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VADĪBAS UZRUNA
Cienījamie smiltenieši!
Arī 2011. gadā Smiltenes novadā joprojām ir aizritējis attīstības zīmē. Mēs esam centušies
daudz ieguldīt savu izglītības, kultūras, medicīnas, sociālo un sporta iestāžu attīstībā. Turpinājies
darbs pie novada infrastruktūras objektu sakārtošanas, rekonstrukcijas un uzlabošanas. Novada vides
un komunālās saimniecības sakārtošanā visa novada teritorijā lielu darbu ir veicis SIA „Smiltenes
NKUP”, kā arī pagastu pārvaldes.
Tika turpināti darbi pie projektiem, kas finansēti no Eiropas Savienības ERAF un Kohēzijas
fondu programmām.
Turpinājās darbi ūdens un kanalizācijas sistēmas pilnveidošanā
“Ūdenssaimniecības attīstība Smiltenē, 2. kārta” projekta ietvaros, kā rezultātā novada centrā Smiltenes pilsētā tika izbūvēti vairāku kilometru garumā maģistrālie tīkli. Izstrādāti Tehniski
ekonomiskie pamatojumi Bilskas un Grundzāles ciemu ūdens un kanalizācijas sistēmu uzlabošanai.
Turpinās darbs pie Variņu ciema, Blomes ciema un Palsmanes ciema ūdenssaimniecības TEP
izstrādes. Turpinās darbi vairāku centrālo ielu kompleksā rekonstrukcijā, kas tika finansētas no
ERAF ”policentriskās attīstības” prioritātes. Uzsākta Smiltenes tranzītielas posma ( Daugavas ielas)
kompleksā rekonstrukcija. Ir izstrādāts projekts Smiltenes pilsētas Valkas ielas un tilta pār Abulas
upi rekonstrukcijai, kurš arī ir iesniegts Satiksmes ministrijā, lai pretendētu uz finansējuma
saņemšanu no ERAF programmas Tranzītielu rekonstrukcijai. Uzsākts darbs pie Smiltenes kultūras
nama kompleksās rekonstrukcijas, kur darbi jāpabeidz 2012. gadā. Izstrādāti un apstiprināti projekti
Palsmanes bērnudārza un Grundzāles pamatskolas ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Ar LAD
Eiropas atbalsta programmām uzsākti realizēt un pabeigti vairāki projekti praktiski visu 8 pagastu
teritorijās. Pabeigta pašvaldībai piederošo lauku ceļu rekonstrukcijas projektēšana, kur darbi tiks
veikti 2012. gadā. Arī šis projekts tiek finansēts caur LAD Eiropas finansu programmām.
Mēs vienmēr esam lepojušies arī ar savām izglītības iestādēm, jo nav Latvijā daudz novadu,
kuros iespējams iegūt visa veida izglītību, sākot no pirmskolas un beidzot ar augstāko. 2011. gadā ar
Eiropas fondu finansējuma piesaisti ir izstrādāti projekti Smiltenes tehnikuma – profesionālās
vidusskolas mācību bāzes un mācību līdzekļu uzlabošanai. Eiropas projektos sekmīgi iesaistījās gan
Smiltenes ģimnāzija, gan Smiltenes centra vidusskola, gan Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola, kā arī
vairākas lauku skolas, īpaši Palsmanes pamatskola. Visi šie projekti bija vērsti gan uz skolotāju, gan
skolēnu izglītošanu, interešu un zināšanu bagātināšanu. Daudzos konkursos, skatēs sacensībās
sekmīgi startēja mūsu Mūzikas, Mākslas un Sporta skolas audzēkņi. Lielu darbu izglītībā ieguldīja
arī mūsu BJIIC, kura paspārnē darbojās daudz un dažādi interešu pulciņi.
Tikpat bagāti un lepni, cik mēs esam ar savām izglītības iestādēm, mēs varam būt arī ar
saviem pašdarbības kolektīviem, sporta komandām, klubiem. Gan novada pagastos, gan pilsētā
mums ir savi deju kolektīvi, kori, dramatiskie kolektīvi, pūtēju orķestris, daiļamata meistari. TDA
„Ieviņa” un jauniešu koris „Lido” ir regulāri dažādu Latvijas un starptautisko konkursu, festivālu
dalībnieki, laureāti. Smiltenē šobrīd ir viena no labākajām autokrosa trasēm Latvijā, kur regulāri
notiek Latvijas čempionāti, viens no modernākajiem sintētiskajiem futbola laukuma segumiem
Latvijā, tas viss, pateicoties tam, ka mums ir savi Latvijas un Baltijas čempioni autokrosā, ka mums
ir 17 dažāda vecuma bērnu un jauniešu futbola komandas, kuras ir starp labākajām Latvijas
Jaunatnes futbola līgā, (ir arī 5 Latvijas jauniešu izlases kandidāti), pieaugušo komanda ar labiem
panākumiem spēlē Latvijas čempionāta 2.līga. Labi sasniegumi ir jauniem vieglatlētiem, īpaši
šķēpmetēji, kas ir Latvijas jauniešu un junioru izlašu kandidāti. Aktīvi darbojas arī BMX
riteņbraukšanas sekcija, kura ar domes un sponsoru atbalstu ir pilnveidojusi, atbilstošu
starptautiskiem standartiem, BMX trasi. Tiek meklētas iespējas pilsētas stadiona rekonstrukcijai un
slēpošanas trases izveidei. Tika vestas sarunas ar privātiem investoriem, lai turpinātu peldbaseina
būvniecību.
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Turpinājās arī SIA „ Smiltenes slimnīca” remontdarbi. Pilsēta no sava budžeta ir palīdzējusi
slimnīcai iegādāties arī modernas ārstniecības iekārtas. Darbu slimnīcas telpās turpina ārstu
privātprakses un dienas stacionāri (ginekoloģija, ķirurģija). Blakus stacionārai un ambulatorai
aprūpei darbu turpina arī sociālā aprūpe. Saņemts Labklājības ministrijas sertifikāts, kas pilnā mērā
ļauj veikt slimnīcas telpās sociālo aprūpi – veidot pansionātu. Vairākas akcijas, kas saistītas ar
sociālo palīdzību, īpaši bērniem un gados veciem cilvēkiem, ir veikusi Smiltenes jauniešu dome,
kurā sekmīgi kopā darbojas visu pilsētas skolu audzēkņi. Tika veikta labdarības akcija „Balta, balta
mana sirds”, kurā tika organizēta ar mērķi, palīdzēt slimiem bērniem. Kopā ar novada domi tajā
aktīvi iesaistījās arī Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļa.
Jau par tradīciju ir kļuvušas pilsētas un novada sakopšanas talkas, kas tiek organizētas kopā
ar Vislatvijas Lielo talku, un kur kopā ar mūsu NKUP, pagastu pārvaldēm iesaistās arī visas
izglītības iestādes ar saviem audzēkņiem, darbiniekiem, vecākiem, gan arī ļoti daudzi Smiltenes
novada uzņēmumi un iestādes. Tas ir palīdzējis labiekārtot parkus, sakopt pilsētu, novada teritoriju.
Vides sakopšanā mums ir izveidojusies arī lieliska sadarbība ar VAS „Latvijas Valsts meži”.
Domāju, ka arī 2012. gadā novads kopumā attīstīsies tikpat sekmīgi, kā līdz šim. Novēlu
novada iedzīvotājiem būt tikpat darbīgiem, aktīviem, neskatoties ne uz kādām grūtībām! Lai mūsu
novads arī turpmāk sekmīgi veidotos un attīstītos! Tikai visi kopā, kas mēs šeit dzīvojam, varam
veidot mūsu dzīvi labāku! Kopā mums izdosies!
Ainārs Mežulis
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
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1. SMILTENES NOVADS

1.1.

Vispārīga informācija

Smiltenes novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos
pagastus – Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas.
Smiltenes novada teritorijas kopēja platība – 946,1 km2.
Blīvums – 15 iedz./km2.
Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta.
Iedzīvotāju skaits – 14 211, 40% novada iedzīvotāji dzīvo Smiltenes pilsētā.
Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas – 132 km, no Igaunijas robežas – 40 km.
Robežojas ar Strenču, Valkas, Apes, Gulbenes, Raunas, Beverīnas, Vecpiebalgas un Priekuļu
novadiem.

1.attēls Smiltenes novada izvietojums Latvijas kartē
Datu avots: Vikipēdija, Brīvā enciklopēdija
Smiltenes novadu šķērso galvenie autoceļi – šoseja (A2) Rīga–Veclaicene–Sanktpēterburga
(Krievija) un valsts reģionālie autoceļi Valmiera–Smiltene, Smiltene–Valka, Smiltene–Gulbene,
Smiltene–Strenči.
Smiltenes novada teritorija aizņem 946,1 km2. Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem
Launkalnes pagasts – 221.1 km2, t.i., 23,5% no kopējās novada teritorijas. Vismazākā platība ir
Smiltenes pilsētai – 7,2 km2, un tas ir 0,8% no novada teritorijas.
Tabula nr.1 Smiltenes novada teritoriju īpatsvars
Administratīvi teritoriālā
vienība
Smiltenes pils.
Smiltenes pag.
Blomes pag.
Brantu pag.
Palsmanes pag.
Variņu pag.
Grundzāles pag.
Bilskas pag.
Launkalnes pag.
KOPĀ:

(km²)
7,2
68,3
75,5
81,6
99,1
100,3
128,8
159,6
221,1
941,5

Platība
Īpatsvars kopējā teritorijā (%)
0,8
7,3
8
8,6
10,5
10,6
13,7
17
23,5
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2.attēls Smiltenes novada teritorijas karte.
Datu avots: VRAA.
Vislielāko daļu no novada teritorijas aizņem meža zemes - 38 %. Ar šādu zemi bagātākie ir
Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasti, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 27 % no
novada kopējās teritorijas un šāda zeme visvairāk ir Smiltenes un Blomes pagastos. Smiltenes
novads nav bagāts ar ūdeņiem, tie aizņem tikai 1% no kopējās teritorijas, lielākās ūdenstilpnes
novada teritorijā ir Abuls, Palsa, Nigra, Rauza, Vija un ezeri - Lizdoles, Niedrājs, Spicieris.

3.attēls Smiltenes novada teritorija pa zemes izmantošanas veidiem
Datu avots: Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam
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1.2.

Iedzīvotāji

Latvijā pēdējo gadu laikā ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence. Šī tendence
raksturīga arī Smiltenes novadam. Pēc LR Centrālā statistikas pārvalde datiem Smiltenes novadā
2011. gada 1. janvārī dzīvoja 14 211 iedzīvotāji. Salīdzinot ar 2010.gadu migrācijas un negatīvās
demogrāfiskās situācijas rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 64.

4.attēls Patstāvīgo iedzīvotāju skaits Smiltenes novadā no 2007.-2011.g.
Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Uz 01.01.2012 sieviešu novadā ir vairāk nekā vīriešu - 52 % jeb 7443 jeb ir sieviešu, vīriešu 6768 jeb 48 % vīriešu.

5.attēls Patstāvīgo iedzīvotāju skaits Smiltenes novadā no 2007.-2011.g.
Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Pēc LR Centrālā statistikas pārvaldes datiem Smiltenes novada iedzīvotāji pēc vecumiem iedalās: 66
% jeb 9374 iedzīvotāji darbspējas vecumā (15 – 62 gadi), 20 % jeb 2755 iedzīvotāji virs darbspējas
vecuma (vecāki par 62 gadiem) un 14 % jeb 2062 iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam (jaunāki par
15 gadiem). Salīdzinot ar 2010. gada datiem, iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā 2010.gadā ir
7

samazinājies par 45 cilvēkiem. Iedzīvotāji vecumā līdz darba spējai ir samazinājušies par 43
cilvēkiem.

6.attēls Patstāvīgo iedzīvotāju skaits darbaspējas vecuma grupās procentuālais sadalījums
Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

7.attēls Patstāvīgo iedzīvotāju skaits darbaspējas vecuma grupās
Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

2011.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 125 dzimšanas, 142 miršanas fakti
un 37 laulības. Salīdzinot ar 2010. gadu ir samazinājusies reģistrētais miršanas skaits par 17,
savukārt dzimstība novadā ir palielinājusies par 13 jaundzimušie, arī noslēgto laulību skaits ir
palielinājies, 2011.gadā reģistrētas 37 laulības, kas ir par 9 laulībām vairāk nekā 2010.gadā.

8

8.attēls Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāj Smiltenes novadā
Datu avots: Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa

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

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

Smiltene
48
60
Bilskas pagasts
8
10
Blomes pagasts
6
11
Brantu pagasts
6
6
Grundzāles pagasts
7
14
Launkalnes pagasts
13
11
Palsmanes pagasts
10
11
Smiltenes pagasts
16
10
Variņu pagasts
11
9
Pilsēta
48
60
Pagasti kopā:
77
82
Kopā:
125
142
Datu avots: Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa

1.3.

Uzņēmējdarbības vide

2011. gada SIA „Lursoft” datu bāzē ir atrodami 1046 Smiltenes novadā reģistrēti un nelikvidēti
uzņēmumi. Šo uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms –sastāda14,5 milj. latu.
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.
Pēc uzņēmējdarbības formas Smiltenes novadā dominē zemnieku saimniecības (ZEM) – 45%, 37%
ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 7% ir individuālie uzņēmumi (IND), vēl 7% ir
individuālie komersanti (IK), citas uzņēmējdarbības formas (akciju sabiedrība, filiāle, kooperatīvā
sabiedrība un citas) kopā veido aptuveni 4%.
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9. attēls Smiltenes novadā reģistrēto uzņēmumu sadalījums pa uzņēmējdarbības formām.
Datu avots: SIA „Lursoft”, Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam
Lielākie ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi:
• A/S „Smiltenes piens” (piena pārstrāde un siera ražošana)
• A/S „8CBR” (ceļu un maģistrāļu būvniecība)
• SIA „Firma Madara 89” (pārtikas tirdzniecība)
Lielākie mežsaimniecības un mežizstrādes uzņēmumi:
 SIA “Smiltenes MRS”,
 SIA “Mežvalde AD”,
 SIA “Vidzemes mežsaimnieks”,
 SIA „Baltegle” (meža kultūru kopšana un atjaunošana).
Lielākie kokapstrādes uzņēmumi:
• A/S „Stora Enso Timber”,
• SIA „Vudlande”,
• SIA „Smiltene Impex”,
• SIA “Smiltenes koks”,
• SIA “Vaidens”,
• SIA „Dzērve”,
• Graanul Invest (koksnes granulu ražošana)
• „MMA” (guļbūves ēku ražošana un celtniecība, eksportvalsts - Norvēģija)
• SIA „Troll Smiltene”,
• SIA “Smiltenes mēbeles”,
• SIA “Woodform” (mēbeļu ražošana)
Lielākie lauksaimniecības uzņēmumi:
 Z/S „Rožkalni” (graudkopība – rudzu, kviešu, miežu, rapša audzēšana un mežistrāde)
 Z/S „Dimanti” (piena lopkopība-viena no modernākajām fermām Latvijā)
 SIA „Palsa” (graudkopība, piena-gaļas lopkopība, putnkopība)
 Z/S „Lejasgrīvas”,
 Z/S „Braslas”,
 SIA “Druva” (lauksaimniecība)
 Z/S „Kalējiņi-1”,
 Z/S „Palejas”,
 Z/S „Stapriņi”,
 Z/S „Pakuļi”, (piena un gaļas lopkopība)
 SIA „Palsmane” (graudu un zālāju sēklkopība, kartupeļu audzēšana, lopkopība)
 SIA „Vidzemīte,
10










SIA “Abuliņi”,
SIA „Kalna Tomēni” (augkopība, lopkopība)
SIA „Sprīdītis”, (cūkkopība-gaļas ražošana un realizācija)
Z/S „Birztalas” (cūkkopība)
Z/S „Muižnieki” (kazkopība)
Z/S „Akoti” un „Oļukalni” (zirgkopība)
Z/S „Gailīši” un „Celmi” (biškopība)
Z/S „Bābēni” (ārstniecības augi, zāļu tējas)

11

2. SMILTENES NOVADA DOME
Pašvaldības nosaukums:
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs
PVN maksātāja reģistrācijas numurs
Finansu gads
Smiltenes novada domes locekļi
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Smiltenes novada domes izpilddirektors
Finanšu nodaļas vadītāja
Teritorijas lielums
Iedzīvotāju skaits
Strādājošo skaits pašvaldībā, pašvaldības
iestādēs un uzņēmumos

Smiltenes novada dome
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads LV-4729
90009067337
LV90009067337
01.01.2011.-31.12.2011
15 deputāti
Ainārs Mežulis
Kārlis Lapiņš
Līvija Trapane
941,5 km2
14 211 (01.01.2012.)
774

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
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2.1. Smiltenes novada domes sastāvs
Smiltenes novada domē atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam ir
ievēlēti 15 deputāti. 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
Ainārs Mežulis
Domes priekšsēdētāja vietniece
Ilze Vergina
Domes deputāts
Aigars Dudelis
Domes deputāts
Ivars Ādamsons
Domes deputāts
Gatis Krūmiņš
Domes deputāts
Gints Kukainis
Domes deputāts
Kaspars Markss
Domes deputāts
Guntars Markss
Domes deputāts
Raitis Melderis
Domes deputāte
Biruta Sorokina
Domes deputāte
Tija Zaļkalne
Domes deputāte
Birute Mežale
Domes deputāte
Dzintra Medne
Domes deputāte
Laima Garklāva
Domes deputāts
Dzintars Zvaigzne

Pārstāvētā komiteja
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja

2011.gadā Smiltenes novadā notikušas 18 domes sēdes, tai skaitā 6 ārkārtas domes sēdē, kurās
pieņemti 780 lēmumi, tai skaitā 15 saistošie noteikumi. Neviena domes sēde nav atlikta deputātu
kvoruma trūkuma dēļ. Vidējais domes sēžu apmeklējums ir 12. Neviens domes deputāta sēdes
neapmeklējums nav bijis neattaisnotu iemeslu dēļ.
Saskaņā ar Smiltenes novada domes nolikumu, domes sēdēs notiek vienu reizes mēnesī pēdējā
mēneša ceturtdienā. Sēdes ir atklātas un piedalīties var ikviens novada iedzīvotājs.
Smiltenes domē, atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās teritorijas
pārvaldīšanai darbojās vairāk nekā piecpadsmit komisijas, kā aktīvākās minamas:
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Pašvaldības Iepirkumu komisija – komisijā darbojās 5 locekļi. Sēdēs izskatītas sekojošas
iepirkumu procedūras - 9 atklātu konkursu procedūras, 29 iepirkumi saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 8¹ pantu un 6 iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta 10.
daļu.



Administratīvā komisija darbojas 4 komisijas locekļu sastāvā. Laika periodā no 01.01.2011.
līdz 31.12.2011. kopā izskatītas 219 administratīvo pārkāpumu lietas. Salīdzinot ar 2010.
gadu administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana ir pieaugusi par 43. Piemēroti 177 naudas
sodi, 38 brīdinājumi un 2 pārsūtīta lieta. 63 personas piemēroto naudas sodu ir nomaksājušas,
savukārt 166 pārkāpēji administratīvo sodu nav nomaksājuši. Kopumā administratīvā
komisija piemērojusi naudas sodus 1293,00 latu apmērā. 2011. gadā administratīvo
pārkāpumu protokoli sastādīti 111 nepilngadīgām personām. Administratīvā komisija
izskatījusi 127 lietas par Smiltenes novada teritoriālo vienību sabiedriskās kārtības
noteikumu pārkāpumiem un citiem Smiltenes novada pašvaldības izdoto saistošo noteikumu
pārkāpumiem. Savukārt 102 lietas izskatītas par pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā.



Apstādījumu saglabāšanas komisija darbojas 3 locekļu sastāvā. Laika periodā no
01.01.2011. līdz 31.12.2011. apstādījumu saglabāšanas komisija izsniegusi atļaujas 265 koku
nociršanai un 9 koku apzāģēšanai. Salīdzinot ar pagājušo gadu, ir samazinājusies koku
nociršanas atļauju izsniegšana (2010. gadā tika dota atļauja nocirst 282).



Vēlēšanu komisijā darbojās 7 locekļi. Smiltenes novada vēlēšanu komisija 2011. gadā
organizēja trīs parakstu vākšanas par likumprojektu grozījumiem. Visās trijās parakstu
vākšanās piedalījās kopumā 3185 balsotāji. Tautas nobalsošanā par 10.Saeimas atlaišanu
piedalījās 6204 balsotāji, kas ir 61 % no visiem vēlētājiem.96 % vēlētāji nobalsoja par
10.Saeimas atlaišanu. 11. Saeimas vēlēšanās piedalījās 63 % Smiltenes novada balsstiesīgie
vēlētāji.



Privatizācijas komisijā - darbojās 3 locekļi.



Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijā darbojas 4 locekļi. Laika posmā no
01.01.2010. – 31.12.2010. notikušas 53 komisijas sēdes, izskatītas 65 lietas un pieņemti 53
lēmumi. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2011. gadā notikušas par 44 sēdēm vairāk.



Politiski represēto personu lietu komisija - darbojās 3 locekļi.



Civilās aizsardzības komisijā darbojās 11 locekļi.



Interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales
projektu izstrādes komisijā darbojas 5 locekļi, notikušas 2 sēdes.



Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku darba algu un piemaksu
noteikšanas komisijā darbojas 7 locekļi, notikušas 2 sēdes.
Smiltenes novada pedagoģiski medicīniskajai komisijas sēdēs izskatītas 37 bērnu lietas.
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2.2.

Projektu līdzfinansēšanas pieteikumu nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā
izskatīšanas komisijā darbojas 5 locekļi, notikušas 3 sēdes.

Smiltenes novada pašvaldību iestāžu un struktūrvienību personāls

Kopumā uz 2011.gada 31.decembri Smiltenes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās
strādāja 774 darbinieki.

9. attēls Smiltenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību personāls uz 31.12.2011.
Datu avots: Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļa

Vairāk kā puse no darbiniekiem, tas ir 73 % jeb 555 ir izglītības iestāžu darbinieki, 10 % jeb 77 ir
Smiltenes novada pagastu pārvalžu darbinieki, 8 % jeb 61 darbinieks strādā Smiltenes novada domes
administrācijā, 7 % jeb 51 ir kultūras iestāžu un bibliotēku darbinieki. Savukārt Sociālā sfērā
(Sociālais dienests, Bāriņtiesa, Ģimenes un atbalsta centrs) nodarbināti kopumā 30 darbinieki. No
visiem darbiniekiem 76 % ir sieviešu.

10.attēls Smiltenes novada pašvaldības darbinieku sadalījums pēc dzimuma %
Datu avots: Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļa

Uz 2011.gada 31. decembri Smiltenes novadā domē strādāja 61 darbinieks. No tiem 35 sievietes un
23 vīrieši. Viena darbiniece atrodas prombūtnē – bērnu kopšanas atvaļinājumā.
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Smiltenes novada domes administrācijā 40 darbinieki ir ar augstāko izglītību, 6 darbinieki ar
1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 13 darbinieki ar profesionālo vidējo izglītību un 2 ar vidējo
izglītību.

11. attēls Smiltenes novada domes administrācijas personāla izglītības līmenis
Datu avots: Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļa

2.3.

Smiltenes novada domes iestādes

Pašvaldības funkciju realizēšanai Smiltenes
novada domes pakļautībā uz 31.12.2011. ir
sekojošas pašvaldības iestādes:













Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola;
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";
Smiltenes pilsētas bibliotēka;
Smiltenes pilsētas kultūras un sporta
centrs.(Reorganizēta ar 31.12.2011.)
Palsmanes speciālā
internātpamatskola.
Smiltenes novada kultūras pārvalde un
tās pakļautībā esošās iestādes un
struktūrvienības:
- Smiltenes Tūrisma informācijas
centrs;
- Muzejs "Mēru Muiža" Bilska
pagasts;
- Smiltenes pilsētas bibliotēka;
- Bilskas bibliotēka;

Lobērģu bibliotēka;
Brantu pagasta bibliotēka;
Birzuļu bibliotēka;
Birzuļu tautas nams;
Blomes pagasta bibliotēka;
Blomes pagasta kultūras nams;
Grundzāles kultūras nams;
Grundzāles bibliotēka;
Grundzāles pagasta Aumeistaru
grāmatas izdošanas punkts.
- Launkalnes pagasta bibliotēka;
- Launkalnes pagasta tautas
nams.
- Palsmanes bibliotēka;
- Palsmanes kultūras nams;
- Variņu pagasta tautas nams;
- Variņu pagasta bibliotēka;
Bilskas pagasta pārvalde un tās
pakļautībā esošās iestādes un
struktūrvienības:
- Bilskas pirmsskola,
pamatskola;
- Bilskas feldšeru punkts;
-






Brantu un Smiltenes pagasta pārvalde
Blomes pagasta pārvalde un tās
pakļautībā esošās iestādes un
struktūrvienības:
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Blomes pirmskola, pamatskola;
Blomes pagasta feldšeru –
vecmāšu punkts.

Grundzāles pagasta pārvalde un tās
pakļautībā esošās iestādes un
struktūrvienības:
- Grundzāles pirmskola,
pamatskola;
- Grundzāles ambulance;
Launkalnes pagasta pārvalde un tās
pakļautībā esošās iestādes un
struktūrvienības:
- Launkalnes pirmskola,
pamatskola;
- Launkalnes pagasta
feldšerpunkts;



Palsmanes pagasta pārvalde un tās
pakļautībā esošās iestādes un
struktūrvienības:
- Palsmanes pamatskola;
- Palsmanes pagasta pirmsskolas
izglītības iestāde;



Variņu pagasta pārvalde un tās
pakļautībā esošās iestādes un
struktūrvienības:
- Variņu pirmskola, pamatskola;
Smiltenes novada bāriņtiesa;
Smiltenes novada sociālais dienests




-

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
asociācijā;
Latvijas
Bāriņtiesu
darbinieku
asociācijā;
Latvijas Pašvaldību darba devēju
asociācija;
Latvijas
Tūrisma
informācijas
organizāciju asociācijā;
Lauku partnerība "Ziemeļgauja";
Biedrība „Spēkavots”;
„Eiroregions „Pleskava, Livonija”.

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 kapitāldaļu turētāja šādās
pašvaldības kapitālsabiedrībās:
-

SIA „Smiltenes NKUP”;
SIA „Līvena aptieka”;
SIA ,,Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca”.

Dome ir kapitāldaļu turētāja sekojošās
kapitālsabiedrībās:
- SIA
“Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija”;
- SIA „Baltijas ģipsis”.
Dome ir dalībnieks šādās biedrībās un / vai
nodibinājumos:
- „Latvijas Pašvaldību savienība”;
- Vidzemes tūrisma asociācijā;
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2.4.

Nozīmīgākie veikumi un notikumi sociālajā jomā

Bāriņtiesa
2011. gadā Bariņtiesas sēdēs kopumā pieņemti 110 lēmumi, tai skaitā vienpersoniski pieņemti 5
lēmumi un 4 lēmumi pieņemti par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem.
Tabula nr.3 Bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas un pieņemtie lēmumi
Nr.

Kategorija
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
1.2. Bērnu skaits ģimenēs kopā (vecums gados):
2
Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna
aprūpes tiesības, kopā:
3
Bērni, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē
4
Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes
statuss, kopā:
5
Personu skaits, kas pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par
adoptētājiem
6
Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par to,
ka adopcija ir bērna interesēs
7
Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gada 31.decembrī
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
Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko
interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā
Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā:
no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits:
tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem
Datu avots: Smiltenes novada Bāriņtiesa

2011

6
12
6
36
5
1
1
16

3

16
110
5
4

Sociālais dienests
Smiltenes novada sociālais dienests ir domes pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, kas sniedz
sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Smiltenes novada iedzīvotājiem.
Sociālā dienesta darbība un sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtība balstās uz šādiem izstrādātiem
vienotiem saistošiem noteikumiem par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas
kārtību:
- Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 7/09
,,Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”;
- Smiltenes novada pašvaldības 31.08.2009. saistošie noteikumi Nr.6/09 „Par Smiltenes
novada pabalstiem audžuģimenēm”;
- Smiltenes novada domes 30.09.2010. saistošo noteikumu Nr.25/10 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšana”;
- Smiltenes novada 25.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Smiltenes novada
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.
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Sociālā dienesta darbu vada sociālā dienesta vadītājs, kura pakļautībā strādā 10 sociālie darbinieki
Smiltenes pilsētā un pagastos. Lai pilnveidotu savas profesionālās prasmes un iemaņas, paaugstinātu
savu kvalifikāciju 2011. gada laikā 11 Smiltenes novada Sociālā dienesta darbinieki ir piedalījušies
dažādās profesionālās ar sociālo darbu tieši saistītās apmācībās. Sociālais dienests ir nodrošinājis
saviem darbiniekiem 24 akadēmisko stundu apmācības. Papildus 10 darbinieki ir apguvuši SOPA
programmatūras apmācības.
Sociālā palīdzība
2011.gadā Sociālajā dienestā ir saņemti 1646 iesniegumi. Sociālā palīdzība piešķirta 849 ģimenēm
(kopā 2024 personām). 684 ģimenēm – attiecīgi 1775 personām noteikts trūcīgas ģimenes statuss.
282 ģimenēm/personām izsniegtas izziņas pacienta iemaksu un līdz maksājumu atbrīvojumu
saņemšanai atbilstoši MK noteikumos minētajiem ienākumu līmeņiem. Sociālās palīdzības
nodrošināšanai kopā izlietoti Ls 127 899:
- 88 (222 personas) trūcīgajās ģimenes saņēma valsts noteiktā garantētā minimālā ienākumu
(GMI) līmeņa nodrošinājuma pabalstus, kopumā izlietoti Ls 25 393,00. (2011.gadā vidējais
pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai vienai personai mēnesī bija Ls 19,06)
- 434 (1157 personas) trūcīgajās un maznodrošinātajās ģimenes saņēma dzīvokļa pabalstus kopumā izlietoti Ls 15 470,00. No tiem Ls 14 840,00 izsniegti naudā, bet Ls 630,00 - natūrā.
(Natūrā izsniegtais pabalsts nozīmē, ka palīdzība tiek sniegta nevis naudas izteiksmē, bet gan,
piešķirtais pabalsts, tiek pārskaitīts komunālo pakalpojuma sniedzējam.).
- Ls 5109,00 piešķirti bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanas. Palīdzība sniegta 14 bērniem (4 zēniem un 10 meitenēm). Visiem
bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri turpina mācības, tika piešķirts
pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai. Šiem pabalstiem kopā izlietoti Ls 3784,00.Vienreizēju
pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei saņēma 1 bērns, tika izmaksāts Ls
265,00 vienreizēju pabalstu patstāvīgās dzīves uzsākšanai 1060,00 Ls, saņēma 4 bērni.
Sociālajā dienestā ir noteikti vēl šādi pabalstu veidi:


pabalsts mācību līdzekļu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem - Ls 20 apmērā, izmaksāti 154
ģimenēm/ 259 bērniem 5380,00Ls;



pabalsts ēdināšanai skolās un pirmsskolas iestādēs - izmaksāti 501 bērnam, zupas virtuves
pakalpojumus saņēma 117 personas, kopā izlietoti 54799,00Ls;



apbedīšanas pabalsts – 8 personām, kopumā izlietoti Ls 914,06;



pabalsts ārkārtas situācijā – 1 ģimenei, izlietoti Ls 300,00;



Medicīnas pakalpojumu apmaksai un medikamentu iegādei pabalstus saņēmušas 140
personas, izlietoti Ls 5931,00.



pabalsts pēc personas atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas – izmaksāti 6 personām 222,00Ls;
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12.attēls Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi
Datu avots: Smiltenes novada Sociālais dienests
Sociālie pakalpojumi
2011. gadā 33 personas saņēma sociālo pakalpojumu - aprūpe mājās. No tiem 7 ir pilngadīgas
personas ar invaliditāti, 3 personas ar garīga rakstura traucējumiem un 26 pensijas vecuma personas.
Kopumā izlietoti Ls 18519,00.
Nodrošināti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pansionātos 10
personām, izlietoti Ls 18 570,00 līdzekļi, 14 personām piešķirta rehabilitācija Sociālās integrācijas
valsts aģentūrā (SIVA) un 17 personām - cita veida rehabilitācija. Divām personām piešķirta mājas
aprūpe, 3 personām valsts nodrošināts pansionāts personām ar psihoneiroloģiskām saslimšanām.
Īslaicīgas un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās tika ievietotas 12 personas: Bērnu un ģimenes
atbalsta centrā - 6; Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcā sociālās aprūpes gultās - 6.
Citi nozīmīgi veikumi un notikumi:
3. Sagatavoti 7 ģimeņu sociālās un materiālās situācijas izvērtējumi iesniegšanai Vītola fonda un
Ceļamaizes stipendiju saņemšanai.
4. Smiltenes novada bērni invalīdi un audžuģimeņu bērni piedalījās Latvijas Bērnu fonda
organizētajā Lieldienu pasākumā Rīgā „Lido” atpūtas centrā un Ziemassvētku pasākumā.
5. 2011.gadā trīs reizes ir saņemti lietotie apģērbi, apavi, no sadarbības partneriem Rīgā.
6. Piešķirts finansiāls atbalsts sabiedriskai organizācijai Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļai
rīkotajam labdarības pasākumam -“Balta, balta mana sirds" nodrošināšanai Smiltenes novada
bērniem ar īpašām vajadzībām - Ls 100,00 apmērā.
7. Piešķirts finansiāls atbalsts biedrībai „EMMAUS SMILTENE” rīkotajam labdarības
pasākumam/koncertam Smiltenes novada maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem
Smiltenes novada Mēru muižā pasākuma nodrošināšanai - 100,00Ls apmērā.
8. Piešķirts finansiāls atbalsts 5 trūcīgu ģimeņu bērniem Ls 300,00 apmērā, dalībai starptautiskās
sacensībās Pērnavā.
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Piešķirts finansiāls atbalsts 5 trūcīgu ģimeņu bērniem Ls 150,00 apmērā, dalībai vasaras
brīvlaika laikā Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas brīvā laika pavadīšanas klubiņā „Velnēni
melnēni”.
10. Piešķirt no Smiltenes novada domes sociālā budžeta līdzekļiem pabalstu Nodibinājuma Bērnu
fonds „Attīstība” organizētajam Ziemassvētku koncertuzveduma „Ziemassvētki ar drošsirdīgo
Pēterīti” uz ledus Smiltenes pilsētas ledus laukumā transporta izdevumiem Ls 160,00 apmērā;
11. 2011.gadā no 28.februāra līdz 6.martam Smiltenes novadā sadarbībā ar Starptautiska
starpkonfesionāla organizācija “Jaunatne ar misiju” organizēja ikgadēju sociālu labdarības
akciju. Pasākuma mērķis bija sniegt palīdzību dažādām iedzīvotāju grupām, izsniegt pārtikas
pakas, dalīt drēbes, apmeklēt vairākas aprūpes un izglītības iestādes bērniem un veciem
cilvēkiem, organizēt pasākumus bērniem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jauniešiem, visiem
kuri vēlas piedalīties. Visas nedēļas laikā notika dažādas aktivitātes, ko veica 210 brīvprātīgo
kristiešu no sešpadsmit pasaules valstīm. Pasākumos tika iesaistīti 1000-2500 novada iedzīvotāji.
12. 2011. gada laikā tika izsniegtas 222 AS “Latvenergo” dāvināts „Elektrības norēķinu kartes - 500
kWh”. No tām Smiltenē izsniedza 77, Bilskas pagastā 11, Blomes pagastā 18, Brantu pagastā 12,
Grundzāles pagastā 32, Palsmanes pagastā 16, Launkalnes pagastā 31, Variņu pagastā 2,
Smiltenes pagastā 23.
13. Ārpusģimenes aprūpes institūcijās atrodas 2 Smiltenes novada bērni, šim mērķim izlietoti
6000,00Ls. Pieci bērni, kuru vecākiem atņemtas aprūpes tiesības ievietoti četrās audžu ģimenēs.
Par katru bērnu izmaksāti ikmēneša pabalsti uzturam 100,00Ls, izlietoti 6672,00Ls, par 2
bērniem izmaksāts pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 340,00Ls. Šajos pabalstos kopā
piešķirtā un izmaksātā summa ir Ls 7012,00.
14. 2011.gadā turpinājās Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ieviešana Smiltenes novadā.
Periodā no 2011.gada 1. janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim izveidotas 296 jaunas darba
praktizēšanas vietas. Kopējās izmaksas Ls 198107,73, tai skaitā:
- darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša stipendijām - Ls 147 982,18;
- Pašvaldības iegādātā darba praktizēšanai nepieciešamā ātri nolietojamā inventāra ar
kalpošanas laiku līdz vienam gadam (darba apģērbs, darba instrumenti, darba
materiāli, individuālie aizsardzības līdzekļi, medicīnisko materiālu minimums –
„aptieciņa”) izmaksas un inventāra nomas izmaksa - Ls 29579,04;
- transporta izdevumi darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku nokļūšanai uz darba
praktizēšanas vietu un atpakaļ - Ls 4368,17;
- izmaksas darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku darba praktizēšanas vadītāju
ikmēneša atlīdzībai – Ls 14600,10.
- izmaksas darba prakses vietu organizētāja un grāmatveža ikmēneša dotācijai - Ls
1578,24.
2011. gadā tika paplašinātas sociālā darba speciālistu iespējas pārbaudīt ģimeņu (personu)
iesniegumos norādīto informāciju. Smiltenes novada Sociālais dienests ir paplašinājis pieeju dažādām
valsts datu bāzēm. Izvērtējot katru situāciju, Sociālais dienests var iegūt informāciju par klientu no
VSAA, CSDD un NVA.
Sociālā dienestā ir sniegtas 2573 konsultācijas un veiktas vairāk nekā 355 apsekošanas.
9.
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2.5.

Nozīmīgākie veikumi un notikumi izglītības jomā

Smiltenes novada pašvaldības teritorijā pēc novada izveidošanas iespēju saņemt pirmsskolas,
vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību nodrošina 17 izglītības
iestādes:
- 2 pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības grupas 8 skolās;
- 5 pamatskolas un 2 sākumskolas;
- 1 vidusskola un 1 ģimnāzija;
- 1 speciālā 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 Valsts tehnikums – profesionālā
vidusskola;
- Baltijas starptautiskās akadēmijas filiāle; augstskolas „Attīstība” filiāle.
Pašvaldības kompetencē esošos izglītības jautājumus Smiltenes novadā risina Smiltenes novada
Izglītības pārvalde. Tā ir novada domes nodaļa, kura pilda normatīvajos aktos novada pašvaldībai
paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno Smiltenes novada pašvaldības kompetenci
izglītībā. No 2011.gada 1.novembra Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldē vadītāja vietnieces
pienākumus veic Alda Miķe.
2011.gadā Smiltenes novadā veiktas vairākas izglītības iestāžu tīkla izmaiņas:


Ar 2011.gada 1.septembri reorganizētas PII „Saulīte” un Variņu pamatskola, kā rezultātā PII
„Saulīte” pievienota Variņu pamatskolai.



2011.gada 1.septembrī Variņu pamatskola uzsāk realizēt profesionāli orientēto sporta
programmu, bet Smiltenes Centra vidusskola – profesionāli orientēto valodu programmu.



2011.gada 1.septembrī darbu uzsāk Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola,
kas izveidota, IZM apvienojot Smiltenes tehnikumu un Smiltenes profesionālo vidusskolu.

Smiltenes novada dome uz 31.12.2011. gadu saņēma Ls 1 942 690 mērķdotācijas, tai skaitā:
 pamata un vispārējai vidējai izglītībai Ls 1154948;
 interešu izglītībai Ls 50596;
 5.-6. gadīgo apmācībai Ls 107080;
 Palsmanes speciālajai internātpamatskolai jeb Ls 485109,;
 Sporta skolai Ls 31651;
 Mākslas skolai Ls 21051;
 Mūzikas skolai Ls 92255.
Visās pozīcijās mērķdotācijas ir samazinājušās, izņemot Sporta skolu, tur mērķdotācijas ir
palielinājušās par Ls 4313. Tas tāpēc, ka Sporta skolā 2011.gadā pieauga audzēkņu skaits. 2011. gadā
no IZM Smiltenes novada vispārizglītojošām skolām izdevās atgūt Ls 80 000 (I – VIII).

22

Tabula nr.4 Saņemtās mērķdotācijas pirmsskolas, vispārējās, interešu, profesionālās ievirzes un
speciālajā izglītībā uz 31.12.2011.
Izglītības iestāde

2010. gads

2011. gads

Pamata un vispārējai vidējai izglītībai
1 215 608
1 154 948
Interešu izglītībai
52 279
50 596
5 -6 gadīgo apmācībai
107 316
107 080
Palsmanes speciālajai internātpamatskolai
509 621
485 109
Sporta skolai
27 338
31 651
Mākslas skolai
21 058
21 051
Mūzikas skolai
93 013
92 255
Kopā
2 026 233
1 942 690
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde

Salīdzinājums
attiecībā pret
2010.gadu
-60 660
-1683
-236
-24 512
4313
-7
-758
-83 543

Smiltenes novadā uz 2011.gada 1.septembri skolas gaitas uzsāka kopumā 1789 skolēnu, kas ir par
161 mazāk salīdzinot ar 2010.gadu. Vislielākais samazinājums vērojams vidusskolas klasēs, šeit
skolēnu skaits samazinājies par 62. Samazinājums vērojams arī 5.-9.klašu un pirmskolas grupas.
Izglītības iestādēs 2011.gadā strādāja kopumā 555 darbinieki.

13.attēls Izglītojamo skaits Smiltenes novadā
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde
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Tabula nr. 5 Smiltenes novada 12.klašu centralizēto Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2011.g.
Eksāmeni

ABC līmeņi Smiltenes novadā
%

Latviešu valoda un literatūra
85,00
Angļu valoda
69,11
Krievu valoda
100
Vācu valoda
100
Matemātika
46,80
Bioloģija
41,67
Ķīmija
53,84
Fizika
29.65
Vēsture
77,78
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde

ABC līmeņi valstī %
50,04
50,96
88,72
62,11
38,57
53,24
51,73
47,44
45,00

Izglītības pārvalde sadarbībā ar mācību priekšmetu metodiskām apvienībām organizēja un koordinēja
17 valsts 2.posma olimpiādes (313 dalībnieki) un 10 novadā ar MA pašiniciatīvu notikušās
olimpiādes (288 dalībnieki), kurā piedalījās skolēni no visām 9 novada vispārizglītojošām skolām.
Tālākai dalībai olimpiāžu augstākajā līmenī uzaicināti piedalīties 25 skolēni, kuriem nodrošināti
transporta izdevumi, ēdināšana, pavadīšana. Novada posma uzvarētājiem sagatavoti un pasniegti
izglītības pārvaldes Atzinības raksti un pateicības un balvas.
Ļoti labi rezultāti Valsts matemātikas olimpiādē: Smiltenes ģimnāzijas skolēniem Laurai Vizulei 3.
vieta valstī, Austrim Cīrulniekam – atzinība par sasniegtajiem rezultātiem, abiem skolotāja Inguna
Kondratjeva.
Smiltenes novada skolu sports – 2011.gadā skolu sacensības organizētas vieglatlētikā, krosā,
veiklības stafetēs, tautas bumbā, basketbolā, volejbolā un futbolā. Katrai vecuma grupai gada laikā
notika 5-6 sacensības. Sacensībās piedalās visas novada skolu komandas, izņemot Launkalnes
pamatskolu. Skolu sacensību uzvarētāji kopvērtējumā 2011.gadā kļuva 1.-6.klašu grupā Trīs pakalnu
pamatskola (turpmāk TPP), 7.-9.klašu grupā Smiltenes Centra vidusskola un vidusskolu grupā
Smiltenes tehnikums.
2011.gadā Smiltenes novada domes Izglītības pārvalde organizēja vairāku novada, Vidzemes un
Latvijas mēroga pasākumus, kā nozīmīgākie minami:


Skolotāju diena 29.septembrī. Pirmoreiz tiek pasniegta Smiltenes novada domes Izglītības
pārvaldes balva izglītībā.

 Pirmo reizi 2011.gada jūnijā Latvijā notika Humānās pedagoģijas profesora Šalvas
Amonašvili autorseminārs sākumskolas skolotājiem „Skolotāja darbs 1. klasē pēc humānās
pedagoģijas principiem”, seminārā piedalījās kopumā 238 dalībnieki no visas Latvijas.
 Seminārs „Izglītošanās vadība skolā”, lektore Maurina Dokendorfa (Kanāda);
 Vidzemes ģeogrāfu saiets un Vidzemes ģeogrāfu MA vadītāju seminārs Smiltenē (2011.gada.
 Smiltenē notika vairākas izglītojošās lekcijas - Pēteris Kļava, ārsts, „Jaunie pasaules uztveres
atklājumi zinātnē”, Ēriks Jakobsons, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas šūnu
transplantācijas centra vadītājs, „Cilmes šūnu potenciālais pielietojums medicīnā” un Ilzes
Šultes„ Mācīšanās un smadzeņu darbība” un „Zēnu un meiteņu mācīšanās atšķirības”
(vecākiem).
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 2011.gadā noritēja aktīva sadarbība ar valsts un starptautiskām institūcijām, uzņemtas
vairākas delegācijas - Kanādas vēstnieks sers Skots Heteringtons, Kirovas (Krievija) jauniešu
delegācijas
 Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs piedalījās Humānās pedagoģijas
Manifesta izstrādē un parakstīšanā Gruzijā.
 Smiltenes novada pedagogu delegācija piedalās 10. starptautiskajā pedagoģiskajā lasījumā
Maskavā. T.Jaunzemis vadīja izglītības vadītāju darba laboratoriju.
 Smiltenes novada delegācija piedalās Lietuvas 2. starptautiskajā Humānās pedagoģijas
lasījumā Viļņā. T.Jaunzemis uzstājas ar lekciju „Iedvesmojoša vadība”.
Dalība projektos un projektu koordinēšana:
 2011.gadā sekmīgi pabeigts ESF projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās
atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai
izglītībā”. Darbs projektā aptvēra gandrīz 500 novada izglītojamo, nodarbināja 65 pedagogus
un atbalsta speciālistus un apliecināja milzīgo atbalsta personāla nozīmi skolēnu integrācijai
izglītībā un izglītības kvalitātes līmeņa augšanā.
 Izglītības pārvalde koordinēja novada (ar dalībskolām – Smiltenes ģimnāziju un Blomes
pamatskolu) dalību LU vadītajā ESF projektā Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana
sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar traucējumiem integrācijai izglītībā”.
Īpaši nozīmīga darbības joma - domes institūciju sadarbības veicināšana.
 Izglītības pārvalde aktīvi piedalījās ESF projektā „Dabaszinības un matemātika”, kur
pilotskola Smiltenes ģimnāzija novērtēta kā viena no trim labākajām valstī 2011.gadā un
saņēmusi Ekselences balvu. Projekta rezultātu ilgtspēju turpmāk nodrošinās LU Dabaszinību
un matemātikas centrs, ar kuru sadarbojoties ģimnāzija strādā kā viena no 22 valsts
inovatīvajām skolām, mācot sava novada un Vidzemes reģiona (Cēsu 2.pamatskola, Lizuma
vidusskola, Valmieras Valsts ģimnāzija, Viļķenes Baumaņu Kārļa pamatskola) dabaszinību
skolotājus un skolvadību plānot un organizēt mūsdienīgas mācību stundas.
 Izglītības pārvalde vadīja ESF projektu „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” Smiltenes novadā. 154 pedagogi, piedaloties 3.aktivitātē
izvērtēja savu darbu, iegūstot profesionālās kvalitātes pakāpes. 4.pakāpi projektā kopumā
(līdz 2011.g. beigām) ieguvuši 19 skolotāji.
Izglītības speciālistu pedagoģiskās profesionalitātes atbalsta pasākumi:
 Pirmo reizi Smiltenes novadā kursi pedagogiem „Improvizācijas teātra pamatnostādnes.
Teātra sports” (36 stundas).
 Kursi skolu vadītājiem un vietniekiem „Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču
pilnveide un prasmju atjaunošana” (24 stundas).
 Kursi skolu vadītājiem un vietniekiem „Darbs ar talantīgiem un apdāvinātiem bērniem.
Radošā procesa būtība” (8 stundas).
 IAC kursi pedagogiem "Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments efektīvam izglītības
procesam" Smiltenes ģimnāzijā.
 ESF projekta „ Sadarbība starp Dabaszinātņu un matemātikas projekta pilotskolu, atbalsta
skolu un novada skolām projekta mērķu īstenošanā” mācību gada noslēguma pasākums.
Dabaszinātņu un matemātikas nedēļas pasākuma Izglītības izstāde “Daba un zinātne skolā!
Aizraujoši!”.
 ASV Konkordijas universitātes profesores Astrīdas Cīrulis viesnodarbība Smiltenes novada
pamatskolu skolotājiem par matemātikas un angļu valodas integrētu mācīšanu – Smiltenes Trīs
pakalnu pamatskolā 2.decembrī.
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2.6.

Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras, sporta un tūrisma jomā

Kultūra
Pārvalde darbojas kā administrējošais, koordinējošais un metodiskais centrs Smiltenes novada
kultūras un tūrisma iestādēm un struktūrvienībām.
Pārvaldes darbības mērķis ir attīstīt kultūras un tūrisma iestādes un struktūrvienības kā
daudzfunkcionālas un kvalitatīvas kultūras un tūrisma pakalpojumu sniedzējas, kas dod ieguldījumu
daudzveidīga un sabiedrības aktīvai līdzdalībai pieejama kultūras, tūrisma un mūžizglītības procesa
veidošanā Smiltenes novadā.
Pārvaldei ir savs logo un sava veidlapa, kā arī tiesības lietot savu simboliku, ko ar rīkojumu ir
apstiprinājis Smiltenes novada izpilddirektors.
Ar 2011.gada 1.martu Smiltenes novadā saka darboties atsevišķa Smiltenes novada pašvaldības
iestāde Kultūras pārvalde ar divām pakļautībā esošām iestādēm un astoņām struktūrvienībām. Vēlāk
2011.gada 1.septembrī tiek izveidota vēl viena pārvaldes struktūrvienība Smiltenes novada muzejs.

14.attēls Smiltenes novada Kultūras pārvaldes struktūra
Datu avots: Kultūras pārvalde
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2011.gada sezonā Smiltenes novadā darbojās 36 dažādi amatiermākslas kolektīvi, kuros iesaistījās
676 dalībnieku un 31 kolektīvu vadītājs:
- 7 jauniešu tautas deju kolektīvi;
- 7 amatierteātru kolektīvi;
- 4 vidējās paaudzes tautas deju kolektīvi;
- 4 vokālie ansambļi;
- 3 jauktie kori;
- 3 senioru Eiropas deju kolektīvi;
- 2 mūsdienu deju kolektīvi
- 2 līnijdeju kolektīvi
- 2 lietišķās mākslas studijas
- 1 pūtēju orķestris
- 1 folkloras kopa
2011.gada sezonā Smiltenes novadā tika izveidoti 2 jauni amatiermākslas kolektīvi:
 Launkalnes pagasta folkloras kopa;
 Launkalnes pagasta amatierteātra kolektīvs;
Smiltenes novadā 2011.gadā amatiermākslas kolektīvos bija iesaistīti 676 iedzīvotāji, no kuriem
lielāko dalībnieku skaitu 125 pulcēja jauniešu deju kolektīvi, kori 111, kā arī amatierteātri ar 119
dalībniekiem.
Tabula nr.6 Amatiermākslas kolektīvos iesaistīto dalībnieku skaits 2011.gadā
Amatiermākslas kolektīvs

Dalībnieku skaits

Jauniešu deju kolektīvi

125

Vidējās paaudzes deju
kolektīvi

86

Kori

111

Vokālie ansambļi, folkloras
kopas

48

Amatierteātri

119

Mūsdienu deju grupas

26

Eiropas deju grupas

52

Līnijdeju grupas
Lietišķās mākslas studijas
Pūtēju orķestris

27
42
40

Kopā

676

Dalībnieku vidējais vecums jauniešu deju kolektīvos ir 21, vidējās paaudzes deju kolektīvos 35 gadi,
vokālajos ansambļos 39, amatierteātros 42, Eiropas deju grupās 59, līnijdeju un mūsdienu deju
kolektīvos 38 gadi.
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Nozīmīgākie Smiltenes novada kultūras pasākumi
-

-

-

-

-

Smiltenes Tautas teātra izrāde E.Zālīte „Rudens rozes”;
Smiltenes novada vokālo ansambļu skate. 2011.gadā novada ansambļus ciemos uzņēma un
savu 3 gadu pastāvēšanas jubileju svinēja Grundzāles sieviešu vokālais ansamblis „Prieks, kur
Tu rodies!?”
Palsmanes vidējas paaudzes deju kolektīvas „Cīrulis” jubilejas koncerts „Cīrulis ielūdz
draugus”;
Smiltenes novada mazo vokālistu konkurss „Cālis 2011”;
2011.gadā tikai aizsākta jauna tradīcija svinēt Smiltenes novada Teātra svētkus, kas
norisinājās Bilskas pagasta Mēru muižā, 27. un 28.jūnija;
Par skaistu un gaišu tradīciju 2011.gada 1.jūnijā tika aizsākta labdarības akcija „Balta, balta
mana sirds”, kuras mērķis ir palīdzēt Smiltenes novada bērniem, kuriem ir nepieciešama
ilgstoša ārstēšana un rehabilitācija. Pirmajā akcijas gadā tika savākti Ls 777,00 un bija
iespējams palīdzēt 40 bērniem. Akcijās iesaistījās visas novada kultūras iestādes un ziedot
bija iespēja ikvienam novada iedzīvotājam. Akcijas organizēja Latvijas Sarkanā Krusta
Smiltenes nodaļa sadarbībā ar Smiltenes novadi Kultūras pārvaldi;
Pūtēju orķestru svētki Jāņukalnā „Ceriņu laikā”;
Smiltenes Tautas teātra brīvdabas izrāde „Jaunsaimnieka izrāde”;
Smiltenes pilsētas svētki „Jāņukalnam 100”, kur svētu devīze bija „Nāc un uzziedi arī Tu!”.
Svētku laikā estrādē notika floristikas konkurss, mazo smilteniešu iesvētības un vakarā
tradicionālā grupas Apvedceļš balle;
Otrie Smiltenes novada svētki Palsmanē „Svētki Lauku krodziņā”, kur svētki viesi varēja
iejusties lauku krodziņa atmosfērā. Svētkos piedalījās arī viesi no Smiltenes novada
sadraudzības pilsētām – Ļvovas (Ukrainā) un deju ansamblis "Verhovinka" no Drogobičas
(Ukrainā);
Eiropas deju koncerts „Smilteniešu sadancis”;
Smiltenes novada muzeja „Mēru muiža” atklāšana;
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts „Mana Latvijas, Mans
Novads, Manas mājas”

Smiltenes novada tūrisma informācijas centrs
No 2011.gada Smiltenes novada tūrisma informācijas centrs ir Smiltenes novada pašvaldības
Kultūras pārvaldes struktūrvienība.
2011.gadā interesentu skaits TIC ir palielinājies - pēc informācijas vērsās kopumā 1496 tūristi, kas ir
par 15% vairāk nekā iepriekšējā gadā. No visiem tūristiem 88% bija vietējie tūristi, bet 12%
ārzemnieki. Vislielākā ārzemju interesentu aktivitāte bijusi no Krievijas, Igaunijas, Vācijas,
Zviedrijas un Somijas. Vislielākais interesentu pieplūdums jūlijā un augustā, bet viszemākā
interesentu aktivitāte novērojama oktobrī, novembrī un decembrī, kad salīdzinājumā ar vasaras
mēnešiem TIC interesentu skaits samazinās vismaz 3 reizes.
Vislielākā apmeklētāju interese ir tieši ir par dažādām kartēm un bukletiem, apskates objektiem un
ārzemju ceļojumiem. Vairāk kā 70 % gadījumu interesējas tieši par Smilteni un tās apkārtni. Savukārt
interese par ārzemju ceļojumiem izskaidrojama ar to, ka Smiltenes novada TIC sadarbojas ar
ceļojumu firmu „Impro”, un tās klientiem ir iespēja visas nepieciešamās ceļojuma formalitātes kārtot
klātienē.
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15. attēls Smiltenes novada TIC interesentu pieprasītās informācijas veidu sadalījums 2011. gadā
skatāms.
Datu avots: Smiltenes novada TIC

-

-

-

Nozīmīgākās aktivitātes 2011.gadā tūrisma jomā:
2011.gada februārī Smiltenes novads tika pārstāvēts Starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour
2011” vienotajā Vidzemes stendā.
Sākoties jaunajai tūrisma sezonai, ir paplašinājies tūrisma piedāvājums - ekskursijas pa
Smiltenes vīna un sidra darītavu, pa firsta Līvena maizes ceptuvi, pa ZS „Muižnieki” kazu
saimniecību, ZS „Rožkalni” saimniecību un iespēja doties lidojumā ar lidmašīnu.
Beidzot tika īstenota sen ilgi lolota ideja par Smiltenes novada muzeju, kas atklāšanu
piedzīvoja 2011.gada septembrī Mēru muižā.
Aizvadītā gadā 10 000 eksemplāru lielā tirāžā tika izdots Smiltenes novada tūrisma ceļvedis,
kurā apkopoti 54 Smiltenes un tās apkārtnes nozīmīgākie apskates objekti, sniegta plaša
informācija par nakšņošanas, ēdināšanas, aktīvās atpūtas iespējām, vairākas idejas dažādiem
tūrisma maršrutiem. Ceļvedis izdots latviešu, angļu, krievu un igauņu valodās. Tāpat
Pateicoties AS „Latvijas Valsts mežiem” izdotas jaunas Smiltenes velotaku brošūras.
2011.gadā apmeklētas vairākas ar tūrisma jomu saistītas sanāksmes, semināri, konferences.
Zināšanas un pieredze gūta gan Latvijā, gan Lietuvā.
Lai dalītos informācijas apmaiņā un pieredzē, kā arī veidotu veiksmīgu sadarbību starp
tūrisma uzņēmējiem un pašvaldību Smiltenes novadā, aizvadītajā gadā TIC organizēja
tūrisma uzņēmēju sanāksmes - vienu pavasarī, otru rudenī, tāpat organizēja uzņēmējiem
pieredzes apmaiņas braucienu „Uz Tukuma pēc smukuma”.

Visa gada laikā TIC veiksmīgi turpināja esošo sadarbību ar Vidzemes tūrisma asociāciju, Latvijas
tūrisma informācijas organizāciju asociāciju Latturinfo, Tūrisma Attīstības Valsts Aģentūru, SIA
„Impro Ceļojumi”, „Tallink”, Smiltenes Valsts tehnikumu-profesionālo vidusskolu, Vidzemes
Augstskolu, Smiltenes novada tūrisma uzņēmumiem un citiem, ar tūrisma nozari saistošiem
uzņēmumiem un iestādēm, pašvaldības speciālistiem u.c.
2012. gadā TIC plānots veikt telpu remontu, kā arī uzsākt Smiltenes novada suvenīru tirdzniecība.
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Sports
Kopumā 2011. gadā Smiltenes novadā risinājušās 32 dažāda veida sporta aktivitātes vai pasākumi,
divpadsmit no kuriem bijuši turnīru veida, kārtu vai seriālu raksturs – respektīvi tie nav bijuši vienas
dienas pasākumi. Astoņi pasākumi bija ar ārzemju sportistu līdzdalību.
Starptautiskās orientēšanās sacensībās „Kāpa’2011” piedalījās turpat 3000 dalībnieki no 12 pasaules
valstīm. Vairāk nekā 2000 dalībnieki izgāja uz starta tradicionālajā „SEB MTB velomaratona”
Smiltenes posma sacensībās. Autosportā, riteņbraukšanā, BMX riteņbraukšanā Smiltenē risinājušās
valsts meistarsacīkstes vai čempionāti; futbolā – valsts čempionāts II līgā; futbolā un basketbolā –
valsts jaunatnes čempionāti.
Lai sekmētu iespēju radīšanu novada iedzīvotājiem iesaistīties sistemātiskās sporta aktivitātēs tika
organizētas novada atklātās meistarsacīkstes basketbolā, futbolā telpās, pludmales volejbolā,
orientēšanās sportā, novusā, galda tenisā, autosportā, Tautas skrējiens „Smiltenes apļi”, novada
sporta svētki, skriešanas seriāls „Tepera takas”, vairākas citas sacensības orientēšanās sportā un
novusā.
Pirmo reizi novada pastāvēšanas vēsturē Smiltenes novada komanda piedalījās Latvijas Jaunatnes
olimpiādē Jūrmalā, kurās zelta medaļu izcīnīja BMX riteņbraucējs Jānis Ērglis.
Augstākā līmeņa pasaules un Eiropas mēroga sacensībās valsts izlasi sekmīgi pārstāvējuši Smiltenes
novada sportisti: Līna Mūze 2. vieta Eiropas junioru čempionātā, Intars Išejevs 8. vieta Eiropas
junioru čempionātā, Ričards Melderis 5.vieta Eiropas jaunatnes olimpiskajās dienās, Mārcis Grēns
15vieta Pasaules jauniešu čempionātā, Klāvs Karlsons 15.vieta Eiropas jaunatnes olimpiskajās
dienās, Sandis Eislers dalība pasaules un Eiropas junioru čempionātos.
Gada nogalē tika izstrādāts Smiltenes novada Sporta pārvaldes nolikums un pieņemts lēmums par šīs
iestādes izveidi sākot ar 01.01.2012.
Sporta infrastruktūras sakārtošanai 2012.gadā paredzēts veikt tehniskā projekta izstrādi Smiltenes
sporta un atpūtas kompleksa „Teperis” stadionam, labiekārtot smilšu volejbola laukumus, treniņu
laukuma izveidi vieglatlētikā – mešanas disciplīnām.
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2.7. Būvvalde
2011.gadā Smiltenes novada Būvvaldē izsniegtas 85 būvatļaujas, no tām 43 būvatļaujas izsniegtas
privātpersonām, 36 juridiskām personām un 6 būvatļaujas izsniegtas pašvaldībai.
Ekspluatācijā pieņemti 33 objekti, no tiem 15 privātpersonu objekti, 13 juridisko personu objekti un 5
pašvaldības būvobjekti.
Tabula nr. 7 Būvatļauju un būvju pieņemšanu ekspluatācijā 2011.gadā Smiltenes novadā
Administratīvi teritoriālā
vienība

Izdoto būvatļauju
skaits

Ekspluatācijā pieņemto būvju
skaits

Smiltene

30

9

Bilskas pag.

8

1

Blomes pag.

6

3

Brantu pag.

3

1

Grundzāles pag.

5

2

Launkalnes pag.

17

6

Palsmanes pag.

5

2

Smiltenes pag.
Variņu pag.

9
2
85

8
1
33

Kopā:
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2.8.

Komunikācija ar sabiedrību

2011.gadā Smiltenes novada dome turpināja aktīvi informēt novada iedzīvotājus par domes
pieņemtajiem lēmumiem, realizētajiem projektiem, kultūras, sporta un izglītības aktivitātēm
novadā.
Iedzīvotājiem ir nodrošināta plaša informācijas avotu izvēle, jo jaunumus var uzzināt no novada
domes informatīvā izdevuma Smiltenes novada Vēstis”, no domes interneta mājas lapas
www.smiltene.lv, no vietējiem laikrakstiem, no reģionāliem mēdijiem. Pašvaldībai veiksmīga
sadarbība izveidojusies ar vietējiem medijiem – „Ziemellatvija”, Smiltenes 24, STV studija,
Vidzemes televīziju.
Smiltenes novada dome izdod bezmaksas informatīvo izdevumu „Smiltenes novada Domes Vēstis”
ar 2000 lielu eksemplāru tirāžu. Informatīvais izdevums tiek izplatīts ar Smiltenes novada domes
iestāžu palīdzību. Bezmaksas izdevumā atspoguļota aktuāla, iedzīvotājiem interesējoša informācija
par pieņemtiem domes lēmumiem, saistošiem noteikumiem, aktuāliem notikumiem Smiltenes
novada izglītības un kultūras iestādēs.
2011. gada jūnijā darbu sāka jauna pašvaldības informatīvā interneta vietne www.smiltene.lv.
Novada mājas lapa ir galvenais informācijas nodošanas kanāls. Mājas lapas uzturēšanā tiek iesaistīti
vairāku Smiltenes novada domes nodaļu speciālisti, lai aktualizētu informāciju iedzīvotājiem un
sadarbības partneriem. Laika periodā no 1.06.2011. līdz 31.12.2011. mājas lapa apmeklēta kopumā
97 537 reizes, no tiem 77 % ir tie, kas mājas lapu skata regulāri, 23 % ir unikālie jeb jauni
apmeklētāji. Vidējais apmeklējuma ilgums ir 3,18 minūtes. Lai veicinātu atgriezenisko saiti starp
pašvaldību un iedzīvotājiem tika izveidota jauna iespēja „Vēstule Domei”, kur iedzīvotāji var uzdot
sev interesējošus jautājumus vai sniegt ierosinājumus. 2011. gadā šo iespēju izmantoja vairāk nekā
60 iedzīvotāji.
Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un skaidrotu aktuālus jautājumus, pašvaldība
organizēja vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem un sabiedriskās apspriešanas. Jūlija mēnesī notika
iedzīvotāju tikšanās par atkritumu apsaimniekošanas jautājumu. Uz tikšanos bija ieradušie vairāk kā
25 iedzīvotāji. Tāpat Smiltenes novada dome laika periodā no 2011.gada 1.jūlija līdz 2011.gada
29.jūlijam organizēja publisko apspriešanu būvniecības iecerei „Smiltenes novada pašvaldības ceļu
rekonstrukcija”. Projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 9 interesenti, kā arī saņēma
9 aptaujas lapas. Visās aptaujas lapās tika izteikts atbalsts būvniecības iecerei.

2.9.

Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām

Kopumā Smiltenes novadā reģistrētas 75 biedrības un nodibinājumi. Par aktīvām var uzskatīt
apmērām pāris desmitu nevalstisko organizāciju.
2011.gadā Smiltenes novada dome turpināja veiksmīgi sadarboties un atbalstīt nevalstisko
organizāciju iniciatīvas. Smiltenes novada domes atbalstu un dotācijas saņēma 12 novada
nevalstiskās organizācijas, no tām sešas sporta jomā, divas draudzes un četras sociālajā jomā.
Kopumā biedrībām un nodibinājumiem izmaksāti 28 232 latu.
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Tabula nr.8 Pārskats par valsts un pašvaldību budžeta dotācijām biedrībām un nodibinājumiem
Nr.
1
2
3
4

Iestādes, biedrības nosaukums
Smiltenes sporta centrs
Futbola klubs "Smiltene"
Tehnisko sporta veidu klubs "Smiltene"
Hokeja klubs "Smiltenes vanagi"

Mērķis
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas

Summa
12952
3000
700
1000

5
6

Volejbola klubs "Smiltenes volejbola skola"
BMX klubs "Silvas ziķeri"

Dotācijas
Dotācijas

250
500

7

Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca Smiltenes draudze

Dotācijas

1777

8

Smiltenes Svētā Nikolaja pareizticīgo draudze

Dotācijas

400

9

Latvijas Sarkanā krusta Valkas komiteja

Dotācijas

2978

10
11
12

Latvijas Nedzirdīgo savienības Smiltenes reģionālā
biedrība
Biedrība "Emmaus"
Biedrība "ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām"
Kopā

Dotācijas
Dotācijas
Dotācijas

575
1500
2600
28232

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
Smiltenes novada dome 2011.gadā uzsāka īstenot jaunu atbalsta veidu nevalstiskajām
organizācijām, organizējot projektu līdzfinansēšanas konkursu.
2011. gada maijā tika izsludināta pieteikumu pieņemšana Smiltenes novada domes izsludinātam
projektu līdzfinansēšanas konkursam nevalstiskajām organizācijām. Projektu konkursa mērķis ir ar
līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus projektu idejas izglītības,
kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās. Projektu
līdzfinansēšanas konkursā pieteikumus varēja iesniegt nevalstiskās organizācijas.
No 14 saņemtajiem līdzfinansēšanas pieteikumiem Smiltenes novada dome līdzfinansējuma
saņemšanai atbalstīja 8 projektus, no kuriem līdz šim realizēti 6 projekti:






Projekts „Spēlēsim kopā!”, iesniedzējs Smiltenes ģimnāzijas vecāku biedrība, pašvaldības
līdzfinansējums Ls 478,99 apmērā, kas ir 10% no kopējām projekta izmaksām. Projekta
rezultātā mūzikas mācību priekšmeta interesantākai apguvei iegādātas ģitāras, sintezatori,
bungas, dažādi sitamie un pūšamie instrumenti. Brīvprātīgie no jauniešu vidus vada
nodarbības akustiskās un elektriskās ģitāras spēlē, kā arī sitamo instrumentu spēlē;
Projekts „Sabiedrisku pasākumu un atpūtas vietas izveide Palsmanē”, iesniedzējs
Biedrība "Spēkavots", pašvaldības līdzfinansējums Ls 500,00 apmērā, kas ir 5% no kopējām
projekta izmaksām. Projekta rezultātā izveidots skvērs 0,7ha platībā ar bruģētu celiņu,
sanākšanas vietu un mazās arhitektūras formu – akmens skulptūru;
Projekts „Formu iegāde futbola kluba "Smiltene" dalībniekiem”, iesniedzējs Futbola
klubs "Smiltene". pašvaldības līdzfinansējums Ls 499,42 apmērā, kas ir 10% no kopējām
projekta izmaksām, projekta rezultātā iegādāti sanitārajām un higiēnas normām atbilstoši
formas tērpi visiem futbola kluba spēlētājiem, kas veicinās saliedētību, ļaus sekmīgāk
trenēties un rezultatīvi piedalīties gan pašmāju, gan ārvalstu turnīros;
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Projekts „Ģimeņu sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” - iesniedzējs Biedrība
"ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām", pašvaldības līdzfinansējums 320,00Ls
apmērā, kas ir 29% no kopējām projekta izmaksām. Projekta ietvaros 26.08.2011. Vidzemes
ciema sporta laukumā tika organizēti ģimeņu sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
kurā piedalījās 49 dalībnieki. Dalībniekiem šī ir vienīgā iespēja piedalīties dažādās sporta
aktivitātēs;
Projekts ”Sīļa krājumi veselībai un priekam – 2”, iesniedzējs Fonds "KRUSTCELES",
pašvaldības līdzfinansējums Ls 225,00 apmērā, kas ir 30% no kopējām projekta izmaksām.
Projekta rezultātā turpināta pastaigu un atrakciju takas izveide visai ģimenei Smiltenes
pilsētas mežā, Cērtenes pilskalna pieguļošajā teritorijā. Takā uzstādīti 8 konstrukcijas
līdzsvara, veiklības un citu fizisko spēju pārbaudei;
Projekts „Deju virpulis 5 gadu garumā”, iesniedzējs Biedrība "ATBALSTS cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām", pašvaldības līdzfinansējums Ls 283,19 apmērā, kas ir 15,05% no
kopējām projekta izmaksām. Projekta ietvaros 17.09.2011. notika koncerts Smiltenes Trīs
pakalnu sākumskolas zālē, kurā piedalījās 10 kolektīvi, 163 dalībnieki, tajā skaitā biedrības
„Atbalsts” sadarbības partneri no Igaunijas un Somijas. Koncertu apmeklēja 240
apmeklētāji.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķīra līdz 30% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta
summas, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz LVL 500,- (pieci simti
latu). Kopējais pieejamais finansējums LVL 3000,-.

2.10. Sabiedriskā kārtība Smiltenes novadā
Smiltenes novada Pašvaldības policijai (turpmāk – SNPP) 2011. gads bija pirmais gads kopš tās
izveides 2010. gada nogalē.
2011. gadā tika uzsākts darbs pie materiāli tehniskās bāzes sagatavošanas: iegādāts un aprīkots
operatīvais transporta līdzeklis, iegādāti šaujamieroči un speciālais ekipējums, kas nepieciešams
sekmīgai policijas ikdienas pienākumu veikšanai. Tāpat Pils ielā 2a, Smiltenē iekārtotas SNPP
dienesta telpas. SNPP personālsastāvā ir 7 darbinieki, kuri aizpilda 6 štata vietas: priekšnieks,
vecākais inspektors un 4 inspektori.
Lai sekmētu operatīvu un saskaņotu cīņu pret noziedzību SNPP noslēdza vienošanos par
savstarpēju sadarbību ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldi. Veicot ikdienas darbu, SNPP
sadarbojās arī ar AS “Latvijas Valsts meži”, Vides aizsardzības reģionālo dienestu, kā arī ar
Smiltenes novada pagastu pārvaldēm un citiem pašvaldības dienestiem un nodaļām.
2011. gadā SNPP nodrošināja sabiedrisko kārtību dažādos masu pasākumos (sporta un
kultūras pasākumi un tirgi). Kopā uzraudzīta sabiedriskā kārtība 14 novadā notikušajos pasākumos.
2011. gadā SNPP organizēja informatīvi – izglītojošas tikšanās ar novada izglītības iestāžu
audzēkņiem. SNPP personālsastāvs sekmīgi apmeklēja dažādus kvalifikācijas paaugstināšanas
kursus vai seminārus - iegūtas dzīvnieku ķērāju apliecības, apgūts kurss par bērnu tiesību
aizsardzības tēmu. SNPP darbinieki regulāri apmeklēja tuvcīņas, praktiskās šaušanas un fiziskās
sagatavotības nodarbības.
2011. gadā SNPP saņēma informāciju par dažādiem pārkāpumiem un notikumiem Smiltenes
novada administratīvajā teritorijā (skatīt zemāk esošo Tabulu).
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Kā redzams no tabulas lielāko daļu no saņemtās informācijas aizņem ziņas par alkohola
reibuma stāvoklī esošām personām – tas sastāda 25,39 % no kopējās informācijas skaita. Otrs
lielākais skaits saņemtās informācijas ir huligāniski konflikti - 14,37 %, seko ģimenes konflikti –
10,83 %.
2011.gadā SNPP sastādīja 109 administratīvā pārkāpuma protokolus un 19 protokolus –
paziņojumus par transporta līdzekļu novietošanas un stāvēšanas pārkāpumiem.

16. attēls Smiltenes novada Pašvaldības policijā reģistrētie pārkāpumi 2011.gadā
Datu avots: Smiltenes novada Pašvaldības policija
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3. SMILTENES NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
3.1. Attīstības plānošanas dokumenti
Smiltenes novada pašvaldības galvenie plānošanas dokumenti, kuros noteiktas pašvaldības attīstības
iespējas, ir Smiltenes novada teritorijas plānojums, Smiltenes pilsētas un pagastu attīstības
programmas, kā arī citi plānošanas dokumenti.
2011.gad 1.decembrī stājās spēkā „Teritorijas attīstības plānošanas likums”, kas nosaka, ka līdz šim
vietējā līmenī esošo 3 vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu veidu
papildinās vēl 3 plānošanas dokumentu veidi.
Vietējai pašvaldībai var būt šādi savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas dokumenti:
a. vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija;
b. vietējās pašvaldības attīstības programma;
c. vietējās pašvaldības teritorijas plānojums;
d. detālplānojumi;
e. lokālplānojumi;
f. tematiskie plānojumi.

a. Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Šis vietējais plānošanas dokumenta veids Latvijā ir jauns. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa
attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu
rakstveidā un grafiskā veidā.
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi plānots uzsākt 2012.gadā.

b. Smiltenes novada attīstības programma
Saskaņā ar Smiltenes novada domes 19.04.2011. lēmumu „Par Smiltenes novada attīstības
programmas 2012.-2018.gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta Smiltenes novada attīstības
programmas 2012.-2018.gadam izstrāde.
Smiltenes novada attīstības programmas izstrādē veikta sabiedrības iesaiste:
1) Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv, laikrakstā „Ziemeļlatvija” un „Smiltenes
novada domes vēstis” tika ievietoti paziņojumi par Smiltenes novada integrētās attīstības
programmas 2012.-2018.gadam izstrādes uzsākšanu, kā arī informācija par izstrādes gaitu.
2) Smiltenes novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas laikā no 2011.gada 12.jūlija līdz
2011.gada 10.augustam piedalījās 113 iedzīvotāji un 42 uzņēmēji. Aptaujās rezultātā iegūtā
informācija izmantota rīcības plāna un stratēģiskās sadaļas izstrādē. Aptaujas rezultātu
apkopojums
ievietots
Smiltenes
pašvaldības
mājas
lapā
–
www.smiltene.lv/attistibas_planosana.
3) Programmas izstrādes gaitā organizēts darbs 4 darba grupās– Infrastruktūra,
Uzņēmējdarbība, Dzīves vide (izglītība, kultūra, sociālie), Publiskā pārvalde. Dalībai darba
grupās varēja pieteikties ikviens interesents. Materiāli, viedokļi izmantoti SVID analīzes
veikšanai, esošās situācijas analīzei, stratēģijas izstrādei.
4) Intervijas ar aktīvākajiem dažādu nozaru pārstāvjiem – kopā notikušas 38 intervijas.
Materiāli izmantoti esošās situācijas analīzē, specializācijas noteikšanā, rīcības plāna izstrādē.
5) Novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana
organizēta laika posmā no 2012.gada 1.februāra līdz 1.martam.
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Tabula nr.9 Smiltenes novada teritoriālajām vienībām līdz 2009.gadam izstrādātas un apstiprinātas
sekojošas attīstības programmas:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plānošanas dokuments
Smiltenes pilsētas attīstības programma
Bilskas pagasta teritorijas attīstības programma
Blomes pagasta attīstības programma
Brantu pagasta teritorijas attīstības programma
Launkalnes pagasta teritorijas attīstības programma
Palsmanes pagasta sociāli-ekonomiskās attīstības plāns
Valkas rajona Variņu pagasta sociālekonomiskā attīstības
programma

Ieviešanas gadi
2008.-2014.
2001.-2008.
2003.-2010.
2004.-2016.
2001.-2013.
2007.-2011.
2001.-2010.

Datu avots: Smiltenes novada Attīstības un plānošanas nodaļa
2011. gada laikā sagatavots Smiltenes pilsētas attīstības programmas 2008-2014.gadam monitoringa
ziņojums par periodu no 2008.-2010.gadam. Šajā laika posmā Smiltenē pabeigti investīciju projekti
par Ls 11milij.

c. Smiltenes novada teritorijas plānojums
Smiltenes novada domes sēdē 2009.gada 30.septembrī (sēdes protokols Nr.9, 17.§.) apstiprināti
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas
plānojumiem”.
Smiltenes novada teritorijas plānojums sastāv no:





Bilskas pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2006.gada 22.martā);
Blomes pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2006.gada 27.jūnijā);
Brantu pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2009.gada 27.martā);
Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2008.gada 16.septembrī);







Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2006.gada 20.oktobrī);
Palsmanes pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2008.gada 30.janvārī);
Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2007.gada 26.septembrī);
Smiltenes pilsētas teritorijas plānojuma (apstiprināts 2006.gada 21.augustā);
Variņu pagasta teritorijas plānojuma (apstiprināts 2009.gada 27.janvārī).

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 28.07.2011.lēmumu Nr.11, 5.§. „Par Smiltenes novada
Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”, ir
uzsākta Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:
1) Mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu īpašumiem „Ķaģi 1” kadastra Nr.9470
004 0097 un „Vimbas”, kadastra Nr.9470 004 0098 no lauksaimniecībā izmantojamās
zemes (patreizējais zemes izmantošanas veids) uz derīgo izrakteņu ieguves teritorija.
2) Veikt grozījumus Smiltenes novada Saistošajos noteikumos Nr.9/09 „Par Smiltenes novada
teritorijas plānojumiem”. Launkalnes pagasta Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos – sadaļu „Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi” papildināt ar „Derīgo
izrakteņu ieguves teritorijas” un noteikt pamatprasības derīgo izrakteņu ieguves karjeru
teritoriju izmantošanai.
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d. Detālplānojumi
Smiltenes novada domes sēdē 2009.gada 30.septembrī (sēdes protokols Nr.9, 18.§.) apstiprināti
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi:
 Nr.10/09 „Detālplānojums zemes gabalam Audēju iela 14 (kadastra Nr. 94100704070)
Smiltenes pilsētā (apstiprināts 2008.gada 1.decembrī);
 Nr.11/09 „Smiltenes pilsētas Audēju ielas 20, Rīgas ielas 11 un tām piegulošās teritorijas
detālplānojums” (apstiprināts 2009.gada 27.aprīlī);
 Nr. 12/09 „Launkalnes pagasta zemes gabala Nr.2 (kadastra Nr. 94700100098) detālplānojums
(apstiprināts 2008.gada 19.martā).
Smiltenes novada, teritorijas plānojums, detālplānojumi un attīstības programmas ir atklāti
dokumenti, kas pieejami ikvienam interesentam. Teritorijas plānojuma dokumentācija un spēkā
esošo detālplānojumu dokumentācija pieejama Smiltenes novada domē un Smiltenes novada domes
mājas lapā www.smiltene.lv.
2011. gadā Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa attīstības plāna īstenošanas
ietvaros sagatavotas un izsniegtas 30 izziņas par zemes lietošanas veida atbilstību Smiltenes novada
teritorijas plānojumam. Sniegti 142 atzinumi par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu
pašvaldības funkciju veikšanai saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentiem. Sagatavoti un nosūtīti
7 nosacījumi/informācija, atzinumi kaimiņu pašvaldībām par plānošanas dokumentu izstrādi.

3.2. Smiltenes novadā realizētie un plānotie pašvaldības attīstības projekti
Smiltenes pilsētā un Smiltenes novadā augsti tiek vērtētas latviskās kultūras tradīcijas, aktīvās
atpūtas un sporta iespējas, kā arī visu līmeņu izglītības iespējas un konkurētspējīga uzņēmējdarbība.
Tāpēc Smiltenes novada attīstības prioritātes ir vērstas, lai sakārtotu un stiprinātu tās vērtības, kas
mums ir. Lai risinātu aktuālas problēmas un īstenotu visdažādākos attīstības projektus – izglītībā,
kultūrā un sportā, satiksmes infrastruktūrā, ūdenssaimniecībā, sociālajā jomā, dzīves un darba vides
sakārtošanai - Smiltenes novada dome piesaista finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfondiem
un citiem Latvijas Republikas un ārvalstu finanšu instrumentiem.
Laika posmā no 2009. gada līdz 2011.gadam ir īstenoti 31 dažādu finanšu instrumentu investīciju
pašvaldības attīstības projekti:
Tabula nr.10 Īstenotie pašvaldības attīstības projekti (no 2009.-2011.gadam)
Nr.
p.k
.
1.

Projekta nosaukums
Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos
1) Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
paplašināšana un rekonstrukcija
Smiltenē (Dakteru, Daugavas, Raiņa
ielas)
2) Smiltenes NAI rekonstrukcija
3) Atdzelžošanas stacijas būvniecība
Smiltenē

Teritorija

Projekta
summa
(LVL)

Smiltene
Kopā projekts:
1) 1 434 637
EUR
2) 1 768 368
EUR
3) 2 637 279
EUR

Īstenoš Finansētājs
anas
laiks
realizāc. ES KF
2006.(Kohēzijas
2010.g. fonds) un
SIA NKUP
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„Go cycling thuogh Vidzeme and
Southern Estonia”
Pirmskolas izgl. iestādes ēkas Mētras
ielā 11A infrastruktūras attīstība

Viss
novads
Smiltene

35 250

Smiltenes Centra vidusskolas
piemērošana izglītojamiem ar
funkcionāliem traucējumiem
Raiņa ielas un tās pieslēgumu ielu
kompleksā rekonstrukcija

Smiltene

145 602

2009.g.- ERAF un
2010.g. pašvaldība

Smiltene

895 684

2009.g.- ERAF un
2010.g. pašvaldība

6.

Atmodas ielas un tās pieslēgumu ielu
kompleksā rekonstrukcija

Smiltene

897 444

2009.g.- ERAF un
2010.g. pašvaldība

7.

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās
Valkas rajona Grundzāles pagasta
izgāztuves "Smiltiņsils"
Nr.94588/5318/PPV rekultivācija
Launkalnes pagasta atkritumu
izgāztuves „Putnukalns”
94708/5258/PPV rekultivācija
Palsmanes kultūras nama
rekonstrukcija un estrādes teritorijas
labiekārtošana

Grundzāles
pag.

18 787

2009.g.- KF,
2010.g. Mērķdot.

Launkalnes
pag.

13 160

Palsmanes
pag.

85 157

2009.g.- KF,
2010.g. Mērķdot. un
pašvaldība
2009.g.- ELFLA ,
2010.g. Mērķdot.

Grundzāles pagasta publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošana

Grundzāles
pag.

32 226

Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldību ēkās

Smiltene,
Bilskas
pag.
Variņu pag.

2.
3.
4.

5.

8.

9.

10.

11.

15.

Kanalizācijas un ūdensvada
rekonstrukcija Variņu ciemā
Maģistrālās kanalizācijas trases
projektēšana un izbūve
Blomes pamatskolas sporta zāles
grīdas remonts
Ceļa Silenieki- Upmaļi rekonstrukcija

16.

Birzuļu tautas nama rekonstrukcija

17.

Tērpu iegāde tautas deju kolektīvam

18.

Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana
Smiltenes Centra vidusskolā
Mājturības un tehnoloģiju,
dabaszinātņu kabinetu renovācija un
skolas jumta nomaiņa Palsmanes
speciālā internātpamatskolā
„Atbalsta pasākumu īstenošana
Smiltenes novadā jauniešu sociālās
atstumtības riska mazināšanai un
jauniešu ar funkcionālajiem
traucējumiem integrācijai izglītībā”
Sociālās palīdzības istabas
"Mūsmājas" izveide
Tautas tērpu un apskaņošanas tehnikas

12.
13.
14.

19.

20.

21.
22.

Grundzāles
pag.
Blomes
pag.
Bilskas
pag.
Bilskas
pag.
Palsmanes
pag.
Smiltene

232 653

453 070

2009.g.- ELFLA ,
2010.g. Mērķdot. un
pašvaldība
2009.g.- Mērķdot. un
2010.g. pašvaldība
Mērķdot.,
pašvaldība
Mērķdot.

8 000
18 564

2010.g.

Mērķdot.

1 200

2010.g.

28 793
44 064

99 435

Palsmanes
pag.

Palsmanes
pag.
Grundzāles

Interreg,
pašvaldība
ERAF un
pašvaldība

2009.g.2010.g.
2009.g.2010.g.
2009.g.2010.g.
2010.g.

50 088

92 798

Novada
vispārējās
izglītības
iestādes

2009.g.2010.g.
2009.g.2010.g.

Mērķdot.
Mērķdot.

ELFLA un
pašvaldība
2010.g.- ERAF un
2011.g. pašvaldība
2010.g.- ERAF un
2011.g. pašvaldība

188 852

2010.g.
-2011.g.

8 164

2010.g.- ELFLA un
2011.g. pašvaldība
2010.g.- ELFLA un

6 203

ESF un
pašvaldība
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23.

iegāde Grundzāles pagasta kultūras
namam.
Trenažieru zāles inventāra iegāde

24.

Bilskas ezera pludmales labiekārtošana

25.

Datorgrafikas mācību priekšmeta
ieviešanas Smiltenes Mākslas skolā
Blomes pagasta sociālās istabas
izveidošana
Blomes pagasta kultūras nama
rekonstrukcija
Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai
Sociālās drošības tīkla stratēģijas
pasākumu īstenošana – autobusu
iegāde skolēnu pārvadāšanai
Smiltenes pilsētas Avotu ielas
apgaismojuma rekonstrukcija
Kaļķu, Lejas, apgaismojuma
rekonstrukcija
Mazās Jaunās un Kapu ielas
apgaismojuma rekonstrukcija
Launkalnes ielu apgaismojuma
rekonstrukcija
Silvas ielu apgaismojuma
rekonstrukcija

26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.

pag.

2011.g.

Bilskas
pag.
Bilskas
pag.
Smiltene

2 993

Blomes
pag.
Blomes
pag.

2 566

Viss
novads
Viss
novads
Smiltene
Smiltene
Smiltene
Launkalnes
pag.
Launkalnes
pag.

pašvaldība

2010.g.2011.g.
2010.g.2011.g.
2011.g.

ELFLA un
pašvaldība
ELFLA un
pašvaldība
ELFLA un
pašvaldība
2011.g. ELFLA un
pašvaldība
2009.g.- ELFLA,
2011.g. Mērķdot.
2009.g.- ESF,
2011.g. pašvaldība

3 550
2 999

144 184
511 680

125 720

2011.g.

Mērķdot. un
pašvaldība

12 172

2011.g.

pašvaldība

8 299

2011.g.

pašvaldība

2 700

2011.g.

pašvaldība

5 004

2011.g.

pašvaldība

4 611

2011.g.

pašvaldība

Datu avots: Smiltenes novada Attīstības un plānošanas nodaļa
2012. gadā paredzēts turpināt jau realizācijas stadijā esošos projektus, kā arī gatavot jaunu projektu
dokumentāciju un uzsākt jaunu infrastruktūras projektu realizāciju.
Tabula nr.11 Realizācijas stadijā esošie projekti
Nr.
p.k
.

Projekta nosaukums

1.

Izglītības iestāžu informatizācija

2.

Ūdenssaimniecības rekonstrukcija
Blomes ciemā
Smiltenes ielu kompleksā
rekonstrukcija, 2.kārta
Kultūras un interešu izglītības
infrastruktūras atjaunošana
Smiltenē
„Cross Border Athletics”
(sadarbībā ar Porhovas pašvaldību
Krievijā)
Ūdenssaimniecības attīstība
Smiltenē 2. kārta

3.
4.

5.

6.

Teritorija

Novada
vispārējās
izglītības
iestādes
Blomes pag.

Projekta
kopējā
summa
(LVL)
71 664

Finansētājs

2010.g.2012.g.

ERAF un
pašvaldība
Mērķdot.,
pašvaldība
ERAF un
pašvaldība
ERAF un
pašvaldība

Smiltene

2 347 331

Smiltene

1 833 961

2008.2011.g.
2011.g. –
2012.g.
2011.g. –
2013.g.

300 000
EUR

2012.g.2013.g.

Interreg un
pašvaldība

1 427 517

2010.g. –
2012.g.

KF, SIA
NKUP,

Smiltenes
pag.,
Smiltene,
Launkalnes

132 118

Plānotais
ieviešana
s laiks
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7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

Ūdenssaimniecības attīstība Bilskas
pagasta Bilskas ciemā
Ūdenssaimniecības attīstība
Grundzāles pagasta Grundzāles
ciemā
Ūdenssaimniecības attīstība Variņu
pagasta Variņu ciemā
Ūdenssaimniecības attīstība
Palsmanes pagasta Palsmanes
ciemā
Ūdenssaimniecības attīstība Blomes
pagasta Blomes ciemā
Smiltenes pilsētas Daugavas ielas
posma rekonstrukcija
Smiltenes novada pašvaldības ceļu
rekonstrukcija
Smiltenes novada pašvaldības
attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana
Smiltenes novada Grundzāles un
Palsmanes pagastu izglītības
iestāžu renovācija atbilstoši
augstām energoefektivitātes
prasībām
Smiltenes novada pašvaldības
pārvaldes institūciju kapacitātes
stiprināšana
Skolēnu diennakts centra „Pūce”
izveide Launkalnes pamatskolā
Bilskas pamatskolas apkures katla
iegāde un uzstādīšana
Speciālistu piesaiste Smiltenes
novada pašvaldībai
Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos

24.

224 642

2011.g.2012.g.
2012.g.2013.g.

ERAF un
pašvaldība
ERAF un
pašvaldība
ERAF un
pašvaldība
ERAF un
pašvaldība
ERAF un
pašvaldība
ERAF un
pašvaldība
ELFLA un
pašvaldība
ESF

417 377

Variņu pag.

428 072

Palsmanes
pag.

400 000

2012.g.2013.g.
2012.g.

Blomes pag.

400 000

2012.g.

638 394

2011.g.2012.g.
2011.g.2013.g.
2011.g.2012.g.

Smiltene
Visi novada
pagasti.
Viss novads

946 706

Grundzāles
pag.;
Palsmanes
pag.

608 698

2011.g.2012.g.

KPFI un
pašvaldība

Viss novads

11462

2012.g.2013.g.

ESF

Launkalnes
pag.
Bilskas pag.

3 269

2012.g.2013.g.
2012.g.

Smiltene

21 000

ELFLA un
pašvaldība
ELFLA un
pašvaldība
ESF

25 000

10 100

154 059
Viss novads
Smiltene

Smiltenes novada pašvaldības
publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūras atjaunošana

Smiltene,
Bilskas pag.,
Grundzāles
pag.,
Palsmanes
pag., Blomes
pag.

"Youth for Synergy" Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas projekts (sadarbībā ar
Smiltenes ģimnāziju, Naukšēniem
un Igauņu pusi)
Brīvdabas estrādes izbūve
Grundzālē

pašvaldība

Grundzāles
pag.

Smiltenes pilsētas Valkas ielas
rekonstrukcija

22.

23.

pag., Brantu
pag.
Bilskas pag.

590 000

2010.g.2012.g.
2009.g.2012.g.
2012.g.2013.g.
2012.g.

ERAF un
pašvaldība
KPFI un
pašvaldība

22161

2012.g.2013.g.

30 000

2012.g.2013.g.

Igaunijas Latvijas
pārrobežu
sadarbības
programma
ELFLA un
pašvaldība

64 366

Smiltene
Grundzāles
pag.

ESF
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25.
26.

27.
28.

29.

30.

Publisko interneta pieejas punktu
attīstība (Sadarbībā ar VRAA)
Atbalsts ugunsdrošības
pasākumiem pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs (Sadarbībā ar
VRAA)
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošās Smiltenes novada
Smiltenes pilsētas izgāztuves
„Drandu ielā 24”
Nr.94155/3371/PPV rekultivācija
Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošās Smiltenes novada
Palsmanes pagasta izgāztuves
„Kangarkalni” Nr.94748/3360/PPV
rekultivācija
Atbalsts Jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībā

31.

Vasaras folkloras skola Vidzemē

32.

Tautas tērpu iegāde Bilskas pagasta
Birzuļu tautas nama jauniešu deju
kolektīvam
Tautas tērpu iegāde Blomes pagasta
jauniešu deju kolektīvam
Sociālo pakalpojumu paplašināšana
un atbalsta grupu telpu
labiekārtošana Smiltenes novada
iedzīvotājiem
Ielu pagaismojuma rekonstrukcija
Ielu rekonstrukcijas???
Atbalsta programmu izstrāde un
īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu atbalsta
sistēmas izveidei (sadarbībā ar
IZM, augstākās izglītības iestādēm,
pašvaldībām un NVO)

33.
34.

35.
36.
37.

Viss novads

88 000

61 828
215 578

2012.g.
2012.2014.g.

ERAF un
pašvaldība
Latvijas Šveices
progr. un
pašvaldība
ESF
KF un
pašvaldība

134 910

2012.2014.g.

KF un
pašvaldība

2030

2012.g.

1580

2012.g.

3145

2012.g.2013.g.

IZM un
pašvaldība
KKF un
pašvaldība
ELFLA un
pašvaldība

1456

2012.g.2013.g.
2012.g.2013.g.

ELFLA un
pašvaldība
ELFLA un
pašvaldība

25 000
Viss novads
Viss novads

2012.g.2014.g.
2012.g.2014.g.

Smiltene

Palsmanes
pag.

Smiltene
Launkalnes
pag.
Bilskas pag.
Blomes pag.

5000
Smiltenes
pag.
Smiltene
Smiltene

2011.g.2013.g.

pašvaldība
pašvaldība
ESF; IZM

Viss novads

Datu avots: Smiltenes novada Attīstības un plānošanas nodaļa
Arī Smiltenes novada izglītības un kultūras iestādes ir aktīvas dažādu sadarbības projektu
īstenošanā tādās programmās kā „Nordplus Junior”, „Comenius”, u.c.
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4. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Budžets ir novada domes finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā
nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanu ar finansiālajām iespējām. Tas sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un
ziedojumu un dāvinājumu budžeta, kuri apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem.

4.1. Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
Smiltenes novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžets tika apstiprināts novada domes sēdē
24.02.2011., lēmuma protokols Nr.3, 1§, Saistošie noteikumi Nr.1/11 „Par Smiltenes novada
pašvaldības 2011.gada pamatbudžetu”.
Grozījumi 2011.gada Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetā apstiprināti novada domes sēdēs
trīs reizes, sakarā ar papildus finansējuma saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu
palielinājumu, izdevumu palielinājumu vai izmaiņām izdevumos pa ekonomiskās klasifikācijas
kodiem.
Tabula nr. 12 Pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2010., 2011.gadā un plānotais budžets 2012.gadā
N.p.k.
Rādītāji

1

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā):

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Nodokļu ieņēmumi:
ienākuma nodokļi
īpašuma nodokļi
azartspēļu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi:
ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas
naudas sodi un sankcijas
pārējie nenodokļu ieņēmumi
ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas
Transferti:
valsts budžeta transferti
pašvaldību budžetu transferti
Budžeta iestāžu ieņēmumi,
tai skaitā:
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi;
ārvalstu finanšu palīdzība

1.2.5.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.

2
2.1.
2.1.1.

Izdevumi (kopā):
Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā)
vispārējie valdības dienesti
tai skaitā:
pašvaldības parāda darījumi;
uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem (PFIF)

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

sabiedriskā kārtība un drošība
ekonomiskā darbība
vides aizsardzība

2010.gada
izpilde

2011.gada
izpilde

2012.gada
plāns

9 678 867

8 719 622

8 705 778

3 693 232
3 337 004
335 926
20 302
74 876
12 821
19 273
6 695
2 466

3 681 430
3 256 023
402 237
23 170
72 275
20 966
21 952
13 221
2 464

3 920 892
3 510 316
390 881
19 695
36 135
820
20 170
9 606
339

33 621
5 572 467
5 485 741
86 726
338 292

13 672
4 634 075
4 560 789
73 286
331 842

5 200
4 418 267
4 342 353
75 914
330 484

325 188
13 104

329 858
1 984

330 484
0

9 044 749

8 775 738

10 099 275

9 044 749
990 368

8 775 738
983 068

10 099 275
1 034 165

205 181
2 793

222 043
0

215 343
0

18 794
29 714
215 695

75 659
30 059
185 388

92 805
1 657 246
234 641
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N.p.k.
Rādītāji
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.

2.2.1.2.
2.2.1.3.

2.2.1.4.
2.2.2.

pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
veselība
atpūta, kultūra un reliģija
izglītība
sociālā aizsardzība

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
(kopā)
Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Kārtējie izdevumi
atalgojums
darba devēja valsts sociālās .apdrošināšanas
obligātas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni
pakalpojumi
krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs
izdevumi periodikas iegādei
budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti,

3
3.1.
3.2.

2011.gada
izpilde

2012.gada
plāns

1 956 835
34 013
671 078
4 513 110
615 142

2 061 160
33 694
954 600
3 850 261
601 849

633 647
35 975
1 783 354
4 211 906
415 536

9 044 749
6 152 819
5 442 074
3 080 522

8 775 738
6 416 066
5 554 515
3 056 671

10 099 275
6 501 245
5 923 238
3 138 467

746 910

746 365

765 331

29 366
1 085 242

22 743
1 144 064

17 341
1 350 514

475 118
5 278
19 638
196 243
404 772

552 024
5 464
27 184
212 892
421 134

609 526
5 172
36 887
205 912
286 895

tai skaitā:
subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem;
sociālie pabalsti

21 409

31 922

33 733

383 723

389 212

253 162

Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un
mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas
izdevumiem
Kapitālie izdevumi

109 730
2 891 930

227 525
2 331 562

85 200
3 598 030

2 891 930
0

2 331 562
0

3 588 317
9 713

tai skaitā :
pamatkapitāla veidošana;
kapitālo izdevumu transferti

2.2.3.

2010.gada
izpilde

Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas
principa un nav klasificēti iepriekš

Aizņēmumi (kopā):
Saņemtie aizņēmumi (kopā)
Saņemto aizņēmumu atmaksa (kopā)

0

28 110

0

179 413

-300 724

-270 962

431 038
-251 625

0
-300 724

0
-270 962

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra
2 0 1 1 .g a d ā

4%
5%

1%
1%

Valsts budžeta
transferti
Ienākuma nodokļi
Īpašuma nodokļi
Maksas
pakalpojumi
Pašvaldību budžetu
transferti
Pārējie

37%
52%

17. attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2011.gadā
Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Salīdzinot pašvaldības 2011.gada konsolidēto pamatbudžeta izpildes ieņēmumu daļu Ls 8 719 622
ar iepriekšējā perioda budžeta ieņēmumu daļu 9 678 867 LVL, redzams, ka 2011.gada ieņēmumi
sastāda 90,09 % pret 2010.gada ieņēmumiem un kopējais samazinājums ir Ls 959 245, tai skaitā,
iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājums par Ls 80 981, nenodokļu ieņēmumu samazinājums
par Ls 2 601, valsts budžeta transfertu samazinājums par Ls 924 952, pašvaldību budžetu transfertu
samazinājums par Ls 13 440, ārvalstu finanšu palīdzības samazinājums par Ls 11 120. Ieņēmumi
palielinājušies par īpašuma nodokļiem Ls 66 311, azartspēļu nodokli Ls 2 868 un budžeta iestāžu
maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem Ls 4 670.
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Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2010. un 2011.gadā
Ls

5572467

6000000
5000000

4 634 075
3693232
3 681 430

4000000

2010.gada izpilde

3000000

2011.gada izpilde

2000000
1000000

331 842

338292

74876 72 275

0

Nodokļu
ieņēmumi

Nenodokļu
ieņēmumi

Transferti

Budžeta
iestāžu
ieņēmumi

18.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2010. un 2011.gadā
Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Tabula nr. 13 Nodokļu ieņēmumi ( 2010., 2011.gads)
Ieņēmumi

2011.gads

Nodokļu ieņēmumi - kopā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodoklis
Azartspēļu nodoklis

2010.gads

Izmaiņas (+,-)

3 681 430

3 693 232

-11 802

3 256 023

3 337 004

-80 981

402 237

335 926

+66 311

23 170

20 302

+2 868

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2011.gadā samazinājās nenodokļu ieņēmumi par Ls 2 601 un sastāda
96,53%.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2011.gadā samazinājušies ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 40,67% pret 2010.gada ieņēmumiem un naudas izteiksmē sastāda Ls 19 949.
Tabula nr. 14 Pašvaldības ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi ( 2010.,
2011.gads)
Ieņēmumi

2011.gads

Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi-kopā
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi par
maksa pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi

2010.gads

Izmaiņas (+,-)

329 858

325 188

+4 670

101 094

95 709

+5 385

177

184

-7

63 496

62 841

+655

162 858

153 949

+8 909

2 233

12 505

-10 272

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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Salīdzinot 2011.gada maksas pakalpojumu ieņēmumus ar 2010.gada maksas pakalpojumu
ieņēmumiem, palielinājums pa visiem ieņēmumu veidiem, izņemot ieņēmumus par kancelejas
pakalpojumiem un pārējiem iepriekš neklasificētiem ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem un
citiem pašu ieņēmumiem.
Tabula nr. 15 Pašvaldības ieņēmumi no transfertiem ( 2010., 2011.gads)
Ieņēmumi

2011.gads

Izmaiņas (+,-)

2010.gads

Transferti-kopā

4 634 075

5 572 467

-938 392

Valsts budžeta transferti

4 560 789

5 485 741

-924 952

174 606

175 697

-1 091

1 836 129

1 905 123

-68 994

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti ārvalstu finanšu
palīdzības projektu īstenošanai no valsts
budžeta iestādēm

113 710

60 185

+53 525

Pašvaldību ieņēmumi no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda

816 660

512 605

+304 055

0

392

-392

Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo
izdevumu transferti pašvaldībām

334 061

203 432

+130 629

Ieņēmumi par Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto daļu projektu
īstenošanai,

1 051 775

2 299 736

-1 247 961

tai skaitā kapitālo izdevumu transferti

950 300

2 041 645

-1 091 345

Ieņēmumi par valsts budžeta finansējuma
daļu Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai,

233 848

328 571

-94 723

tai skaitā kapitālo izdevumu transferti

21 276

79 849

-58 573

Pašvaldību budžeta transferti

73 286

86 726

-13 440

3 383

0

+3 383

67 387

72 227

-4 840

833

180

+653

1 683

14 319

-12 636

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta
dotācija
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts
budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu
transferti

Saņemtie transferti no speciālā budžeta uz
pamatbudžetu
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju
nodrošināšanai
Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu
īstenošanu

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

2011.gadā valsts budžeta transferti samazinājušies par Ls 924 952.
Pārskata gadā par Ls 304 055 palielinājušies ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.
2011.gadā par Ls 53 525 palielinājušies pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu
transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm. Ietekmi atstāja
Lauku atbalsta dienesta projekti „Kultūras nama rekonstrukcija” Blomē Ls 81 146 un citi Lauku
atbalsta dienesta projekti Ls 15 225, Projekti „Comenius” Smiltenes Centra vidusskolai, Smiltenes
ģimnāzijai un Palsmanes pamatskolai un Palsmanes speciālajai internātpamatskolai kopsummā Ls
14 758, dažādi projekti kopsummā Ls 2 581.
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2011.gadā par Ls 130 629 palielinājušies pašvaldību budžetā saņemtie Valsts budžeta iestāžu
kapitālo izdevumu transferti. Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Smiltenes novada
pašvaldības ēkās” ietvaros saņemta Ls 70 626, bet projektam „Smiltenes novada Grundzāles un
Palsmanes pagastu izglītības iestāžu renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām” Ls
260 602.
2011.gadā par Ls 1 091 samazinājusies valsts budžeta dotācija, par Ls 68 994 - saņemtā
mērķdotācija un par Ls 392 – pārējie iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti.
2011.gadā samazinājušies ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu
īstenošanai par Ls 1 247 961. Ieņēmumi lielākiem projektiem:
 „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības optimizācijas apstākļos – Ls 72 190;
 „Atbalsta pasākumu īstenošana Smiltenes novadā jauniešu atstumtības riska mazināšanai un
jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā” – Ls 24 151;
 „Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana Smiltenē” – Ls 640 632;
 „Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana Smiltenes Centra vidusskolā” – Ls 52 972;
 „Daugavas ielas posma rekonstrukcija” – Ls 162 790;
 „PII Pīlādzītis infrastruktūras attīstība” – Ls 23 931;
 „Mācību kabinetu renovācija” Palsmanes speciālā internātpamatskolā – Ls 61 088.
Ieņēmumi par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu
īstenošanai samazinājušies par Ls 94 723, tai skaitā saņemti ieņēmumi lielākiem projektiem:
 „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai” – Ls 198 264;
 „Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana Smiltenē” – Ls 16 966;
 „Atbalsta pasākumu īstenošana Smiltenes novadā jauniešu atstumtības riska mazināšanai un
jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā” – Ls 14 308;
 „Daugavas ielas posma rekonstrukcija” – Ls 4 310.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu
st r u k t ū r a 2 0 1 1 . g a d ā

7%

4%
Izglītība

11%
44%

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Vispārējie valdības
dienesti
Atpūta, kultūra un
reliģija
Sociālā aizsardzība

11%

23%

Pārējie

19.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2011.gadā
Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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Pašvaldības pa m a t b u d ž e t a

i z d e v u m u st r u k t ū r a p a g a d i e m

Vispārējie valdības
dienesti

5000000
4500000

Pašvaldības teritoriju un

4000000

mājok ļu apsaimniek ošana

3500000

Atpūta, kultūra un

3000000

reliģija

2500000
Izglītība

2000000
1500000

Sociālā aizsardzība

1000000
500000
0
2010.gads

2011.gads

Pārējie

20.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pa gadiem
Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Tabula nr. 16 Pašvaldības izdevumi ( 2010., 2011.gads)
Izdevumi
Izdevumi- kopā

2011.gads

2010.gads

Izmaiņas (+,-)

8 775 738

9 044 749

-269 011

983 068

990 368

-7 300

Sabiedriskā kārtība un drošība

75 659

18 794

+56 865

Ekonomiskā darbība

30 059

29 714

+345

185 388

215 695

-30 307

2 061 160

1 956 835

+104 325

33 694

34 013

-319

954 600

671 078

+283 522

3 850 261

4 513 110

-662 849

601 849

615 142

-13 293

Vispārējie valdības dienesti

Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Salīdzinot pašvaldības pamatbudžeta izpildes 2011.gada izdevumu daļu Ls 8 775 738 ar 2010.gada
izdevumu kopsummu Ls 9 044 749, redzams, ka kopējais samazinājums ir Ls 269 011 un sastāda
97.03 %. Samazinājums skaidrojams ar to, ka 2010.gadā Smiltenes novada pašvaldība veica
vairākus nozīmīgus projektus.
Vispārējie valdības dienesti - samazinājums Ls 7 300;
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Sabiedriskā kārtība un drošība - palielinājums Ls 56 865;
Ekonomiskā darbība - palielinājums Ls 345;
Vides aizsardzība - palielinājums Ls 30 307;
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - palielinājums Ls 104 325;
Veselība - samazinājums Ls 319;
Atpūta, kultūra un reliģija - palielinājums Ls 283 522;
Izglītība - samazinājums Ls 662 849;
Sociālā aizsardzība - samazinājums Ls 13 293.
Vislielākais palielinājums 2011.gadā salīdzinot ar 2010.gadu bija sabiedriskai kārtībai un drošībai:
402,57%. Palielinājums saistīts ar pašvaldības policijas darbības attīstīšanu.
Izdevumi atpūtai, kultūrai un reliģijai salīdzinot ar iepriekšējo periodu pieauguši par 142,25%, kas
skaidrojams ar projekta „Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana Smiltenē”
uzsākšanu.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā palielinājums sastāda 105,33%. Palielinājums
izveidojies sakarā ar projektu „Smiltenes pilsētas Daugavas ielas posma rekonstrukcija’’,
‘’Smiltenes pilsētas ielu kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta’’ un „Smiltenes novada pašvaldības ceļu
rekonstrukcija” uzsākšanu.
Vislielākais samazinājums 2011.gadā salīdzinot ar 2010.gadu bija izglītībai - 85,31% un vides
aizsardzībai - 85,95%. Samazinājums saistīts ar vairāku nozīmīgu projektu realizēšanu 2010.gadā.

4.2. Smiltenes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
Smiltenes novada pašvaldības 2011.gada speciālais budžets tika apstiprināts novada domes sēdē
24.02.2011., lēmuma protokols Nr.3, 2§, Saistošie noteikumi Nr.2/11 „Par Smiltenes novada
pašvaldības 2011.gada speciālo budžetu”. Grozījumi 2011.gada speciālā budžetā tika veikti un
apstiprināti novada domes sēdē 29.12.2011. lēmuma protokols Nr.18, 2§, Saistošie noteikumi
Nr.22/11.
Tabula nr. 17 Pašvaldības speciālā budžeta izpilde 2010., 2011.gadā un plānotais budžets
2012.gadā
N.p.k.

Rādītāji

1

2

1

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā):

1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.

2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.

Nodokļu ieņēmumi:
dabas resursu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Transferti:
valsts budžeta transferti

Izdevumi (kopā)
Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā)
vispārējie valdības dienesti
ekonomiskā darbība
vides aizsardzība
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
(kopā)

2010.gada
izpilde
3

2011.gada
izpilde
4

2012.gada
plāns
5

171 375

199 228

144 024

25 358
25 358
99
99
145 918
145 918

28 882
28 882
67
67
170 279
170 279

28 883
28 883
0
0
115 141
115 141

193 428

152 133

196 557

193 428
0
0
1 246
192 182

152 133
3 383
0
16 857
131 893

196 557
0
163 704
28 660
4 193

193 428

152 133

196 557
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N.p.k.

Rādītāji

2.2.1.
2.2.1.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Kārtējie izdevumi
atalgojumi
darba devēja valsts sociālās .apdrošināšanas
obligātas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
pakalpojumi
krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs
Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un
mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas
izdevumiem,
tai skaitā speciālā budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti uz pašvaldības pamatbudžetu
Kapitālie izdevumi

2.2.1.2.

2.2.2.

2010.gada
izpilde

2011.gada
izpilde

2012.gada
plāns

183 829
183 829
2 127

149 640
146 257
582

194 613
194 613
0

363
171 686

125
137 499

0
178 618

9 653
0

8 051
3 383

15 995
0

0

3 383

0

9 599

2 493

1 944

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

4.3. Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžets
Smiltenes pašvaldības 2011.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets tika apstiprināts novada domes
sēdē 29.12.2011., lēmuma protokols Nr.18, 3§, Saistošie noteikumi Nr.23/11 „Par Smiltenes novada
pašvaldības 2011.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetu”.
Tabula nr. 18 Pašvaldības saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2010., 2011.gadā
Rādītāji

N.p.k.

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā):
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
juridiskajām personām
ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

1.1.
1.1.1.
1.1.2.

2 Izdevumi (kopā)
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.

2.2.1.2
2.2.2.

Izdevumi pēc valdības funkcijām:
vispārējie valdības dienesti
sabiedriskā kārtība un drošība
atpūta, kultūra un reliģija
izglītība
sociālā aizsardzība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
(Kopā)
Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Kārtējie izdevumi
pakalpojumi
krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs
izdevumi periodikas iegādei
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti,
tai skaitā sociālie pabalsti
Kapitālie izdevumi

2010.gada
izpilde

2011.gada
izpilde

4 630

7 577

4 630

7 577

4 600

6 441

30

1 134

7 100

8 397

7 100
1 025
0
0
5 425
650

8 397
2 080
54
389
5 704
170

7 100
5 886
5 236
2 429

8 397
7 683
7 513
3 704

2 780
27
650

3 693
116
170

650

170

1 214

714

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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5. SMILTENES NOVADA DOMES FINANŠU PĀRSKATI

5.1. Smiltenes novada pašvaldības bilance 2011.gadam
Tabula nr. 19 Smiltenes novada pašvaldības bilance 2011.gadam
Rādītāji

N.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Aktīvs:
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Pasīvs:
Pašu kapitāls
Kreditori

Pārskata
perioda beigās

Pārskata
perioda sākumā

28 618 810
28 601 607
26 348 015
25 287 124
2 270 795
3 314 483
28 618 810
28 601 607
23 128 184
22 239 266
5 490 626
6 362 341
Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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5.2. Pašvaldības nekustāmie īpašumi
Ilgtermiņa ieguldījumu būtiskākā daļa ir pašvaldības nekustāmie īpašumi.
Tabula nr. 20 Pašvaldības nekustāmie īpašumi
Pamatlīdzekļu
grupas nosaukums

Zeme, ēkas un
būves
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves

Vērtība
uz
01.01.2011.

Iegāde
2011.
gadā

LVL

LVL

26224367

860 081

Sākotnējā
atzīšana,
saņemšana
bez
atlīdzības
2011.gadā
LVL
93 741

Sākotnējā vērtība
Izslēgts,
Pārvietots Pārvietošana Pārvērtēšana
nodots bez
uz
un citas
atlīdzības
2100 kontu
izmaiņas
2011.
grupām
gadā
LVL
LVL
LVL
LVL

718 311

140

14 175 823

23 626

6 625

Zeme

1 439 429

57 817

Inženierbūves

1 722 896

102 498

Pārējais nekustamais
īpašums

556 847

15646

Turējumā nodotie
pašvaldības
nekustāmie īpašumi

26993

29 159

Aprēķināts
nolietojums

-35 468

-5 653

-27 868

-1 947

Atlikusī
vērtība
uz
31.12.20
11

LVL
LVL

16989
8 312 383

Uz
31.12.20
11.

-15 697

-4096

- 27122928

7 488 782

LVL
19 634
146

-3 106

-3095

10 788

3 254

7 534

9 023
840

823 986

8 199
854

14 206
074

6 185 760

8 020
314

-1 341

-5 571

1 463
807

-1 461

1 823
933

317 799

1 506
134

-1001

594 486

157 983

436 503

4 096

31 089

5 761

25 328

-4 218

1 463
807

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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Nedzīvojamo ēku vērtības būtiskākais palielinājums izveidojies sakarā ar sekojošo:
-

Pabeigtā projekta ‘’Energoefektivitātes paaugstināšana Smiltenes novada pašvaldības ēkās’’
ietvaros:
 Trīs pakalnu pamatskolas ēkas renovācija par 160 075 LVL,
 Smiltenes ģimnāzijas renovācija par 188 939 LVL,
 Bilskas pamatskolas renovācija par 104 428 LVL;



pabeigta Blomes kultūras nama rekonstrukcija par 152 093 LVL.
Transporta būvju vērtības pieaugums 2011. gadā skaidrojams šādi:

-

uzņemti uzskaitē 5 Smiltenes pilsētas tilti par 6 625 LVL un veikta šo tiltu rekonstrukcija par
8 716 LVL;

-

veikts Mūrnieku ielas remonts par 9 987 LVL.



Inženierbūvju vērtības būtiskais palielinājums skaidrojams ar to, ka tika nodotas
ekspluatācijā šādas inženierbūves:
-

Avotu ielas apgaismojuma tīkls par 12 172 LVL;

-

Kaļķu un Lejas ielu apgaismojuma tīkls par 8 299 LVL;

-

Jaunās un Kapu ielu apgaismojuma tīkls par 2 701 LVL;

-

rekonstruētais Silvas ciemata ielu apgaismojuma tīkls par 4 611 LVL;

-

rekonstruētais Launkalnes ciemata ielu apgaismojuma tīkls par 5 004 LVL;

-

Blomes kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas I kārta par 69 711 LVL.



Pārējā nekustamā īpašuma vērtības būtiskais palielinājums izveidojies šādi:
-

uzņemti uzskaitē dzīvokļi par 27 637 LVL, pamatojoties uz Smiltenes novada domes
2011.gada 30. septembra lēmumu Nr.13 „Par nekustāmo īpašumu uzņemšanu Smiltenes
novada domes bilancē”;

-

pabeigta vienkāršotā rekonstrukcija sociālās palīdzības istabas „Mūsmājas” Palsmanes
pagastā par 8 164 LVL.
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18%

21%

Zeme zem ēkām un
būvēm

427,42 ha

499,26 ha

Kultivētā zeme

Atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme

13%
318,42 ha

Mežu zeme

45%

3%

1055,04 ha

Pārējā zeme

69,84 ha

21.attēls Pašvaldībai piederošā un lietošanā esošās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem
Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Novada pašvaldības bilancē iekļauta pašvaldībai piederoša (īpašumā esoša) zeme, kas ir reģistrēta
Zemesgrāmatā ar platību 541.65 ha un bilances vērtību Ls 772 986, pašvaldības lietošanā esošā
zeme ar platību 1 828,33 ha un bilances vērtību Ls 690 821.
Krājumu sastāvā atrodas 10 zemes gabali ar platību 27 ha un vērtību Ls 5070, par kuriem pieņemti
lēmumu par atsavināšanu.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1486 ’’Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti’’ 2010.gadā tika veikta zemes pārvērtēšana atbilstoši tās kadastrālai vērtībai. 2011.gadā
zeme netika pārvērtēta.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” un Smiltenes novada
domes 2011.gada lēmumiem „Par pašvaldības zemju īpašumu uzņemšanu bilancē”, tika uzņemta
bilancē zeme par Ls 50 663.
Smiltenes novada pašvaldība uz 31.12.2011. ir iereģistrējusi Zemesgrāmatā 22,85% no visas
bilancē esošās zemes kopplatības.
Pašvaldības bilancē

Īpašumā

Lietošanā

esošā zeme grupu

esošās

esošās

Kopā

reģistrēts

griezumā

ha

ha

ha

Zemesgrāmatā (%)

Kopā

541.65

1828.33

2369.98

22.85

No kopējā daudzuma

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Pēc stāvokļa uz 31.12.2011 Smiltenes novada pašvaldība iznomā zemes ar platību 895 ha.

55

5.3. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
Būtiska ilgtermiņa finanšu ieguldījumu daļa ir līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā.
Smiltenes novada pašvaldības bilancē līdzdalību radniecīgo un asociēto uzņēmumu kapitālos un
pārējos finanšu ieguldījumus novērtē un norāda saskaņā ar izmaksu metodi.
Tabula nr. 21 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
Uzņēmuma
nosaukums, juridiskā
adrese,
reģistrācijas numurs

Smiltenes pilsētas
pašvaldības SIA
”Smiltenes NKUP" Pils
iela 3, Smiltene
Reģ.Nr.43903000435

Līdzdalība
uz
01.01.2011.
LVL

283 000

Saņemts
2011.g.
LVL

Vērtības
samazinājums
2011.gadā
LVL

Līdzdalība
uz
31.12.2011
.
LVL

Kapitāla
daļu
skaits

393 151

393151

100%

57 497

3 400

100%

100%

110151

LVL

SIA ‘’Līvena aptieka’’
Dakteru iela 14, Smiltene
Reģ.Nr.44103018609

57 497

SIA ‘’Sarkana Krusta
Smiltenes slimnīca’’
Dakteru iela 14, Smiltene
Reģ.Nr.40003189328

2 745 028

36003

-228 292

2552739

2857299

Kopā

3 085 525

146 154

-228 292

3003387

3 253 850

Kapitāla
daļu
īpatsvars
kopējā
uzņēmumu
kapitāla daļu
skaitā

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

2011.gadā Smiltenes novada dome veica ieguldījumu radniecīgas kapitālsabiedrības SIA
„Smiltenes NKUP’’ kapitālā 110 151 LVL, tai skaitā mantiskais ieguldījums 87 200 LVL un SIA
‘’Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca’’ kapitālā 36 003 LVL.
Pēc stāvokļa uz 31.12.2011. Smiltenes novada pašvaldībai pieder :




SIA „Smiltenes NKUP’’ 393 151 daļas. Vienas daļas vērtība 1 LVL.
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca’’ 2 857 299 daļas. Vienas daļas vērtība 1 LVL.
SIA „ Līvena aptieka’’ 3 400 daļas. Vienas daļas vērtība 1 LVL.
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Tabula nr. 22 Pašvaldības radniecīgu kapitālsabiedrību darbības rezultāti
Apgrozījums
izmaiņas
2011.gads 2010.gads (+/-)
LVL
LVL
LVL

Uzņēmuma
nosaukums, juridiskā
adrese, reģistrācijas
numurs
Smiltenes pilsētas
pašvaldības SIA
”Smiltenes NKUP" Pils
iela 3, Smiltene
Reģ.Nr.43903000435
SIA ‘’Līvena aptieka’’
Dakteru iela 14, Smiltene
Reģ.Nr.44103018609
SIA ‘’Sarkana Krusta
Smiltenes slimnīca’’
Dakteru iela 14, Smiltene
Reģ.Nr.40003189328

Peļņa
izmaiņas
2010.gads (+/-)
LVL
LVL

2011.gads
LVL

886 035

847 263

+38 772

-6 779

14 377

-21 156

631 720

573 005

+58 715

18 276

24 965

-6 689

515 282

437 328

+77 954

-19 021

-63 334

+ 44 313

Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Ņemot vērā SIA ‘’Sarkana Krusta Smiltenes slimnīca’’ negatīvos darbības rezultātus un
iepriekšējo gadu nesegto zaudējumu apmēru Smiltenes novada dome pieņēma lēmumu veikt
ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājumu radniecīgai kapitālsabiedrībai SIA „Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca’’ par 228 292 LVL.
Pēc LR Tieslietu ministrijas uzņēmumu reģistra datiem Smiltenes novada pašvaldībai pieder SIA"
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" 63 788 kapitāla daļas. Vienas daļas
vērtība 1 LVL.
Tabula nr.23 Līdzdalība biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā
Uzņēmuma nosaukums,
juridiskā adrese,
reģistrācijas numurs

Ieguldījums uz
01.01.2011.
LVL

SIA "Ziemeļvidzemes
atkritumu apsaimniekošanas
organizācija" Rīgas iela 32,
Valmiera Reģ.Nr.410301550
Kopā

Ieguldījuma
lielums uz
31.12.2011.
LVL

Kapitāla daļu
skaits
LVL

63 788

63 788

63 788

63 788

63 788

63 788

Kapitāla daļu
īpatsvars
kopējā
uzņēmumu
kapitāla daļu
skaitā

5,11 %
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5.4. Pārskats par debitoriem (prasībām)
Apgrozāmo līdzekļu sastāvā svarīga sadaļa ir debitoriem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori
samazinājušies par Ls 639 223.
Tabula nr.24 Pārskats par debitoriem
Aktīvs
Debitori – kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.-8.)

Uz pārskata
perioda beigām
LVL

Uz pārskata
gada sākumu
LVL

Izmaiņas
( +, - ) LVL

187 679

826 902

-639 223

61 609

60 789

+820

0

635 794

-635 794

115 438

107 596

+7 842

4. Uzkrātie ieņēmumi

10 129

20 541

-10 412

5. Pārmaksātie nodokļi

7 962

110

+7 851

81

123

-42

55 760

19 266

+36 494

-55 338

-17 317

-45 982

1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
2. Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un ES
politiku instrumentu finansētajiem pasākumiem,
izņemot Kohēzijas fonda projektus
3. Prasības par nodokļiem

6. Prasības pret personālu
7. Pārējās prasības
8. Uzkrājumi nedrošām prasībām (-)
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5.5. Pārskats par kreditoriem (saistībām)
Kreditoru sastāvā ietilpst ilgtermiņa saistības un īstermiņa saistības. Salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata periodu samazinājums par Ls 871 715.
Tabula nr.25 Pārskats par kreditoriem
Pasīvs

Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata gada
sākumu

LVL

LVL

Kreditori - kopā

Izmaiņas ( +, - )
LVL

5 490 626

6 362 341

-871 715

1. Ilgtermiņa saistības

3 176 057

3 492 918

-316 861

1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi

3 122 863

3 424 665

-301 802

0

7 314

-7 314

53 194

60 939

-7 745

2 314 569

2 869 423

-554 854

270 962

269 884

+1 078

95 586

100 038

-4 452

679 417

280 918

+398 499

4 081

9 553

-5 472

51

0

+51

1 264 472

2 209 030

-944 558

1.2. Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
1.3. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi
2. Īstermiņa saistības
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa
2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem
un darbuzņēmējiem
2.3. Īstermiņa uzkrātās saistības
2.4. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi
2.5. Pārējās īstermiņa saistības
2.6. Nākamo periodu ieņēmumi
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Smiltenes novada dome nodrošina aizdevuma pamatsummas atmaksu ar pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem un tiek veikta saskaņā ar līgumos norādītajiem aizdevumu atmaksas
grafikiem.
Tabula nr.26 Informācija par pašvaldības aizņēmumiem

Aizdevējs

1.

Mērķis

2.

Līguma
Atmaksas
parakstīšanas
termiņš
datums

Aizņēmuma
Atlikums uz Atlikums uz
līguma
31.12.2010. 31.12.2011.
summa

3.

4.

Valsts kase

Smiltenes pilsēta.
Bērnudārza būvniecībai.

6.

7.

8.

05.07.2007

20.12.2026

1 693 158

1 425 798

1 336 678

Valsts kase

Smiltenes pilsēta.
Bērnudārza būvniecībai.

01.07.2008

20.04.2028

300 000

272 721

257 133
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Valsts kase

Smiltenes pilsēta. SIA
"Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīcas" pamatkapitāla
palielināšanai.

01.12.2009

20.04.2028

200 000

189 188

178 376

Valsts kase

Grundzāles pagasts.
Apkures sistēmas
rekonstrukcijai.

09.10.2007

20.07.2017

24 116

18 831

15 811

Valsts kase

Grundzāles pagasts. Skolas
ēdnīcas remontam.

09.10.2007

20.07.2012

5 000

1 620

0

Valsts kase

Palsmanes pagasts.
Pamatskolas internāta ēkas
logu, durvju nomaiņai un
virtuves renovācijai.

23.11.2006

20.11.2020

19 000

14 320

12 880

Valsts kase

Palsmanes pagasts.
Autoceļa Dārzniecība-Pūķi
remontu veikšanai.

22.09.2008

20.12.2023

28 000

26 962

24 886

Valsts kase

Variņu pagasts. Variņu
pamatskolas sporta zāles
celtniecībai.

03.12.2007

20.12.2032

156 123

149 335

142 547

Valsts kase

Pārjaunojuma līgums.
Smiltenes pilsēta. Ielu un
trotuāru rekonstrukcija.

01.02.2010

20.07.2014

150 000

116 664

83 329

Valsts kase

Pārjaunojuma līgums.
Smiltenes pilsēta. Smiltenes
pilsētas sporta halles
būvniecības atlikušo
maksājumu segšanai.

01.02.2010

20.10.2015

234 000

195 000

156 000

Valsts kase

Pārjaunojuma līgums.
Smiltenes pilsēta.
Bērnudārza būvniecībai.

01.02.2010

20.07.2026

877 412

839 258

799 631

Valsts kase

Pārjaunojuma līgums.
Smiltenes pilsēta. SIA
"Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīcas" diagnostikas
aparatūras iegāde.

01.02.2010

20.07.2013

20 587

14 706

8 825

Valsts kase

Smiltenes pilsēta. Projekts
"Atmodas ielas un tās
pieslēgumu ielu kompleksā
rekonstrukcija".

08.02.2010

20.01.2030

84 079

84 079

80 760

Valsts kase

Smiltenes pilsēta. Projekts
"Raiņa ielas un tās
pieslēgumu ielu kompleksā
rekonstrukcija".

08.02.2010

20.01.2030

91 097

91 097

87 502

Valsts kase

Smiltenes pilsēta. Projekts
"Smiltenes Centra
vidusskolas infrastruktūras
uzlabošana izglītojamiem ar
funkcionāliem
traucējumiem".

08.02.2010

20.09.2019

47 634

20 920

19 064

Valsts kase

Smiltenes pilsēta. Projekts
"Pirmsskolas izglītības
iestādes "Pīlādzītis" Mētras
ielā 11A infrastruktūras
attīstība".

08.02.2010

20.01.2030

53 977

53 977

51 162

Valsts kase

Smiltenes pilsēta. Projekts
"Dabas zinātņu kabinetu
labiekārtošana Smiltenes
Centra vidusskolā".

08.02.2010

20.01.2030

25 090

25 090

15 256
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Pielikums nr. 1
SMILTENES NOVADA DOMES STRUKTŪRA
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Pielikums nr.2
REVIDENTA ZIŅOJUMS
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Pielikums nr.3
DOMES LĒMUMS
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