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VADĪBAS UZRUNA 
           

 Cienījamie Smiltenes novada iedzīvotāji! 

  2015. gads Smiltenes novadam ir bijis notikumiem bagāts. Visās pašvaldības pārziņā 

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

izglītības, kultūras, tūrisma un sporta attīstību, gan uzlabojuši novada iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti. 

Pagājušajā gadā novadā un pilsētā ir paveikts daudz. Kā vienu no svarīgākajiem darbiem, kas 

ir paveikts, var minēt 2015.gadā noslēgto Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukciju, kuras 

rezultātā veikta ventiļu (aizbīdņu) nomaiņa, ventiļu ieplūdes un izplūdes konstrukciju pārbūve, 

ventiļu uzraudzības un apkalpošanas mājas pārbūve, nostiprināta dambja nogāze, atjaunotas 

slūžu pārgāznes konstrukcijas, no sanesumiem iztīrīta Tepera ezera augšdaļa. Iedzīvotājiem 

redzamākais rezultāts ir sakārtotais pastaigu celiņš gar Teperi, ar labiekārtotajām atpūtas vietām 

un apgaismojumu. 

Kā Smiltenes novada nozīmīgākos notikumus var minēt Latvijas Pašvaldību savienības 

kongresu Smiltenē, uzsākto novada uzņēmēju godināšanas tradīciju – pasākumu „Smiltenes 

novada Uzņēmējs”, skaistos Smiltenes pilsētas svētkus, kā arī novada svētkus. Smiltenē īstenoti 

vairāki teritorijas labiekārtošanas un sakārtošanas projekti – pārbūvēts rotaļu laukums Abulas 

ielā, izbūvēti stāvlaukumi pie pilsētas kapiem un Mūzikas skolas. 

Smiltenes novada pagastos 2015.gadā īstenoti dažādi projekti. Smiltenes pagasta Smiltenes 

tehnikumā atzīmēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Smiltenes 

tehnikuma infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības 

pilnveidei” noslēgums. Variņu pagastā rekonstruēti divi gājēju tiltiņi pār Palsas upi, Grundzālē 

veikti nozīmīgi remontdarbi pagasta pārvaldes ēkā, Blomes pagastā uzlabota autoceļu kvalitāte 

un veikta ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija. Bilskas pagasta Mēros ierīkots ielu 

apgaismojums un aktīvās atpūtas laukums. Savukārt Palsmanē būtiskākie remontdarbi veikti 

Palsmanes pamatskolas sporta zālē. 

2015.gadā Smiltenes novada dome pieņēma lēmumu par Smiltenes pilsētas izglītības iestāžu 

reorganizāciju, apvienojot Smiltenes Centra vidusskolu, Smiltenes ģimnāziju un Smiltenes Trīs 

pakalnu sākumskolu vienā izglītības iestādē ar nosaukumu „Smiltenes vidusskola”. Smiltenes 

novada izglītības iestādes 2015.gadā turpināja aktīvi piedalīties dažādos Eiropas Savienības 

fondu projektu ietvaros rīkotajos konkursos, kas saistīti ar jauniešu izglītošanos, ERASMUS+ 

skolēnu un pedagogu apmaiņas programmās, arī EKO skolas projektos u.c. Ir izdevies saglabāt 

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

centra darbību. 

2015.gadā saņemta Valsts budžeta dotācija projekta “Valsts un pašvaldību vienotā klientu 

apkalpošanas centra izveide Smiltenē”. 2015.gada 10.novembrī uzsāktas projekta aktivitātes - 

klientu centra telpu izveidošanas un pielāgošanas veikšana un aprīkojuma iegāde. Centram 

jānodrošina 8 valsts institūciju pakalpojumi - Valsts zemes dienesta, Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, kā arī Lauku atbalsta dienesta, Valsts darba 

inspekcijas un pašvaldības pakalpojumi. 

Kultūras jomā nozīmīgākais darbs ritēja Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, lai iedzīvotājiem 

un pilsētas viesiem piedāvātu baudīt profesionālu mākslinieku sniegumu. Veikti remonti pagastu 

kultūras namu telpu labiekārtošanā. Novada pagastos un pilsētā aktīvi turpina darboties gan 

bērnu, gan pieaugušo pašdarbības kolektīvi, kuri konkursos un skatēs iegūst godalgotas vietas un 

atzinības. 

Veiksmīgu attīstību Smiltenes novads turpina arī tūrisma jomā. 2015.gadā tika izstrādāta 

jauna velomaršrutu karte „Apriteņo Smiltenes novada ezerus”, piedāvāta jauna ekskursija „Koka 

stāsts”, izveidots īpašs ekskursiju piedāvājuma buklets grupām, kā arī, neilgi pirms 

Ziemassvētkiem, tika izveidots elektroniskais ceļvedis „Smiltene Ziemassvētku noskaņās”. 

Lepojamies ar novada sportistiem un viņu sasniegumiem. Ar augstiem rezultātiem 

starptautiskā mērogā mūs turpina priecēt Līna Mūze, Gatis Smukulis, Artūrs Pauliņš, Matīss 
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Velps un Jāzeps Groza. Sporta skolas audzēkņi gan individuāli, gan komandās ir ar labiem 

panākumiem startējuši sacensībās un turnīros gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Tāpat tiek 

turpināti darbi sporta infrastruktūras sakārtošanā. 

Gandarījums ir par to, ka aizvadītajā gadā izdevies sniegt novada iedzīvotājiem nepieciešamo 

sociālo palīdzību. Atzinību vietējo iedzīvotāju vidū iemantojis sociālo pakalpojumu projekts 

"Samariešu atbalsts mājās". Joprojām prioritāte novadā sociālās palīdzības jomā ir bērni un 

gados vecie, vientuļie cilvēki, kā arī jaunās ģimenes. Par sniegto pakalpojumu kvalitāti liecina 

arī apbalvojumi, proti, Smiltenes Sociālā dienesta darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem 

Arnita Freiberga saņēma galveno balvu Labklājības ministrijas rīkotajā konkursā „Labākais 

sociālais darbinieks Latvijā 2015.gadā”. 

Pabeigti bijušās atkritumu izgāztuves rekultivācija Drandu ielā, Smiltenē, uzsākta tehnisko 

Smiltenes sporta stadiona tribīņu ēkas tehniskā projekta izstrāde un Silvas gājēju un velo celiņa 

rekonstrukcijas projekts. 

Izglītības jomā realizēti projekti ES Mūžizglītības programmas „Comenius”, „Jaunieši 

sadarbojas’’, „Dabas skola” un ES Erasmus + projekti Smiltenes Centra vidusskolā, Smiltenes 

ģimnāzijā, Palsmanes pamatskolā, Grundzāles pamatskolā Palsmanes internātpamatskolā. 

 

1.1. Smiltenes novada domes galvenās prioritātes un nākotnes perspektīvas 

2016.gadā: 

Tiks turpināts veikt Smiltenes pilsētas izglītības iestāžu reorganizāciju, apvienojot 

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

izglītības iestādē ar nosaukumu „Smiltenes vidusskola”, kura darbu uzsāks 2016.gada 

1.septembrī.  

Tiks turpināti darbi pie Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra 

izveides, lai 2016.gada 1.jūlijā tas varētu uzsākt darbu, un iedzīvotājiem vienuviet būtu pieejami 

visi būtiskākie valsts iestāžu un pašvaldības pakalpojumi. 

Smiltenes novada izglītības iestādes 2016.gadā turpinās aktīvi piedalīties dažādos Eiropas 

Savienības fondu līdzfinansētajos projektos, konkursos, kas saistīti ar jauniešu izglītošanos, kā 

arī skolēnu un pedagogu apmaiņas programmās un citos dažādos projektos. 

Apstiprinātais Smiltenes novada pašvaldības 2016. gada budžets var nodrošināt novada 

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

nākotnē nesagaidām. 

Ieplānotie lielākie projekti: ,,Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija”, 

,,Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana” un 

sporta jomā ,,Kartingu trases atjaunošana”. 

Turpināsies darbs pie dažādu tehnisko projektu izstrādes Smiltenes novada pašvaldības 

objektu infrastruktūras sakārtošanai.  

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

prasmes. 

Smiltenes novads – vieta, kur augt! 

                                        Gints Kukainis, 

                        Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 
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2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

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

apkārtējos pagastus – Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un 

Bilskas. 

Smiltenes novada teritorijas kopējā platība – 942 km
2
  

Blīvums – 14 iedz./km
2
 

Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta 

Iedzīvotāju skaits – 13 155 (uz 01.01.2016.)
1
, 41% novada iedzīvotāju dzīvo Smiltenes pilsētā. 

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

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

novadiem.  

 
1.attēls Smiltenes novada izvietojums Latvijas kartē

2
 

 

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

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

Smiltene–Strenči.  

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

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

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

Tabula nr.1 Smiltenes novada teritoriju īpatsvars 

Administratīvi teritoriālā vienība 

Platība 

(km²) Īpatsvars kopējā teritorijā (%) 

Smiltenes pils. 7,2 0,8 

Smiltenes pag. 68,3 7,3 

Blomes pag. 75,5 8 

Brantu pag. 81,7 8,7 

Palsmanes pag. 99,3 10,5 

Variņu pag. 100,1 10,6 

Grundzāles pag. 128,7 13,6 

Bilskas pag. 159,9 17 

Launkalnes pag. 221,3 23,5 

KOPĀ: 942   

 

                                                 
1
 PMLP, Dati uz 01.01.2016 

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

3
 

 

Vislielāko daļu no novada teritorijas aizņem meža zemes – 52,9 %. Ar šādu zemi bagātākie 

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

36,6% no novada kopējās teritorijas un šāda zeme visvairāk ir Smiltenes un Blomes pagastos.  

 

 
3.attēls Smiltenes novada teritorija pa zemes izmantošanas veidiem

4
 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 VRAA. 

4
 Smiltenes  novada Nekustamo īpašumu nodaļa 
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2.1. Iedzīvotāji  

Latvijā pēdējo gadu laikā ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence. Šī 

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

datiem Smiltenes novadā dzīvo 13 155 deklarētie iedzīvotāji (dati uz 2015. gada 1. janvāri). 

Salīdzinot ar 2015.gadā uz 1.janvārī reģistrētiem datiem, migrācijas un negatīvās demogrāfiskās 

situācijas rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 241.  

 
4.attēls Smiltenes novada iedzīvotāju skaita dinamika pa gadiem

5
 

 

Lielākais iedzīvotāju skaits Smiltenes novadā koncentrējas Smiltenes pilsētā – 5449 jeb 

41% no visiem novada iedzīvotājiem. Vismazāk apdzīvotais ir Brantu pagasts – 574 iedzīvotāji. 

Pārējos pagastos iedzīvotāju skaits ir no 812 Variņu pagastā līdz 1227 Bilskas pagastā. Lielākais 

iedzīvotāju skaita samazinājums vērojams Smiltenes pilsētā par 154, Bilskas pagastā par 45, 

Variņu pagastā par 34. Iedzīvotāju skaita palielinājums nav vērojams nevienā no pagastiem.  

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

01.01.2016 (LR PMLP) 

 

Uz 01.01.2016. sieviešu novadā ir vairāk, nekā vīriešu - 52 % jeb 6779 sieviešu, vīriešu - 

6376 jeb 48 %. Salīdzinot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datus, kas reģistrēti 

                                                 
5
 LR PMLP 
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uz 01.01.2015. sieviešu skaits ir samazinājies par 148 (6927), bet vīriešu skaits samazinājies par 

93 (6591).  

Pēc PMLP datiem (01.01.2016.) Smiltenes novada iedzīvotāji pēc vecumiem iedalās: 64 % 

jeb 8460 iedzīvotāji ir darbspējas vecumā (15 – 62 gadi), 20 % jeb 2677 iedzīvotāji ir virs 

darbspējas vecuma (vecāki par 62 gadiem) un 15 % jeb 2018 iedzīvotāji līdz darbspējas 

vecumam (jaunāki par 15 gadiem). Salīdzinot ar 01.01.2015. datiem, iedzīvotāju skaits 

darbaspējas vecumā gada laikā ir samazinājies par 318 cilvēkiem. Iedzīvotāju skaits vecumā līdz 

darba spējai ir samazinājies par 14 cilvēkiem, virs darbaspējas vecumam iedzīvotāju skaits ir 

samazinājies par 24. 

 
6.attēls Patstāvīgo iedzīvotāju skaits darbaspējas vecuma grupās

6
  

 

2015.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 136 dzimšanas, 153 

miršanas gadījumi un 45 laulības. Salīdzinot ar 2014. gadu, dzimstība novadā ir samazinājusies 

par 19 jaundzimušajiem, toties reģistrēto miršanu skaits samazinājies par 2.  

 

 
7.attēls Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji Smiltenes novadā

7
 

2015.gadā no 136 Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem 58 bija meitenes 

un 78 zēni, tostarp 132 bija Smiltenes novada bērni, savukārt 4 citu novadu bērni. Visvairāk 

dzimušo (16) reģistrēti augustā, vismazāk (5) novembrī. Savukārt visaugstākais mirušo skaits 

                                                 
6
 LR PMLP 

7
 Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 
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bijis jūlijā (19), viszemākais janvārī (5). Divās ģimenēs piedzimuši dvīņi. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem gadiem palielinās ģimenē otro un trešo bērnu īpatsvars. 

 

 

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

Pilsēta un pagasti Dzimušo skaits Mirušo skaits 

Smiltene 66 71 

Bilskas pagasts 11 11 

Blomes pagasts 7 6 

Brantu pagasts 7 6 

Grundzāles pagasts 6 13 

Launkalnes pagasts 10 9 

Palsmanes pagasts 5 7 

Smiltenes pagasts 18 8 

Variņu pagasts 2 13 

Pilsēta 

Pagasti kopā:  

66 

66 

71 

73 

Citas pašvaldības 

iedzīvotāji:  

4 7 

Bez noteiktas 

dzīvesvietas 

- 1 

Kopā:  136 153 

   

 

 

2015.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 153 miršanas gadījumi, to 

skaitā 144 novada iedzīvotāji, 7 citu novadu iedzīvotāji un 1 viena nezināma persona. Mūžībā 

aizgājušas 85 sieviete un 68 vīrieši. Visvairāk miršanas gadījumi reģistrēti Smiltenes pilsētā – 

71. 

Apkopotā informācija liecina, ka 2015.gadā galvenie nāves cēloņi būtiski nemainījās – 

sirds saslimšanas (47), asinsvadu saslimšanas (35), vēža intoksikācija (34), vecums (9), 

nenoteikti dabiski cēloņi (6), plaušu slimība (5), plaši izgulējumi (2), nieru slimība (2), cukura 

diabēts (1), nav nosakāms (2) un citi (10). 

 

Tabula nr.3 Mirušo skaits Smiltenes novadā 2015.gadā pēc vecuma un dzimuma
9
 

Gadi Vīrieši Sievietes 

0-19 1 2 

20-29 1 1 

30-39 2 - 

40-49 4 1 

                                                 
8
 Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 

 
9
 Datu avots: Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 
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50-59 7 3 

60-69 14 5 

70-79 22 13 

80-89 12 37 

90-99 3 21 

100-105 1 2 

 
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2015.gadā reģistrētas 45 laulības, trīs no tām 

noslēgtas baznīcā. Laulībā pirmo reizi stājās 32 vīrieši un 36 sievietes, otro reizi 10 vīrieši un 

deviņas sievietes, trešo reizi – trīs vīrieši. 

Pirmo reizi laulībā devies 31 pāris, savukārt 14 gadījumos viens vai abi laulājamie 

stājušies atkārtotā laulībā. 

Dzimtsarakstu nodaļas izdarītās atzīmes par laulību šķiršanu liecina, ka pērn 20 reizes 

reģistros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu, kas salīdzinājumā ar 2014.gadu ir par diviem 

gadījumiem vairāk.  

 

2.2. Uzņēmējdarbības vide  

2015. gada SIA „Lursoft” datu bāzē kopumā novada teritorijā reģistrēti 32 jauni 

uzņēmumi. Izmantojot gan mežu, gan lauku resursus, galvenie nodarbošanās veidi novada 

iedzīvotājiem ir mežsaimniecība un kokapstrāde, kā arī lauksaimniecība (piena un gaļas 

lopkopība, cūkkopība, zirgkopība, graudu un zālāju sēklkopība, dārzeņu un citu kultūraugu 

audzēšana). Atsevišķas lauku saimniecības pievērsušās kazkopībai, biškopībai, zivkopībai 

u.c. Pilsētā novada iedzīvotāji vairāk nodarbināti ceļu būvē, pārtikas rūpniecībā, tirdzniecībā, 

mēbeļu ražošanā, šūšanā, dažādu pakalpojumu sniegšanā.  

Visvairāk pārstāvētās ekonomikas nozares: Lauksaimniecība un mežsaimniecība - 43%; 

Pakalpojumu sfēra - 45%; Rūpniecība - 8%; Būvniecība - 3%; pārējie - 1%.  

 

 
8.attēls Visvairāk pārstāvētās ekonomikas nozares Smiltenes novadā 2015.g. 

 

 

Uzņēmums 
Apgrozījums 

(EUR) 

Pret 

2014 

 
Darbības veids 

STORA ENSO 

LATVIJA, A/S 

61,352,979.00* -13%** Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, 

Kokmateriālu un būvmateriālu 

vairumtirdzniecības starpnieku darbība, 

Kravu iekraušana un izkraušana,  

Mežkopība un citas mežsaimniecības 

darbības, Kokmateriālu, būvmateriālu un 

sanitārtehnikas ierīču 
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vairumtirdzniecība, Namdaru un 

galdniecības izstrādājumu ražošana, 

Pārējo koka izstrādājumu ražošana; 

korķa, salmu un pīto izstrādājumu 

ražošana, Operācijas ar nekustamo 

īpašumu, Kravu pārvadājumi pa 

autoceļiem, Uzglabāšanas un transporta 

palīgdarbības, Zāģēšana, ēvelēšana un 

impregnēšana, Mežsaimniecība un 

mežizstrāde, Mēbeļu ražošana  

FIRMA MADARA 

89, SIA 

58,671,000.00* 23%** Mazumtirdzniecība nespecializētajos 

veikalos, kuros galvenokārt pārdod 

pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 

Graanul Pellets, 

SIA 

34,064,756.00 32% Pārējo koka izstrādājumu ražošana; 

korķa, salmu un pīto izstrādājumu 

ražošana 

GRAANUL 

INVEST, 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību 

33,100,197.00 3% Koka izstrādājumu ražošana (granulas) 

8 CBR, Sabiedrība 

ar ierobežotu 

atbildību 

19,139,576.00 -2% Ceļu un maģistrāļu būvniecība 

SMILTENES 

PIENS, Akciju 

sabiedrība 

15,853,155.00 -4% Piena pārstrāde un siera ražošana, piena 

lopkopība, saldējuma ražošana, citu 

liellopu audzēšana, piena, piena 

produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu 

vairumtirdzniecība, gaļas un gaļas 

produktu ražošana, pārstrāde un 

konservēšana, lopkopības 

papilddarbības  

SMILTENE 

IMPEX, SIA 

15,473,551.00 11% Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

SIA “VIDZEMES 

ENERGOCELT-

NIEKS” 

11,779,112.00 -45%  

Elektroapgādes un telekomunikāciju 

sistēmu būvniecība, elektroinstalācijas 

ierīkošana 

Strenču 

mežrūpniecības 

saimniecība, A/S 

8,756,027.00 -16% Mežizstrāde 

LAUKU APGĀDS 

UN 

MELIORĀCIJA, 

SIA 

7.910,016.00* -1%** Metālizstrādājumu, krāsu un stikla 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos, Degvielas mazumtirdzniecība 

degvielas uzpildes stacijās 

PRIVĀTBŪVE, 

SIA 

6,597,959.00 90%  Kokmateriālu, būvmateriālu un 

sanitārtehnikas 

vairumtirdzniecība, kokmateriālu 

un būvmateriālu 

vairumtirdzniecības starpnieku 

darbība 

http://company.lursoft.lv/graanul-pellets/44103056850
http://company.lursoft.lv/graanul-pellets/44103056850
http://company.lursoft.lv/graanul-invest/40003649423
http://company.lursoft.lv/graanul-invest/40003649423
http://company.lursoft.lv/graanul-invest/40003649423
http://company.lursoft.lv/graanul-invest/40003649423
http://company.lursoft.lv/graanul-invest/40003649423
http://company.lursoft.lv/8-cbr/43903002559
http://company.lursoft.lv/8-cbr/43903002559
http://company.lursoft.lv/8-cbr/43903002559
http://company.lursoft.lv/smiltenes-piens/43903002031
http://company.lursoft.lv/smiltenes-piens/43903002031
http://company.lursoft.lv/smiltenes-piens/43903002031
http://company.lursoft.lv/smiltene-impex/50003223121
http://company.lursoft.lv/smiltene-impex/50003223121
http://company.lursoft.lv/strencu-mezrupniecibas-saimnieciba/40003009124
http://company.lursoft.lv/strencu-mezrupniecibas-saimnieciba/40003009124
http://company.lursoft.lv/strencu-mezrupniecibas-saimnieciba/40003009124
http://company.lursoft.lv/privatbuve/44103038925
http://company.lursoft.lv/privatbuve/44103038925
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Tabula nr. 3.1 Smiltenes novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2015.gadā
10 

 

  

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

37%, 39% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 5% biedrības, 6% ir individuālie 

uzņēmumi (IND), vēl 7% ir individuālie komersanti (IK), citas uzņēmējdarbības formas (akciju 

sabiedrība, filiāle, kooperatīvā sabiedrība un citas) kopā veido aptuveni 6% (dati no LURSOFT). 

 

Nozīmīgākie dabas resursi ir lauksaimniecības un meža teritorijas.  

 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 36,6%
11

. Smiltenes novada Variņu un 

Smiltenes pagastos atrodas reģiona nozīmes lauksamniecības zemju areāli, kurās ir 

potenciāls konkurētspējīgai lauksaimniecībai. 

 Meži aizņem 52,9% novada teritorijas. Uz 1 iedzīvotāju ir vidēji 3,78 ha meža zemes 

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

daļā. Mežu platības ir pietiekamas lauksaimnieciskās ražošanas un celtniecības 

nodrošināšanai ar kokmateriāliem, kokapstrādes uzņēmumu attīstībai.  

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

ūdenstilpnes ir Lizdoles, Niedrājs, Spiciera ezeri. Novadā esošās upes, ezeri, slīpās 

nogāzes un salīdzinoši mazais attālums starp ezeriem ir piemērota vide ainaviskās telpas 

attīstīšanai. Neskartās dabas teritorijas, bioloģiskā daudzveidība ir resursi, kurus, 

atbilstoši pielāgojot, var izmantot pilsētas un novada lauku teritoriju ekonomiskā 

                                                 
10

 Lursoft Statistikas dati 

*Lursoft Statistikas dati par 2014.gadu 

** Salīdzinājumā ar 2013.gadu 
11

 Smiltenes novada teritorija pa zemes izmantošanas veidiem, skatīt attēlu nr.3, pārskata 6.lpp. 

SIA “Incukalns 

Energy” 

5,570,908.00 9,17 

reizes 

 
Elektroenerģijas ražošana 

SIA “Graanul 

Pellets Energy” 

5,522,847.00 3,80 

reizes 

 
Elektroenerģijas ražošana 

MEŽVALDE AD, 

SIA 

4,446,945.00 -21%  
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem  

VAIDENS, SIA 2,971,256.00 -7%  Zāģēšana, ēvelēšana un 

impregnēšana, pārējās transporta 

palīgdarbības, koka taras ražošana 

AL MEŽS, SIA 2,502,152.00 12%  Mežizstrāde 

SAUKAS 

KŪDRA, SIA 

2,360,802.00 -32%  
Kūdras ieguve 

PALSA, SIA 2,091,606.00 -4%  Jauktā lauksaimniecība 

(augkopība un lopkopība), piena 

lopkopība, graudaugu (izņemot 

rīsu), pākšaugu un eļļas augu 

sēklu audzēšana, putnkopība un 

augkopības papilddarbības 

AGROTEHNIKA 

SMILTENE, SIA 

2,051,713.00 2,04 

reizes 

 Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu 

un to piederumu 

vairumtirdzniecība  

SMILTENES 

KOKS, Sabiedrība 

ar ierobežotu 

atbildību 

1,909,990.00 -9%  

Citu mēbeļu ražošana 

KOPĀ 302,126,968.00    

http://company.lursoft.lv/mezvalde-ad/44101022385
http://company.lursoft.lv/mezvalde-ad/44101022385
http://company.lursoft.lv/vaidens/44103019093
http://company.lursoft.lv/saukas-kudra/44103041535
http://company.lursoft.lv/saukas-kudra/44103041535
http://company.lursoft.lv/palsa/43903000755
http://company.lursoft.lv/ase/44103021098
http://company.lursoft.lv/smiltenes-koks/44103023370
http://company.lursoft.lv/smiltenes-koks/44103023370
http://company.lursoft.lv/smiltenes-koks/44103023370
http://company.lursoft.lv/smiltenes-koks/44103023370
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potenciāla palielināšanai, ekonomiskās aktivitātes veicināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanai.  

 Derīgo izrakteņu atradnes Smiltenes novada pagastu teritorijās ir izvietotas vienmērīgi, 

katrā pagastā ir vidēji no 3 līdz 5 atradnēm. Izejvielu resursi spēj pilnīgi nodrošināt ne 

tikai iekšējā tirgus vajadzības, bet arī ļauj eksportēt daļu izejvielu vai no tām iegūto 

produkciju.  

 

Pēc tirdzniecības apgrozījuma lielākie uzņēmumi ir koncentrējušies mežsaimniecībā, 

kokapstrādē, tirdzniecībā, ceļu būvniecībā un pārtikas produktu ražošanā.  

 

 

 

Novada uzņēmēju panākumi 2015.gadā:  

 SIA „8CBR” bijušais tehniskais direktors Juris Anitens saņēma „Būvindustrijas lielo 

balvu” kategorijā „Mūža ieguldījums būvindustrijā” 

 Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmēju godināšanas pasākumā būvniecības uzņēmums 

IK “EK Construction”  tika atzīts par Smiltenes novada “Vidzemes veiksmes stāstu 

2015” 

  Par nopelniem un nozīmīgo ieguldījumu Latvijas piensaimniecības un tautsaimniecības 

attīstībā, īpaši Ziemeļvidzemes reģionā AS „Smiltenes Piens” ilggadējā vadītāja, 

uzņēmuma padomes priekšsēdētāja Gita Mūrniece tika iecelta par Atzinības krusta 

komandieri 

 Smiltenes novada apbalvojumu “Gada balva tautsaimniecībā 2015” par ieguldīto darbu 

Smiltenes novada tautsaimniecībā un tās attīstībā 2015.gadā saņēma uzņēmējs, Bilskas 

pagasta zemnieku saimniecības “Kalējiņi 1” īpašnieks Kaspars Putrālis, kuru 

apbalvojumam izvirzīja viņa darbinieki  - viss kolektīvs. 

 “Gada balva tūrismā 2015”  - Gada balvu tūrismā, kas ir jauna nominācija, par devumu 

Smiltenes novada popularizēšanā saņem Blomes pagasta lauku mājas “Donas” saimniece 

Ilze Briede. Viņu apbalvojumam izvirzījuši vairāki Smiltenes novada iedzīvotāji.  

 2015.gada 6.novembrī Smiltenes novada pašvaldība rīkoja pasākumu "Smiltenes novada 

uzņēmējs". Smiltenes novada domes apbalvojumus uzņēmēji saņēma divās nominācijās – 

“Lielākās ražošanā ieguldītas investīcijas 2014.gadā” un “Lielākais nodokļu maksātājs 

Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2014.gadā”. Katrā nominācijā tika apbalvoti trīs 

uzņēmēji. 

Kā trīs lielākie nodokļu maksātāji Smiltenes novada domes apbalvojumus saņēma SIA 

“8CBR”, SIA “TROLL Smiltene” un SIA “FIRMA MADARA 89”. 

Kā lielākie investori ražošanā 2014.gadā apbalvojumus saņēma A/S “SMILTENES 

PIENS”, SIA “SMILTENE IMPEX” un SIA “GRAANUL INVEST”. 

Pateicībā par veiksmīgu sadarbību “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” Valmieras 

reģionālā centra vadītāja Olita Untāla pasniedza dāvanas Z/S “Kalējiņi 1” un SIA 

“Smiltenes koks”. 

Savukārt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Valdes padomnieks 

reģionālajos jautājumos Juris Sleņģis pasniedza pateicības LTRK partneriem no 

Smiltenes novada – SIA “SM Energo”, SIA “ASE” un SIA “Artex Latvia”. 
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9.attēls Uzņēmumi Smiltenes novadā 

 

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

Smiltenes novada Uzņēmēju konsultatīvās padome, kuras mērķi ir sekmēt uzņēmējdarbības 

attīstību Smiltenes novadā un aktivizēt dialogu starp novada pašvaldību un vietējiem 

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

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

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

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

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

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

novada domi padomē pārstāv domes izpilddirektors.   
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3. SMILTENES NOVADA DOME 

 

Smiltenes novadu pēc 2009. gada LR administratīvi teritoriālās reformas veido Smiltenes 

pilsēta un 8 pagasti – Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un 

Bilskas pagasts.  

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pašvaldības galvenās funkcijas ir: 

 organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

 gādāt par iedzīvotāju izglītību, kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību; 

 nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, 

nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību; 

 sekmēt uzņēmējdarbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 

samazināšanu; 

 gādāt par sabiedrisko kārtību novadā.  

Smiltenes novada dome un tās struktūrvienības veic likumā noteiktās funkcijas, veicinot 

novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību. Smiltenes novada darbu vada domes 

priekšsēdētājs un izpilddirektors.  

Lai nodrošinātu pilsētas un lauku teritoriju iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju pašvaldības 

pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir iespēja pamatpakalpojumus saņemt arī savos pagastos. Pagastu 

pārvaldes: 

 nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par 

pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;   

 pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir 

uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un ieņēmumus 

no budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem;  

 nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;  

 nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem;  

 nodrošina pagastu pārvaldes saimniecisko darbību atbilstoši apstiprinātajam budžetam, 

pilnvarām un Domes noteikumos apstiprinātajai kārtībai;  

  nodrošina pagasta pārvalžu teritorijā atrodošos un pakļautībā esošo iestāžu 

un struktūrvienību darbību;  

 u.c 

 

 

 

Pašvaldības nosaukums: Smiltenes novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads LV-4729 

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 90009067337 

PVN maksātāja reģistrācijas numurs LV90009067337 

Finanšu gads 01.01.2015.-31.12.2015 

Smiltenes novada domes locekļi 15 deputāti 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis (no 04.11.2014)  

Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš 

Finanšu nodaļas vadītāja Līvija Trapane 

Teritorijas lielums 942 km
2
 

Iedzīvotāju skaits 13 155 (01.01.2016.) 

Strādājošo skaits pašvaldībā, pašvaldības 

iestādēs un uzņēmumos 

984 
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3.1. Smiltenes novada domes sastāvs 

Smiltenes novada domē atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

deputātu vietas, 

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

 

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

patstāvīgas komitejas: 

 Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja; 

 Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja; 

 Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja. 

Domes deputāti 

Domes priekšsēdētājs  

GINTS KUKAINIS 

Pārstāvētā komiteja 

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

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks 

IVARS ĀDAMSONS 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

 

Domes deputāts 

KASPARS MARKSS 

 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

 

Domes deputāts 

GUNTARS MARKSS 
 

 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāts 

ANDREJS LĀCIS  

 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

 

Domes deputāte 

INESE RAISKUMA  

 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle  

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

Domes deputāte 

GUNTA MANGALE 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

 

Domes deputāts 

AIGARS DUDELIS 

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

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāts 

AIGARS VELDRE 

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

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 
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 priekšsēdētājs 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

 

Domes deputāte  

ILZE VERGINA 

 

Partija „Vienotība” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle  

 

Domes deputāte  

TIJA ZAĻKALNE 

Partija „Vienotība” 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

Domes deputāts 

OTĀRS PUTRĀLIS  

Partija „Vienotība” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāts 

KASPARS PUTRĀLIS 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāts 

VAIRIS TRALLA 

 

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

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāts 

IVARS JOKSTS 

 

 

Partija „Vienotība” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

  

 

 
10.attēls Smiltenes novada domes deputāti  

 

2015.gadā notikušas 18 Smiltenes novada domes sēdes, kurās pieņemts 801 lēmums. Neviena 

domes sēde nav atlikta deputātu kvoruma trūkuma dēļ. Saskaņā ar Smiltenes novada domes 

nolikumu, domes sēdes notiek vienu reizes mēnesī – pēdējā mēneša trešdienā. Sēdes ir atklātas, 

un piedalīties var ikviens novada iedzīvotājs. Kopš 2015.gada jūlija tiek veikta domes sēžu 

protokolu audio ierakstīšana un audioieraksti publicēti mājas lapā. 

 

Smiltenes domē, atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās teritorijas 

pārvaldīšanai darbojās sekojošas komisijas:  
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1. Vēlēšanu komisija; 

2. Administratīvo komisija; 

3. Publisko iepirkumu komisija; 

4. Civilās aizsardzības komisija; 

5. Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija; 

6. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija; 

7. Zemes komisija; 

8. Apstādījumu saglabāšanas komisija; 

9. Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija; 

10. Licencēšanas komisija; 

11. Pedagoģiski medicīniskā komisija; 

12. Komisija Bērnu uzņemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas 

grupās pie skolām; 

13. Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisija; 

14. Balvas izglītībā piešķiršanas komisija; 

15. Ekspertu komisija; 

16. Medību koordinācijas komisija; 

17. Autoceļu fonda komisija; 

18. Komisija darījumu tiesiskuma uzraudzībai ar lauksaimniecības zemi. 

 

Aktīvāko komisiju rādītāji par 2015.gadu:  

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

iepirkumu procedūras - 7 atklātu konkursu procedūras, izsludināja 43 zemsliekšņa (8² 

panta kārtībā organizētus) iepirkumus un 4 „B daļas” iepirkumus, kā arī tika organizētas 

6 sarunu procedūras un 34 tirgus izpētes; 

 Administratīvā komisija - komisija darbojas 4 komisijas locekļu sastāvā. 2015. gadā  

notikušas 23 administratīvās komisijas sēdēs. Laika periodā no 01.01.2015. līdz 

31.12.2016. kopā izskatītas 83 administratīvo pārkāpumu lietas. Piemēroti 53 naudas 

sodi, 19 brīdinājumi un 3 lietās izbeigta lietvedība, piemēroti. 23 personas piemēroto 

naudas sodu ir nomaksājušas, savukārt 30 pārkāpēji administratīvo sodu nav 

nomaksājuši. Kopumā administratīvā komisija piemērojusi naudas sodus 1533,00 Euro 

apmērā. 2015. gadā administratīvo pārkāpumu protokoli sastādīti 63 nepilngadīgām 

personām. Administratīvā komisija izskatījusi 6 lietas par Smiltenes novada teritoriālo 

vienību sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem un citiem Smiltenes novada 

pašvaldības izdoto saistošo noteikumu pārkāpumiem. Savukārt 69 lietas izskatītas par 

pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Administratīvā 

komisija 2015. gadā izskatīja piecas lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu bērniem. Visos gadījumos, kā audzinoša rakstura līdzeklis piemērots 

brīdinājums.  

 Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija - komisijā darbojas 5 locekļi. 

2015.gadā atbilstoši domes pieņemtajiem lēmumiem tika nodrošināta 19 pašvaldības 

nekustamo īpašumu izsoļu organizēšana un sarīkošana, no kurām visas ir bijušas 

nekustamo īpašumu atsavināšana. 12 izsoles atzītas par nenotikušām, jo uz izsolēm nav 

pieteicies neviens pretendents. 

 Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija - Smiltenes novada deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijā darbojas 4 locekļi.  Laika posmā no 01.01.2015. 

līdz 31.12.2015. notikušas 15 komisijas sēdes, izskatītas 53 lietas un pieņemti  40 lēmumi 

par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija - Komisijā 

darbojas 4 locekļi. 2015.gadā aizvadītas 24 Smiltenes novada domes publisko izklaides 
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un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdes, kurās kopā pieņemti 25 

lēmumi.  

 

3.2. Smiltenes novada pašvaldību iestāžu un struktūrvienību personāls  

Uz 2015.gada 31.decembri Smiltenes novada pašvaldības administrācijā strādāja 71 

darbinieks (5 no tiem atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā), no tiem 24 vīrieši un 47 sievietes. 

Smiltenes novada pašvaldības administrācijā strādāja 53 darbinieki ar augstāko izglītību, 15 

darbiniekiem ir vidējā profesionālā izglītība, 3 – vispārējā vidējā izglītība. 14 darbiniekiem darba 

pieredze Smiltenes novada domē ir vairāk par 10 gadiem, 31 darbiniekam tā ir 5-9 gadi, 2-4 

gadus pašvaldībā strādā 16 darbinieki, savukārt, līdz vienam gadam – 10 darbinieki. 

 
Smiltenes novada domes administrācijas personāla izglītības līmenis

12
  

 

 
Smiltenes novada domes administrācijas darbinieku darba stāžs  

uz 31.12.2015. 
13

 

Kopumā uz 2015.gada 31.decembri Smiltenes novada pašvaldības iestādēs un 

struktūrvienībās strādāja 984 darbinieki. Vairāk nekā puse no darbiniekiem, tas ir 68% jeb 668 ir 

izglītības iestāžu darbinieki, 7% jeb 66 ir Smiltenes novada pagastu pārvalžu darbinieki, 7% jeb 

                                                 
12

 Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļa 
13

 Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļa un Finanšu nodaļa 
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71 darbinieks strādā Smiltenes novada domes administrācijā, 8% jeb 83 - interešu izglītības 

iestādēs, 5% jeb 55 ir kultūras iestāžu un bibliotēku darbinieki. Savukārt, sociālā sfērā 

nodarbināti kopumā 24 darbinieki, Bāriņtiesā - 9, sporta sfērā - 8.  

 
Smiltenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību personāls uz 31.12.2015. 

14
 

 

3.3. Smiltenes novada domes iestādes  

Domes pakļautībā ir šādas pastarpinātās pārvaldes iestādes un struktūrvienības: 

Smiltenes novada izglītības iestādes:  

 Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola; 

 Smiltenes ģimnāzija; 

 Smiltenes Centra vidusskola; 

 Smiltenes Mūzikas skola; 

 Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes 

sporta skola; 

 Smiltenes Mākslas skola; 

 Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu 

izglītības centrs; 

 Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāde "Pīlādzītis"; 

 Palsmanes internātpamatskola; 

 Bilskas pamatskola; 

 Blomes pamatskola; 

 Grundzāles pamatskola; 

 Launkalnes sākumskola; 

 Palsmanes pamatskola; 

 Palsmanes pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde; 

 Variņu pamatskola;  

Pagasta pārvaldes un to pakļautībā esošās 

iestādes un struktūrvienības:  

 Bilskas pagasta pārvalde un tās 

pakļautībā esošās iestādes un 

struktūrvienības: 

Pašvaldība izveidojusi īpaša statusa 

institūciju:  

 Smiltenes novada bāriņtiesa. 

 

Dome ir kapitāldaļu turētāja šādās 

pašvaldības kapitālsabiedrībās:  

 SIA „Smiltenes NKUP”; 

 SIA „Līvena aptieka”; 

 SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca”. 

 

Dome ir kapitāldaļu turētāja sekojošās 

kapitālsabiedrībās: 

 SIA “ZAAO”.  

 

Dome ir dibinātājs šādos nodibinājumos un / 

vai biedrībās: 

 nodibinājumā „Vidzemes attīstības 

aģentūra”; 

 biedrībā „Smiltenes sporta centrs”; 

 nodibinājumā „Smiltenes muzeja 

fonds”; 

 biedrībā „Palsmanes pieaugušo 

tālākizglītības atbalsta centrs” 

 biedrībā „Abulas lauku partnerība”. 

Dome ir dalībnieks šādās biedrībās un / vai 

                                                 
14

 Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļa un Finanšu nodaļa 
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 Bilskas feldšeru punkts. 

 Blomes pagasta pārvalde un tās 

pakļautībā esošās iestādes un 

struktūrvienības: 

 Blomes pagasta feldšeru 

– vecmāšu punkts; 

 Grundzāles pagasta pārvalde un tās 

pakļautībā esošās iestādes un 

struktūrvienības: 

 Grundzāles ambulance. 

 Launkalnes pagasta pārvalde un tās 

pakļautībā esošās iestādes un 

struktūrvienības: 

 Launkalnes pagasta 

feldšerpunkts. 

 Palsmanes pagasta pārvalde; 

 Variņu pagasta pārvalde; 

 Variņu pagasta feldšerpunkts; 

 Brantu un Smiltenes pagastu pārvalde; 

 

Citas iestādes:  

 Smiltenes novada domes Sociālais 

dienests; 

 Smiltenes novada Bērnu un ģimenes 

atbalsta centrs; 

 Smiltenes novada Sporta pārvalde 

 Smiltenes novada Kultūras pārvalde 

un tās pakļautībā esošās 

struktūrvienības un iestādes: 

 Tūrisma informācijas centrs; 

 Birzuļu tautas nams; 

 Grundzāles kultūras nams; 

 Launkalnes pagasta tautas nams; 

 Blomes pagasta kultūras nams; 

 Palsmanes kultūras nams; 

 Variņu pagasta tautas nams; 

 Smiltenes novada muzejs; 

 Smiltenes pilsētas Kultūras centrs 

 Smiltenes novada bibliotēka un tās 

struktūrvienības: 

- Bilskas bibliotēka,  

- Blomes bibliotēka,  

- Brantu bibliotēka, 

- Grundzāles bibliotēka, 

- Launkalnes bibliotēka, 

- Loberģu bibliotēka,  

- Birzuļu bibliotēka,  

- Palsmanes bibliotēka, 

- Variņu bibliotēka. 

nodibinājumos: 

 „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

 Vidzemes tūrisma asociācijā; 

 Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 

asociācijā; 

 Latvijas Pašvaldību darba devēju 

asociācija; 

 Latvijas Tūrisma informācijas 

organizāciju asociācijā; 

 Lauku partnerība "Ziemeļgauja"; 

 Eiroreģions „Pleskava, Livonija”; 

 “Reģionālo attīstības centru 

apvienība”; 

 “Gaujas ilgtspējīgas attīstības 

biedrība”; 

 “Latvijas pašvaldību sociāli dienestu 

vadītāju apvienība”. 

 

Smiltenes novada pašvaldībā darbojas šādas 

padomes:  

 Būvniecības konsultatīvā padome 

 Jauniešu dome 

 Uzņēmēju konsultatīvā padome  
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3.4. Nozīmīgākie veikumi un notikumi sociālajā jomā 

Bāriņtiesa  
Smiltenes novada Bāriņtiesa Smiltenes novada administratīvajā teritorijā prioritāri 

nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko interešu un tiesību 

aizsardzību. Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu 

kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu 

likumā noteiktos uzdevumus.  

Uz 2015.gada beigām Smiltenes novada Bāriņtiesa darbojas 9 locekļu sastāvā – 

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

darbojas 1 bāriņtiesas loceklis. 

2015. gadā Smiltenes novada bāriņtiesas ir sagatavojusi un sniegusi atzinumus tiesām (3 lietas) 

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

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

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

piespiedu līdzekļi. Kopumā 2015. gadā bāriņtiesa piedalījās 40 tiesas sēdēs kā prasītāja, un trešā 

persona.   

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

novada bērnu un ģimenes atbalsta centru un Smiltenes kultūras centru 2015.gadā rīkoja 3 

reģionālos seminārus bāriņtiesu darbiniekiem, kā arī audžuģimenēm par aktualitātēm bāriņtiesu 

darbā. Kā arī rīkoja aizbildņu un audžuģimeņu semināru - atbalsta grupas. Ļoti cieša sadarbība 

izveidojusies ar Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centru.  

2015. gadā turpinājās sadarbība ar Sociālo pakalpojumu aģentūru pie projekta „Atbalsta sistēma 

Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm” Nr. 

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

darbi reģionālai konferencei “Bērna vajadzības un palīdzības iespējas”  

Viennozīmīgi lielu daļu no bāriņtiesas darba aizņem notariālie pakalpojumi jeb apliecinājumu 

izdarīšana (par veiktajiem notariāliem pakalpojumiem katrā pagasta pārvaldē dati apkopoti 

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

palīdz sastādīt prasības pieteikumus tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu un konsultē iedzīvotājos 

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

Tabula nr.4 Smiltenes novada Bāriņtiesas darbību raksturojošie rādītāji, 2015.g.
15

 

 
      

1 Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un par 

kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu 

atbildīgo institūciju 

  

1.1.  Ģimeņu skaits kopā 10 

1.2.  Bērnu skaits ģimenēs kopā : 8 

2  Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna 

aprūpes tiesības, kopā: 

10 

2.1.  no tā – mātēm 5 

2.2.  tēviem 5 

3 Bērni, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē 28 

3.1.  no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē: 

Bērni ir ievietoti audžuģimenes, kuras atrodas sekojošos novados Kocēnu novada,  

Kocēnu pagastā, Ērgļu novada, Ērgļos,  Madonas novada Praulienā 

6 

3.2.  no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē: 16 

                                                 
15

 Smiltenes novada Bāriņtiesa 
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3.3.  no tā bērnu skaits, kuri ievietoti bērnu aprūpes iestādē:  

Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā. 

6 

4  Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss, 

kopā: (audžuģimenes ir Smiltenes, Blomes un Bilskas pagastos) 

  

5 

4.1.  no tā audžuģimeņu skaits, kurās ir ievietoti bērni 4 

5  4.1. Personu skaits, kas pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par 

adoptētājiem 

  

2 

6  4.3. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par to, ka 

adopcija ir bērna interesēs 

  

1 

7  Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gada 31.decembrī   

7.1.  Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī, kopā 15 

7.2.  Bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu mantojumam vai 

prombūtnē esošas personas mantai pārskata gada 31.decembrī, kopā 

1 

7.3.  Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu aizgādņi iecelti pārskata gadā, kopā 1 

7.4.  Bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu mantojumam vai 

prombūtnē esošas personas mantai pārskata gadā, kopā 

1 

8  Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, 

apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav 

noteikta invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu vai 

izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu, kopā 

  

10 

10  Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko 

interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā 

6 

10.1. Lietas par bērna mantas pārvaldību 3 

11  Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā: 85 

11.1.  no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits: 4 

11.2.  tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem 4 

12. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī, ja lietas 

nav nodotas arhīvā, kopā 

275 

 

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

novada domes izveidota iestāde ar juridiskas personas statusu. Sociālā dienesta darbība tiek 

finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un 

pakalpojumu administrēšanu novadā personām, kuras savu pamatdzīves vietu reģistrējušas 

Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. 

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

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

saistošie noteikumi un lēmumi, kā Smiltenes novada sociālā dienesta nolikums.  

Smiltenes novada pašvaldībā sociālo pakalpojumu sniegšana balstās uz šādiem 

izstrādātiem vienotiem saistošiem noteikumiem par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

sniegšanas kārtību: 

- Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 7/09 ,,Noteikumi 

par Smiltenes novada pašvaldības palīdzības pabalstiem” , 

- Smiltenes novada domes 31.08.2009. saistošie noteikumi Nr.6/09 „Par Smiltenes novada 

pabalstiem audžuģimenēm”,  

- Smiltenes novada domes 31.08.2009. saistošie noteikumi Nr.5/09 „Par maznodrošinātas 

ģimenes ( personas) statusa noteikšanu Smiltenes novadā”, 

- Smiltenes novada domes 30.09.2010. saistošie noteikumi Nr.25/10 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšana”, 

-  Smiltenes novada domes 25.03.2010. saistošie noteikumi Nr.6/10 „Smiltenes novada 

pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”,  

- Smiltenes novada domes 27.12. 2012. saistošie noteikumi Nr. 15/12 „Par materiālo 

palīdzību Smiltenes novada pašvaldībā. 

2015.gadā veikti grozījumi: 
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 - saistošos noteikumos Nr. 7/09 ,,Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības palīdzības 

pabalstiem”,  

- saistošos noteikumos Nr.5/09 „Par maznodrošinātas ģimenes ( personas) statusa noteikšanu 

Smiltenes novadā”, precizēta pabalstu pieprasīšanai iesniedzamo dokumentu  nepieciešamība, jo 

informācija ir pieejama programmas reģistros. 

 

Sociālā dienesta darbības mērķis ir Smiltenes novada administratīvajā teritorijā reģistrētajām 

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

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

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

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

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

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

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

savas situācijas uzlabošanā. 

Sociālā dienesta kompetencē ir iedzīvotāju informēšana par sociālo palīdzību un 

sociālajiem pakalpojumiem, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana. 

Izgatavoti bukleti par pieejamiem sociāliem pakalpojumiem un palīdzības pabalstiem novadā, ar 

kuriem sociālajā dienestā var iepazīties ikviens iedzīvotājs. Savas kompetences ietvaros Sociālais 

dienests vada un realizē novada pašvaldības projektus, piedalās projektu izstrādē un finansējuma 

piesaistē, nodrošina piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu mērķtiecīgu efektīvu izlietošanu, kā 

arī veic citus budžeta un projektu sagatavošanas, realizācijas un pārraudzības uzdevumus. 

Regulāri tika veikta sarakste ar iedzīvotājiem un iestādēm. 2015.gadā saņemti 169 un nosūtīti 

576 dokumenti, 2014.gadā saņemti 112 un nosūtīti 603 dokumenti. 

Sagatavots projekts sociālā dienesta budžetam un kontrolēta tā izpilde, kā arī Latvijas 

Republikas Labklājības ministrijai sagatavotas un nosūtītas ikmēneša atskaites par sociālajai 

palīdzībai piešķirtajiem un izmaksātajiem līdzekļiem un Valsts statistikas atskaites par sociālā 

dienesta budžeta izpildi sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju no prettiesiskām darbībām cietušām personām institūciju 

vadītājiem 2015.gadā. 

Dati par sociālā dienesta klientiem un saņemtās palīdzības apjomu tiek ievadīti datora 

programmā Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēmā SOPA.  
Sociālā dienesta darbu vada vadītāja, kurai pakļauti 10 sociālie darbinieki un viens 

sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem. Mājas aprūpes pakalpojumu uz deleģēšanas 

līguma pamata projekta ietvaros sniedz Latvijas Samariešu apvienība.  

Klientu apmierinātības novērtēšanai Sociālais dienests ik gadu veic klientu aptauju. 

Klienti tiek nodrošināti arī ar iespēju izteikt sūdzības un priekšlikumus gan anonīmi, gan 

viedokli noformējot rakstiski. 

Darbs ar klientiem tiek organizēts pēc klientu pieprasījuma principa: 

 sociālā palīdzība, 

 darbs ar cilvēkiem ar invaliditāti, 

 darbs ar ģimenēm un bērniem, 

 darbs ar cilvēkiem, kas nonākuši, 

atkarībās un personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietām, 

 darbs ar veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. 

Sociālajiem darbiniekiem tiek nodrošinātas supervīzijas un apmācības darbā ar noteiktām 

klientu grupām, kopumā 2015.gadā – 515, 2014.gadā - 503 stundas.                

 

Smiltenes novada domes pašvaldība un sociālais dienests 2015.gadā lepojās ar diviem 

nozīmīgiem Labklājības ministrijas apbalvojumiem. 2015.gada konkursā par galvenās balvas – 

titula “Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2015” – ieguvēju atzīta Smiltenes Sociālā dienesta 

sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Arnita Freiberga.  
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13.attēls. Smiltenes novada Sociālā dienesta darbiniece darbam ģimenēm ar bērniem 

Arnita Freiberga saņem Labklājības ministrijas balvu 

 

Otrs nozīmīgs apbalvojums tika saņemts 23. novembrī, Labklājības ministrija pasniedza 

atzinības rakstu Smiltenes novada pašvaldībai par sociālo inovāciju attīstību pašvaldībā, lai 

pateiktos par dalību projektā „Samariešu atbalsts mājās”. Latvijas Samariešu apvienība 

pasniedza pateicības rakstu Smiltenes novada Sociālajam dienestam par uzticēšanos inovatīvām 

idejām, īstenojot projektu ,,Samariešu atbalsts mājās””, kas attīstījies kā stabils un ilgtermiņa 

pakalpojums ar atpazīstamību gan Latvijā, gan arī citās valstīs un izraudzīts Eiropas Komisijas 

inovāciju konkursa finālam.  

2015.gada novembra mēnesī Smiltenes novada sociālais dienests saņēma  Nodarbinātības 

valsts aģentūras pateicību par atsaucību un dalību aktīvo NVA nodarbinātības pasākumu 

organizēšanu 2015.gadā.  

 

Sociālā palīdzība 
2015. gadā sociālajā dienestā saņemti 2056 klientu iesniegumi, 2014.gadā – 2339, 

2015.gadā sociālā palīdzība tika piešķirta 1027 ģimenēm (kopā 2102 personām). 

Lai mazinātu klientu atkarību no sociālās palīdzības, ieviesta klientu iesaistīšana darba un 

sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. Pasākumu mērķis ir 

veicināt darbspējīgā klienta darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu, lai 

klients patstāvīgi spētu iekļauties darba tirgū, gūt ienākumus, uzlabojot ģimenes sociālo 

situāciju. 

2015.gadā sociālās palīdzības pabalstiem novadā kopā izlietoti 221433,00 EUR, 

2014.gadā - 275646,00 EUR, pabalstu summa samazinājusies par 54213,00 EUR. Nosakot 

pabalsta vai sociālā pakalpojuma nepieciešamību, sociālie darbinieki apsekojuši dzīvesvietā 

1026 personas. 

 

14.attēls. Smiltenes novada pašvaldības budžeta pabalstiem izlietotie līdzekļi pagastos un pilsētā 

2014. un 2015.gadā pa teritorijām 
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2015.gadā 296 ģimenēm (657 personām) noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, 

2014.gadā - 383 ģimenēm 1039 personām, 2013.gadā 520 ģimenēm – attiecīgi 1399 personām. 

Trūcīgo ģimeņu/ personu skaits ir samazinājies. Novadā ir darba vietu piedāvājums. 

Sociālā dienesta uzskaitē esošās trūcīgās personas: 2015.gadā – 563, 2014.gadā - 1039, 

kopējais skaits ir samazinājies par 476 personām. 

2015.gadā - 504 ģimenēm (814 personām) noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statuss; 2014.gadā šāds statuss bija 298 ģimenēm (488 personām). Ģimeņu skaits ir palielinājies, 

tas izskaidrojams ar to, ka maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts klientiem, 

kuri ir pensijas vecumā, bieži dzīvo vieni savā mājsaimniecībā. 

 

Sociālajā dienestā noteikti šādi pabalstu veidi: 

 Garantētais minimālais ienākums. 2015.gadā 19 trūcīgās ģimenes (28 personas) 

-saņēma valsts noteiktā garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošinājuma pabalstus. 

Izmaksājot pabalstus GMI līmeņa nodrošināšanai, 2015.gadā izlietoti 4185,70 EUR, 2014. gadā 

kopumā izlietoti 8292,00 EUR Gada vidējais pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai vienai 

personai mēnesī bija 36,73 EUR. Salīdzinājumā ar 2014. gadu ir samazinājies GMI pabalstu 

saņēmēju ģimeņu skaits, gan summa par 4106,30 EUR. 

 Dzīvokļa pabalsts. 2015.gadā 709 trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes  

(personas 1213) saņēma  dzīvokļu pabalstus  par kopējo summu 102164,00 EUR, 2014. gadā 

dzīvokļu pabalstiem  izlietoti 111100,00 EUR, kopējā pabalstu summa ir samazinājusies par 

8936,00 EUR. 

Sociālajā dienestā ir noteikti vēl šādi pabalstu veidi:  

 pabalsts mācību līdzekļu iegādei trūcīgo/maznodrošināto ģimeņu bērniem  

izmaksāts 77 ģimenēm / 126 bērniem, kopējā summa 3899,00 EUR, salīdzinot ar 2013.gadu  

piešķirts pabalsts  152 ģimenēm/ 281 bērnam;   

 pabalsts ēdināšanai skolās un pirmsskolas iestādēs -  izmaksāts   470 bērniem, par 

kopējo summu 69355,00 EUR,  2013.gadā pabalsts tika piešķirts 547  bērnam, jo  ir samazinājies 

to ģimeņu skaits, kuras atbilst trūcīgo un maznodrošināto  personu statusam, taču brīvpusdienas 

un bērnudārza atlaides saņem daudzbērnu ģimenes neizvērtējot atbilstību šiem statusiem;  

 vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā  izmaksāts 1 ģimenei, izlietoti 145,00 EUR; 

 

 

15.attēls. Smiltenes novada pašvaldības budžeta pabalstiem izlietotie līdzekļi pagastos un pilsētā 

2014. un 2015.gadā 



27 

 

 

 Medicīnas pakalpojumu apmaksai un medikamentu iegādei pabalstus saņēmušas 315 

ģimenes ( 368 personas) , 2014.gadā - 397, 2013.g. - 200 personas, izlietoti 17933,00 

EUR, šo pabalstu visvairāk saņēmuši klienti pensijas vecumā; 

 Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts izmaksāts 149 personām kopējā pabalstu summa 

21201,00 EUR; 2014 gadā pabalstu saņēma  160 personas;  

 Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotajiem 2 personām, summa 105,00 EUR; 

 Apbedīšanas pabalsts 8 personām, summa 1607,00 EUR; 

 Pamatojoties uz domes lēmumiem - atbalsts trūcīgām /maznodrošinātām ģimenēm 

bērniem sporta nometnēm un kultūras ārzemju braucieniem (deju kolektīvam) 829,00 

EUR; 

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 

Šiem pabalstiem 2015.gadā izmaksāti pabalsti 23195,00 EUR apmērā, 2014.gadā 

izmaksāti pabalsti 28316,00 EUR  Pabalstus saņēmušas  kopā 16 personas.  

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

beigšanās 2015. gadā izlietoti : 

 vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei  sakarā ar 

pilngadības sasniegšanu – 1245,00 EUR  (4 personām); 

 pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai 128,00 EUR; 

  ikmēneša izdevumu segšana, ja persona turpina mācības – 7684,00 EUR (6  personām); 

 pabalsts bērnu uzturam audžuģimenē  (5) bērni  14138,00 EUR. 

 

Sociālie pakalpojumi 
 

Kopā izdevumos par sociāliem pakalpojumiem iedzīvotājiem izlietots 164689,00 EUR; t.sk.   

- valsts finansējums; asistentu pakalpojuma nodrošināšanai- 75295,00 EUR, - 

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

 

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

pašvaldībām:  
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 Nodrošināti ilgstošas un īslaicīgas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi  - pansionātos   2 personām pakalpojums tiek pirkts no citas pašvaldības 

2015.gadā izlietoti 7891,00 EUR,  15 personām pakalpojums nodrošināts Smiltenes 

pašvaldības pansionātā par summu 44554,00 EUR 

 Psihologa pakalpojumi – rehabilitācija dzīvesvietā  izmantojušas 40 personas, par kopējo 

summu 2085,00 EUR. 

 

Aprūpe mājās  
 To veic Latvijas Samariešu apvienība, uz deleģēšanas līguma pamata, aprūpes mājās 

pakalpojumu pamatvajadzību apmierināšanai : 

1) aprūpes mājās pakalpojumu pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu 

apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt;  

 2) „Drošības pogas”  pakalpojumu – nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu 

un palīdzību 24 stundas diennaktī; 

 3) specializētā transporta pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem;  

4) paplašinātu aprūpes mājās pakalpojumu ar specializētu un aprīkotu transportu 

nogādājot klientam trūkstošos resursus (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu u.c.) t.sk. podologa 

pakalpojumu dzīvesvietā.  

Aprūpes mājās pakalpojums  tiek nodrošināts 36 personām, atbilstoši personu 

individuālajām vajadzībām pēc individuāli sastādīta aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas 

plāna un līmeņa. Aprūpes mājās pakalpojumam kopumā izlietoti 34209,00 EUR.  

Asistenta pakalpojumi 
2015.gadā pašvaldībā tiek nodrošināti asistenta pakalpojumi; personām ar 1. un 

2.grupas un bērniem ar invaliditāti , kuriem konstatētas ļoti smagas vai smagas pakāpes 

funkcionēšanas ierobežojums Asistents palīdz pārvietoties ārpus mājokļa – uz skolu, darbu, 

pakalpojuma saņemšanas vietu. 2015.gadā asistenta pakalpojumu ir saņēmuši 73 klienti, 

pakalpojumu nodrošināja 72 asistenti, par  kopējo summu 75295,00EUR. 2014.gadā asistenta 

pakalpojumu saņēma 53 klienti. 

Pakalpojums tika nodrošināts; 

-  10 personām vecumā no 5-18 gadiem,  

- 44 personām ar 1.grupas imvaliditāti,  

- 16 personām ar 2.grupas imvaliditāti, 

- 3 personām ar 1.grupas redzes invaliditāti.  

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi  
2015.gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojums SIVA tika piešķirts 11 personām ar 

funkcionāliem traucējumiem, 7 politiski represētām personām, 1 ČĀES avārijas likvidatoram. 3 

personām ir piešķirts sociālais pakalpojums specializētā ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, kā 

personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.  

Novadā darbojas sociālās palīdzības atbalsta punkti Smiltenes pagastā, Bilskas, Blomes, 

Palsmanes un Grundzāles pagastos. Visā novada teritorijā pieejami higiēnas un veļas 

mazgāšanas pakalpojumi. Smiltenes pagasta un Smiltenes pilsētas trūcīgie iedzīvotāji  2015.gadā 

ir izmantojuši  117 reizes dušas pakalpojumus  un veļas mazgāšanu 26 reizes. 

2015.gada novembra mēnesī visā pasaulē īpaša uzmanība tika pievērsta vīriešu veselības 

problēmām. Mūsu novadā īpaša uzmanība un rūpes tika veltītas SIA „Sarkanā krusta  Smiltenes 

slimnīcas” ilgstošas sociālās aprūpes un  sociālās rehabilitācijas nodaļas vīriešiem. Sadarbībā ar 

vīriešu frizētavas „Royal  Dandy Barber Shop” vadītāju Sigitu Norveli tika īstenots labdarības 

projekts, sapošot  un palutinot sirmos kungus.  

 
 



29 

 

Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem 
Ģimenēm ir sniegtas konsultācijas un veikti dzīvesvietas apsekojumi, izvērtētas sociālās 

situācijas, veikti risku novērtējumi, identificētas problēmas, stādītas vienošanās par veicamajiem 

uzdevumiem un rehabilitācijas plāni. Veiktas ģimeņu uzraudzības. 7 ģimeņu bērniem, kuri 

cietuši, no vardarbības ir nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Sadarbība ir bijusi ar 

citu novadu sociālajiem dienestiem, (Gulbenes, Priekuļu, Salacgrīvas, Kocēnu) ģimenes ārstiem, 

nepilngadīgo lietu inspektori, skolām, bāriņtiesu, biedrību “Latvijas Samariešu Apvienība”. 

Sarakste ir bijusi arī ar Vidzemes reģiona Kriminālpoliciju( sniegti raksturojumi un informācija 

par četrām ģimenēm). Ir tikusi veidota starpprofesionāļu sanāksme, kurā pieaicināti centra 

“Valdardze” speciālisti, bērna vecāki, bāriņtiesa un kopīga darba rezultātā panākts, ka meitene 

pēc gada atsākusi apmeklēt skolu.  Sadarbojoties ar Svētā Jāņa palīdzības centru ģimenēm ir 

bijusi iespēja saņemt bezmaksas lietotos apģērbus un apavus. Sadarbībā ar Latvijas Sarkano 

Krustu noorganizēta bezmaksas apmācība pirmās palīdzības sniegšanā trūcīgām un 

maznodrošinātām personām 

Sociālajā dienestā strādā sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem, kurš koordinē 

šo darbu arī pagastos sadarbojoties ar pagastu sociāliem darbiniekiem. Sociālo darbinieku  

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

sociālās prasmes un iemaņas, sniedzot atbilstošus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

Ģimenes un bērni saņem daudzveidīgus sociālos pakalpojumus Smiltenes novada bērnu un 

ģimenes atbalsta centrā (turpmāk tekstā- BĢAC), 2015. gadā, ilgstoši uzturējies 29 bērns.  Bērnu 

uzturēšanas iemesli galvenokārt ir: 

1. Vardarbība ģimenē (16 bērni); 

2. Vecāku veselības stāvoklis (4 bērni); 

3. Pamesti bērni un citu apstākļu dēļ (9 bērni). 

No iepriekš minētajiem bērniem, kuri uzturas  Smiltenes novada BĢAC- 4 bērni ir no citiem 

novadiem. Gada laikā 4 bērni ir ievietoti audžu ģimenē, 5 bērni atgriezti atpakaļ ģimenē, 1 bērns 

nodots aizbildnim, 1 sasniedzis pilngadību. 

Sociālo apstākļu dēļ, uz termiņu līdz 60 dienām, 2015. gadā BĢAC ir uzturējušies 28 bērni, 

no kuriem 26 bērni ir ievietoti rehabilitācijai pēc sociālā dienesta nosūtījuma vecāku alkoholisma 

dēļ, 2 bērni nogādāti atbalsta centrā ar policiju, dēļ vecāku alkoholisma vai vecāku audzināšanas 

iemaņu trūkuma. 

Atbalsta centrā uzturējās arī bērns kopā ar māti, kopumā 2015. gadā ir bijuši 3 šādi 

gadījumi, dažos gadījumos māmiņas bija arī ar diagnozi. Māmiņām tika novērots bērna kopšanas 

un audzināšanas iemaņu trūkums, kas arī bija viens no iemesliem nonākšanas atbalsta centrā. Pēc 

atbalsta centra personāla darba māmiņu bērna kopšanas prasmes ir ievērojami uzlabojušās. 

Smiltenes novada BĢAC tiek veikts arī preventīvais darbs ar jaunām māmiņām- atbalsta 

centrā darbojas „Bēbīšu skola”, kur jaunām māmiņām ar bērniem tiek pasniegtas nodarbības 

speciālistu pavadībā, māmiņas tiek apmācītas pareizi kopt bērnu, ka arī tiek veiktas nodarbības, 

kas vērstas uz bērna virspusējo attīstību. „Bēbīšu skolu” ir apmeklējušas 12 mammas ar bērnu no 

1 līdz 2 gadu vecumam, kopumā 48 nodarbībās. 

Psihologs strādāja ar klientiem pēc  individuāla rehabilitācijas plāna, ka arī apkalpoja 25 

personas no pilsētas  25cilv.x10st.=250 stundas (tiesas prasības ,bāriņtiesas prasības un citas). 

Gadījumos, kad vecākiem atņemtas aprūpes tiesības vai pēc bāriņtiesas pieprasījuma 

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

ar ģimenēm un bērniem sagatavoja atzinumu, iekļaujot visu informāciju par sociālā gadījuma 

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

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

sadarbību ar audžuģimenēm un bērnu ārpus ģimenes aprūpes institūcijām. 

Kopumā var secināt, ka situācija ir uzlabojusies, jo sociālais dienests pievērš ļoti lielu 

uzmanību darbam ar ģimenēm, veicot preventīvu darbu, tādējādi personu problēmas tiek 

atrisinātas bez uzturēšanās BĢAC. Klientu (bērnu) vecāki apmeklē dažādas atbalsta grupas, 

kuras organizē sociālais dienests. 
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Novadā darbojas Starpinstitucionālās sadarbības grupa, novada pašvaldības 

starpinstitucionālās sadarbības modelis sociālajam riskam pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam - 

sociālās atstumtības mazināšanā izveidots, lai īstenotu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu 

pašvaldības teritorijā. 2015.gadā ir notikušas 8 sēdes, kurās skatīti skolēnu nesekmības kavējumu 

un uzvedības problēmas, bērna atgriešana ģimenē, bērnu tiesību pārkāpumi, vecāku problēmas 

nepieciešamības gadījumā, izstrādāta sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma 

nepilngadīgiem likumpārkāpējiem. 

2015.gada februāra mēnesī sadarbībā Smiltenes centra vidusskolu un Samariešu 

apvienības darbiniekiem organizējam akciju – palīdzējām pensionāriem kraut malku grēdās un 

ienest mājās. Pateicībā par veikto darbu Samariešu apvienības darbinieki rudenī bērniem  

organizēja  ekskursiju uz Rīgu. 

 Sadarbībā ar psiholoģi Daci Gailīti sniegti psihologa pakalpojumi vardarbībā cietušiem 

novada iedzīvotājiem, pakalpojumu izmantojušas 40 personas, organizētas nodarbības novada 

audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm. Viena no psihologa darba nozīmīgākajām jomām ir 

psiholoģiskā izpēte, kas tiek veikta konsultēšanas procesā. Tās noslēgumā pēc klienta vai 

institūcijas pieprasījuma psihologs sagatavo dokumentu– atzinumu par psiholoģiskās izpētes 

rezultātiem. 

Turpinās sadarbība ar skolu direktoriem, sociālajiem pedagogiem, klašu audzinātājiem , 

citu pašvaldību sociālajiem dienestiem, nodibinājuma centru „Valdardze”, SAC „Veģi”. Uzturēta 

sadarbība ar novada ģimenes ārstiem, Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcu, tās darbiniekiem, 

veikta klientu aptauja par pakalpojuma izmantošanu. 

 

3.5. Nozīmīgākie veikumi un notikumi izglītības jomā 

Smiltenes novada pašvaldības teritorijā pēc novada izveidošanas iespēju saņemt 

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

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

iestādes): 

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

- 5 pamatskolas un 2 sākumskolas;  

- 1 vidusskola un 1 ģimnāzija; 

- 1 internātpamatskola; 

- 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes 

sporta skola, Smiltenes Mūzikas skola, Smiltenes Mākslas skola; 

- 1 interešu izglītības iestāde – Bērnu jauniešu interešu izglītības centrs; 

- 1 profesionālā izglītības iestāde – Smiltenes tehnikums. 

Pašvaldības kompetencē esošos izglītības jautājumus Smiltenes novadā risina Smiltenes 

novada Izglītības pārvalde. Tā ir novada domes nodaļa, kura pilda normatīvajos aktos novada 

pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno Smiltenes novada pašvaldības 

kompetenci izglītībā.  

2015. gada 1.septembrī novada vispārējās izglītības iestādēs mācījās 1338 izglītojamie, 

t.sk., 1. – 4.kl. – 552, 5. – 9.kl. – 631, 10. – 12.kl. – 155 izglītojamie. Kopš 2014./2015.mācību 

gada sākuma skolēnu skaits ir samazinājies par 57 skolēniem. 
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16.attēls. Izglītojamo skaita izmaiņas vispārējā izglītībā 1.-12.kl. Smiltenes novadā 

 
 

Darba plāns katram mēnesim tiek ievietots Smiltenes novada domes mājas lapā 

www.smiltene.lv.  

Koordinējot atbalstu Smiltenes novada pašvaldības pārziņā esošo izglītības iestāžu 

darbībai (funkcija 3.1.5. un 3.1.11.), nodrošināts atbalsts izglītības iestādēm, kuras 2015. gadā 

veica akreditācijas procesu, t.i., Blomes pamatskolai, Smiltenes ģimnāzijai, Smiltenes Centra 

vidusskolai. 

Organizējot novada pedagogu profesionālās meistarības, novada pedagogiem  notikušas 

18 tālākizglītības profesionālās pilnveides kursu programmas.  

Koordinējot metodisko darbu izglītības iestādēs, atbalstīta mācību priekšmetu 

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

metodiskajai apvienībai. Nodrošināta MA vadītāju regulāra piedalīšanās VISC semināros. 

Novada audzināšanas darbības koordinēšanā 2015.gadā lielākais darbības akcents - XI 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Novada koordinatora pienākumus ļoti atbildīgi 

veica BJIIC vadītāja Inga Sīmane. Izglītības pārvalde par veikto darbu Ingu Sīmani ieteica 

apbalvošanai “Gada cilvēks izglītībā”. 

 

Valsts pārbaudes darbu norise 
Valsts pārbaudes darbiem ir 4 dažādi pārbaudes darbu veidi 

Diagnosticējošie 

darbi 

- 3.kl. latviešu valodā 

un matemātikā 

- 6.kl. latviešu valodā, 

matemātikā un 

dabaszinībās, 

- 8.kl. matemātikā,  

- 9.kl. dabaszinībās,  

- 10.kl. ķīmija/fizika 

Eksāmeni 9.kl. 

- latviešu valodā, 

- svešvalodās, 

- matemātikā,  

- Latvijas 

vēsturē 

Centralizētie 

eksāmeni 12.kl. 

- latviešu valoda 

(171 kārtotājs), 

- svešvalodas 

(angļu -160, krievu – 

32, vācu 1 ),  

- matemātika 

(171),  

-  bioloģijā (24),  

-  fizikā (3),  

- ķīmijā – (21) 

Vidusskolas 

eksāmeni 
12.kl.  

- ekono

mika, -         

ģeogrāfija,  

- informā

tika 

 

Tabula Nr.5. Smiltenes novada 12.klašu skolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti 2015.g. 

 

Vidējais vērtais vērtējums 

novada vidējās mācību 

iestādēs 

Vidējais vērtais 

vērtējums valsts vidējās 

mācību iestādēs 

angļu valoda 60,67% 54,10% 

latviešu valoda   56,84% 48,70% 

http://www.smiltene.lv/
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krievu valoda 49,90% 71,80% 

matemātika 46,61% 43,60% 

fizika 51,94% 50,30% 

ķīmija 47,16 65,60% 

bioloģija 72,16% 62,50% 

 

Pārsvarā skolēnu mācību rezultāti novada vidējās mācību iestādēs pārsniedz valsts vidējo 

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

 

Olimpiādes, konkursi, skates 
2015.gadā notikušas 10 valsts mēroga olimpiādēs, kurās piedalījās 154 dalībnieki, 6 

reģionālās un starpnovadu olimpiādes ar 119 dalībniekiem un 12 novada mēroga olimpiādēs, 

kurās kopā piedalījās 293 dalībnieki. 

Izglītības pārvalde atbalsta skolēnu un pavadošo skolotāju piedalīšanos augstāka līmeņa 

olimpiādēs, uz kurām uzaicina valsts/reģiona augstākos rezultātus sasniegušos.  

Olimpiāžu uzvarētāji saņēma Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus un Pateicības, 

nelielas balvas – grāmatas pēc pašu interesēm (sadarbībā ar Smiltenes grāmatnīcu). 8.-12. klašu 

skolēniem – olimpiāžu 1.-3. vietu ieguvējiem – ar novada domes atbalstu organizēts mācību 

izziņas brauciens uz Melānijas Vanagas piemiņas istabu (izsūtīto bunkurs) un mežabrāļu 

darbības muzeju - bunkuru Amatas novadā. 

Izglītības pārvalde atbalstījusi pirmās palīdzības sniegšanas sacensību organizēšanu un 

norisi. Pasākumu brīvprātīgi koordinē un sagatavo Smiltenes pilsētas skolu medmāsa Ginta 

Rudzīte. Uzvarētāja komanda piedalījās valsts līmeņa sacensībās Ādažos. 

Novada skolēni regulāri tiek aicināti un motivēti piedalīties starptautiskajā konkursā 

“Rēķini galvā!”. Pasākumu koordinē un organizē Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas direktores 

vietniece, novada sākumskolas MA vadītāja Vita Leite. 

Izglītības pārvalde atbalstījusi ar datortīkliem saistītās MikroTik apmācību grupas darbošanos un  

skolēnu piedalīšanos Saules kausa sacensībās (Cietvielu fizikas institūta organizēts pasākums 

pašgatavotiem modeļiem, ko darbina ar saules baterijām).  

 

Smiltenes novada skolu sports 2015.gadā 
Smiltenes novada skolu sporta organizatore ir bērnu un jauniešu sporta skolas (BJSS) 

metodiķe Kitija Klempnere.    

          Skolu sacensības tika organizētas pēc MA sanāksmē apstiprināta sacensību nolikuma. 

Kalendārā paredzētās sacensības notika, pavisam 11 sacensības dažādām vecuma grupām. 

Rezultāti tika apkopoti un elektroniski aizsūtīti uz skolām. 

         Dalot pa vecuma grupām,   1.-2.klašu grupā notika 2 sacensības; 3.-4. klašu grupā – 5; 5.-

6. klašu grupā – 6; 7.-9.klašu grupā – 7 un vidusskolas klašu grupā – 5, praktiski vienas 

sacensības mēnesī. 

         No skolu komandu dalības sacensībās  rodas arī rezultāts kopvērtējumā. 

         2015. gadā skolu kopvērtējumā 1.-6.klašu grupā 1.v. Smiltenes Centra vidusskola 2.v. Trīs 

pakalnu sākumskola, 3.v. Grundzāles pamatskola;  

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

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

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

ielu stafetēs „Top 2015”, skrējienā „Smiltenes apļi-2015”, Smiltenes novada čempionātā 

basketbolā, telpu futbolā, volejbolā un pludmales volejbolā.  

         „Lāses kauss” 1.posms, kas jāorganizē Smiltenes BJSS un piedalās 5 apkārtējo novadu 

skolu komandas, vidusskolu grupā uzvarēja Smiltenes ģimnāzijas jaunietes, kuras finālā Rīgā 

izcīnīja 12.vietu. Arī pamatskolu grupā finālā startēja Smiltenes ģimnāzijas meiteņu komanda. 

         Starpnovadu sacensībās basketbolā novadu pārstāvēja Smiltenes Centra vidusskolas 

komanda. 
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Aktīvākās skolas šajā mācību gadā ir: 

 Smiltenes Centra vidusskola (skolotāji M.Mikarta, L.Brūvele, I.Joksts), 

 Grundzāles (M.Stabiņš) pamatskola, 

 Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola (L.Cīrule),  

 Smiltenes tehnikums (L.Peļņa, M.Sorokins),  

 Smiltenes ģimnāzija (J.Jurka). 

 

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

skolēni, kuri trenējas Sporta skolā.  

            Īpaši var atzīmēt Grundzāles pamatskolas audzēknes Agnijas Caunes 1.vietu un 3.vietu 

meiteņu komandai orientēšanās Pasaules skolēnu čempionātā Turcijā; Matīsa Velpa 2.v. šķēpa 

mešanā Eiropas jaunatnes Olimpiskajā festivālā Tbilisi Gruzijā; Latvijas Jaunatnes olimpiādes 

medaļniekus Matīsu Velpu un Elīzu Kaupi. 

Par starptautisko sacensību un Latvijas čempionātu medaļniekiem 2015.gadā kļuva 31 

mūsu novada skolu audzēknis: 

 Smiltenes ģimnāzijas audzēkņi Jāzeps Groza, Matīss Velps, Elīza Kaupe, Kārlis 

Brikmanis, Laura Savicka, Reinis Putrālis  

 No Smiltenes Centra vidusskolas - Marta Marksa, Sabīne Marksa, Eva Elīza Leikarte, 

Nadīna Kučere, Dāvis Krauklis, Roberts Savickis, Kristers Krauklis, Ieva Linda Ābola, 

Pārsla Kupriša,  Ritvars Bole, Eduards Putrālis, Reinis Kaņipovs, Tomass Rubņikovičs, 

 No Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas – Emīls Reinis Āboltiņš, Estere Elizabete 

Ponciusa, Valters Gaismiņš, Jorens Miķelsons, Kārlis Briedis, Tomass Veismanis, 

 No Grundzāles pamatskolas - Anna Anete Strazdiņa, Agnija Caune, Ilgvars Caune, 

Elīna Skopāne, Zanda Stabiņa, Hanna Gabriela Ziemiņa  

 

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

jomā  

Kultūra  
Smiltenes novada Kultūras pārvalde darbojas kā administrējošais, koordinējošais un 

metodiskais centrs Smiltenes novada kultūras un tūrisma iestādēm un struktūrvienībām. 

Pārvaldes darbības mērķis ir attīstīt kultūras un tūrisma iestādes un struktūrvienības kā 

daudzfunkcionālas un kvalitatīvas kultūras un tūrisma pakalpojumu sniedzējas, kas dod 

ieguldījumu daudzveidīga un sabiedrības aktīvai līdzdalībai pieejama kultūras, tūrisma un 

mūžizglītības procesa veidošanā Smiltenes novadā.  

Kultūras pārvaldes tiešie pienākumi: 

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

Smiltenes novadā; 

 Koordinēt un metodiski vadīt pārvaldes tiešā pakļautībā esošo iestāžu un struktūrvienību 

darbu; 

 Veikt iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo Lietvedību; 

 Slēgt līgumus un uzraudzīt izpildes procesu; 

 Uzraudzīt Iepirkuma procedūras; 

 Uzraudzīt AKKA/LAA un LAIPA darbību; 

 Uzraudzīt Kultūras kartes datu aizpildīšanu par novadu; 

 Organizēt un nodrošināt Smiltenes novada, Vidzemes reģiona un Latvijas mēroga skates 

vokālajiem ansambļiem, koriem, tautas deju kolektīviem un amatierteātriem; 

 Organizēt, konsultēt un piedalīties novada nozīmes pasākumos. 

 Organizēt un nodrošināt Smiltenes novada kultūras darbinieku tālākizglītību. 

2015.gadā uz profesionālās pilnveides kursiem devās trīs kultūras pārvaldes darbinieces. 

tika nodrošināti šādi semināri: 
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Kultūras pārvaldes starptautiskā sadarbība: 

 2015.gadā no Smiltenes novada pagastiem ārzemju braucienā devās divi vidējās paaudzes 

deju kolektīvi ar vienu transportu - Palsmanes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Cīrulis” 

un Smiltenes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sanācēji” uz Mako (Ungārija), 

pārstāvēt Smiltenes novadu un Latviju. Brauciena izmaksa EUR 4663,00 

Smiltenes novada Kultūras pārvaldes pakļautībā ir 11 iestādes un struktūrvienības. 

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

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

centrs nodrošina klientu apkalpošanu Smiltenes pilsētā un kvalitatīvus tūrisma un informācijas 

piedāvājumus par Smiltenes pilsētu un Smiltenes novadu. 

2015.gadā Smiltenes novadā darbojās 38 dažādi amatiermākslas kolektīvi, kuru darbību 

nodrošināja 25 kolektīvu vadītāji. Amatiermākslas kustībā iesaistījušies 713 dalībnieku, no tiem 

visvairāk – dejotāju (303). Vēl Smiltenes novada iedzīvotāji savas prasmes un talantus 

demonstrē 6 amatierteātru kolektīvos; 6 vokālajos ansambļos; 3 jauktajos koros; 3 senioru deju 

kolektīvos; 3 līnijdeju kolektīvos; 1 lietišķās mākslas studijā; 3 rokdarbu pulciņos 1 pūtēju 

orķestrī un 1 folkloras kopā. 
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17.attēls. Amatiermākslas kolektīvos iesaistīto dalībnieku skaits 2015.gadā
16

 

Smiltenes novada Kultūras pārvaldes lielākie organizētie pasākumi 2015.gadā: 

 Smiltenes novada mazo vokālistu konkurss „Cālis 2015” Smltenē, 2015.gada 6.aprīlī 

 Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongress „Rīt – stiprāki, nekā šodien!” Smiltenē, 

2015.gada 15.maijā 

 Labdarības akcija „Balta, balta mana sirds” Smiltenē, 2015.gada 31.maijā 

 Smiltenes novada svētki „Mana sēta” Variņos 2015.gada 25.jūlijā 

 Militārās sacensības „Zemessardzes patruļa 2015” Smiltenē, 2015.gada 12.augustā 

 Koncertizrāde „Dievs, Tava zeme deg!” Smiltenē, 2015.gada 18.oktobrī 

 Uzņēmēju godināšanas pasākums „Smiltenes novada Uzņēmējs” Smiltenē, 2015.gada 

6.novembrī 

Smiltenes pilsētas Kultūras centrā darbojās 8 tautas mākslas kolektīvi. Visnoslogotākā 

iestāde ir Smiltenes pilsētas Kultūras centrs. Vidēji mēnesī Kultūras centrs apkalpo aptuveni 

1500 apmeklētāju, tai skaitā mēģinājumu dalībniekus, pasākumu apmeklētājus, bērnu kolektīvu 

dalībnieku vecākus un citus interesentus.  

Visplašāk apmeklētais Smiltenes pilsētā ir Smiltenes pilsētas svētki, kas pulcē ap 2000 

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

dažādu TV šovu un teātru viesizrādes un koncerti. Vietējie iedzīvotāji un novada viesi iecienījuši 

arī amatierteātru pirmizrādes, kolektīvu jubileju koncertus un talantu konkursus. 

 

Bibliotēkas 
Bibliotēkas atrodas Smiltenes pilsētā un gandrīz katrā pagastā, izņemot Smiltenes 

pagastu. Kopumā novadā darbojas 10 publiskās bibliotēkas, 1 ārējās apkalpošanas punkts un 7 

skolu bibliotēkas, nodrošinot to pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem. 2015. 

gadā pieaudzis virtuālo apmeklējumu un abonementu skaits, jo uzsākta elektronisko lietotāju 

uzskaite. 

Kopējais aktīvo lasītāju skaits ir audzis, un tas ir izskaidrojams ar bibliotēkas plašo 

periodisko izdevumu piedāvājumu. 2015. gadā bija 5897 interneta lasītavas apmeklējumi, kas ir 

par 1456 mazāk, kā 2014. gadā. Skaidrojums: arvien populārāka kļūst interneta lietošana dažādās 

mobilās ierīcēs un personālos datoros. Cilvēki lieto internetu visur - mājās, darbā, kafejnīcās, 

transportlīdzekļos, uz ielas, veikalos u.c. Vajadzība nākt uz bibliotēku samazinās. 

Vieta 2011 2012 2013 2014 2015 
manuāli 

2015 
elektroniski 

+ - Virtuālo  
apmeklēju

mu n 

kopskaits 
no lapas 

izveidošana

s sākuma 
Abonements 5976 5666 5910 6808 8649 8602 +1841  

Multumediju fonds      1   

Lasītavas 24860 21725 18628 16282 14534 2799 -1748  

Bērnu nodaļa 13219 11054 12259 12260 10195 7563 -2065  

Virtuālie apmeklējumi 7052 13373 7081 6753  8849 +2096  

Virtuālie apmeklējumi 

http://www.smiltenesbi

blio.blogspot.com/ 

7052 13373   5144 

  

4819 

 

 7440 +2621  37774 

 

Virtuālie apmeklējumi 

http://spbbernunodala.b

logspot.com 

 9805   1937 

 

  

1934  1409 

 

-525  

14676 

 

Kopā 51107 61623 43878 42103 42227 27814 +124  

Tabula Nr.6. Bibliotēkas apmeklējumu skaits pa gadiem 
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Smiltenes novada tūrisma informācijas centrs 
Aizvadītais gads Smiltenes novada TIC bijis ļoti aktīvs, darbīgs un veiksmīgs. Lai gan 

tūristu skaita ziņā tas nepārsniedza 2014. gada rādītājus, tomēr interese par atpūtas un tūrisma 

iespējām Smiltenes novadā ir bijusi ļoti liela.  
 

18.attēls Smiltenes novada TIC interesentu skaita salīdzinājums pa gadiem
17

 

 

Pavisam 2015. gadā Smiltenes novada TIC apkalpojis 3008 interesentus, kas ir par 20% mazāk 

pret 2014. gadu. 
 

Kā jau katru gadu, arī aizvadītajā gadā TIC sniedza informāciju interesentiem visvairāk 

klātienē (93%), mazāk telefoniski (6%), bet vismazāk pa e-pastu (1%). 

2015.gadā no visiem interesentiem visvairāk bijuši vietējie Smiltenes novada iedzīvotāji 

un Latvijas tūristi (90%), bet 10% ārvalstu viesi. No ārvalstu tūristiem visvairāk bijuši igauņi (80 

personas), no Vācijas 45, Krievijas 31, Nīderlandes 27, Francijas 19 personas, ASV 13, Somijas 

11, Gruzijas 10 personas, kā arī citām ārvalstīm, starp kurām pašas tālākas bija Austrālija, 

Brazīlija, Jaunzēlande, Ķīna, Turcija (sk. 4.attēlu).  

 

 
19.attēls Smiltenes novada TIC ārvalstu interesentu sadalījums pa valstīm 

 

2015. gada laikā TIC saņēma 4653 reizes dažāda veida informācijas pieprasījumus, no 

kuriem 80% jeb 3729 reizes bija par Smiltenes novadu (ienākošais tūrisms), tikai 15% jeb 696 

reizes tika pieprasīta informācija ārpus Smiltenes novada (izejošais tūrisms-Latvija, ārvalstis), kā 

arī 5% jeb 228 reizes sniegtas dažāda veida konsultācijas un veidota sadarbība. 

Tūrisma piedāvājuma popularizēšana: 

 Ik gadu tūrisma informācijas centra darbinieki piedalās starptautiskajā tūrisma izstādē 

Balttour (Latvijā). Aizvadītais gads bija pirmā reize, kad Smiltenes novada TIC piedalījās 

kopīgā stendā “Vidzemes šosejas pieturas” ar kaimiņu novadiem no Apes un Raunas, lai 
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prezentētu tūrisma un atpūtas iespējas šajos trīs novados, kas atrodas viens otram blakus 

Vidzemes šosejas tuvumā.  

 Smiltenes novada TIC piedalījās Starptautiskajā tūrisma izstādē Tourest (Igaunijā), kur kopā 

ar Vidzemes tūrisma asociāciju (VTA) piedalījās Vidzemes stendā un kopā ar Tūrisma 

attīstības Valsts aģentūru (TAVA) piedalījās kopējā Latvijas stendā, prezentējot gan 

Smiltenes novada, gan jaunizveidoto Smiltenes, Apes un Raunas novadu “Vidzemes šosejas 

pieturas” tūrisma piedāvājumu. 

 Rudenī TIC piedalījās 2.starptautiskajā amatnieku, mājražotāju un tūrisma gadatirgū, kas 

norisinājās Gulbenē, tādejādi cenšoties pagarināt tūrisma sezonu, aicinot arī rudenī un ziemā 

doties uz Smiltenes novadu un izbaudīt tūrisma un atpūtas iespējas. 

 Smiltenes novada tūrisma piedāvājums tika prezentēts gan dažādos interneta portālos, 

sociālajos tīklos, gan ļoti lielu auditoriju aptverošajā Latvijas Radio 2 raidījumā “Dzīves 

virtuve”, tāpat arī Smiltenes novada televīzijā, laikrakstā “Ziemeļlatvija”, Smiltenes novada 

mājas lapā un citviet.  

 

Reprezentācijas materiāli: 

 Aizvadītā gada ietvaros TIC izdevis velomaršruta Nr.115 “Apriteņo Smiltenes ezerus” 

karti, Smiltenes novada ceļvedi “Ekskursiju piedāvājums grupām”, kā arī, sadarbībā ar 

Apes un Raunas novadiem, izdota karte/ceļvedis “Vidzemes šosejas pieturas”, kur 

apkopots piedāvājums šajos trīs novados. 

 Sadarbībā ar Smiltenes fotoklubiņu, tapis kalendārs 2016.gadam, kā arī visa gada ietvaros 

veidoti dažādi Smiltenes novada suvenīri, piemēram, tapa īpaša Smiltenes novada 

suvenīrmonēta, kas ievietota 4 atšķirīgos pastkaršu noformējumos. 

 TIC sadarbībā ar Smiltenes Jauniešu domi un fonda “Krustceles” pārstāvi Jāni Dingu 

izveidojis Lielās talkas konkursa “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” ietvaros videofilmu. 

 Tāpat tapusi prezentācijas videofilmiņa par Smilteni, tās viesmīlību, skaisto dabu, 

sakārtoto pilsētvidi, ko prezentēja Smiltenē Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresa 

dalībniekiem, Vidzemes tūrisma foruma dalībniekiem u.c. pašvaldības pasākumos. 

 

Pasākumi: 

 TIC aizvadītajā gadā organizēja vairākus aktīvās atpūtas pasākumus. Februāra beigās TIC 

ar vairāk kā 30 dažāda vecuma dalībniekiem devās pārgājienā “Ziema bēdz, pavasaris 

nāk!”, lai iepazītos ar tuvējo Smiltenes apkārtni 11km garumā Jaunbilskas un Brutuļu 

virzienā. 

 Aprīļa sākumā TIC organizēja Lieldienu pasākumu ar nelielu pārgājienu un aktivitātēm, 

latviskām tradīcijām Cērtenes pilskalnā. 

 Maija vidū ar velobraucienu tika atklāta aktīvā tūrisma sezona “Ieriteņo vasarā”, kurā 

piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki, dodoties 30km garā maršrutā uz Blomes un Brantu 

pagastiem. 

 Lai piekoptu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, maijs tika izsludināt par velo mēnesi 

Smiltenes novadā, kad ne vien brīvā laikā, bet arī uz skolu un darbu ikviens tika mudināts 

doties ar velosipēdu. 

 Maija beigās TIC organizēja ģimenēm fotoorientēšanos pa pilsētu akcijas “Balta balta 

mana sirds” ietvaros, kurā piedalījās vairāk nekā 20 dalībnieki (6 komandas). 

 Jūnijā, pilsētas svētku ietvaros, sadarbībā ar Smiltenes tehnikumu TIC organizēja 

ekskursiju “Firstam pa pēdām” ar vairāk kā 60 dalībniekiem, kā arī organizēja 

vizināšanos ar poniju un zirga pajūgu, palīdzēja organizēt svētku gājienu no Kalnamuižas 

uz Jāņu kalnu. 

 Septembrī TIC sadarbībā ar SIA "DigitalZoo" rīkoja Lielo autofotoorientēšanās 

braucienu Valmiera-Smiltene-Valmiera, kura ietvaros ikviena dalībnieku komanda varēja 

izbaudīt īstas Smiltenes foto medības. Pavisam šajā pasākumā piedalījās vairāk nekā 70 

komandas, pulcējot virs 300 dalībnieku lielu skaitu. 
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 Oktobra sākumā TIC noslēdza aktīvo tūrisma sezonu ar pasākumu “Ieriteņo rudenī”, kur 

apmēram 30km garumā 70 dalībnieki devās maršrutā Niedrāja ezers-Mežmuiža-Rauza-

Mēri-Smiltene. 

 Oktobra beigās TIC organizēja nakts pārgājienu “Spocīns Jocīns”, kurā piedalījās gandrīz 

40 lieli un mazi dalībnieki, dodoties no Smiltenes cauri mežiem līdz Vecsautiņu avotiem 

un Silvas dendroloģisko parku. 

 VTA sadarbībā ar TIC Smiltenē organizēja Vidzemes tūrisma forumu tūrisma nozares 

pārstāvjiem, kur pulcējās vairāk nekā 90 dalībnieku. 

 Arī Smiltenes novada tūrisma uzņēmēji gada ietvaros piedalījās dažādās aktivitātēs un 

pasākumos, piemēram, asociācijas “Lauku ceļotājs” organizētajā akcijā “Atvērtās dienas 

laukos”, kā arī organizēja paši savus pasākumus. Piemēram, atpūtas komplekss 

“Ezerlejas” rīkoja ikgadējās sacensības “Superģimene”, bet lauku mājā “Kalbakas” tika 

svinēti latvisko tradīciju svētki – Lieldienas. Smiltenes novada baznīcas pirmo reizi 

iesaistījās pasākumā “Baznīcu nakts”. 

 

Infrastruktūra: 

 Aizvadītā gada sākumā TIC sadarbībā ar Smiltenes evaņģēliski luterisko baznīcu 

izgatavoja un uzstādīja pie baznīcas galvenajiem ieejas vārtiem informācijas stendus par 

baznīcu.  

 Arī pie Cērtenes pilskalna Drandu ielas galā tika izgatavots un uzstādīts jauns 

informācijas stends par Cērtenes pilskalnu, tā vēsturi un atpūtas iespējām šajā teritorijā. 

 Aktīvās atpūtas cienītājiem sadarbībā ar Santu Paegli (SIA Sports S) tika izveidota 29 km 

gara velotaka Nr.115 “Apriteņo Smiltenes ezerus”, kas ir vietējas nozīmes marķēta 

velotaka un ieguvusi aizvadītā gada sezonā lielu popularitāti un labas atsauksmes, 

iekļūstot starp 4 skaistākajām velo dabas takām Latvijā. Maršrutā pie tūrisma objektiem 

izvietoti informācijas stendi ar objektu aprakstiem, fotogrāfijām, kartēm, kas vieglāk 

palīdz orientēties dabā un iepazīties ar apkārtni.  

 Pateicoties izveidotajām velotakām, sakārtotajai infrastruktūrai, Smiltenē un tās apkārtnē, 

Smiltenes novada pašvaldība aizvadītajā gadā saņēma pateicības balvu “Draudzīgs 

velosipēdistam 2015” par ieguldījumu velokultūras veicināšanā!  

 Aizvadītā gadā Smiltenē tika atjaunoti 3 starptautiskā velomaršruta Tour de LatEst 

informācijas stendi.  

 Vidzemes šosejas (A2) stāvlaukumu malās pirms pagrieziena uz Smilteni no Rīgas un 

Alūksnes puses izgatavoti un uzstādīti 2 jauni Smiltenes pilsētas tūrisma reklāmas baneri, 

ar aicinājumu apmeklēt un atpūsties Smiltenē. 

 Cērtenes pilskalnā, fonds “Krustceles” uzstādīja jaunus objektus – koka skulptūras, kas 

tika arī pie vārdiem Miervaldis un Liene. 

 

Gandarījumu sagādā tas, ka pilsētā un novadā gada ietvaros labiekārtotas vairākas 

teritorijas, kuras padara novadu interesantāku un pievilcīgāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan 

tūristiem! 

 

 

Sports  
2015. gadā Smiltenes novadā risinājušās neskaitāmas dažādas sporta aktivitātes vai 

pasākumi. Vairākiem no tiem ir bijis starptautisks skanējums. Lielākie un nozīmīgākie pasākumi 

bija tradicionālais „SEB MTB velomaratons”, Latvijas un Baltijas čempionāta posmi autokrosā, 

„top!” ielu stafetes, „VIVUS” MTB maratona Smiltenes posms, riteņbraukšanas sacensību 

seriāls “Baltais Cerību kauss”,  starptautiskās orientēšanās sacensības „Azimuta 3-dienas”, 

tradicionālais Tautas skrējiens "Smiltenes apļi" 

Ik gadu sporta dzīvē viens no pirmajiem notikumiem ir „Gada balva SPORTĀ” 

pasniegšana aizvadītā gada labākajiem sportistiem. Par 2014.gada labāko sportistu tika atzīts 
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profesionālais šosejas riteņbraucējs Gatis Smukulis, bet balvu par mūža ieguldījumu saņēma 

Arnolds Markss. 

Kā nozīmīgākos Smiltenes novada sportistu sasniegumus var minēt: 

 Grundzāles pamatskolas meiteņu komanda ar panākumiem piedalījās Pasaules skolēnu 

čempionātā orientēšanās sportā Turcijā, kas notika no 19. līdz 23.aprīlim. Komandu 

vērtējumā W2 skolu grupā Grundzāles pamatskolas meiteņu komanda izcīnīja 2. Vietu. 

Savukārt Agnija Caune kļuva par Pasaules skolēnu čempioni vidējā distancē. 

 1.augustā, startējot Eiropas Jaunatnes olimpiādē Tbilisi, Gruzijā, šķēpmešanas disciplīnā, 

Matīss izcīnījis godalgoto 2.vietu. Viņš savu labāko sniegumu demonstrēja jau 1.kārtā, 

aizmetot šķēpu 66,21m tālu. 

 Eiropas Čempionātā spēka trīscīņā bez ekipējuma piedalījās Smiltenes ģimnāzijas 

11.klases skolēns Deniss Koltaševs un izcīnīja 1.vietu. 

        Latvijas Jaunatnes olimpiādē izcīnītas 4 medaļas. Par divkārtēju medaļu īpašnieci 

kļuva Vineta Pētersone, izcīnot 1.vietu BMX un 3.vietu MTB riteņbraukšanā. Matīss 

Velps uzvarēja šķēpa mešanā un Elīza Kaupe ierindojās 3.vietā 100m barjerskrējienā. 

 Vasaras nogalē, piedaloties vasaras spēļu „Pure Chocolate” finālā, par čempioniem kļuva 

jaunie volejbolisti Dāvis Krauklis, Roberts Savickis, Marts Bičevskis un Gusts Jurģis 

Eihe. 3.vietu izcīnīja Toms Emīls Liepa, Emīls Reinis Āboltiņš un Kristers Krauklis. 

 Latvijas šķēpmetēja Līna Mūze 6.septembrī izcīnīja trešo vietu IAAF "World Challenge" 

sērijas vieglatlētikas sacensībās, kas risinājās Berlīnes Olimpiskajā stadionā, turklāt par 

22 centimetriem apsteidza Madaru Palameiku. 

 7. novembrī notika orientēšanās kluba ‘’Azimuts’’ 40.jubilejas pasākums un sezonas 

noslēgums Smiltenes novada tautas orientēšanās sacensībās 

 

Kopumā var atzīt, ka Smiltenes novadā ir daudz progresīvu sportistu, kuri uzrāda augstus 

sasniegumus dažādos sporta veidos. Kā vienojošs pasākums ik gadu notiek Smiltenes novada 

sporta svētki, kuri 2015.gadā notika Palsmanē un kuros uzvaras laurus plūca Blomes pagasta 

komanda. Par Smiltenes sportisko auru liecina arī 2015. gada 9.decembrī saņemtā balva par 

labāko Ghetto Games norises vietu 2015. gadā. 

Lai sekmētu iespēju radīšanu novada iedzīvotājiem iesaistīties sistemātiskās sporta 

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

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

apļi”, novada sporta svētki, skriešanas seriāls „Tepera takas”, orientēšanās seriāls „Azimuts”, kā 

arī vairākas citas sacensības. 

Sporta infrastruktūras pilnveidošanas ziņā ieguvums novadā ir sporta zāļu un laukumu 

labiekārtošana. Paredzēts, ka 2016.gadā Smiltenes stadionā tiks uzstādītas skatītāju tribīnes un 

notiks Tepera kartinga trases seguma atjaunošana. 

 

3.7. Būvvalde 

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

būvinspektore un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu speciālists. 

 Smiltenes novada Būvvaldes darbinieki regulāri apmeklējuši seminārus par Būvniecības 

likumu un aktuālākajām problēmām būvniecības jomā, jaunajām izmaiņām Būvniecības procesu 

regulējošo normatīvo dokumentāciju un būvniecības kontroles sistēmu, kā arī apmeklējuši 

apmācības ciklu par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) ieviešanu un iespējām. 

 Aizvadītajā atskaites periodā 2015. gadā Smiltenes novada Būvvalde ir izsniegusi 66 

būvatļaujas, ekspluatācijā pieņēmusi 61 būvi, būvniecībai vienkāršotā kārtībā izsniegtas: - 20 

apliecinājuma kartes, - 44 paskaidrojuma raksti, - 7 tehniskās shēmas un saskaņotas projekta 

izmaiņas 26 būvobjektiem. Izsniegtas 46 izziņas par būvīpašumiem. Apsekoti 118 būvīpašumi 

un sastādīti 118 atzinumi par apsekošanu. 
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20.attēls Būvvaldes darbību salīdzinājums 2014. un 2015.gadā 

 

 Visa aizvadītā atskaites perioda laikā apmeklētājiem sniegtas konsultācijas būvniecības 

jautājumos, izskatītas sūdzības un strīda jautājumi, sastādīts viens administratīvais protokols par 

patvaļīgu būvniecību. 

 Smiltenes novada Būvvalde 2015. gadā par Būvvaldes maksas pakalpojumiem saņēmusi 

5 454.82 EUR, savukārt par Pašvaldības nodevu, par būvatļaujas saņemšanu - 10 964.03 EUR. 

 Salīdzinoši ar 2014. gadu ir palielinājies topogrāfisko un izpildmērijumu skaits - 2015. 

gadā pārbaudītās 161 topogrāfija un izpildmērījumi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo atskaites 

periodu aptuveni uz pusi ir palielinājies iesniegto kļūdaino darbu skaits. 2015. gadā veikta 41 

atkārtota kļūdaino darbu pārbaude, sagatavota un izsniegta informācija 73 mērniecības darbu 

veikšanai. Pārbaudīti 18 zemes ierīcības projekti. Aizvadītajā 2015. gadā Būvvalde ir novadījusi 

divus izglītojošus seminārus par jauno Būvniecības likumu Smiltenes novada domes 

darbiniekiem un novada uzņēmējiem, iedzīvotājiem, kā arī tika veikts vietējā ģeodēziskā tīkla 

apsekojums blīvi apdzīvotajās teritorijās Smiltenes novadā. 

2016. gadā Būvvaldes darbiniekiem tiek plānots apmeklēt seminārus, saistībā ar 

2014.gada 1.oktobrī pieņemto - spēkā stājušos Būvniecības likumu un to pavadošajiem 

normatīviem aktiem. Šobrīd ir aktualizējušās problēmas un pretrunas jaunajos normatīvajos 

aktos, kā rezultātā tiek veikti normatīvo aktu regulējumi.  2015. gadā Ekonomikas ministrija 

uzsāka pirmo semināru kursu sadaļu par Būvniecības informācijas sistēmas ieviešanu, līdz ar to 

2016. gadā Būvvalde plāno apmeklēt nākošo semināru ciklu pašvaldību būvvaldēm par 

Būvniecības informācijas sistēmas darbību un tās  iespējām, lai veiksmīgi apgūtu un integrētu 

sistēmu būvvaldes ikdienas darbā.  

 2016. gadā Būvvalde plāno rīkot izglītojošus seminārus Smiltenes novada uzņēmējiem un 

iedzīvotājiem par būvniecības procesa tehnoloģisko risinājumu inovācijām un savdabībām, 

nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu Apes novadā līdz 31.12.2016 (Deleģēšanas līgums 

Nr. 53/16), ar Būvvaldes darbību saistīto materiālu un dokumentu (arhīvs) uzturēšana, 

sistematizācija un digitalizācija, kā arī nomenklatūras izstrādāšana, lai nodrošinātu arhīvā esošo 

materiālu sistemātisku glabāšanu. 

 Nākošā atskaites periodā Smiltenes novada Būvvalde plāno aktīvi iesaistīties Smiltenes 

novada administratīvās teritorijas labiekārtošanas projektu plānošanā, Reģionālo zīmolu izstrādes 

procesā, kā arī plāno piedāvāt savu redzējumu Tepera šķūņa un tam pieguļošās teritorijas 

labiekārtošanā u. c. projektu labiekārtošanā.  

 

 

3.8. Komunikācija ar sabiedrību 

2015.gadā Smiltenes novada dome turpināja aktīvi informēt novada iedzīvotājus par 

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

aktivitātēm novadā. Informācija galvenokārt tiek komunicēta caur šādiem Smiltenes novada 

pašvaldības uzturētajiem vai dotētajiem informācijas kanāliem:  
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- Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv;  

- bezmaksas informatīvais pašvaldības izdevums „Smiltenes Novada Domes Vēstis;  

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

- Pagasta mājas lapa www.palsmane.lv; 

- Sociālie tīkli:  

http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/ un https://twitter.com/SmiltenesNovads, kā arī 

no 04.08.2015. izveidots Facebook konts: www.facebook.com/SmiltenesNovads; 

- Radio TEV (no 2015.gada marta. Līdz tam – Radio Skonto Vidzeme). 

Informācija ar preses relīžu starpniecību tiek sniegta arī vietējiem un reģionālajiem 

medijiem. Pašvaldībai veiksmīga sadarbība izveidojusies ar vietējiem medijiem – 

„Ziemeļlatvija”, STV studiju, Vidzemes televīziju, kā arī ar ziņu aģentūru „LETA”, ziņu portālu 

Delfi.lv/novados, ar pilsētu ziņu portālu http://smiltene.pilseta24.lv/ un citu apkārtējo pilsētu 

portāliem. Informācija tiek sūtīta arī Vidzemes plānošanas reģionam, Reģionālās attīstības centru 

apvienībai un Latvijas Pašvaldību savienībai, lai publicētu žurnālā "Logs". Izmantojot visus 

pieejamos komunikācijas kanālus, iespējams panākt, ka Smiltenes novada iedzīvotāji ir informēti 

par pašvaldības darbu, aktualitātēm un jaunumiem. 

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

saistošajiem noteikumiem un pieņemtajiem lēmumiem, bet arī par notikumiem pilsētā un 

novadā, plānotajiem un īstenotajiem projektiem, Smiltenes novada pašvaldības policijas darbu, 

aktualitātēm izglītības, tūrisma, kultūras un sporta nozarēs un citu noderīgu informāciju. 

Izdevums ir pieejams ikvienam gan drukātā, gan elektroniskā veidā. 2015.gadā nogalē tika rīkots 

iepirkums avīzes maketēšanai un drukai, un līgums uz vienu gadu noslēgts ar SIA „Valmieras 

tipogrāfija LAPA”.  

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

iesaistīti Smiltenes novada domes nodaļu speciālisti, lai aktualizētu informāciju iedzīvotājiem un 

sadarbības partneriem. Laika periodā no 01.01.2015. līdz 31.12.2015. Smiltenes novada mājas 

lapa apmeklēta 289 231 reizes, kas ir vairāk, nekā 2014.gadā. 2015.gadā mājas lapu apmeklējis 

80 881 apmeklētājs, kopā veicot 1 214 186 lapu skatījumus. Vidējais apmeklējuma ilgums ir 2 

minūtes un 49 sekundes. 

 

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

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

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

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

 

http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/
https://twitter.com/SmiltenesNovads
http://www.facebook.com/SmiltenesNovads
http://smiltene.pilseta24.lv/
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21. attēls Smiltenes novada mājas lapas www.smiltene apmeklētības statistika 2016.gadā 
18

 

 

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

Domei”, kur iedzīvotāji var uzdot sev interesējošus jautājumus vai sniegt ierosinājumus. 

Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta aicinot piedalīties sabiedriskajās apspriešanās un 

organizējot aptaujas. Smiltenes novada dome no 2016.gada 8. līdz 29.februārim veica iedzīvotāju 

aptauju par pašvaldības darbu 2015.gadā. 

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

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

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

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

pagastos. Kā arī aicinājām iedzīvotājus sniegt viedokli par svarīgākiem darbiem, kas pašvaldībai 

ir jāpaveic 2014.gadā pilsētā un pagastos. Aptaujā kopumā piedalījās 157 respondenti. 

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, 108 respondenti 

jeb 68,8 % atbildēja ar Drīzāk apmierināts, pilnīgi apmierināti ar dzīves kvalitāti novadā ir 8,3% 

jeb 13 respondenti, bet 19,1% jeb 30 respondenti, kas piedalījās atbildēja, ka ir drīzāk 

neapmierināti, pilnīgi neapmierināts ir 4 respondenti jeb 2,5%. Savukārt nav viedokļa atzīmējuši 

3 respondenti jeb 1,9%. Salīdzinot ar iepriekšējā gada aptaujas datiem apmierinātības līmenis ir 

nedaudz samazinājies.  

 
22.attēls Iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā

19
 

 

Vērtējot Smiltenes novada pašvaldības darbu 2015.gadā, 6 respondenti jeb 3,8% to vērtē 

ļoti pozitīvi, 53 respondenti jeb 33,8% pozitīvi, 72 jeb 45,9% apmierinoši, 17 jeb 10,8% negatīvi 

un respondenti jeb 2,5% ļoti negatīvi. Savukārt 5 respondentiem jeb 3,2% nav viedokļa par 

pašvaldības darbu 

                                                 
18

 Datu avots: Google Analytics 

 
19

 Datu avots: Ikgadējā smiltenes novada iedzīvotāju aptauja  

http://www.smiltene/


43 

 

.  
 

23.attēls Iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar pašvaldības darbu
20

 

 

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

skaits – Smiltenes novada draugiem.lv lapā ir 1984 sekotāju, bet Twitter kontam 1727 sekotāju 

2015.gadā un kopā sociālajos tīklos 2015.gadā publicēti 2520 ieraksti. Augustā izveidotajam 

Smiltenes novada Facebook kontam ir 648 sekotāji. Šajās lapās, galvenokārt, tiek atspoguļotas 

aktualitātes, jaunākā informācija par pašvaldības darbu, kultūras, sporta, izglītības un tūrisma 

norisēm Smiltenes novadā.  

 
 

24.attēls Smiltenes novada draugiem.lv lapa 

 

                                                 
20

 Datu avots: Ikgadējā smiltenes novada iedzīvotāju aptauja  

 



44 

 

 
 

25.attēls Smiltenes novada twitter.com konts 

 

 
 

26.attēls Smiltenes novada Facebook lapa 

 

3.9. Starptautiskā sadarbība 2015.gadā  

 

Katru gadu Smiltenes novada pašvaldība turpina sadarbību ar esošajām sadraudzības 

pilsētā. Gan mūsu pašdarbības kolektīvi kuplina dažādu svētku, festivālu programmas, gan arī 
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pie mums viesojas sadraudzības pašvaldību kolektīvi, delegācijas. Skolās notiek skolēnu 

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

abos virzienos – gan pie mums, gan ārvalstīs, jo svarīgi stiprināt sadarbību un iegūt arvien jaunas 

iespējas sadarbības attīstīšanai. Arī 2015.gads nebija izņēmums, jo tika organizētas vairākas 

nozīmīgas sadraudzības aktivitātes.  

No 15.-17.aprīlim Smiltenes novada domes delegācija un novada uzņēmēji devās vizītē 

uz Novopolockas pilsētu Baltkrievijā. Vizītes laikā notika oficiālā pieņemšana pie Novopolockas 

pašvaldības vadības, kokapstrādes un naftas pārstrādes uzņēmumu apmeklējums un tikšanās ar 

pārstāvjiem, izglītības iestāžu – pirmsskolas izglītības iestādes apskate un Novopolockas 

augstskolas apmeklējums. Novopolockas pašvaldība ir ieinteresēta sadarbībai ar Smiltenes 

novadu un novada uzņēmējiem, īpaši uzsverot atkritumu apsaimniekošanas pieredzi, sporta, 

kultūras jomu un uzņēmējdarbību, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un sadarbību ar 

konkrētiem uzņēmējiem, sekmētu kultūras un sporta attīstību. sadarbību." 

No 2. līdz 8.maijam Smiltenes novada domes pārstāvji – domes priekšsēdētājs Gints 

Kukainis, deputāts un z/s "Kalējiņi 1" īpašnieks Kaspars Putrālis un Smiltenes novada uzņēmēji 

– A/S "Smiltenes piens" pārdošanas vadītājs Egils Mūrnieks, SIA "AL Mežs" valdes 

priekšsēdētājs Mikus Lacbergs un SIA "LAM" mazumtirdzniecības direktors Andis Skrapcis, 

kopā ar Zemkopības ministrijas delegāciju, devās uz Ķīnas pilsētu Šanhaju. Vizītes laikā notika 

Brīvās tirdzniecības zonas apmeklējums, tikšanās ar Lauksaimniecības produktu tirdzniecības 

asociāciju un Šanhajas pašvaldības pārstāvjiem. Šajā laikā Šanhajā notika nozīmīga starptautiskā 

izstāde "SIAL China", kuru apmeklēja arī Smiltenes novada delegācija. 

Smiltenes novads XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos uzņēma viesus no 

Francijas pilsētas Labennes – dejotājus uz koka kājām “Les Bergers du Seignanx” un Čehijas – 

jauniešu deju kolektīvu „Pisečánek”. Viesu kolektīvi bija svētku līdzdalībnieki un piedalījās gan 

koncertos, gan svētku gājienā 12.jūlijā. Savukārt 13.jūlijā dejotāji uz koka kājām “Les Bergers 

du Seignanx” sniedza koncertu smilteniešiem. 

 
27.attēls. Francijas pilsētas Labennes – dejotāji uz koka kājām “Les Bergers du 

Seignanx” 

No 5. līdz 8. augustam Vācijā, Giterslo apriņķī notika 9. Latvijas – Vācijas sadarbības 

konference. Smiltenes novadu konferencē pārstāvēja 15 cilvēku delegācija. Konferences 

galvenās tēmas pieaugušajiem bija profesionālā izglītība, ģimeņu konsultēšana, korupcijas 

novēršana, krājkasu un banku nozīme, apmaiņa kultūras jomā. Paralēli forumam notika jauniešu 

tikšanās par tēmu „Saglabāt dabu – saudzēt klimatu”. Smiltenes novada delegācijā Latviju 

pārstāvēja jaunieši no Smiltenes tehnikuma, Smiltenes ģimnāzijas un Smiltenes Centra 

vidusskolas, Smiltenes novada domes un izglītības iestāžu vadītāji. 

17.augustā Grundzāles Jauniešu Deju kolektīvs “Riedēni” un tā vadītāja Daiga Gulbe 

devās uz Ungāriju, lai piedalītos 12. Sv. Stefana starptautiskajā folkloras un tautas deju festivālā, 

kas norisinājās no 18.-21.augustam dažādās Ungārijas pilsētiņās. 

16. septembrī “Smiltenes NKUP” apciemoja nozares kolēģi no Dānijas – uzņēmēji, kuru 

bizness saistīts ar ūdenssaimniecību. Vizīte notika sadarbībā ar Dānijas vēstniecību Latvijā. 

Ar “Smiltenes NKUP” darbības virzieniem iepazīstināja valdes loceklis Aigars Vīvuliņš un 

komunālinženieris ūdenssaimniecībā Gints Eislers un tehniskais direktors Raitis Melderis. Viņi 
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dāņu uzņēmējiem izklāstīja par uzņēmuma vēsturi, finanšu resursiem un detalizētāk pievērsās 

ūdenssaimniecībai – kā notiek ūdens ieguve, atdzelžošana, kā ūdens nonāk pie cilvēkiem, kā tiek 

kontrolēta tā kvalitāte un kā notiek notekūdeņu un kanalizācijas ūdeņu savākšana un attīrīšana. 

Tāpat dāņi uzzināja par Eiropas fondos piesaistīto finansējumu projektiem Smiltenes novadā un 

“Smiltenes NKUP” nākotnes iecerēm. Dāņu uzņēmēji iepazīstināja ar saviem uzņēmumiem un to 

piedāvātajām iespējām. Lai gūtu labāku ieskatu “Smiltenes NKUP” ūdenssaimniecības procesos, 

smiltenieši dāņiem parādīja BIO NAI Brutuļos un ūdens ieguves un atdzelžošanas iekārtas 

Smiltenē. Dāņus ļoti ieinteresēja metodes, ar kurām strādā ūdenssaimniecību pārziņi Latvijā. 

Tikšanās laikā tika dibināti vērtīgi kontakti, kuri, iespējams, sekmēsies ar turpmāku sadarbību. 

2016.gadā plānota Ukrainas, Igaunijas un Baltkrievijas delegāciju vizītes Smiltenē, kā arī 

Zviedru dienas, kuras, sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā, tiks rīkotas martā. 

 

3.10. Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām 

Kopumā Smiltenes novadā reģistrētas 94 biedrības un nodibinājumi. Par aktīvām var 

uzskatīt apmēram pāris desmitu nevalstisko organizāciju.  

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem jaunu un plašāku pakalpojumu klāstu, Sociālais dienests 

sadarbojas ar biedrībām, kuru mērķis ir sociālā atbalsta sniegšana un dažādu sociālās atstumtības 

grupu iekļaušanās sabiedrībā, atbalstot brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, sporta pasākumus, 

nodrošinot bezmaksas telpas mērķa grupu pasākumiem, piedalījusies transporta uzturēšanas 

izdevumu segšanai, finansiālu atbalstu biedrībām 18297,00 EUR 

 

 

 

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

nodibinājumiem.
21

 

Nr. Iestādes, biedrības nosaukums Mērķis Summa 

1 Tehnisko sporta veidu klubs Smiltene Dotācijas 1 400 

2 Smiltenes sporta centrs Dotācijas 23 308 

3 Futbola klubs Smiltene Dotācijas 5 996 

4 Smiltenes vanagi biedrība Dotācijas 700 

5 BMX klubs Silvas Ziķeri biedrība Dotācijas 900 

6 Orientēšanās sporta klubs Azimuts biedrība Dotācijas 2 404 

7 Abulas lauku partnerība biedrība Dotācijas 2 200 

8 Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca Dotācijas 2 569 

9 Smiltenes Romas katoļu draudze Dotācijas 711 

10 Drejas SIA Dotācijas 1 500 

11 Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrība Dotācijas 500 

12 ‘Variņi’ lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība biedrība Dotācijas 710 

13 SAULES KALNS nodibinājums Dotācijas 2 541 

14 EMMAUS SMILTENE Dotācijas 6 080 
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 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 



47 

 

15 Latvijas Sarkanais Krusts biedrība Dotācijas 5 680 

16 ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām biedrība Dotācijas 5 280 

17 Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālā biedrība Dotācijas 770 

18 Ligzdiņa bērnu brīvā laika centrs Dotācijas 700 

Kopā  63 949 

 

 

 

Ir sadarbība ar dažādām biedrībām Latvijā „Svētā Jāņa palīdzība,” „Rīgas pestīšanas 

armija”sociālā dienesta darbinieces Blomes un Palsmanes pagastos organizē humānās palīdzības 

pievedumus (tekstilizstrādājumus, rotaļlietas, apģērbus, apavus, sadzīves lietas) pagasta 

iedzīvotājiem. Sociālās darbinieces pagastos sadarbībā ar LSK Smiltenes  nodaļu dalīja trūcīgām 

personām Eiropas atbalsta pārtikas pakas 

Darbinieki visa gada garumā dodas ciemos pie  pensionāriem  jubilejās sveicot  75., 80., 

85., 90 un gados vecākus,  pagastos iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā  „Tracis pirms 

skolas” 

2015.gadā turpinājās NVA pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ieviešana 

Smiltenes novadā, periodā no 2015.gada 1.februāra  līdz 2015.gada 30.decembrim tika 

izveidotas 12 jaunas algoto pagaidu sabiedriskā darba vietas, no septembra 14 darba vietas. 

2015.gadā sociālie darbinieki 6 jauniešiem - 12. klašu skolniekiem, kuri pēc vidējās 

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

finansiālos līdzekļus mācību maksām, sagatavoja ieteikuma vēstules iesniegšanai Vītolu fondā. 

. Smiltenes novada dome 2015.gadā turpināja atbalstīt nevalstisko organizāciju iniciatīvas, 

organizējot projektu līdzfinansēšanas konkursu. 2015.gadā Smiltenes novada dome izsludināja 

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

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

sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās. Pirmā kārta tika izsludināta 

2015.gada maijā. Projekta iesniegšanas termiņa tika saņemti četri projekta iesniegumi. Savukārt 

2.kārta tika izsludināta oktobrī un saņemti tika divi pieteikumi. No saņemtajiem pieteikumiem 

visi seši tika atbalstīti Smiltenes novada domes līdzfinansējuma saņemšanai. No apstiprinātajiem 

sešiem projektiem realizēti tika četri projekti: 

 Projekts „Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija”, 

iesniedzējs Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze. Pašvaldības līdzfinansējums 646,43 

euro apmērā. Projekta īstenošanas rezultātā Palsmanes luterāņu baznīcai veikta 

arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Ar izpētes materiālu var iepazīties 

Smiltenes novada tūrisma informācijas centrā un Palsmanes luterāņu baznīcā. 

 Projekts „Sporta un veselības diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, iesniedzējs 

biedrība „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Pašvaldības līdzfinansējums 

556,42 euro apmērā. Projekta īstenošanas rezultātā biedrība noorganizēja sporta un 

veselības dienu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Piedalījās 70 sportot gribētāji. 

 Projekts „Radošo ideju diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, iesniedzējs biedrība 

„ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Pašvaldības līdzfinansējums 445,62 euro 

apmērā. Projekta īstenošanas rezultātā tika veicināta cilvēku ar īpašām vajadzībām 

integrācija sabiedrībā, rīkojot kultūras pasākumu koncertu un amatniecības darbu izstādi 

ar pašu cilvēku ar invaliditāti aktīvu iesaistīšanos projektā. Pasākumā piedalījās 76 

dalībnieki. 

 Projekts „Ieklausies un sadzirdi”, iesniedzējs Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība 

"Variņi”. 
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Projektu konkurss tika organizēts jau piekto gadu. Katram projekta piešķirtais 

līdzfinansējuma apjoms sastādīja līdz 30% no projekta atbilstoši izmaksu kopējās summas, 

nepārsniedzot 710, 00 euro. 

 

3.11. Sabiedriskā kārtība Smiltenes novadā 

2015.gadā Smiltenes novada Pašvaldības policijas (turpmāk – SNPP) personālsastāvs tika 

papildināts ar vienu štata vietu – kārtībnieku. SNPP darbiniekiem notika vairāki kvalifikācijas 

celšanas kursi un semināri, kuros tika papildinātas un nostiprinātas teorētiskās zināšanas. 

Pašvaldības policijā tika turpināts darbs pie darbinieku teorētiskās apmācības, kā arī stiprinātas 

iemaņas praktiskajās nodarbībās tuvcīņā un šaušanā. SNPP organizēja izglītojoša rakstura 

tikšanās ar novada izglītības iestāžu, kā arī Smiltenes tehnikuma audzēkņiem. 

2015.gada 31.augustā, pamatojoties uz noslēgto deleģējuma līguma pamatu starp 

Smiltenes un Apes novada domēm, SNPP uzsāka darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanas 

jomā Apes novada administratīvajā teritorijā. Pakalpojums tika sniegts līdz 2015.gada 

31.decembrim. Iepriekš minētā līguma darbības laikā SNPP veica 21 izbraukumus (reidus) uz 

Apes novadu, kuru laikā nobrauca 2323 kilometrus un nostrādāja 176 stundas. 

2015.gadā Smiltenes novadā SNPP nodrošināja sabiedrisko kārtību un uzturēja drošību 

dažādos publiskos izklaides un piemiņas pasākumos (sporta un kultūras pasākumi, tirgi, atceres 

un piemiņas un militāri pasākumi, svētku gājieni u.tml.). Kopā uzraudzīta sabiedriskā kārtība 58 

novadā notikušajos publiskajos pasākumos. 

Pašvaldības policija 2015.gadā kopumā ir saņēmusi un reģistrējusi 1345 ziņas par 

dažādiem pārkāpumiem un notikumiem Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. Lielāko 

daļu no SNPP saņemtās informācijas aizņem ziņas par alkohola reibuma stāvoklī esošām 

personām – 166 reizes, savukārt 70 reizes SNPP sniedza atbalstu pašvaldības/valsts iestādēm. 

Tāpat 2015.gadā policija nogādājusi dzīvesvietās 89 personas, kuras alkohola ietekmes dēļ bija 

zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties. Reģistrēti arī 106 gadījumi, kuri saistīti ar klaiņojošiem 

un/vai pamestiem dzīvniekiem. 

2015.gadā SNPP sastādīja 182 administratīvā pārkāpuma protokolus un 34 protokolus – 

paziņojumus par transporta līdzekļu novietošanas un stāvēšanas pārkāpumiem (bez 

transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes). 
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PĀRKĀPUMA VEIDS No iedz. Patrulējot No VP KOPĀ

VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA 432 795 118 1345

Personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā 53 97 16 166

Nepilngadīgo pārkāpumi 14 47 3 64

Ģimenes konflikti 27 1 20 48

Aizdomīgas personas 22 6 7 35

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 75 27 4 106

Ugunskuru kurināšana neatļautās vietās 5 5 1 11

Naktsmiera traucēšana, trokšņošana 22 1 4 27

Vides piesārņošana, piegružošana 8 14 3 25

Dabisko vajadzību nokārtošana publiskās vietās 1 22 23

Zādzības 13 1 3 17

Spļaušana uz ielas 4 4

Huligāniski konflikti 26 1 11 38

Ceļu satiksmes pārkāpumi 30 86 8 124

Palīdzība NMP dienestam 1 21 5 27

Pazudušas personas 7 1 2 10

Pārbaudīti makšķernieki 2 17 2 21

Makšķerēšanas un zvejas pārkāpumi 2 7 1 10

Labiekārtojuma elementu bojāšana, apzīmēšana 3 1 1 5

Personas ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu 22 22

Sab.kārtības nodrošināšana pasākumos 58 58

Mutvārdu aizrādījumi 66 66

Personas nogādātas dzīvesvietā 89 89

Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI 38 1 39

Sniegta palīdzība valsts/pašvaldības iestādēm 1 66 3 70

Aizturēti velosipēdu vadītāji reibuma stāvoklī 9 9

Aizturēti autovadītāji reibuma stāvoklī 3 1 4

Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana 4 4

Gulēšana, nakšņošana kāpņu telpās 2 1 3

Gulēšana publiskās vietās 17 16 4 37

Nepamatots policijas izsaukums 2 2 4

Informācija par faktiem, kas neapstiprinājās 8 3 11

Citi notikumi, pārkāpumi 79 53 10 142

Reklāmas pārkāpumi 1 2 3

Alkohola lietošana sabiedriskās vietās 3 1 2 6

Kaimiņu domstarpības, strīdi 8 1 9

Reidi makšķerēšanas vietās 8

SNPP saņemtā un reģistrētā informācija 2015. gadā

 
28.attēls Smiltenes novada Pašvaldības policijā reģistrētie pārkāpumi 2015.gadā

22
 

 

 

                                                 
22

 Datu avots: Smiltenes novada Pašvaldības policija 
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4. SMILTENES NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

4.1. Attīstības plānošanas dokumenti 

Smiltenes novada pašvaldības galvenie plānošanas dokumenti, kuros noteiktas pašvaldības 

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

programma, kā arī citi plānošanas dokumenti.  

Vietējai pašvaldībai var būt šādi savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas dokumenti:  

a. vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija; 

b. vietējās pašvaldības attīstības programma; 

c. vietējās pašvaldības teritorijas plānojums; 

d. detālplānojumi; 

e. lokālplānojumi; 

f. tematiskie plānojumi. 

 

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

ESF finansēta projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana” ietvaros Sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti” 2013.gadā sagatavota Smiltenes 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam. 

Stratēģijas īstenošana norit ar pakārtoto pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādi. 

2014.gadā gatavoti Vidzemes plānošanas reģiona plānošanas dokumenti, kuros iestrādāts arī 

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas redzējums un telpiskās attīstības perspektīva. 

 

Smiltenes novada attīstības programma 

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

29.novembrī. 

Sagatavots un 2015.gada 28.oktobrī apstiprināts Pārskats par Attīstības programmas 

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

progresu un sasniegto rādītāju izvērtējums, kā arī vidējtermiņa prioritāšu, rīcības virzienu un 

uzdevumu progresa analīze.  

Saskaņā ar 2015.gada 26.novemra lēmumu uzsākta Attīstības programmas Rīcības plāna 

un Investīciju plāna aktualizācija, kas pabeigta 2016.gada 27.janvārī. Investīciju plānā 

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

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

5.6.2. projektu ideju apraksti, kuriem būs iespējams piesaistīt naudu novada uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanai. 

Smiltenes novada teritorijas plānojums 

Teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 

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

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

izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai. 

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

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

plānojumiem”. 

Smiltenes novada teritorijas plānojums sastāv no visu 9 teritoriālo vienību teritorijas 

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

lokolplānojumus un detālplānojumus. 

 

Lokālplānojumi 

Spēkā ir 1 lokālplānojums: 2014.gada 29.jūlijā apstiprināts lokālplānojums Launkalnes 

pagasta Silvas ciemā, īpašumam Silva 23. 
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Detālplānojumi 

Spēkā ir 3 detālplānojumi: Smiltenes novada domes sēdē 2009.gada 30.septembrī (sēdes 

protokols Nr.9, 18.§.) apstiprināti Smiltenes novada domes saistošie noteikumi: 

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

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

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

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

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

detālplānojums (apstiprināts 2008.gada 19.martā). 

 

Saskaņā ar 2015.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu ir uzsākta detālplānojuma izstrāde 

pašvaldības īpašumam Smiltenē Drandu ielā 5c ar mērķi izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai 

teritorijas attīstībai, jaunai savrupmāju dzīvojamai apbūvei, transporta un tehniskās 

infrastruktūras izveidei. 2015.gada 30.decembrī Dome pieņēma lēmumu par detālplānojuma 

1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai. 

 

 

Smiltenes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir atklāti dokumenti, kas 

pieejami ikvienam interesentam. Plānošanas dokumenti pieejami Smiltenes novada domē un 

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

2015.gada laikā Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) ievietoti visi 

Smiltenes novada plānošanas dokumenti, lai tie būtu savietoti un skatāmi vienviet ar pārējiem 

Latvijas teritorijā sagatavotajiem teritorijas plānošanas dokumentiem. 
 

4.2. Attīstības plāna īstenošana 

2015. gada laikā attīstības plāna īstenošanas ietvaros sagatavotas un izsniegtas 20 izziņas 

(2014.g. 29 izziņas) par zemes lietošanas veida atbilstību vai neatbilstību Smiltenes novada 

teritorijas plānojumam, sniegti 136 atzinumi par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

pašvaldības funkciju veikšanai saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentiem (2014.g. 143 

atzinumi), kā arī sniegti cita veida atzinumi. 

Saskaņoti darbības plāni ar AS „Latvijas Valsts meži”, AS „Sadales tīkli”, u.c. 

institūcijām. 

Gada laikā pēc dažādu institūciju pieprasījuma pakopota informācija par ražošanas zonām 

novadā, degradētajām teritorijām, rekultivētajām atkritumu izgāztuvēm, satiksmes infrastruktūru, 

objektiem, kuriem nepieciešami energoefektivitātes pasākumi, uzņēmēju attīstības plāniem, u.c. 

2015.gadā apstiprināts darba grupas sagatavotais Smiltenes novada izglītības attīstības 

plāns 2015.-2020.gadam. 

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

seguma būvniecības un pārbūves prioritāšu noteikšanas atbilstoši Domes apstiprinātajiem atlases 

kritērijiem, lai 2016.gada sākumā varētu organizēt apspriešanu ar vietējiem uzņēmējiem, un 

izveidotu pašvaldības grants ceļu un ielu bez cietā seguma būvniecības un pārbūves sarakstu 

prioritārā secībā. 

 

Smiltenes novadā realizētie un plānotie pašvaldības attīstības projekti  

2015.gadā strādāts pie 16 dažādu projektu ieviešanas, vairāk kā 33 projektu rezultātu 

uzturēšanas, kā arī vairāku projektu sagatavošanas. 

Gada laikā nodaļas speciālisti sagatavojuši 10 dažāda apjoma projekta iesniegumus ar 

pavaddokumentiem. 

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

informētu tos par ieviešanas progresu, u.c. kopumā sagatavoti 15 maksājumu pieprasījumi, 9 

progresa pārskati, 5 pārskati par Horizontālo prioritāšu ieviešanu, gatavotas projektu naudas 
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plūsmas, projektu vadības un grāmatvedības organizācijas apraksti, u.c. Projektu obligātās 

publicitātes nodrošināšanai sagatavotas vairāk kā 20 relīzes.  

2015. gada laikā projekta īstenošanas vietās bijušas 5 projekta finansētāja vai revīzijas 

iestādes pārbaudes. 

2015. gada laikā sagatavoti 33 iepriekš īstenoto projektu pēcieviešanas pārskati. Lai tos 

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

skaita analīze rekonstruētajās ielās, gruntsūdeņu analīžu veikšana rekultivētajās atkritumu 

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

apgaismojuma elektrības patēriņu analīze, gatavoti dati iegādātā aprīkojuma apdrošināšanai, 

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

2015.gadā turpināta līdzdalība vairākos citu institūciju (VARAM, LPS, SIA 

„EKODOMA”) vadītos sadarbības projektos, kā partnerim. 
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5. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS  

5.1. Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi  

Smiltenes novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžets tika apstiprināts 2015. gada 25.februārī 

(Saistošie noteikumi Nr.5/15). Pamatbudžeta grozījumi gada laikā veikti četras reizes sakarā ar papildus 

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

izdevumu izmaiņām pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

Tabula Nr.8 Pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2014., 2015. gadā un plānotais budžets 2016. gadā 

 (EUR) 

N. p.k. Rādītāji 2014.gada 

izpilde 

2015.gada 

izpilde  

2016.gada 

plāns  

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 12 438 269 12 387 473 13 210 065 

     

1.1. Nodokļu ieņēmumi: 6 978 014 6 868 932 7 130 044 

1.1.1. ienākuma nodokļi 6 250 537 6 113 226 6 422 741 

1.1.2. īpašuma nodokļi 672 498 700 700 652 303 

1.1.3. azartspēļu nodoklis 54 979 55 006 55 000 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi: 199 750 110 898 63 036 

1.2.1. ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 31 657 33 265 993 

1.2.2. valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas 27 917 26 907 26 761 

1.2.3. naudas sodi un sankcijas 29 161 1 923 1 927 

1.2.4. pārējie nenodokļu ieņēmumi 9 634 11 196 15 390 

1.2.5. ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas 

101 381 37 607 17 965 

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumi,  
tai skaitā:  

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; 

ārvalstu finanšu palīdzība 

365 890 
 

365 890 

0 

447 456 
 

423 802 

23 654 

422 265 
 

420 823 

1 442 

1.4. Transferti: 4 894 615 4 960 187 5 594 720 

1.4.2. valsts budžeta transferti 4 780 623 4 833 094 5 452 673 

1.4.3. pašvaldību budžetu transferti 113 992 127 093 142 047 

2. Izdevumi (kopā): 11 552 053 11 804 692 14 664 953 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā) 11 552 053 11 804 692 14 664 953 

2.1.1. vispārējie valdības dienesti 1 239 876 1 466 070 1 770 915 

2.1.2. sabiedriskā kārtība un drošība 124 551 140 185 233 707 

2.1.3. ekonomiskā darbība  310 276 151 022 723 188 

2.1.4. vides aizsardzība 481 363 547 166 489 375 

2.1.5. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 277 471 796 538 1 439 566 

2.1.6. veselība 66 716 64 829 73 800 

2.1.7. atpūta, kultūra un reliģija 1 590 719 1 543 763 1 726 164 

2.1.8. izglītība 5 707 679 6 339 658 7 362 062 

2.1.9. sociālā aizsardzība 753 402 755 461 846 176 
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Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

 

N. p.k. Rādītāji 2014.gada 

izpilde  

2015.gada 

izpilde  

2016.gada 

plāns  

 

2.2. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

(kopā) 

11 552 053 11 804 692 14 664 953 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 9 501 276 10 568 023 11 949 209 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 8 757 286 9 977 941 11 237 305 

 atalgojums 4 570 650 5 154 227 5 622 026 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

1 111 621 1 274 094 1 477 960 

mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 

37 013 37 978 55 834 

pakalpojumi 1 975 981 2 323 411 2 643 983 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs 

1 020 307 1 153 580 1 382 287 

izdevumi periodikas iegādei 7 419 7 691 7 578 

budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

34 295 26 960 47 637 

2.2.1.2. Procentu izdevumi 21 128 11 427 20 735 

2.2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, 496 660 429 505 513 224 

 tai skaitā:  

subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem; 

sociālie pabalsti 

 

60 747 

 

435 913 

 

63 949 

 

365 556 

 

80 690 

 

432 534 

2.2.1.4. Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība  

226 202 149 150 177 945 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 2 050 777 1 236 669 2 715 744 

 tai skaitā:  

pamatkapitāla veidošana; 

kapitālo izdevumu transferti 

 

1 920 846 

129 931 

 

1 227 878 

8 791 

 

2 715 744 

0 

3. Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (-) +886 216 +582 781 -1 454 888 

4. Aizņēmumi (kopā): -175 522 -379 839 -405 754 

4.1. Saņemtie aizņēmumi (kopā) 478 832 0 0 

4.2. Saņemto aizņēmumu atmaksa (kopā) -654 354 -379 839 -405 754 

5. Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu 

kapitālā 

-365 929 -149 421 -62 820 
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Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 

Salīdzinot pašvaldības 2015. gada konsolidēto pamatbudžeta izpildes ieņēmumu daļu ar 

iepriekšējā perioda budžeta ieņēmumu daļu, redzams, ka 2015. gada ieņēmumi sastāda 99,59 % 

pret 2014. gada ieņēmumiem un kopējais samazinājums ir 50 796 EUR. 2015. gadā 

samazinājušies nodokļu ieņēmumi par 109 082 EUR, bet nenodokļu ieņēmumi - par 88 852 

EUR. Salīdzinot ar 2014. gadu, palielinājušies ieņēmumi maksas pakalpojumiem un citiem pašu 

ieņēmumiem par 57 912 EUR, ārvalstu finanšu palīdzībai - par 23 654 EUR, transfertu 

ieņēmumiem - par 65 572 EUR.  

 
29.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2015.gadā.

23
 

 

 
30.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2014. un 2015. gadā.

1 

                                                 
23

 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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2015. gadā nodokļu ieņēmumi sastāda 98,4% pret iepriekšējā gada nodokļu ieņēmumiem.  

Tabula Nr.9 Pašvaldības nodokļu ieņēmumi (EUR) 

Rādītāji 2014.gads 2015.gads Izmaiņas (+,-) 

Nodokļu ieņēmumi - kopā 6 978 014 6 868 932 -109 082 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 250 537 6 113 226 -137 311 

Īpašuma nodoklis 672 498 700 700 +28 202 

Azartspēļu nodoklis 54 979 55 006 +27 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

2015. gadā nenodokļu ieņēmumi sastāda 55,5% pret iepriekšējā gada ieņēmumiem. 

Pārskata periodā par 63 774 EUR samazinājušies ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas. 

Pārdoti ēku un būvju īpašumi par 9 380 EUR, zemes īpašumi par 24 946 EUR, kustamais 

īpašums un manta par 3 281 EUR. Par 27 238 EUR samazinājušies naudas sodi un sankcijas, jo 

naudas sodos un sankcijās neuzskaita nekustamā īpašuma nodokļa kavējuma naudu. 

Tabula Nr.10 Pašvaldības nenodokļu ieņēmumi (EUR) 

Rādītāji 2014.gads 2015.gads Izmaiņas (+,-) 

Nenodokļu ieņēmumi - kopā 199 750 110 898 -88 852 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 31 657 33 265 +1 608 

Valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas 

nodevas 

27 917 26 907 -1 010 

Naudas sodi un sankcijas 29 161 1 923 -27 238 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 9 634 11 196 +1 562 

Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas 

101 381 37 607 -63 774 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

2015. gadā budžeta iestāžu ieņēmumi sastāda 122,3% pret iepriekšējā gada ieņēmumiem. 

Palielinājums ir ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem, par pārējiem budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi par starpniecība pakalpojumiem) un pārējiem 

iepriekš neklasificētiem ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 

(līdzfinansējums XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem). Samazinājās ieņēmumi 

par kancelejas pakalpojumiem un par nomu un īri.  

2015. gadā realizēti projekti no ārvalstu finanšu palīdzības, kuros ieņēmumi no vadošā partnera 

sastādīja 23 654 EUR.   

Tabula Nr.11 Pašvaldības maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (EUR) 

Rādītāji 2014.gads 2015.gads Izmaiņas (+,-) 

Budžeta iestāžu ieņēmumi - kopā 365 890 447 456 +81 566 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi -
kopā 

365 890 423 802 +57 912 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 155 403 156 697 +1 294 

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 
kancelejas pakalpojumiem 

82 74 -8 

Ieņēmumi par nomu un īri 82 078 80 049 -2 029 

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

124 881 156 134 +31 253 

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi par 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

3 446 30 848 +27 402 
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Ārvalstu finanšu palīdzība 0 23 654 +23 654 

2015. gadā transfertu ieņēmumi sastāda 101,3% pret iepriekšējā gada ieņēmumiem un  

kopējais palielinājums ir 65 572 EUR. 

Pārskata gadā par 113 715 EUR samazinājušies saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim, tai skaitā, par 18 837 EUR pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai. 

2015. gadā par 88 141 EUR samazinājušies no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem), jo noslēgušies vairāki Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti. 

Ieņēmumi lielākajiem projektiem: 

 „ Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Smiltenes pilsētas izgāztuves 

Drandu ielā 24 rekultivācija” – 72 585 EUR; 

 „ Pārrobežu atlētika” – 75 240 EUR. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2015. gadā palielinājušies saņemtie ieņēmumi no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un dotācija, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 

procentu līmenī. 

Tabula Nr.12 Pašvaldības transfertu ieņēmumu (EUR) 

Rādītāji 2014.gads 2015.gads Izmaiņas (+,-) 

Transferti-kopā 4 894 615 4 960 187 +65 572 

Valsts budžeta transferti 4 780 623 4 833 094 +52 471 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 
noteiktam mērķim 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 
transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu 
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 
transferti 

3 462 397 
 

318 432 
 
 
 
 

846 530 
 

153 264 
 

3 348 682 

 

230 291 
 
 
 
 

938 227 
 

315 894 
 

-113 715 

 

-88 141 

 

 
 

+91 697 

 

+162 630 

Pašvaldību budžetu transferti 113 992 127 093 +13 101 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām 
pašvaldībām  

113 992 127 093 +13 101 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Pašvaldības būtiskāko izdevumu daļu sastāda izdevumi izglītībai – 53,7 % no visiem 

izdevumiem, atpūtai, kultūrai un reliģijai 13,1%, vispārējiem valdības dienestiem 12,4%.  
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31.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2015.gadā 

 

Pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta izdevumi sastāda 102,2 % pret iepriekšējo periodu, 

kopējais palielinājums ir 252 639 EUR. 

Lielākais palielinājums 2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, ir izglītībai – 631 979 EUR, tai 

skaitā, palielinājums atlīdzībai - 474 875 EUR, vispārējiem valdības dienestiem – 226 194 EUR, 

tai skaitā, kapitālam remontam un rekonstrukcijai - 121 498 EUR, bet samazinājums – teritoriju 

un mājokļu apsaimniekošanai, ekonomiskai darbībai. Samazinājums izdevumiem teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošanai skaidrojams ar Tepera ezera Smiltenē hidrotehnisko būvju 

rekonstrukcijas pabeigšanu. Izdevumu ekonomiskai darbībai samazinājums, salīdzinot ar 

iepriekšējo periodu, skaidrojams, ka nebija ES finansētie ielu rekonstrukciju projekti. 

Tabula Nr.13 Pašvaldības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR) 

Rādītāji 2014.gads 2015.gads Izmaiņas (+,-) 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām - kopā 

11 552 053 11 804 692 +252 639 

Vispārējie valdības dienesti 1 239 876 1 466 070 +226 194 

Sabiedriskā kārtība un drošība 124 551 140 185 +15 634 

Ekonomiskā darbība 310 276 151 022 -159 254 

Vides aizsardzība 481 363 547 166 +65 803 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 277 471 796 538 -480 933 

Veselība 66 716 64 829 -1 887 

Atpūta, kultūra un reliģija 1 590 719 1 543 763 -46 956 

Izglītība 5 707 679 6 339 658 +631 979 

Sociālā aizsardzība 753 402 755 461 +2 059 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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32. attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pa gadiem 
 

Tabula Nr.14 Pašvaldības izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR) 

Rādītāji 2014.gads 2015.gads Izmaiņas (+,-) 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām - kopā 

11 552 053 11 804 692 +252 639 

Atalgojums 4 570 650 5 154 227 +583 577 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātas iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

1 111 621 1 274 094 +162 473 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

dienesta, darba braucieni 

37 013 37 978 +965 

Pakalpojumi 1 975 981 2 323 411 +347 430 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 

1 020 307 1 153 580 +133 273 

Izdevumi periodikas iegādei 7 419 7 691 +272 

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

34 295 26 960 -7 335 

Procentu izdevumi 21 128 11 427 -9 701 

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām 
un nodibinājumiem 

60 747 63 949 +3 202 

Sociālie pabalsti 435 913 365 556 -70 357 

Uzturēšanas izdevumu transferti, starptautiskā 
sadarbība 

226 202 149 150 -77 052 

Pamatkapitāla veidošana: 

   tai skaitā: 

nemateriālie ieguldījumi 

pamatlīdzekļu iegāde 
pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
būvniecība, kapitālais remonts un 
rekonstrukcija 

1 920 846 

 

54 417 

450 728 
1 415 701 

1 227 878 

 

9 260 

549 746 
668 872 

-692 968 

 

-45 157 

+99 018 
-746 829 

Kapitālo izdevumu transferti 129 931 8 791 -121 140 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

Izdevumu par atalgojumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām 

iemaksām palielinājums veidojās, jo palielināts atalgojums, palielinot minimālo algu.   
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Pakalpojumu palielinājums galvenokārt saistīts ar remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumu palielinājumu par 206 697 EUR un izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem 

palielinājumu par 74 652 EUR.  

Krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra iegādei palielinājās 

izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai par 138 517 EUR, ēdināšanas izdevumi 

palielinājās par 30 406 EUR sakarā ar brīvpusdienu nodrošināšanu 4.klašu skolēniem.   

2015. gadā iegādāti nemateriālie ieguldījumi par 9 260 EUR, pamatlīdzekļi – par 549 746 

EUR. Pamatlīdzekļu izveidošanai, nepabeigtai būvniecībai, kapitālam remontam un 

rekonstrukcijai izlietoti 668 872 EUR. 

Būtiskākie nemateriālie ieguldījumi: 

 izveidota filma par Smiltenes novada represētiem par 3 980 EUR. 

Pamatlīdzekļu iegādei lielākie izdevumi bija par: 

 transporta būvēm 49 979 EUR;  

 inženierbūvēm 46 268 EUR;  

 tehnoloģiskām iekārtām un mašīnām 72 150 EUR; 

 transportlīdzekļiem 60 950 EUR;  

 saimniecības pamatlīdzekļiem 55 822 EUR;  

 datortehniku, sakaru un citu biroja tehniku 102 452 EUR; 

 pārējiem iepriekš neklasificētiem pamatlīdzekļiem 81 886 EUR.  

 

2015. gadā lielākie ieguldījumi pamatlīdzekļu izveidošanai, nepabeigtai būvniecībai, 

kapitālam remontam un rekonstrukcijai: 

 ēkas Dārza ielā 3, Smiltene rekonstrukcijas darbi par 132 923 EUR; 
 veikta vienkāršota renovācija ēkām Smiltenē, Pils ielā 3 par 20 222 EUR, Variņos Variņu tautas 

namam par 19 658 EUR; 

 veikta jumta nomaiņa Palsmanes pagasta ēkai “Pagasta nams” par 16 917 EUR; 

 veikta sporta zāles vienkāršota renovācija Smiltenes sporta skolā par 27 976 EUR un Palsmanes 

pamatskolā par 30 120 EUR; 

 tika izbūvēti stāvlaukumi: Variņos, Oktobra ielā 13 par 16 100 EUR, Vaļņu ielā 21 A par 18 910 

EUR, Pils ielā 3 par 17 191 EUR; 

 projekta „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Mētras, Raiņa, Galdnieku, Lejas, Parka un Klusā 

ielās Smiltenes novada Smiltenes pilsētā” ietvaros tika rekonstruēti 7 ielu apgaismojuma tīkli par 

65 386 EUR; 

 projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Vecpalsas upē, Grundzāles pagastā” ietvaros 

izbūvēta virszemes ūdens automātiskā monitoringa stacija par 18 138 EUR; 

 izgāztuves rekultivācija projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada 

Smiltenes pilsētas izgāztuves “Drandu ielā 24” rekultivācija” ietvaros par 101 106 EUR; 

 projekta “Bērnu rotaļu laukuma izbūve” ietvaros izbūvēts bērnu rotaļu laukums Smiltenē, Abulas 

ielā par 46 024 EUR; 

 atjaunota Smiltenes pilsētas kapu akmens sēta par 16 906 EUR.  

 

 

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanu 

Ieņēmumu pārsniegums 2015. gadā 582 781 EUR. Naudas līdzekļu atlikums uz 

31.12.2015. bija 2 494 443 EUR. 

2015. gadā pašvaldība atmaksājusi Valsts kasei aizņēmumu pamatsummas 379 839 EUR 

apmērā. 

Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 2015. gadā bija 149 421 EUR.  
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5.2. Smiltenes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 

 
Smiltenes novada pašvaldības 2015. gada speciālais budžets tika apstiprināts 2015. gada 

25. februārī (Saistošie noteikumi Nr.4/15). Speciālā budžeta grozījumi gada laikā veikti divas 

reizes sakarā ar ieņēmumu palielinājumu, izdevumu palielinājumu vai izdevumu izmaiņām pa 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Pēdējie speciālā budžeta grozījumi veikti 2015. gada 17. 

decembrī (Saistošie noteikumi Nr.22/15). 

Speciālā budžeta ieņēmumi izpildīti 102.76% apmērā, speciālā budžeta izdevumi izpildīti 

70.76% apmērā.  

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 578 EUR, valsts budžeta transferti 

autoceļu uzturēšanai – par 20 357 EUR.  

2015. gadā autoceļu uzturēšanai no speciālā budžeta izlietoti 322 040 EUR, kas ir par    

147 774 EUR vairāk nekā 2014. gadā. 

 

Tabula nr.15 Pašvaldības speciālā budžeta izpilde 2014., 2015.gadā un plānotais budžets 2016.gadā 

(EUR) 

N.p.k. 

 

Rādītāji 2014.gada 

izpilde 

2015.gada 

izpilde 

2016.gada 

plāns 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 355 226 376 025 388 848 

1.1.  Nodokļu ieņēmumi: 47 218 47 796 40 006 

1.1.1. dabas resursu nodoklis 47 218 47 796 40 006 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 136 0 0 

1.2.1. ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 136 0 0 

1.3. Transferti: 307 872 328 229 348 842 

1.3.1. valsts budžeta transferti 307 872 328 229 348 842 

2 Izdevumi (kopā) 234 329 348 194 537 081 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā) 234 329 348 194 537 081 

2.1.2. ekonomiskā darbība 174 266 322 040 474 895 

2.1.3. vides aizsardzība 60 063 26 154 62 186 

2.2. 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

(kopā) 234 329 348 194 537 081 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 234 329 345 321 486 411 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 234 329 345 321 486 411 

 

atalgojumi 854 856 860 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 202 202 203 

pakalpojumi 226 224 340 438 468 848 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs 7 049 3 825 16 500 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 0 2 873 50 670 

 pamatlīdzekļi 0 2 873 50 670 

        Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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5.3. Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžets 

Tabula nr. 16 Pašvaldības saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2014., 2015. gadā 

(EUR) 

N.p.k. Rādītāji 2014.gada 

izpilde 

2015.gada 

izpilde 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 19 870 81 666 

1.1. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 19 870 81 666 

1.1.1. Procentu ieņēmumi par ziedojumu un dāvinājumu budžeta 

līdzekļu depozītā vai kontu atlikumiem 

3 0 

1.1.2. ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām 

personām 

17 206 72 385 

1.1.3. ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām 

personām 

2 661 9 281 

2 Izdevumi (kopā) 14 625 16 654 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām: 14 625 16 654 

2.1.1. vispārējie valdības dienesti 3 0 

2.1.3. atpūta, kultūra un reliģija 3 865 1 566 

2.1.3. izglītība 8 818 13 431 

2.1.4. sociālā aizsardzība 1 939 1 657 

2.2. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

(Kopā) 

14 625 16 654 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 11 851 13 459 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 11 352 13 261 

 atalgojums 0 0 

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

0 0 

 mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni 

0 0 

 pakalpojumi 7 133 11 276 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs 

4 219 1 979 

2.2.1.2 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti,  

tai skaitā: 

subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 

skaitā sociālie pabalsti 

499 

 

0 

 

499 

198 

 

0 

 

198 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 2 774 3 195 

 pamatlīdzekļi 2 774 3 195 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa  
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6. SMILTENES NOVADA DOMES FINANŠU PĀRSKATI 

6.1.  Smiltenes novada pašvaldības bilance 2015. gadam  

Tabula Nr.17 Smiltenes novada pašvaldības bilance 2015. gadā (EUR) 

N.p.k. Rādītāji Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

1.  Aktīvs: 43 943 167 45 216 000 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 40 927 819 42 370 828 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 3 015 348 2 845 172 

2. Pasīvs: 43 943 167 45 216 000 

2.1. Pašu kapitāls 36 8570 42 37 731 936 

2.2. Kreditori 7 086 125 7 484 064 
Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

6.2.  Pašvaldības nekustāmie īpašumi 

 Ilgtermiņa ieguldījumu būtiskākā daļa ir pašvaldības nekustamie īpašumi. 2015. 

gadā būtiskākās izmaiņas:  

 Nedzīvojamo ēku vērtības izmaiņas skaidrojamas ar to, ka: 

- veikta vienkāršota renovācija ēkām Smiltenē, Pils ielā 3 par 20 222 EUR un 

Atmodas ielā 2 par 5 449 EUR, Variņos Variņu tautas namam par 19 658 EUR; 

- veikta jumta nomaiņa Palsmanes pagasta ēkai “Pagasta nams” par 16 917 EUR; 

- veikta sporta zāles vienkāršota renovācija Smiltenes sporta skolā par 27 976 EUR 

un Palsmanes pamatskolā par 30 120 EUR; 

- izbūvēta palīgēka - novietne Grundzālē, Tilta ielā 6 par 7 074 EUR; 

- divu ēku sākotnēja atzīšana: Smiltenē, Rīgas ielā 5A par 2 549 EUR un valsts 

nozīmes arhitektūras piemineklis Bērensa kapliča (valsts aizsardzības Nr.8582) par 1 000 EUR; 

- saskaņā ar Smiltenes novada domes rīkojumu „Par inventarizācijas rezultātu 

iegrāmatošanu” tika uzņemtas uzskaitē divas ēkas par kopējo kadastrālo vērtību 5 563 EUR.  

 Transporta būvju vērtības izmaiņas skaidrojamas ar to, ka:  

- saskaņā ar Smiltenes novada domes rīkojumu „Par inventarizācijas rezultātu 

iegrāmatošanu” tika izslēgti no uzskaites divi laukumi ar bilances vērtību 26 532 EUR;  

- tika izbūvēti stāvlaukumi: Variņos, Oktobra ielā 13 par 16 100 EUR, Variņu 

pamatskolas iebrauktuvē par 7 327 EUR, Smiltenē, Galdnieku ielā 10 par 9 278 EUR, Vaļņu ielā 

21 A par 18 910 EUR, Pils ielā 3 par 17 191 EUR; 

- izbūvēti divi gājēju tilti Variņos pār Palsas upi par 4 238 EUR; 

- transporta būvju sākotnēja atzīšana bilancē: Smiltenē Tepera ezera kanāla tilts par 

7 679 EUR, Smiltenes pagastā Kalnamuižas ceļš par 11 903 EUR, Brantu pagasta Vidzemes 

ciemā Rīgas ielas posms par 10 736 EUR, Grundzāles pagasta pārvaldes pievadceļš par 17 725 

EUR, Grundzāles pamatskolas pievadceļš par 25 314 EUR.  

 Inženierbūvju vērtības izmaiņas skaidrojamas ar to, ka: 

- projekta „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Mētras, Raiņa, Galdnieku, Lejas, 

Parka un Klusā ielās Smiltenes novada Smiltenes pilsētā” ietvaros tika rekonstruēti 7 ielu 

apgaismojuma tīkli par 65 386 EUR; 

- rekonstruēti Launkalnes apgaismojuma tīkls par 7 603 EUR, Bilskas pagasta 

Mēru ciema apgaismojuma tīkls par 5 176 EUR, Smiltenē, Līkā ielā apgaismojuma tīkls par 

6 022 EUR; 

- izbūvēti apgaismojuma tīkli Smiltenē, Vaļņu ielā 21 A un skvērā pie autoostas 
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Baznīcas laukumā 10 kopsummā par 7 844 EUR; 

- izbūvēta ūdens lietus kanalizācija Grundzālē, Tilta ielā 6 pie Grundzāles 

pamatskolas un kanalizācijas pārsūknēšanas aka Smiltenē, Gaujas ielā 1 kopsummā par 7 720 

EUR; 

- izbūvēts centralizētās siltumtrases posms Smiltenē, Atmodas ielā 2 par 10 682 

EUR; 

- projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Vecpalsas upē, Grundzāles 

pagastā” ietvaros izbūvēta virszemes ūdens automātiskā monitoringa stacija par 18 138 EUR; 

- no konta “1219 Pārējais nekustamais īpašums” un kontu “1218 Inženierbūves” 

tika pārgrāmatotas atkritumu izgāztuves ar atlikušo vērtību 318 163 EUR; 

- 2015.gadā saskaņā ar Smiltenes novada domes lēmumu “Par SIA “Smiltenes 

NKUP” pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem Sabiedrības statūtos” tika pārgrāmatotas uz 

krājumiem ieguldīšanai pamatkapitālā inženierbūves ar bilances vērtību 94 294 EUR. 

 Pārējā nekustamā īpašuma vērtības būtiskākās izmaiņas šādas: 

- pabeigta izgāztuves rekultivācija projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Smiltenes novada Smiltenes pilsētas izgāztuves “Drandu ielā 24” rekultivācija” ietvaros par 

180 796 EUR; 

- projekta “Bērnu rotaļu laukuma izbūve” ietvaros izbūvēts bērnu rotaļu laukums 

Smiltenē, Abulas ielā par 46 024 EUR; 

- veikti Palsmanes estrādes vienkāršotās atjaunošanas darbi par 6 405 EUR; 

- atjaunota Smiltenes pilsētas kapu akmens sēta par 16 906 EUR;  

- veikta ēkas piebūves Dakteru ielā 26, Smiltenē rekonstrukcija par 7 459 EUR. 
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Tabula Nr.18 Smiltenes novada pašvaldības nekustamie īpašumi (EUR) 

Pamatlīdzekļu grupas 

nosaukums 

Sākotnējā vērtība   

Vērtība 

31.12.2014. 

Darījumi/ 

palielinājums 

2015.gadā 

Sākotnējā 

atzīšana, 

inventarizācijas 

rezultāti, 

saņemšana bez 

atlīdzības 

2015.gadā 

Izslēgts no 

uzskaites, 

nodots bez 

atlīdzības 

2015.gadā 

Pārvietots uz 

2100 kontu 

grupām 

2015.gadā 

Pārvietošana un 

citas izmaiņas 

2015.gadā 

Vērtība 

31.12.2015. 

Aprēķināts 

nolietojums 

pārskata 

perioda beigās 

(kopā) 

Atlikusī 

vērtība 

31.12.2015. 

Zeme, ēkas un būves 50 177 371 262 771 9 087 -139 979 -250 087 379 590 50 438 753 18 843 366 31 595 387 

Dzīvojamās ēkas 21 075 0 0 0 -2 455 0 18 620 5 997 12 623 

Nedzīvojamās ēkas 17 215 965 58 570 9 947 -105 666 -24 164 73 039 17 227 691 1 863 506  15 364 185 

Transporta būves 25 151 639 78 109 20 816 -398 0 -4 123 25 246 043 15 550 474 9 695 569 

Zeme 2 320 657 0  -24 779 -15 342 -19 404 4 192 2 265 324 0 2 265 324 

Inženierbūves 3 712 644 78 609 541  -4 525 -198 683 466 527 4 055 113 1 006 034 3 049 079 

Pārējais nekustamais 

īpašums 
1 755 391 47 483 2562 -14 048 -5 381 -160 045 1 625 962 417 355 1 208 607 

Turējumā nodotie 

pašvaldības 

nekustamie īpašumi 

82 701 2 260 0 0 -858 0 84 103 11 875 72 228 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Pašvaldības bilancē pamatlīdzekļu sastāvā iekļauta pašvaldībai piederoša (īpašumā 

esoša) zeme, kas reģistrēta Zemesgrāmatā ar platību 1134.29 ha un bilances vērtību 1 304 696 

EUR, pašvaldībai lietošanā esoša zeme ar platību 1644.59 ha un bilances vērtību 960 628 

EUR. 

Krājumu sastāvā atrodas zemes gabali 8.44 ha platībā un 10 641 EUR vērtībā, kuriem 

pieņemti lēmumi par atsavināšanu. 

 

 

33.attēls Pašvaldībai piederošā un lietošanā esošās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem 

pēc platības 

 

Tabula Nr.19 Smiltenes novada pašvaldības bilancē norādītās zemes reģistrēšana 

Zemesgrāmatā  

Pašvaldības bilancē 

esošā zeme grupu 

griezumā 

Īpašumā 

esošās 

Lietošanā 

esošās Kopā 

No kopējā daudzuma 

reģistrēts  

Zemesgrāmatā (%) ha ha ha 

Kopā 1134.29 1644.59 2778.88 40.82 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

Smiltenes novada pašvaldība līdz 31.12.2015. ir iereģistrējusi Zemesgrāmatā 40.82% no 

visas bilancē esošās zemes kopplatības. Pēc stāvokļa uz 31.12.2015. Smiltenes novada 

pašvaldība iznomā zemes ar platību  1347.98 ha. Smiltenes novada domei nav ieķīlātu 

nekustamo īpašumu.  

 

Tabula Nr.20 Bioloģiskie un pazemes aktīvi (EUR) 

Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 

Vērtība 

31.12.2014. 

 

Iegāde, sākotnējā 

atzīšana, saņemšana bez 

atlīdzības, pārvietošana 

2015.gadā 

Atlikusī vērtība 

31.12.2015. 

 

724701 Ls 112424 Ls 
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Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 

802 911 89 715 892 626 

Pazemes aktīvi 426 862 0 426 862 

Augļu dārzi un citi 

ražojošo koku stādījumi 

 

148 

 

0 

 

148 

Mežaudzes 305 955 55 287 361 242 

Pārējie bioloģiskie aktīvi 69 946 34 428 104 374 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

Pazemes aktīvu sastāvā ir divas smilts-grants atradnes par kopējo summu 426 862 EUR, tai 

skaitā: 

 „Lielmeži”, Variņu pagastā, ar platību 10.02 ha un derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 

252.24 tūkst. m
3  

par 287 124 EUR; 

 „Lazdiņi”, Variņu pagastā, ar platību 3.92 ha un derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 122.76 

tūkst. m
3  

par 139 738 EUR. 

Veicot datu salīdzināšanu ar VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

reģistra datiem, tika konstatēts, ka derīgo izrakteņu pases un ieguves limiti ir zaudējuši spēku, 

tāpēc 2016. gadā noslēgts līgums ar SIA „Geolite” par atradņu topogrāfisko uzmērīšanu un 

derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķināšanu. Darbs saskaņā ar līguma nosacījumiem 

tuvojas noslēgumam. 

Smiltenes novada domes bilancē uzrādītas mežaudzes 683.00 ha platībā un 361 242 EUR 

vērtībā. Mežaudžu sastāvā nav iekļautas lauces, purvi un neatjaunotie izcirtumi. 2015. gadā 

tika veikta mežaudžu inventarizācija desmit zemes gabalos 108.85 ha platībā, kā rezultātā 

bioloģisko aktīvu vērtības pieaugums sastādīja 55 287 EUR. 

Veicot datu salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta un Valsts meža dienesta (VMD) datiem 

pēc stāvokļa uz 31.12.2015, Smiltenes novada dome uzņēma bilancē mežaudzes skaitliskā 

daudzumā - četrus zemes gabalus ar mežaudžu kopējo platību 15.78 ha, kam nav veikta 

inventarizācija. Salīdzinot mežaudžu platības ar Valsts meža dienesta reģistra datiem, tika 

konstatēts, ka VMD datos ir iekļauta mežaudze “Ezernieki” kadastra apzīmējums 

94440040215 ar platību 0.4 ha, kas pieder ZS “Kalējiņi 1”. 

2015. gadā, veicot datu salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta datiem par mežaudzēm, tika 

konstatēts, ka VZD datos pie mežiem pieskaitītas 33 Smiltenes novada pašvaldības zemju 

vienības, kas pēc novada teritorijas plānojuma skaitās parku, kapu un apbūves teritoriju 

apstādījumi, ar kopējo platību 32.53 ha. Šīs platības uzskaitītas skaitliskā izteiksmē pārējo 

bioloģisko aktīvu sastāvā. 

2015. gadā Smiltenes pilsētas teritorijā 8 zemes gabalos ar kopējo platību 2.86 ha veikta 

augošu koku inventarizācija, kuras ietvaros tika saskaitīti koki un aprēķināta koku bioloģiskā 

vērtība 27 873 EUR, saskaņā ar Smiltenes novada domes Saistošajiem noteikumiem 4/14 „Par 

koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā”.  

2015. gadā, veicot Smiltenes pilsētas labiekārtošanas darbus, tika iestādīti ilggadīgie stādījumi 

par 6 555 EUR. 
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6.3.  Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

Būtiska ilgtermiņa finanšu ieguldījumu daļa ir līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā. Smiltenes novada pašvaldības bilancē līdzdalību radniecīgo un biržas kotētu un 

nekotētu kapitālsabiedrību kapitālos un pārējos finanšu ieguldījumus novērtē un norāda 

saskaņā ar izmaksu metodi. 

Tabula Nr. 21 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas 

Uzņēmuma nosaukums, 

juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs 

Līdzdalība 

31.12.2014. 

 

 

 

EUR 

Ieguldījums 

2015.g. 

 

 

 

EUR 

Vērtības 

samazinājums 

2015.gadā 

 

 

EUR 

Līdzdalība 

31.12.2015. 

 

 

 

EUR 

Kapitāla 

daļu skaits 

 

Kapitāla 

daļu 

īpatsvars 

kopējā 

uzņēmumu 

kapitāla daļu 

skaitā 

SIA „Smiltenes NKUP” 

Pils iela 3, Smiltene 

Reģ.Nr.43903000435 1 584 463 131 780 0 1 716 243 1 716 243 100% 

SIA „Līvena aptieka” 

Dakteru iela 14, Smiltene 

Reģ.Nr.44103018609 81 811 0 0 81 811 3 400 100% 

SIA „Sarkana Krusta 

Smiltenes slimnīca” 

Dakteru iela 14, Smiltene 

Reģ.Nr.40003189328 3 489 149 55 830 -178 683 3 366 296 4 317 731 100% 

Kopā 5 155 423 187 610 -178 683 5 164 350 6 037 374   

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

2015. gadā Smiltenes novada dome veica ieguldījumu radniecīgās kapitālsabiedrības SIA 

„Smiltenes NKUP” kapitālā 131 780 EUR un SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 

kapitālā 55 830 EUR. 

Saskaņā ar Smiltenes novada domes lēmumu tika veikts ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 

vērtības samazinājums radniecīgas kapitālsabiedrības SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca” kapitālā par 178.683 EUR. 

Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžetu 

nākotnē. 2015.gadu SIA „Līvena aptieka” un SIA „Smiltenes NKUP” pabeidza ar peļņu, SIA 

„Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” - ar zaudējumiem, taču radniecīgo kapitālsabiedrību 

finansiālais stāvoklis kopumā ir stabils.  
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Tabula Nr. 22 Pašvaldības radniecīgu kapitālsabiedrību darbības rezultāti (EUR) 

Uzņēmuma 

nosaukums, juridiskā 

adrese, reģistrācijas 

numurs 

Apgrozījums Peļņa (+) vai zaudējumi (-) 

2015.gads 2014.gads 

izmaiņas  

(+/-) 2015.gads 2014.gads 

izmaiņas 

(+/-) 
SIA „Smiltenes 

NKUP” Pils iela 3, 

Smiltene 

Reģ.Nr.43903000435 1 674 591 1 703 999 -29 408 50 843 8 919 +41 924 

SIA „Līvena aptieka” 

Dakteru iela 14, 

Smiltene 

Reģ.Nr.44103018609 985 865 962 232 +23 633  32 603 30 978 + 1 625  

SIA „Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca” 

Dakteru iela 14, 

Smiltene 

Reģ.Nr.40003189328 939 528 1 001 565 -62 037   -178 683  -61 951 -116 732 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa  

Tabula Nr.23 Līdzdalība biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā 

Uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs 

Ieguldījums 

31.12.2013. 

 

 

EUR 

Ieguldījums 

31.12.2014. 

 

 

EUR 

Kapitāla daļu 

skaits  

 

Kapitāla daļu 

īpatsvars kopējā 

uzņēmumu 

kapitāla daļu 

skaitā 

SIA "ZAAO" Rīgas iela 32, Valmiera 

Reģ.Nr.44103015509 

90 762 90 762 90 762 4,75 % 

Kopā 90 762 90 762 90 762   

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

Pēc LR Tieslietu ministrijas uzņēmumu reģistra datiem Smiltenes novada pašvaldībai 

pieder SIA „ZAAO” 90 762 kapitāla daļas.  

6.4.  Pārskats par debitoriem (prasībām) 

Apgrozāmo līdzekļu sastāvā svarīga sadaļa ir debitoriem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

debitori samazinājušies par 24 134 EUR. 

Tabula Nr.24 Debitori (EUR) 

Aktīvs 
Pārskata perioda 

beigās  

Pārskata perioda 

sākumā  

Izmaiņas 

( +, - )  

Debitori – kopā  302 866 327 000 -24 134 

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 115 880 111 459 +4 421 

Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas 

Savienības politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem (pasākumiem)  

0 343 -343 

Prasības par nodokļiem 193 925 209 781 -15 856 

Uzkrātie ieņēmumi 19 050 23 205 -4 155 

Prasības pret personālu 623 420 +203 

Pārējās prasības 66 657 71 749 -5 092 

Uzkrājumi nedrošām prasībām (-) -93 269 -89 957 -3 312 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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6.5.  Pārskats par kreditoriem (saistībām) 

Kreditoru sastāvā ietilpst ilgtermiņa saistības un īstermiņa saistības. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu saistības samazinājušās par 397 939 EUR. 

Tabula Nr.25 Kreditori (EUR) 

Pasīvs 
Pārskata perioda 

beigās  

Pārskata perioda 

sākumā  

Izmaiņas 

( +, - )  

  Kreditori - kopā 7 086 125 7 484 064 -397 939 

Ilgtermiņa saistības 5 060 895 5 503 100 -442 205 

Ilgtermiņa aizņēmumi 4 956 250 5 361 732 -405 482 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 

104 645 141 368 -36 723 

Īstermiņa saistības 2 025 230 1 980 964 +44 266 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 

405 754 380 111 +25 643 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

129 600 107 887 +21 713 

Īstermiņa uzkrātās saistības 432 500 382 876 +49 624 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus) 

232 066 221 137 +10 929 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 

199 842 191 148 +8 694 

Pārējās īstermiņa saistības  447 217 +230 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 625 021 697 588 -72 567 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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6.6. Pārskats par aizņēmumiem 

Smiltenes novada dome nodrošina aizdevuma pamatsummas atmaksu ar pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem un tā tiek veikta saskaņā ar līgumos norādītajiem aizdevumu 

atmaksas grafikiem. Pašvaldības saistību apjoms procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 

6,94%. 

Tabula Nr.26 Pašvaldības aizņēmumi (EUR) 

Aizdevējs Mērķis Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Atlikums 

31.12.2014. 

Atlikums 

31.12.2015. 

1. 2. 3. 4. 7. 8. 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Bērnudārza 

būvniecībai. 
05.07.2007. 20.12.2026. 1 521 501 1 394 712 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Bērnudārza 

būvniecībai. 
01.07.2008. 20.04.2028. 299 327 277 150 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. SIA "Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīcas" pamatkapitāla 

palielināšanai. 

01.12.2009. 20.04.2028. 207 653 192 300 

Valsts 

kase 

Palsmanes pagasts. Autoceļa 

Dārzniecība-Pūķi remontu veikšanai. 
22.09.2008. 20.12.2023. 26 547 23 616 

Valsts 

kase 

Variņu pagasts. Variņu pamatskolas 

sporta zāles celtniecībai. 
03.12.2007. 20.12.2032. 173 849 164 220 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Bērnudārza 

būvniecībai. (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.07.2026. 910 113 832 652 

Valsts 

kase 

Projekts "Atmodas ielas un tās 

pieslēgumu ielu kompleksā 

rekonstrukcija". (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 96 010 89 718 

Valsts 

kase 

Projekts "Raiņa ielas un tās pieslēgumu 

ielu kompleksā rekonstrukcija". 

(Vienošanās par grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 104 033 97 242 

Valsts 

kase 

Projekts "Smiltenes Centra vidusskolas 

infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamiem ar funkcionāliem 

traucējumiem". (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.09.2019. 16 622 13 125 

Valsts 

kase 

Projekts "Pirmsskolas izglītības 

iestādes "Pīlādzītis" Mētras ielā 11A 

infrastruktūras attīstība". (Vienošanās 

par grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 60 813 56 829 
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1. 2. 3. 4. 7. 8. 

Valsts 

kase 

Projekts "Dabas zinātņu kabinetu 

labiekārtošana Smiltenes Centra 

vidusskolā". (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 17 981 16 815 

Valsts 

kase 

Projekts "Energoefektivitātes 

paaugstināšana Smiltenes novada 

pašvaldības ēkās". (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 147 365 137 712 

Valsts 

kase 

Projekts "Smiltenes novada 

pašvaldības ceļu rekonstrukcija” 
04.07.2012. 20.07.2032. 374 241 353 157 

Valsts 

kase 

Projekts "Smiltenes pilsētas ielu 

kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta” 
04.07.2012. 20.07.2032. 461 982 435 969 

Valsts 

kase 

Projekts „Smiltenes novada Grundzāles 

un Palsmanes pagastu izglītības iestāžu 

renovācija atbilstoši augstām 

energoefektivitātes prasībām” 

10.08.2012. 20.08.2032. 390 784 368 768 

Valsts 

kase 

Projekts „Kultūras un interešu 

izglītības infrastruktūras atjaunošana 

Smiltenē” 

14.09.2012. 20.09.2032. 311 903 294 331 

Valsts 

kase 

Pašvaldības prioritāra investīciju 

projekta “Smiltenes sporta stadiona 

rekonstrukcija” īstenošanai 

22.11.2013. 20.11.2033. 142 287 134 856 

Valsts 

kase 

Pašvaldības prioritāra investīciju 

projekta “Smiltenes stadiona 

rekonstrukcija” īstenošanai 

07.05.2014. 20.04.2034. 198 175 198 175 

Valsts 

kase 

Ārkārtas situācijas novēršanai projekta 

“Tepera ezera Smiltenē hidrotehnisko 

būvju rekonstrukcija” īstenošanai 

25.09.2014. 20.09.2034. 280 657 280 657 

Kopā x x x 5 741 843 5 362 004 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        G.Kukainis 
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Pielikums nr. 1 

7. SMILTENES NOVADA DOMES STRUKTŪRA  
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Pielikums nr.2  

8. REVIDENTA ZIŅOJUMS 

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Valmierā 

  Nr. PA12/2015 

 

Smiltenes novada domei 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 

 

Mēs esam veikuši Smiltenes novada Pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2015. gada 

konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2015. gada finanšu pārskats 

ietver: 

 2015. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr. 1 

"Bilance",  

 2015. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa 

Nr. 4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2015. gadu – veidlapa 

Nr. 4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr. 2-NP, 

 finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. 

punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskatu skaidrojumu. 

 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību 

finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības 

radniecīgās sabiedrības  nav konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā. 

 

Vadības atbildība par  finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās 

informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai 

nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas 

būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

 

Revidentu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo 

konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas 

standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic 

revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka konolidētajā finanšu pārskatā nav 

būtisku neatbilstību. 
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Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētajā 

finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, 

pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu 

būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, 

revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata 

sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem 

piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. 

Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto 

grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata vispārējā 

izklāsta izvērtējumu. 

 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu 

atzinuma izteikšanai. 

 

Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu par Smiltenes novada Pašvaldības finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā 

arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015. gadā, saskaņā ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

 

Apstākļu akcentējums 

Mēs vēršam uzmanību uz konsolidētā finanšu pārskata Piezīmi Nr.1.2.6. Bioloģiskie un 

pazemes aktīvi, kurā sniegta informācija par to, ka, salīdzinot pašvaldības datus ar VSIA 

“Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” reģistra datiem, tika konstatētas 

atšķirības. Lai noteiktu  krājumu daudzumu pašvaldības atradnēs, 2016.gadā ir noslēgts 

līgums ar SIA „Geolite” par atradņu  topogrāfisko uzmērīšanu un derīgo izrakteņu atlikušo 

krājumu aprēķināšanu. Tā kā šis process ir jau uzsākts, bet vēl nav pabeigts, tad vadība nav 

spējusi noteikt attiecībā uz pazemes aktīvu uzskaites vērtību veicamo korekciju apjomu 2015. 

gada 31. decembrī. Līdz ar to mums nebija iespējams gūt pietiekamus atbilstošus 

pierādījumus par Pašvaldības uzskaitē esošo pazemes aktīvu pilnīgumu un uzskaites vērtību 

precizitāti 2015. gada 31. decembrī. Mūsu sniegtajā atzinumā nav iekļautas nekādas iebildes 

saistībā ar šo jautājumu.  

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2015. gadu, kas atspoguļots konsolidētā 

gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības 

starp šajā vadības ziņojumā un 2015. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

SIA „Nexia Audit Advice”  

Licence Nr. 134 

Judīte Jakovina  

Valdes locekle 

LR zvērināta revidente, Sertifikāts Nr. 105 

Judīte Jakovina, 29413681 

judite.jakovina@auditadvice.lv  

mailto:judite.jakovina@auditadvice.lv
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Pielikums nr.3  

9. SMILTENES NOVADA DOMES LĒMUMS PAR GADA PĀRSKATA 

APSTIPRINĀŠANU 

 
 

 


