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Ievads 
 

Saskaņā ar konceptuālo ziņojumu “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu”1 un Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likumu2, Latvijā noris pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma. 

Lai sasniegtu reformas mērķi, paredzēts veidot lielākas, ekonomiski spēcīgākas pašvaldības – 

novadus, īstenojot pašvaldību apvienošanos, jo tā var labāk saskaņot sociālās palīdzības, 

izglītības un transporta jautājumus, piesaistīt lielākas investīcijas, kas radītu jaunas darbavietas,  

kā arī racionālāk izmantot esošos resursus.  

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumam paredzēts izveidot 

administratīvo teritoriju Smiltenes novadu ar administratīvo centru Smiltenē un šādām 

administratīvajā teritorijā ietilpstošām teritoriālā iedalījuma vienībām: 

• Apes pagasts; 

• Apes pilsēta; 

• Bilskas pagasts; 

• Blomes pagasts; 

• Brantu pagasts; 

• Drustu pagasts; 

• Gaujienas pagasts; 

• Grundzāles pagasts; 

• Launkalnes pagasts; 

• Palsmanes pagasts; 

• Raunas pagasts; 

• Smiltenes pagasts; 

• Smiltenes pilsēta; 

• Trapenes pagasts; 

• Variņu pagasts; 

• Virešu pagasts. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās 

reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada 

pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei”3 (pieņemti 15.09.2020.) tiek izstrādāts 

jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts.  

Saskaņā ar augstāk minēto noteikumu 10.punktu, jaunveidojamā novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projektā (turpmāk – Projekts) ietver šādu informāciju: 

 
1 Apstiprināts ar Ministru kabineta 2019.gada18.septembra rīkojums Nr.445. 
2 Saeimā pieņemts 10.06.2020., spēkā stājās 23.06.2020.  
3 https://likumi.lv/ta/id/317389-kartiba-kada-administrativi-teritorialas-reformas-ietvaros-pasvaldibam-pieskir-

valsts-merkdotaciju-kopiga-jaunveidojama  

https://likumi.lv/ta/id/317389-kartiba-kada-administrativi-teritorialas-reformas-ietvaros-pasvaldibam-pieskir-valsts-merkdotaciju-kopiga-jaunveidojama
https://likumi.lv/ta/id/317389-kartiba-kada-administrativi-teritorialas-reformas-ietvaros-pasvaldibam-pieskir-valsts-merkdotaciju-kopiga-jaunveidojama
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a) jaunveidojamā novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību 

un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju turpmākās darbības modeli 

jaunizveidotajā novadā un, ja nepieciešams, arī informāciju par kapitālsabiedrību, biedrību, 

nodibinājumu un citu pašvaldības institūciju reorganizāciju; 

b) jaunizveidotā novada domes administrācijas pārvaldes modeli. 

 

Pašvaldību apvienošanās projekta sagatavošanas mērķi ir: 

1) nodrošināt pamatotu, optimālu jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības 

administratīvās struktūras veidošanu, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, 

kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju uz vietas; 

2) nodrošināt pamatotu un ilgtspējīgu investīciju plānošanu jaunizveidojamā novadā; 

3) nodrošināt atklātu, efektīvu un saprotamu Apes, Raunas un Smiltenes pašvaldību 

apvienošanās procesu. 

 

Projekta ziņojumā atspoguļoti galvenie jaunā novada raksturojošie parametri, balstoties uz 

esošās situācijas analīzi, norādītas novada galvenās priekšrocības un problēmas, noteikti 

galvenie novada izveidošanas un darbības principi, iezīmēta pašvaldību funkciju izpildes 

stratēģija, un sniegts novada pašvaldības struktūras apraksts un struktūras shēmas. 

 

Pašvaldību apvienošanās projekts izstrādāts pamatojoties uz un izmantojot normatīvajiem 

aktiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto  

„Apvienošanās projekta sagatavošanas metodiku” (turpmāk – Metodika), kā arī Apes, Raunas 

un Smiltenes pašvaldību plānošanas dokumentus. Projekta izstrādāšanas gaitā tika organizētas 

darba grupas ar pašvaldību attiecīgo jomu darbiniekiem, analizēta funkciju izpilde un izmantoti 

statistikas dati, lai identificētu piemērotāko administratīvo modeli.  
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1. Esošās situācijas raksturojums 

1.1. Galvenie novadus raksturojošie parametri  
 

Jaunizveidojamais Smiltenes novads pēc 2021.gada 1.jūlijā sastāvēs no trīs šobrīd esošiem - 

Apes, Raunas un Smiltenes novadiem Vidzemes reģionā. 

Teritorijas platība: 

1.tabula. Novadu platības. 

 Platība, km2 

Apes novads 545 

Raunas novads 309 

Smiltenes novads 947 

Kopējā platība: 1801 
Avots: Centrālā statistiskas pārvalde, ISG040. Platība un iedzīvotāju blīvums statistiskajos reģionos, republikas 

pilsētās un novados gada sākumā. https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__ikgad/ISG040.px 

(skatīts 17.02.2021.) 

Jaunizveidojamais Smiltenes novads aizņems aptuveni 2.8% no visas Latvijas platības, un 

11.8% no Vidzemes platības. Salīdzinājumā ar citiem jaunveidojamiem novadiem, Smiltenes 

novads būs starp 22. un 25. vietu jauno novadu listē. Tas nozīmē, ka jaunveidojamais Smiltenes 

novads būs vidēji liels. Jaunveidojamo novadu aptuveni 82 kilometru garumā šķērso valsts 

nozīmes šoseja  (A2) Rīga-Veclaicene–Sanktpēterburga (Krievija), kas integrē visus trīs 

apvienojamos novadus kopā.  Jaunveidojamo novadu ar citām Latvijas pilsētām savienos valsts 

reģionālie autoceļi:  P28 ceļš Rauna-Cēsis, P18 ceļš Smiltene-Valmiera, P24 ceļš Smiltene-

Valka, P27 ceļš Smiltene-Gulbene. 

Tādejādi novada teritorija ir ērti sasniedzama no galvaspilsētas un citiem novadiem.  Braucot ar 

privāto auto no Rīgas, Smilteni var sasniegt aptuveni 2 stundās4, bet Api 2 stundās un 15 

minūtes. Savukārt, jaunveidojamā novada teritorijā ceļā ar privāto auto starp Raunu un Smilteni  

būs vidēji jāpavada 25 minūtes. Savukārt, ceļš no Apes uz Smilteni ar privāto auto aizņem  vidēji 

45 minūtes. Uz Smiltenes novada uzņēmumiem dodas strādāt iedzīvotāji no kaimiņu 

pašvaldībām – Raunas, Beverīnas, Strenču, Valkas, Apes, Jaunpiebalgas un pat Gulbenes 

novada. No attīstības centru optimālās sasniedzamības viedokļa, izmantojot autotransportu, 

Smiltene visātrāk sasniedzama lielākajai daļai Jaunpiebalgas novada iedzīvotāju. No Apes 

novada Smiltene ir tuvāka Gaujienas un Virešu pagastam, no Gulbenes novada – Rankas 

pagastam, no Strenču novada – Plāņu pagastam, no Valkas novada – Vijciema pagasta 

apdzīvotākajai daļai, bet no Raunas novada – Drustu pagastam.  

Iedzīvotāju skaits:  

 

 
4 Laiks, kas tiek pavadīts ceļā, kalkulēts izmantojot Google maršruta plānošanas rīku un 1188 maršruta plānošanas 

rīku. 

https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__ikgad/ISG040.px
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1.attēls. Iedzīvotāju skaits pēc faktiskās dzīvesvietas novados gada sākumā. 

 

Avots: Centrālā statistika pārvalde.  

Dati liecina, ka 2020.gada sākumā jaunizveidojamā Smiltenes novada teritorijā dzīvoja 18’224 

cilvēki. Vienlaikus, saglabājās kopējā iedzīvotāju skaita kritumu tendence – Apes novadā 

iedzīvotāju skaits 2020.gadā salīdzinājumā ar 2018.gadu ir samazinājies par 3,7%, Raunas 

novadā par 2,5%. Vismazākais iedzīvotāju skaita kritums ir vērojams Smiltenes novadā, kur 

2020.gadā salīdzinājumā ar 2018.gadu iedzīvotāju skaits ir krities par 0,8%. Vidēji kopumā 

jaunveidojamā Smiltenes novada teritorijā iedzīvotāju skaits ir krities par 1,6% kopš 2018.gada 

sākuma. Tiesa, iedzīvotāju skaita kritumu piedzīvo visi Latvijas novadi, izņemot Pierīgas 

novadus, kuros novērojams iedzīvotāju skaita pieaugums.  

Iedzīvotāju blīvums: 

Smiltenes novadā zemākais iedzīvotāju blīvums5 2020. gadā bijā Launkalnes pagastā – 5 cilvēki 

uz 1 km2, bet visaugstākais blīvums ir Smiltenes pilsēta – 751 cilvēki uz 1 km2. Apes novadā 

zems iedzīvotāju blīvums – 3 cilvēki uz 1 km2 ir gan Virešu pagastā, gan Apes pagastā. Turklāt 

šajos pagastos iedzīvotāju blīvums 2020.gadā ir samazinājies salīdzinājumā ar 2018.gadu. Apes 

pilsētā iedzīvotāju blīvums ir 350 cilvēki uz 1 km2. Raunas novadā Drustu pagastā iedzīvotāju 

blīvums ir 5 cilvēki uz 1 km2, bet Raunas pagastā – 15 cilvēki uz 1 km2. Vidējais iedzīvotāju 

blīvums Latvijā ir 31 cilvēks uz 1 km2, līdz ar to topošā Smiltenes novada pagasti ir uzskatāmi 

par pagastiem ar zemu iedzīvotāju blīvumu. 

 
5 Iedzīvotāju blīvuma dati. Skatīt: Centrālo statistiskas pārvalde. ISG050. Iedzīvotāju skaits un blīvums pēc 

faktiskās un reģistrētās dzīvesvietas un dzimuma republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos gada 

sākumā. http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__ikgad/ISG050.px/ (skatīts 18.02.2021.) 

Apes novads Raunas novads Smiltenes novads

2018 3345 3096 12082

2019 3295 3032 12015

2020 3220 3019 11985
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Iedzīvotāju skaits vecuma grupās: 

Iedzīvotāju sadalījums vecuma grupās visos trijos novados pēdējo trīs gadu laikā apliecina 

sabiedrības novecošanās tendenci. 

 

2.tabula. Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās 

novados 2020.gada sākumā. 

 Apes novads Raunas novads Smiltenes novads 

Vecuma 

grupa 

0-14 15-65 > 65 

 

0-14 15-65 > 65 0-14 15-65 > 65 

2018 482 2152 711 413 1961 722 2015 7771 2296 

2019 490 2085 720 399 1912 712 2050 7681 2284 

2020 495 2022 703 412 1916 691 2051 7635 2299 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde.  

 

2.attēls. Iedzīvotāju īpatsvars (%) līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma 

grupās novados 2020.gada sākumā. 

 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde.  IRG010. Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas 

vecuma grupās statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, 21 attīstības centrā un novados gada sākumā. 

http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzrakst/IRG010.px/table/tableViewLayout1/ (skatīts 18.02.2021.)  

Dati liecina, ka vislielākā iedzīvotāju grupa (virs 60%) ir iedzīvotāji darbspējas vecumā, kuri 

būdami ekonomiski aktīvi nodrošina pašvaldību budžetos iemaksājamo iedzīvotāju ienākuma 

nodokli. Vienlaikus, dati liecina, ka zem 20% ir iedzīvotāju skaits vecumā līdz 14 gadiem, kas 
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nozīmē, ka jaunizveidojamā novadā būs jāturpina skolu tīkla sakārtošana. Tiesā, līdzīgs situācija 

ir arī citos Latvijas lauku novados, kas piedzīvo iedzīvotāju skaita samazinājumu. 

 

Teritoriālais dalījums, administratīvie centri, pakalpojumu centri: 

Šobrīd Apes novads sastāv no Apes pilsētas, kas ir arī novada centrs, Apes pagasta, Gaujienas 

pagasta, Trapenes pagasta un Virešu pagasta. Raunas novadu veido 2 administratīvās vienības 

– Raunas un Drustu pagasti, kur Rauna ir novada centrs,  

Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ietilpst Smiltenes pilsēta un 8 pagasti: Bilskas 

pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes 

pagasts, Smiltenes pagasts, Variņu pagasts. 

3.attēls. Jaunveidojamā Smiltenes novada teritorija. 

 

Avots: VARAM pašvaldību profils (2020). 

Apes novada administratīvais centrs ir Apes pilsēta, Raunas novada centrs atrodas Raunā, bet 

Smiltenes novada administratīvais centrs atrodas Smiltenē. Pakalpojumu centri ir izvietoti 

pagastos, bet administratīvajos centros atrodas gan novada pārvaldes institūcijas, kas vienlaikus 

sniedz arī pakalpojumus. 

 

Dabas resursi6: 

Apes novada mežainums ir 57,9% un salīdzinājumā ar citiem reģiona novadiem Apes novads ir 

uzskatāms par mežiem bagātu novadu. Raunas novadā 49% no visas novada teritorijas aizņem 

meža zemes, 39% – lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 6% – purvi, 6% – ūdens objektu 

zeme. 

 
6 Informācija no novadu pašvaldību attīstības programmām. 

https://smiltene.lv/novad/par-novadu/
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Smiltenes novadā meža zemes aizņem aptuveni 45-50%, ar lielāko mežainība ir Launkalnes, 

Variņu un Palsmanes pagastos. Savukārt, lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidēji aizņem 

38% no novada kopējās teritorijas. 

 

Ekonomika: 

Jaunizveidojamā novada mežu un lauksaimniecības proporcija, kur vismaz pusi teritorijas 

aizņem meži, nosaka arī ekonomisko aktivitāti teritorijā.  

Atbilstoši Latvijas reģionu uzņēmējdarbības indeksam7 un izmantojot mobilo datu aktivitāti, 

Smiltenes novads ir raksturots kā “harmonisks” – ar augstu mobilo datu intensitāti darba dienās 

un mērenu brīvdienās. Tas nozīme, ka Smiltenes novads attīstītās kā līdzsvarota dzīves vide, kur 

balstoties uz prioritātēm ir jāattīsta ražošanas nozare (kas vēl vairāk veicinās aktivitāti darba 

dienās) vai pakalpojumu sektors (kas varētu veicināt aktivitāti brīvdienās). Apes un Raunas 

novadi šajā indeksā ir raksturoti kā “apātiskie” – ar zemu intensitāti darbadienās un vidēju 

intensitāti brīvdienās. Apes un Raunas novados ir zema ekonomiskā aktivitāte darbadienās, bet 

brīvdienās mobilo datu intensitāte palielinās, t.sk., dēļ vietējā tūrisma un kultūras piedāvājuma. 

Apes un Raunas novados ir nepieciešams attīstīt pakalpojumu sektoru, lai līdzsvarotu 

uzņēmējdarbības intensitāti. 

Dati liecina, ka Smiltenes novads ir ekonomiski aktīvāks nekā Raunas un Apes novadi. Tomēr, 

Apes un Raunas novados vairāk ir pašnodarbināto personu – saimnieciskās darbības veicēju, 

kamēr Smiltenes novadā – komercsabiedrību. Smiltenes pievārtē atrodas daudz tādu uzņēmumu, 

kuru pievienotā vērtība pārsniedz 1 milj. EUR. Pamatā tie darbojas mežsaimniecības un 

kokapstrādes jomā (Silvā – “Pata Strenči”, “AL Mežs”, “Latvijas Valsts meži” un “Smiltene 

Impex”, Launkalnes apkaimē – “Stora Enso Latvija”, “Vudlande”, “Graanulinvest”, “Graanul 

invest energy” un “Meža saimnieks”, u.c.). Savukārt, pašā Smiltenē lielākie uzņēmumi (ar 

pievienoto vērtību virs 1 milj. EUR) ir koncentrēti pilsētas centrā (“Firma Madara 89”, 

“Smiltenes piens”), Rietumu darījumu zonā (“8.CBR”, “Artex Latvia” un “Troll Smiltene”, 

“AW Latvia”, “LV Timber” u.c.) un Ziemeļu darījumu zonā (“Firma Madara 89” 

vairumtirdzniecības bāze un AS “Sadales tīkls” vietējā vienība, “Lauku apgāds un meliorācija”, 

u.c.)8. Uzņēmējdarbības veiksmīgajā attīstībā Smiltenē būtiska loma ir Smiltenes novada 

pašvaldībai, kas mērķtiecīgi darbojas, radot labvēlīgu vidi investīcijām un uzņēmējdarbībai. 

 
7 LU, LMT (2017) Latvijas reģionu uzņēmējdarbības indekss. 

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/1_2_P%C4%93t%C4%ABjums%20Latvijas%20re%C4%A3ionu%20e

konomisk%C4%81s%20att%C4%ABst%C4%ABbas%20indeksa.pdf (skatīts 18.02.2021.) 
8 Jāņa Sēta (2020). Publisko pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas iespējas:  skolu tīkla un skolēnu 

pārvadājumu piemēri. Smiltenes ietekmes areāla padziļināta  analīze ATR kontekstā. 

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/1_2_P%C4%93t%C4%ABjums%20Latvijas%20re%C4%A3ionu%20ekonomisk%C4%81s%20att%C4%ABst%C4%ABbas%20indeksa.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/1_2_P%C4%93t%C4%ABjums%20Latvijas%20re%C4%A3ionu%20ekonomisk%C4%81s%20att%C4%ABst%C4%ABbas%20indeksa.pdf
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4.attēls. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi novados. 

 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde. SRG010. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas 

pilsētās un novados. https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/uzn/uzn__01_skaits/SRG010.px/table/tableViewLayout1/ 

(skatīts 18.02.2021.) 

 

Aplūkojot TOP 5 populārākās uzņēmējdarbības jomas 2019.gadā, var konstatēt, ka Apes un 

Raunas novadā populārākās uzņēmējdarbības jomas ir jauktā lauksaimniecība un mežizstrāde. 

Savukārt, Smiltenes novadā komercsabiedrības darbību jomā ir vērojama izkliede, un tās strādā 

plašā ekonomikas spektrā. 

 

3.tabula. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu darbības veids. 

 Komercsabiedrības darbības veids (pēc NACE) Komercsabiedrību 

skaits 

Apes novads 

Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 

(01.50)  

11 

Mežizstrāde (02.20)  8 

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41)  6 

Piena lopkopība (01.41)  4 

Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības 

(02.10)  

4 

Raunas novads 

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41)  8 

Mežizstrāde (02.20)  7 

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20)  7 

Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 

(01.50)  

5 

SDV Z/S IK
Komercsabiedrī

bas

Apes novads 142 56 6 71

Raunas novads 116 82 5 78

Smiltenes novads 497 175 35 373
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https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/uzn/uzn__01_skaits/SRG010.px/table/tableViewLayout1/
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 Komercsabiedrības darbības veids (pēc NACE) Komercsabiedrību 

skaits 

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un 

pārvaldīšana (68.20)  

5 

Smiltenes 

novads 

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20)  17 

Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 

(01.50) 

20 

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41) 18 

Mežizstrāde (02.20)  21 

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un 

pārvaldīšana (68.20) 

16 

Avots: Lursoft. Iekļauti dati par uzņēmumiem, kas iesnieguši gada pārskatus par 2019.gadu. 
https://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Statistika-Latvijas-novadu-pilsetu-griezuma&id=515 (skatīts 20.02.2021.) 

 

Teritorijas attīstības indekss:  

Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot teritoriju 

augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni valstī. Smiltenes novada 

attīstība ir bijusi visnotaļ stabila, un pozitīvais indekss (virs nulles) liecina, ka novada teritorija 

attīstās un atrodas virs valsts vidējā attīstības līmeņa. Savukārt, Raunas un Apes novadi savā 

attīstībā atpaliek no valsts vidējā attīstības līmeņa. Teritorijas attīstības indeksa 2019.gada rangā 

Smiltenes novads ir 29.vietā, Apes novads – 74.vietā, Raunas novads 50.vietā.  

 

5.attēls. Teritorijas attīstības indeksa izmaiņas, 2016.-2019.gados. 

 

Avots. VRAA. https://www.vraa.gov.lv/lv/teritorijas-attistibas-indekss (skatīts 18.02.2021.) 

 

Detalizēti aplūkojot teritorijas attīstības rādītāju var redzēt, ka Apes novads ir drošs novads (jo 

zems noziedzības līmenis) un zems iedzīvotāju bezdarbs. Līdzīgi arī Raunas novadā – zems 

noziedzības līmenis un bezdarba līmenis. Savukārt, Smiltenes novada rādītāji atspoguļo to, ka 
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https://www.vraa.gov.lv/lv/teritorijas-attistibas-indekss
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arī šajā novadā ir zems noziedzības līmenis, salīdzinoši zems trūcīgo personu īpatsvars kopējā 

iedzīvotāju skaitā.  

 

4.tabula. Pašvaldību budžets. 

 Ieņēmumu 

plāns, EUR, 

2020 

Dotācija no 

PFIF, EUR, 

2020 

Apes novads 4’854’929 1’318’481 

Raunas novads 4’339’641 876’718 

Smiltenes novads 19’951’881 2’815’159 

Kopā: 29’146’451 5’010’358 
Avots: VARAM pašvaldības profils, Finanšu ministrijas dati, uz 20.02.2021.  

 

Jaunizveidojamā Smiltenes novada veidojošo pašvaldību kopējo ieņēmumu izpilde 2020.gadā 

bija 28’957’154 EUR apjomā, kur vislielākais deficīts bija Smiltenes novadam. Atbilstoši 

grafikam zemāk, ir redzams, ka Apes novada budžeta izpilde ir procentuāli tuvu 100%, kamēr 

Smiltenes novads budžeta deficīts ir bijis 3,8 miljoni  pret kopējiem ieņēmumiem turpat 19 

miljoni.  

6.attēls. Apvienojamo pašvaldību ieņēmumu izpilde, tās pārsniegums vai deficīts, EUR, 

2020.gadā.  

 

Avots: Finanšu ministrija. Pašvaldību finanšu rādītāju analīze. Uz 20.02.2021. 

https://www.fm.gov.lv/lv/pasvaldibu-finansu-raditaju-analize 

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Apes novads

Raunas novads

Smiltenes novads

Apes novads Raunas novads Smiltenes novads

Ieņēmumu izpilde, EUR, 2020 5,418,989 4,623,523 18,914,642

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts,

EUR, 2020
7,551 -210,151 -3,891,381
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Iedzīvotāju, darbavietu un pakalpojumu koncentrācija, uz kuru vērsta arī plašas apkaimes 

iedzīvotāju ikdienas migrācijas plūsma, nosaka Smiltenes kā centra pievilcību. Izglītības, 

pakalpojumu un ekonomikas jomā Smiltenei, tomēr būs jākonkurē ar abām Ziemeļvidzemes 

lielākajām pilsētām – Valmieru un Cēsīm. 

 

 

1.2. Pašvaldību esošā administratīvā struktūra  
 

Visu trīs apvienojamo pašvaldību – Smiltenes, Apes un Raunas novadu – pārvaldības struktūra 

veidota pēc līdzīgiem principiem. 

Lēmējvara 

Novada pašvaldības lēmējorgāns – novada dome, darbojas uz likuma “Par pašvaldībām” un 

novada pašvaldības nolikuma pamata. 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību nodrošina novada dome (t.i., Smiltenes, Apes, Raunas), 

kas ir vēlēts pašvaldības lēmējorgāns. Domes uzdevums ir pieņemt lēmumus, noteikt 

pašvaldības institucionālo struktūru, lemt par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

īstenošanu un kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un 

pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādāt un izpildīt pašvaldības budžetu. Atsevišķu funkciju 

pildīšanai un lēmumu pieņemšanai novada domē darbojas komitejas, kas nodrošina domes 

darbību un izstrādā lēmumprojektus. 

 

Izpildvara 

Visos trīs novados lēmumu izpildi un novada domes darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu nodrošina pašvaldības administrācija, kas sastāv no struktūrvienībām. 

Administrācijas tiešais vadītājs ir izpilddirektors. Atsevišķu pašvaldības un valsts deleģēto 

funkciju pildīšanai novadā domē darbojas vairākas pastāvīgās komitejas. Tās sastāv no domes 

deputātiem un iedzīvotājiem. Papildus, pašvaldības ir izveidojušas arī citas komitejas funkciju 

un uzdevumu izpildei. 

Novada domju pakļautībā darbojas pašvaldības iestādes (piem., izglītības jomā, sociālā jomā), 

kas nodrošina dažādus pamatpakalpojumus novada iedzīvotājiem. Iestāžu skaits ir atkarīgs no 

iedzīvotāju skaita pašvaldībā un sniedzamo pakalpojumu apjoma. Tā piemēram, Raunas novada 

pašvaldība ir deleģējusi Izglītības un būvvaldes funkcijas Amatas novada domei. Pašvaldības ir 

kapitāldaļu turētājas kapitālsabiedrībās, kā arī dalībnieki nodibinājumos un biedrībās.  
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7.attēls. Smiltenes novada pašvaldības struktūrshēma pirms apvienošanās. 

 
Avots: 1. pielikums, Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1/09, 

https://smiltene.lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/ (skatīts 27.03.2021.) 

 

8.attēls. Apes novada pašvaldības struktūrshēma pirms apvienošanās. 

 
Avots: Pielikums Nr.1.Apes novada domes 28.06.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.9/2013„Apes novada 

pašvaldības nolikums”, http://www.apesnovads.lv/wp-content/uploads/2020/04/Apes-novada-

pa%C5%A1vald%C4%ABbas-nolikums-5.pdf (skatīts 27.03.2021.) 

 

 

https://smiltene.lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/struktura/
http://www.apesnovads.lv/wp-content/uploads/2020/04/Apes-novada-pa%C5%A1vald%C4%ABbas-nolikums-5.pdf
http://www.apesnovads.lv/wp-content/uploads/2020/04/Apes-novada-pa%C5%A1vald%C4%ABbas-nolikums-5.pdf
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9.attēls. Raunas novada pašvaldības struktūrshēma pirms apvienošanās. 

 
Avots: Raunas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 “Raunas novada domes nolikums”. Pielikums Raunas 

novada domes 2009. gada 18. februāra sēdes lēmumam Nr. 4.1.( prot. Nr. 3) ar grozījumiem.  https://rauna.lv/wp-

content/uploads/2021/03/SN_Nr_1_RND_Nolikums_Konsolidets.pdf (skatīts 27.03.2021.) 

 

Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai 

sadalīšanas” nosaka kārtību, kādā notiek reorganizācijas plāna izstrāde, izpilde un pārraudzība. 

Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības atbilstoši šo 

noteikumu I un II nodaļas nosacījumiem sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu par 

pašvaldības institūcijām, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana.  

Apvienojamās pašvaldības – Apes, Raunas un Smiltenes novadi – ir sagatavojušas šo noteikumu 

1.pielikumu ar visu pašvaldības institūciju uzskaitījumu, norādot institūcijas veidu, kompetenci, 

finansējuma apjomu un citu institūcijas darbību raksturojošo informāciju, kas var būt būtiska 

apvienošanās procesā. 

 

5.tabula. Visu pašvaldības institūciju uzskaitījuma pieejamība pašvaldību vietnēs. 

Novads MK noteikumu Nr. 671. 1 pielikuma apstiprināšanas datums un 

pieejamība 

Apes novads Apstiprināts ar Apes novada domes 2021.gada 25.februāra sēdes 

lēmumu, protokols Nr.2 15.p. “Par reorganizācijas plāna 

konstatējumu daļas apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas veikti 

saskaņā ar  Apes novada domes ārkārtas sēdes 03.03.2021. lēmumu 

Nr. 48. 

https://rauna.lv/wp-content/uploads/2021/03/SN_Nr_1_RND_Nolikums_Konsolidets.pdf
https://rauna.lv/wp-content/uploads/2021/03/SN_Nr_1_RND_Nolikums_Konsolidets.pdf
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Pieejams: http://www.apesnovads.lv/administrativi-teritoriala-

reforma/  

Raunas novads Apstiprināts ar Raunas novada domes 2021.gada 24.februāra sēdes 

lēmumu, protokols Nr. 3 8§ “Par Raunas novada pašvaldības 

reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu”. 

 

Pieejams: https://rauna.lv/administrativi-teritoriala-reforma/par-

raunas-novada-pasvaldibas-reorganizacijas-plana-konstatejumu-

dalas-apstiprinasanu/ 

 

Smiltenes novads Apstiprināts ar Smiltenes novada domes 2021.gada 24.februāra sēdes 

lēmumu Nr. 125, protokols Nr.4 55§. “Par reorganizācijas plāna 

konstatējumu daļas apstiprināšanu”. 

 

Pieejams: https://smiltene.lv/wp-

content/uploads/2021/ATR/Lemums125_24022021.pdf 

 

 

Pašvaldībām ir rīcības brīvība noteikt to institucionālo sistēmu, balstoties apsvērumā veidot tādu 

institucionālo sistēmu, kas nodrošina lietderīgu pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi. 

Atšķirības starp Smiltenes, Apes un Raunas novadu pašvaldību institucionālajām sistēmām 

izriet no vairākiem apstākļiem: 

a) Administratīvās teritorijas lielums; 

b) Iedzīvotāju skaits un blīvums; 

c) Pašvaldības kapacitāte sniegt attiecīgo pakalpojumu vai pildīt funkciju, ievērojot 

lietderības un labas pārvaldības apsvērumus. 

Jaunizveidojamā Smiltenes novadā, veidojot administratīvo struktūru ir ņemti vērā, visi augstāk 

minētie apsvērumi.  

 

 

  

http://www.apesnovads.lv/administrativi-teritoriala-reforma/
http://www.apesnovads.lv/administrativi-teritoriala-reforma/
https://rauna.lv/administrativi-teritoriala-reforma/par-raunas-novada-pasvaldibas-reorganizacijas-plana-konstatejumu-dalas-apstiprinasanu/
https://rauna.lv/administrativi-teritoriala-reforma/par-raunas-novada-pasvaldibas-reorganizacijas-plana-konstatejumu-dalas-apstiprinasanu/
https://rauna.lv/administrativi-teritoriala-reforma/par-raunas-novada-pasvaldibas-reorganizacijas-plana-konstatejumu-dalas-apstiprinasanu/
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/2021/ATR/Lemums125_24022021.pdf
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/2021/ATR/Lemums125_24022021.pdf
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2. Jaunizveidojamā novada darbības un apvienošanas procesa 

principi 
 

2.1. Vispārējie apvienošanas principi 

Jaunizveidojamais Smiltenes novads tiek veidots balstoties uz šādiem uzstādījumiem un 

principiem: 

▪ Laika periodu līdz 2021.gada 01.jūlijam uzskatīt par sagatavošanās periodu, kurā tiek 

veiktas visas nepieciešamās darbības pašvaldības darbības nepārtrauktības 

nodrošināšanai.  

▪ Laika periodu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim uzskatīt par pārejas 

periodu. Pēc novada izveidošanas, pašvaldības struktūras pilnveidošana (t.sk., 

reorganizācija, amatu nosaukumu maiņa, amatu aprakstu precizēšana) notiek 

pakāpeniski. Atsevišķās jomās un nozarēs pārejas periods var tikt pagarināts ņemot vērā 

iepriekš uzņemtās saistības, normatīvos aktus, u.c. 

▪ Pašvaldības sniegtie pakalpojumi iedzīvotājiem tiek nodrošināti vietās, kur tie ir 

izdevīgāki iedzīvotājiem –visās līdz šim esošajās vietās -  Smiltenes pilsētā, pagastos un 

novada domes teritoriālajās vienībās – Apē un Raunā. Iedzīvotājiem būs pieejami visi 

līdz šim pieejamie pakalpojumi. 

▪ Lai nodrošinātu pašvaldības budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, novadā tiek ievērots 

administratīvo un vadības funkciju centralizācijas princips, bet pakalpojumu sniegšanā 

tiek saglabāta decentralizācija.  

▪ Novada pārvaldē tiek nodrošināta efektīva, mūsdienīga pašvaldības pārvalde un tajā tiek 

ievēroti labas pārvaldības principi. 

▪ Smiltenes novada administratīvais centrs tiek noteikts Smiltenes pilsētā, jo šeit ir 

lielākais iedzīvotāju īpatsvars, un atrodas vairums jaunveidojamā novada pašvaldības 

iestāžu. 

▪ Novada pašvaldības darbībā tiek pārņemta un izmantota visu novadu veidojošo 

pašvaldību pozitīvā pieredze. 

▪ Pašvaldības struktūras veidošanā tiek izmantots gan teritoriālais, gan nozaru, jomu 

dalījums un attiecīgi novada pašvaldības darbībā tiek nodrošināta gan nozaru, jomu 

institūciju koordinācija, gan arī teritoriālo vienību koordinācija. 

▪ Novadā paredzēta pašvaldības darbinieku specializācijas palielināšana un kvalifikācijas, 

profesionalitātes paaugstināšana. 
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▪ Novadu veidojošo pašvaldību saistošie noteikumi (kā novada saistošo noteikumu daļas) 

ir spēkā līdz jaunu novada saistošo noteikumu pieņemšanai, pāreja notiek pakāpeniski.  

▪ Ar esošo pašvaldību darbiniekiem pēc 2021.gada 01.jūlija tiek  turpinātas darba tiesiskās 

attiecības. 

▪ Spēkā esošie deleģēšanas līgumi, ko Apes un Raunas novadu pašvaldības ir noslēgušās 

ar citām pašvaldībām tiek pārtraukti, un funkciju izpildi veiks jaunveidojamā Smiltenes  

novada pašvaldība. 

 

2.2. Apvienošanās procesa organizēšanas nosacījumi 

 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļu 2 punktu “iestādi reorganizē…. 

apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm, — rezultātā uz reorganizējamo 

institūciju bāzes izveido jaunu iestādi”.  

Jaunveidojamā Smiltenes novadā ir plānots izmantot pieeju – esošo novadu iestāžu un 

struktūrvienību apvienošana, izveidojot jaunu pašvaldības iestādi vai struktūrvienību. Iestāžu 

apvienošanas process norisināsies sekojoši: 

a) 2021.gada 1.jūlijā uz pirmo sēdi tiek sasaukta 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā 

dome. Domes sēdē, apstiprinot jaunizveidojamās pašvaldības nolikumu, tiek pieņemts 

lēmums par jaunās pašvaldības administratīvo modeli, kas ietver arī jaunizveidojamās 

iestādes – pašvaldības iestādes, kurās tiks veikta reorganizācija. 

b) Ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi 

izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras.  

c) Jaunizveidotā Smiltenes novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību 

institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Par pašvaldības iestāžu un 

pašvaldības kapitālsabiedrību darba nepārtrauktības nodrošināšanu līdz dienai, kad 

2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldību domes lemj par izpilddirektora 

iecelšanu amatā, ir atbildīgs tās pašvaldības izpilddirektors, kurā līdz vēlēšanām bija 

lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem 2021. gada 

1. janvārī.  

d) Pēc 2021.gada 1.jūlija, pārejas perioda laikā, kamēr Dome nelemj citādāk, ar lēmumu 

līdzšinējais Apes novada izpilddirektors nodrošina bijušā Apes novada pašvaldības 

iestāžu darbības nepārtrauktību, teritorijas pārvaldību un pakalpojumu nodrošināšanu,  

līdzšinējais Raunas novada izpilddirektors nodrošina Raunas novada pārvaldes darbības 

nepārtrauktību, teritorijas pārvaldību un pakalpojumu nodrošināšanu. 

e) Izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu 

vadītājus, kā arī iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības 

kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu.  
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f) Izpilddirektors organizē pašvaldības iestāžu apvienošanas procesa plānojums, ņemot 

vērā iestāžu funkcionālo noslodzi, apmeklētāju plūsmu, informācijas sistēmu 

salāgošanas procesu.  

 

 

10.attēls. Reorganizācijas procesa pamatelementi. 

 

g) Iestāžu apvienošanas gadījumā, ja darbinieku amatu nosaukums nemainās, tad 

iepriekšējās pašvaldības iestādes darbinieki pāriet darbā jaunajā pašvaldības iestādē. 

Visas iepriekšējās (t.i., apvienojamo) pašvaldību ieceltās amatpersonas un visi 

pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbinieki pāriet darbā uz novadu, kas ir tajā iekļauto 

pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējs.  

h) Uz jaunveidojamās pašvaldības iestāžu vadītāja amatu, atbilstoši Domes lēmumam, tiek 

organizēta iekšēja izvērtēšana, salīdzinot iepriekšējo pašvaldības iestāžu vadītāju darba 

rezultātus un kvalifikāciju. Ja vērtēšana nav iespējama, tiek sludināts amatu konkurss. 

Lai izvērtētu, kurš darbinieks turpinās veikt darbu jaunajā struktūrā, vispirms tiek 

salīdzināti darba rezultāti un kvalifikācija. Saskaņā ar Darba likuma 108.panta pirmo 

daļu darbinieku skaita samazināšanas gadījumā priekšrocības turpināt darba tiesiskās 

attiecības ir tiem darbiniekiem, kuriem ir labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija. 
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i) Attiecībā uz pašvaldības iestādēm, kurās pārņemot jaunizveidojamā novada dome izlemj 

neveikt reorganizāciju (t.i., neapvienot pašvaldības iestādes), šo pašvaldības iestāžu 

darbinieki turpina pildīt noteiktos pienākumus attiecīgajā novada pašvaldības iestādē. 

 

 

 

11.attēls. Reorganizācijas sekas. 

 

 

 

2.3.Apvienošanas procesā piemērojamie nosacījumi pašvaldības darbiniekiem 

 

ATR procesā pašvaldībām apvienojoties tiks piemēroti šādi nosacījumi attiecībā uz 

darbiniekiem: 

a) Ar jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdē 2021.gada 1.jūlijā izbeigsies visu bijušo 

pašvaldību domju pilnvaras. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma pārejas noteikumu 6.punktu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto 

pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Tas nozīmē, ka 
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visas iepriekšējās pašvaldības ieceltās amatpersonas (t.sk. izpilddirektori) un visi  

pašvaldības iestāžu darbinieki pāriet darbā uz jaunveidojamo novada pašvaldību. 

b) Visiem iepriekšējo pašvaldības iestāžu darbiniekiem, izņemot iepriekšējās pašvaldības 

domes deputātus, turpinās darba tiesiskās attiecības uz iepriekš noslēgto darba līgumu 

pamata. 

c) Ja jaunveidojamā novada dome, pārņemot apvienoto vietējo pašvaldību iestādes, tajās 

neveic reorganizāciju, piemēram, neapvieno vairākas iestādes un attiecīgi neveic 

darbinieku skaita samazināšanu, darbinieki turpina pildīt noteiktos pienākumus 

attiecīgajā novada pašvaldības iestādē. 

d) Saskaņā ar Darba likuma 117.panta otrā daļa valsts pārvaldes iestāžu vai pašvaldību 

administratīva reorganizācija, kā arī vienas iestādes administratīvo funkciju nodošana 

otrai iestādei nav pamats darba līguma uzteikumam. Tāpat pašvaldības lēmējinstitūcijas 

nosaukuma maiņa, un  iestādes vai struktūrvienības pāreja no viena pašvaldības uz citu 

nav pamats pašvaldības darbinieku atbrīvošanai no darba. 

e) Darba līgums reorganizācijas vai administratīvo funkciju nodošanas rezultātā var tikt 

uzteikts tikai tad, ja iemesls ir kāds no Darba likuma  101. panta pirmajā daļā minētajiem 

iemesliem. 

f) Darba devējam (t.i., pašvaldības administrācijai, pašvaldības iestādes vadībai) ir 

pienākums darbiniekiem piemērotā veidā sniegt informāciju par pašvaldības darbību pēc 

2021.gada 1.jūlija, piemēram, sasaucot darbinieku sapulci klātienē vai attālināti, vai 

vismaz izsūtot informāciju elektroniski  (e-pastā, vai izmantojot lietvedības sistēmu) 

katram darbiniekam.  

g) Ja ATR strukturālo izmaiņu rezultātā tiek lemts par darbinieku skaita samazinājumu, tad 

lai izvērtētu, kurš darbinieks turpinās veikt darbu jaunajā struktūrā, vispirms tiek 

salīdzināti darba rezultāti un kvalifikācija. 
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3. Jaunizveidojamā novada esošā situācija, galvenās novada 

priekšrocības un izaicinājumi  
 

Veiksmīga uzņēmējdarbības attīstība Smiltenē pēdējo desmit gadu laikā ievērojami palielinājusi 

Smiltenes reģionālo ietekmi. Līdz ar to Smiltene ir iekļauta attīstības centru sarakstā 2014. gadā 

pieņemtajā Nacionālajā attīstības plānā (NAP). Turklāt, uzņēmējdarbības veiksmīgajā attīstībā 

Smiltenē būtiska loma ir Smiltenes novada pašvaldībai, kas mērķtiecīgi darbojas, radot 

labvēlīgu vidi investīcijām un uzņēmējdarbībai. Uz Smiltenes novada uzņēmumiem dodas 

strādāt iedzīvotāji no kaimiņu pašvaldībām – Raunas, Beverīnas, Strenču, Valkas, Apes, 

Jaunpiebalgas un Gulbenes novada. Tādejādi, apvienojoties kopīgā pašvaldībā ar attīstības 

centru Smiltene. novadu paplašināšana dos papildus iespējas esošajiem Smiltenes, Apes un 

Raunas novadiem., lielākas izredzes saņemt kvalitatīvākus pakalpojumus. 

 

6.tabula. Jaunizveidojamā Smiltenes novada priekšrocības un izaicinājumi. 

Priekšrocības: Izaicinājumi: 

Ģeogrāfiski viendabīga teritorija, kuru 

apvieno valsts nozīmes autoceļš A2, kas 

nodrošina novada centra un Rīgas 

sasniedzamību 

Investīcijas pašvaldības ceļu un ielu tīklā, lai 

nodrošinātu novadā ietilpstošo pagastu un 

apdzīvoto vietu sasniedzamību un 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti 

Etniski viendabīgs iedzīvotāju sastāvs Iedzīvotāja skaita samazināšanās un 

nevienmērīgs iedzīvotāju blīvums pagastos, 

kā arī iedzīvotāju vecumstruktūras izmaiņas, 

kas radīs papildus noslodzi “sociālajā jomā”  

Pietiekams iedzīvotāju skaits vienas 

perspektīvas vidusskolas uzturēšanai un 

attīstībai 

Optimāla mazo skolu tīkla izveidošana, lai 

līdzsvarotu pašvaldības izdevumus skolu 

uzturēšanai, izglītības kvalitāti un pieejamību 

pagastos, ko atbalsta ar optimālu skolēnu 

pārvadājumu shēmu. 

Smiltenes pilsēta kā novada attīstības centrs 

un apvienojamie novadi (Apes un Raunas 

novadi) atrodas Smiltenes ietekmes areālā 

Smiltenes pilsētai jākonkurē ar divām citām 

Vidzemes pilsētām – Cēsīm un Valmieru, kas 

ir lielākas pēc iedzīvotāju skaita. Nākamās 

tuvākās konkurentes – Alūksne un Gulbene. 

Attīstītas kultūras, sporta un amatiermākslas 

tradīcijas 

Iedzīvotāju sociālā un ekonomiskā pasivitāte. 

Novada iedzīvotāju iesaiste lēmumu 

pieņemšanā. 

Salīdzinoši augsta dzīves vides kvalitāte un 

fiziskā drošība 

Nepieciešamas investīcijas komunālās 

infrastruktūras, dzīvojamā fonda un 

inženiertehnisko tīklu modernizācijā un 

attīstībā 

Plašs dabas resursu klāsts (meži, ezeri, 

derīgie izrakteņi) 

Resursu izmantošanā jāvadās pēc 

ilgstspējīgas attīstības principiem 
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Augstākminētās jaunizveidojamā priekšrocības var sadalīt divās nosacītās daļās – jomās, kuras 

pašvaldība ar savu darbību var tieši ietekmēt un jomās, kuras pašvaldība ietekmē netieši.  

Pašvaldības darbības tiešā ietekme: 

• Pašvaldība var veidot tādu pašvaldības pakalpojumu tīklu (piem., sociālajā, izglītības 

jomās), kas ir pieejams iedzīvotājiem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai; 

• Pašvaldība ar savu darbību var ietekmēt un atbalstīt kultūras, sporta un amatiermākslas 

tradīciju uzturēšanu un attīstību, kas, savukārt, veido pievilcīgu dzīves vidi. 

• Tā kā iedzīvotāju faktiskā klātbūtne un ekonomiskā aktivitāte ir noteicošie faktori 

apdzīvotās vietas attīstībai, tad, pašvaldība modelējot nākotnes publisko pakalpojumu 

tīklu un veidojot to uz pierādījumiem balstītu, var veiksmīgi veidot uz nākotni vērstas 

investīcijas. 

• Pateicoties veiksmīgajai uzņēmējdarbības attīstībai Smiltenē un tās novadā, kā arī 

pēdējos gados realizētajām pašvaldības aktivitātēm dzīvokļu deficīta jautājuma 

risināšanā (piem., tiek uzrunāti neapdzīvoto ēku īpašnieki, lai tos rosinātu izīrēt 

mājokļus), novadā ir izdevies samazināt iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas negatīvo 

saldo. 

 

Pašvaldības netiešā ietekme: 

• Pašvaldība var veicināt uzņēmējdarbību, aicinot izmantot un sniedzot konsultācijas ES 

finansējuma izmantošanai. 

• Pašvaldība var veidot tādus nosacījumus, kas ir vērsti uz sabiedrībai svarīgu mērķu 

sasniegšanu (piem., ar saistošiem noteikumiem noteikt dabas resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu).  

 

Līdz ar to, ja jaunizveidotā novada pašvaldība turpinās iesāktās aktivitātes, tad kombinācijā ar 

veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību, var prognozēt, ka Smiltenes novads kopumā attīstīsies.  
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4. Pašvaldības funkciju izpilde un institūciju darbības raksturojums 
 

4.1. Pašvaldības autonomo funkciju izpildes stratēģija 

1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 

siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

Esošā situācija: 

Komunālajos pakalpojumos ietilpst ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes 

nodrošināšana, kā arī sadzīves atkritumu izvešanas organizēšana. Situācija Smiltenes, Raunas 

un Apes novados ir atšķirīga, jo komunālo pakalpojumu nodrošināšanā nav institucionālas 

unifikācijas. Turklāt, administratīvās teritorijās ir dažādas pieejas tarifu noteikšanai.  

Pašvaldības iesaistās arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, kas gan pašvaldības funkcija. 

 

Ūdensapgāde un kanalizācija: 

• Smiltenes novadā visā teritorijā pakalpojumus nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība 

SIA “Smiltenes NKUP”. Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija ir pieejama: 

Smiltenes aglomerācijā, Grundzālē, Bilskā, Mēros, Blomē, Palsmanē, Variņos un 

Launkalnē. Saskaņā ar 27.03.2019. pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes 

novadā”, Smiltenes novadā ir izveidots decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrs. 

Lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanu Smiltenes pilsētā veic SIA “Smiltenes NKUP”, 

saskaņā ar deleģēšanas līgumu. Novadā ir apstiprināts vienots pakalpojumu tarifs. 

• Apes novadā ūdensapgādes un kanalizācijas centralizētās sistēmas apsaimnieko un 

apkalpo pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība”. Novadā ir apstiprināts vienots 

pakalpojumu tarifs, ir apstiprināti noteikumi par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. 

• Raunas novadā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošanu veic pašvaldības 

iestāde “Saimnieciskais dienests”. Novadā pastāv pieeja, ka pakalpojumu tarifi tiek 

rēķināti katram ciemam atsevišķi. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, lai veicinātu 

iedzīvotāju motivāciju pieslēgties kanalizācijai, Raunas novada dome ir paredzējusi 

vienreizēju atbalstu 500 EUR vienam pieslēgumam. 

 

7.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu salīdzinājums. 

 Apes novads Raunas novads Smiltenes novads 

Ūdensapgādes tarifs,m3 

2020.g. 

1,10 EUR+PVN (Ape) 

1,09 EUR+PVN 

(Trapene) 

1,08 EUR+PVN 

(Gaujiena) 

 

0,72 EUR+PVN (Rauna) 

1,05 EUR+PVN (Rozes) 

1,02 EUR+PVN (Drusti) 

 

1,08 EUR +PVN 

Kanalizācijas tarifs, m3 

2020.g.  

1,27 EUR+PVN (Ape) 

1,20 EUR+PVN 

(Trapene) 

0,98 EUR+PVN (Rauna) 

1,50 EUR+PVN (Rozes) 

0,86 EUR+PVN (Drusti) 

1,25 EUR+PVN 
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1,15 EUR+PVN 

(Gaujiena) 

 

 

 

Siltumapgāde 

• Smiltenes novadā Smiltenē siltumapgādes pakalpojumus nodrošina SIA “SM Energo” – 

vietas, kur pieejami attiecīgie centralizētie siltumapgādes tīkli. Palsmanē – sākot  

2020/2021.gada apkures sezonu siltuma ražošanu nodrošina SIA “Ilūkstes siltums”. 

Smiltenes pilsētā, kur nav pieejami centralizētie siltumapgādes tīkli un Pagastos ir katlu 

mājas, kas nodrošina siltumapgādi pašvaldības iestādēm, un katlu mājas apsaimnieko 

pagastu pārvaldes (Grundzālē, Blomē, Bilskā, Mēros, Variņos, Launkalnē) vai iestādēs. 

• Apes novadā ir decentralizētā siltumapgāde, kur pašvaldības iestāde apkurina nelielu 

skaitu māju (ar malkas vai granulu katliem) vai iestādes pašas nodrošina 

apsaimniekošanu, ieskaitot apkuri.  

• Raunas novadā ir decentralizētā siltumapgāde, un Drustu pagastā katlu māju 

apsaimnieko komersants SIA “Ilūkstes siltums”, bet Raunā pašvaldības iestāde 

“Saimnieciskais dienests”. Raunā ir divi centralizētās apkures tīkli, kurus apkurina ar 

divām pašvaldības katlumājām. 

 

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana 

• Smiltenes novadā Smiltenē dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumu piedāvā 

SIA “Smiltenes NKUP” (apsaimnieko 42 daudzdzīvokļu mājas). Novadā mājas 

apsaimnieko arī apsaimniekošanas biedrības vai māju pilnvarotie pārstāvji. 

• Raunas novadā šāds pakalpojums no pāsvaldības netiek piedāvāts, un mājokļu 

apsaimniekošana ir iedzīvotāju atbildība 

• Apes novadā Gaujienas pagastā ir centralizēta apkure trīs daudzdzīvokļu mājām ar 72 

dzīvokļiem, pašreiz to nodrošina iestāde "Komunālā saimniecība". Vienlaikus, 

“Komunālā saimniecība” apsaimnieko vairāk daudzdzīvokļu māju novada teritorijā. 

 

Attiecībā uz pašvaldības ēku apsaimniekošanu: 

• Smiltenē: Administrācijas ēkas, noliktavas, iznomātas ēkas, telpas – apsaimnieko 

Saimnieciskās darbības nodaļa. Savukārt, iestādes (piemēram: Kultūras centrs, 

Smiltenes vidusskola u.c.) – apsaimniekošanu nodrošina iestādes vadītājs un saimnieks. 

• Pagastos: Pašvaldībai piederošas ēkas un dzīvokļi – apsaimniekošanu nodrošina pagastu 

pārvaldnieks. 

• Raunas un Apes novados pašvaldībai piederošās ēkas apsaimnieko šajās ēkās izvietotās 

pašvaldības iestādes. Raunas novadā pašvaldības ēku apsaimniekošanā iesaistās 

“Saimnieciskais dienests”.  

 

 

Sadzīves atkritumu izvešanas organizēšana: 

• Smiltenes novada teritorijā sadzīves atkritumu izvešanu nodrošina publiski privātā 

kapitālsabiedrība SIA “ZAAO”; 

• Apes novadā un Raunas novadā arī pakalpojumu sniedz SIA “ZAAO”.  

 



26 
 

 

Plānotā situācija: 

• Visā jaunizveidotā novada teritorijā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 

sniegtu SIA “Smiltenes NKUP”, pakāpeniski pārņemot ūdensapgādes un 

kanalizāciju tīklu apsaimniekošanu un pakāpeniski izlīdzinot pakalpojumu tarifus;  

• Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus turpina sniegt SIA “ZAAO”.  

• Siltumapgādes pakalpojumus plānots nodrošināt esošajā apmērā. 

 

 

2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, 

ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 

lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 

uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un 

beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana); 

Esošā situācija: 

Teritorijas uzkopšana un labiekārtošana: 

• Smiltenē teritorijas uzturēšanu veic SIA “Smiltenes NKUP”, pamatojoties uz noslēgto 

deleģēšanas līgumu. Smiltenē kapsētas arī apsaimnieko SIA “Smiltenes NKUP”, 

Palsmanē kapsētas apsaimniekošanu veic pagasta pārvalde. Pagastos teritoriju 

uzkopšanu plāno un organizē pagasta pārvaldnieks, un darbus izpilda pagasta pārvaldes 

piesaistītais strādnieks/i. Savukārt, pašvaldības iestādes uztur un apsaimnieko iestādei 

pieguļošo teritoriju, kur darbus un budžetu uzkopšanai plāno un organizē iestādes 

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

• Apes novadā teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas darbus organizē un veic 

pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība”. 

• Raunas novadā teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanu nodrošina pašvaldības iestāde 

“Saimnieciskais dienests”.  

 

Ielu, ceļu un laukumu uzturēšana: 

8.tabula. Pašvaldības ielu un ceļu garums. 

 Apes novads Raunas novads Smiltenes novads 

Kopējais novada 

pašvaldības ceļu 

garums, km: 

182,52 108,74 415,26 

-t.sk. ielu garums, km 17,5 14,3 72,15 
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• Ietvju, laukumu, kāpņu, apstādījumu un parku kopšanu un uzturēšanu Smiltenē veic SIA 

“Smiltenes NKUP”, pamatojoties uz noslēgto deleģēšanas līgumu, kā arī pagastu 

pārvaldes un pašvaldību iestādes.  

• Smiltenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi tiek finansēti no pašvaldību 

budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma. Novada, Smiltenes 

pilsētas un pagastu pārējo ceļu un ielu uzturētājs tiek izvēlēts konkursa kārtībā. Šobrīd 

Smiltenes novada kopējais ceļu un ielu garums – 415,26 km: t.sk. ceļi – 343,11km, t.sk. 

ielas – 72,15km. 

• Raunas novadā, Raunas un Rozes ciemos kopējais ielu garums ir 10,4 km, un Drustu 

ciemā 3,9 km. Savukārt, kopējais autoceļu garums novadā ir 157,9 km. Pašvaldības 

īpašumā esošo autoceļu kopgarums ir 108,74 km, no kuriem tikai 4,58km (4,21%) no 

tiem ir asfaltēti. Grants ceļu, ielu un tiltu uzturēšanai nākotnē būs nepieciešamas 

investīcijas. Pašvaldības īpašumā esošo ceļu, ielu, ietvju, laukumu un parku kopšanu 

nodrošina Raunas novada domes struktūrvienība “Saimnieciskais dienests” vai arī 

iepirkuma rezultātā izvēlēts komersants. 

• Apes novadā pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu (kopgarums 182,52 km, tajā skaitā 

ielas 17,5 km un tranzītiela 2,29 km), parku un laukumu kopšanu nodrošina pašvaldības 

iestāde “Komunālā saimniecība” un ārpakalpojumu sniedz iepirkuma rezultātā izvēlēts 

komersants.  

 

Pretplūdu pasākumi: 

• Gan Smiltenes, gan Raunas novados ir tikuši realizēti pašvaldības nozīmes meliorācijas 

sistēmu sakopšanas atjaunošanas darbi. Turklāt, Smiltenes novada ezeros, kuros ir 

slūžas, tās iespēju robežās tiek uzturētas. Pēdos gados atjaunotas Tepera ezera un 

Vidusezera hidrotehniskās būves, veikta ezeru tīrīšana. 

• Plūdi draudi pastāv ēkām Apes novada Virešu pagasta Vidagas ciemā, jo būves ir tuvu 

Gaujas krastam, un vēl risku palielina ēku atrašanās Gaujas līkumā. Plūdu draudi Gaujas 

upes tuvumā ir arī divām ēkām Gaujienas pagastā. 

• Plūdu draudu novēršanai nepieciešams turpināt ūdenstilpņu tīrīšanu un hidrotehnisko 

būvju atjaunošanu (Tiltleju ezers Smiltenē, Blomes dzirnavu ezers, u.c.) 

 

Kapsētu uzturēšana: 

• Smiltenes novadā Smiltenē esošos kapus apsaimnieko SIA ‘Smiltenes NKUP”, 

pamatojoties uz noslēgto deleģēšanas līgumu, un Palsmanes pagastā kapus apsaimnieko 

pagasta pārvalde. Kapsētu apsaimniekošanas kārtību regulē Smiltenes novada 

pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18/17 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu 

darbības un uzturēšanas noteikumi”. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ir šādas 

pašvaldības kapsētas: Smiltenes Meža kapi; Smiltenes pilsētas kapsēta (daļēji slēgta); 

Vecā luterāņu kapsēta (slēgta); Ebreju kapi (slēgta) un Palsmanes kapsēta. Informācija 

par kapsētām ir digitalizēta un pieejamā vietnē cemety.lv. 

• Apes novadā kapsētas apsaimnieko pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība”. Apes 

pilsētā atrodas divas pašvaldības kapsētas un Brāļu kapi, savukārt Gaujienā – draudzes 
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kapsēta. Apes novadā pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.26/2010 „Kapsētu 

izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”.  
• Raunas novadā Drustu kapu apsaimniekošanai pašvaldība nodarbina kapu pārzini. 

Apsaimniekošana norit atbilstoši Raunas novada domes saistošiem noteikumiem 

“Kapsētas uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Raunas novadā”. Savukārt, Raunas 

kapsētu apsaimnieko Raunas Evaņģēliski luteriskā draudze, bet kapsētas pārzini algo 

pašvaldība. 

 

Beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana:  

• Nevienā no trijām pašvaldībām nav izveidota dzīvnieku kapsēta.  

• Smiltenes novada administratīvā teritorijā bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšanu 

nodrošina SIA “Smiltenes NKUP” un Pašvaldības policija, bet bezsaimnieka dzīvnieku 

līķu iznīcināšanai ir noslēgti ārpakalpojuma līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem.  

• Raunas novadā neidentificētu īpašnieku dzīvnieku līķu savākšanu nodrošina 

saimnieciskais dienests, kā arī ārpakalpojuma sniedzējs. Savukārt, traumēto meža 

dzīvnieku savākšanu veic mednieku kolektīvi.  

• Apes novada bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšanu un utilizēšanu veic 

Administratīvās lietvedības inspektors spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros sadarbībā ar 

ārpakalpojuma sniedzēju. 

Plānotā situācija: 

• Saglabāt esošo apsaimniekošanas modeli kapsētām. Vienlaikus, pie Smiltenes ir 

vērtējama jaunas kapsētas izveide. 

• Saglabāt esošo apsaimniekošanas modeli neidentificētu īpašnieku dzīvnieku līķu 

savākšanai. 

• Jaunizveidotās administratīvas teritorijas domei lemt par dzīvnieku kapsētas ierīkošanu, 

ja ir saņemti iedzīvotāju pieprasījumi un ierosinājumi par dzīvnieku kapsētas ierīkošanu 

vai arī mainās ārējais normatīvais regulējums. 

• Saglabāt esošo apsaimniekošanas modeli pašvaldības īpašumā esošo ielu, ceļu, laukumu 

un parku apsaimniekošanai.  
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3) noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos 

nav noteikts citādi; 

Esošā situācija: 

• Visās trīs pašvaldībās (Smiltenes novadā, Raunas novadā un Apes novadā), pašvaldības 

domes publiskā lietošanā esošos mežu un ūdeņu izmantošanas kārtību ir noteikušas 

domes lēmumos atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

 

9.tabula. Publisko ūdeņu kopapjoms. 

 Apes novads Raunas novads Smiltenes novads 

Mežu apjoms no 

novada kopējās 

teritorijās 

~58% no novada 

teritorijas 

~50% no novada 

teritorijas 

~50% no novada 

teritorijas 

Publiskās upes un 

ezeri  

Gauja — no Tirzas upes 

ietekas līdz ietekai Rīgas 

jūras līcī (ieskaitot 

posmu pa robežu); 

 

Melnupe – posmā pa 

Latvijas – Igaunijas 

robežu; 

 

Zvārtavas ezers (33,9 

ha). 

Pašvaldības īpašumā 

/valdījumā esošie ezeri: 

Garais ezers, Sētas ezers, 

Luksta ezers, Ķīšu ezers, 

Trapenes parka dīķis, 

Anniņu dīķis, Sunīšu 

dīķis, Lejas Bužezers 

 

Gauja – no Tirzas upes 

ietekas līdz ietekai Rīgas 

jūras līcī (ieskaitot 

posmu pa robežu); 

 

Skolas ezers (Drustu 

ezers) (34,3 ha). 

 

 

Pašvaldības īpašumā 

/valdījumā esošie ezeri: 

Kreiļu ezers, Seisuma 

ezers, Brengūža ezers, 

Brengūža ezers, Dūķa 

ezers, Krogus ezers, 

Lubūža ezers, Linaiža 

ezers, Aldaru ezers 

Publiskais ezers: 

Lizdoles ezers (53,9 ha). 

 

 

 

 

Pašvaldības īpašumā 

/valdījumā esošie ezeri: 

Teperis, Vidusezers, 

Tiltleju ezers, Bilskas 

ezers, Blomes 

dzirnavezers, Asuāns 

(pie Jeberlejas estrādes) 

Avots: Pašvaldību sniegtā informācija, Civillikuma 1.pielikums https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums 

 

 

Plānotā situācija: 

• Saglabāt esošo rīcības un apsaimniekošanas modeli, nosakot publisko mežu un ūdeņu 

izmantošanas kārtību saistošajos noteikumos. 
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4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla 

palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 

 

Esošā situācija: 

10.tabula. Izglītojamo skaits pirmsskolas un vispārizglītojošās skolās novados, uz 2020.gada 

5.septembri 

 Apes novads Raunas novads Smiltenes novads 

Izglītojamo skaits 

pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

159 105 724 

Izglītojamo skaits 

vispārizglītojošās 

skolās 

289 195 1350 

 

Smiltene: 2015.gadā pašvaldība pieņēma lēmumu “Par Smiltenes ģimnāzijas, Smiltenes Centra 

vidusskolas un Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas reorganizāciju”. Ar lēmumu tika apvienotas 

trīs izglītības iestādes, kas ļāva optimizēt arī nekustamā īpašuma izmantošanu un tehniskā 

personāla apjomu. Tajā pašā laikā, novadā ir t.s. “mazās” skolas, kuru turpmākās pastāvēšanas 

forma un veids būs jārisina pašvaldības jaunajai domei ņemot vērā demogrāfijas tendences 

novadā. Smiltenes novadā izglītības jomas pārraudzībai ir izveidota domes struktūrvienība – 

Izglītības pārvalde. 

Uz 2021.gada sākumu Smiltenes novadā ir šādas izglītības iestādes: 

• Smiltenes vidusskola; 

• Smiltenes Mūzikas skola; 

• Smiltenes Mākslas skola; 

• Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola; 

• Smiltenes novada speciālā pamatskola; 

• Bilskas pamatskola; 

• Blomes pamatskola; 

• Grundzāles pamatskola 

• Launkalnes sākumskola; 

• Palsmanes pamatskola; 

• Variņu pamatskola; 

• BJIIC. 

 

Smiltenes novadā ir divas atsevišķi darbojošās pirmsskolas izglītības iestādes – Smiltenes 

pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” un Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības 
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iestāde. Vienlaikus, novada pamatskolas un vidusskola realizē pirmsskolas izglītības 

programmas. 

Smiltenes novadā ir iespēja iegūt gan profesionālo izglītību Smiltenes tehnikumā, gan augstāko 

izglītību, jo Smiltenē darbojas Baltijas Starptautiskās akadēmijas filiāle. 

 

Apes novadā izglītību nodrošina: 

• Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, kas no 2021.gada 1.septembra tiks reorganizēta par 

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolu. 

• Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, 

• Gaujienas pamatskola, 

• Trapenes sākumskola; 

• Gaujienas Mūzikas un mākslas skola. 

 

Apes pilsētā darbojas pirmskolas izglītības iestāde “Vāverīte”. Novada pamatskolas realizē 

pirmskolas izglītības programmas Gaujienā, Trapenē un Vidagā. No 2021.gada 1.septembra 

Apes pilsētā būs Alūksnes mūzikas skolas mācību punkts un Alūksnes bērnu un jauniešu sporta 

skolas grupa. Apes novada izglītības iestādes metodiski pārrauga Alūksnes novada Izglītības 

pārvalde. 

Raunas novadā Drustu pamatskola ir Raunas vidusskolas struktūrvienība, kur abas (Raunas 

vidusskola un Drustu pamatskola) vienlaikus īsteno arī pirmsskolas izglītības programmas. 

Savukārt, Raunas novadā esošās vispārējās izglītības iestādes metodiski, uz deleģējuma līguma 

pamata, pārrauga Amatas novada Izglītības pārvalde. Raunas vidusskolas reorganizācija atbilst 

“Raunas novada izglītības stratēģijā 2016.-2020.gadam” kā reakcija uz izglītojamo skaita 

samazinājumu vidusskolas posmā. No 2021.gada 01.septembra bijušā Raunas novada teritorijā, 

reorganizācijas rezultātā būs viena izglītības iestāde – Raunas pamatskola (nevis vidusskola) ar 

struktūrvienību Drustos. 

Visas trīs pašvaldības izglītības jomas vajadzībām tērē vidēji ap trešdaļu no sava budžeta, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu izglītību. Arī pašas izglītības iestādes aktīvi darbojas, lai pilnveidotu 

piedāvātās mācību programmas un piedalās projektos. Novadu izglītības iestādēs turpina 

realizēt tradicionālās valsts un pašvaldības finansētās interešu izglītības programmas 

kultūrizglītībā (kori, ansambļi, deju pulciņi, rokdarbi). 

Novadi ir identificējuši arī potenciālās problēmas izglītības jomā ar trūkstošajiem speciālistiem 

(piem., logopēds, psihologs, sociālais pedagogs), risinājumi būs jāmeklē pēc apvienošanas. 

Vienlaikus, apvienotajos novados būs jāveic korekcijas skolēnu pārvadāšanas maršrutos, lai 

nodrošinātu pieejamību izglītības pakalpojumiem.  

 

Plānotā situācija: 
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• Jaunizveidotajā novadā izglītības jomu pārraudzīs pašvaldības iestāde – Izglītības 

pārvalde, kas pārraudzītu un metodiski vadītu visu trīs apvienoto novadu izglītības 

iestādes. 

• Jaunizveidotajā novadā stiprināt vidusskolu Smiltenē, virzoties uz spēcīgu un vienotu 

vidējās izglītības iestādi novadā. Vienlaikus, plānots ir celt pamatizglītības kapacitāti 

Raunā un Apē, tā saglabājot arī pamatizglītības pieejamību bijušo novadu centros.  

• No 2021.gada 01.septembra bijušā Raunas novada teritorijā, reorganizācijas rezultātā 

būs viena izglītības iestāde – Raunas pamatskola ar struktūrvienību Drustos. Savukārt, 

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola no 2021.gada 01.septembra tiks reorganizēta par Dāvja 

Ozoliņa Apes pamatskolu. 

• Jāpārskata profesionālās ievirzes skolu pakalpojumu nodrošinājums Raunā un Apē. 

• Apes pilsētas Alūksnes mūzikas skolas mācību punkta un Alūksnes bērnu un jauniešu 

sporta skolas grupas funkcijas pārņems Smiltenes novada profesionālās ievirzes 

izglītības iestādes. 
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5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 

pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); 

Esošā situācija: 

 

Kultūras jomas administratīvā pārvaldība: 

Administratīvi Apes novada muzeji, bibliotēkas, tautas nami un saieta nami ir pašvaldības 

iestādes “Apes kultūras un tūrisma centrs” struktūrvienības. Smiltenes novads ir izveidojis 

pašvaldības iestādi – Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde. Savukārt, Raunas novadā 

kultūras jautājumu nodrošināšanas funkciju veic novada domes administrācija ar Kultūras 

nodaļu. 

Smiltenē darbojas pašvaldības iestāde “Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde”, kurā 

ietilpst: 

a) pārvaldes struktūrvienība “Smiltenes novada Kultūras centrs” ar apakšstruktūrām: 

Blomes pagasta Tautas nams; Variņu pagasta Tautas nams; Launkalnes pagasta Tautas 

nams; Bilskas pagasta Birzuļu Tautas nams; Grundzāles pagasta Kultūras nams; 

Palsmanes pagasta Kultūras nams. 

b) pārvaldes struktūrvienība “Smiltenes novada bibliotēka” ar apakšstruktūrām: Bilskas 

pagasta bibliotēka un tās sastāvā esošais apkalpošanas punkts Lobērģos; Bilskas 

pagasta Birzuļu bibliotēka; Blomes pagasta bibliotēka; Brantu pagasta bibliotēka; 

Grundzāles pagasta bibliotēka; Launkalnes pagasta bibliotēka; Palsmanes pagasta 

bibliotēka; Variņu pagasta bibliotēka. 

c) pārvaldes struktūrvienība “Tūrisma informācijas centrs” ar apakšstruktūrām: Smiltenes 

novada Muzejs un Lietišķās mākslas studija “Smiltene”; 

d) struktūrvienība “Smiltenes novada Sporta centrs”. 

Raunas novadā kultūras jomas pārvaldība sastāv no Raunas domes administrācijas Kultūras 

nodaļas, savukārt pašvaldības iestādes ir Raunas bibliotēka, Drustu bibliotēka, Drustu 

novadpētniecības muzejs.  

Apes novadā pašvaldības iestādes ir Apes Kultūras un Tūrisma centrs, Apes bibliotēka, 

Gaujienas bibliotēka, Gaujienas tautas nams, Trapenes bibliotēka, Trapenes tautas nams, Virešu 

Saieta nams, Vidagas bibliotēka.  

Muzeju darbība: 

Katrā no novadiem, kas apvienosies, darbojas muzeji. 

• Pašvaldības iestāde – Smiltenes novada muzejs atrodas “Mēru muižā”, Bilskas pagastā 

un ir akreditēts. 
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• Apes novadā atrodas pašvaldības iestāde: Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas” 

Gaujienā (akreditēts muzejs), administrācijas struktūrvienības: E.Zālītes memoriālā 

māja Apē, Trapenes novadpētniecības centrs un Virešu novadpētniecības centrs 

“Mājvieta”. 

• Raunas novadā ir divi muzeji pašvaldības iestādes – Raunas muzejs (plāno akreditāciju) 

un Drustu novadpētniecības muzejs (akreditēts muzejs). 

 

Lai akreditētie muzeji nezaudētu savu akreditācijas statusu, pašvaldību apvienošanās procesā 

tiem ir jāsaglabā esošais juridiskais statuss – pašvaldības iestāde vai iestādes struktūrvienība. 

ATR gaitā ir jānodrošina akreditācijas statusa saglabāšana. Respektīvi, atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 532 “Muzeju akreditācijas noteikumi” (pieņemti 27.06.2006.), Kultūras 

ministrija saskaņā ar Latvijas Muzeju padomes atzinumu pieņem lēmumu anulēt muzeja 

akreditāciju, ja muzejs tiek likvidēts vai reorganizēts. Līdz ar to, neviens akreditētais muzejs 

ATR reformas gaitā netiks reorganizēts, un tas saglabās savu līdzšinējo juridisko statusu – kā 

pašvaldības iestāde vai domes struktūrvienība (līdz akreditācijas termiņa beigām).  

 

 

Kultūras darbība: 

Galvenais kultūras centrs visās pašvaldībās ir tautas nami vai saieta nami, kuros notiek aktīva 

kultūras dzīve un darbojas amatiermākslas kolektīvi. 

• Apes novadā darbojas Apes tautas nams, Virešu Saieta nams, Trapenes kultūras nams 

un Gaujienas tautas nams. 

• Raunas novadā ir tikai viens tautas nams – Drustu tautas nams. Lai arī Raunā nav tautas 

nama, kultūras dzīves aktivitātes tiek realizētas Raunas vidusskolas telpās. 

• Smiltenes novadā Smiltenes kultūras centrs darbojas kā pašvaldības iestādes 

struktūrvienībā ar tautas namiem Blomē, Variņos, Palsmanē, Launkalnē, Mēros, 

Grundzālē.  

 

11.tabula. Amatierkolektīvu skaits. 

 Apes novads Raunas novads Smiltenes novads 

Amatierkolektīvu 

skaits 
11 11 42 

 

Tūrisms: 

• Smiltenes novadā un Raunas novadā ir izveidoti Tūrisma informācijas centrs. 

• Apes novada pašvaldības iestādes “Apes kultūras un tūrisma centrā” ir nodarbināts viens 

darbinieks, kurš sniedz visu ar tūrismu saistīto informāciju interesentiem. 

•  
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Bibliotēkas: 

• Apes bibliotēka ir Apes novada pašvaldības iestāde, kurai 2016.gadā akreditācijā 

noteikts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Apes novadā darbojas akreditētas 

bibliotēkas Apē, Gaujienā, Trapenē un Vidagā (kā struktūrvienības).  

• Raunas novadā darbojas divas pašvaldības iestādes Raunas bibliotēka un Drustu 

bibliotēka. Katrai no tām ir pa vienam grāmatu izsniegšanas punktam – Rozēs un 

Gatartā. 

• Smiltenes novada bibliotēka ir izveidotas struktūrvienības – bibliotēkas, kas atrodas 

Bilskā (ar nodaļu Loberģos), Blomē, Brantos, Grundzālē, Launkalnē, Palsmanē un 

Variņos. 

 

Mūžizglītība: 

• Novados tiek realizētas arī mūžizglītības programmas. Tā, Apes novada dome ir 

izsniegusi licenci pieaugušo neformālās izglītības programmai “Vizuālās mākslas teorija 

un prakse. Latvijas kultūras mantojums” 120 stundu apjomā biedrībai “Latvijas 

Mākslinieku savienība”. Novada dome ir saskaņojusi virkni pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides programmas (piem., “Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas 

pamatprincipi. Vardarbība pret bērnu”).  

• Smiltenes novadā ir izsniegtas vairākas licences pieaugušo neformālās izglītības 

programmām. Mūžizglītības jautājumu koordināciju un pārvaldību veic iestāde 

“Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde”. 

• Smiltenes tehnikumā 2020./2021.mācību gadā tiek īstenotas 25 profesionālās izglītības 

programmas (no tām 16 profesionālās vidējās izglītības programmas (4.LKI līmenis,) 

t.sk. viena tiek īstenotas neklātienē, un PII struktūrvienībā – 6 arodizglītības programmas 

(3. LKI līmenis) un 3 profesionālās pamatizglītības programmas (2.LKI līmenis), no 

kurām viena ir sociālās korekcijas programma. 

• Šobrīd Smiltenes tehnikumā ir aktīvas 70 dažādu līmeņu profesionālās izglītības 

programmu licences – 29 profesionālās vidējās izglītības programmas, 18 arodizglītības 

programmas, 4 profesionālās pamatizglītības programmas, 15 tālākizglītības 

programmas, 4 profesionālās pilnveides programmas. 

 

Plānotā situācija: 

• Jaunizveidotajā novadā pašvaldības struktūru kultūras, sporta un tūrisma informācijas, 

kā arī mūžizglītības jomā veidot uz esošās struktūras bāzes – apvienojot jomas iestādes 

zem esošās Smiltenes novada pašvaldību iestādes – Smiltenes novada Kultūras, sporta 

un mūžizglītības pārvalde. 

• Pašvaldības iestāde “Smiltenes novada bibliotēka” turpmāk attīstīsies kā reģionālā 

bibliotēka, kur tiek sniegti gan mūžizglītības pakalpojumi, gan tiek veikta klientu 

apkalpošana. Savukārt, novadā izvietotās pagastu bibliotēkas būs novada bibliotēkas 

struktūrvienības ar apakšstruktūrām. 
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6) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu un sportu; 

Esošā situācija: 

Veselības aprūpes pieejamība: 

• Smiltenes novadā veselības aprūpes pakalpojumi ir pieejami SIA “Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca” – Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrībā, kas sniedz valsts 

garantētās medicīniskās palīdzības apjomā ietilpstošos veselības aprūpes pakalpojumus 

personām, kam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības saņemt 

no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Galvenie pakalpojumu, 

ko sniedz “SIA Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ir ambulatorā medicīniskā aprūpe, 

steidzamā medicīniskā palīdzība, sociālā aprūpe un rehabilitācija.  

• Turklāt, Dome ir nodrošinājusi feldšeru punktus pagastos, kuru darbībai pašvaldība 

nodrošina līdzfinansējumu. Šādi punkti izveidoti Blomes, Bilskas, Variņu, Grundzāles 

un Launkalnes pagastos. Novadā darbojas 6 ģimenes ārstu prakses. 

• Farmācijas pakalpojumu pieejamībai novada iedzīvotājiem darbojas SIA “Līvena 

aptieka” – pašvaldības kapitālsabiedrība ar darbības vietām – Smiltenē un Palsmanē. 

• Raunas novadā darbojas četras ģimenes ārstu prakses (divas no tām atrodas pašvaldībai 

piederošās telpās). Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu infrastruktūras un tehniskā 

nodrošinājuma uzlabošanai ģimenes ārstu praksēs.  

• Apes novada Gaujienas pagastā, Virešu pagastā, Trapenes pagastā (ietverot ciemus), 

veselības aprūpes pakalpojumu nodrošina 1 ģimenes ārsts – Gaujienā savā privātpraksē, 

Trapenē un Vidagā (Virešu pagasts) pašvaldības feldšera punktos, kas darbojas ar 

pašvaldības atbalstu un līdzfinansējumu. Apes pilsētā darbojas ģimenes ārsta prakse. 

 

 

Veselīgs dzīvesveids un sports: 

• Veselīga dzīvesveida veicināšanu Smiltenes novadā nodrošina Smiltenes novada 

Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes struktūrvienība “Smiltenes novada Sporta 

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

• Smiltenes novada dome īsteno ESF projekta ieviešanu “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai Smiltenes novadā”, aicinot novada iedzīvotājus piedalīties 

bezmaksas veselības veicināšanas pasākumos un aktivitātēs (piem., jogas nodarbības, 

vingrošana bērniem fizioterapeitu vadībā, peldēšanas nodarbības, nūjošanas nodarbības, 

slēpošanas pārgājieni, u.c.,).  

• Savukārt, Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skola piedāvā virkni profesionālās 

ievirzes programmu, piem., basketbols, orientēšanas sports, vieglatlētika. Smiltenes 

novada dome ir investējusi sporta infrastruktūras attīstībā, kas ir pieejama visiem novada 

iedzīvotājiem gan Smiltenes pilsētā, gan arī pagastos – Smiltenes sporta halle, 

daudzfunkcionālais sporta centrs “Teperis”, Smiltenes vidusskolas sporta komplekss, 

Bērnu un jaunatnes sporta skolas zāle, sporta kompleksi Bilskas , Palsmanes, 
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Grundzāles, Variņu pamatskolās, Smiltenes novada speciālajā pamatskolā, Smiltenes 

tehnikumā un Brantu pagastā, sporta zāles Blomes pamatskolā, kā arī BMX sporta 

komplekss Silvā. 

• Raunas novadā sporta/trenažieru zāles un stadioni ir pieejami abos novada pagastos 

(Raunā un Drustos). Novada dome ir iesaistījusies ESF projekta “Vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā” ieviešanā un organizē dažādas 

sabiedrības veselību veicinošās aktivitātes, nodarbības un izglītojošos pasākumus. 

Skolēniem ir iespēja apmeklēt sporta pulciņus – futbola un basketbola apmācību 

nodarbības. 

• Apes novadā veselīga dzīvesveida veicināšana ir uzticēta Apes novada domes sporta 

darba organizatoriem. Novads ir izveidojis atbilstošu infrastruktūru – volejbola laukumi, 

hokeja laukumi (ne sezonas laikā kalpo par florbola, futbola, basketbola laukumiem), 

izglītības iestādēs ir sporta zāles, ko ir iespējams apmeklēt Apes novada iedzīvotājiem. 

Apes novads projektu ietvaros piesaista citus speciālistus un vada nodarbības (piem., 

jogas nodarbības, cigun nodarbības). Apes novada dome ir deleģējusi funkciju par 

tehniskā sporta veida veicināšanu novadā biedrībai “Motoklubs “Ape””, kā veidu 

jauniešu iesaistīšanai piedalīties moto un velo sacensībās. 

• Visas trīs pašvaldības iespēju robežās atbalsta novada sportistus, sniedzot materiālu 

atbalstu, lai tie piedalītos sporta sacensībās.  

 

Plānotā situācija: 

• Jaunizveidotajā novadā sporta, veselīga dzīvesveida un tūrisma jautājumi atradīsies 

esošās pašvaldību iestādes – Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības 

pārvaldes – kompetencē.  

• Jaunizveidotajā novadā turpinās darboties Sporta attīstības padome, kā platforma sporta 

attīstības jautājumu diskutēšanai (piem., transporta jautājumu risināšanu, lai izglītojamie 

nokļūst gan uz skolu, gan uz profesionālas ievirzes nodarbībām, sportistu atbalsts, sporta 

pasākumu organizēšanas atbalsts, u.c.). 

• Jaunizveidotajā novadā tiks saglabāta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība esošā 

apjomā, saglabājot pašvaldības līdzfinansējumu feldšeru punktiem pagastos un 

pašvaldības kapitālsabiedrību ‘SIA Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcu”.  
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7) nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana 

ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām 

mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.); 

Esošā situācija: 

• Smiltenes novadā ir pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” un katrā novada pagastā ir 

viens sociālais darbinieks, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu un divi sociālie 

darbinieki, kas sniedz pakalpojumus Smiltenes pilsētā. Kopā Smiltenes novada Sociālajā 

dienestā ir 14 amatu vienības. Kopš 2008.gada Smiltenes novads piedāvā arī Bērnu un 

ģimenes atbalsta centra pakalpojumu ar tādiem pakalpojumiem kā krīzes centrs un 

jauniešu māja. SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” piedāvā ilgstošās sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas (jeb pansionāta) pakalpojumus.  

• Apes novada Sociālais dienests sniedz sociālos pakalpojumus un palīdzību Apes novada 

administratīvajā teritorijā. Sociālajā dienestā strādā 11 darbinieki (dažādās slodzēs). 

Novada katrā pagastā ir pieejams sociālais darbinieks, kā arī Apē darbojas sociālais 

darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem un sociālais darbinieks darbam ar senioriem. 

Novada teritorijā darbojas sociālās aprūpes centrs “Trapene”.  

• Raunas novadā pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” arī ir nodrošinājis, ka katrā 

pagastā ir pieejami sociālā darbinieka pakalpojumi. Kopā dienestā strādā 7 darbinieki 

(dažādās slodzēs) Novada iedzīvotāji var saņemt arī sociālā aprūpētāja pakalpojumus. 

Raunas novadā darbojas sociālās aprūpes iestāde “Gatartas pansionāts”.  

Visos trīs novados ir pieejami sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem pakalpojums, un 

katrā pagastā ir viens sociālais darbinieks. 

 

Plānotā situācija: 

• Jaunizveidotajā Smiltenes novadā darbosies apvienotais sociālais dienests – pašvaldības 

iestāde “Smiltenes novada Sociālais dienests”, ietverot darbiniekus, kas līdz 

apvienošanās mirklim bija nodarbināti apvienotajos novados. Jaunajā novadā tiks 

centralizēta Sociālā dienesta vadības un administratīvās funkcijas, bet saglabājot 

decentralizētu pakalpojumu sniegšanu pagastos. 

• Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi tiks saglabāti tajā pašā līmenī kā pirms 

apvienošanās, t.sk., katrā pagastā tiks nodrošināts viens sociālais darbinieks. Kopējais 

personāla skaits Sociālajā dienestā nodrošinās novada iedzīvotājiem pilna apjoma 

sociālā dienesta pakalpojumu spektru.  
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• Tā kā plānots, ka 2023.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi likumā “Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kas paredz pilnīgi ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu ieviešanu sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Tas nozīmē, ka 

līdz grozījumu spēkā stāšanās, apvienotajai iestādei ir jāveic sniegto pakalpojumu 

analīze un uzlabošanas iespēju izvērtējums. 

• Līdz brīdim, kad tiks izstrādāti jauni saistošie noteikumi, katrā administratīvajā teritorijā 

darbosies pirms pašvaldību apvienošanās spēkā esošie saistošie noteikumi par 

sociālajiem pabalstiem. Esošie saistošie noteikumi jau apvienošanās gaitā ir precizēti, 

iespēju robežās unificējot sociālo pabalstu apjomu. 

• Jaunizveidotajā novadā turpināsies aizsākto deinstitucionalizācijas projektu realizācija.   

 

 

8) gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko 

tiesību un interešu aizsardzību; 

Esošā situācija: 

• Šo funkciju nodrošināšanai Smiltenes un Apes novada pašvaldībās ir izveidotas 

bāriņtiesas, kuras sadarbojas ar sociālo dienestu, medicīnas, izglītības un 

tiesībsargājošām iestādēm. 

• Apes novada Bāriņtiesā ir 3 tiesas locekļi – priekšsēdētājs, tā palīgs un sekretārs. 

Bāriņtiesas vidējais lietu skaits lietvedībā ir ap 50 (katru gadu kopš 2015.gada). 

Savukārt, 2019.gadā Apes novada Bāriņtiesa ir veikusi 294 ierakstus izpildīto 

apliecinājumu reģistrā (līgumu sastādīšana un apliecināšana (dāvinājuma, pirkuma, 

rokasnaudas līgums), kopiju apliecināšana, paraksta apliecināšana, nostiprinājuma 

lūgumi iesniegšanai Zemesgrāmatā, pilnvaras, aizliegumi, akti par testamentu 

pieņemšanu glabāšanā). 

• Smiltenes novada Bāriņtiesā ir 10 darbinieki(priekšsēdētājs, 8 locekļi un sekretārs),, kas 

nodarbināti dažādās slodzēs. Uz 2019.gada beigām Bāriņtiesas lietvedībā bija 423 lietas. 

Lielu daļu no bāriņtiesas darba aizņem notariālie pakalpojumi jeb apliecinājumu 

izdarīšana – Smiltenes novada Bāriņtiesa 2019.gadā veica 492 apliecinājumus. 

• Ar 2019. gada februārī tika likvidēta Raunas novada pašvaldības iestāde “Raunas novada 

bāriņtiesa” un ar 2019.gada 01. martu darbu sāka jaunizveidotā pašvaldības iestāde 

“Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa”. 
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Plānotā situācija: 

• Jaunizveidotajā novadā darbosies apvienotā Smiltenes novada Bāriņtiesa, kas 

pakalpojumus novada pagastos sniegs atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, 

pieņemot apmeklētājus ne retāk kā divas reizes nedēļā (vismaz reizi nedēļā 

apmeklētājiem izdevīgā laikā) bāriņtiesas nolikumā noteiktajā kārtībā. 

• Notariālās darbības un apliecinājumi tiks veikti visās pagastu pārvaldēs pēc iepriekšēja 

pieraksta un iedzīvotāju pieprasījuma.  

 

9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

Esošā situācija: 

• Visās trīs pašvaldībās ir konstatēts pieprasījums pēc sociālajiem dzīvokļiem. Savukārt, 

speciālistu piesaistei un novada ekonomiskai attīstībai ir konstatēta nepieciešamība pēc 

dienesta dzīvokļiem.  

• Smiltenes novads ir izveidojis interaktīvo karti ar brīvajiem mājokļiem novadā, kas 

pieejami vietnē: https://smiltene.lv/sabiedriba/nac-dzivo/ipasumi-dzivesvietai/  

 

12.tabula. Pašvaldības rīcībā esošo dzīvokļu skaits. 

 Apes novads Raunas novads Smiltenes novads 

Pašvaldības rīcībā 

esošo dzīvokļu 

skaits, uz 

01.01.2021. 

70 70 153 

 

 

Plānotā situācija: 

• Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar dzīvojamo platību, jaunizveidotajai novada domei 

nākotnes investīcijas ir jāparedz pašvaldības dzīvokļu renovācijai.  

• Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes gaitā ir jāizskata iespēja pašvaldībai 

iesaistīties īres māju celtniecībā, tā risinot gan sociālās politikas jautājumus, gan arī 

mājokļu pieejamību novadā kopumā. 

 

 

https://smiltene.lv/sabiedriba/nac-dzivo/ipasumi-dzivesvietai/
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10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par 

bezdarba samazināšanu; 

Esošā situācija: 

• Smiltenes novads ir izveidojis atbalsta tīklu uzņēmējdarbības veicināšanai. Smiltenes 

novadā ir izstrādāts nolikums uzņēmējdarbības atbalstam. Smiltenes novada dome veido 

ikgadējus pasākumus jaunajiem uzņēmējiem, ir ideju konkurss “Esi uzņēmējs Smiltenes 

novadā”, kas atbalsta projektu idejas līdz 3000 EUR. Savukārt, Tūrisma informācijas 

centrs darbojas ar tūrisma uzņēmējiem. Pašvaldība ir izveidojusi sistēmu, nosakot 

atlaides telpu nomas maksām uzņēmējiem. Savukārt, lauku attīstības konsultanti sniedz 

pakalpojumus visā novada teritorijā zemniekiem. Smiltenes novada domes tīmekļa 

vietnē https://smiltene.lv/uznemejdarbiba/atbalsts-uznemejiem/investiciju-objektu-

karte/ ir pieejama investīciju objektu karte. Atbilstoši Smiltenes novada attīstības 

programmai, pašvaldība attīsta uzņēmējdarbības teritorijas. 

• Raunas novadā pašvaldībā strādā Lauksaimniecības un uzņēmējdarbības konsultante (1 

amata vienība), kura palīdz ar projektu atskaitēm, biznesa idejām. 

• Apes novadā lauksaimniecības konsultāciju speciālists vairs neturpinās sadarbību ar 

pašvaldību 2021.gadā. Vienlaikus novads, uz arodskolas bāzes, ir izveidojis industriālo 

parku, un ir sagatavojis izsoles noteikumus telpu nomai industriālajā parkā. Papildus, 

novads ir aktīvs Igaunija-Latvijas pārrobežu programmas projektos, kas vērsti uz 

uzņēmēju izglītošanu. 

• Smiltenes un Apes novada Attīstības nodaļas darbinieki palīdz uzņēmējiem sniedz 

atbalstu projektu pieteikumus. 

• Apes, Raunas un Smiltenes novadā ir jau iestrādes dažādu uzņēmējdarbības atbalstīšanas  

aktivitāšu īstenošanā, piemēram, uzņēmējdarbības konkursi: Smiltenē- “Esi uzņēmējs 

Smiltenes novadā!”, Raunā- „Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai 

attīstībai Raunas novadā”, Smiltenē- jauno uzņēmēju godināšanas pasākums, Apē - 

dažādas uzņēmēju sadarbības formas utt. 

 

 

Plānotā situācija: 

• Jaunizveidotajā novadā apvienotā pašvaldības struktūrvienība Attīstības un plānošanas 

nodaļa kā līdz šim turpina koordinēt uzņēmējdarbības attīstības projektus un sniegt 

atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai. Attīstības un plānošanas nodaļā ietilps 

uzņēmējdarbības konsultanti un lauku attīstības speciālisti. 

• Jaunveidotajā novadā ir plānots salāgot un integrēt dažādas uzņēmējdarbības 

atbalstīšanas aktivitātes, veidojot vienotu Smiltenes novada uzņēmējdarbības konkursa 

nolikumu un veidojot saskaņotu uzņēmējdarbības veicināšanas plānu. 
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11) izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos; 

Esošā situācija: 

• Smiltenes novada dome ir izsniegusi virkni licenču – interešu izglītības pakalpojumu 

sniegšanai, alkohola ražošanai, derīgo izrakteņu ieguvei un šautuves darbībai. Licenču 

izsniegšana tiek organizēta, izmantojot Licencēšanas komisiju. Tā piemēram, 2019.gadā 

Smiltenes novads ir izsniedzis 209 atļaujas (autotransporta iebraukšanai; ielu 

tirdzniecības organizēšanai; ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības 

punkta; ielu tirdzniecībai publisko pasākumu vietās; vīna, raudzēto dzērienu ražošanai; 

šautuves/ šautuves stenda izveidošanai un darbībai; derīgo izrakteņu ieguvei) un 13 

licences (interešu izglītības un pieaugušo neformālajai izglītībai).  

• Apes pašvaldība ir izsniegusi licenci derīgo izrakteņu ieguvei LVM Gaileņu karjerā 

Apes pagastā. 

• Raunas novads ir izsniedzis 3 (trīs) licences alkohola ražošanai un 3 (trīs) – derīgo 

izrakteņu ieguvei. 

 

Plānotā situācija: 

• Licences tiks izsniegtas komersantam vai saimnieciskās darbības veicējam, tam 

vēršoties ar attiecīgu iesniegumu novada domē, kur atbilstoši iesnieguma saturam 

licences pieteikums tiktu izskatīts Licencēšanas komisijā. 

 

 

12) piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību; 

Esošā situācija: 

• Smiltenes novada pašvaldība ir uzkrājusi pietiekamu pieredzi sabiedriskās kārtības 

organizēšanā. Pašvaldībā ir izveidota pašvaldības policija (8,5 slodzes) un ir nodrošināta 

pamatinfrastruktūra (piem., automašīnas, laiva zivju resursu kontrolei) un 

nepieciešamais regulējums pašvaldības policijas darbībai (pašvaldības saistošie 

noteikumi un Sabiedriskās drošības un kārtības attīstības pasākumu plāns). Smiltenes 

novada pašvaldības policijai ir operatīva informācijas apmaiņa ar Valsts policiju. 
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• Smiltenes novads aktīvi attīsta video novērošanas sistēmu. Apes novads izmanto lokālos 

tīkla videoreģistratorus (NVR), bet Raunas novadā video novērošana netiek izmantota. 

• 2018.gada 29.decembrī Smiltenes novada dome un Apes novada dome noslēdza 

Deleģēšanas līgumu par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Apes novadā, ko veic 

Smiltenes novada Pašvaldības policija. Līgums ir spēkā līdz 2020.gada 30.jūnijam. 

Vienlaikus, Apes novadā ir amata vienība Apes novada Administratīvās lietvedības 

inspektors (kas vienlaikus ir arī Bāriņtiesas loceklis). 

• Raunas novads ir noslēdzis deleģēšanas līgumu ar Priekuļu novadu par sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanu līdz 2021.gada 31.decebrim. Atbilstoši līgumam, ir pieejams 

viens policists, kas nodrošina sabiedriskās kārtības pakalpojumus tieši Raunas novadā. 

 

 

Plānotā situācija: 

• Jaunizveidotajā novadā Pašvaldības policija tiek saglabāta kā Smiltenes novada domes 

administrācijas struktūrvienība. 

• Novada Pašvaldības policijas darbs ir jāorganizē tā, lai pašvaldības policijas patruļas 

pārklātu bijušo novadu teritorijas. 

• Jaunizveidotajā novadā ir nepieciešamas 2 (divas)finanses amatu vienības – pašvaldības 

policijas darbinieki – Apes un Raunas apkaimē, kā (iecirkņa) inspektori, kuri pārzin 

teritoriju, veic preventīvus pasākumus, novērš pārkāpumus, piedalās plānotās patruļās.    

• Sabiedriskā drošība ir cieši saistīta ar videonovērošanu, plānots attīstīt videonovērošanu 

ar vienotu kopējo videonovērošanas serveri/datu glabātuvi. 

 

 

13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes 

izmantošanas un apbūves kārtību; 

Esošā situācija: 

• Attiecībā uz zemes izmantošanu: Funkcijas ieviešana novados tiek organizēta šobrīd 

līdzīgi. Apes novadā zemes izmantošanas kārtību nosaka Apes novada domes Zemes 

komisija ar sekojošu domes lēmumu. Raunas novadā šo funkciju veic Lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes komisija, kas izskata darījumus ar lauksaimniecības zemi, bet pēc 

tam seko attiecīgs domes lēmums par zemes izmantošanu. Smiltenes novadā arī darbojas 

Zemes komisija. 
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• Attiecībā uz teritorijas plānojumu. Visos trijos novados ir spēkā teritorijas plānojumi. 

Smiltenes novadā funkcijas izpildi nodrošina Attīstības un plānošanas nodaļa, Apes 

novadā – Teritorijas attīstības nodaļa, Raunas novadā – Attīstības nodaļa. 

 

Pašvaldībās ir izstrādāti gan attīstības plānošanas dokumenti, gan nozaru plānošanas dokumenti, 

kas liecina par strukturētu un ilgtspējīgu pieeju pašvaldību attīstībai. 

13.tabula. Pašvaldību spēkā esošie attīstības plānošanas dokumenti. 

 Apes novads Raunas novads Smiltenes novads 

Ilgtspējīgas 

attīstības 

stratēģija 

Apes novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2013.-

2030.gadam 

Raunas novada 

Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2013.-

2037.gadam 

Smiltenes novada 

ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2013.- 

2037.gadam 

Attīstības 

programma 

Apes novada attīstības 

programma 2014.-

2020.gadam 

Raunas novada 

Attīstības 

programma 2014.-

2020.gadam 

Smiltenes novada 

Attīstības 

programma 2012.-

2018.gadam. 

Programmas termiņš 

pagarināts līdz 

2020.gadam   

Teritorijas 

plānojums 

Apes novada teritorijas 

plānojums 2014.-

2025.gadam 

Raunas novada 

teritorijas plānojums  

2012.-2024. gadam 

Smiltenes novada 

teritorijas plānojuma 

2018.-2030.gadam 

Attiecībā uz citām pašvaldības rīcībpolitikām, pašvaldībās ir izstrādātas nozaru rīcībpolitikas, 

balstoties uz pašvaldību izvirzītajiem rīcības virzieniem un stratēģiskajām prioritātēm. 

Situācijas analīze rāda, ka ir jomas, kurās Smiltenes novads ir bijis aktīvāks (piem., enerģētikas 

politika), kā arī ir jomas, kurās aktīvāki ir bijuši Raunas un Apes novadi. 

 

14.tabula. Nozaru attīstības plānošanas dokumenti. 

Apes novads Raunas novads Smiltenes novads 

  

Smiltenes novada Ilgtspējīgas 

enerģijas un klimata rīcības plāns 

2020.-2030.gadam 

  
Smiltenes novada enerģētikas 

politika 

 
Raunas vidusskolas attīstības 

plāns 2017.-2020.gadam 

Smiltenes novada Izglītības 

attīstības plāns 2015.-2020. 

gadam 
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Smiltenes novada ezeru 

apsaimniekošanas plāni 

Apes novada jaunatnes 

politikas attīstības plānošanas 

dokuments 2019.-2024.gadam 

Raunas novada jaunatnes 

politikas stratēģija 2019.-

2023.gadam 

 

Gaujienas muižas ansambļa 

attīstības stratēģija 2018.-

2022.gadam 

Valsts nozīmes arheoloģiskā 

pieminekļa „Raunas viduslaiku 

pils ar pilsētu” (valsts 

aizsardzības Nr. 541.) 

pilsdrupu daļas darbības 

stratēģija 2016.-2021. gadam 

Cērtenes pilskalna attīstības 

koncepcija (izstrādes procesā) 

  

Smiltenes novada Sabiedriskās 

kārtības un Drošības attīstības 

plāns 2019.-2025. 

  
Civilās aizsardzības plāns 

(2019.g.) 

  
Smiltenes novada mājokļu 

politika 2017.-2021.gadam 

• 2020.gada nogalē apvienojamās pašvaldības savstarpēji vienojās izstrādāt Smiltenes 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021. –2045.gadam, kas aptvertu visu līdzšinējo 

Smiltenes, Raunas un Apes novadu teritoriju un balstītos uz līdz šim novados 

izstrādātajām  ilgtspējīgas attīstības stratēģijām un attīstības programmām. 

• Šobrīd Smiltenes novadā tiek izstrādāti divi dokumenti: Kultūras, sporta, tūrisma un 

mūžizglītības attīstības stratēģija un Smiltenes novada mobilitātes plāns 2021.-

2030.gadam, kuri eventuāli aptvers jaunizveidotā novada teritoriju.  

• Citu attīstības plānošanas dokumentu (stratēģiju un plānu) pilnveidošana, balstoties uz 

novadu labo praksi un līdzšinējo pieredzi, tiks veikta pēc Smiltenes novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam apstiprināšanas.  

 

Plānotā situācija: 

• Jaunizveidotajā novadā, apvienojot pašvaldību Attīstības nodaļas, šo funkciju 

nodrošinās apvienotā Attīstības nodaļa, atbilstoši spēkā esošajiem teritorijas 

plānojumiem un novada attīstības plānošanas dokumentiem un domes lēmumiem. 

• Integrēt un pilnveidot nozaru attīstības stratēģijas un plānus, izmantojot novadu esošo 

pieredzi un izmantojot to jaunveidojamā novadā. Piem., pilnveidot Smiltenes novada 

Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2020.-2030.gadam iekļaujot tajā arī Ape 

un Raunas novadus.  
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14) nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu; 

Esošā situācija: 

• Smiltenes novadā darbojas Būvvalde, kuras tiešajos pienākumos ietilpst būvniecības 

procesa tiesiskuma uzraudzība.  

• Apes novadā būvniecības procesa tiesiskumu uzrauga Smiltenes novada pašvaldības 

Būvvalde, pamatojoties uz deleģējuma līgumu, kurš ir spēkā līdz 2021.gada 01.jūlijam. 

• Raunas novads ir noslēdzis deleģējuma līgumu ar Amatas novada Būvvaldi par 

būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu. 

Plānotā situācija: 

• Jaunizveidotajā novadā funkcija tiks veikta par pamatu izmantojot esošo Smiltenes 

novada pašvaldības  struktūrvienību - Būvvalde. Tomēr, pēc pārejas perioda būs jāvērtē  

iespējamā struktūrvienības pārveide par pašvaldības iestādi.  

• Tā kā palielināsies veicamā darba apjoms, nepieciešams izvērtēt jaunu štata vietu izveidi 

Būvvaldē, jo palielinoties publisko būvju, būvniecības ieceru, kā arī patvaļīgas 

būvniecības apsekojamajai teritorijai, objektīvi pieaug darba apjoms. Turklāt, Būvvaldes 

speciālistiem pienākumu veikšanai ir nepieciešams transporta līdzeklis. 

• Veikt Topogrāfiskās informācijas pārņemšanu no Raunas novada pašvaldības un SIA 

“Topodati”. 

• Nepieciešanas veikt Ģeodēziskā tīkla atbalsta punktu apsekošanu jaunizveidojamā 

novada teritorijā. 

• Izstrādāt jaunizveidojamā novada vienotu arhitektoniskās vides koncepciju (tajā skaitā 

tipveida projekti 1.grupas būvēm piem. žogi, garāžas, lapenes, kā arī krāsu pases). 

 

15) veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju; 

Esošā situācija: 

• Smiltenes novadā un Apes novadā funkcijas izpildi nodrošina Dzimtsarakstu nodaļa. 

Apes novads ir nodrošinājis funkcijas pieejamību arī Gaujienā, kur iedzīvotāji var 

reģistrēt dzimšanas un miršanas faktu. 

• Raunas novadā funkcijas izpildi veic viens darbinieks nepilnā slodzē. 

Plānotā situācija: 

• Jaunizveidotajā novadā tiek veidota vienota Dzimtsarakstu nodaļa ar pakalpojumu 

sniegšanas centriem Raunā un Apē. Plānots, ka pagastu pārvaldes sniegs organizatorisku 

atbalstu iedzīvotājiem likumā par “Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums” noteiktās 

pašvaldības funkcijas izpildei, sadarbojoties ar Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļu. 
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16) savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas; 

Esošā situācija: 

• Visos trijos novados ir līdzīga pieeja funkcijas organizēšanai – katra novada domes 

iestāde individuāli pēc pieprasīto datu apjoma, sniedz valsts statistikai nepieciešamās 

ziņas par pārstāvēto nozari. 

 

Plānotā situācija: 

• Jaunizveidotajā novadā tiks saglabāts esošais pārvaldes modelis – katra iestāde sniedz 

nepieciešamās ziņas savas kompetences ietvaros. 

 

 

17) veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās; 

Esošā situācija: 

• Visos trīs novados ir līdzīga pieeja funkcijas organizēšanai – katrā novadā ir Vēlēšanu 

komisija. 

Plānotā situācija: 

• Pašvaldību vēlēšanu organizēšanai 2021.gadā tiek veidota apvienotā Vēlēšanu komisija, 

saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas ieteikumiem. Atbilstoši likuma “par 

pašvaldībām” pēc pašvaldību vēlēšanām jāveido jauna Vēlēšanu komisija. 

 

18) piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā; 

Esošā situācija: 

• Smiltenes novadā un Apes novadā ir abu novadu izveidotā sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisija un ir izstrādāts civilās aizsardzības pasākumu plāns. 

• Raunas novadā Civilās aizsardzības komisija darbojas Cēsīs, jo Raunas novads ir 

iekļauts Cēsu sadarbības teritorijā. 
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Plānotā situācija: 

• Jaunizveidotajā pašvaldībā tiks veidota vienota komisija civilās aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanai. 

 

 

19) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus; 

Esošā situācija: 

• Smiltenes novadā sabiedriskā transporta plānošanu veic Vidzemes plānošanas reģions, 

ņemot vērā pašvaldības ieteikumus. Skolēnu pārvadāšanai izmanto gan savā rīcībā esošo 

autotransportu, gan arī pakalpojumu līgumu ietveros skolēnu pārvadāšanu nodrošina 

SIA “VTU Valmiera”. 

• Apes novadā netiek organizēts, jo pakalpojuma sniegšana nav attiecināma uz 

pašvaldības administratīvo teritoriju un tās pilsētas platību. Tomēr, reaģējot uz 

iedzīvotāju pieprasījumiem, ja ir nepieciešamas izmaiņas sabiedriskā transporta 

maršrutos, tad pašvaldības vēršas pie Vidzemes plānošanas reģiona. Savukārt, skolēnu 

pārvadāšanai izmanto gan savā rīcībā esošo autotransportu, gan arī pakalpojumu līgumu 

ietveros skolēnu pārvadāšanu nodrošina A/S “CATA” un SIA “VTU Valmiera”. 

• Raunas novadā ir līdzīga situācija kā Apes novadā – pakalpojuma sniegšana nav 

attiecināma uz pašvaldības administratīvo teritoriju. Arī šajā novadā skolēnu 

pārvadāšanai izmanto gan savā rīcībā esošo autotransportu, gan arī pakalpojumu līgumu 

ietveros skolēnu pārvadāšanu nodrošina  A/S “CATA”, kur Raunas novada dome ir 

kapitāldaļu turētāja. 

Plānotā situācija: 

• Ņemot vērā, ka skolēnu pārvadājumu paredzētajiem autobusiem nākotnē beigsies 

lietderīgās lietošanas termiņš, būs nepieciešams pārorganizēt skolēnu pārvadājumus, šim 

mērķim vairāk izmantojot sabiedriskā transporta tīklu, ko, galvenokārt, nodrošina A/S 

“CATA” un SIA “VTU Valmiera”. 

 

 

21) organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu 

Esošā situācija: 
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• Smiltenes novadā funkciju veic pašvaldības domes administrācijas struktūrvienība – 

Izglītības pārvalde un metodiskās apvienības. 

• Apes novads šo funkciju ir deleģējis Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei. 

• Raunas novads šo funkciju ir deleģējis Amatas novada apvienotajai Izglītības pārvaldei. 

 

Plānotā situācija: 

• Jaunizveidotajā novadā izveidot pašvaldības iestādi – Izglītības pārvalde. 

 

22) veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti; 

Esošā situācija: 

• Smiltenes novadā funkciju izpilda novada domes administrācijas struktūrvienība – 

Izglītības pārvalde sadarbojoties ar Bāriņtiesu. 

• Raunas novadā funkcijas izpildi nodrošina Dzimtsarakstu nodaļa. 

• Apes novadā funkcijas izpildē ir iesaistīta Apes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 

un Apes novada domes Izglītības speciālists.  

 

Plānotā situācija: 

• Jaunizveidotajā novadā izveidot pašvaldības iestādi – Izglītības pārvalde, kuras 

funkcijās ietilptu arī attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaite. 

 

23) īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 

Esošā situācija: 

• Funkcijas izpildei pašvaldībās ir līdzīga pieeja – atbildīgā institūcija ir Bāriņtiesa.  

• Smiltenes un Apes novadā ir pašvaldības iestādes – Bāriņtiesa. 

• Raunas novads funkcijas izpildi ir deleģējis Amatas novada apvienotajai Bāriņtiesai 

kopš 2019.gada. 

 

 

Plānotā situācija: 

• Jaunizveidotajā novadā funkciju veiks pašvaldības iestāde – Bāriņtiesa. 

• Izveidot starpinstitūciju sadarbības modeli bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai. 
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4.2. Pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto citu uzdevumu izpilde 
 

Esošā situācija: 

Analizējot pašvaldībām veicamajos normatīvajos aktos noteiktos citus uzdevumus ir konstatētas 

sekojošas tendences: 

• Daļai uzdevumu izpildes pašvaldībām nav pieredzes, jo līdz šim nav bijis iedzīvotāju 

iesniegums, kas rosinātu jautājuma risināšanai (piem., veicināt teritorijās esošos 

degvielas lietotājus izmantot biodegvielu, vai dibināt kredītiestādi). 

• Daļa uzdevumu izpildē tiek ievērots princips: iedzīvotāja iesniegums, kuru izskata pēc 

kompetences atbilstoši novada domes administrācijas struktūrvienībām un lēmumu 

pieņem Dome. 

• Daļā uzdevumu izpildes pašvaldības jau ir uzkrājušās institucionālo atmiņu un ir 

izstrādājušas saistošos noteikumus un/vai uzdevuma izpildi veic domes administrācijas 

struktūrvienības vai pašvaldības iestādes. 

 

Plānotā situācija: 

• Saglabāt jau iedibināto administratīvo kārtību, kur jautājums tiek izskatīts atbilstošā 

domes struktūrvienībā, pašvaldības iestādē vai Domes izveidotā komisija, ņemot vērā 

iestāžu un struktūrvienību kompetenci. 

Detalizētu citu uzdevumu izpildes novērtējumu skatīt 1.pielikumā. 
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5. Jaunveidojamā novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

reorganizācijas procesa vadība un koordinācija9 
 

5.1. Informācijas sistēmas un IKT 

15.tabula. IT sistēmu salīdzinājums esošajos novados. 

 

Joma 

Smiltenes novads Apes novads Raunas  

novads 
Jaunizveidotajā 

Smiltenes novadā 

(plānotā 

situācija) 

Finanses un 

grāmatvedība 
G-Vedis Pakalns Pakalns G-vedis 

Nekustamā 

īpašuma nodokļa 

un nekustamā 

īpašuma 

administrēšana 

NINO, NOMA 

NINO; 

LIZ modulis 

darījumu ar 

lauksaimniecības 

zemju 

izvērtēšanai 

NINO NINO, NOMA 

Sociālās 

palīdzības un 

sociālo 

pakalpojumu 

administrēšana 

SOPA SOPA SOPA SOPA 

Fiziskās 

personas 

dzīvesvietas 

deklarēšanas un 

anulēšanas 

lietojumprogram

ma 

PERS PERS PERS PERS 

Dokumentu 

vadība  
DVS Namejs DVS Namejs DVS EDUS DVS Namejs 

Windows 

serveris + activa 

directoria 

Failu serveris 

Ir Nav Nav 

Vienota kopēja 

aktīvā direktorija 

ar kopēju failu 

serveri/glabātuvi 

 
9 Šajā nodaļa iekļautās reorganizācijas procesā veicamās aktivitātes detalizēti ir izklāstītas “Reorganizācijas 

plānā” pielikumā. 
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Joma 

Smiltenes novads Apes novads Raunas  

novads 
Jaunizveidotajā 

Smiltenes novadā 

(plānotā 

situācija) 

E-pasta serveris Lokālais SigmaNET SigmaNET 

Vienots kopējais 

lokāls e-pasta 

serveris 

Videonovērošan

a 

Lokālais disku 

masīvs;Luxriot 
Nav Lokālais NVR 

Vienots kopējais 

videonovērošanas 

serveris/datu 

glabātuve 

Izglītības 

pārvaldība 
VIIS VIIS 

Deleģētā 

funkcija 

Amatas 

novadam 

VIIS 

Būvvalde 

BIS, PERS, 

DZIMTS, VMS 

CARIS 

BIS (deleģētā 

funkcija 

Smiltenes 

pašvaldības 

būvvaldei) 

BIS 

BIS, PERS, 

DZIMTS, VMS 

CARIS 

Pašvaldības 

attīstības 

plānošanas  

DVS Namejs, 

TAPIS, SND failu 

serveris 

ArcGIS 

NINO, NOMA, 

LAD (EPS) – 

projektiem; 

BIS, 

PUMPURS.LV 

– DOS “IZM 

Atbalsta 

pasākumi”; 

 

TAPIS, 

NINO, 

NOMA, BIS 

TAPIS, ArcGIS, 

NINO, NOMA, 

LAD (EPS), KP 

VIS 

Bāriņtiesa 

NPAIS,APAS,JUPIS

,KADRI, MADIS, 

Namejs, VMIS 

PERS, NINO, 

NPAIS, AGIS VMIS 

NPAIS,APAS,JU

PIS,KADRI, 

MADIS, Namejs, 

VMIS 

Lauku attīstības 

specialisti  

SND failu serveris, 

CAPI 
LAD (EPS) LAD (EPS) 

Failu serveris, 

CAPI, LAD 

Dzīvojamā 

fonda un ēku 

pārvaldība 

BRIDZIS, SND failu 

serveris 
NINO, NOMA NINO, 

NOMA 

BRIDZIS, Failu 

serveris, NINO 

Kultūra, 

mūžizglītība, 

sports, 

bibliotēkas, 

muzeji 

ALISE, Kultūras 

karte, SND failu 

serveris 

ALISE ALISE ALISE 

Personāla 

pārvaldība 
KADRI NAMEJS - KADRI 
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Joma 

Smiltenes novads Apes novads Raunas  

novads 
Jaunizveidotajā 

Smiltenes novadā 

(plānotā 

situācija) 

Pagastu 

pārvaldes 

DVS Namejs, G-

Vedis, NINO, PERS, 

SND failu serveris 

- PERS, NINO 

DVS Namejs, G-

Vedis, NINO, 

PERS, SND failu 

serveris 

Komunikācijas 

rīks COVID 

ierobežojumu 

laikā 

ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

izglītības 

iestādēs 

KURMIS Pakalns Pakalns KURMIS 

Pēc apvienošanās jaunizveidotais Smiltenes novads izmantos vienotu grāmatvedības 

informācijas sistēmu. Tomēr arī pēc apvienošanās jaunizveidotajam Smiltenes novadam būs 

jānodrošina iepriekšējo sistēmu uzturēšanu vismaz to laika periodu, kamēr notiek grāmatvedības 

datu migrācija un gada pārskata gatavošana par 2021.gadu un būs nepieciešamība pēc 

iegrāmatotajiem datiem par attiecīgo finanšu gadu, tātad vismaz līdz 2022.gada maijam. 

Dokumentu pārvaldības jomā, jaunizveidotais novads izmantos DVS Namejs 

lietojumprogrammu. Savukārt, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai, sociālās palīdzības 

un sociālo pakalpojumu jomā, fiziskās personas dzīvesvietas deklarēšanas un anulēšanas jomā 

jaunizveidotajā novadā turpinās izmantot jau iepriekš izmantotās lietojumprogrammas. 

Jaunizveidotajā novadā tiek plānots izmantot vienotu lokāli izmitināmu e-pasta serveri, lai spētu 

nodrošināt ātru un operatīvu komunikāciju starp darbiniekiem, jo jaunizveidotajā novadā būtiski 

palielināsies datu apjomi.  

Lai integrētu informācijas sistēmas un programmatūras ir nepieciešams definēt un informēt 

pašvaldības iestādes un struktūrvienības par vienotu pieejas datu ievades laukiem un vienoties 

par ievadāmo vērtību vienotu izpratni. Vienoto ievades lauku vērtības definēšana ir vēl jo 

svarīga, lai nodrošinātu datu migrāciju un apvienošanu no E-DUS uz DVS Namejs. 

Vienlaikus, katras jomas ietvaros pašvaldības darbinieki vienosies par Apes un Raunas novadu 

uzkrāto datu integrāciju darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. 
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16.tabula. IKT un informācijas sistēmu pārmaiņu grafiks. 

 

Joma 

Jaunizveidotajā 

Smiltenes novadā 

(plānotā situācija) 

Plānotais integrācijas un pārejas termiņš 

Finanses un grāmatvedība G-vedis 

Nodrošināt minimāli nepieciešamo funkcionalitāti jau 

01.07.2021. ar sekojošu serveru jaudu palielināšanu 

2021.gada otrajā pusē 

Nekustamā īpašuma nodokļa un 

nekustamā īpašuma 

administrēšana 

NINO, NOMA 

Datu migrācija līdz 2021.gada beigām 

Sociālās palīdzības un sociālo 

pakalpojumu administrēšana 
SOPA 

Datu migrācija līdz 2021.gada beigām 

Fiziskās personas dzīvesvietas 

deklarēšanas un anulēšanas 

lietojumprogramma 

PERS 

Datu migrācija līdz 2021.gada beigām 

Dokumentu vadības sistēma  DVS Namejs  
Datu migrācija un serveru jaudu palielināšana līdz 

2021.gada beigām 

Windows serveris + activa 

directoria 

Failu serveris 

Vienota kopēja aktīvā 

direktorija ar kopēju 

failu serveri/glabātuvi 

Serveru jaudu palielināšana līdz 2021.gada beigām 

E-pasta serveris 
Vienots kopējais 

lokāls e-pasta serveris 

Serveru jaudu palielināšana līdz 2021.gada beigām 

Videonovērošana 

Vienots kopējais 

videonovērošanas 

serveris/datu 

glabātuve 

Līdz 2021.gada beigām 

Izglītības pārvaldība VIIS 
Pamatdatu integrācija 2021.gada augustā, pilnā datu 

migrācija līdz 2021.gada beigām 

Būvvalde 

BIS, PERS, 

DZIMTS, VMS 

CARIS 

Datu migrācija līdz 2021.gada beigām 

Pašvaldības attīstības plānošanas  
TAPIS, ArcGIS, 

NINO, NOMA 

Datu migrācija līdz 2021.gada beigām 

Bāriņtiesa 

NPAIS,APAS,JUPIS,

KADRI, MADIS,  

Namejs, VMIS 

Datu migrācija līdz 2021.gada beigām 

Lauku attīstības specialisti  
Failu serveris, CAPI, 

LAD 

Datu migrācija līdz 2021.gada beigām 

Dzīvojamā fonda un ēku 

pārvaldība 

BRIDZIS, Failu 

serveris, NINO 

Datu migrācija līdz 2021.gada beigām 

Kultūra, mūžizglītība, sports, 

bibliotēkas, muzeji 
ALISE 

Turpināt izmantot 

Personāla pārvaldība KADRI Datu migrācija līdz 2021.gada beigām 
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Joma 

Jaunizveidotajā 

Smiltenes novadā 

(plānotā situācija) 

Plānotais integrācijas un pārejas termiņš 

Pagastu pārvaldes 

DVS Namejs, G-

Vedis, NINO, PERS, 

SND failu serveris 

Datu migrācija līdz 2021.gada beigām 

Komunikācijas rīks COVID 

ierobežojumu laikā 
ZOOM 

Turpināt izmantot 

Ēdināšanas pakalpojumi izglītības 

iestādes 
KURMIS 

Turpināt izmantot 

 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā darbosies administrācijas struktūrvienība – IT nodaļa, 

ar darbiniekiem Apē un Raunā, kas sniegs tehnisko atbalstu jaunizveidotā 

novada teritorijā. 

Galvenie 

pienākumi 

IT nodaļa veiks visas funkcijas, kuras šobrīd veic apvienojamo pašvaldību IT 

nodaļas un/vai datorsistēmu un datortīklu administratori. 

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi 

1. Sagatavot IT nodaļas nolikuma projektu, detalizētu struktūrshēmu un 

iespējamo amatu sarakstu; 

2. Organizēt novada pašvaldības darbinieku apmācību darbam ar 

jaunajiem programmproduktiem; 

3. Uzsākt informācijas sistēmu salāgošanu, datu migrāciju. 

Pārejas perioda 

uzdevumi  

1. Apstiprināt IT nolikumu domes sēdē; 

2. Sagatavot precizētos amatu aprakstus nodaļas darbiniekiem; 

3. Turpināt un pabeigt datu migrāciju, informācijas sistēmu salāgošanu 

un serveru jaudu palielināšanu. 

 

12.attēls. IT nodaļas struktūrshēma. 
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5.2. Dokumentu pārvaldība, kanceleja un personāla vadība 

 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā tiks veidota vienota, centralizēta struktūrvienība – 

Smiltenes novada domes Kancelejas un personāla nodaļa 

 

Galvenie 

pienākumi 

Apvienotās struktūrvienība nodaļa turpinās nodrošināt dokumentu un 

iesniegumu reģistrāciju un apriti, lietu nomenklatūras uzturēšana un 

arhivēšanu, domes un komiteju sēžu, komisiju u.c. sanāksmju organizēšanu 

un protokolēšanu, noformēt rīkojumus, u.c. dokumentus, uzturēt personāla 

lietvedību, veikt personāla vadību.  

Nodaļa uzturēs personāla lietvedību pašvaldības administrācijai, kamēr 

pašvaldības iestādes (pagastu pārvaldes, izglītības iestādes) turpinās vest sava 

personāla lietvedību.  

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi: 

1. Sagatavot struktūrvienības “Smiltenes novada domes Kancelejas un 

personāla nodaļas” nolikumu. 

2. Smiltenes, Raunas un Apes pašvaldību Kancelejas nodaļām sagatavot aktus 

dokumentu nodošanai jaunveidotajai Smiltenes novada domei uz 2021.gada 

30.jūniju.  

3. Visām trīs pašvaldībām uzsākt dokumentu aprakstīšanas procesu 

dokumentu arhivēšanai. 

4. Nodrošināt darbinieku apmācības DVS Namejs lietošanā Raunas novada 

darbiniekiem, lai nodrošinātu integrētas dokumentu vadības sistēmas 

lietošanu jaunizveidojamā Smiltenes novadā. 

Pārejas perioda 

uzdevumi:  

1. Apstiprināt struktūrvienības “Smiltenes novada domes Kancelejas un 

personāla nodaļa” nolikumu. 

2. Uzsākt vienotas jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības lietu 

nomenklatūras gatavošanu, lai nodrošinātu domes administrācijas un pagastu 

pārvalžu integrētu dokumentu pārvaldību. 

3. Savadīt datu ievadīšanu par jaunizveidojamā Smiltenes novada 

darbiniekiem sistēmā KADRI, ar sekojošu dokumentu pievienošanu sistēmai, 

lai pārietu uz vienotu personāla pārvaldības sistēmu.  

 

 

13.attēls. Kancelejas un personāla nodaļas struktūrshēma. 
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5.3. Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 

 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā tiks veidota vienotu, centralizētu struktūrvienība – 

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) 

 

Galvenie 

pienākumi 

VPVKAC informēs par pieprasītākajiem valsts pārvaldes iestāžu 

pakalpojumiem, sniegs palīdzību valsts atsevišķu valsts pārvaldes 

pakalpojumu pieteikšana ar VPVKAC personāla palīdzību pilnvarotā e-

pakalpojuma risinājumā; palīdzēs pārvaldes pakalpojumu portālā 

https://www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu pieteikšanā.  

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi: 

1. Izņemt no latvija.lv Apes un Raunas novada pakalpojumu aprakstus, un 

sagatavot vienotos jaunizveidojamā Smiltenes novada pakalpojumu aprakstus 

atbilstoši jaunajai administratīvajai struktūrai, iedzīvotāju pieprasījumam un 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

Pārejas perioda 

uzdevumi:  

1.Precizēt un pilnveidot vienotos jaunizveidojamā Smiltenes novada 

pakalpojumu aprakstus atbilstoši jaunajai administratīvajai struktūrai, 

iedzīvotāju pieprasījumam un pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

 

14.attēls. Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra struktūrshēma. 

https://www.latvija.lv/
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5.4. Dzimtsaraksti 

 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā darbosies struktūrvienība, kas tiks veidota uz esošās 

struktūras bāzes – apvienojot dzimtsarakstu jomas struktūrvienības kopā kā  

vienotu, centralizētu administrācijas struktūrvienību – Smiltenes novada 

Dzimtsarakstu nodaļu ar pakalpojumu sniegšanas vietām Apē un Raunā. 

 

Galvenie 

pienākumi 

Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

nodrošināšana, kā arī civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi: 

1. Sagatavot struktūrvienības “Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa” 

nolikuma projektu, detalizētu struktūrshēmu un iespējamo amatu sarakstu. 

Pārejas perioda 

uzdevumi:  

1. Apstiprināt struktūrvienības “Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa” 

nolikumu. 

2. Tā kā Apes novadā Dzimtsarakstu nodaļa pašvaldības iestādē, tad veikt 

iestādes likvidāciju un personāla iekļaušanu centralizētajā Smiltenes novada 

domes Dzimtsarakstu nodaļā. 

 

 

Jaunizveidojamā novadā Dzimtsarakstu nodaļas darbs tiks organizēts tā, lai nodaļas sniegtie 

pakalpojumi (piem., laulības reģistrācijas, uzvārda maiņa, civilstāvokļa aktu reģistra labošana, 

papildināšana, anulēšana) ir pieejami gan novada centrā, gan arī Raunā un Apē. Papildus, 

Smiltenē būs arī vadītāja vietnieks (sākotnēji vismaz 0,125 slodzē, bet nākotnē pilnā slodzē), lai 

nodrošinātu darbinieku savstarpējo aizvietojamību un pakalpojumu nepārtrauktību. 

 

15.attēls. Dzimtsarakstu nodaļas struktūrshēma. 
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5.5. Pašvaldības policija 

 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā darbosies struktūrvienība, kas tiks veidota uz esošās 

struktūras bāzes – apvienojot pašvaldības policijas jomas struktūrvienības 

kopā kā vienotu, centralizētu administrācijas struktūrvienību  – Smiltenes 

novada Pašvaldības policiju. 

 

Galvenie 

pienākumi: 

Pašvaldības policijas mērķis ir nodrošināt sabiedriskās kārtības un drošības 

uzturēšanu Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi: 

1. Sagatavot struktūrvienības “Smiltenes novada Pašvaldības policija” 

nolikuma projektu, detalizētu struktūrshēmu un iespējamo amatu sarakstu. 

Pārejas perioda 

uzdevumi:  

1. Apstiprināt struktūrvienības “Smiltenes novada Pašvaldības policija” 

nolikumu. 

2. Iepazīstināt iedzīvotājus ar pašvaldības policijas inspektoru, kas būs 

atbildīgs par attiecīgo pievienojamo teritoriju (t.i., Api un Raunu). 

3. Deleģējuma līguma izbeigšana ar Priekuļu novada domi (pēc 01.07.2021.ar  

Cēsu domi kā saistību pārņēmēju).  

 

 

16.attēls. Pašvaldības policijas struktūrshēma. 
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5.6. Sabiedriskās attiecības 

 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā darbosies struktūrvienība, kas apvienos esošo trīs 

novadu resursus sabiedrisko attiecību un sabiedrības informēšanas jomā– 

Smiltenes novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļa. 

 

Galvenie 

pienākumi: 

Nodaļa nodrošinās pašvaldības funkcijas iedzīvotāju informēšanā par 

pašvaldības darbu un lēmumiem, veidos novada tēlu; nodrošinās informācijas 

pieejamību iedzīvotājiem un žurnālistiem; veidos un koordinēs pašvaldības 

sabiedriskās attiecības ar citām pašvaldībām, valsts institūcijām, ministrijām, 

sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējsabiedrībām. 

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi: 

1. Sagatavot struktūrvienības “Smiltenes novada domes Sabiedrisko 

attiecību nodaļas” nolikuma projektu, detalizētu struktūrshēmu un 

iespējamo amatu sarakstu saskaņā ar Smiltenes novada marketinga 

komunikācijas stratēģijā noteiktajiem uzdevumiem. 

Pārejas perioda 

uzdevumi:  

1. Apstiprināt struktūrvienības “Smiltenes novada Sabiedrisko attiecību 

nodaļas ” nolikumu. 

2. Iedzīvināt jauno domēnu smiltenesnovads.lv integrējot tajā esošās 

pašvaldības mājaslapas. 

3. Integrēt apvienojamo pašvaldību (Smiltenes, Apes un Raunas) sociālo 

tīklu kontus (Facebook, Instagram, Youtube). 

4. Pārveidot mājaslapas sadaļas un dublēt informāciju no Smiltenes 

novada domes mājaslapas uz Apes un Raunas novadu mājaslapām, lai 

nodrošinātu iedzīvotājiem informācijas pieejamības nepārtrauktību. 

5. Integrēt Apes un Raunas novadu mājaslapas Smiltenes novada 

mājaslapu savienībā (smiltene.lv; visit.smiltene.lv; 

izglitiba.smiltene.lv).  
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6. Sagatavot apvienotā pašvaldības informatīvā izdevuma konceptu un 

publiskot informatīvo izdevumu. 

7. Izstrādāt grozījumus saistošajos noteikumus par novada pašvaldības 

ģerboņa, karoga, logo, vietu ģerboņu lietojumu.  

8. Izstrādāt un ieviest Smiltenes novada mārketinga komunikācijas 

stratēģijas ieviešanas Rīcības plāns 2021.-2025.gadam 

 

17.attēls. Sabiedrisko attiecību nodaļas struktūrshēma. 

 

 

 

 

 

5.7. Juridiskais atbalsts 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā tiks veidota vienota struktūrvienību  – Smiltenes 

novada domes Juridiskā nodaļa 

 

Galvenie 

pienākumi: 

Nodaļa turpinās veikt tās galvenās funkcijas: 

a) Juridiskais atbalsts pašvaldības administrācijai un darbiniekiem; 

b) Koordinēt un vadīt pašvaldības centralizētos iepirkumus, lai 

nodrošinātu pašvaldības budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu 

izmantojumu. 

Papildus veicamās funkcijas: 

a) Atbalsta nodrošināšana EIS (Elektroniskajā iepirkumu sistēmā) 

pašvaldības darbiniekiem un iestādēm. 

 

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi: 

1.Sagatavot struktūrvienības “Smiltenes novada Juridiskā nodaļa” nolikumu. 

2.Sagatavot apvienoto jaunizveidotās Smiltenes novada pašvaldības 

apvienoto/centralizēto iepirkumu plānu.  
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Pārejas perioda 

uzdevumi:  

1. Nodrošināt atbalstu saistošo noteikumu konsolidācijā un integrācijā 

2.Apstiprināt centralizēto un integrētu iepirkumu plānu mēneša laikā pēc 

apvienotā pašvaldības budžeta apstiprināšanas. 

 

18.attēls. Juridiskās nodaļas struktūrshēma. 
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5.8. Finanses un grāmatvedība 

 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā finanšu un grāmatvedības jomā  struktūra tiks veidota 

apvienojot visu trīs novadu pašvaldības domes struktūrvienības – un veidojot 

vienotu, centralizētu struktūrvienību  – Smiltenes novada domes Finanšu 

nodaļu  

 

Galvenie 

pienākumi: 

Jaunizveidotā nodaļa turpinās veikt visas funkcijas un uzdevumus, kas saistīti 

ar finanšu vadību un grāmatvedības uzskaiti pašvaldībā. 

 

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi: 

1. Sagatavot struktūrvienības “Smiltenes novada Finanšu nodaļa” nolikumu. 

2. Saskaņot pārceļamo grāmatvedības datu struktūru un veikt grāmatvedības 

un finanšu datu eksportu, lai nodrošinātu pašvaldības darbības nepārtrauktību. 

3. Apmācīt esošos Apes un Raunas grāmatvedības nodaļu darbiniekus 

centralizētā programmprodukta G-vedis un ZZ Dats programmatūru lietošanā. 

4. Komunicēt ar bankām par pieejām kontiem pēc novadu apvienošanās, kā 

arī komunicēt ar kases aparātus apkalpojošo servisa dienestu un jāvienojas par 

veicamām darbībām attiecībā un novadu apvienošanu. 

 

Pārejas perioda 

uzdevumi:  

1. Apstiprināt struktūrvienības “Smiltenes novada Finanšu nodaļa” 

nolikumu. 

2. Apstiprināt integrēto Smiltenes novada domes grāmatvedības politiku. 

3. Veikt grāmatvedības datu eksportu, pārslēgt līgumus par POS terminālu 

izmantošanu, kases aparātu izmantošanu. 

4. Uzsākt (ar 01.07.2021.) dokumentu grāmatošanu ZZ Dats G-vedī iepriekš 

saskaņotā un integrētā struktūrā. 

5. Pilnvarot atbildīgās personas iesniegt VID iepriekšējo periodu atskaites. 

6. Apvienot pašvaldības budžetu t.sk. izslēgt savstarpējos darījumus 

(pašvaldības policijas, būvvaldes, izglītības norēķini, u.c. savstarpējie 

darījumi). 

 

 

 

 

Apvienošanās procesā tiks veidota centralizēta struktūrvienība. Pārejas periodā apvienojamo 

Apes un Raunas darbinieki grāmatvedības jomā turpinās strādāt esošajās  darba vietās atrodoties 

Apē un Raunā. 

http://t.sk/
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19.attēls. Finanšu nodaļas struktūrshēma. 

 

 

Vienlaikus, Finanšu nodaļas darbība ir cieši saistīta ar citām struktūrvienībām un iestādēm. Tā 

piemēram, Nekustamā īpašuma nodaļa veic nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas 

aprēķinus, Izglītības pārvalde veic aprēķinus pedagogu un darbinieku atalgojuma izmaksai. 

Sadarbība ar pagastu pārvaldēm  un citās pašvaldības ir būtiska, jo pagastu pārvaldēs un citās 

iestādēs (piem., Tūrisma informācijas centrā, kultūras namos, Klientu apkalpošanas centros) 

iedzīvotājiem ir jābūt iespējai veikt maksājumus skaidras vai bezskaidras naudas darījuma 

veidā.  

 

20.attēls. Finanšu nodaļas un citu institūciju sadarbības shēma. 
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5.9. Attīstība un plānošana 

 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā tiks apvienotas visu trīs novadu pašvaldības domes 

struktūrvienības, veidojot vienotu, centralizētu struktūrvienību  – Smiltenes 

novada domes Attīstības un plānošanas nodaļu. 

 

Galvenie 

pienākumi: 

Jaunizveidotā nodaļa turpinās veikt visas funkcijas un uzdevumus, kas saistīti 

ar attīstības un plānošanas dokumentu sagatavošanu, kā arī darbs ar pārrobežu 

projektu plānošanu, izstrādi un īstenošanu, projektu un programmu 

popularizēšanu, sadarbība ar partneriem citās valstīs. 

Šīs nodaļas kompetencē ietilpst arī atbalsts uzņēmējiem, t.sk lauku 

konsultācijas.  

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi: 

1. Sagatavot struktūrvienības “Smiltenes novada domes Attīstības un 

plānošanas nodaļas” nolikumu. 

 

Pārejas perioda 

uzdevumi:  

1. Apstiprināt struktūrvienības “Smiltenes novada domes Attīstības un 

plānošanas nodaļa” nolikumu. 

 

 

Pārejas perioda laikā, Apes novada Teritorijas attīstības nodaļa un Raunas novada Attīstības 

nodaļas  darbinieki, kas atbildīgi par projektu vadīšanu un uzņēmējdarbības konsultācijām kļūst 

par integrētu Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļu.  

21.attēls. Attīstības un plānošanas nodaļas struktūrshēma. 
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5.10. Nekustamo īpašumu apsaimniekošana 

 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā darbosies struktūrvienība- Smiltenes novada domes 

Nekustamo īpašumu nodaļu. 

 

Galvenie 

pienākumi: 

Nodaļa nodrošinās centralizētu pārraudzību pār pašvaldības īpašumā un 

valdījumā nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, izskatīs iedzīvotāju 

iesniegumus par īpašumiem un adresāciju, kā arī veiks nekustamā īpašuma 

nodokļu aprēķinu iedzīvotājiem un veiks nomas maksas aprēķināšanu un 

iekasēšanu. 

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi: 

1. Sagatavot struktūrvienības “Smiltenes novada domes Nekustamo īpašumu 

nodaļas” nolikuma projektu, detalizētu struktūrshēmu un iespējamo amatu 

sarakstu. 

Pārejas perioda 

uzdevumi:  

1. Apstiprināt struktūrvienības “Smiltenes novada Nekustamo īpašumu 

nodaļas ” nolikumu. 

 

 

Apvienojoties, jaunā struktūrvienība veiks visas funkcijas, kas saistītas ar pašvaldības 

nekustamā īpašuma uzskaiti, nomu, atsavināšanu, derīgo izrakteņu atļauju izsniegšanu, kā arī 

veiks nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu iedzīvotājiem. Nodaļa veiks arī nomas maksas 

aprēķināšana, parādu piedziņu, nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 

pieņemšanu. 

22.attēls. Nekustamo īpašumu nodaļas struktūrshēma. 
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5.11. Būvvalde 

 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā tiks veidota vienotu, centralizētu struktūrvienība – 

Smiltenes novada Būvvalde 

 

Galvenie 

pienākumi:  

Būvvalde kontrolēs būvniecības procesa tiesiskumu, pārraudzīs un kontrolēs 

vides objektu izvietošanu, detālplānojumu izstrādi un realizāciju, nodrošinās 

kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību un vides vizuālās kvalitātes prasību 

ievērošanu, kā arī organizē būvniecības ieceru sabiedrisko apspriešanu. 

 

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi: 

1. Sagatavot struktūrvienības “Smiltenes novada Būvvaldes” nolikumu. 

 

Pārejas perioda 

uzdevumi:  

1. Apstiprināt struktūrvienības “Smiltenes novada Būvvaldes” nolikumu. 

2. Izbeigt deleģējuma līguma izbeigšana ar apvienoto Amatas un Cēsu 

novada Būvvaldi. 

 

23.attēls. Būvvaldes struktūrshēma. 
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5.12. Bāriņtiesa 

 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā tiks veidota vienotu, centralizētu iestāde – Smiltenes 

novada domes Bāriņtiesa 

 

Galvenie 

pienākumi: 

Bāriņtiesa aizstāvē bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un 

mantiskās intereses un tiesības; izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā 

iesniegumus un sūdzības par vecāku, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes 

rīcību. 

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi: 

1. Sagatavot iestāde “Smiltenes novada domes  Bāriņtiesa” nolikumu. 

2. Sagatavot Bāriņtiesas iekšējo dokumentāciju un veidlapas. 

3. Izstrādāt kārtību bāriņtiesas darbinieku pieņemšanai attiecīgās teritoriālās 

vienībās (pilsētās un pagastos). 

Pārejas perioda 

uzdevumi:  

1. Apstiprināt iestādes “Smiltenes novada domes Bāriņtiesa” nolikumu. 

2. Pārņemt lietas no “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas 

novadu bāriņtiesas”. 

3. Pārņemt lietas no “Apes novada novadu bāriņtiesas”. 

 

 

Ņemot vērā prognozējamos grozījumus likumā “Par Bāriņtiesām”, plānots, ka apvienotā 

Bāriņtiesa sāks darboties ar 2022.gada 01.janvāri. Līdz tam, Bāriņtiesas darbojas esošā sastāvā. 

Pagastu pārvaldes tiks nodrošināta Bāriņtiesu darbinieku pieņemšana un pēc iedzīvotāju 

pieprasījuma arī notariālo apliecinājumu veikšanu. 

 

24.attēls. Bāriņtiesās struktūrshēma. 
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5.13. Saimnieciskās darbības nodaļa 

 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā darbosies struktūrvienība– Smiltenes novada domes 

Saimnieciskās darbības nodaļa 

 

Galvenie 

pienākumi: 

Nodaļa nodrošina komunālās saimniecības projektu vadības un koordinācijas 

funkcijas sadarbojoties ar pagasta pārvaldēm. 

 

Nodaļas pienākumos ietilpst: 

• Smiltenes pilsētas komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde un 

kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 

notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) sniegšanas 

organizēšanu un izpildes kontroles nodrošināšanu; 

•  Smiltenes pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un 

sanitārās tīrības (ielu, ceļu un laukumu uzturēšanas; ielu, laukumu un 

citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanas; parku, 

skvēru un zaļo zonu ierīkošanas un uzturēšanas; mežu, ūdeņu 

apsaimniekošanas; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; 

pretplūdu pasākumu organizēšana, hidrotehnisko būvju pārraudzība; 

kapsētu un apbedījuma vietu labiekārtošanu un apsaimniekošana, 

uzturēšana) organizēšanu un izpildes kontroles nodrošināšanu; 

• Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas organizēšana 

Smiltenes pilsētā. 

• Organizēt Smiltenes pilsētas ielu un ietvju apsaimniekošanu un 

uzturēšanu; plānot un koordinēt nepieciešamos ielu un ietvju remontu 

darbus, uzraudzīt to izpildi; 

• Organizēt teritorijas apstādījumu un labiekārtojuma plānošanu un 

pārvaldību. 

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi: 

1. Sagatavot struktūrvienības “Smiltenes novada pašvaldības administrācijas 

Saimnieciskās darbības nodaļas” nolikumu. 

 

Pārejas perioda 

uzdevumi:  

1. Apstiprināt struktūrvienības “Smiltenes novada pašvaldības 

administrācijas Saimnieciskās darbības nodaļas” nolikumu. 
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25.attēls. Saimnieciskās darbības nodaļas struktūrshēma. 

 

 

 

 

 

 

 

5.14. Izglītības joma 
 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā izglītības jomu pārraudzīs pašvaldības iestāde - 

Izglītības pārvalde. 

 

Esošā Raunas novada domes struktūrvienība “Bērnu un jauniešu centrs” tiek 

iekļauta jaunveidojamās Izglītības pārvaldes sastāvā. Jaunatnes lietu 

speciālisti Apē un Rauna turpina darboties esošajās teritoriālajās vienībās kā 

Izglītības pārvaldes darbinieki. 

 

Izmaiņas 

funkcijās 

Izglītības pārvalde koordinēs Smiltenes novada pašvaldības pārziņā esošo 

izglītības iestāžu darbību un pārraudzīt izglītības iestāžu nodrošināšanu ar 

metodiskajiem materiāliem, analizēs novada izglītības iestāžu darbības un 

izglītības procesa kvalitāti, izstrādāt priekšlikumus novada izglītības iestāžu 

darba uzlabošanai, kā arī saskaņos novada pedagoģisko darbinieku 

tarifikācijas. 
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Papildus veicamās funkcijas pēc ATR būs: koordinēt pašvaldības jaunatnes 

politikas izstrādi un ieviešanu. 

 

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi: 

1. Izbeigt Raunas novada pašvaldības deleģēšanas līgumā ar Amatas novadu 

un Apes novada pašvaldības deleģēšanas līgumā ar Alūksnes novada 

pašvaldību par izglītības pārvaldes funkciju veikšanu ietvertos nosacījumus un 

uzdevumus; 

2. Sagatavot Izglītības pārvaldes nolikuma projektu, detalizētu struktūrshēmu 

un iespējamo amatu sarakstu. 

3. Uzsākt lietu un dokumentu saņemšanu no Amatas un Alūksnes novada 

pašvaldībām. 

Pārejas perioda 

uzdevumi:  

1. Apstiprināt Izglītības pārvaldes nolikumu domes sēdē. 

2. Pārņemt dokumentus un lietas no Raunas un Apes novadiem. 

3. Izveidot jaunatnes lietu specialista amata vienību ar darba vietu Smiltenē, 

kura pamatuzdevums būtu darba ar jauniešiem bijušā Smiltenes novada 

teritorijā. 

4. Veikt datu migrāciju un salāgošanu VIIS 2021.gada augustā, pirms jaunā 

mācību gada sākuma. 
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26.attēls. Izglītības pārvaldes struktūrshēma. 
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5.15. Kultūras joma 

 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā kultūras, sporta un tūrisma informācijas, kā arī 

mūžizglītības jomā tiks veidota centralizēta struktūra. Tā tiks veidota uz 

esošās bāzes – apvienojot jomas iestādes un struktūrvienības zem esošās 

Smiltenes novada pašvaldību iestādes – Smiltenes novada Kultūras, sporta 

un mūžizglītības pārvaldes. 

 

Savukārt, bibliotēku jomā tiks veidota vienota pašvaldības iestāde “Smiltenes 

novada bibliotēka” ar struktūrvienībām pagastos un Apes pilsētā 

 

Galvenie 

pienākumi: 

Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde veido uz zināšanām balstītu un uz 

rezultātiem virzītu kultūras un tūrisma pārvaldību Smiltenes novadā. 

Smiltenes novada bibliotēka koordinē un metodiski vada struktūrvienību 

darbu, un nodrošinās ar bibliotekāro pakalpojumiem jaunveidojamā Smiltenes 

novada iedzīvotājus. 

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi: 

1. Sagatavot pašvaldības iestādes “Smiltenes novada bibliotēka” nolikuma 

projektu, detalizētu struktūrshēmu un iespējamo amatu sarakstu. 

2. Sagatavot pašvaldības iestādes “Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde” 

nolikuma projektu, detalizētu struktūrshēmu. 

Pārejas perioda 

uzdevumi:  

1. Apstiprināt pašvaldības iestādes “Kultūras, sporta un mūžizglītības 

pārvalde” nolikumu domes sēdē. 

2. Apstiprināt pašvaldības iestādes “Smiltenes novada bibliotēka” nolikumu 

domes sēdē. 

3. Izvērtēt pašvaldības iestādes “Apes kultūras un tūrisma centrs” darbību un 

lemt par iestādes turpmāko pastāvēšanu kā atsevišķai pašvaldības iestādei vai 

kā struktūrvienības “Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes sastāvā. 

 

 

Detalizēta reorganizācija bibliotēkās: 

pārvaldes struktūrvienība 

"Smiltenes novada bibliotēka" ar 

apakšstruktūrām:  

-Bilskas pagasta bibliotēka un tās 

sastāvā esošais apkalpošanas 

punkts Lobērģos;  

-Bilskas pagasta Birzuļu 

bibliotēka;  

-Blomes pagasta bibliotēka;  

-Brantu pagasta bibliotēka; - 

Grundzāles pagasta bibliotēka;  

-Launkalnes pagasta bibliotēka;  

Pašvaldības iestādes:  

- Apes bibliotēka,  

- Gaujienas bibliotēka,  

- Trapenes bibliotēka,  

- Vidagas bibliotēka.  

 

pašvaldības iestādes: 

- Raunas bibliotēka ar nodaļu 

Rozēs,  

- Drustu bibliotēka ar nodaļu 

Gatartā 
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-Palsmanes pagasta bibliotēka;  

-Variņu pagasta bibliotēka. 

Pēc reorganizācijas: 

 

Darbosies pašvaldības iestāde "Smiltenes novada bibliotēka" ar struktūrvienībām pagastos un 

Apes pilsētā.  Šajā modelī, Smiltenes novada bibliotēka metodiski vada parējās bibliotēkas. 

Katra bibliotēka novada teritorijā (pagastā) ir atsevišķa struktūrvienība, kas nodrošina 

pakalpojuma sniegšanu piešķirtā budžeta ietvaros.  

 

 

 

27.attēls. Smiltenes novada bibliotēkas struktūrshēma. 

 

 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 532 “Muzeju akreditācijas noteikumi” (pieņemti 27.06.2006.), 

Kultūras ministrija saskaņā ar Latvijas Muzeju padomes atzinumu pieņem lēmumu anulēt 

muzeja akreditāciju, ja muzejs tiek likvidēts vai reorganizēts. Līdz ar to, neviens akreditētais 

muzejs jaunveidojamā Smiltenes novadā apvienošanas procesā netiks reorganizēts, un saglabās 

savu līdzšinējo juridisko statusu – kā pašvaldības iestāde vai domes struktūrvienība (līdz 

akreditācijas termiņa beigām), kad potenciāli varētu tikt lemts par statusa maiņu un 

reorganizāciju. 
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28.attēls. Novadā izvietoto pašvaldības muzeju institucionālā shēma. 

 

 

Reorganizācija attiecībā uz tautas namiem un saieta namiem varētu notikt divos posmos: 

1.posmā tiek veidota vienota “Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde” struktūrvienība 

Tūrisma informācijas centrs ar apakštruktūrām Smiltenē un Raunā. Pašvaldības iestāde “Apes 

kultūras un tūrisma centrs” turpina pastāvēt līdz kamēr Smiltenes novada dome veic iestādes 

darbības izvertējumu un lemj par iestādes reorganizāciju. 

 

29.attēls. Kultūras jomas institucionālā shēma pēc  1.posma reorganizācijas. 
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2.posmā. Ja Smiltenes novada dome pārejas perioda laikā vai pēc pārejas perioda izlemj 

reorganizēt pašvaldības iestādi “Apes kultūras un tūrisma centrs”, tad veidojās pašvaldības 

iestāde “Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde” ar apakšstruktūrām – kultūras centriem, 

tautas namiem (ieskaitot reorganizēto Apes kultūras un tūrisma centru, ka pēc reorganizācijas 

būs apakštruktūra – Apes tautas nams).  

30.attēls. Kultūras jomas institucionālā shēma pēc  2.posma reorganizācijas. 
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Attiecībā uz sporta jomu, arī pēc pārejas perioda beigām turpinās darboties Smiltenes novada 

Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes struktūrvienība "Smiltenes novada Sporta centrs", 

kas sadarbosies un metodiski koordinēs sporta darba organizatorus pagastos. 

31.attēls. Sporta jomas institucionālā shēma. 

 

 

 

 

 

5.16. Komunālā saimniecība 

 

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

un kanalizācija utt.) reorganizācija ir plānota vairākos posmos, ievērojot šādus nosacījumus: 

a) Reorganizācija notiek pakāpeniski, lai nodrošinātu komunālo pakalpojumu sniegšanas 

nepārtrauktību un kvalitāti iedzīvotājiem; 

b) Pirms katra nākamā posma uzsākšanas tiek pilnībā pabeigts un izvērtēts iepriekšējais 

posms. 

 

Reorganizācijas 1.posms 

Pēc 2021.gada 1.jūlija darbību turpina līdzšinējas iestādes un struktūrvienības: 

• Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Smiltenes NKUP” 

• Smiltenes novada domes administrācijas nodaļa “Saimnieciskās darbības nodaļa” 

• Apvienojamo novadu pagastu pārvaldes; 
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• Pašvaldības iestāde “Saimnieciskais dienests”; 

• Pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība”.  

 

Reorganizācijas 1.posmā notiek tikai funkcijas “ūdensapgāde un kanalizācija” nodošana SIA 

“Smiltenes NKUP”, pārējās komunālās saimniecības funkcijas veicot esošā līmenī un esošās 

teritorijās.   Pašvaldības iestādes “Saimnieciskais dienests” un “Komunālā saimniecība” turpina 

pastāvēs kā pašvaldības iestādes.  

1.posmu plānots pabeigt līdz 2021.gada 30.decembrim. 

 

1.posma reorganizācijas process tiks organizēts šādi: 

a) pašvaldības iestāde “Saimnieciskais dienests” un pašvaldības iestāde “Komunālā 

saimniecība” nodod informāciju, kontaktus, kartes un tehnisko dokumentāciju SIA “Smiltenes 

NKUP” līdz 2021.gada 01.maija, 

b) SIA “Smiltenes NKUP” veic situācijas analīzi un apsekos pārņemamos ūdensvadu un 

kanalizācijas tīklus līdz 2021.gada 01.jūnijam; 

c) Ja ir nepieciešams sagatavot zemes ierīcības projektus, lai no ūdensvadu un kanalizācijas 

tīkliem nodalītu nefunkcionālās platības, tas tiek veikts līdz 2020.gada 01.novembrim. 

d) Tiek veikts pamatlīdzekļu vērtējums - t.i., ūdensvadu un kanalizācijas tīklu vērtējums  – līdz 

2021.gada 30. oktobris.  

e) Smiltenes novada dome pieņem lēmumu par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 

pārņemšanu un ieguldīšanu SIA “Smiltenes NKUP” pamatkapitālā līdz 2021. gada 

30.decembrim 

a) Tarifu precizēšana visiem novada ciemiem un pagastiem, ņemot vērā infrastruktūras 

izmaksas un nolietojumu tiks veikta 2022.gada 1. un 2. ceturksnī  

b) Jaunas norēķinu kārtība par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiks izstrādāta un 

ieviesta  2022.gada 1 un 2.ceturksnī. 
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32.attēls. Komunālās jomas  1.posma reorganizācijas process. 

 

Reorganizācijas 2.posmā (pēc 2022.gada 01.janvāra) turpināt reorganizāciju: 

a) Reorganizēt pašvaldības iestādes “Saimnieciskais dienests” un “Komunālā 

saimniecība”, to personālu un sekojošās funkcijas nododot attiecīgajām pagastu 

pārvaldēm – Raunas pagasta pārvaldei, Drustu pagasta pārvaldei, Apes pilsētas un 

pagasta pārvaldei, Gaujienas pagasta pārvaldei, Trapenes pagasta pārvaldei, Virešu 

pagasta pārvaldei. Šādā veidā tiks stiprināta pagastu pārvalžu kapacitāte 

pakalpojumu sniegšanā. 

b) Vienlaikus, līdz ar funkciju nodošanu pagastu pārvaldēm, notiktu arī komunālās 

saimniecības projektu vadības un koordinācijas funkcijas nodošana administrācijas 

struktūrvienībai “Saimnieciskās darbības nodaļa”.  
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33.attēls. Komunālās jomas  2.posma reorganizācijas process. 
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5.17. Sociālā joma 

Plānotā situācija 

uz 2022.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā sociālās jomas administratīvā struktūra tiks veidota 

apvienojot visus trīs novadu pašvaldības iestādes – un veidojot vienotu 

pašvaldības iestādi  – Smiltenes novada Sociālais dienests.  

 

Izmaiņas 

funkcijās 

Apvienotās  struktūrvienības funkcijas nemainās.  

 

Sagatavošanās 

posma 

uzdevumi: 

1. Sagatavot saistoši noteikumu projektu par sociālo pabalstu 

vienādošanu jaunizveidojamā novadā. 

2. Sagatavot pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sociālais dienests” 

nolikuma projektu, detalizētu struktūrshēmu un iespējamo amatu 

sarakstu 

Pārejas perioda 

uzdevumi:  

1.Apstiprināt pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sociālais dienests” 

nolikumu. 

2.Apstiprināt saistošos noteikumus par sociālajiem pabalstiem un sociālo 

palīdzību jaunizveidojamā Smiltenes novadā. 

 

34.attēls. Sociālā dienesta struktūrshēma. 
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Tiek saglabātas esošās slodzes, un nepieciešamības gadījumā, notiks iekšējās slodžu pārdales, 

lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību iedzīvotājiem. 

 

 

 

5.18. Pagastu pārvaldes 

Plānotā situācija 

uz 2021.gada 

01.janvāri 

Jaunizveidotajā novadā pagastu pārvaldes tiks saglabātas kā iedzīvotājiem 

tuvākais pašvaldības pakalpojumu sniedzējas. Turklāt, katra pagasta pārvalde 

būs pašvaldības iestāde.  

 

Darbības 

principi 

Katrā pagastā tiks nodrošināta teritorijas labiekārtošana un apsaimniekošana 

 

 

Jaunizveidojamā Smiltenes novadā būs sekojošās pagasta pārvaldes: 

• Apes pilsētas un pagasta pārvalde; 

• Bilskas pagasta pārvalde; 

• Blomes pagasta pārvalde; 

• Smiltenes un Brantu pagasta pārvalde; 

• Drustu pagasta pārvalde; 

• Gaujienas pagasta pārvalde; 

• Grundzāles pagasta pārvalde; 

• Launkalnes pagasta pārvalde; 

• Palsmanes pagasta pārvalde; 

• Raunas pagasta pārvalde; 

• Smiltenes pagasta pārvalde; 

• Trapenes pagasta pārvalde; 

• Variņu pagasta pārvalde; 

• Virešu pagasta pārvalde. 

 

Zemāk ir uzskaitīts pamata funkciju apjoms, kuru praktiskā realizācija var atšķirties dažādās 

pagastu pārvaldēs atbilstoši reālajiem apstākļiem. 

 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām" 69.¹panta otrajai daļai, pagastu pārvaldes: 

• nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par 

pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;  



83 
 

• pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota 

pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības 

sniegtajiem pakalpojumiem;  

• nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā un domes saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;  

• pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no fiziskām un juridiskajām personām, 

organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem vai sagatavo attiecīgo jautājumu izskatīšanai 

domes komisijās, komitejās, domes sēdē;  

• sniedz organizatorisku atbalstu iedzīvotājiem likumā par „Par civilstāvokļa aktiem" noteiktās 

pašvaldības funkcijas izpildei, sadarbojoties ar Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļu  

• nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem.  

• nodrošina vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanu, kā arī konsultācijas ar sabiedrību 

pašvaldības autonomo funkciju un jautājumu risināšanā pārvaldes teritorijā.  

 

Papildus, Domes lēmumos noteiktajā kārtībā pagastu pārvaldes: 

• nodrošina pagasta teritorijas labiekārtošanu un uzturēšana piešķirtā budžeta iespēju 

robežās un pārrauga tās darbības teritoriju.  

• pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par visa veida Smiltenes novada pašvaldības 

(turpmāk – Pašvaldība) vai pašas pārvaldes sniegtajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem 

un gatavo rēķinus Domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem; 

• sniedz informāciju un izziņas interesentiem par Domes un pārvaldes kompetencē 

esošajiem jautājumiem. 

• nodrošina informācijas apriti starp pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām, 

speciālistiem un Domi; 

• sniedz organizatorisku atbalstu iedzīvotāju pieņemšanai pie Domes amatpersonām, kā 

arī nodrošina dokumentu apriti; 

• organizē pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu, 

slēdz un īres līgumus;  

• nodrošina Pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas (t.sk.,  pagasta 

teritorijā esošo pašvaldības iestāžu ēku, būvju, pašvaldības dzīvojamā fonda, ceļu u.c. objektu) 

apsaimniekošanu un uzturēšanu. 

• organizē Pašvaldības autoceļu, ietvju, ielu apgaismojumu ikdienas un periodisko 

uzturēšanu Pārvaldes teritorijā, racionāli izlieto Domes piešķirtos naudas līdzekļus autoceļu un 
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ielu uzturēšanai un pārvaldīšanai; sadarbojas ar pašvaldības struktūrvienībām un speciālistiem 

pašvaldības autoceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas jautājumos; 

• ierosina īres, apsaimniekošanas maksas, komunālo maksājumu un citu parādu piedziņas 

lietas;  

• atbilstoši likuma „Par arhīviem" prasībām uzkrāj un saglabā pārvaldes dokumentus līdz 

to nodošanai valsts arhīvā; 

• sadarbojas ar domi dabas un tehnoloģisku avāriju seku likvidēšanas organizēšanai; 

• veic personu dzīvesvietas deklarēšanu pagasta teritorijā saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

• nodrošina sadarbību, telpas un saimniecisko jautājumu kārtošanu novada bāriņtiesai, 

bibliotēkai, sociālajam dienestam  un citiem Domes darbiniekiem to funkciju izpildei;  

• sadarbojas ar Būvvaldi būvniecības kontroles un uzraudzības jautājumos Pārvaldes 

teritorijā;  

• sadarbojas ar Pašvaldības Sociālo dienestu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likumā un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktās palīdzības sniegšanā Pārvaldes teritorijā 

dzīvojošajiem iedzīvotājiem; nodrošina Pārvaldes teritorijā strādājošos Sociālā dienesta 

darbiniekus ar darba telpām, transportu, sakaru līdzekļiem; 

• sadarbībā ar Sociālo dienestu risina jautājumus par apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu 

(transports, kapa rakšana) un smagi slimu cilvēku transportēšanu līdz ārstniecības iestādei un 

atpakaļ; 

• nodrošina kapsētu uzturēšanu un pārraudzību; 

• nodrošina primārās ambulatorās veselības aprūpes (feldšerpunktu) darbību, kā arī 

sadarbojas ar ārstniecības iestādēm, veselības centriem, ārstu privātpraksēm, lai nodrošinātu 

iedzīvotājiem veselības aprūpes pieejamību; 

• nodrošina atbalstu izglītības un  kultūras iestāžu apsaimniekošanā. 

• nodrošina un organizē civilās aizsardzības pasākumus; 

• nodrošina pašvaldībai piekrītošo meliorācijas sistēmu sakopšanu un uzraudzību; 

• piedalās pašvaldības īpašuma energoefektivitātes jautājumu risināšanā, veicot ēku datu 

uzkrāšanu; 

• piedalās teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, nozaru attīstības programmu un 

stratēģiju, investīciju plānu utml. dokumentu izstrādē un pilnveidošanā par pārvaldes 

pārvaldāmo administratīvo teritoriju; 

• organizē Pārvaldes administratīvās teritorijas iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu 
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savākšana, novadīšana un attīrīšana) un iekasē maksu par šo pakalpojumu sniegšanu, ja 

pakalpojuma sniedzējs ir Pārvalde; 

• koordinē pašvaldības rīcībā esošo transportu (vieglais transports, mikroautobuss, 

skolēnu aotobuss); 

• sadarbojas ar Smiltenes novada pašvaldības policiju sabiedriskās kārtības nodrošināšanā 

un uzturēšanā; 

• organizē citu domes uzdoto vai deleģēto funkciju izpildi. 

 

Tā kā pagastu pārvaldes ir iedzīvotājiem vistuvākā un sasniedzamā pašvaldības daļa, attiecīgi 

tiek sagaidīts, ka pagastu pārvalde cenšas sniegt atbalstu un risināt iedzīvotāju jautājumus, 

ievērojot “atvērto durvju” un “klientu fokusēto” principu.  

 

Pagastu pārvalžu jomā reorganizācijas process norisināsies sekojoši: 

a) Pārejas perioda laikā Raunas pagasta pārvalde, Drustu pagasta pārvaldei, Apes 

pilsētas un pagasta pārvaldei, Gaujienas pagasta pārvaldei, Trapenes pagasta 

pārvaldei, Virešu pagasta pārvaldei sadarbojas ar pašvaldības iestādes 

“Saimnieciskais dienests” un “Komunālā saimniecība 

b) Pārejas perioda beigās reorganizējamās  pašvaldības iestādes “Saimnieciskais 

dienests” un “Komunālā saimniecība”, nodod to personālu un  funkcijas nododot 

attiecīgajām pagastu pārvaldēm – Raunas pagasta pārvaldei, Drustu pagasta 

pārvaldei, Apes pilsētas un pagasta pārvaldei, Gaujienas pagasta pārvaldei, Trapenes 

pagasta pārvaldei, Virešu pagasta pārvaldei. Šādā veidā tiks stiprināta pagastu 

pārvalžu kapacitāte pakalpojumu sniegšanā. 

 

5.19. Iekšējais auditors 

 

VARAM aicina jaunizveidotās pašvaldības izvērtēt jautājumu par iekšējās kontroles sistēmas 

(turpmāk – IKS) ieviešanu. IKS mērķis ir nodrošināt pastāvīgu, ekonomisku, efektīvu un 

lietderīgu iestādes darbību, īstenojot risku vadības, kontroles un pārvaldības pasākumu kopumu.  

IKS veidošana Smiltenes novadā notiktu atbilstoši starptautiskajiem iekšējās kontroles sistēmas 

standartiem (COSO) un MK noteikumiem.326 ,,Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās 

pārvaldes iestādēs”10 (2012.gada 8.maijs) un MK noteikumiem Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās 

 
10 https://likumi.lv/ta/id/247746-noteikumi-par-ieksejas-kontroles-sistemu-tiesas-parvaldes-iestades 

 

https://likumi.lv/ta/id/247746-noteikumi-par-ieksejas-kontroles-sistemu-tiesas-parvaldes-iestades
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kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas 

personas institūcijā”(2017.gada 17.oktobrī)11.  

Iekšējā audita likums12 noteic, ka iekšējais audits ir iekšējā auditora neatkarīga un objektīva 

darbība, kuras rezultātā tiek sniegts iekšējās kontroles sistēmas darbības novērtējums, lai 

pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmas darbību institūcijā. Jaunveidojamā Smiltenes novadā 

2022.gadā plānots izvērtēt, vai veidot jaunu amata vienību iekšējais auditors. 

 

35.attēls. Iekšējā auditora padotība. 

 

Atbilstoši starptautiskajai praksē un normatīvajiem aktiem, iekšējais auditors ir padots 

institūcijas vadītājam, šajā gadījumā domes priekšsēdētājam, un veicot auditu, auditors 

novērtētu pašvaldības izpildvaras darbību. 

 

Iekšējā auditora darba pienākumi: 

• Nodrošināt iekšējā audita sistēmas izveidi, attīstību un darbību, iekšējā audita darba 

koordināciju un metodisko vadību pašvaldībā. 

• Vadīt, plānot, organizēt un koordinēt nodaļas darbu, nodrošināt iekšējā audita funkciju, 

izpildes un darba kvalitātes uzraudzību visos iekšējā audita posmos, izvērtējot interešu 

konflikta iespējamību, deleģēt darba uzdevumus un kontrolēt to izpildi, nepieciešamības 

gadījumā informēt iestādes vadītāju par būtiskām izmaiņām. 

• Nodrošināt periodisku iekšējā audita darba kvalitātes pašnovērtējumu. 

• Izstrādāt iekšējā audita stratēģisko plānu un gada plānu un sniegt priekšlikumus plāna 

savlaicīgai aktualizācijai, noteikt mācību vajadzības. 

• Sagatavot un iesniegt vadībai iekšējā audita stratēģisko plānu un audita gada plānu, un 

gada darbības pārskatu. 

• Izstrādāt darbības gada pārskatu, kurā atbilstoši noteiktajam darba apjomam ir ietverts 

viedoklis par iestādes iekšējās kontroles sistēmu. 

• Veikt, vadīt auditus t.sk.: 

 
11 https://likumi.lv/ta/id/294518-noteikumi-par-ieksejas-kontroles-sistemas-pamatprasibam-korupcijas-un-
interesu-konflikta-riska-noversanai-publiskas-personas-institucija 
12 https://likumi.lv/ta/id/253680-iekseja-audita-likums 
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a) sniegt vadībai ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem iekšējās 

kontroles sistēmā; 

b) nodrošināt regulāru uzraudzību apstiprināto ieteikumu izpildes termiņu 

ievērošanai un informācijas sagatavošanu par audita ieteikumu īstenošanu; 

c) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt iestādes vadītāju vai attiecīgi 

nākamo augstāko amatpersonu par audita laikā atklātajām nelikumībām, aizdomām 

par krāpšanu un gadījumiem, kad tiek ietekmēta iekšējo auditoru neatkarība vai 

objektivitāte. 

▪ Organizē konsultācijas vai palīdzības saņemšanu no ekspertiem vai konsultantiem, ja 

trūkst nepieciešamās kompetences. 

▪ Atbilstoši kompetencei piedalīties pašvaldības saistošo noteikumu un iekšējo normatīvo 

aktu, vadlīniju, instrukciju izstrādē un regulārā aktualizācijā. 

 

 

5.20. Jomu reorganizācijas secība: 

 

Lai arī jaunizveidojamais Smiltenes novads tiek veidots apvienojot pašvaldības un to iestādes, 

tomēr apvienošanās gaitā tiks ievērota šāda jomu administratīvās reorganizācijas secība, kas 

veidota, lai nodrošinātu pašvaldības darbības nepārtrauktību. Administratīvā reorganizācija 

ietver – jauna nolikuma izstrādi, štatu saraksta veidošanu, personāla vērtēšanu vai amatu 

konkursa izsludināšanu. 

17.tabula. Jomu administratīvās reorganizācijas secība. 

 
Sagatavoš

anās 

periods 

Pārejas periods (01.07.2021.-31.12.2021.) 

Joma jūnijs jūlijs augusts septembris oktobris novembris decembris 

Informācijas sistēmas un 

IKT 
 

      

Dokumentu pārvaldība        

Personāla vadība        

Finanses un 

grāmatvedība 
 

      

Sabiedriskās attiecības        

Juridiskais atbalsts        

Sociālā joma        

Dzimtsaraksti        

Pašvaldības policija        



88 
 

Attīstība un plānošana        

Nekustamā īpašuma 

apsaimniekošana 
 

      

Būvvalde        

Izglītība        

Kultūra        

Komunālā saimniecība        

Pagastu pārvaldes        

 

Šādā jomu apvienošanas un reorganizācijas secībā tiks nodrošināts, ka: 

a) Pārejas periodā veicamā institūciju reorganizācija ir vienmērīgi sadalīta, lai minimizētu 

jebkādas negatīvas sekas uz pakalpojumu sniegšanu un panāktu veiksmīgu 

administratīvo pielāgošanos. 

b) Dokumentu vadība, finanses, IKT un personāla vadība ir prioritāti apvienojamās un 

reorganizējamās jomās, jo šo jomu apvienošana nodrošina pamatu tālākai pašvaldības 

institūciju apvienošanai un reorganizācijai. 

c) Apvienošanās un reorganizācijas veikšanai ir nepieciešami administratīvie resursi, līdz 

ar to pakāpeniska apvienošanās nodrošina līdzsvarotu noslodzi apvienošanās procesa 

koordinācijai.  
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6. Jaunveidojamās Smiltenes novada domes administrācijas 

pārvaldes modelis 
 

Eiropas vietējo pašvaldību harta (turpmāk – Harta) definē vietējās pārvaldes līmeni kā tādu, kas 

darbojas noteiktā jomā (t.i., vietējās teritorijas pārvaldē) un šī pārvaldes līmeņa institūcijām ir 

savi pienākumi, kurus pildot ir pienākums darboties efektīvi un lietderīgi un atbilstoši labai 

pārvaldībai. Pašvaldības darbojas noteiktos normatīvos un administratīvo vērtību ietvaros, kas 

ir vērsti uz to, lai pašvaldību darbība būtu likumīga, tā atbilstu demokrātiskās tradīcijās balstītām 

administratīvām vērtībām un labas pārvaldības izpratnei13. 

Hartas 6.pants noteic, ka nepārkāpjot normatīvajos aktos paredzēto, vietējām varām – 

pašvaldībām ir atļauts pašām noteikt savas iekšējās pārvaldes struktūras, lai administratīvās 

struktūras atbilstu vietējām vajadzībām un nodrošinātu efektīvu pārvaldību. Pamatnosacījumi 

par pašvaldību darba organizāciju un pašvaldības struktūru ir ietverti likumā “Par pašvaldībām”.  

Nosakot pašvaldības administratīvās struktūras lietderīgāko modeli, īpaša uzmanība pievērsta 

principiem, kas ļauj sabalansēt pašvaldības darbības efektivitātes paaugstināšanu un 

izvairīšanos no negatīvām sociālām, ekonomiskām un politiskām sekām. Šie principi ir: 

1. Administratīvā struktūrai ir veidota tā, lai tā nodrošinātu visu funkciju efektīvu izpildi;  

2. Politikas izstrādes funkcijas (lēmējvara) iespēju robežās ir nodalīta no izpildvaras;  

3. Iedzīvotāju vajadzības ir funkciju izpildes organizācijas pamatā. Attiecīgi, veicot vairāku 

iestāžu un struktūrvienību apvienošanu, administratīvās (pārvaldes) funkcijas maksimāli 

koncentrētas, bet pakalpojumu funkcijas organizētas pēc principa – tuvāk pakalpojuma 

saņēmējam;  

4. Ārpus novada administratīvā centra bijušajos vietējo pašvaldību centros tiek nodrošināta 

pakalpojumu pieejamība, izveidojot pagastu pārvaldes. Apē tiktu veidota apvienotā pilsētas 

un pagastu pārvalde.  

5. Pārejai uz jauno organizatorisko struktūru tiek saglabātas funkciju izpildes nepārtrauktība 

un tiks veidota vienota, integrēta informācijas komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra. 

Izvērtējot, esošo situāciju un, ņemot vērā darba grupu priekšlikumus, ir sagatavots 

jaunveidojamā Smiltenes novada pašvaldības administrācijas modelis. 

 

  

 
13 Likums “Par 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu”, pieņemts 22.02.1996., spēkā no 

28.02.1996. Pieejams: https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1173 (skatīts 06.12.2020.). 

https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1173
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6.1. Administratīvās struktūras modelis 
 

36.attēls. Novada pašvaldības struktūrshēma. 
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37.attēls. Pašvaldības administrācijas struktūrshēma. 
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38.attēls. Pašvaldības kapitālsabiedrības. 
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39.attēls. Pagastu pārvaldes. 
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40.attēls. Kultūras, sporta un mūžizglītības jomas institucionālā shēma. 

 

 

 

41.attēls. Sociālās jomas institucionālā shēma. 
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42.attēls. Izglītības jomas institucionālā shēma. 
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6.2.  Novada domes komisijas 

 

Pašvaldība no vietējās domes deputātiem, darbiniekiem un iedzīvotājiem izveido komisijas.  

Saskaņā ar normatīvajos aktos iekļautajām prasībām jebkurā pašvaldībā, tai skaitā jaunajā 

novadā, obligāti jāizveido: Vēlēšanu komisija un Administratīvā komisija. 

 

18.tabula. Komisiju salīdzinājums. 

 

Esošā situācija Plānotā situācija 

Smiltenes novads Raunas novads Apes novads  

Vēlēšanu komisija Vēlēšanu komisija Vēlēšanu komisija Vēlēšanu komisija 

Administratīvā komisija Administratīvā 

komisiju 

Administratīvā 

komisija 

Administratīva komisija 

Publisko iepirkumu 

komisija 

Iepirkumu komisiju Pašvaldības iepirkumu 

komisija 

Iepirkumu komisiju 

Civilās aizsardzības 

komisija 

Ārkārtas situāciju 

komisiju 

 Civilās aizsardzības 

komisija 

Pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles 

komisija 

Privatizācijas 

komisija 

 

Pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas komisija 

Pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles 

komisija 

Zemes komisija  Zemes komisija Zemes komisija 

Komisija darījumu 

tiesiskuma uzraudzībai 

ar lauksaimniecības 

zemi 

Komisija darījumiem 

ar lauksaimniecības 

zemi 

 Komisija darījumu 

tiesiskuma uzraudzībai 

ar lauksaimniecības 

zemi 

Medību koordinācijas 

komisija 

Medību koordinācijas 

komisija 

Medību koordinācijas 

komisija 

Medību koordinācijas 

komisija 

Deklarētās dzīvesvietas 

ziņu anulēšanas 

komisija 

  Deklarētās dzīvesvietas 

ziņu anulēšanas 

komisija 

Apstādījumu 

saglabāšanas komisija 

 Vides komisija  Apstādījumu 

saglabāšanas komisija 

Publisku izklaides un 

svētku pasākumu 

iesniegumu izskatīšanas 

komisija 

  Publisku izklaides un 

svētku pasākumu 

iesniegumu izskatīšanas 

komisija 

Licencēšanas komisija   Licencēšanas komisija 

Pedagoģiski 

medicīniskā komisija 

  Pedagoģiski 

medicīniskā komisija 

Bērnu uzņemšanai 

Smiltenes pirmsskolas 

izglītības iestādēs un 

pirmsskolas grupās pie 

skolām 

  Bērnu uzņemšanai 

Smiltenes pirmsskolas 

izglītības iestādēs un 

pirmsskolas grupās pie 

skolām 
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Esošā situācija Plānotā situācija 

Smiltenes novads Raunas novads Apes novads  

Smiltenes novada 

interešu izglītības 

jautājumu un 

programmu izvērtēšanas 

un mērķdotācijas 

sadales komisija 

  Smiltenes novada 

interešu izglītības 

jautājumu un 

programmu 

izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales 

komisija 

Autoceļu fonda 

komisija 

  Autoceļu fonda 

komisija 

Dāvinājumu 

(ziedojumu) un dāvanu 

novērtēšanas komisija 

  Dāvinājumu 

(ziedojumu) un dāvanu 

novērtēšanas komisija 

Ētikas komisija Ētikas komisija Ētikas komisija Ētikas komisija 

Dzīvokļu jautājumu 

komisija 

 Dzīvokļu jautājumu 

komisija 

Dzīvokļu jautājumu 

komisija 

 

 

6.3. Kapitālsabiedrības un biedrības 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, 

kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. 

 

19.tabula. Apvienojamo pašvaldību kapitāldaļas kapitālsabiedrībās. 

Smiltenes novads Raunas novads Apes novads Jaunizveidojamais 

Smiltenes novads 

SIA “Smiltenes 

NKUP” 

  SIA “Smiltenes 

NKUP” 

SIA “Līvena aptieka”   SIA “Līvena aptieka” 

SIA “Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca” 

  SIA “Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca” 

SIA “ZAAO” SIA “ZAAO” 
SIA “ZAAO” SIA “ZAAO” 

 
 SIA “Alūksnes 

slimnīca” 

SIA “Alūksnes 

slimnīca” 

 
AS “CATA”  AS “CATA” 

 

Saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 59.panta 

trešo daļu, pašvaldības kapitālsabiedrības dalībnieku reģistrā ir izdarāmas izmaiņas attiecībā uz 

kapitāla daļu turētāju. Citas izmaiņas pašvaldības kapitālsabiedrībās pagaidām netiek plānotas. 
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20.tabula. Apvienojamo pašvaldību dalība biedrībās. 

Smiltenes novads Raunas novads Apes novads Jaunizveidojamais 

Smiltenes novads 

Latvijas Pašvaldību 

Savienība 

Latvijas Pašvaldību 

Savienība 

Latvijas Pašvaldību 

Savienība 

Latvijas Pašvaldību 

Savienība 

Vidzemes tūrisma 

asociācija 

Vidzemes tūrisma 

asociācija 

 Vidzemes tūrisma 

asociācija 

 Cēsu rajona lauku 

partnerība 

 Cēsu rajona lauku 

partnerība 

 Zosēnu kooperatīva 

krājaizdevu 

sabiedrība 

 Zosēnu kooperatīva 

krājaizdevu 

sabiedrība 

Latvijas Bāriņtiesu 

darbinieku asociācija 

 
 Latvijas Bāriņtiesu 

darbinieku asociācija 

Latvijas Pašvaldību darba 

devēju asociācija 

 
 Latvijas Pašvaldību 

darba devēju 

asociācija 

Latvijas Tūrisma 

informācijas organizāciju 

asociācija 

 
 Latvijas Tūrisma 

informācijas 

organizāciju 

asociācija 

Lauku partnerība 

“Ziemeļgauja” 
 

Lauku partnerība 

“Ziemeļgauja” 

Lauku partnerība 

“Ziemeļgauja” 

Eiroreģions “Pleskava, 

Livonija” 
 

Eiroreģions "Pleskava, 

Livonija 

Eiroreģions 

“Pleskava, Livonija” 

Biedrība “Vidzemes 

Futbola centrs” 
 

 Biedrība “Vidzemes 

Futbola centrs” 

Biedrība “Reģionālo 

attīstības centru 

apvienība” 

 
 Biedrība “Reģionālo 

attīstības centru 

apvienība” 

biedrība “Gaujas 

ilgtspējīgas attīstības 

biedrība” 

 
 Biedrība “Gaujas 

ilgtspējīgas attīstības 

biedrība” 

Biedrība “Latvijas 

pašvaldību sociālo 

dienestu vadītāju 

apvienība” 

 
 Biedrība “Latvijas 

pašvaldību sociālo 

dienestu vadītāju 

apvienība” 

 
 

Biedrībā “Alūksnes 

lauku partnerība” 

Biedrībā “Alūksnes 

lauku partnerība” 

 
 

Nodibinājuma 

“Alūksnes un Apes 

novada fonds” 

Nodibinājuma 

“Alūksnes un Apes 

novada fonds” 
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ATR rezultātā jaunizveidojamais Smiltenes novads kā tiesību un saistību pārņēmējs pārņems arī 

visu iepriekšējo pašvaldību dalību biedrībās un nodibinājumos. Pārejas periodā laikā vai vēlāk 

Dome var izvērtēt nepieciešamību un lietderību dalībai biedrībās un nodibinājumos, un attiecīgi 

arī apturēt savu dalību. 

Esošā Smiltenes novada dome ir dibinātājs šādos nodibinājumos un biedrībās: 

• nodibinājumā “Vidzemes attīstības aģentūra”; 

• biedrībā “Smiltenes sporta centrs”; 

• nodibinājumā “Smiltenes muzeja fonds”; 

• biedrībā “Palsmanes pieaugušo tālākizglītības atbalsta centrs”; 

• biedrībā “Abulas lauku partnerība”; 

• nodibinājums “Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atbalsta fonds”. 

Šajā gadījumā, jaunizveidojamā Smiltenes novada kā tiesību un saistību pārņēmējs un 

dibinātājs, turpina būt augstāk minēto biedrību un nodibinājumu dibinātājs. 

 

6.4. Deleģējuma līgumi 

Jaunveidojamajam Smiltenes novadam ir jāpārņem saistības, kas izriet no Apes un Raunas 

novadu noslēgtajiem pašvaldības funkciju izpildes deleģējuma līgumiem ar citām pašvaldībām.  

21.tabula. Deleģējuma līgumi apvienojamajās pašvaldībā 
Raunas novads Apes novads Rīcība jaunizveidojamā Smiltenes 

novads 

Raunas novada dome un Amatas 

novada, Cēsu novada, 

Jaunpiebalgas novada, Pārgaujas 

novada, Priekuļu novada, Līgatnes 

novada un Vecpiebalgas novada 

pašvaldības ir noslēgušās 

Deleģēšanas līgumu par 

metodisko palīdzību pašvaldību 

izglītības iestādēm, līgums ir 

spēkā 2021.gada 31.decebrim. 

 

Alūksnes novada dome un Apes 

novada dome ir noslēgušās 

Deleģēšanas līgumu par izglītības 

pārvaldes funkciju veikšanu Apes 

novadā, līgums ir spēkā līdz 

2021.gada 31.augustam.  

 

Izbeigt spēkā esošo deleģēšanas 

līgumu. 

Funkciju pildīs Smiltenes novada 

pašvaldības iestāde “Izglītības 

pārvalde” 

Raunas novads ir noslēdzis 

deleģēšanas līgumu ar Priekuļu 

novada domi par sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanu, līgums ir 

spēkā 2021.gada 31.decebrim. 

Smiltenes novada dome un Apes 

novada dome ir noslēgušās 

Deleģēšanas līgumu par 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanu 

Apes novadā, ko veic Smiltenes 

Apes novada teritorijā funkciju 

pildīs Smiltenes novada Pašvaldības 

policija 
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Raunas novads Apes novads Rīcība jaunizveidojamā Smiltenes 

novads 

novada Pašvaldības policija, līgums 

ir spēkā līdz 2021.gada 30.jūnijam.  

 

 
Apes novada dome ir deleģējusi 

funkciju par tehniskā sporta veida 

veicināšanu novadā biedrībai 

“Motoklubs “Ape””, līgums ir 

spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim 

(ieskaitot). 

 

Līgums turpinās, janveidojamā 

Smiltenes novada domei lemt par 

līguma turpināšanu vai izbeigšanu 

2021.gada nogalē. 

Raunas novada dome un Amatas 

novada, Cēsu novada, 

Jaunpiebalgas novada, Pārgaujas 

novada, Priekuļu novada, Līgatnes 

novada un Vecpiebalgas novada 

pašvaldības ir noslēgušās 

Deleģēšanas līgumu par būvvaldes 

pakalpojumu saņemšanu Raunas 

novadā, līgums ir spēkā līdz 

2021.gada 01.jūlijam.  

 

Smiltenes novada dome un Apes 

novada dome ir noslēgušās 

Deleģēšanas līgumu par būvniecības 

procesa tiesiskuma uzraudzību Apes 

novadā, ko veic Smiltenes novada 

pašvaldības Būvvalde, līgums ir 

spēkā līdz 2021.gada 30.jūnijam.  

 

Apes novada teritorijā funkciju 

pildīs Smiltenes novada Būvvalde” 

Raunas novada dome un Amatas 

novada dome ir noslēgušās 

Deleģēšanas līgumu par 

Bāriņtiesas funkciju veikšanu 

Raunas novadā, ko veic “Amatas, 

Jaunpiebalgas, Līgatnes, 

Pārgaujas un Raunas novadu 

bāriņtiesa”, līgums ir spēkā līdz 

2021.gada 01.jūlijam.  

 Izbeigt spēkā esošo deleģēšanas 

līgumu. 

Funkciju pildīs Smiltenes novada 

Bāriņtiesa. 

 Alūksnes novada dome un Apes 

novada dome ir noslēgušās 

Deleģēšanas līgumu par reģiona 

galvenās bibliotēkas funkciju 

veikšanu Apes novadā, līgums ir 

noslēgts uz nenoteiktu laiku.  

 

Izbeigt spēkā esošo deleģēšanas 

līgumu. 

Funkciju pildīs Smiltenes novada 

bibliotēka. 

 

6.5. Iedzīvotāju līdzdalība – iedzīvotāju padomes 
 

Likuma “Par pašvaldībām” 61.pants nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai 

pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās 

pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas. Lai nodrošinātu 

efektīvāku pašvaldības pārvaldes darbību iedzīvotāju interesēs, un nodrošinātu iedzīvotāju 
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iesaisti pašvaldības darbībā, novada pagastos un mazpilsētās ir ieteicams izveidot iedzīvotāju 

valdes vai padomes.  

 

Saskaņā ar likumprojekta “Par pašvaldībām” 61.pantu14, teritoriālā iedalījuma vienībā, kurā 

iedzīvotāju skaits nepārsniedz 1000 iedzīvotājus, valdē ievēl piecus locekļus. Savukārt, ja 

teritoriālā iedalījuma vienībā, kurā iedzīvotāju skaits pārsniedz 1000 iedzīvotājus, vai teritoriālā 

iedalījuma vienībās, kurās tiek vēlēta kopīga valde, valdē ievēl no pieciem līdz septiņiem 

locekļiem.  

 

22.tabula. Iedzīvotāju padomes locekļu skaits teritoriālās vienībās. 

Teritoriālā vienība Iedzīvotāju skaits, uz 

2021.gada sākumu 

Iedzīvotāju padomes 

locekļu skaits 

   

Smiltenes pilsēta 5421 5 līdz 7 

Bilskas pagasts 1162 5 līdz 7 

Blomes pagasts 901 5 

Brantu pagasts 561 5 

Grundzāles pagasts 829 5 

Launkalnes pagasts 1171 5 līdz 7 

Smiltenes pagasts 1005 5 līdz 7 

Variņu pagasts 737 5 

Palsmanes pagasts 859 5 

   

Raunas pagasts 2414 5 līdz 7 

Drustu pagasts 743 5 

   

Apes pilsētas 881 5 

Apes pagasts 459 5 

Gaujienas pagasts 852 5 

Trapenes pagasts 688 5 

Virešu pagasts 578 5 

 

Svarīgākie iedzīvotāju padomes darbības principi ir: 

a) Padomi izveido visos pagastos un pilsētās, tā var būt apvienota pilsētu un pagastu vai 

vairāku pagastu iedzīvotāju valde; 

b) padome sastāv tika no konkrētās teritorijas iedzīvotājiem, kuru starpā valdē var tikt 

iekļauti arī pašvaldību darbinieki un deputāti, ja tie ir attiecīgās teritorijas iedzīvotāji; 

 
14 
https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/Normat%C4%ABvo%20aktu%20projekti/Pa%C5%A1v
ald%C4%ABbu%20jom%C4%81/varamlik_240920_pasvaldibu_likums.pdf 
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c) padomes uzdevums ir pagasta vai pilsētas iedzīvotāju interešu un ar teritorijas attīstību 

saistīto jautājumu apzināšana un izskatīšana, kā arī attiecīgu priekšlikumu sagatavošana 

izskatīšanai domes sēdēs vai citās pašvaldības institūcijās. 

d) Padomes sēdes ir atklātas. 
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6. Pielikumi 

1.pielikums. Deleģēto uzdevumu izpilde 

2.pielikums Jaunveidojamā novada pašvaldības nolikuma projekts 

3.pielikums. Pašvaldību apvienošanās projekta īstenošanas plāns 


