienākumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. 

 
PĒTNIECĪBAS DARBS 

  

2017.gadā Smiltenes novada dome nav veikusi pētniecisko darbu. 

 
FINANŠU INSTRUMENTI  

 

Smiltenes novada dome savā darbībā nepielieto finanšu un atvasinātos finanšu instrumentus. 

Pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos periodos, arī 2017.gadā spējusi nodrošināt optimālu finansiālo 

stabilitāti. 

 

Īstenojot stingru budžeta izpildes kontroli, 2017.gadā pašvaldība ir spējusi nodrošināt optimālu 

finansiālo stabilitāti. Absolūtās likviditātes rādītājs (naudas līdzekļi pret īstermiņa saistībām) ir 

0,8, kas liecina par spēju nokārtot maksājumus. Rādītāja pieļaujamais lielums ir no 0,5 līdz 1.  

Pašvaldībai uz bilances datumu nav kavētu saistību. 

 

Pārskata gadā pašvaldība turpināja sekmīgi īstenot ilgtermiņa aizņēmumu stratēģiju, lai 

nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus attīstības projektu finansēšanai. Pašvaldības finansiālās 

atkarības koeficients ir 0,2, kas raksturo uzņēmuma finansiālo atkarību no ārējiem 

aizņēmumiem. Rādītāja pieļaujamais lielums ir no 0,1 līdz 0,7. Ja šis rādītājs pārsniedz 1, tad 

rodas grūtības atmaksāt kredītu. 

 

Pašvaldības kredītsaistības uz plānoto periodu sastāda 5,12 % no pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Uzskatām, ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmumu līdzekļus 

novada attīstībai svarīgu un neatliekamu investīcijas projektu līdzfinansēšanai. Realizējot  ES 

projektus, nauda atgriežas, kredītsaistības samazinās un tas dod iespējas realizēt jaunus 

projektus. 
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Pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti pazīstamās Latvijas finanšu institūcijās – trīs 

komercbankās un Valsts kasē. Pašvaldības vienīgais finanšu kreditors ir Latvijas Republikas 

Valsts kase, kas kreditē ilgtermiņa un īstermiņa finanšu darījumus atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

 

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

prasmes. Smiltenes novads ir vieta, kur augt! 

 

 

 

                                        Gints Kukainis, 

                        Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 
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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 km2  

Blīvums – 13 iedz./km2 

Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta 

Iedzīvotāju skaits – 12 791 (uz 01.01.2018.)2, 42% novada iedzīvotāju dzīvo Smiltenes pilsētā. 

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

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

novadiem.  

 

 
1.attēls Smiltenes novada teritorijas karte  

 

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

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

Smiltene–Strenči.  

 

Smiltenes novada teritorija aizņem 942 km2. Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem 

Launkalnes pagasts – 221,3 km2, t.i., 23,5% no kopējās novada teritorijas. Vismazākā platība ir 

Smiltenes pilsētai – 7,2 km2, kas ir 0,8% no novada teritorijas. 

 

 

 

                                                      
1 Smiltenes novada Attīstības programma 2012.– 2018.gadam  
2 PMLP, Dati uz 01.01.2017. 
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Tabula nr.1 Smiltenes novada teritoriju īpatsvars 

Administratīvi teritoriālā 

vienība 

Platība 

(km²) Īpatsvars kopējā teritorijā (%) 

Smiltene 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   

 

 
1.attēls Smiltenes novada teritoriju īpatsvars 

 

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.  
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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 % sadalījums3 

 
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 12 791 deklarētie iedzīvotāji (dati uz 2018. gada 1. janvāri). Salīdzinot 

ar 2017.gada uz 1.janvārī reģistrētiem datiem, migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas 

rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 267.  

 

4.attēls Smiltenes novada iedzīvotāju skaita dinamika pa gadiem4 
 

Lielākais iedzīvotāju skaits Smiltenes novadā koncentrējas Smiltenes pilsētā – 5349 jeb 42% no 

visiem novada iedzīvotājiem. Vismazāk apdzīvotais ir Brantu pagasts – 544 iedzīvotāji. Pārējos 

pagastos iedzīvotāju skaits ir no 758 Variņu pagastā līdz 1188 Bilskas pagastā. Lielākais 

                                                      
3 Smiltenes  novada Nekustamo īpašumu nodaļa 
4 LR PMLP 
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iedzīvotāju skaita samazinājums vērojams Smiltenes pilsētā - par 91, Variņu pagastā - par 36 un 

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

 

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

01.01.20185  

 

Uz 01.01.2018. sieviešu novadā ir vairāk nekā vīriešu - 51 % jeb 6533 sieviešu, vīriešu - 6258 

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

01.01.2017., sieviešu skaits ir samazinājies par 137, bet vīriešu skaits par 130.  

 

Saskaņā ar Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas 2017. gada datiem novadā reģistrēta 130 

bērnu dzimšana, 160 miršanas gadījumi, tādējādi gads ir noslēdzies ar mīnuss zīmi (-30). 

Salīdzinot ar 2016. gadu, dzimstība novadā ir samazinājusies par 9 jaundzimušajiem, bet 

reģistrēto miršanu skaits palielinājies par 17.  

 
6.attēls Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji Smiltenes novadā6 

 

 

                                                      
5 LR PMLP 
6 Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 
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Tabula nr.2 Demogrāfiskā situācija Smiltenes novadā pagastu un pilsētas sadalījumā7 

Pilsēta un pagasti Dzimušo skaits Mirušo skaits 

Smiltene 57 58 

Bilskas pagasts 9 10 

Blomes pagasts 10 10 

Brantu pagasts 1 7 

Grundzāles pagasts 6 11 

Launkalnes pagasts 13 11 

Palsmanes pagasts 8 13 

Smiltenes pagasts 14 11 

Variņu pagasts 4 8 

Pilsēta 

Pagasti kopā:  

57 

65 

58 

81 

Citas pašvaldības iedzīvotāji:  8 21 

Kopā:  130 160 

 

 

Dzimšanas reģistrācija 

 

2017. gadā Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 130 dzimšanas reģistri, kas ir par 9 mazāk kā 2016. 

gadā. Pērn no 130 nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem 58 bija meitenes un 72 zēni, tostarp 

122 bija Smiltenes novada bērni, savukārt 8 citu novadu bērni.  Pērn visvairāk dzimušo (14) 

reģistrēti februāra un decembra mēnesī, vismazāk (5) aprīļa mēnesī. Vārdu izvēle ļoti “raiba” un 

daudzveidīga. 14 dzimšanas reģistros ir ierakstīti vecāku izvēlētie un likumā atļautie divi vārdi. 

Tas ir salīdzinoši daudz. Meitenēm  populārākais vārds veiktajos reģistros bija Emīlija, šis vārds 

dzimšanas apliecībās tika ierakstīts 5 reizes. Zēniem iecienītākais vārds  - Eduards, ar šo vārdu 

izsniegtas 4 dzimšanas apliecības. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem palielinās ģimenē otro 

un trešo bērnu īpatsvars.  

  

Laulības reģistrācija  

 

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā reģistrētas 57 laulības, t.sk. 3 laulības 

noslēgtas Smiltenes Evaņģēliski luteriskā baznīcā, 1- laulība noslēgta Palsmanes Evaņģēliski 

luteriskā baznīcā un 1- Smiltenes Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīcā.  

 

Laulībā pirmo reizi stājās - 47  vīrieši un 43 sievietes, otro reizi - 9 vīrieši un 13 sievietes, trešo 

reizi – 1 sieviete un ceturto reizi – 1 vīrietis. Pirmo reizi laulībā devušies 45 pāri, savukārt 12 

gadījumos viens vai abi laulājamie stājušies atkārtotā  laulībā. 

 

Dzimtsarakstu nodaļā tiek saņemti tiesu un notāru spriedumi par laulību šķiršanu, uz šo 

dokumentu pamata nodaļā reģistrēto laulību reģistros tiek izdarīta attiecīga atzīme. 2017. gadā 

saņemti 19 paziņojumi par laulības šķiršanu. 

                                                      
7 Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 
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Miršanas reģistrācija  

 

2017.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 160 miršanas reģistri, to skaitā 139 

novada iedzīvotāji un 21 citās pašvaldībās dzīvojošie. 2017. gadā mirušas 89 sievietes un 71 

vīrietis. Visvairāk miršanas reģistri reģistrēti Smiltenes pilsētā (58). Visaugstākais mirušo skaits 

bija marta mēnesī (21), viszemākais (7) jūnija un decembra mēnesī. 

 

Apkopotā informācija liecina, ka 2017.gadā galvenie nāves cēloņi būtiski nemainījās  -  sirds 

saslimšanas (50), vēža intoksikācija (46), asinsvadu saslimšanas (38), plaušu slimība (8), cukura 

diabēts (4), nieru slimība (3), vecums (2) un citi (9). 

 

Tabula nr.3 Mirušo skaits pēc vecuma un dzimuma8 

GADI VĪRIEŠI SIEVIETES 

0-19 1 - 

40-49 1 - 

50-59 8 2 

60-69 22 8 

70-79 20 20 

80-89 17 39 

90-99 2 20 

 

 

Pasākumi ģimenes tradīciju stiprināšanai 
 

Lai atbalstītu ģimenes un ģimeniskās vērtības, godinātu novadā dzimušos bērnus,  Smiltenes 

novada domes Dzimtsarakstu nodaļa turpināja pagājušā gada tradīciju dāvināt pāriem svinīgo 

laulību ceremoniju, kuru izmantoja 5 pāri, savukārt kā jauna tradīcija tika aizsākta bronzas 

monētas pasniegšana novada jaundzimušajiem bērniem. 2017.gadā septiņos svinīgos pasākumos 

Smiltenes pilsētā un Palsmanes, Variņu, Bilskas, Grundzāles, Launkalnes un Blomes pagastos 

tika pasniegtas pirmās monētas ar bērna rociņu nospiedumu un tekstu “vieta, kur augt!” aversā 

un Smiltenes novada ģerboni reversā, kuras kalpo kā piederības zīme novadam. Rociņu 

nospiedums monētā simbolizē novada attīstību, izaugsmi, jo rokas nekad darba nebaidās.  

Kopumā svinīgajos pasākumos tika  sveikti  153 2016.gada jaundzimušie un viņu vecāki, 

savukārt  2018. gada aprīlī un maijā tika sveikti 2017. gadā reģistrētie 130 jaundzimušie un viņu 

vecāki. Tāpat Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā jaundzimušie vecāki, reģistrējot  bērna 

dzimšanu, no pašvaldības saņem grāmatu „Mūsu bērns”. 

 

 
1.3. EKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS  

Pēc teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtējuma  Smiltenes novads starp 110 Latvijas 

novadiem atrodas 28.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. 

 

                                                      
8 Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 
9 Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
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Kopumā novadā darbojās 1042 (SIA „Lursoft” dati 19.06.2017) uzņēmumi. 2017. gada laikā 

kopumā novada teritorijā reģistrēti 39 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%  

 

 
7.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.  37 Smiltenes novada 

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

 

Tabula nr. 4 Uzņēmumi, kuru apgrozījums pārsniedz vienu miljonu euro 2017.gadā10 

Nr.p.k. 
Uzņēmums 

Apgrozījums 2017. 

gadā pret_2016 pret_2015 

1. SIA "8 CBR" 25332738 67% 33% 

2. SIA "Graanul Pellets" 24180267 -38% -29% 

3. SIA "GRAANUL INVEST" 22610583 -23% -31% 

4. A/S "SMILTENES PIENS" 17869242 8% 13% 

5. SIA "SMILTENE IMPEX" 15706450 -4% 2% 

6. SIA "VUDLANDE" 14802416 15% 17% 

7. A/S "PATA Strenči" 9794085 5% 12% 

8. SIA Graanul Invest Energy 7284523 35% nav datu 

9. SIA Incukalns Energy 5391076 22% -3% 

10. SIA "Graanul Pellets Energy" 5057615 11% -8% 

11. SIA "MEŽVALDE AD" 4676161 8% 6% 

12. SIA"SAUKAS KŪDRA"  4670679 17% 98% 

                                                      
10 Lursoft Statistikas dati 13.06.2018. 
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13. SIA "TIM-T" 3673519 64% 3.31 reizes 

14. SIA "VAIDENS" 3510128 18% 19% 

15. SIA "PRIVĀTBŪVE" 3297114 -27% -50% 

16. SIA "AL MEŽS" 3065642 13% 23% 

17. Z/S "KALĒJIŅI 1" 2780068 31% 52% 

18. SIA "AGROTEHNIKA SMILTENE"  2365643 -6% 16% 

19. SIA "PALSA" 2279747 17% 9% 

20. SIA "FIRMA MADARA 89 

ĪPAŠUMI"  2178346 nav datu nav datu 

21. SIA "PB Koksne" 1960621 41% 6.59 reizes 

22. SIA "LAR & CO" 1849874 7% 55% 

23. SIA "SM Energo" 1814745 10% -2% 

24. SIA "ĶIKUTI-99" 1651735 -25% -5% 

25. Z/S "ROŽKALNI" 1567068 8% 24% 

26. SIA "EIROTILTS" 1512678 65% 2.54 reizes 

27. SIA "AW Latvia" 1433647 31% 4.53 reizes 

28. SIA "CEĻINIEKS 2010" 1402601 -11% -7% 

29. SIA "SMILTENES KOKS" 1354936 -14% -28% 

30. SIA "PAN-TRANS" 1315881 15% 45% 

31. SIA "VIDZEMĪTE" 1292019 52% 34% 

32. SIA "ASE" 1287714 -5% -28% 

33. SIA "PALSMANE" 1276334 33% 11% 

34. SIA "Smiltenes NKUP" 1213248 8% -27% 

35. SIA "TESPARS"  1169900 19% 26% 

36. SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca" 1086957 15% 16% 

37. SIA "Precision Farming" 1017750 -26% -23% 

 

Darba spēks  

 

Pēc PMLP datiem (01.01.2018.) Smiltenes novada iedzīvotāji pēc vecumiem iedalās: 64 % jeb 

8212 iedzīvotāji ir darbspējas vecumā (15 – 62 gadi), 20 % jeb 2530 iedzīvotāji ir virs darbspējas 

vecumam (vecāki par 62 gadiem) un 16 % jeb 2049 iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam 

(jaunāki par 15 gadiem). Salīdzinot ar 2017.gada datiem, iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā 

gada laikā ir samazinājies par 192 cilvēkiem. Iedzīvotāju skaits vecumā līdz darba spējai ir 

samazinājies par 11 cilvēkiem, virs darbaspējas vecumam iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 

64. 
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8.attēls Patstāvīgo iedzīvotāju skaits darbaspējas vecuma grupās11  

 

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem (31.12.2017.) bezdarba līmenis Smiltenes novadā ir 

3,6 %,  salīdzinājumā ar Vidzemes reģionu (5,5 %)  un valsti (5,2%), Smiltenes novadā bezdarba 

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

reģistrēti 278 bezdarbnieki, no tiem 164 sievietes, 114 vīrieši.  

 

Tabula nr.5 Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa dzimumiem,vecuma grupām12 
 Reģistrēto 

bezdarbnieku 

skaits 

Dzimums Vecuma grupas 

Sievietes Vīrieši 

15 - 

19 

20 - 

24 

25 - 

29 

30 

- 

34 

35 - 

39 

40 - 

44 

45 - 

49 

50 - 

54 

55 - 

59 

60 un 

vairāk 

Smiltenes 

novads 

 

278 164 114 2 20 39 38 30 21 31 40 37 20 

 
 

 

Uzņēmēju panākumi 2017.gadā  

Lai pateiktos vietējiem uzņēmumiem par ieguldījumu novada attīstībā 2017.gada novembrī 

Smiltenes novada pašvaldība trešo 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 2016.gadā” Smiltenes novada domes apbalvojumus 

saņēma: SIA “Firma Madara 89”, SIA “8CBR”,  SIA “Troll Smiltene”;   

- Nominācijā “Lielākās ražošanā ieguldītās investīcijas 2016.gadā”  apbalvojumus 

saņēma: ZS “Kalnāres” , ZS “Veczilakši", AS “Smiltenes piens”;  

- Nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums” balvu saņēma  A/S “Smiltenes Piens”; 

- Nominācijā “Ieguldījums Smiltenes novada tēla popularizēšanā” balvu saņēma A/S 

“Smiltenes Piens”; 

- Balvu nominācijā “Smiltenes novada jaunais uzņēmējs” saņēma SIA “RIK mežs”; 

- Nominācijā “Smiltenes novada labākais darba devējs” balvu saņēma SIA “Granul 

Invest”;  

- Nominācijā “Uzņēmējdarbības būve” balvu saņēma SIA “Dzērves nami”.  

                                                      
11 LR PMLP, 01.01.2018. 
12 Nodarbinātības valsts aģentūra, 31.12.2017. 



 

[AUTHOR NAME] 15 

 

 SMILTENES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2017 

Pateicības rakstus no saviem sadarbības partneriem saņēma vairāki citi novada uzņēmumi: 

Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” diplomus par veiksmīgu startu biznesā un plānoto 

mērķu sasniegšanu saņēma uzņēmumi SIA “RLS”, SIA “Agne 97” un SIA “Dzērves nami”. 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pateicības rakstus par aktīvo darbību saņēma SIA 

“Lauku apgāds un meliorācija” un SIA “Smiltenes ceļinieks”.  

Pašvaldības atbalsts uzņēmējiem  

Smiltenes novada dome ir izstrādājusi nekustamo īpašumu datu bāzi un ir izveidota investīciju 

objektu karte, lai uzņēmējiem un potenciāliem investoriem būtu iespēja vienkopus iegūt 

informāciju par Smiltenes novadā pieejamiem īpašumiem uzņēmējdarbības veikšanai. 

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

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

kopumā 21 uzņēmējdarbībai un investīcijām pieejamo nekustamo īpašumu, kas pieder Smiltenes 

novada pašvaldībai, juridiskām vai fiziskām personām, kuru īpašnieki vēlas iznomāt vai pārdot. 

Katram objektam ir pievienota informācija par tā piederību, platību, inženierkomunikācijām, 

fotoattēliem un kontaktinformāciju.  

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju piesaisti novadam 2017.gadā pirmo reizi 

Smiltenes novada dome izsludināja uzņēmējdarbības ideju konkursu “Esi uzņēmējs 

Smiltenes novadā”.  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. Konkursā 

piedalīties varēja 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 

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

2017.gadā pavisam kopā tika iesniegti astoņi pieteikumi. Konkursa pieteikumus izvērtēja 

vērtēšanas komisija, tas norisinājās trīs kārtās, kur pirmajā un otrajā kārtā projekta pieteikumi 

tika vērtēti pēc administratīviem, finanšu un kvalitātes kritērijiem, bet trešajā kārtā pretendenti 

prezentēja savas biznesa idejas vērtēšanas komisijai. 

Izvērtējot projektus, konkursa komisija pieņēma lēmumu atbalstīt šādus projektus: 

1. SIA “Kainaiži” projektu "Sulu birzs!", kura mērķis ir izveidot pirmo Eiropā un 

iespējams pasaulē "Sulu koku parku", kurš varētu būt gan apskates objekts tūristiem, gan 

arī mežs no kura tiek iegūtas sulas realizēšanai Latvijas un pasaules tirgos. 

Līdzfinansējums piešķirts 3000,00 euro apmērā. 

2. SIA “GoProst” projektu "GoProst on Sup", kura mērķis ir veicināt gan aktīvās atpūtas 

iespējas uz ūdeņiem ar SUP dēļiem, gan arī piedāvāt aktīvās atpūtas inventāra nomu. 

Līdzfinansējums piešķirts 3000,00 euro apmērā. 

3. ZS “Vecepļi” projektu "Palsmanes pagasta Smiltenes novada zemnieku 

saimniecības „Veccepļi” atpazīstamības veicināšana un modernizācija", kura mērķis 

ir papildināt savu produkciju ar dažādām jaunām sulām, sukādēm un žāvējumiem, kā arī 

veicināt savu atpazīstamību, izveidojot savu mājaslapu internetā un izveidot etiķetes gan 

sulai, gan sukādēm. Līdzfinansējums piešķirts 731,00 euro apmērā. 

4. Daigas Knostenbergas projektu "Konvekcijas krāsns un raudzētavas iegāde 

konditorejai", kuras mērķis ir palielināt produkcijas apgrozījumu, kā arī nodrošināt 

darba vietu vai prakses vietu Smiltenes tehnikuma audzēkņiem vai arī vasarās nodrošināt 

darbu skolēniem, kas vēlas papildus praktizēties tieši konditorejas izstrādājumu ražošanā. 

Piešķirts daļējs finansējumu 2269,00 euro apmērā. 

http://www.smiltene.lv/
http://www.smiltene.lv/ipasumi_uznemejdarbibai_investicijam
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Kopumā, lai veicinātu sadarbību ar Smiltenes novada uzņēmējiem un sekmētu uzņēmējdarbības 

attīstību, Smiltenes novada dome  īsteno sekojošas uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātes: 

 Iespēja nomāt pašvaldības zemi, piedāvā nekustamo īpašumu atlaides; 

 Piedāvā lauku attīstības speciālistu pakalpojumus, kas palīdz un konsultē lauku 

uzņēmējus; 

 Darbojas tūrisma informācijas centrs, kas iesaista  tūrisma uzņēmējus pašvaldības 

mārketinga pasākumu īstenošanā, rīko seminārus  un apmācības; 

 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā pieejami Smiltenes novada 

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

ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta pakalpojumi); 

 Iespēja pieslēgties inženiertīkliem Smiltenē un lielākajos ciemos; 

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

 Publiskās infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana, u.c. 

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.  

 

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 01.01.2017.-31.12.2017. 

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 km2 

Iedzīvotāju skaits 12 791 (01.01.2018.) 

Strādājošo skaits pašvaldībā, pašvaldības 

iestādēs un uzņēmumos 

733 
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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 
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2.1. SMILTENES NOVADA DOMES STRUKTŪRA 
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2.2. SMILTENES NOVADA DOMES DEPUTĀTU SASTĀVS 

Smiltenes novada domē atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam ir 

ievēlēti 15 deputāti. 2017. gada 3. jūnijā visā Latvijā notika pašvaldību vēlēšanas. Smiltenes novadā 

kopumā vēlēšanās piedalījās 49,19% jeb 5079 no balsstiesīgajiem vēlētājiem, no kuriem 1211 

nobalsoja iepriekšējās balsošanas dienās, 136 nobalsoja vēlētāja atrašanās vietā, savukārt vēlēšanu 

dienā novada 12 iecirkņos nobalsoja 3732 vēlētāji. Visaktīvākie balsotāji bija Smiltenes pilsētā, 

Grundzāles, Palsmanes pagastos un Silvas iecirknī. Savukārt zemākā aktivitāte Birzuļu iecirknī 

(Mēros) un Blomes pagastā. Šo vēlēšanu aktivitāte salīdzinājumā ar 2013. gada 1. jūnija pašvaldību 

vēlēšanu aktivitāti ir par apmēram 6,49 % augstāka. 

Tabula nr.6  2017. gada 3. jūnija Smiltenes novada domes vēlēšanu rezultāti  

Kandidātu saraksta nosaukums 

Derīgās vēlēšanu 

zīmes par katru 

sarakstu 

Katras partijas 

derīgo zīmju skaits 

pret derīgo  

Iegūto 

deputātu 

ietu 

skaits 

Zaļo un Zemnieku savienība 525 10,35 2 

Partija „Vienotība” 700 13,08 2 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 

Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
3206 63,21 9 

Latvijas reģionu apvienība, Vidzemes 

partija 
587 11,57 2 

 

 

Smiltenes novada domē atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam ir 

ievēlēti 15 deputāti.  

 

Tabula nr.7  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 deputāts 

AIGARS DUDELIS 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK 
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāte 

AIJA CUNSKA 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK; 

Domes priekšsēdētaja vietniece  

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētāja; 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas locekle. 

 

Domes deputāts 

JĀNIS SĪKLĒNS 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK; 
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis. 

Domes deputāts 

VAIRIS TRALLA 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK 
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 Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāts 

JĀNIS PĒRLE 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK; 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis; 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

loceklis. 

Domes deputāts 

ANDIS ROZĪTIS  
 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK;  

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis; 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

loceklis; 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis. 

 

Domes deputāts 

AIGARS VELDRE 

 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK 
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs; 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis. 

Domes deputāte 

INĀRA GRUNDĀNE 

 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

locekle; 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

 

Domes deputāte  

ILZE VERGINA 

 

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 

EDGARS AVOTIŅŠ 

Latvijas Reģionu Apvienība- Vidzemes partija 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis. 

Domes deputāte 

ZIGETA VĪĶELE 

 

Latvijas Reģionu Apvienība-Vidzemes partija 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle; 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas locekle. 

 

Domes deputāts 

KASPARS MARKSS 

 

Zaļo un Zemnieku savienība 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

loceklis. 

Domes deputāte 

BIRUTE MEŽALE 

 

Zaļo un Zemnieku savienība 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle; 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas locekle. 

 

Lai nodrošinātu domes darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, ir izveidotas 3 patstāvīgas 

komitejas: 

 Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja, 11 deputātu sastāvā; 

 Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja, 7 deputātu sastāvā; 

 Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja, 7 deputātu sastāvā. 
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Saskaņā ar Smiltenes novada domes nolikumu, domes sēdes notiek vienu reizes mēnesī – pēdējā 

mēneša trešdienā plkst.15.00. Sēdes ir atklātas, un piedalīties var ikviens novada iedzīvotājs.  

 

2017.gadā notikušas 13 Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes, kurās  izskatīti 

507 jautājumi,  13 Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes, kurās  

izskatīti 95 jautājumi, 13 Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja notikušas, kurās  

izskatīti 183 jautājumi, notikušas 19 Smiltenes novada domes sēdes, kurās pieņemti 800 lēmumi. 

Neviena domes sēde nav atlikta deputātu kvoruma trūkuma dēļ. Neviens domes sēdes kavējums nav 

bijis neattaisnotu iemeslu dēļ.  

 

2017.gadā veikti grozījumi 9 novada domes saistošajos noteikumos, kā arī izstrādāti un stājušies 

spēkā 7 jauni Smiltenes novada domes saistošie noteikumi, tai skaitā:   

- Nr.1/17 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas 

kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”;  

- Nr.4/17 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Smiltenes novadā”; 

- Nr.12/17 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”; 

- Nr.13/17 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Smiltenes novadā 

- Nr.14/17 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā”; 

- Nr.15/17 ”Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā”; 

- Nr.18/17 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”.  

 

Smiltenes novada domē atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās teritorijas 

pārvaldīšanai darbojās sekojošas komisijas:  

 Vēlēšanu komisija; 

 Administratīvā komisija; 

 Publisko iepirkumu komisija; 

 Civilās aizsardzības komisija; 

 Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija; 

 Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija; 

 Zemes komisija; 

 Apstādījumu saglabāšanas komisija; 

 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija; 

 Licencēšanas komisija; 

 Pedagoģiski medicīniskā komisija; 

 Komisija Bērnu uzņemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas 

grupās pie skolām; 

 Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisija; 

 Balvas izglītībā piešķiršanas komisija; 

 Ekspertu komisija; 

 Medību koordinācijas komisija; 

 Autoceļu fonda komisija; 

 Komisija darījumu tiesiskuma uzraudzībai ar lauksaimniecības zemi. 
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2.3. PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRVIENĪBU PERSONĀLS 

Kopumā uz 31.12.2017. pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās strādāja 733 darbinieki. Vairāk 

nekā puse no darbiniekiem, tas ir 66% jeb 485, ir izglītības iestāžu darbinieki (tai skaitā 56 interešu 

izglītības iestāžu darbinieki), 10 % jeb 72 ir pagastu pārvalžu darbinieki, 11% jeb 79 darbinieki 

strādāja domes administrācijā, 8% jeb 59 ir kultūras iestāžu un bibliotēku darbinieki. Savukārt 3% 

jeb 22 darbinieki bija nodarbināti sociālā sfērā, Bāriņtiesā - 1% jeb 9 locekļi un sporta sfērā 1% jeb 

7 darbinieki. 

 
2017.gadā Smiltenes novada domē tika izsludināti 7 amata konkursi: projektu vadītājs uz noteiktu 

laiku (saņemti 18 pieteikumi), tehnisko projektu vadītājs (saņemti 7 pieteikumi), datortīkla 

administrators (saņemti 2 pieteikumi), Finanšu nodaļas vadītājs (saņemti 7 pieteikumi), 

izpilddirektora vietnieks (saņemti 29 pieteikumi), sociālais darbinieks (saņemti 4 pieteikumi) un 

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas” valdes loceklis (saņemti 4 pieteikumi). Amata konkursu 

rezultātā darbā tika pieņemti četri jauni darbinieki, no kuriem vienam darba līgums noslēgts uz 

noteiktu laiku, un divi, kuriem ir noslēgtas darba attiecības ar Smiltenes novada domi, konkursa 

rezultātā mainīja amatu. Finanšu nodaļas vadītāja amata konkurss  noslēdzās bez rezultātiem.  

 
Domes administrācija ir atvērta studentiem, kuri mācās un vēlas apgūt darba praktiskās iemaņas. 

2017.gadā augstskolas praksi izgāja 6 studenti - Kancelejas nodaļā 1 praktikants, Juridiskajā nodaļā 

3 praktikanti un Attīstības un plānošanas nodaļā 2 praktikanti. 

 
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 

 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 

Pašvaldība izveidojusi īpaša statusa 

institūciju:  

• Smiltenes novada bāriņtiesa. 

Dome ir kapitāldaļu turētāja šādās 

pašvaldības kapitālsabiedrībās:  

• SIA „Smiltenes NKUP”; 

• SIA „Līvena aptieka”; 

• SIA ,,Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca”. 

Dome ir kapitāldaļu turētāja sekojošās 

kapitālsabiedrībās: 

 SIA “ZAAO”.  

Dome ir dibinātājs šādos nodibinājumos un 

/ vai biedrībās: 

 nodibinājumā „Vidzemes attīstības 

aģentūra”; 

 biedrībā „Smiltenes sporta centrs”; 

 nodibinājumā „Smiltenes muzeja 

fonds”; 

 biedrībā „Palsmanes pieaugušo 

tālākizglītības atbalsta centrs” 

 biedrībā „Abulas lauku partnerība”. 

Dome ir dalībnieks šādās biedrībās un / vai 



 

[AUTORA VĀRDS] 23 

 

 SMILTENES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2017 

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 

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, 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Loberģu bibliotēka,  

- Birzuļu bibliotēka,  

- Palsmanes bibliotēka, 

- Variņu bibliotēka. 
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3. PAŠVALDĪBAS PAVEIKTAIS UN NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI  
 

3.1. 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). 

 

Smiltenes novadā ir 2 pirmsskolas izglītības iestādes (Palsmanes pirmsskolas izglītības iestāde, 

Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”) un 7 vispārizglītojošas izglītības iestādes: 

1) Launkalnes sākumskola, kura realizē 3 programmas (pirmsskolas, pamatizglītības 

1.posma 1.-4.klasēm un speciālās pamatizglītības 1.posma 1.-4.klasēm); 

2) Bilskas pamatskola, kura realizē 2 programmas (pirmsskolas un pamatizglītības); 

3) Blomes pamatskola, kura realizē 3 programmas (pirmsskolas, pamatizglītības un 

speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem); 

4) Grundzāle pamatskola, kura realizē 3 programmas (pirmsskolas, pamatizglītības un 

speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem); 

5) Palsmanes pamatskola, kura realizē 3 programmas (pamatizglītības, speciālās 

pamatizglītības izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālās pamatizglītības 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem); 

6) Variņu pamatskola, kura realizē 4 programmas (pirmsskolas, pamatizglītības, speciālās 

pamatizglītības izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālās pamatizglītības 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem); 

7) Smiltenes vidusskola, kura realizē 4 programmas (pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās 

izglītības vispārizglītojošā virziena un vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena). 

 

Tāpat Smiltenes novadā ir 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes: 

1) Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skola, kura realizē 7 programmas (basketbols, 

BMX, riteņbraukšana, futbols, orientēšanās sports, vieglatlētika un volejbols); 

2) Smiltenes Mākslas skola, kura realizē 1 programmu (vizuāli plastiskā māksla); 

3) Smiltenes Mūzikas skola, kura realizē 15 programmas (kora klase, klavierspēle, 

vijoļspēle, akordeona spēle, kokles spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, mežraga spēle, 

saksafona spēle, trompetes spēle, tenora spēle, tubas spēle, ģitāras spēle, eifonija spēle 

un sitaminstrumentu spēle). 

 

Smiltenes novadā darbojas arī Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs, kurā var apgūt 

tautas dejas, zīmēšanu, basketbolu, rokdarbus, floristiku, programmēšanu, kokapstrādi, LEGO 

konstruēšanu, florbolu, mūsdienu dejas, kā arī piedalīties koros, folkloras kopās, ansambļos, teātra 

pulciņā u.c. interešu nodarbībās. 

 

Smiltenes novadā atrodas divas valsts pakļautībā esošas iestādes (Palsmanes internātpamatskola un 

Smiltenes tehnikums) un privātās augstskolas Baltijas Starptautiskās akadēmijas filiāle.  

 

Izvērtējot esošo novada ekonomisko stāvokli un veicot diskusijas ar LR IZM pārstāvjiem un novada 

sabiedrību, ir nolemts arī turpmāk saglabāt visas esošās Smiltenes novada izglītības iestādes. 

 

 

 

Izglītojamo skaits Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās 2017./2018.mācību gadā ir 1959 

(skatīt tabulu nr.8), kur salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu ir audzis par 46 audzēkņiem, kur 



 

[AUTORA VĀRDS] 25 

 

 SMILTENES NOVADA DOMES PUBLISKAIS PĀRSKATS 2017 

vislielākais pieaugums ir Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītības posmā (par 45 audzēkņiem). 

Tāpat izglītojamo pieaugums ir Smiltenes vidusskolas vispārējās izglītības posmā (par 5), 

Palsmanes pamatskolā (par 14), Grundzāles pamatskolā (par 8), Bilskas pamatskolā (par 8). 

Savukārt izglītojamo samazinājums ir Blomes pamatskolā (par 9), Launkalnes sākumskolā (par 6), 

Variņu pamatskolā (par 4), Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādē (par 8) un Smiltenes 

pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” (par 7). 

 

Tabula.nr.8 Izglītojamo skaits Smiltenes novadā 2017./18.mācību gadā13 

 
 

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes (Smiltenes Mākslas skolā, Smiltenes Mūzikas skolā, 

Smiltenes bērnu un jaunatnes Sporta skolā) un Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības 

centrā (BJIIC) mācījās 1370 skolēni. 
 

2017.gada 30.augustā ar Smiltenes novada domes lēmumu tika apstiprinātas jaunas līdzfinansējuma 

maksas: Mūzikas skolā – 14 EUR mēnesī, Mākslas skolā – 7 EUR mēnesī, BJSS – 5 EUR mēnesī 

un BJIIC – 9 EUR gadā. Ir noteikts, ka no līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību 

gadā atbrīvo izglītojamos, ja:  

1) izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes vai ģimenes, kurai ar attiecīgās pašvaldības 

institūcijas lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;  

2) izglītojamajam noteikta invaliditāte;  

3) par izglītojamā īpašiem sasniegumiem, pamatojoties uz izglītības iestādes koleģiālās 

institūcijas (pedagoģiskās padomes) lēmumu. 

 

Ja izglītības programmu apgūst divi bērni no vienas ģimenes, tad vecāki par otro bērnu maksā 50% 

no noteiktās līdzfinansējuma maksas. 

 

Pēc Finanšu nodaļas datiem 2017.gadā Smiltenes novada pašvaldības finansējums 

vispārizglītojošām skolām (skatīt tabulu nr.9) sastādīja 1 822 582,00 EUR, kas ietver personāla un 

pedagogu atalgojumus ar nodokļiem (~50%), remontdarbus (~10%), dažāda veida pakalpojumus (~ 

20%), inventāra iegādi (~6%), kurināmo/degvielu (~3%), remontmateriālus (~5%), mācību 

līdzekļus (~ 3%), bibliotēkas krājumus (~3%). 

 

                                                      
13 Pārskats par Smiltenes novada Izglītības attīstības plāna 2015. – 2020.gadam īstenošanu 2017./2018.mācību gadā 
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Tabula.nr.9 Smiltenes novada pašvaldības finansējums vispārizglītojošām izglītības iestādēm 

2017.gadā14 

 
 

2017.gadā vislielākās izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī bija Launkalnes sākumskolas pirmā 

līmeņa pamatizglītības programmā (196.15 EUR). Savukārt vismazākās izmaksas mēnesī bija uz 

vienu Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības audzēkni (53.12 EUR). Procentuāli vislielākais 

pašvaldības finansējums tiek atvēlēts Smiltenes pilsētas izglītības iestādēm: Smiltenes vidusskolai 

(38.61% jeb 703770 EUR) un Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis” (17.96% jeb 

327384 EUR). Pagastu izglītības iestādēm 2017.gadā tika piešķirts 43.43% no kopējā izglītībai 

paredzētā pašvaldības finansējuma.  

 

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.  

 

2017.gadā organizētas kopumā 19 tālākizglītības profesionālās pilnveides A kursu programmas. 

Koordinējot metodisko darbu izglītības iestādēs, atbalstīta mācību priekšmetu pedagogu 25 

metodisko apvienību (MA) darbība. Notikušas vismaz 2 darba sanāksmes katrai metodiskajai 

apvienībai.  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 atbilstošas valsts izglītības politikas realizācija un 

inovāciju ieviešana. 

- Labākās pedagoģiskās pieredzes izzināšana, apkopošana un popularizēšana. 

- Skolēnu darba rezultātu analīze mācību priekšmetā novada mērogā. 

 

2017. gada 2.pusgadā Izglītības un Zinātnes ministrija un Valsts Izglītības satura centrs izvērsa 

darbības ESF projektā “Kompetenču pieeja izglītības saturā”, pārtraucot MA vadītāju darba 

                                                      
14 Pārskats par Smiltenes novada Izglītības attīstības plāna 2015. – 2020.gadam īstenošanu 2017./2018.mācību gadā 
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pārraudzību, bet akcentējot 8 metodiskās jomas, kurām Izglītības pārvalde, sadarbojoties ar 

izglītības iestādēm,  izvirzīja mācību jomu koordinatorus izglītības posmos specifisku mācību 

satura un pieejas jautājumu risināšanai: 

- Valodu jomā (2 pedagogi, ieskaitot latviešu valodu un svešvalodas); 

- Sociālajā un pilsoniskajā jomā (1 pedagogs); 

- Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā (2 pedagogi, ieskaitot 

mākslu, literatūru, mūziku, drāmu); 

- Dabaszinātņu jomā(1 pedagogs); 

- Matemātikas jomā(1 pedagogs);  

- Tehnoloģiju jomā (2 pedagogi, ieskaitot IT un mājturība); 

- Veselības un fiziskās aktivitātes jomā (2 pedagogi, ieskaitot sporta, veselības 

un drošības tematus);  

- Pirmsskolas un  sākumskolas jomā  (no katra posma 1 pedagogs). 

 

Izvēloties pedagogus – metodisko jomu koordinatorus,  tika ņemts vērā skolotāja profesionālās 

zināšanas vismaz vienā no jomu pārstāvētajiem (līdzšinējiem mācību) priekšmetiem, līderības un 

sadarbības prasmes. Par papildu kvalifikāciju uzskatīta pieredze vienas vai atšķirīgu mācību jomu 

mācību priekšmetu mācīšanā, pieredze darbā vairākās izglītības pakāpēs, jaunā satura izstrādē, 

pieredze pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē, mācību procesa vērošanā un 

atgriezeniskās saites sniegšanā, starpdisciplināru projektu īstenošanā ar skolēniem. Novada pārstāvji 

- mācību jomu koordinatori – izglītojās 8 VISC semināros un vadīja novada pedagogu darbu jaunā 

satura pamatnostādņu iepazīšanā un jauno mācību programmu novērtēšanā, un atgriezeniskās saites 

sniegšanā.  

 

Valsts pārbaudes darbu norise  

 

Kā viens no svarīgiem izglītības kvalitātes rādītājiem bieži tiek minēts rezultāti valsts pārbaudes 

darbos. Valsts pārbaudes darbu norises pārraudzīšanu Izglītības pārvalde veic visās 7 novada 

vispārizglītojošās iestādēs un centralizēto eksāmenu jomā arī Smiltenes tehnikumā. 

 

Valsts pārbaudes darbiem ir 4 dažādi pārbaudes darbu veidi:  

Diagnosticējošie darbi 

- 3.kl. latviešu valodā un 

matemātikā 

- 6.kl. latviešu valodā, 

matemātikā un 

dabaszinībās, 

- 8.kl. matemātikā,  

- 9.kl. dabaszinībās,  

- 11.kl. ķīmija/fizika 

Eksāmeni 9.kl. 

- latviešu valodā, 

-svešvalodās,  

- matemātikā,  

-Latvijas vēsturē 

Centralizētie eksāmeni 
12.kl. 

- latviešu valoda (160 

kārtotājs), 

- svešvalodas (angļu - 

142, krievu – 48),  

- matemātika (160),  

- bioloģijā (21),  

- fizikā (3),  

- ķīmijā – (10) 

Vidusskolas 

eksāmeni 12.kl.  

- ekonomika,  

- informātika 

 

Centralizēto eksāmenu rezultāti  
 

Pēc Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes datiem 2017.gadā Smiltenes novada 

vispārizglītojošo skolu 9.klašu absolventi novadā sasniedza vidējo vērtējumu 63.58%, kas ir mazāks 

par valsts vidējo vērtējumu 65.02% (skatīt Tabulu nr.10). Visaugstākos rezultātus kopumā 

sasniedza Grundzāles pamatskolas 9.klašu absolventi (72.77%), bet viszemākos rezultātus – Blomes 

pamatskolas 9.klašu absolventi (58.50%). Jāņem vērā, ka Blomes pamatskolā 2017./18.m.g. no 79 

izglītojamajiem 17 apgūst speciālās izglītības programmu. 
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Tabula.nr.10 Valsts pārbaudes darbu rezultāti Smiltenes novada skolu 9.klašu skolēniem 

2017.gadā15 

 
 

Smiltenes vidusskolas 12.klašu absolventi 2017.gada centralizētajos eksāmenos kopumā uzrādīja 

labākus rezultātus (58.05%) nekā valstī vidēji (54.04%) un valstī vidusskolās vidēji (57.65%) 

(skatīt tabulu nr.11). 

Tabula.nr.11 Valsts centralizēto eksāmenu rezultāti Smiltenes vidusskolas 12.klašu skolēniem 

2017.gadā16 

 
 

Smiltenes vidusskolā izsniegts 51 sertifikāts. Visi vidējās izglītības ieguvēji Smiltenes vidusskolā 

(vienīgajā vidējās izglītības iestādē novadā) saņēma CE sertifikātus. Svešvalodās, izmantojot 

iespēju kārtot ES valodu pārbaudījumus,  absolventi saņēmuši  krievu valodā – 3 Eiropas 

sertifikātus (visi, kas pieteicās).  Angļu valodā saņemti Eiropas B2 līmeņa sertifikāti – 21, Eiropas 

B1 līmeņa – 26 sertifikāti. 

 

Olimpiādes, konkursi, skates  
 

Skolēniem ir plašas iespējas piedalīties dažādās novada, reģiona un valsts mēroga olimpiādēs un 

konkursos. 

 

Novada līmenī skolēniem ir iespēja piedalīties sekojošās olimpiādēs un konkursos: mūzikā (2.-

4.klasēm), pāru zinībās (2.klasēm), dabaszinībās (4.klasēm), datorikā (5.-7.klasēm), mājturībā (6.-

7.klasēm), Latvijas un novada vēsturē (6.-7.klasēm), fizikā (8.klasēm), vizuālā mākslā (5.-

12.klasēm), latviešu valodā un literatūrā (5.-7.klasēm), bioloģijā (8.klasēm), angļu valodā (6. un 

8.klasēm).  

 

Reģionālā līmenī  skolēni var piedalīties olimpiādēs un konkursos: latviešu valodā (3.klasēm), 

matemātikā (3.klasēm un 5.-12.klasēm), ģeogrāfijā (8.klasēm), mūzikā (5.-12.klasēm), galvas 

rēķinos (1.-12.klasēm), pirmās palīdzības sniegšanā (8.-12.klasēm), skatuves runas un mazo formu 

uzdevumos (1.-12.klasēm). 

 

                                                      
15 Pārskats par Smiltenes novada Izglītības attīstības plāna 2015. – 2020.gadam īstenošanu 2017./2018.mācību gadā 
16 Pārskats par Smiltenes novada Izglītības attīstības plāna 2015. – 2020.gadam īstenošanu 2017./2018.mācību gadā 
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Valsts līmenī var piedalīties tikai uzaicinātie skolēni 9.-12.klašu grupā sekojošās olimpiādēs: vācu 

valodā, bioloģijā, angļu valodā, vēsturē, latviešu valodā un literatūrā, programmēšanā, fizikā, 

ekonomikā, mājturībā, matemātikā, ķīmijā, krievu valodā un ģeogrāfijā. 

 

2017.gadā olimpiādēs konkursos un skatēs kopumā piedalījās 595 novada skolēni, 34 tika uzaicināti 

uz augstāka līmeņa kārtām, kas apliecina novada skolēnu konkurētspēju. Kopumā apbalvoti 253 

novada olimpiāžu laureāti.   

 

 

Tabula nr.12 Skolēnu skaits, kas piedalījušies olimpiādēs 2017 .gadā17  
 Skolēnu 

skaits kas 

piedalījušies 

olimpiādēs 

1. – 12. 

klasēs 

mācījās 

% 

piedalījušies 

olimpiādēs 

Apbalvoto 

skaits 

Apbalvotie 

pret 

dalībnieku 

skaitu % 

Bilskas pamatskola 28 56 50 8  28,5 

Blomes pamatskola 40 84 47,6 9 22,5 

Grundzāles pamatskola 54 82 65,8 11 20,3 

Launkalnes sākumskola 2 14 14,3 2 100 

Palsmanes pamatskola 52 121 42,9 25 48 

Smiltenes vidusskola 392 861 45,5 192 48,9 

Variņu pamatskola 27 58 46,6 6 22,2 

 

 

Projektu īstenošana  

 

2017. gadā izglītības jomā uzsākta dažādu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana: 

Valsts izglītības satura centra (VISC) koordinētā ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību 

saturā” mērķis nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju 

atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas 

izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Kā jaunā mācību satura aprobētājas – 

pilotskolas novadā darbojas Grundzāles pamatskola un Smiltenes vidusskola. 3 novada pedagogi 

iesaistīti skolotāju ekspertu un skolotāju – konsultantu tālākizglītības apguvē un uzsākuši 

izglītojošo darbu novada vispārizglītojošajās skolās, kuras nav ESF projekta “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” pilotskolas. 

 

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) koordinētajā ESF projektā “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2017. gada 1. aprīlī Izglītības pārvaldē darbu 

uzsāka 2 pedagogi – karjeras konsultanti (darba slodze – 1,64). Projekta mērķis  uzlabot pieeju 

karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta 

izmēģinājums skolas   ir Blomes pamatskola, Palsmanes pamatskola un Smiltenes vidusskola. 

Atbilstoši projekta vadlīnijām atsevišķās aktivitātēs tiek iesaistīti arī pārējo novada skolu skolēni. 

 

Valsts izglītības satura centra (VISC) koordinētā ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” darbojas Palsmanes pamatskola un Smiltenes vidusskola. Projekta mērķis - 

nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas 

attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un 

mācību sasniegumus. 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) koordinētā ESF projekta “Priekšlaicīgas mācību 

pamešanas risku samazināšana” mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 

                                                      
17 Smiltenes novada Izglītības pārvaldes dati  
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preventīvus un intervences pasākumus.   Riska mērķauditoriju veidos visu novada skolu 5.-12.klašu 

skolēni; uzsākta individuālo plānu izveide. 

 

Iniciatīva “Skolas soma” paredz nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts 

garantētās izglītības ietvaros iespēju klātienē piedzīvot Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, 

kultūrtelpu un attiecības  dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un 

valstisko identitāti. Uzsākta projekta piedāvāto iespēju apzināšana katrā novada skolā. 

 

2017.gadā noritēja vizuālās mākslas skolotāju MA sadarbībā ar Mākslas skolu organizētais 

konkurss “Skaista mana tēva sēta”, kura rezultātā izvēlēti kvalitatīvākie, interesantākie skolēnu 

darbi, kurus izmantot skolēna pierakstu klades vāka noformējumam. Skolas klade plānota kā 

dāvana novada skolēniem par labu veikumu valsts jubilejas gadā. 

 

Atbalsts skolēnu izziņas interešu attīstībai 

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

kopīgi noorganizējuši novada 1. – 4. klašu un 5. – 9. klašu skolēnu grupām izzinošas un uz 

inženierzinātņu izpratni vērstas nodarbības sadarbībā ar   Zinoo, TehnoBuss . 

 Atbalstīta skolēnu piedalīšanās Jauno ģeogrāfu (skolotāja Ingūna Rulle), Jauno fiziķu 

(skolotāji Anda Mežinska un Andrejs Miķis),   Jauno matemātiķu (skolotājas Ina Zālīte un 

Vera Rācene (5.-8.klašu) un Inguna Kondratjeva (9.-11.klašu)skolās. 

 Izglītības pārvalde atbalstījusi pirmās palīdzības sniegšanas sacensību organizēšanu un 

norisi. Pasākumu brīvprātīgi koordinē un sagatavo Smiltenes vidusskolas medmāsa Ginta 

Rudzīte. Uzvarētāja komanda piedalījās valsts līmeņa sacensībās Ādažos. 

 Novada skolēni regulāri tiek aicināti un motivēti piedalīties starptautiskajā konkursā “Rēķini 

galvā!”. Pasākumu koordinē un organizē Smiltenes vidusskolas  direktores vietniece, 

novada sākumskolas MA vadītāja Vita Leite. 

 Smiltenes novada skolēnu konkursā dalībai mācību apmaiņas programmā sadarbībā  ar 

Cherokee County ASV apmeklēja 6 skolēni.   

 

2017. gadā Smiltenes novada domes stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu 

izglītojamajiem par labiem, teicamiem un izciliem mācību rezultātiem un sabiedrisko aktivitāti 

saņēma: 2016./17.m.g. 2.semestrī - 71 skolēns; 2017./18.m.g. 1.semestrī  - 73 skolēni. Stipendiātu 

skaitam ir tendence pieaugt. 

 

Pedagogu motivēšana un izvērtējams 

 

Smiltenes novada domes konkursā „Par sasniegumiem izglītībā” ar mērķi stiprināt pedagoga 

profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā, motivēt pedagogus radošam darbam Skolotāju dienā  

apbalvoti 29 pedagogi. 

 

Balvu mācību darbā (nodrošina kvalitatīvas, stabilas zināšanas, prasmes, iemaņas, skolēniem 

sasniegumi olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un ZPD konkursos, interešu izglītībā, 

rezultatīvs darbs ar bērniem, kam ir mācīšanās grūtības) saņēma: 

- Mārīte Liezere , Blomes pamatskola; 

- Anita Moruza, Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”; 

- Dace Zeihmane-Medejse, Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”; 

- Lāsma Broze, Launkalnes sākumskola; 

- Inese Stača, Palsmanes internātpamatskola; 

- Jana Melbārde, Grundzāles pamatskola; 

- Aiga Eimane, Palsmanes pagasta PII; 
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- Sarmīte Miezīte, Bilskas pamatskola; 

- Aija Krūze, Smiltenes Mūzikas skola; 

- Pēteris Vilks, Smiltenes Mūzikas skola; 

- Raisa Krieviņa , Smiltenes tehnikums. 

Balvu audzināšanas darbā (izcils darbs ar audzināmo klasi, grupu, individuāls audzināšanas darbs 

ar bērniem, kam ir mācību un uzvedības traucējumi, darbs ar vecākiem,  patriotiskā audzināšana, 

karjeras izvēles darbība, panākumi vispārcilvēcisko vērtību ieaudzināšanā) saņēma: 

- Elita Stieģele, Smiltenes vidusskola; 

- Sanita Ceriņa, Smiltenes vidusskola; 

- Ārija Veitmane, Smiltenes vidusskola; 

- Līga Osma, Smiltenes vidusskola; 

- Iveta Šmulāne, Smiltenes vidusskola; 

- Jeļena Dombrovska, Smiltenes vidusskola; 

- Diāna Kokarēviča, Smiltenes vidusskola; 

- Anita Pogule, Launkalnes sākumskola; 

- Santa Indrēvica, Palsmanes pamatskola; 

- Vita Audere, Smiltenes tehnikums. 

 

Balvu radošumā, inovācijās (jaunu metožu, pieeju pielietošana nodarbībās, to ieviešana izglītības 

iestādē, novadā, jaunu mācību un metodisko līdzekļu izstrādāšana, ieviešana nodarbībās, izglītības 

iestādē, novadā, pieredzes nodarbību, semināru, kursu vadīšana) saņēma: 

- Elita Tilčika, Smiltenes vidusskola; 

- Dina Būce, Launkalnes sākumskola; 

- Laila Legzdiņa, Variņu pamatskola; 

- Inga Rācene, Smiltenes Mūzikas skola; 

- Aiva Ciemiņa, Palsmanes internātpamatskola; 

- Augusts Būce, Smiltenes tehnikums. 

 

Balvu atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem (skolēnu sasniegumi reģiona, valsts un 

starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās un skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu lasījumos) saņēma Inga Strazdiņa, Smiltenes Mūzikas skola.  

 

Balvu izglītības iestādes vadīšanā (kvalitatīva pedagoģiskā un saimnieciskā vadība, mūsdienīga 

izglītības darba organizācija, sakārtotība dokumentācijā, darbs ar personālu, iestādes, vadītāja 

līdzdalība projektos, finanšu piesaistīšana, inovāciju rosināšana, ieviešana un atbalstīšana iestādē) 

saņēma Ingrīda Paegle, Smiltenes tehnikums. 

 

 

Smiltenes novada skolu sports  

 

Skolu sacensības tika organizētas pēc MA sanāksmē apstiprināta sacensību nolikuma, darbu vada 

metodiķe Kitija Klempnere. Kalendārā paredzētās sacensības notika  pavisam 11 sacensības 

dažādām vecuma grupām. Rezultāti tika apkopoti un elektroniski aizsūtīti uz skolām. No skolu 

komandu dalības sacensībās veidojas skolu  rezultāts kopvērtējumā. 2016./2017.mācību gadā skolu 

kopvērtējumā pamatskolu 1.-9.klašu grupā 1.vieta - Grundzāles pamatskola; 2.vieta  - Palsmanes 

pamatskola; 3.vieta - Variņu pamatskola. Uzvarētājas skolas saņēma materiālu atbalstu iegādāties 

sporta inventāru. 

 

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

stafetēs „Top”, skrējienā „Smiltenes apļi”, orientēšanās sacensībās „Azimuts” un „Azimuta vasara”; 

Smiltenes novada čempionātā basketbolā, telpu futbolā, volejbolā un pludmales volejbolā, kā arī 
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citos novada un pagastu rīkotajos sporta pasākumos. Aktīvākās skolas  mācību gadā ir bijušas 

Smiltenes vidusskola, Grundzāles pamatskola (skolotājas Māris Stabiņš), Variņu pamatskola 

(skolotāja Zanda Beitika) un Palsmanes pamatskola (skolotājs Mārtiņš Veģeris). 

 

 

2017.gadā pirmo  reizi skolēni Smiltenē varēja sekot Latvijas jaunatnes Olimpiādes sacensību 

norisei BMX, pludmales volejbolā un svarcelšanā, kā arī atbalstīt sava novada dalībniekus.  

 

Smiltenes novada skolu audzēkņi piedalās un uzrāda labus rezultātus, startējot republikas un 

starptautiskajās sacensībās. Jauniešiem tā ir lieliska sacensību pieredze. Par starptautisko sacensību, 

Latvijas Jaunatnes olimpiādes un Latvijas čempionātu medaļniekiem 2017.gadā kļuva 42 mūsu 

novada skolu skolēni.  Smiltenes novada izglītības iestāžu komandas piedalās Latvijā organizētajās 

klašu sacensībās, kā  „Ledus gladiatora cīņās”, ZZ sacensībās un stafetes sacensībās „Sporto visa 

klase”.   

 

 

Novada atbalsta speciālistu darbība 

Smiltenes novadā kā atbalsta speciālisti strādā novada logopēde Ārija Baumane un izglītības 

psiholoģe Inese Rieksta.  

 

Gatavojoties mācību uzsākšanai, logopēde visā novadā veica pirmsskolas vecuma (5 -6 gadu 

vecumā) bērnu lasītprasmes izpēti un vecāku konsultēšanu uz vietas iestādē.  Veicot apsekošanu 2 

reizes gadā (rudenī un pavasarī),   103 novada bērniem  prasmes novērtētās pēc starptautiskā 

DIBELS Next testa. Smiltenes PII “Pīlādzītis”  bērniem ar ļoti zemiem rādītājiem tika veikts arī 

ziemas mērījums un notika pārrunas ar vecākiem.  

 

Valodas traucējumu diagnosticēšanai un novēršanai sadarbība notikusi ar 53 novada izglītības 

iestāžu bērniem un viņu vecākiem. Ar 14 skolēniem sadarbība runas un valodas, lasītprasmes, 

rakstītprasmes korekcijā turpinās. Individuālas nodarbības ar logopēdiem notiek 1 reizi nedēļā pēc 

noteikta plāna. Nodarbības apmeklē skolēni un bērni no novada pirmsskolas izglītības iestādēm 

kopā ar vecākiem.   

 

Izglītojošas nodarbības par tēmām: „Agrīnā vecuma bērnu kompleksa attīstības novērtēšana un 

veicināšana”, “Pirmskolas un sākumskolas pēctecība. Logopēda ieteikumi”, “Runas un valodas 

attīstība”, “Lasīt un rakstītprasmes veicināšana” organizētas vecāku un pedagogu sanāksmēs  

Grundzāles pamatskolā, Palsmanes pamatskolā, Smiltenes vidusskolā, Bilskas pamatskolā, 

Launkalnes sākumskolā, Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”. 

 

Izglītības psiholoģe 2017.gadā visvairāk strādāja ar pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, 

pirmsskolas un skolas pedagogiem, izmantojot tādas darba metodes kā individuālā psiholoģiskā 

konsultēšana, bērnu intelektuālo un spēju izvērtēšana, Marte Meo metode, ģimenes psihoterapijas 

metode, izglītojošas lekcijas un praktiskas nodarbības. Lai risinātu dažādus jautājumus, pēc 

nepieciešamības psiholoģe piedalījās arī starpinstitucionālās sadarbības vienības sanāksmēs kopā ar 

novada Sociālo dienesta pārstāvjiem. Gada laikā individuālas konsultācijas sniegtas 20 bērniem un 

viņu vecākiem (pārsvarā Smiltenes pilsētas PII „Pīlādzītis”), kopā 79 individuālās konsultācijas. 

Galvenās konsultāciju tēmas - bērna attīstības izprašana, veicināšana, atbilstošu disciplinēšanas 

veidu attīstīšana vecākos, bērna mācību un emocionālo grūtību izvērtēšana, novēršana, skolas 

gatavības pārbaude. 
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Bērnu uzvedības, emocionālā stāvokļa novērojumos, dažādu akūtu situāciju risināšanai  (Smiltenes 

PII „Pīlādzītis”)  - veltītas 115 stundas. Galvenās problemātiskās jomas - bērnu grūtības adaptēties 

iestādē, uzvedības un emocionālās attīstības traucējumi, dažādu neirotisku traucējumu izpausmes. 

 

Tāpat psiholoģe konsultēja pirmsskolas skolotājus par bērnu uzvedības izprašanu, vadīšanu, 

sadarbību ar vecākiem, personīgo resursu stiprināšana. Organizēti izglītojošas nodarbības semināri 

pedagogiem par tēmām: „ Kā runāt ar bērnu vecākiem?” - PII “Pīlādzītis; „Klases vadīšana, 

attiecību veidošana ar skolēniem” - Blomes un Variņu pamatskolās; „ Kā atvieglot savu dzīvi, darbā 

ar skolēniem.”- Bilskas pamatskolā; „Kā saprast un vadīt bērna emocijas?” - Palsmanes PII. 

 

Lielu interesi jaunajiem un topošajiem vecākiem raisīja logopēdes  un novada psiholoģes nodarbību 

cikls "Iepazīsti savu mazuli!" Smiltenes novada vecākiem, kuru bērni ir vecumā līdz 3 gadiem.  

Vecāki šo aktivitāti novērtēja kā ļoti vērtīgu un vajadzīgu.   

 

 
3.2. 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, 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. 

 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, 
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- 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.   

 

2017.gadā Smiltenes novadā darbojās 42 dažādi amatiermākslas kolektīvi Amatiermākslas kustībā 

iesaistījušies 720 dalībnieki. Smiltenes novada iedzīvotāji savas prasmes un talantus demonstrē 

amatierteātru kolektīvos, vokālajos ansambļos, jauktajos koros, senioru deju kolektīvos, līnijdeju 

kolektīvos, lietišķās mākslas studijā, rokdarbu pulciņos , pūtēju orķestrī un folkloras kopā.  

 

Apkopojot Smiltenes novada Smiltenes pilsētas un pagastu datus par kultūras pasākumu un 

apmeklētāju skaitu, kā arī gūtos ieņēmumus 2017.gadā, var secināt, ka  salīdzinot ar 2016.gadu, gan 

pasākumu kopskaits, gan to apmeklējums novadā ir pieaudzis. Novadā kopumā notikuši 265 

pasākumi, tai skaitā 102 pasākumi notikuši Smiltenes pilsētas kultūras centrā.  

 

 
9. attēls Statistika par Smiltenes novada pasākumu skaitu, apmeklētājiem un ieņēmumiem 

2017.gadā18 

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. 

 

                                                      
18 Datu avots: Smiltenes novada Kultūras pārvalde 
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2017.gadā Smiltenes pilsētas Kultūras centra kinozālē rādīti 275 filmu seansi, kopumā tos 

apmeklējuši 8829 filmu/multfilmu cienītāji. 

Kultūras prioritātes 2018.gadā -  Smiltenes novada kolektīvu dalība XXVI Vispārējiem latviešu 

Dziesmu un XVI Deju svētkos, Latvijas simtgades atzīmēšana.  

 

 
3.3. SOCIĀLĀ JOMA  

Sociālais dienests 

 

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

domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus 

Smiltenes novada iedzīvotājiem. Pēc teritoriālās apvienošanās tika izveidots viens – novada domes 

sociālais dienests, saglabājot sociālo darbinieku pieņemšanas telpas visās pagastu teritorijās, kur 

iedzīvotājus, tāpat kā iepriekš, turpina pieņemt sociālie darbinieki, nodrošinot sociālo pakalpojumu 

pieejamību iespējami tuvu klientu dzīvesvietai. Smiltenes novada sociālā dienesta darbs tiek 

organizēts atbilstoši sociālā dienesta Nolikumam, no jauna izstrādātajiem pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem sociālajā jomā, Darba kārtības noteikumiem, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumam, sociālo jomu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem. Sociālā dienesta darbu metodiski vada Latvijas Republikas Labklājības 

ministrija.  

 

2017.gadā pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumiem un  

Labklājības ministrijas izstrādātām vadlīnijām par  pašvaldības sociālās palīdzības sistēmas 

pilnveidošanu, pašvaldība pieņēma jaunus saistošos noteikumus atbilstoši Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā noteiktiem principiem. Turpmāk sociālās palīdzības piešķiršanas mērķi 

var būt viena no likumā minētajām pamatvajadzībām (pārtika, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, 

obligātā izglītība) un tiesības to saņemt jāparedz ģimenēm (personām), kurām noteikta atbilstība 

trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, izņemot pabalstu krīzes situācijā.  

 

Visus pārējos pēc pašvaldības iniciatīvas noteiktos pabalstus, kur netiek ievērots kaut viens no 

iepriekšminētajiem pamatprincipiem, jānosaka atsevišķos pašvaldības saistošajos noteikumos. 

2017.gada 25.oktobrī apstiprināja Saistošos noteikumus Nr.14/17 “Par sociālās palīdzības  

pabalstiem Smiltenes novadā” Noteikumos iekļauti pabalsti tikai trūcīgām un/vai maznodrošinātām  

personām/ģimenēm.   

 

2017.gada 25.oktobrī apstiprināja Saistošos noteikumus Nr.13/17 “Par maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusa piešķiršanu Smiltenes novadā”.  

 

2017.gada 25.oktobrī apstiprināja Par Saistošo noteikumu Nr.15/17 “Par pašvaldības  pabalstiem 

Smiltenes novadā” Noteikumos iekļauti pabalsti Smiltenes novada iedzīvotājiem daudzbērnu 

ģimenē, bērniem invalīdiem, aizbildnībā esošiem bērniem, politiski represētām personām  100 un 

vairāk gadu sasniegušām personā, bērna piedzimšanas pabalsts, apbedīšanas pabalsts, personām pēc 

ieslodzījuma.   

 

Sociālā palīdzība 

2017. gadā sociālā palīdzība piešķirta 927 ģimenēm, kopā 1851 personām ģimenēs: 

- 708 bērni, t.sk. bērni ar invaliditāti 31;  

- 507 pilngadīgas darbspējīgas personas, t.sk.: 
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o Strādājošas personas 82,  

o nestrādājošas personas 398, 

o personas bērna kopšanas atvaļinājumā 27. 

- 94 pilngadīgas personas ar invaliditāti, 

- 542 pensijas vecuma personas. 

Sociālās palīdzības nodrošināšanai kopā izlietoti 185173,91 EUR. No tiem 86% 

(159370,81EUR) naudā, bet 14% (25803,10 EUR) natūrā (palīdzība tiek sniegta nevis naudas 

izteiksmē, bet apmaksājot kādu pakalpojumu vai pārskaitot naudu uz pieprasītāja kontu). Izvērtējot 

klientu materiālo stāvokli, tiem piešķir trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu. 

Smiltenes novadā ir arī tādi sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir neizvērtējot personu 

materiālo stāvokli. 

 

 

10.attēls Statistika par Smiltenes novada izsniegto pabalstu kopsumma 2017.gadā19 

 

Sniegti sociālie pakalpojumi 

 

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

atjaunošanu vai uzlabošanu, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā - sociālās rehabilitācijas, 

profesionālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes, sociālā darba pakalpojumi, kurus nodrošina personas 

dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.  

 

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; 

                                                      
19 Datu avots: Smiltenes novada Sociālais dienests  
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- Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācijas pakalpojumi (bērnu namos, ģimenes 

tipa bērnu namos u.c.); 

- Veļas mazgāšanas pakalpojums; 

- Psihologa pakalpojums; 

- Atbalsta un pašpalīdzības grupa; 

- Īslaicīgā sociālā aprūpe institūcijā; 

- Dušas  izmantošana.  

 

Kopā izdevumos par sociāliem pakalpojumiem iedzīvotājiem izlietots 162537,37 EUR, tai skaitā: 

- valsts finansējums asistentu pakalpojuma nodrošināšanai 47963,64 EUR un psihologa 

pakalpojumi cietušiem bērniem no prettiesiskām darbībām – 3571,54 EUR. 

- No pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie (pirktie) sociālie pakalpojumi no citām 

pašvaldībām: 

o Nodrošināti ilgstošas un īslaicīgas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi  

- pansionātos 2 personām pakalpojums tiek pirkts no citas pašvaldības, 2017.gadā izlietoti 

7114,00 EUR, 22 personām pakalpojums nodrošināts SIA „Smiltenes sarkanā krusta 

slimnīcā” par summu 55950,00 EUR; 

o Psihologa pakalpojumi – rehabilitācija dzīvesvietā izmantojušas 92 personas, par kopējo 

summu 3500,00 EUR. 

 

2017.gadā no Smiltenes pašvaldības budžeta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem kopā 

izlietoti 162537,37 EUR, šos pakalpojumus saņēma 389 Smiltenes novadā deklarētie iedzīvotāji 

(142 bērni, 247 pilngadīgas personas).  

Aprūpe mājās sociālie pakalpojumi  

Jau vairākus gadus uz deleģējuma līguma pamata aprūpi mājās nodrošina Latvijas Samariešu 

apvienība. Aprūpes mājās pakalpojumu   piešķir atbilstoši personu individuālajām vajadzībām pēc 

individuāli sastādīta aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas plāna un līmeņa. 

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu - aprūpe mājās, Smiltenes novadā izlietoti 27121,00 EUR, un 

šo pakalpojumu saņēma 34 klienti (7 vīrieši, 27 sievietes),  

Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā  pilngadīgām personām  

2017.gada sākumā  Smiltenes novada SIA „Smiltenes sarkanā krusta slimnīcā” aprūpes nodaļā 

izveidoja jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām 

personā, kas  nodrošina diennakts sociālo aprūpi un veselības aprūpi minimālā apjomā personām, 

kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās pakalpojumu, pēc operācijas 

periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes 

institūcijā - līdz 10 diennaktīm, vienai personai 2 reizes gadā. Izlietoti  19567,35 EUR, un gada 

laikā  pakalpojumu saņēma 63 persona. 

Nakts patversme 

Aizvien ir aktuāls jautājums par sociālās aprūpes un uzraudzības nodrošināšanu bezpajumtniekiem, 

dokumentu noformēšanu ārstēšanai stacionārā un/vai  ievietošanai ilgstošas aprūpes iestādēs – 

bezpajumtnieki sociālā darbinieka redzeslokā nonāk ar dziļām veselības problēmām, personas 

nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, nepieciešama medicīniskā un sociālā aprūpe. Situāciju 

saasina pajumtes, sociālo attiecību, finansiālo resursu neesamība. 2017.gadā, uz līguma pamata, 
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nodrošinājām   nakts patversmes pakalpojumu citā pašvaldībā,   Evaņģēlisko Kristiešu draudzes 

“Zilais Krusts” izveidotā iestādē, ko  izmantoja 1 persona, tam izlietojot 150,00 EUR.  

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie pakalpojumi  

Šādus pakalpojumus izmanto Smiltenes novada iedzīvotāji, kuri uzturas pansionātos.  

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi - pilngadīgām personām sniegtie 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek nodrošināti novada iestādē (SIA 

„Smiltenes sarkanā krusta slimnīcā” aprūpes nodaļā/pansionātā) – 21 klienti, tam izlietojot 

65765,00 EUR.  

 

Pašvaldība pirktie sociālie pakalpojumi no citas pašvaldības - šiem pakalpojumiem Smiltenes 

pašvaldība izlietojusi 4564,02 EUR, par 2 personām, kuriem pakalpojums tiek pirkts no citas 

pašvaldības (pansionāti- Nodibinājums “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs”, 

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Zemgale").  

 

Asistenta pakalpojumi 

No 2013.gada marta Sociālais dienests  administrē asistentu pakalpojumus Smiltenes novadā 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta 

pakalpojumu pašvaldībā”. Asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 2017.gadā ir izlietoti 47963,64 

euro. Valsts atbalstīto asistenta pakalpojumu Smiltenes novadā 2017.gadā saņēma 68 cilvēki ar 

īpašām vajadzībām. 

Valsts finansēto asistentu pakalpojumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 „Kārtība, 

kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” klientiem iespējams izmantot dažādu 

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

mērķu īstenošanai:  

- nokļūšanai uz darbavietu, saimnieciskās darbības veikšanas vietu, ražojumu 

realizācijas vietu un atpakaļ;  

- nokļūšanai uz izglītības iestādi vai iestādi, kurā notiek kursi un atpakaļ; 

- nokļūšanai uz augstākās izglītības iestādi un atpakaļ, palīdzībai apgūt izglītības 

programmu (personām ar I grupas redzes invaliditāti);  

- nokļūšanai uz dienas aprūpes centru, dienas centru vai citu sociālās aprūpes, 

sociālās rehabilitācijas institūciju un atpakaļ, kā arī dienas aprūpes centra, dienas 

centra vai citu sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu 

saņemšanai;  

- nokļūšanai uz ārstniecības pakalpojumu saņemšanas vietu (t.sk.ģimenes ārsta 

apmeklējums), valsts un pašvaldību iestādi, institūcijas, kurām ir deleģēta valsts 

un pašvaldību uzdevumu izpilde, finanšu institūciju, kā arī institūciju personas 

interešu aizstāvībai un atpakaļ, arī pakalpojuma saņemšanai vai uzturēšanās 

institūcijā, ārstniecības iestādē pakalpojuma saņemšanas laikā;  

- nokļūšanai pieaugušajiem uz biedrību vai nodibinājumu, brīvprātīgā darba 

norises vietu, sporta aktivitāšu norises vietu, pašdarbības iestādi, bērniem uz 

mūzikas, mākslas un sporta skolām, ārpusskolas pasākumu norises vietu u.c. 

interešu izglītības iestādēs, bērniem arī mūzikas, mākslas un sporta skolas, 

ārpusskolas pasākumu u.c. interešu izglītības aktivitāšu laikā;  

- iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu 

apmeklējumam, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu. 
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Apkopojot datus redzams, ka visi klienti asistenta pakalpojumu izmanto iepirkšanās, teātru, 

koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējumam, kas saistīts ar brīvā 

laika pavadīšanu. Lai nokļūtu uz darba vietu un no tās, šo pakalpojumu saņēmuši 4 cilvēki. 

Izglītības iestādes apmeklēšanai asistenta pakalpojumu Smiltenes  novadā 2017.gadā izmantojuši 6 

bērni. Pieaug asistenta pakalpojuma izmantošana ārstniecības pakalpojumu saņemšanai, nokļūšanai 

uz valsts un pašvaldības iestādēm.  

 

Sociālo pakalpojumu pieprasīšanai 2017.gadā ir reģistrēti 328 klientu iesniegumi par pakalpojumu 

nepieciešamību, sagatavoti 328  lēmumi, noslēgti 125  līgumi ar klientiem par pakalpojuma 

piešķiršanu – 83 asistenta pakalpojumu piešķiršanai, 13 – aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanai, 

10 – ilgstošas aprūpes pakalpojuma piešķiršanai, 102 – īslaicīgā sociālas aprūpes pakalpojuma 

piešķiršanai, 1 – specializētā ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršana personai ar 

smagiem garīga rakstura traucējumiem.  

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums SIVA tika piešķirts 17   personām – 14 personām ar 

funkcionāliem traucējumiem, 2   politiski represētām personām, 1   ČAES avārijas seku  

likvidēšanas dalībniekiem. 

 

2017.gadā 2  personām ir piešķirts sociālais pakalpojums specializētā ilgstošas sociālās aprūpes 

institūcijā, kā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.   

Aizpildītas 42   personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketas, kuras 

iesniedzamas VDEĀK invaliditātes grupas noteikšanai 

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no prettiesiskām darbībā cietušām un vardarbību veikušām  

personām 

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz vardarbībā cietušiem pilngadīgiem cilvēkiem un 

vardarbību veikušiem cilvēkiem. 

Šo pakalpojumu novadā organizē un sniedz sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem 

Arnita Freiberga un psiholoģe Dace  Gailīte. 

 

Sniegto sociālo pakalpojumu mērķis  ir novērst, vai mazināt turpmākus vardarbības riskus, kā arī ir 

palīdzēt vardarbību veikušam pilngadīgam cilvēkam apzināt fiziskās un psiholoģiskās vardarbības 

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

u.c., iespējams arī citiem pieaugušiem cilvēkiem). Pakalpojuma sniedzēja uzdevumi ir klienta 

iekšējās motivācijas veidošana pārmaiņas īstenošanai un pārmaiņu īstenošanas apņemšanās 

nostiprināšana.    
 

Darbinieces Smiltenes novadā 2017.gadā ir novadījušas 2 atbalsta grupas pieaugušajiem 

vardarbības veicējiem. Smiltenes novadā individuālo konsultāciju veidā šo pakalpojumu 

izmantojuši 19 cilvēki (no tiem 10 sievietes, 9 vīrieši). Atbalsta grupu nodarbības 16 reižu  ciklu 

izgājuši 16 klienti  (no tiem 8 vīrieši, 8 sievietes). 

 

Vardarbībā cietušas pieaugušas personas 2017.gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

dzīvesvietā individuālo konsultāciju veidā Smiltenes novadā ir izmantojušas 17 personas, valsts 

finansējumu 3166,20 EUR 

 

Vardarbībā cietušie bērni - 9 izmantojuši psihologa konsultācijas novadā individuālo konsultāciju 

veidā ar Valsts finansējumu 1280,70 EUR. 
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Arvien vairāk tiek atklāti vardarbības gadījumi ģimenē, līdz ar to pieprasījums pēc krīžu centra 

pakalpojumiem ikkgadu ir aktuāls. 2017.gadā tika izsniegts 1 nosūtījums bērna rehabilitācijai 

institūcijā,,Valdardze”, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, lai saņemtu 30 dienu valsts 

apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, izlietotais finansējums no valsts ir 180,00 EUR. 

Pašvaldības sociālajā dienestā vardarbību veikusi pieaugusi persona valsts finansēta pakalpojuma 

individuālo konsultāciju un atbalsta grupu veidā ir izmantojuši 5 novada iedzīvotāji. 

Psihologa pakalpojumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem izmantojuši 71 novada pieaugušais un 

21 bērns par pašvaldības finansējumu 3500 EUR. 

Turpinām iepriekšējā gadā uzsāktā pakalpojuma – izlīgums ieviešanu  
 

Šogad pakalpojumam pieteicās viena ģimene, bet pakalpojums tika pārtraukts, jo konfliktējošās 

puses atteicās no procesa virzības. Izlīgums ir brīvprātīgs process, kurā konfliktējošās puses ar 

neitrālas trešās personas – starpnieka  palīdzību, pašas mēģina atrast konstruktīvu konflikta 

risinājumu un  kurā abas puses tiek atbalstītas, lai tās noslēgumā justos kā uzvarētājas. Tas ir 

konfliktu risināšanas process, kas ir kā papildinājums un reizē arī alternatīva tiesas procesam un kas 

ieņem aizvien svarīgāku lomu dažāda veida domstarpību gadījumos. Izlīguma mērķis ir panākt, lai 

katra konfliktējošā puse panāktu uz savām interesēm vērstu rezultātu. Izlīgumā nav zaudētāju. Ar 

izlīguma palīdzību konflikts var tikt atrisināts ātrākā laikā vai arī no tā var izvairīties pavisam. 

Smiltenes novada Sociālā Dienesta klientiem ir iespēja saņemt šo pakalpojumu – risināt 

savstarpējus konfliktus ar starpnieka palīdzību.  

 

Projektu īstenošana 

Smiltenes novada sociālais dienests ir iesaistīts vairāku projektu īstenošanā: 

 2017.gadā turpinājās  NVA pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ieviešana 

Smiltenes novadā, periodā no 2017. gada 4. janvāra  līdz 2017.gada 16.decembrim tika 

izveidotas 12 jaunas algoto pagaidu sabiedriskā darba vietas, iesaistītas 47 personas 

nodarbinātības pasākumos.  

 Pateicoties dienesta darbinieces personīgai iniciatīvai un ieguldītam darbam ir 

uzsākta projekta „Pasākumi vietējas sabiedrības veselibas veicināšanai Smiltenes 

novada  9.2.4.2 Pasākumi vietējas sabiedrības veselibas veicināšanai un slimību 

profilaksei.”. 

 Laikā no  2017.gada 12.jūnija līdz 22.jūnijam  tika organizēta dienas nometni (bez 

nakšņošanas) 30 bērniem vecumā no 8 – 15 gadiem.   

 Smiltenes novada pašvaldība 2017.gadā turpinājām darbību sadarbībā ar Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūru (JSPA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu 

"PROTI un DARI!". 

 2017.gadā turpinās projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošana. Pasākuma “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta īstenošana. 

2017.gadā daļēji tika pabeigta mērķa grupu individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta 

plānu izstrāde, uz kā pamata tiks veikta papildus nepieciešamo pakalpojumu attīstības 

plānošana un ieviešana pašvaldībā. 

 Dienests ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda un Labklājības ministrijas projektā 

“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, kura ietvaros viena no atbalstāmajām 

darbībām ir kompensācija pašvaldībām 70 procentu apmērā par sociālā darba speciālistu 

profesionālās kompetences pilnveidi- dalību apmācībās un supervīzijā. 2017.gada 5.jūnijā 

Sociālais dienests noslēdza līgumu Nr.97/23-2 ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA” par 12 sociālā darba speciālistu profesionālās 

kompetences pilnveides pakalpojumiem, veicot grupas un individuālās supervīzijas, laika 

posmā no 2017.gada 10.augusta līdz 2017.gada 31.decembrim. Sociālā darba speciālisti 
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apmeklēja  grupas un individuālās  supervīzijas, piedaloties sešās grupas supervīzijas sesijās 

un sešās individuālās supervīziju konsultācijas, kuras notika Smiltenē, Galdnieku ielā 10b.  

 

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 2017.gada beigām Smiltenes novada Bāriņtiesa darbojas 9 locekļu sastāvā – priekšsēdētājs un 8 

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

loceklis. 

2017. 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 2017. gadā bāriņtiesa piedalījās 32 tiesas sēdē kā prasītāja un trešā 

persona. Tāpat 2017.gadā bāriņtiesa ir sagatavojusi un palīdzējusi iesniegt aizgādņiem pieteikumus 

tiesai personu rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanai.     

 

Smiltenes novada bāriņtiesa sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un  Smiltenes 

novada bērnu un ģimenes atbalsta centru un Smiltenes kultūras centru rīkoja 2017.gadā 2 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.  

 

2017. 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.  

 

2017.gadā visi bāriņtiesas darbinieki apguvuši profesionālās kvalifikācijas pilnveides apmācības 

programmu bērnu tiesību aizsardzības jomā un apmeklējuši radošās darbnīcas  “Komunikācijas 

tehnika”.   

 

Viennozīmīgi lielu daļu no bāriņtiesas darba aizņem notariālie pakalpojumi jeb apliecinājumu 

izdarīšana. Bāriņtiesa sniedz arī juridiskās konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Bāriņtiesa  

palīdz sastādīt prasības pieteikumus tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu un konsultē iedzīvotājus šajos 

jautājumos, kā arī sagatavo dokumentus iesniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fondā. 

 

Kā Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas pārstāve Aurika Zīvere piedalījās  Juridiskās komisijas 

sēdēs. Tāpat tika sniegtas konsultācijas Tieslietu ministrijas pārstāvjiem par Apliecinājumu 

izdarīšanu bāriņtiesā.  

 

Bāriņtiesa piedalījās projekta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības  

risinājumiem  Smiltenes  novadā  "Vidzemes  plānošanas  reģiona  deinstitucionalizācijas plāna 

2017. - 2020.gadam" izstrādē un priekšlikumu sniegšanā.  
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2017. gada 3. novembrī Smiltenes novada bāriņtiesa par atzinīgi novērtētu darbu audžuģimeņu 

kustības atbalstīšanā saņēma ielūgumu no valsts Prezidenta kancelejas ar uzaicinājumu piedalīties 

pieņemšanā, kas veltīta Bāreņu svētdienai.  Pasākumā piedalījās arī Maritanas Gorinas 

audžuģimene no Smiltenes novada.  

 

2017. gada 8. decembrī  tika apstiprinātas Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata 

pilnvaras kā Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes priekšsēdētājai.  

 

Veiksmīga sadarbība bāriņtiesai ir izveidojusies ar Latvijas pašvaldību mācību centru un Sociālo 

pakalpojumu aģentūru, kuru kursu piedāvājums tiek realizēts novadā, tādējādi nodrošinot 

normatīvajos aktos noteiktās apmācības pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.  

 

2018. gadā Smiltenes novada bāriņtiesa plāno aktīvi darboties audžuģimeņu kustības attīstīšanā 

novadā, plānots apmācīt un izveidot 10 jaunas audžuģimenes. 

 

 
3.4. SPORTS  

2017. gadā Smiltenes novadā risinājās 36 dažādas sporta sacensības. Divpadsmit sacensībām bija 

seriālu vai posmu norises raksturs. Kopējais sporta aktivitāšu skaits Smiltenes novadā pārsniedza 

150. 

 

Nozīmīgākais sporta notikums bija Latvijas Jaunatnes Olimpiādes sacensību volejbolā, pludmales 

volejbolā, svarcelšanā un BMX riteņbraukšanā sekmīga noorganizēšana. Šo sacensību kontekstā 

Smiltenē pulcējās vairāk nekā 300 sportisti, pasākumu norise ieguva zināmu publicitāti valsts 

mērogā. Gatavojoties Olimpiādei tika veikti arī nozīmīgi mūsu sporta bāžu – smilšu volejbola 

laukumu, BMX trases sakārtošanas darbi. Vēl pie nozīmīgākiem – valsts un starptautiska mēroga 

sporta pasākumiem 2017. gadā ir jāmin Baltijas un Latvijas kausa posms airēšanas slalomā, 

Latvijas čempionāta posms kartingā, Latvijas un Igaunijas čempionāta posmi autokrosā, SEB MTB 

velomaratons, “top!” ielu stafetes, starptautiskas sacensības orientēšanās sportā “Azimuta 3-

dienas”, “VIVUS” MTB velomaratons. Tie ir pasākumi, kas pulcē gan ievērojamu dalībnieku un 

skatītāju skaitu, gan piesaista valsts masu informācijas līdzekļu uzmanību un spodrina novada tēlu 

valsts un starptautiskā mērogā. 

 

Smiltenes novada vārds popularizēts arī sportisko sasniegumu ziņā. Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 

novada sportisti kopumā izcīnīja trīs zelta un trīs bronzas godalgas, un neoficiālajā komandu 

vērtējumā un visu Latvijas pašvaldību konkurencē Smiltenes novads ierindojās 15 vietā. Ar labiem 

panākumiem starptautiskā mērogā Latvijas valsts jauniešu, junioru vai pieaugušo sportistu 

konkurencē ir startējuši vieglatlēti Līna Mūze, Matīss Velps, Marta Marksa, Dāvis, Krauklis, Sabīne 

Marksa, orientieristi Artūrs Pauliņš, Ilgvars Caune, Agnija Caune, Matīss Slikšjānis, basketbolists 

Rainers Hermanovskis, futbolists Kristers Puriņš, riteņbraucējs Gatis Smukulis, BMX riteņbraucēja 

Vineta Pētersone. Sekmīgi Latvijas Futbola čempionāta I līgas turnīru aizvadīja FK “Smiltene/ 

BJSS” futbola komanda, kuras sastāvā esošie jaunieši Vidzemes Futbola centra U-18 komandas 

sastāvā kļuva par Latvijas Jaunatnes čempionāta uzvarētājiem. Ar labām Smiltenes novada 

komanda piedalījās Latvijas Sporta Veterānu savienības 54. sporta spēlēs vieglatlētikā, vieglatlētikā 

telpās un distanču slēpošanā.  
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2017. gadā tika uzsākta stadiona servisa ēkas un tribīņu būvniecība. Darbi rit atbilstoši būvniecības 

grafikiem. Pašvaldība savā īpašumā ir ieguvusi laukumu pie Sporta kompleksa “Pie Tepera ezera” 

stadiona, kur jau iepriekš tika ierīkots šķēpa mešanas sektors, kā arī teritoriju mežā pie Tepera ezera 

distanču slēpošanas trases ierīkošanai.  

 

Sporta infrastruktūras uzlabošanā nozīmīga bija kartinga trases rekonstrukcija. Tā nodrošinās sporta 

objekta daudzpusīgāku izmantošanu un palielinās sacensību norisi.  

 

Veselību stiprinošām sporta aktivitātēm (riteņbraukšana, nūjošana, skriešana, skrituļslidošana, 

soļošana) tiek izmantots arī apgaismotais gājēju veloceliņš Smiltene-Silva. 

 

Ziemas periodā ar pašvaldības līdzfinansējumu ir ierīkotas distanču slēpošanas trases Launkalnes 

pagasta “Būdaskalnā”, uz Niedrāja un Tepera ezeriem, kā arī nodrošinātas slidošanas un hokeja 

spēles iespējas hokeja laukumā. 

 

2018. gadā paredzēts ekspluatācijā nodot stadiona servisa un tribīņu ēka ar kopējo platību 331,3 m2 

iekštelpās un 660 m2 tribīņu ārpusē un 150 skatītāju sēdvietām. Paredzēta koku izciršana un pamata 

profilēšana 3000m distanču slēpošanas trases ierīkošanai mežā pie Tepera ezera. Tiks veikta sporta 

halles Gaujas ielā 1, metāla jumta seguma uzklāšana esošajam jumtam. 

 

Dažādu sporta aktivitāšu organizēšanai Smiltenes novadā pašvaldības budžetā 15 sporta 

organizācijām paredzēti 47875,61 euro.  

 

Iedzīvotāju interesi par veselību stiprinošām fiziskām un sporta aktivitātēm, kā arī reālu 

iesaistīšanos tajās veicina Smiltenes novada domes īstenotais projekts “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/052). 

 

Smiltenes novadā reglamentētie nosacījumi talantīgāko sportistu atbalstam sekmēs novada sportistu 

tālāku izaugsmi un sekmīgus startus ne tikai valsts mēroga sacensībās, bet arī augstākā mēroga 

starptautiskās sacensībās. 

 

3.5. TŪRISMS 

 

Aizvadīts veiksmīgs un panākumiem pilns 2017. gads Smiltenes novada Tūrisma jomā. Lai 

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

šādus darbus: 

- Atjaunots informācijas stends Smiltenes centrā pretī Evaņģēliski Luteriskajai Baznīcai; 

- Atjaunoti 7 lielie tūrisma informācijas stendi Smiltenes novadā (uz Smiltenes novada 

robežām ar Raunas, Apes un Gulbenes novadiem, līdzās kafejnīcām “Kukaburra” un 

“Jautrais Ods”, DUS “Latvijas Nafta” un Smiltenē, līdzās stāvlaukumam). Četriem no tiem 

atjaunota stenda konstrukcija, 3 nomainīta informācijas plāksne. 

 

Lai prezentētu un popularizētu Smiltenes novadu vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, pasākumos 

un dažādās izstādes tika izdoti dažādi drukātie materiāli: 
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- Izdots Smiltenes novada gada pasākumu plāns; 

- Atjaunots un atkārtoti izdots ekskursiju piedāvājums grupu ekskursijām Smiltenes novadā, 

šogad izdots arī igauņu valodā; 

- Sadarbībā ar Raunas, Alūksnes un Apes novadiem atjaunotas reģionālās “Vidzemes šosejas 

pieturu” tūrisma kartes, kas iekļauj visu tūrisma piedāvājumu abpus Vidzemes šosejai no 

Raunas līdz Veclaicenei. Šogad kartes pirmoreiz izdotas arī vācu valodā, līdz ar to 

pieejamas sešās dažādās valodās.  

- Gada nogalē izdots Smiltenes novada kalendārs 2018. gadam. Šogad kalendārā veidošanā 

izmantotas aerofoto, kas vislabāk raksturo katru Smiltenes novada pagastu; 

- Smiltenes novada tūrisma mājas lapa http://visit.smiltene.lv/ papildināta ar saturu 3 

svešvalodās – angļu, krievu un igauņu. 

 

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs 2017. gada laikā piedalījās dažādos pasākumos un 

tūrisma izstādēs, lai pārstāvētu un prezentētu Smiltenes novada tūrisma piedāvājumu: 

- Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2017”, kas norisinājās Rīgā no 3. līdz 5. februārim; 

- Starptautiskajā tūrisma izstādē “Tourest 2017” Tallinā no 10. līdz 12. februārim; 

- Vidzemes uzņēmēju dienās Valmierā 19. un 20. maijā; 

- Latvijas tūrisma informācijas gadatirgū Pļaviņās 9. Septembrī; 

- Brīvdabas muzeja gadatirgū, Rīgā 3. un 4. jūnijā.  

 

Organizēti vairāki tūrisma pasākumi, lai iepazītu Smiltenes novadu. Projekta “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros aktīvās atpūtas pasākumus šogad bija 

iespējams piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem bez maksas. Līdz ar to šogad arī pieauga pasākumu 

apmeklētāju skaits. Gada laikā aizvadītajos 5 pasākumos šogad piedalījās 346 dalībnieki, kas ir par 

50% vairāk nekā iepriekšējā gadā, savukārt velo pasākumos dalībnieku skaits ir divkāršojies 

salīdzinot ar 2016. gadu: 

- Ziemas pārgājiens - ekspedīcija “gar Palsas lokiem”- 36 dalībnieki; 

- Aktīvā tūrisma sezonas atklāšana “Ieriteņo vasarā 2017”- 127 dalībnieki; 

- Nūjošanas pārgājiens Klievezera apkārtnē - 18 dalībnieki; 

- Aktīvā tūrisma sezonas noslēgums “Ieriteņo rudenī 2017”- 101 dalībnieks; 

- Nakts pārgājiens “Spocīns jocīns” – 64 dalībnieki.  

 

Šogad TIC aktīvi iesaistījies projekta “Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas 

produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā” (COOP Local) īstenošanā, kura ietvaros notikuši 

daudzi pieredzes apmaiņas braucieni un semināri projekta teritorijā gan Latvijā, gan Igaunijā 

mazajiem un vidējiem uzņēmējiem no Smiltenes novada.  

 

Šogad pirmo reizi Latvijā tika īstenota tūrisma akcija sociālajā tīklā “Instagram”. No 1. aprīļa līdz 

1. oktobrim norisinājās tūrisma akcija “Apceļo Vidzemes šosejas pieturas”, lai iepazītu jau esošā 

sadarbības projekta “Vidzemes šosejas pieturas” tūrisma piedāvājumu. Akcijas dalībnieki tika 

aicināti, izmantojot viedtālruņus, uzņemt fotogrāfijas un ievietot tās “Instagram” aplikācijā, 

pievienojot atrašanās vietu un tēmturi #vidzemespieturas. Kopā akcijā piedalījās vairāk kā 160 

fotogrāfijas, kuras izvērtēja fotogrāfa Ainara Gaida vadītā komisija, visas fotogrāfijas iedalot piecās 

dažādās nominācijās.  
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Visa gada laikā tika sniegta informācija un konsultācijas tūristiem, vietējiem iedzīvotājiem, tūrisma 

uzņēmējiem, studentiem un sadarbības partneriem. 

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 2017.gadā bija 3562 apmeklētāji. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, interesentu skaits ir pieaudzis par 13%.  

 

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

visvairāk apmeklē vietējie iedzīvotāji, kas izmanto dažādus TIC piedāvātos pakalpojumus. 85% 

gadījumu informācija tika sniegta klātienē, 13% pa telefonu un 2% gadījumu pa e-pastu. 92% no 

tūrisma informācijas centra interesentiem bija no Latvijas, bet 8% no ārvalstīm. 

 

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

visvairāk tūristi bija no Igaunijas (94 personas), Vācijas (37), Spānijas (30), Krievijas (22), 

Ukrainas (15), no citām valstīm kopā 89, to skaitā no Nīderlandes, Francijas, Portugāles, 

Lielbritānijas u.c. valstīm.  

 

 

3.6. VALSTS UN PAŠAVALDĪBAS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 

Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) 

iedzīvotāji var saņemt Smiltenes novada pašvaldības un astoņu valsts iestāžu pakalpojumus (Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūras,   Valsts ieņēmumu dienesta,   Valsts zemes dienesta,  

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

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

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

Savas kompetences ietvaros darbinieki sniedz informāciju un konsultē privātpersonas un uzņēmējus 

par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem 

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

pakalpojumu lietošanu.  

 

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

apmeklētāji tiek novirzīti pie attiecīgā speciālista. Līdz 2017.gada beigām klientu apkalpošanas 

centrs klātienē apkalpojis vairāk kā 8 tūkstošus klientus, apstrādātas vairāk kā 6 tūkstoši saņemtās 

e-pasta vēstules uz domes oficiālo e-pastu dome@smiltene.lv, izsūtītas vairāk kā 5,5 tūkstoši 

atbildes vēstules, reģistrēti 4173 saņemtie dokumenti.  

Smiltenes novada VPVKAC ieņem 3.vietu ar vidēji mēnesī 243 sniegtajiem valsts pakalpojumiem, 

kas ir labākais rādītājs starp reģionālās nozīmes VPVKAC. 2017.gadā no visiem VPVKAC 

sniegtajiem pakalpojumiem (pieteikumi un konsultācija) 66% ir bijuši VSAA pakalpojumi 

(pieteikumi), 25% - VID pakalpojumi (pieteikumi un konsultācijas), bet 6% - citu iestāžu 

konsultācijas (ieskaitot VSAA), 3% - Latvija.lv sniegtie pakalpojumi – no tiem 80% ir bijuši valsts 

iestāžu pakalpojumu pieteikumu (VSAA un VID), bet 20% - konsultācijas jeb informēšana par 

pakalpojumiem. 

 

Tabula nr.13 Smiltenes novada VPVKAC darbības apkopojums20 

                                                      
20 Datu avots: Smiltenes novada VPVKAC 

mailto:dome@smiltene.lv
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    2017.gads 

Apmeklētāji (reģistrēti caur rindas vadību) 8415 

Apmeklētāji (nereģistrēti par citiem jautājumiem) 390 

Ārējo telefona zvanu saņemšana (parastais telefons un mobilais) ļoti daudz 

(vid.10/d) 

Iekšējo telefona zvanu saņemšana (iekšējo darba jautājumos) ļoti daudz 

(vid.20/d) 

Zvanu saņemšana (konsultācija) no portāla Latvija.lv (IP 

telefonija) 
1812 

POS veiktie maksājumi par sniegtiem pakalpojumiem 

(Smiltenes novada domes un LDC pakalpojumi) 
55 

Saņemtie dokumenti, t.sk., 4173 

Reģistrēta saņemtā korespondence 

Saņemtie e-dokumenti (kopā ar DIV) 

Saņemtie iedzīvotāju (uz vietas) reģistrētie priekšlikumi 

Iekšējie saņemtie dokumenti 

 

2608 
 

895 
 

25 
 

645 

Apstrādāti saņemtie e-līgumi 45 

Nosūtāmie dokumenti, t.sk. 2850 

Reģistrēta nosūtāmā korespondence 

Nosūtāmie e-dokumenti 
2295 

555 

Elektroniskai pasts, t.sk.  

Apstrādātas saņemtās e-pasta vēstules uz domes oficiālo e-pastu 

(neskaitot semināru un kursu piedāvājumus) 

Izsūtītās e-pasta vēstules no domes oficiālā e-pasta 

6427 

 

5450 

Pasta sūtījumu veidi, t.sk. 6845 

Nosūtītas vienkāršas vēstules 

 Nosūtītas ierakstītas vēstules  

5493 

1156 

 

 
3.7. KOMUNIKACIJA AR SABIEDRĪBU  

2017. 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  

 

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 01.01.2017. līdz 31.12.2017. Smiltenes novada mājas lapa apmeklēta 

319 978 reizes, kas ir vairāk nekā 2016.gadā, kopā veicot 1 153 699 lapu skatījumus. Vidējais 

apmeklējuma ilgums ir 2 minūtes un 42 sekundes. Vidējais aktīvo lietotāju skaits dienā ir 367, 

nedēļā 2381, mēnesī 8262.  

http://www.smiltene.lv/
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11.attēls Smiltenes novada mājas lapas www.smiltene apmeklētības statistika 2017.gadā 21 

 

Kopš 2016.gada ir jauna subdomēna lapa https://izglitiba.smiltene.lv/  - Izglītības iestādēm iespēja 

pašām publicēt savus rakstus un ziņas;  

 

Kopš 2016.gada jauna subdobēna lapa  https://visit.smiltene.lv/ - administrē Tūrisma informācijas 

centrs.  

 

Bezmaksas informatīvais pašvaldības izdevums „Smiltenes Novada Domes Vēstis, iznāk 1x 

mēnesī  

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

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

plānotajiem un īstenotajiem projektiem, pašvaldības policijas darbu, aktualitātēm izglītības, tūrisma, 

kultūras un sporta nozarēs un citu noderīgu informāciju. Izdevums ir pieejams ikvienam gan 

drukātā, gan elektroniskā veidā. “Smiltenes Novada Domes Vēstis” tiek izplatītas pašvaldības 

fizisko personu mājsaimniecību un juridisko personu pastkastītēs. Kopumā tiek tiražētas un 

izplatītas 6000 izdevuma eksemplāri. 

 

Pašvaldības sociālo tīklu konti:   

- https://twitter.com/SmiltenesNovads - kopš 2011. gada,  uz 21.01.2018. – sekotāju skaits  

2026 – tiek publicētas īsas ziņas ar atsauci uz mājas lapu.  

- http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/ - kopš 2011.gada sekotāju 2262 – ir uzlikta 

sasaiste ar twitter kontu, lai nodrošinātu saturu.   

- https://www.facebook.com/SmiltenesNovads/ - kopš 2016.gada, sekotāju skaits 2004 – tiek 

publicētas īsas ziņas ar atsauci uz mājas lapu. 

- Kopš 2016.gada nogales Smiltenes novada youtube kanāls - 

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

raidījums “Nedēļa Smiltenes novadā”.  

- https://www.instagram.com/smiltenes_novads/ -  kopš 2016. gada, sekotāju skaits 788 – 

mērķis novadu popularizēt caur fotogrāfijām – administrē Smiltenes novada TIC. 

 

Citu pašvaldības iestāžu sociālo tīklu lapas: 

Smiltenes pilsētas Kultūras centrs  

- https://www.facebook.com/Smiltenes-pils%C4%93tas-Kult%C5%ABras-centrs-

579606642146037/   - 1378 sekotāji. 

- https://twitter.com/Smiltenes_KC  - 499 sekotāji. 

Tūrisma informācijas centrs –  

- https://www.facebook.com/visitSmiltene/  - 304 sekotāji. 

- https://twitter.com/visitSmiltene  - 403 sekotāji. 

Smiltenes vidusskola  

- https://www.facebook.com/SmiltenesVidusskola/ - 512 sekotāji.  

                                                      
21 Datu avots: Google Analytics 

http://www.smiltene/
https://izglitiba.smiltene.lv/
https://visit.smiltene.lv/
https://twitter.com/SmiltenesNovads
http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/
https://www.facebook.com/SmiltenesNovads/
https://www.youtube.com/channel/UCm_HRzOWz0bjvONDc0IL59w
https://www.instagram.com/smiltenes_novads/
https://www.facebook.com/Smiltenes-pils%C4%93tas-Kult%C5%ABras-centrs-579606642146037/
https://www.facebook.com/Smiltenes-pils%C4%93tas-Kult%C5%ABras-centrs-579606642146037/
https://twitter.com/Smiltenes_KC
https://www.facebook.com/visitSmiltene/
https://twitter.com/visitSmiltene
https://www.facebook.com/SmiltenesVidusskola/
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- https://twitter.com/SmiltenesVSK  - 429 sekotāji.  

Smiltenes novada muzejs  

- https://www.facebook.com/smiltenesmuzejs/ - 184 sekotāji 

Smiltenes novada bibliotēka  

- https://www.facebook.com/bibliosmiltene/ - 69 sekotāji.  

Blomes pamatskola  

- https://www.facebook.com/profile.php?id=100011450042258 - ? 

Blomes tautas nams 

- https://www.facebook.com/blomestautasnams/  - 211 sekotāji  

Grundzāles kultūras nams  

- https://www.facebook.com/Grundz%C4%81les-kult%C5%ABras-nams-

291676817866087 -  124 sekotāji  

Pagastu mājas lapas 

- www.palsmane.lv;  

- www.blome.lv  

 

Raidījums “Nedēļa Smiltenes novadā” 1 x nedēļā, svētdienās plkst. 19.00 Latvijas reģionālajā 

televīzijā RE:TV – nozīmīgāko Smiltenes novada notikumu un aktualitāšu atspoguļojums video 

sižetos,  intervija ar pašvaldības specialistiem.  

 

Smiltenes novada aktualitātes “Radio TEV” ēterā  2 x mēnesī, otrdienās plkst. 12.48. - 

nozīmīgāko Smiltenes novada notikumu un aktualitāšu paziņojumi.  

 

Paziņojumi un preses relīzes  

 

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. 

 

Atgriezeniskā saite  

 

Lai veicinātu atgriezenisko saiti, novada mājas lapā ir izveidota iespēja nosūtīt „Vēstuli Domei”, 

kur iedzīvotāji var uzdot sev interesējošus jautājumus vai sniegt ierosinājumus. Kopumā 2017.gadā 

saņemti 64 jautājumi. Šo sadaļu administrē Smiltenes novada VPVKAC un sadarbībā ar 

speciālistiem tiek sniegta atbilde. Visvairāk cilvēki ir jautājuši  par saimnieciska rakstura 

problēmām, nekustamiem īpašumiem, sociālās jomas jautājumiem un novadā notiekošiem 

pasākumiem.  

 

2017.gadā Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta aicinot piedalīties sabiedriskajās apspriešanās un 

organizējot aptaujas. Smiltenes novada dome no 2018.gada 19.janvāra līdz 19.februārim veica 

iedzīvotāju aptauju par pašvaldības darbu 2017.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 

https://twitter.com/SmiltenesVSK
https://www.facebook.com/smiltenesmuzejs/
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011450042258
https://www.facebook.com/blomestautasnams/
https://www.facebook.com/Grundz%C4%81les-kult%C5%ABras-nams-291676817866087
https://www.facebook.com/Grundz%C4%81les-kult%C5%ABras-nams-291676817866087
http://www.palsmane.lv/
http://www.blome.lv/
http://smiltene.pilseta24.lv/
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piedalījās 221 respondenti, kas ir mazāk nekā iepriekšējā veiktajā aptaujā (2017.gada veiktajā 

aptaujā piedalījās  248 respondenti). 

 

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā,155 respondenti jeb 70,1 % 

atbildēja ar Drīzāk apmierināts, pilnīgi apmierināti ar dzīves kvalitāti novadā ir 10,9% jeb 24 

respondenti, bet 15,8 % jeb 35 respondenti, kas piedalījās atbildēja, ka ir drīzāk neapmierināti, 

pilnīgi neapmierināts ir 5 respondenti jeb 2,3 %. Savukārt nav viedokļa atzīmējuši 2 respondenti jeb 

0,9%. Salīdzinot ar iepriekšējā gada aptaujas datiem apmierinātības līmenis ir nedaudz pieaudzis.  

 
12.attēls Iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā22 

 

Vērtējot Smiltenes novada pašvaldības darbu 2017.gadā, 15 respondenti to vērtē ļoti pozitīvi, 93 

respondenti vērtē pozitīvi, 86 vērtē apmierinoši, 28 negatīvi, 5 ļoti negatīvi un 4 respondentiem 

nebija viedoklis šajā jautājumā. 

 

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar Smiltenes novadu kā savu dzīvesvietu, 200 respondenti jeb 

90,5 % atbildēja, ka apmierina, negatīvi atbildēja 21 jeb 9,5% respondenti, 

 
 

13.attēls Iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar Smiltenes novadu kā dzīvesvietu 

                                                      
22 Datu avots: Ikgadējā Smiltenes novada iedzīvotāju aptauja  
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13.attēls Iedzīvotāju apmierinātības līmenis par informācijas saņemšanu 23 

 

Uz jautājumu, vai saņemat pietiekami daudz informācijas par pašvaldības darbu, 123 respondenti 

jeb 55,7 % atbildēja, ka saņem pietiekami informāciju, 27 jeb 12,2 % respondenti atbildēja pilnībā 

pietiekami, 62 jeb 28,1 % respondentu atbildēja, ka informāciju saņem nepietiekami, kas nozīmē pa 

pašvaldībai ir vēl aktīvāk ir jāstrādā pie iedzīvotāju informēšanas.  

 

 

Starptautiskā sadarbība 2017.gadā  

 

2017.gadā Smiltenes novada pašvaldība turpināja sadarbību ar esošajām sadraudzības pilsētā, 

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.  

 

Nozīmīgākās 2017.gada Latvijas valsts amatpersonu un ārvalstu delegāciju vizītes Smiltenē:  

- 3.martā LR veselības ministre Anda Čakša darba vizītē apmeklēja  Smilteni, kur tikās ar SIA 

“Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” un pašvaldības vadību,  lai pārrunātu aktuālos 

jautājumus veselības aprūpē 

-  Sadarbībā ar biedrību “The Gray Cardinal Foundation” izpilddirektori Margaritu Kairia 

(Margaret M.Kairia) tika organizēta sešu jauniešu un divu pavadošo personu brauciens uz 

ASV pilsētu Losandželosu. 2017.gadā šāda iespēja tika dota Montai Jurģei (Palsmanes 

pamatskolas), Anetei Mālkalnei (Smiltenes vidusskola), Ievai Lindai Ābolai (Smiltenes 

vidusskola), Anželai Halilovai (Smiltenes vidusskola), Elizabetei Kokarēvičai (Smiltenes 

vidusskola) un Elīnai Skopānei (Smiltenes vidusskola) 

- 7.martā Amerikas Savienoto Valstu (ASV) vēstniece Latvijā Nensija Bikofa Petita (Nancy 

Bikoff Pettit) darba vizītē apmeklēja Smilteni, kur tikās ar Smiltenes novada pašvaldības 

vadību, apmeklēja Smiltenes vidusskolu un tikās ar jaunietēm, kuras devās mācību apmaiņas 

braucienā uz ASV. 

- 22.jūnijā notika partnerlīguma parakstīšanas svinīgais pasākums starp Smiltenes novada domi 

un Villihas pilsētas pašvaldību Vācijā. Villihas pilsētas pašvaldības un Vācu-Latviešu 

biedrības pārstāvji apmeklēja Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”, kur caur dažādām rotaļām un 

dziesmām bija iespēja iepazīt latviešu kultūru, kā arī rast priekšstatu par pirmsskolas izglītības 

sistēmu Latvijā. Tikšanās laikā pašvaldībā delegācija tika iepazīstināta ar jaunākajiem 

īstenotajiem un plānotajiem projektiem pašvaldībā, tās darbību un struktūru, radot pozitīvu 

iespaidu par novadu.  

- No 1. līdz 8.jūlijam Smiltenes novada pašvaldības delegācija devās darba vīzītē uz Vāciju. 

Vizītes mērķis bija Latvijas-Vācijas starpparlamentu un pašvaldību attiecību stiprināšana un 

sadarbības veicināšana.  

                                                      
23 Datu avots: Ikgadējā smiltenes novada iedzīvotāju aptauja  
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- 4.septembrī Smilteni apmeklēja Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.  Prezidents 

apmeklēja Smiltenes vidusskolu, kur tikās ar skolēniem un skolotājiem, piedalījās jaunajam 

mācību gadam veltītajā pasākumā Smiltenes tehnikumā, ar Smiltenes novada domes 

amatpersonām un uzņēmējiem tika pārrunāti uzņēmējdarbības attīstībai reģionos būtiski 

aspekti – dažādu finanšu instrumentu atbalsts uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai, 

kvalificēta darbaspēka nepietiekamība un nesen veiktās nodokļu politikas izmaiņas. Tāpat 

Valsts prezidents klātienē iepazinās ar SIA ”Smiltenes Impex” darbu, kas ir viens no novada 

lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem, apmeklēja Ivetas Purmales šūšanas salonu, kura 

šuvējas saposa Latvijas sportistus Riodežaneiro Paraolimpiskajām spēlēm, kā arī  iepazinās ar 

mazo ražotāju biznesu, apmeklējot  Smiltenes sidra darītavu.  Darba vizītes noslēgumā Valsts 

prezidents tikās ar novada iedzīvotājiem, lai uzklausītu iedzīvotājus un pārrunātu viņiem 

būtiskus jautājumus. 
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3.8. SADARBĪBA AR NEVALSTISKĀM ORGNIZĀCIJĀM  

Pēc SIA „Lursoft” datu bāzē pieejamās informācijas Smiltenes novadā kopumā reģistrētas 440 (SIA 

Lursoft 19.06.2018. dati) nevalstiskās organizācijas, tai skaitā 99 biedrības, 8 nodibinājumi, 1 

sabiedriskā organizācija, 6 draudzes, viena Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskā persona. Par 

aktīvām var uzskatīt apmēram pāris desmitu nevalstisko organizāciju.  

2017.gadā Smiltenes novada dome turpināja veiksmīgi sadarboties un atbalstīt nevalstisko 

organizāciju iniciatīvas. Smiltenes novada domes atbalstu un dotācijas kopumā saņēma 30 

nevalstiskā organizācijas un komersanti. Kopumā dotācijās izmaksāti 262 426 euro.  

Tabula nr.14 Pārskats par valsts un pašvaldību budžeta dotācijām komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem.24 

Nr. Komersanta, biedrības, nodibinājuma nosaukums Mērķis 
Summa 

(EUR) 

1 Smiltenes NKUP, SIA 

Dotācija 

pašvaldības 

komersantam  

200 000 

2 Veccepļi, ZS 
Dotācija 

komersantam 
725 

3 Knostenberga Daiga 
Dotācija 

komersantam 
2 269 

4 Kainaiži, SIA 
Dotācija 

komersantam 
2 100 

5 GoProst, SIA 
Dotācija 

komersantam 
2 100 

6 Abulas lauku partnerība, biedrība  Dotācijas 2 500 

7 'AZIMUTS' Orientēšanās sporta klubs, biedrība Dotācijas 3 630 

8 Futbola klubs Smiltene, biedrība Dotācijas 4 200 

9 ‘Smiltenes vanagi’, biedrība Dotācijas 1 320 

10 'SILVAS ZIĶERI' BMX klubs, biedrība Dotācijas 1 900 

11 Smiltenes sporta centrs, biedrība Dotācijas 12 324 

12 'SMILTENE' tehniskais sporta klubs, biedrība Dotācijas 2 000 

13 Sporta klubs "DAKO ZIEMEĻVIDZEME", biedrība Dotācijas 300 

14 'VELOLIFESTYLE' sporta klubs, biedrība   Dotācijas 444 

15 ‘Skorpions’ hokeja klubs Dotācijas 300 

16 Vidzemes sporta asociācija Dotācijas 2 000 

17 'Latvijas kalnu divriteņu federācija', biedrība Dotācijas 3 000 

18 Latvijas kalnu riteņbraukšanas biedrība Attīstība Dotācijas 500 

                                                      
24 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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19 Basketbola klubs Smiltene Dotācijas 300 

20 'SAULES KALNS' fonds Dotācijas 1 711 

21 Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze Dotācijas 711 

22 Kultūrizglītība un sports, biedrība Dotācijas 394 

23 Sabiedrība un attīstība, biedrība Dotācijas 410 

24 ‘Spēkavots’ sieviešu biedrība Dotācijas 995 

25 Smiltenei un Latvijai, biedrība Dotācijas 499 

26 Klubs Ieviņa, biedrība Dotācijas 477 

27 Latvijas Sarkanais Krusts biedrība Dotācijas 6677 

28 EMMAUS Smiltene, biedrība  Dotācijas 2 000 

29 
Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālā 

biedrība 
Dotācijas 2 000 

30 ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām biedrība Dotācijas 4 640 

Kopā  262 426 

Smiltenes novada dome 2017.gadā turpināja atbalstīt nevalstisko organizāciju iniciatīvas, 

organizējot projektu līdzfinansēšanas konkursu. 2017.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 2017.gada maijā, 

kur tika saņemti pieci projekta iesniegumi, savukārt 2.kārtu izsludināja oktobrī un tika saņemti 

deviņi pieteikumi. No saņemtajiem pieteikumiem 11 projektiem tika piešķirts Smiltenes novada 

domes līdzfinansējums: 

- Projekts “Velo inventārs labākiem sasniegumiem”, iesniedzējs biedrība sporta klubs 

"VeloLifestyle", piešķirt līdzfinansējumu 443,90 euro apmērā; 

- Projekts “Meistars sev un citiem” biedrība "Spēkavots", piešķirt līdzfinansējumu 995,00 

euro apmērā; 

- Projekts “Smiltenes novada tautas tērpu komplektēšana atbilstoši novada tradīcijām”, 

iesniedzējs biedrība "Sabiedrība un attīstība", piešķirt līdzfinansējumu 409,85 euro apmērā; 

- Projekts “Orientēšanās, kā tautas sporta veida, popularizēšana”, iesniedzējs biedrība 

“Orientēšanās sporta klubs “Azimuts”, piešķirt līdzfinansējumu 1000,00 euro apmērā; 

- Projekts “Sieviešu tērpu iegāde jauktajam vokālajam ansamblim "Sabalsis"”, 

iesniedzējs kultūras biedrība biedrība "Vilkmuiža 2011", piešķirt līdzfinansējumu 100,00 

euro apmērā. 

- Projekts ““Dziedātprieks”- skatuves un tautas tērpu daļas jauktam korim Pakalni un 

kopai Rudzupuķe”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 

499,24 euro apmērā; 

- Projekts “Parādes tērpu iegāde FK Smiltene dalībniekiem”, iesniedzējs biedrība “Futbola 

klubs “Smiltene””, piešķirts līdzfinansējums 614,76 euro apmērā; 

- Projekts “Pēc Kurzemes tautas tērpa metiem izgatavotu tērpu iegāde VPDK “Ieviņa””, 

iesniedzējs biedrība “Klubs Ieviņa”, piešķirts līdzfinansējums 476,75 euro apmērā; 
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- Projekts “Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas lielās zāles krāšņu atjaunošana”, 

iesniedzējs Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 euro 

apmērā; 

- Projekts “Sporta tērpu iegāde”, iesniedzējs biedrība “Smiltenes Vanagi”, piešķirts 

līdzfinansējums 320,41 euro apmērā; 

- Projekts “Bijām, esam, būsim Latvijai!”, iesniedzējs biedrība “Kultūrizglītība un 

Sports”, piešķirts daļējs līdzfinansējums 140,09 euro apmērā. 

Projektu līdzfinansēšanas konkursam 2017.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.  2017.gada 1.jūnijā, 

starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, Smiltenē norisinājās labdarības pasākums “Balta, balta 

mana sirds”. Kopumā saziedoti līdz šim lielākā naudas summa – 1370,17 euro, 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. 

Iegūtie ziedojumi tika ieskaitīta Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļas kontā un izlietoti 

Smiltenes novada ģimenēm pēkšņas bērna saslimšanas, slimības saasinājuma gadījumā un ikdienas 

nepieciešamību nodrošināšanai.  

 

3.9. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA  

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) ir Smiltenes novada domes apbruņota militarizēta 

administrācijas struktūrvienība, kas izveidota, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju 

izpildi sabiedriskās kārtības uzturēšanā un personu saukšanu pie administratīvās atbildības par 

Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu. Pašvaldības policijā strādā 8 

darbinieki.  

 

Policija darbojas saskaņā ar pašvaldības policijas nolikumu un savā darbībā ievēro un pilda Latvijas 

Republikas Satversmi, likumu “Par policiju”, likumu “Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 

noteikumus un citus valstī spēkā esošus normatīvos aktus, kā arī Smiltenes novada pašvaldības 

nolikumu, Pašvaldības izdotos Saistošos noteikumus, Pašvaldības lēmumus, Domes izdotos 

iekšējos normatīvos dokumentus 

 

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2017.gadā sastādījusi kopā 237 administratīvo 

pārkāpumu protokolus, no kuriem 158 ir par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK), 

bet 79 par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.  
 

 Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem: 
- 42.1 panta pirmā daļa - smēķēšanu neatļautās vietās - 11; 
- 42.1 panta ceturtā daļa - smēķēšanu, ko izdarījis nepilngadīgais - 22; 
- 75. panta pirmā daļa - atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana – 2; 
- 803

. panta pirmā daļa - makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu - 1; 
- 100. panta pirmā daļa - sējumu nobradāšanu, ko izdarījuši lopi – 1; 
- 106.panta pirmā daļa - dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas 

prasību pārkāpšanu - 2; 
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- 106.panta otrā daļa - dzīvnieku turēšanas un labturības prasību pārkāpšana - 2; 
- 14910.panta pirmās daļas 4.punkts - apstāšanās un stāvēšanas uz gājēju pārejām vai 

tuvāk par pieciem metriem no tām – 1; 
- 14910.panta otrā daļas 4.punkts - apstāšanās un stāvēšanas uz gājēju pārejām vai tuvāk 

par pieciem metriem no tām - 2; 
- 14910.panta otrā daļas 8.punkts - apstāšanās un stāvēšana 326. ceļa zīmes darbības 

zonā – 4; 
- 14923.panta otrā daļa - gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana (pārvietojās diennakts 

tumšajā laikā bez gaismu atstarojošas vestes - 36; 
- 171.panta pirmā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā - 24; 
- 171.panta otrā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā atkārtoti gada 

laikā - 2; 
- 1711.panta pirmā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, ja to izdarījis 

nepilngadīgais - 42; 
- 1711.panta otrā daļa - alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, ja to izdarījis 

nepilngadīgais atkārtoti gada laikā - 3; 
- 172.panta trešā daļa – alkoholisko dzērienu nodošana nepilngadīgo rīcībā – 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) - 13; 
- 20.2.punkts - dabisko vajadzību nokārtošana (urinēšana) tam neparedzētā vietā, 

atkārtoti gada laikā - 1; 
- 21.1.punkts - atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu - 35; 
- 21.2.punkts - atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu 

atkārtoti gada laikā - 1; 
- 22.1.punkts - pašvaldības organizāciju, iestāžu un teritoriju iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpšana n/g personai - 5; 
- 25.1.punkts - publisku vietu piegružošana ar sīkajiem atkritumiem  - 8;  
- 27.1.punkts - sēdēšana uz publisko atpūtas solu atzveltnēm - 15; 
- 27.2.punkts - gulēšana uz publiskiem atpūtas soliņiem, atkārtoti gada laikā – 1. 
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Tabula nr.15 Pārskats par saņemto un reģistrēto informāciju 2017.gadā. 25 

INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS VEIDS: no iedzīvotājiem patrulējot no Valsts policijas KOPĀ

VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA 730 697 277 1704

Personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā 103 95 24 222

Nepilngadīgo pārkāpumi 15 62 3 80

Ģimenes konflikti 22 1 50 73

VP nodota informācija 23 12 2 37

Zādzība 4 4

Aizdomīgas personas 7 4 11

Meklēšanā esošas personas 1 1

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 72 6 10 88

Notriekti, krituši dzīvnieki 3 1 4 8

Ugunskuru kurināšana neatļautās vietās 12 7 1 20

Kūlas dedzināšana 3 1 4

Naktsmiera traucēšana, trokšņošana 13 3 16

Vides piesārņošana, piegružošana 6 8 14

Dabisko vajadzību nokārtošana publiskās vietās 2 12 14

Spļaušana uz ielas 1 2 3

Huligāniskas darbības/konflikti 37 4 18 59

Ceļu satiksmes pārkāpumi 11 37 48

Gājēju pārkāpumi 1 31 1 33

Aizturēti velosipēdu vadītāji reibuma stāvoklī 1 1

Aizturēti mopēdu vadītāji reibuma stāvoklī 1 1

Aizturēti autovadītāji reibuma stāvoklī 1 1 2

Palīdzība NMP dienestam 8 11 19

Informācija par pazudušām personām 2 5 7

Pārbaudīti makšķernieki 2 2

Makšķerēšanas un zvejas pārkāpumi 4 4

Labiekārtojuma elementu bojāšana, apzīmēšana 6 5 11

Personas ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu 36 36

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumos 21 21

Mutvārdu aizrādījumi 35 46 11 92

Personas nogādātas ārstniecības iestādē 9 5 11 25

Personas nogādātas dzīvesvietā 78 81 29 188

Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI 22 8 16 46

Sniegta palīdzība izglītības iestādēm 5 5

Sniegta palīdzība citām v-ts/pašv.iestādēm 1 1 2

Sniegta palīdzība VP 1 4 7 12

Sniegta palīdzība Sociālajam dienestam 5 5

Sniegta palīdzība bāriņtiesai 2 2

Sniegta palīdzība pagastu pārvaldēm 2 2

Novadīts informatīvs drošības pasākums skola 2 2

Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana 35 35

Gulēšana, nakšņošana kāpņu telpās 5 2 7

Gulēšana publiskās vietās 60 43 18 121

Informācija par faktiem, kas neapstiprinājās 28 14 42

Citi notikumi, pārkāpumi 125 56 28 209

Alkohola lietošana sabiedriskās vietās 7 20 3 30

Sēdēšana uz atpūtas solu atzveltnēm, tirgus letēm 3 3

Kaimiņu domstarpības, strīdi 10 2 12

Reidi makšķerēšanas vietās: 25 25

SNPP saņemtā un reģistrētā informācija 2017. gadā

 
 
 

                                                      
25 Datu avots: Smiltenes novada Pašvaldības policija  
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3.10. BŪVVALDE  

Smiltenes novada Būvvaldes sastāvā 2017. gadā darbojas būvvaldes vadītāja, arhitekte, 

būvinspektore, 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 arī 

Apes novadā. 

 

Aizvadītā gada laikā aktīvi risināti strīdi starp nekustamo īpašumu īpašniekiem, sevišķi Apes 

novadā, stiprināta sadarbība ar biedrību “Abulas lauku partnerība” un  Būvniecības valsts kontroles 

biroju (BVKB) un veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai ar 2018.gada janvāri veiksmīgi 

uzsāktu Būvniecības informācijas sistēma (BIS) lietošanu. 

 

Aizvadītajā atskaites periodā 2017. gadā Smiltenes novada Būvvaldē Smiltenes novada 

administratīvajā teritorijā ir pieņemti 163 lēmumi, izsniegtas 84 būvatļaujas, ekspluatācijā 

pieņemtas 64 būves, būvniecībai vienkāršotā kārtībā izsniegtas:  17 apliecinājuma kartes,  50 

paskaidrojuma raksti un saskaņotas projekta izmaiņas 38 būvobjektiem. Izsniegtas 53 izziņas par 

būvīpašumiem. Veiktas 66 pārbaudes un sastādīti atzinumi par nekustamā īpašuma apsekošanu 

(skatīt Pielikums Nr.1). 

 

Aizvadītajā atskaites periodā 2017. gadā Smiltenes novada Būvvaldē Apes novada administratīvajā 

teritorijā ir izdarīti 36 procesuālie lēmumi Alūksnes novada būvvaldē iesāktajās būvniecības ieceres 

lietās, kā arī ir pieņemti 55 lēmumi, izsniegtas 22 būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtas 11 būves, 

būvniecībai vienkāršotā kārtībā izsniegtas:  7 apliecinājuma kartes, 20 paskaidrojuma raksti un 

saskaņotas projekta izmaiņas 4 būvobjektiem. Veiktas 14 pārbaudes un sastādīti atzinumi par 

nekustamā īpašuma apsekošanu.  

 

Visa aizvadītā atskaites perioda laikā apmeklētājiem sniegtas konsultācijas būvniecības jautājumos, 

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

novada administratīvajās teritorijās. 

 

Smiltenes novada Būvvaldes 2017.gada izpilde par būvvaldes maksas pakalpojumiem un 

būvniecības ieceres akceptu (pašvaldības nodeva) ir samazinājusies, to var izskaidrot ar saistošo 

noteikumu grozījumu un Būvniecības likuma grozījumu spēkā stāšanos (topogrāfiskie plāni) (skatīt 

16. attēlu).  

 
16.attēls Būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu salīdzinājums26 

 

                                                      
26 Datu avots: Smiltenes novada Būvvalde  
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Smiltenes novada Būvvalde 2016.gada 8.jūlijā sāka veikt reklāmas un reklāmas objektu projektu 

izskatīšanu, apstiprināšanu, nodevas piemērošanu un  atļaujas izsniegšanu apstiprinātiem reklāmas 

projektiem. 2017. gadā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā izsniegtas 15 atļaujas reklāmas 

izvietošanai. 

 

2017. gadā būvniecības ieceres ierosinātājiem novērota tendence vairāk pārskatīt un izvērtē esošās 

būvniecības ieceres, ieceres ierosinātāji vairāk maina būvprojekta konstruktīvos risinājumus, 

papildina būvatļaujas nosacījumus. 

 

Salīdzinoši ar 2016. gadu ir samazinājies saskaņoto topogrāfisko uzmērījumu un izpildshēmas 

skaits - 2017. gadā pārbaudīti 155 topogrāfiskie uzmērījumi un izpildshēmas. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo atskaites periodu nedaudz palielinājies iesniegto kļūdaino darbu skaits. 2017. gadā 

veiktas 36 atkārtoto kļūdaino darbu pārbaudes, sagatavota un izsniegta informācija 69 mērniecības 

darbu veikšanas lietām. Pārbaudīts 21 zemes ierīcības projekts. 2017. gadā samazinājies saskaņoto 

topogrāfisko uzmērījumu un izspildshēmu skaits, to var skaidrot ar Būvniecības normatīvajā 

likumdošanā ieviestām izmaiņām, kas vairs nepieprasa aktuālu topogrāfisko plānu visām 

būvniecības iecerēm (skatīt 17.attēlu). 

 

 
17.attēls Būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu salīdzinājums27 

 

2018.gadā Smiltenes novada Būvvalde plāno izstrādāt saistošos noteikumus ielu, ēku un māju 

nosaukumiem, aktualizēt būvvaldes nolikumu un saistošos noteikumus par reklāmas objektu 

izvietošanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
27 Datu avots: Smiltenes novada Būvvalde  
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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:  

- vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija; 

- vietējās pašvaldības attīstības programma; 

- vietējās pašvaldības teritorijas plānojums; 

- detālplānojumi; 

- lokālplānojumi; 

- 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. 

 

Sagatavots un 2017.gada 25.oktobrī apstiprināts pārskats par Attīstības programmas īstenošanu 

2016.gadā. Pārskatā iekļauta informācija par Attīstības programmas īstenošanas progresu un 

sasniegto rādītāju izvērtējums, kā arī vidējā termiņa prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu 

progresa analīze.  

 

Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija 2017.gada laikā veikta divas 

reizes. Aktualizētā daļa apstiprināta 25.janvārī un  29.novembrī. Investīciju plānā aktualizēta sadaļa 

„Integrēto teritoriju investīciju ideju projektu apraksti”, kurā precizēti ES struktūrfondu 2014.-

2020.gada plānošanas perioda Specifisko atbalsta mērķu (SAM) 3.3.1. un 5.6.2. projektu ideju 

apraksti, veikti citi projektu nosaukumu un finansējuma precizējumi, kā arī iekļautas jaunas 

projektu idejas un īstenotie projekti pārcelti uz atsevišķu tabulu. 

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. 

 

Ar domes 30.08.2017.lēmumu Nr.13., 14.§. uzsākta Smiltenes novada teritorijas plānojuma 2018.-

2030.gadam izstrāde. Laika posmā no  līdz 31.10.2017. iedzīvotāji varēja iesniegt priekšlikumus 

teritorijas plānojuma izstrādei. 

 

Saskaņā ar 2016.gada 25.maija sēdes lēmumu uzsākta lokālplānojuma izstrāde Zemes vienībai 

„Šalkas” (Kad. Nr. 9458 002 0011), daļai zemes vienības (Kad. Nr. 94580020091) un daļai zemes 
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vienības (Kad.Nr.94580020170) Grundzāles pagasta, Aumeisteros, kura izstrāde turpinājās 

2017.gadā. 

2017.gada laikā spēkā ir 4 detālplānojumi un 1 lokālplānojums. 

2017.gada laikā sagatavoti Variņu pagasta un Palsmanes pagasta teritorijas plānojumu monitoringa 

ziņojumi. 

 

 
4.2. ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANA  

2017. gada laikā attīstības plāna īstenošanas ietvaros sagatavotas un izsniegtas 38 izziņas un 

atzinumi (2014.g. 29 izziņas; 2015.g. 20 izziņas, 2016.g. 33 izziņas) par zemes lietošanas veida 

atbilstību vai neatbilstību Smiltenes novada teritorijas plānojumam, sniegti 179 atzinumi par 

pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu pašvaldības funkciju veikšanai saskaņā ar attīstības 

plānošanas dokumentiem (2014.g. 143 atzinumi, 2015.g. 136 atzinumi, 2016.g. 159 atzinumi), kā 

arī sniegti cita veida atzinumi. 

 

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

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

VAS “Latvijas valsts ceļi”, u.c. institūcijām. 

Gada laikā pēc dažādu institūciju pieprasījuma apkopota informācija par ražošanas teritorijām 

novadā, rekultivētajām atkritumu izgāztuvēm, satiksmes infrastruktūru, objektiem, kuriem 

nepieciešami energoefektivitātes pasākumi, uzņēmēju attīstības plāniem, u.c. 

 

Tiek uzturēts kontakts ar skolēniem un studentiem, kas izstrādā dažādus pētījumus par dažādām 

aktuālām tēmām Smiltenes pilsētā un Smiltenes novadā (Piemēram, Smiltenes bibliotēkas attīstības 

vīziju, Tautas lietišķās mākslas studijas attīstību, u.c.). Kā arī tiek sniegti dati un informācija 

personām un institūcijām, kuru pētījumos tiek apskatīts arī Smiltenes novads.  

 

Iesaistīšanās dažādās Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību iniciatīvās – “Sabiedrība ar dvēseli” 

NVO labāko projektu izcelšana (janvāris); “Ainavu dārgumu pieteikšana” (augusts), Mobilitātes 

nedēļas organizēšana (septembris), 

Smiltenes novadā realizētie un plānotie pašvaldības attīstības projekti  

2017.gadā strādāts pie 30 (2015.-16, 2016.g.-12) dažādu ES fondu vai citu fondu, vai avotu 

līdzfinansētu projektu ieviešanas, vairākiem pašvaldības finansētiem projektiem, 31  (2015.-33, 

2016.g.- 31) projekta rezultātu uzturēšanas, kā arī vairāku projektu sagatavošanas.  

 

Gada laikā speciālisti sagatavojuši 18 (2015.g.-10, 2016.g. -29) 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, u.c.  

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

par ieviešanas progresu, u.c. kopumā sagatavoti 14 (2015.g.- 15, 2016.g.-5) maksājumu 

pieprasījumi. Papildus tam gatavoti dažādi progresa pārskati, projektu naudas plūsmas, projektu 

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

sagatavotas vairāk kā 30 relīzes.  

 

2017. gada laikā projekta īstenošanas vietās bijušas 7 (2015.g.-5, 2016.g.-6) projekta finansētāja vai 

revīzijas iestādes pārbaudes. 
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2017. gada laikā sagatavoti 31 (2015.g.-33, 2016.g.-31) iepriekš īstenoto projektu pēcieviešanas 

pārskati. Lai tos sagatavotu, tiek organizēta satiksmes intensitātes datu vākšana un ceļu satiksmes 

negadījumu skaita analīze rekonstruētajās ielās, gruntsūdeņu analīžu veikšana rekultivētajās 

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

ielu apgaismojuma elektrības patēriņu analīze, gatavoti dati iegādātā aprīkojuma apdrošināšanai, 

bērnu skaita rindā uz PII vietām analīze, uzskaitīts kultūras pasākumu apmeklētāju skaits, veikta 

Publisko interneta pieejas punktu apmeklētāju uzskaite, u.c. 

 

2017.gadā uzsākta vai turpināta līdzdalība vairākos citu institūciju (VARAM, VIAA, IKVD, 

Vidzemes plānošanas reģiona, SIA „EKODOMA”) vadītos sadarbības projektos, kā partnerim. 

Darbs ar projektu dokumentāciju aizvien vairāk tiek pārcelts uz e-vidi. CFLA uztur Kohēzijas 

politikas fondu vadības informācijas sistēmu (KP VIS), LAD uztur E-pieteikšanās sistēmu (EPS), 

kā arī Eiropas Komisijas tiešajām programmām ir savas e-sistēmas. 

 

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” 2017.gada nogalē veikta Smiltenes novadā deklarēto iedzīvotāju 

telpiskā analīzes atjaunināšana, kas ir par pamatu dažādu projektu plānošanai (piem. pašvaldības 

ceļi, ūdenssaimniecības, ielu apgaismojums, u.c.), kā arī pašvaldības infrastruktūras uzturēšanas 

plānošanai, u.c. 

 

Aktualizētas Smiltenes pilsētas un ciemu ielu apgaismojuma sistēmu kartes, 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. 

 

2017.gadā uzsākts kartes gatavot ar jaunu pieeju. Plānots kopšanas kartes, ceļu kartes, u.c. kartes 

padarīt pieejamas ikvienam pašvaldības speciālistam ar ArcGIS Online starpniecību, tā lai tās būtu 

iespējams skatīt un izmantot, gan datorā, gan viedierīcēs un tādējādi tās varētu lietot arī veicot 

apsekojumus dabā utml. 2017.gadā uzsākta ArcGIS Online pielietošana nekustamo īpašumu 

apsekošanā. 
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5. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS  

 

5.1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI   

 

Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžets tika apstiprināts 2017. gada 31.janvārī 

(Saistošie noteikumi Nr. 2/17). Pamatbudžeta grozījumi gada laikā veikti četras reizes sakarā ar 

papildus finansējumu saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielinājumu, izdevumu 

palielinājumu vai izdevumu izmaiņām pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

 

                                                      
28 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa  

Tabula nr.16 Pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2016., 2017. gadā un plānotais budžets 2018. gadā 

(EUR)(Ienākumi)28 

N. p.k. Rādītāji 2016.gada 

izpilde 

2017.gada 

izpilde  

2018.gada 

plāns  

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 13 003 746 15 526 780 18 749 623 

     

1.1. Nodokļu ieņēmumi: 7 221 299 7 941 154 8 135 265 

1.1.1. ienākuma nodokļi 6 422 741 7 100 330 7 368 946 

1.1.2. īpašuma nodokļi 738 539 780 624 706 119 

1.1.3. azartspēļu nodoklis 60 019 60 200 60 200 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi: 151 871 154 053 162 988 

1.2.1. ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 39 650 34 174 33 484 

1.2.2. valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas 26 902 22 196 20 869 

1.2.3. naudas sodi un sankcijas 2 664 1 863 1 859 

1.2.4. pārējie nenodokļu ieņēmumi 19 928 10 397 148 

1.2.5. ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas 

62 727 85 423 106 628 

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumi,  
tai skaitā:  

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; 

ārvalstu finanšu palīdzība 

426 618 
 

425 176 

1 442 

528 103 
 

467 704 

60 399 

566 851 
 

516 046 

50 805 

1.4. Transferti: 5 203 958 6 903 470 9 884 519 

1.4.1. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 

0 2 000 0 

1.4.2. valsts budžeta transferti 5 059 428 6 737 336 9 714 343 

1.4.3. pašvaldību budžetu transferti 144 530 164 134 170 176 

2. Izdevumi (kopā): 13 132 307 15 872 904 25 643 547 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā) 13 132 307 15 872 904 25 643 547 

2.1.1. vispārējie valdības dienesti 1 698 687 1 457 915 1 607 995 

2.1.2. sabiedriskā kārtība un drošība 206 539 171 522 179 429 

2.1.3. ekonomiskā darbība  195 783 1 882 515 7 166 578 

2.1.4. vides aizsardzība 467 647 479 669 552 748 

2.1.5. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 415 978 1 584 241 2 331 567 

2.1.6. veselība 63 537 59 066 69 983 

2.1.7. atpūta, kultūra un reliģija 1 421 127 2 145 106 2 470 422 

2.1.8. izglītība 6 944 404 7 377 957 10 107 004 

2.1.9. sociālā aizsardzība 718 605 714 913 1 157 821 
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Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 

Salīdzinot pašvaldības 2017. gada konsolidēto pamatbudžeta izpildes ieņēmumu daļu ar iepriekšējā 

perioda budžeta ieņēmumu daļu, redzams, ka 2017. gada ieņēmumi sastāda 119,4 % pret 2016. gada 

ieņēmumiem un kopējais palielinājums ir 2 523 034 EUR. 2017.gadā palielinājušies transfertu 

ieņēmumi par 1 699 512 EUR, nodokļu ieņēmumi – par 719 855 EUR, ārvalstu finanšu palīdzība – 

par 58 957 EUR, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – par 42 528 EUR, nenodokļu 

ieņēmumi - par 2 182 EUR.  

                                                      
29 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa  

N. p.k. Rādītāji 2016.gada 

izpilde 

2017.gada 

izpilde  

2018.gada 

plāns  

Tabula nr.17 Pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2016., 2017. gadā un plānotais budžets 2018. gadā 

(EUR) (Izdevumi)29 

 
2.2. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

(kopā) 

13 132 307 15 872 904 25 643 547 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 10 568 023 12 230 243 13 895 147 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 10 501 048 11 484 592 13 071 475 

 atalgojums 5 389 579 5 893 372 6 592 611 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

1 386 110 1 541 071 1 754 832 

mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 

42 394 45 285 79 131 

pakalpojumi 2 361 017 2 628 279 2 663 454 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs 

1 281 367 1 330 182 1 585 790 

izdevumi periodikas iegādei 7 213 7 703 7 583 

budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

33 368 38 700 58 074 

2.2.1.2. Procentu izdevumi 2 804 185 14 943 

2.2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, 402 865 595 390 638 911 

 tai skaitā:  

subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem; 

sociālie pabalsti 

 

64 350 

 

338 515 

 

262 426 

 

332 964 

 

143 703 

 

495 208 

2.2.1.4. Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība  

159 939 150 076 169 818 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 2 065 651 3 642 661 11 748 400 

 tai skaitā:  

pamatkapitāla veidošana 

 

2 065 651 

 

3 642 661 

 

11 748 400 

3. Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (-) -128 561 -346 124 -6 893 924 

4. Aizņēmumi (kopā): -52 441 850 242 4 848 705 

4.1. Saņemtie aizņēmumi (kopā) 353 313 1 463 852 5 409 121 

4.2. Saņemto aizņēmumu atmaksa (kopā) -405 754 -613 610 -560 416 

5. Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu 

kapitālā 

-62 818 -172 000 0 
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18.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2017. gadā.30 

 

 
19.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016. un 2017. gadā. 31 

 

2017. gadā nodokļu ieņēmumi sastāda 109,97% pret iepriekšējā gada nodokļu ieņēmumiem.  

 

Tabula nr.18 Pašvaldības nodokļu ieņēmumi (EUR) 32 

Rādītāji 2016.gads 2017.gads Izmaiņas (+,-) 

Nodokļu ieņēmumi - kopā 7 221 299 7 941 154 +719 855 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 422 741 7 100 330 +677 589 

Īpašuma nodoklis 738 539 780 624 +42 085 

Azartspēļu nodoklis 60 019 60 200 +181 

 

                                                      
30 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
31 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
32 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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2017. gadā nenodokļu ieņēmumi sastāda 101,44% pret iepriekšējā gada ieņēmumiem un kopējais 

palielinājums ir 2 182 EUR. 

Tabula nr.19 Pašvaldības nenodokļu ieņēmumi (EUR) 33 

Rādītāji 2016.gads 2017.gads Izmaiņas (+,-) 

Nenodokļu ieņēmumi - kopā 151 871 154 053 +2 182 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 39 650 34 174 -5 476 

Valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas 

nodevas 

26 902 22 196 -4 706 

Naudas sodi un sankcijas 2 664 1 863 -801 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 19 928 10 397 -9 531 

Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas 

62 727 85 423 +22 696 

 

2017. gadā budžeta iestāžu ieņēmumi sastāda 123,79% pret iepriekšējā gada ieņēmumiem.  

2017. gadā uzsākti projekti, kas tiek finansēti no ārvalstu finanšu palīdzības. Projektā “Kopēja 

metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās (LIFE 

ADAPTATE)” ieņēmumi no vadošā partnera sastādīja 55 570 EUR, projektā Est-Lat 14 “COOP 

Local” – 4 829 EUR.  

 

Tabula nr.20 Pašvaldības maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (EUR) 34 

Rādītāji 2016.gads 2017.gads Izmaiņas (+,-) 

Budžeta iestāžu ieņēmumi - kopā 426 618 528 103 +101 485 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi -
kopā 

425 176 467 704 +42 528 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 158 057 169 092 +11 035 

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 
kancelejas pakalpojumiem 

34 24 -10 

Ieņēmumi par nomu un īri 82 687 96 121 +13 434 

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

180 453 199 579 +19 126 

Pārējie neklasificētie iestāžu ieņēmumi par 
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi 

3 945 2 888 -1 057 

Ārvalstu finanšu palīdzība 1 442 60 399 +58 957 

 

2017. gadā transfertu ieņēmumi sastāda 132,66% pret iepriekšējā gada ieņēmumiem un kopējais 

palielinājums ir 1 699 512 EUR. 

Pārskata gadā visievērojamāk palielinājušies saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim – 

par 1 055 467 EUR. Par 603 491 EUR palielinājušies no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem). Ieņēmumi lielākajiem projektiem: 

-  “Rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” – 445 748 EUR; 

                                                      
33 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
34 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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- „Kartingu trases atjaunošana” – 63 960 EUR; 

- „ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” – 52 733 EUR. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pārskata gadā par 14 950 EUR palielinājušies saņemtie ieņēmumi no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. 

Tabula nr.21 Pašvaldības transfertu ieņēmumu (EUR) 35 

Rādītāji 2016.gads 2017.gads Izmaiņas (+,-) 

Transferti-kopā 5 203 958 6 903 470 +1 699 512 

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

0 2 000 +2 000 

Valsts budžeta transferti 5 059 428 6 737 336 +1 677 908 

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 

3 323 706 

 
138 771 

 
 
 
 

1 596 951 
 

0 
 

4 379 173 

 
742 262 

 
 
 
 

1 611 901 
 

4 000 
 

+1 055 467 
 

+603 491 
 
 
 

+14 950 
 

+4 000 

Pašvaldību budžetu transferti 144 530 164 134 +19 604 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām 
pašvaldībām  

144 530 164 134 +19 604 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 

Pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumi sastāda 120,87 % pret iepriekšējo periodu, kopējais 

palielinājums ir 2 740 597 EUR. 

Pašvaldības būtiskāko izdevumu daļu sastāda izdevumi izglītībai – 46,5 % no visiem izdevumiem, 

atpūtai, kultūrai un reliģijai 13,5%, ekonomiskai darbībai 11,8%, un teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai 10,0%.  

                                                      
35 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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20.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2017.gadā36 

 

Lielākais palielinājums pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir funkcijās:  

- ekonomiskā darbība par 1 686 732 EUR – veikta vairāku ielu un ceļu rekonstrukcija un 

būvniecība;  

- atpūta, kultūra un reliģija par 723 979 EUR – Smiltenes stadiona tribīņu izbūve par 450 000 

EUR, kartingu trases atjaunošana par 170 136 EUR u.c. dažādi ES struktūrfondu projekti ; 

- izglītība par 433 553 EUR – izdevumu palielinājums atlīdzībai par 526 566 EUR,   

- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana par 168 263 EUR.  

Lielākais samazinājums funkcijā vispārējie valdības dienesti par 240 772 EUR.. 

Tabula nr.22 Pašvaldības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR) 37 

Rādītāji 2016.gads 2017.gads Izmaiņas (+,-) 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām - kopā 

13 132 307 15 872 904 +2 740 597 

Vispārējie valdības dienesti 1 698 687 1 457 915 -240 772 

Sabiedriskā kārtība un drošība 206 539 171 522 -35 017 

Ekonomiskā darbība 195 783 1 882 515 +1 686 732 

Vides aizsardzība 467 647 479 669 +12 022 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 415 978 1 584 241 +168 263 

Veselība 63 537 59 066 -4 471 

Atpūta, kultūra un reliģija 1 421 127 2 145 106  +723 979 

Izglītība 6 944 404 7 377 957 +433 553 

Sociālā aizsardzība 718 605 714 913 -3 692 

                                                      
36 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
37 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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21. attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pa gadiem38 

 
Tabula nr.23 Pašvaldības izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR) 39 

Rādītāji 2016. gads 2017. gads Izmaiņas (+,-) 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām - kopā 

13 132 307 15 872 904 +2 740 597 

Atalgojums 5 389 579 5 893 372 +503 793 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātas iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

1 386 110 1 541 071 +154 961 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

dienesta, darba braucieni 

42 394 45 285 +2 891 

Pakalpojumi 2 361 017 2 628 279 +267 262 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 

1 281 367 1 330 182 +48 815 

Izdevumi periodikas iegādei 7 213 7 703 +490 

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

33 368 38 700 +5 332 

Procentu izdevumi 2 804 185 -2 619 

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām 
un nodibinājumiem 

64 350 262 426 +198 076 

Sociālie pabalsti 338 515 332 964 -5 551 

Uzturēšanas izdevumu transferti, starptautiskā 
sadarbība 

159 939 150 076 -9 863 

Pamatkapitāla veidošana: 

   tai skaitā: 

nemateriālie ieguldījumi 

pamatlīdzekļu iegāde 

pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
būvniecība, kapitālais remonts un 
rekonstrukcija 

2 065 651 

 

17 052 

1 049 887 

998 712 

3 642 661 

 

16 269 

796 988 

2 829 404 

+1 577 010 

 

-783 

-252 899 

+1 830 692 

                                                      
38 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
39 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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22.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

2017.gadā40 
 

 

24.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām pa 

gadiem41 

2017.gadā palielinājies atalgojums funkcijās Izglītība par 423 137 EUR jeb 11.8 %, tajā skaitā: 

vispārējā izglītībā par 136 236 EUR jeb 6 %; pirmsskolas izglītībā par 169 657 EUR jeb 21 %; 

interešu izglītībā par 111 600 EUR jeb 24 %. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana par 41 377 

EUR jeb 31 %, kas saistīts ar strukturālām izmaiņām un izdevumiem projektā “Kopēja metodika 

ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās (LIFE 

ADAPTATE)”.  

                                                      
40 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
41 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Pakalpojumu struktūrā lielākais palielinājums veidojās par ēku, būvju un telpu kārtējiem remontiem 

par 132 521 EUR, Nekustamā īpašuma uzturēšanu par 61 112 EUR, pārējiem iepriekš 

neklasificētiem pakalpojumu veidiem par 101 347 EUR, ēdināšanas izdevumiem skolēniem, ko veic 

pakalpojumu sniedzējs par 47 936 EUR, jo pašvaldība nodrošina skolēnu brīvpusdienas 5.-9. klašu 

skolēniem pilnu mācību gadu.  

2017.gadā palielinājums dotācijām komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem – pārskaitīta 

dotācija pašvaldības radniecīgajai kapitālsabiedrībai SIA “Smiltenes NKUP” 200 000 EUR. 

Nemateriālie ieguldījumi iegādāti par 16 269 EUR, tajā skaitā būtiskākie ir datoru programmatūru 

iegāde par 15 669 EUR.  

2017.gadā pašvaldības izdevumi par pamatlīdzekļu iegādi sastāda 796 988 EUR. Izdevumi 

pieauguši nedzīvojamām ēkām par 95 117 EUR un pārējam nekustamam īpašumam par 50 775 

EUR. Samazinājums ir izdevumiem transporta būvēm par 57 940 EUR, zemei – par 86 924 EUR, 

celtnēm un būvēm – par 129 675, tehnoloģiskām iekārtām un mašīnām – par 13 111 EUR, pārējiem 

pamatlīdzekļiem – par 109 855 EUR, bioloģiskiem un pazemes aktīviem – par 1 286 EUR. 

Pamatlīdzekļu iegādei lielākie izdevumi bija par: 

- transporta būvēm 120 014 EUR; 

- nedzīvojamām ēkām 113 134 EUR; 

- celtnēm un būvēm 101 337 EUR; 

- saimniecības pamatlīdzekļiem 97 381 EUR;  

- pārējiem iepriekš neklasificētiem pamatlīdzekļiem 91 358 EUR; 

- datortehniku, sakaru un citu biroja tehniku 67 474 EUR.  

Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības izdevumi sastāda 735 207 EUR un, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauguši par 679 518 EUR. Lielākie projekti: 

- Smiltenes stadiona tribīņu ēkas izbūve 403 856 EUR, 

- Silvas gājēju un veloceliņa izbūve 289 093 EUR. 

Kapitālā remonta un rekonstrukcijas izdevumi 2017.gadā sastāda 2 094 197 EUR. Izdevumi, 

salīdzinot ar 2016.gadu, palielinājušies par 1 151 174 EUR. Lielākie projekti: 

- Autoceļa Jaunpriedaines - Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai 553 516 EUR; 

- Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai Smiltenē pārbūve 325 763 EUR; 

- Kartingu trases atjaunošana 170 016 EUR; 

- Ielu apgaismojuma atjaunošana 128 334 EUR; 

- Dārza ielas tilta pār Abuls upi pārbūve 127 040 EUR; 

- Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II kārta 115 274 EUR. 

 

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanu 

 

Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem 2017.gadā 346 124 EUR. Naudas līdzekļu atlikums uz 

31.12.2017. bija 2 227 228 EUR. 

2017.gadā pašvaldība atmaksājusi Valsts kasei aizņēmumu pamatsummas 613 610 EUR apmērā, 

bet no Valsts kases saņēma 19 aizņēmumus 18 projektiem 1 463 852 EUR apmērā, tajā skaitā ilgtermiņa 

aizņēmumus 1 074 341 EUR un vidēja termiņa aizņēmumus 389 511 EUR.  

Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 2017.gadā bija 172 000 EUR.  
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5.2. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI  

Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada speciālais budžets tika apstiprināts 2017.gada 31.janvārī 

(Saistošie noteikumi Nr. 3/17).  

Speciālā budžeta ieņēmumi izpildīti 101.45% apmērā, speciālā budžeta izdevumi izpildīti 64.39% 

apmērā.  

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 1 302 EUR, valsts budžeta transferti autoceļu 

uzturēšanai saņemti iepriekšējā gada līmenī.  

2017. gadā autoceļu uzturēšanai no speciālā budžeta izlietoti 359 871 EUR, jeb par 2 673 EUR 

vairāk nekā 2016. gadā. 

Tabula nr.24 Pašvaldības speciālā budžeta izpilde 2016., 2017.gadā un plānotais budžets 2018.gadā 

(EUR) 42 

N.p.k. 

 

Rādītāji 2016.gada 

izpilde 

2017.gada 

izpilde 

2018.gada 

plāns 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 391 949 393 251 400 082 

1.1.  Nodokļu ieņēmumi: 43 107 44 409 41 102 

1.1.1. dabas resursu nodoklis 43 107 44 409 41 102 

1.3. Transferti: 348 842 348 842 358 980 

1.3.1. valsts budžeta transferti 348 842 348 842 358 980 

2 Izdevumi (kopā) 402 335 401 895 650 295 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā) 402 335 401 895 650 295 

2.1.2. ekonomiskā darbība 357 198 359 871 555 482 

2.1.3. vides aizsardzība 45 137 42 024 94 813 

2.2. 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

(kopā) 402 335 401 895 650 295 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 370 607 394 740 621 853 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 370 607 394 740 621 853 

 

atalgojumi 856 939 1 162 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 202 222 280 

pakalpojumi 352 209 375 755 591 951 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs 17 340 17 824 28 460 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 31 728 7 155 28 442 

 pamatlīdzekļi 31 728 7 155 28 442 

         

                                                      
42 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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5.3. ZIEDOJUMU UN DAVINĀJUMU BUDŽETS   

Tabula nr. 25 Pašvaldības saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2016., 2017. gadā 

(EUR)43 

N.p.k. Rādītāji 2016.gada 

izpilde 

2017.gada 

izpilde 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 11 810 10 820 

1.1. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 11 810 10 820 

1.1.1. ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām 

personām 

9 190 8 690 

1.1.2. ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām 

personām 

2 620 2 130 

2 Izdevumi (kopā) 61 979 16 609 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām: 61 979 16 609 

2.1.1. vispārējie valdības dienesti 177 0 

2.1.2. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 39 910 0 

2.1.3. atpūta, kultūra un reliģija 9 904 3 445 

2.1.3. izglītība 9 978 12 600 

2.1.4. sociālā aizsardzība 2 010 564 

2.2. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

(Kopā) 

61 979 16 609 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 16 852 8 059 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 16 852 8 059 

 atalgojums 1 244 622 

 pakalpojumi 10 826 6 027 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs 

4 782 1 410 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 45 137 8 550 

 pamatlīdzekļi 45 127 8 550 

 

                                                      
43 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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6. SMILTENES NOVADA DOMES FINANŠU PĀRSKATI 

 

6.1. PAŠVALDĪBAS BILANCE 2017. GADAM 

Tabula nr.26 Smiltenes novada pašvaldības bilance 2017. gadā (EUR) 44 

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

1.  Aktīvs: 43 310 528 40 941 550 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 40 089 095 38 304 217 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 3 221 433 2 637 333 

2. Pasīvs: 43 310 528 40 941 550 

2.1. Pašu kapitāls 34 443 204 33 728 452 

2.2. Kreditori 8 867 324 7 213 098 

 

6.2. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI  

Ilgtermiņa ieguldījumu būtiskākā daļa ir pašvaldības nekustamie īpašumi. 2017. gadā būtiskākās 

izmaiņas:  

Zemes vērtības palielinājums: 

- iegādāti vairāki zemes gabali, tajā skaitā 1357 m2 Daugavas iela 7B, Smiltenē par 14 000 

EUR un 2565 m2 Pils iela 12, Smiltenē par 15 900 EUR; 

- bez atlīdzības saņemtas no Izglītības un zinātnes ministrijas 8 zemes vienības ar platību 

12.8803 ha par kopējo summu 3 563 EUR; 

- maiņas veidā iegūts zemes gabals Kaikas ielā 6, Smiltenē  ar platību 1.1002 ha par 13 890 

EUR. 

Nedzīvojamo ēku vērtības palielinājums: 

- pašvaldības ēkas  Dārza ielā 3, Smiltenē rekonstrukcija par 87 075 EUR; 

- Smiltenes Sporta skolas ēkas Gaujas ielā 2, Smiltenē sporta zāles rekonstrukcija par 85 981 

EUR; 

- Blomes pamatskolas sanitārtehnisko telpu atjaunošana par 38 375 EUR; 

- kapliču remonts  Vaļņu ielā 11, Smiltenē par 24 928 EUR un Palsmanē par 3 261 EUR; 

- ēkas “Depo Miglaines”, Launkalnes pagastā atjaunošana par 22 366 EUR.  

Nedzīvojamo ēku vērtības samazinājums – pirms nedzīvojamo ēku rekonstrukcijas izdevumu 

kapitalizācijas tika samazināta rekonstruējamo ēku vērtība, pielietojot amortizēto aizstāšanas 

izmaksu metodi par bilances vērtību 126 076 EUR. 

Transporta būvju vērtības palielinājums:  

- projekta “Autoceļa Jaunpriedaines - Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” 

ietvaros veikta ceļa rekonstrukcija par 519 275 EUR un uzstādīts ceļa aprīkojums par 10 178 

EUR; 

- projekta “Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai” ietvaros veikta 

gājēju un velosipēdistu  ceļa izbūve par 241 458 EUR, Dārza ielas tilta pārbūve par 132 550 

EUR un ceļu aprīkojuma uzstādīšana par 12 225 EUR; 

- izbūvēta gājēju ietve Abulas ielā, Smiltenē par 49 539 EUR un uzstādīts ielas aprīkojums 

                                                      
44 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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par 6 147 EUR; 

- izbūvēts stāvlaukums pie Blomes tautas nama par 12 763 EUR. 

Smiltenes novada domes bilancē uzskaitīto ceļu kopējais garums uz 31.12.2017. ir  343.10 km, tajā 

skaitā 88 km atrodas uz servitūta zemēm. Nolietojums tiek aprēķināts atkarīgi no seguma veida, 

atbilstoši attiecīgai nolietojuma normas kategorijai. 

Smiltenes novada domes bilancē uzskaitīto ielu kopējais garums uz 31.12.2017. ir 72.15 km, tajā 

skaitā 4.67 km atrodas uz servitūta zemēm. 

Smiltenes novada dome ir veikusi datu salīdzināšanu ar VAS „Latvijas valsts ceļi” par novada ceļu 

un ielu garumu pēc stāvokļa uz 31.12.2017. Salīdzināšanas laikā ceļu garumos nesakritības tika 

konstatētas par ceļu Vidzemes šoseja – Vīganti, Launkalnes pagastā, kas 2016. gadā tika nodots 

Zemkopības ministrijai. Izmaiņas Latvijas Valsts ceļu reģistrā veiktas 02.02.2018. 

Inženierbūvju vērtības palielinājums: 

- projekta “Autoceļa Jaunpriedaines - Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” 

ietvaros uzbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma par 52 776 EUR un iebūvētas 8 

caurtekas par 7 306 EUR;  

- projekta “Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai” ietvaros uzbūvēta 

lietus ūdens kanalizācijas sistēma par 5 480 EUR un apgaismojuma tīkli par 71 103 EUR; 

- uzbūvēta peldoša strūklaka Vecā parka dīķī par 11 653 EUR;  

- uzbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli vairākās Smiltenes pilsētas ielās par kopējo summu 

34 801 EUR; 

- veikta apgaismojuma tīklu rekonstrukcija 11 Smiltenes pilsētas ielās par kopējo summu 

94 251 EUR; 

- uzbūvēti apgaismojuma tīkli bērnu rotaļu laukumā Rīgas ielā 16 C, Smiltenē par 8 646 EUR 

un Mēru ciemā, Bilskas pagastā par 5 175 EUR. 

Pārējā nekustamā īpašuma vērtības palielinājums: 

- pārbūvēta kartingu trase Sporta kompleksā pie Tepera ezera, Smiltenē par 197 036 EUR; 

- uzbūvēts sporta un rotaļu laukums Rīgas ielā 16 C, Smiltenē par 113 858 EUR; 

- atjaunota akmens mūra sēta Palsmanes kapos par 14 362 EUR; 

- izveidota aktīvās atpūtas taka (laipas veidā) ap Bilskas ezeru par 10 788 EUR. 

Pārējā nekustamā īpašuma vērtības samazinājums - uz kontu 1211 Dzīvojamās ēkas tika 

pārgrāmatoti neprivatizētie dzīvokļi ar atlikušo vērtību 86 548 EUR. 
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Tabula nr.27 Smiltenes novada pašvaldības nekustamie īpašumi (EUR) 45 

Pamatlīdzekļu grupas 

nosaukums 

Sākotnējā vērtība   

Vērtība 

31.12.2016. 

Darījumi/ 

palielinājums 

2017. gadā 

Sākotnējā 

atzīšana, 

inventarizācijas 

rezultāti, 

saņemšana bez 

atlīdzības  

2017. gadā 

Izslēgts no 

uzskaites, 

nodots bez 

atlīdzības 

2017. gadā 

Pārvietots 

uz/no 

2100 kontu 

grupām 

2017. gadā 

Pārvietošana un 

citas izmaiņas 

2017. gadā 

Vērtība 

31.12.2017. 

Aprēķināts 

nolietojums 

pārskata 

perioda beigās 

(kopā) 

Atlikusī 

vērtība 

31.12.2017 

. 

Zeme, ēkas un būves 53 027 123 340 122 35 787 -143 391 -66 390 1 616 596 54 809 847 22 945 178 31 864 669 

Dzīvojamās ēkas 18 620 0 3 293 -442 0 164 617 186 088 81 580 104 508 

Nedzīvojamās ēkas 17 733 225 5 634 8 551 -126 076 -17 658 255 555 17 859 231 2 294 564  15 564 667 

Transporta būves 26 384 171 128 142 0 -5 939 0 897 820 27 404 194 18 634 657 8 769 537 

Zeme 2 303 556 30 429 23 943 -1 389 -43 133 0 2 313 406 0 2 313 406 

Inženierbūves 4 906 934 108 539 0  -7 383 0 186 926 5 195 016 1 400 357 3 794 659 

Pārējais nekustamais 

īpašums 
1 680 617 67 378 0 -2 162 -5 599 111 678 1 851 912 534 020 1 317 892 

Turējumā nodotie 

pašvaldības 

nekustamie īpašumi 

113 642 0 8 037 - 1 394 0 4 330 126 009 15 275 110 734 

 

                                                      
45 Datu 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 1 357.74 ha un bilances vērtību 1 526 148 EUR, pašvaldībai 

lietošanā esoša zeme ar platību 1 383.94 ha un bilances vērtību 787 258 EUR. 

Zembilances sastāvā atrodas uz nomaksu atsavinātie zemes gabali 39.03 ha platībā un 13 225 EUR.  

 

 

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

platības46 

 

Tabula nr.27 Smiltenes novada pašvaldības bilancē norādītās zemes reģistrēšana Zemesgrāmatā47  

Pašvaldības bilancē 

esošā zeme grupu 

griezumā 

Īpašumā 

esošās 

Lietošanā 

esošās Kopā 

No kopējā daudzuma 

reģistrēts  

Zemesgrāmatā (%) ha ha ha 

Kopā 1 357.74 1 383.94 2 741.68 49.52 

 

Smiltenes novada pašvaldība līdz 31.12.2017. ir iereģistrējusi Zemesgrāmatā 49.52% no visas 

bilancē esošās zemes kopplatības. Pēc stāvokļa uz 31.12.2017. Smiltenes novada pašvaldība 

iznomā zemes ar platību  2 061 ha. Smiltenes novada domei nav ieķīlātu nekustamo īpašumu.  

Tabula nr.28 Bioloģiskie un pazemes aktīvi (EUR) 48 

Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 

Vērtība 

31.12.2016. 

 

Iegāde, sākotnējā atzīšana, 

saņemšana bez atlīdzības, 

pārvietošana 2017. gadā 

Atlikusī vērtība 

31.12.2017. 

 

Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 

795 302 6 247 801 549 

Pazemes aktīvi 312 463 0 312 463 

Augļu dārzi un citi 

ražojošo koku stādījumi 

 

148 

 

0 

 

148 

Mežaudzes 382 576 6 247 388 852 

Pārējie bioloģiskie aktīvi 100 115 -29 100 086 

                                                      
46 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
47 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
48 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

724701 Ls 112424 Ls 
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Pazemes aktīvu sastāvā ir divas smilts - grants atradnes par kopējo summu 312 463 EUR, tajā 

skaitā: 

- „Lielmeži”, Variņu pagastā, ar platību 10.02 ha un derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 81.2 

tūkst. m3  par 92 430 EUR; 

- „Lazdiņi”, Variņu pagastā, ar platību 3.92 ha un derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 193.3 

tūkst. m3  par 220 033 EUR. 

Smiltenes novada domes bilancē uzrādītas mežaudzes 696.69 ha platībā 388 852 EUR vērtībā. 

Mežaudžu sastāvā nav iekļautas lauces, purvi un neatjaunotie izcirtumi. 2017.gadā tika veikta 

atkārtota mežaudžu inventarizācija divos zemes gabalos 4.18 ha platībā, un sākotnēja mežaudžu 

inventarizācija septiņos zemes gabalos 25.38 ha platībā, kā rezultātā bioloģisko aktīvu vērtības 

palielinājums sastādīja 15 411 EUR, bet samazinājums – 5 309 EUR. 

Veicot datu salīdzināšanu ar VZD un Valsts meža dienesta (turpmāk - VMD) datiem, pēc stāvokļa 

uz 31.12.2017. būtiskas nesakritības netika konstatētas. 

Meža inventarizācijas atbilstoši Meža likumam veic reizi 20 gados, attiecīgi veic mežaudzes 

vērtības aktualizāciju atbilstoši VMD datiem.  

2017.gadā, veicot datu salīdzināšanu par mežaudzēm, tika konstatēts, ka VZD datos pie mežiem 

pieskaitītas 31 Smiltenes novada pašvaldības zemju vienība, kas pēc novada teritorijas plānojuma 

skaitās parku, kapu un apbūves teritoriju apstādījumi, ar kopējo platību 31.41 ha. Šīs platības 

uzskaitītas skaitliskā izteiksmē pārējo bioloģisko aktīvu sastāvā. 

2017. gadā, veicot Smiltenes pilsētas labiekārtošanas darbus, Vecajā parkā tika izcirsti bīstamie 

koki par 1 795 EUR.  

Pārējo bioloģisko aktīvu novērtēšanu plānots veikt līdz 2025. gadam. 

 

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. 28 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas49 

Uzņēmuma nosaukums, 

juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs 

Līdzdalība 

31.12.2016. 

 

 

 

EUR 

Ieguldījums 

2017. g. 

 

 

 

EUR 

Vērtības 

samazinājums 

2017. gadā 

 

 

EUR 

Līdzdalība 

31.12.2017. 

 

 

 

EUR 

Kapitāla 

daļu skaits 

 

Kapitāla 

daļu 

īpatsvars 

kopējā 

uzņēmumu 

kapitāla daļu 

skaitā 

SIA „Smiltenes NKUP” 

Pils iela 3, Smiltene 

Reģ.Nr.43903000435 1 816 443 193 300 0 2 009 743 2 009 743 100% 

SIA „Līvena aptieka” 

Dakteru iela 14, Smiltene 

Reģ.Nr.44103018609 81 810 0 0 81 810 4 837 100% 

                                                      
49 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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SIA „Sarkana Krusta 

Smiltenes slimnīca” 

Dakteru iela 14, Smiltene 

Reģ.Nr.40003189328 

1 005 885 81 810 0 0 1 068 705 100% 

Kopā 2 904 138 256 120 0 3 160 258 3 083 285  

 

2017.gadā Smiltenes novada dome veica ieguldījumu radniecīgās kapitālsabiedrības SIA 

„Smiltenes NKUP” kapitālā 193 300 EUR, tajā skaitā līdzfinansējums naudā 172 000 EUR apmērā 

projekta ”Daudzdzīvokļu mājas Smiltenē, Daugavas ielā 7a būvdarbu pabeigšana pašvaldības īres 

nama būvniecībai” īstenošanai un mantiskais ieguldījums 21 300 EUR. 

2017.gadā Smiltenes novada dome ņēma uzskaitē ieguldījumu radniecīgai kapitālsabiedrībai SIA 

„Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 62 820 EUR, par kuru 2016.gadā bija veikts avansa 

maksājums. 

Pēc stāvokļa uz 31.12.2017. Smiltenes novada domei pieder: 

- SIA „Smiltenes NKUP” 2 009 743 daļas par kopējo summu 2 009 743 EUR; 

- SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 1 177 225 daļas par kopējo summu 1 068 705 

EUR; 

- SIA „Līvena aptieka” 4 837 daļas par kopējo summu 81 810 EUR. 

Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžetu 

nākotnē. 2017.gadu SIA „Līvena aptieka” pabeidza ar peļņu 38 972 EUR un SIA „Smiltenes 

NKUP” pabeidza ar peļņu 44 836 EUR. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2017.gadu 

noslēdza ar zaudējumiem 65 991 EUR, taču radniecīgās kapitālsabiedrības finansiālais stāvoklis 

kopumā ir stabils.  

Pašvaldība 2018.gadā no radniecīgām kapitālsabiedrībām saņems dividendes: no SIA „Līvena 

aptieka” 38 972 EUR un no SIA „Smiltenes NKUP” 4 484 EUR. 

Pašvaldība nākamajos trīs gados ieguldījumus radniecīgajās kapitālsabiedrībās neplāno.  

 

Tabula nr. 29 Pašvaldības radniecīgu kapitālsabiedrību darbības rezultāti (EUR) 50 

Uzņēmuma 

nosaukums, juridiskā 

adrese, reģistrācijas 

numurs 

Apgrozījums Peļņa (+) vai zaudējumi (-) 

2017.gads 2016.gads 

izmaiņas 

(+/-) 2017.gads 2016.gads 

izmaiņas 

(+/-) 
SIA „Smiltenes 

NKUP” Pils iela 3, 

Smiltene 

Reģ.Nr.43903000435 1 213 248 1 131 912 + 81 336 44 836 16 269 + 28 567 

SIA „Līvena aptieka” 

Dakteru iela 14, 

Smiltene 

Reģ.Nr.44103018609 980 249 912 297 + 67 952 38 972 30 652 + 8 320 

SIA „Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca” 

Dakteru iela 14, 

Smiltene 

Reģ.Nr.40003189328 1 086 957 945 917 +141 040 -65 991 -100 385 + 34 394 

 

  

                                                      
50 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Tabula nr.30 Līdzdalība biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā51 

Uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs 

Ieguldījums uz 

31.12.2016. 

 

 

EUR 

Ieguldījums uz 

31.12.2017. 

 

 

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   

 

Pēc LR Tieslietu ministrijas uzņēmumu reģistra datiem Smiltenes novada pašvaldībai pieder 

SIA „ZAAO” 90 762 kapitāla daļas.  

 

6.4. PĀRSKATS PAR DEBITORIEM (PRASĪBĀM)  

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru atlikumi palielinājušies par 107 186 EUR, tajā skaitā 

ilgtermiņa prasības par 34 663 EUR, īstermiņa prasības par 72 523 EUR. 

Tabula nr.31 Debitori (EUR) 52 

Aktīvs 
Pārskata perioda 

beigās  

Pārskata perioda 

sākumā  

Izmaiņas 

( +, - )  

Ilgtermiņa prasības – kopā  46 550 11 887 +34 663 

Debitori – kopā  335 445 262 922 +72 523 

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 125 153 111 422 +13 731 

Prasības  par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas 

Savienības politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem (pasākumiem) 

13 965 0 +13 965 

Prasības par nodokļiem 173 061 143 231 +29 830 

Uzkrātie ieņēmumi 21 727 17 999 +3 728 

Prasības pret personālu 722 416 +306 

Pārējās prasības 87 015 73 298 +13 717 

Uzkrājumi nedrošām prasībām (-) -86 198 -83 444 -2 754 

 

6.5. PĀRSKATS PAR KREDITORIEM (SAISTĪBĀM)  

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru saistības palielinājušās par 1 654 226 

EUR, tajā skaitā ilgtermiņa saistības par 811 987 EUR, bet īstermiņa saistības – par 842 239 EUR. 

Tabula nr.32 Kreditori (EUR) 53 

Pasīvs 
Pārskata perioda 

beigās  

Pārskata perioda 

sākumā  

Izmaiņas 

( +, - )  

  Kreditori - kopā 8 867 324 7 213 098 +1 654 226 

Ilgtermiņa saistības 5 783 734 4 971 747 +811 987 

Ilgtermiņa aizņēmumi 5 657 657 4 903 719 +753 938 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 

126 077 68 028 +58 049 

Īstermiņa saistības 3 083 590 2 241 351 +842 239 

                                                      
51 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
52 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
53 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 

502 148 405 844 +96 304 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

245 012 226 192 +18 820 

Īstermiņa uzkrātās saistības 529 702 432 320 +97 382 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus) 

288 380 261 333 +27 047 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 

281 672 237 364 +44 308 

Pārējās īstermiņa saistības  262 1 050 -788 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 1 236 414 677 248 +559 166 

 

 

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 3,8859%. 

Tabula nr.33 Pašvaldības aizņēmumi (EUR) 54 

Aizdevējs Mērķis Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Atlikums 

31.12.2016. 

Atlikums 

31.12.2017. 

1. 2. 3. 4. 8. 8. 

Valsts kase Smiltenes pilsēta. Bērnudārza būvniecībai. 05.07.2007. 20.12.2026. 1 267 920 1 141 128 

Valsts kase Smiltenes pilsēta. Bērnudārza būvniecībai. 01.07.2008. 20.04.2028. 254 978 232 806 

Valsts kase Smiltenes pilsēta. SIA "Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīcas" pamatkapitāla 

palielināšanai. 
01.12.2009. 20.04.2028. 176 916 161 532 

Valsts kase Palsmanes pagasts. Autoceļa Dārzniecība-

Pūķi remontu veikšanai. 
22.09.2008. 20.12.2023. 20 664 17 712 

Valsts kase Variņu pagasts. Variņu pamatskolas sporta 

zāles celtniecībai. 
03.12.2007. 20.12.2032. 154 560 144 900 

Valsts kase Smiltenes pilsēta. Bērnudārza būvniecībai. 

(Vienošanās par grozījumiem) 
23.04.2012. 20.07.2026. 755 196 677 740 

Valsts kase Projekts "Atmodas ielas un tās pieslēgumu 

ielu kompleksā rekonstrukcija". 

(Vienošanās par grozījumiem) 
23.04.2012. 20.01.2030. 83 422 77 126 

Valsts kase Projekts "Raiņa ielas un tās pieslēgumu ielu 

kompleksā rekonstrukcija". (Vienošanās par 

grozījumiem) 
23.04.2012. 20.01.2030. 90 418 83 594 

Valsts kase Projekts "Smiltenes Centra vidusskolas 

infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar 

funkcionāliem traucējumiem". (Vienošanās 

par grozījumiem) 

23.04.2012. 20.09.2019. 9 625 6 125 

Valsts kase Projekts "Pirmsskolas izglītības iestādes 

"Pīlādzītis" Mētras ielā 11A infrastruktūras 

attīstība". (Vienošanās par grozījumiem) 
23.04.2012. 20.01.2030. 52 841 48 853 

 

 

 

                                                      
54 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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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. 15 635 14 455 

Valsts 

kase 

Projekts "Energoefektivitātes 

paaugstināšana Smiltenes novada 

pašvaldības ēkās". (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 128 048 118 384 

Valsts 

kase 

Projekts "Smiltenes novada 

pašvaldības ceļu rekonstrukcija” 
04.07.2012. 20.07.2032. 332 073 310 989 

Valsts 

kase 

Projekts "Smiltenes pilsētas ielu 

kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta” 
04.07.2012. 20.07.2032. 409 941 383 913 

Valsts 

kase 

Projekts „Smiltenes novada 

Grundzāles un Palsmanes pagastu 

izglītības iestāžu renovācija atbilstoši 

augstām energoefektivitātes 

prasībām” 

10.08.2012. 20.08.2032. 346 752 324 736 

Valsts 

kase 

Projekts „Kultūras un interešu 

izglītības infrastruktūras atjaunošana 

Smiltenē” 

14.09.2012. 20.09.2032. 276 759 259 187 

Valsts 

kase 

Pašvaldības prioritāra investīciju 

projekta “Smiltenes sporta stadiona 

rekonstrukcija” īstenošanai 

22.11.2013. 20.11.2033. 127 364 119 872 

Valsts 

kase 

Pašvaldības prioritāra investīciju 

projekta “Smiltenes stadiona 

rekonstrukcija” īstenošanai 

07.05.2014. 20.04.2034. 187 385 176 573 

Valsts 

kase 

Ārkārtas situācijas novēršanai 

projekta “Tepera ezera Smiltenē 

hidrotehnisko būvju rekonstrukcija” 

īstenošanai 

25.09.2014. 20.09.2034. 265 753 250 781 

Valsts 

kase 

Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas 

ēkas 2.stāva telpu pārbūve pirmskolas 

izglītības grupu izveidei 

28.09.2016. 20.09.2036 353 313 348 480 

Valsts 

kase 

Pašvaldības prioritārā investīciju 

projekta "Smiltenes stadiona tribīņu 

ēkas izbūve" īstenošanai  

02.05.2017. 20.04.2037. 0 250 000 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta (Nr.16-09-AL12-

A019.2201-000009) "Grundzāles 

estrādei pieguļošās teritorijas 

labiekārtošana" īstenošanai 

02.05.2017. 20.04.2027. 0 8 792 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta (Nr.16-09-AL10-

A019.2103-000001) "Kartingu trases 

atjaunošana" īstenošanai 

02.05.2017. 20.04.2037. 0 92 897 

Valsts 

kase 

Tehniskā projekta "Autoceļa posma 

Smiltene - Rauziņa infrastruktūras 

rekonstrukcija uzņēmējdarbības 

uzlabošanai" izstrādei 

02.05.2017. 20.04.2022. 0 10 237 

Valsts 

kase 

Tehniskā projekta "Smiltenes novada 

pašvaldības ceļu rekonstrukcija II 

kārta" izstrādei 

02.05.2017. 20.04.2022. 0 115 274 

Valsts 

kase 

Tehniskā projekta "Smiltenes pilsētas 

degradēto teritoriju revitalizācija, II 

kārta" izstrādei  

02.05.2017. 20.04.2022. 0 13 444 

Valsts 

kase 

Tehniskā projekta "Smiltenes pilsētas 

publiskās infrastruktūras sakārtošana 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I 

kārta" izstrādei  

02.05.2017. 20.04.2022. 0 17 826 
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1. 2. 3. 4. 7. 8. 

Valsts 

kase 

Tehniskā projekta "Smiltenes pilsētas 

publiskās infrastruktūras sakārtošana 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II 

kārta" izstrādei 

02.05.2017. 20.04.2022. 0 17 336 

Valsts 

kase 

Tehniskā projekta "Uzņēmējdarbībai 

nepieciešamās infrastruktūras 

sakārtošana Variņu pagastā" izstrādei  

02.05.2017. 20.04.2022. 0 19 989 

Valsts 

kase 

Autoceļa Jaunpriedaines-Spicieri 

rekonstrukcija uzņēmējdarbības 

attīstībai 

08.06.2017. 20.06.2037. 0 0 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju 

revitalizācija, I.kārta būvprojekta 

"Rūpnieciskās ražošanas ēku 

būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē" 

izstrāde īstenošanai  

21.07.2017. 20.07.2022 0 26 048 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju 

revitalizācija, II.kārta būvprojekta 

"Rūpnieciskās ražošanas ēku 

būvniecība Valkas ielā 5, Smiltenē" 

izstrāde īstenošanai 

21.07.2017. 20.07.2022 0 31 698 

Valsts 

kase 

Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras 

sakārtošana Smiltenes pilsētā tehniskā 

projekta izstrāde īstenošanai  

21.07.2017. 20.07.2022 0 58 261 

Valsts 

kase 

Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi 

no Smiltenes līdz Silvai  
08.09.2017. 20.08.2037. 0 243 008 

Valsts 

kase 

Tehniskā projekta "Mācību vides 

uzlabošana Smiltenes vidusskolā" 

izstrādei 

08.09.2017. 20.08.2022. 0 30 008 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsētas Dārza ielas tilta pār 

Abuls upi pārbūve (2.posms) 

īstenošanai 

06.10.2017. 20.09.2037. 0 37 320 

Valsts 

kase 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā transporta 

(automašīnu) iegādei  

19.10.2017. 20.10.2022. 0 49 390 

Valsts 

kase 

ERAF projekts (Nr.5.6.2.0/16/I/022) 

Autoceļa Jaunpriedaines - Spicieri 

rekonstrukcija uzņēmējdarbības 

attīstībai  

05.12.2017. 20.11.2027. 0 78 363 

Valsts 

kase 

 
05.12.2017. 20.11.2037. 0 161 028 

Kopā x x x 5 309 563 6 159 805 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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2018. GADA PRIORITĀTES 

 

Smiltenes novada pašvaldība, ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus un piesaistot Eiropas 

Savienības fondu līdzekļus, kā arī aizņemoties naudu Valsts kasē, 2018. gadā plāno realizēt 

kopumā 47 projektus, tai skaitā: 

- Uzņēmējdarbības vides uzlabošana - ielu un ceļu rekonstrukcija 7 005 834 euro apmērā; 

- Palsmanes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība; 

- Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, 

II.kārta; 

- Kopēja metodika ilgtspējas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas 

pašvaldībās (LIFE ADAPTATE); 

- Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes ēkā; 

- Smiltenes stadiona tribīņu ēkas izbūve; 

- Kartingu trases atjaunošana II.kārta; 

- Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā; 

- Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana. 

 

Plānots veikt Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas centralizētās siltumapgādes sistēmas pieslēgumu 

izbūvi pie Smiltenes pilsētas centralizētās apkures sistēmas. 

Īstenojot stingru budžeta izpildes kontroli 2017. gadā, Pašvaldība ir spējusi nodrošināt optimālu 

finansiālo stabilitāti. Absolūtās likviditātes rādītājs ir 0,8, kas liecina par spēju nokārtot 

maksājumus.  

Pašvaldības kredītsaistības uz plānoto periodu sastāda 5,12 % no pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Pašvaldībai uz bilances datumu nav kavētu saistību. Pārskata gadā Pašvaldība turpināja sekmīgi 

īstenot ilgtermiņa aizņēmumu stratēģiju, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus attīstības projektu 

finansēšanai. Pašvaldības finansiālās atkarības koeficients ir 0,2, kas raksturo uzņēmuma finansiālo 

atkarību no ārējiem aizņēmumiem. Uzskatām, ka Pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, lai 

piesaistītu aizņēmumu līdzekļus novada attīstībai svarīgu investīcijas projektu līdzfinansēšanai. 

Realizējot ES projektus, nauda atgriezīsies, kredītsaistības samazināsies un tas dos iespējas realizēt 

jaunus projektus.  

Pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti pazīstamās Latvijas finanšu institūcijās – trīs komercbankās 

un Valsts kasē. Pašvaldības vienīgais finanšu kreditors ir Latvijas Republikas Valsts kase, kas 

kreditē ilgtermiņa un vidēja termiņa finanšu darījumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajai kārtībai.  
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Pielikums Nr. 1 

REVIDENTA ZIŅOJUMS 
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Pielikums Nr.2 

27.06.2018. DOMES LĒMUMS Nr. 389  

 


