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VADĪBAS UZRUNA 

           

 Cienījamie Smiltenes novada iedzīvotāji! 

  

  2014. gadā novadā un pilsētā ir paveikts daudz – realizēti projekti, sakārtota 

infrastruktūra, notikuši dažādi kultūras pasākumi un veicināta attīstība tūrisma jomā. Kā vienu 

no svarīgākajiem darbiem, var minēt, ka no 2014.gada 1.janvāra visā Smiltenes novadā ir vienots 

ūdens un kanalizācijas tarifs. 
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  Kā Smiltenes novada nozīmīgākos notikumus var minēt prezidenta vizīti Smiltenē, 

priekšsēdētāja maiņu pašvaldībā, 3x3 nometnes norisi, kā arī Smiltenes novadā realizētos 

projektus. Tie ir – Smiltenes pilsētas stadiona rekonstrukcija, Variņu ciemā un Palsmanes ciemā 

pabeigti ūdenssaimniecību attīstības projekti, pabeigts Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu 

attīstības projekts, modernizēts un izbūvēts ielu apgaismojums Smiltenes pilsētā un Blomes 

ciemā, sporta un aktīvās atpūtas objektu izveide un atjaunošana (hokeja laukums Blomē, 

skrejceļš Grundzālē, sporta laukums Mēros, skeitparks Smiltenē, brīvdabas trenažieri Smiltenē 

un Grundzālē). Palsmanes pagastā noslēgusies atkritumu izgāztuves “Kangarkalns” rekultivācija. 

Turpināts darbs pie bijušās atkritumu izgāztuves rekultivācijas Drandu ielā Smiltenē, un 

Smiltenes Vecā parka tehniskā projekta izstrāde, kā arī uzsākti darbi pie projekta Tepera ezera 

hidrotehnisko būvju rekonstrukcijas, izstrādāts tehniskais projekts Dakteru ielas (Smiltenē) 

rekonstrukcijai. Variņu pagastā projekta ietvaros iegādāts inventārs meža īpašuma ilgtspējīgai 

apsaimniekošanai. 

  Smiltenes novads piedalījās konkursā „Gada pašvaldība”, kur Smiltenes novada 

pašvaldība tika sveikta nominācijā „Pašvaldība izglītotam, radošam un aktīvam iedzīvotājam”, 

saņemot naudas balvu no Taipejas misijas Latvijā, kā arī balvas no Izglītības un zinātnes 

ministrija. 

  Arī pagājušajā gadā turpinājies darbs pie pirmsskolas grupu telpu renovācijas, kuras ir 

izvietotas skolu telpās – pabeigts projekts “Bērnudārzu attīstība Smiltenes novadā”, kura 

rezultātā tika veikta pirmsskolas izglītības telpu rekonstrukcija Smiltenes Trīs pakalnu 

sākumskolā. Savukārt Centra vidusskolā un Smiltenes ģimnāzijā turpināts darbs, lai blakus 

jauniešu izglītošanai pilnveidotu arī pieaugušo apmācību, tās ir kļuvušas arī par pedagogu 

izglītošanas metodiskajiem centriem, kur ir iespēja mācīties arī cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem (Centra vidusskolā). Skolas aktīvi piedalījās dažādos Eiropas Savienības rīkotajos 

projektos un konkursos, kas saistīti ar jauniešu izglītošanos, skolēnu apmaiņas programmām, arī 

EKO skolas projektos u.c.  

  Realizēti projekti ES Mūžizglītības programmas „Comenius”, „Jaunieši sadarbojas’’ un 

mūžizglītības programma nodarbinātām personām. Grundzāles pagastā Grundzāles pamatskolas 

sporta laukuma skrejceļa vienkāršota renovācija un brīvdabas trenažieru uzstādīšana. Palsmanes 

pamatskolas internāta ēkas un Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes renovācija atbilstoši 

augstām energoefektivitātes prasībām, savukārt Blomes pagastā pie pamatskolas izbūvēts hokeja 

laukums. 

  Kultūras jomā nozīmīgākais darbs ritēja pie pasākumiem Smiltenes kultūras centrā, lai 

iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būtu iespēja baudīt profesionālu aktieru sniegumu jaunajā 

kultūras centrā.  

  Lepojamies ar sava novada sportistiem un viņu sportiskām aktivitātēm. Ar augstiem 

rezultātiem gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā turpina mūs priecēt Līna Mūze, Gatis 

Smukulis, Artūrs Pauliņš, Jāzeps Groza. Mūsu Sporta skolas audzēkņi, gan individuāli un 

komandās ir ar labiem panākumiem startējuši dažāda mēroga sacensībās, turnīros gan Latvijā, 

gan ārpus tās robežām. Aizvadītajā gadā turpināts darbs pie sporta būvju sakārtošanas un 

uzlabošanas. 

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

nepieciešamo sociālo palīdzību. Plašu atzinību vietējo iedzīvotāju vidū iemantojis sociālo 

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

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

 

 Smiltenes novada domes 2015.gada galvenās prioritātes un nākotnes perspektīvas  

  Tiks turpināts darbs pie izglītības stratēģijas izstrādes un ieviešanas, kā arī turpināts skolu 

materiālās bāzes, mācību līdzekļu, grāmatu pilnveidošana. Kultūras jomā lielākais atbalsts šogad 

būs novada bērnu un jauniešu pašdarbības kolektīviem, kuri aktīvi gatavojas 2015.gada skolēnu 

Dziesmu un Deju svētkiem. Turpināsies Pašvaldības policijas darbības uzlabošana, stiprinot 

materiālo bāzi, izglītojot darbiniekus.  
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  Apstiprinātais Smiltenes novada pašvaldības 2015. gada budžets var nodrošināt novada 

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

nākotnē nesagaidām. 

  Tiks pilnveidota atkritumu apsaimniekošanas sistēma Smiltenes novadā. Ieplānotie 

projekti – Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcijas darbu noslēgums, tehniskais projekts 

Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma rekonstrukcijai, Smiltenes sporta stadiona tribīņu ēkas 

izbūve, „Gājēju un velo celiņu rekonstrukcija uz Silvas ciematu”, „Publisko interneta pieejas 

punktu attīstība”, „Mēru muižas ēkas tehniskās dokumentācijas sagatavošana”, „Ielu 

apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana”, „Algotie pagaidu darbi’’, izstrādāts tehniskais 

projekts slēpošanas trases izveidei. 

  Izglītības funkcijā projekti: ES Mūžizglītības programma „Comenius”, „Jaunieši 

sadarbojas”, „Proti un dari”, „Skolu sports Smiltenes novadā”. 

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

tas vērsts uz attīstību.  

 

Novada attīstība Smiltenes novada cilvēkiem. 

 

  

                                        Gints Kukainis, 

                        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 kopējā platība – 946,1 km
2
.  

Blīvums – 15 iedz./km
2
. 

Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta. 

Iedzīvotāju skaits – 13 511 (uz 01.01.2015.)
1
, 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

2
 

 

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

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

Smiltene–Strenči.  

Smiltenes novada teritorija aizņem 946,1 km
2
. Vislielāko platību no novada teritorijas 

aizņem Launkalnes pagasts – 221.1 km
2
, t.i., 23,5% no kopējās novada teritorijas. Vismazākā 

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

 

Tabula nr.1 Smiltenes novada teritoriju īpatsvars 

Administratīvi teritoriālā vienība 

Platība 

(km²) Īpatsvars kopējā teritorijā (%) 

Smiltenes pils. 7,2 0,8 

Smiltenes pag. 68,3 7,3 

Blomes pag. 75,5 8 

Brantu pag. 81,6 8,6 

Palsmanes pag. 99,1 10,5 

Variņu pag. 100,3 10,6 

Grundzāles pag. 128,8 13,7 

Bilskas pag. 159,6 17 

Launkalnes pag. 221,1 23,5 

KOPĀ: 941,5   

 

                                                 
1
 PMLP, Dati uz 01.01.2015 

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

3
 

 

Vislielāko daļu no novada teritorijas aizņem meža zemes – 52,4 %. Ar šādu zemi bagātākie 

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

37,1% no novada kopējās teritorijas un šāda zeme visvairāk ir Smiltenes un Blomes pagastos.  

 

 
3.attēls Smiltenes novada teritorija pa zemes izmantošanas veidiem

4
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 VRAA. 

4
 Smiltenes novada 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 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) 

datiem Smiltenes novadā dzīvo 13 511 iedzīvotāji (dati uz 2015. gada 1. janvāri). Salīdzinot ar 

2014.gadā uz 1.janvārī reģistrētiem datiem, migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas 

rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 152.  

 

 
4.attēls Smiltenes novada iedzīvotāju skaita dinamika pa gadiem

5
 

 

Lielākais iedzīvotāju skaits Smiltenes novadā koncentrējas Smiltenes pilsētā – 5605 jeb 

gandrīz 40% no visiem novada iedzīvotājiem. Vismazāk apdzīvotais ir Brantu pagasts – 598 

iedzīvotāji. Pārējos pagastos iedzīvotāju skaits ir no 899 Variņu pagastā līdz 1294 Bilskas 

pagastā. Lielākais iedzīvotāju skaita samazinājums vērojams Smiltenes pilsētā par 53, Blomes 

pagastā par 36, Variņu pagastā par 23. Iedzīvotāju skaita palielinājums nav vērojams nevienā no 

pagastiem.  

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

01.01.2015 (LR PMLP) 

 

 

                                                 
5
 LR PMLP 
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Uz 01.01.2015. sieviešu novadā ir mazāk nekā vīriešu - 48 % jeb 6542 sieviešu, vīriešu - 

6969 jeb 52 %. Salīdzinot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datus, kas reģistrēti 

uz 01.01.2014. sieviešu skaits ir samazinājies par 530 (7072), bet vīriešu skaits palielinājies par 

378 (6591).  

Pēc PMLP datiem (01.01.2015.) Smiltenes novada iedzīvotāji pēc vecumiem iedalās: 65 % 

jeb 8778 iedzīvotāji ir darbspējas vecumā (15 – 62 gadi), 20 % jeb 2701 iedzīvotāji ir virs 

darbspējas vecuma (vecāki par 62 gadiem) un 15 % jeb 2032 iedzīvotāji līdz darbspējas 

vecumam (jaunāki par 15 gadiem). Salīdzinot ar 01.01.2014. datiem, iedzīvotāju skaits 

darbaspējas vecumā gada laikā ir samazinājies par 201 cilvēku. Iedzīvotāju skaits vecumā līdz 

darba spējai ir palielinājies par 55 cilvēkiem, virs darbaspējas vecumam iedzīvotāju skaits ir 

samazinājies par 15.  

 

 
6.attēls Patstāvīgo iedzīvotāju skaits darbaspējas vecuma grupās

6
  

 

2014.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 155 dzimšanas, 155 

miršanas gadījumi un 39 laulības. Salīdzinot ar 2013. gadu, dzimstība novadā ir palielinājusies 

par 55 jaundzimušajiem, palielinājies arī reģistrēto miršanu skaits par 16.  

 

 
7.attēls Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji Smiltenes novadā

7
 

                                                 
6
 LR PMLP 

7
 Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 
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Pērn no 155 nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem 68 bija meitenes un 87 zēni, tostarp 

152 bija Smiltenes novada bērni, savukārt 3 citu novadu bērni.  

2014. gadu novadā ar plus zīmīti noslēdza Bilskas, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes 

un Smiltenes pagasts. 

 

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

Pilsēta un pagasti Dzimušo skaits Mirušo skaits 

Smiltene 57 72 

Bilskas pagasts 8 4 

Blomes pagasts 8 13 

Brantu pagasts 6 5 

Grundzāles pagasts 10 8 

Launkalnes pagasts 18 9 

Palsmanes pagasts 12 10 

Smiltenes pagasts 27 8 

Variņu pagasts 6 9 

Pilsēta 

Pagasti kopā:  

57 

95 

72 

66 

Citas pašvaldības 

iedzīvotāji:  

3 14 

Bez noteiktas 

dzīvesvietas 

 3 

Kopā:  155 155 

 

Pērn visvairāk dzimušo (20) reģistrēti janvārī un jūlijā, vismazāk – 6, jūnijā. Savukārt 

visaugstākais mirušo skaits bijis novembrī – 18, viszemākais oktobrī – 7. Vecākiem, esot 

reģistrētā laulībā, dzimuši 59 bērni, paternitāte atzīta 95 bērniem. Ieraksta par bērna tēvu 

dzimšanas apliecībā nav vienam bērnam. Pērn pirmo mazuli sagaidījusi 61 māmiņa, otro - 48 

māmiņas, trešo – 1 māmiņa, ceturto – 9 māmiņas, piektais mazulis piedzimis sešām māmiņām. 

Jaunākajai māmiņai bijuši 15 gadi, savukārt vecākajai – 43 gadi, piedzimuši 4 dvīņu pāri. 

2014.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 155 miršanas gadījumi, to 

skaitā 138 novada iedzīvotāji, 14 citu novadu iedzīvotāji un 3 personas – bez noteiktas 

dzīvesvietas. Mūžībā aizgājusi 91 sieviete un 64 vīrieši. Visvairāk miršanas gadījumi reģistrēti 

Smiltenes pilsētā – 72. 

Apkopotā informācija liecina, ka 2014.gadā galvenie nāves cēloņi būtiski nemainījās – 

sirds saslimšanas (56), vēža intoksikācija (40,) asinsvadu saslimšanas (33), vecums (9), 

nenoteikti dabiski cēloņi (4), plaušu slimība (2), gangrēna (2), līķa pūšanas izmaiņas (2), 

pakāršanās cilpā (1), plaši izgulējumi (1),saindēšanās ar tvana gāzi (1), elektrotrauma (1), aknu 

ciroze (1), cukura diabēts (1), sekundāra anēmija (1). 

 

 

 

 

Tabula nr.3 Mirušo skaits pēc vecuma un dzimuma
9
 

                                                 
8
 Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 
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Gadi Vīrieši Sievietes 

20-29 - 2 

30-39 1 1 

40-49 3 1 

50-59 9 4 

60-69 12 11 

70-79 20 13 

80-89 17 41 

90-99 2 18 

 
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2014.gadā reģistrētas 39 laulības, trīs no tām 

noslēgtas baznīcā. Laulībā pirmo reizi stājās 28 vīrieši un 27 sievietes, otro reizi deviņi vīrieši un 

10 sievietes, trešo reizi viens vīrietis un divas sievietes, savukārt ceturto reizi – viens vīrietis.  

Jaunākais līgavainis bijis 19 gadus vecs, bet drosmīgākais līgavainis - 74. Jaunākajai 

līgavai bija 16 gadi, bet cienījamākajai - 65. Pirmo reizi laulībā devušies 28 pāri, savukārt 11 

gadījumos viens vai abi laulājamie stājušies atkārtotā laulībā. 

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

reģistros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu, kas salīdzinājumā ar 2013.gadu ir par četriem 

gadījumiem mazāk.  

 

1.3. Uzņēmējdarbības vide  

 
2014. gada SIA „Lursoft” datu bāzē kopumā novada teritorijā reģistrēts 31 jauns 

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

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

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

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

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

mēbeļu ražošanā, šūšanā, dažādu pakalpojumu sniegšanā.  

Visvairāk pārstāvētās ekonomikas nozares: Lauksaimniecība un mežsaimniecība – 

39%; Pakalpojumu sfēra – 48%; Rūpniecība – 7%; Būvniecība – 3% pārējie – 3% (dati no 

CSB) 

 
8.attēls Visvairāk pārstāvētās ekonomikas nozares Smiltenes novadā  

 

                                                                                                                                                             
9
 Datu avots: Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa 
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Pēc uzņēmējdarbības formas Smiltenes novadā dominē zemnieku saimniecības (ZEM) – 

43%, 35% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA),7% biedrības, 6% ir individuālie 

uzņēmumi (IND), vēl 6% ir individuālie komersanti (IK), citas uzņēmējdarbības formas (akciju 

sabiedrība, filiāle, kooperatīvā sabiedrība un citas) kopā veido aptuveni 3% (dati no LURSOFT). 

 

Nozīmīgākie dabas resursi ir lauksaimniecības un meža teritorijas.  

 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 37%
10

. Smiltenes novada Variņu un 

Smiltenes pagastos atrodas reģiona nozīmes lauksamniecības zemju areāli, kurās ir 

potenciāls konkurētspējīgai lauksaimniecībai. 

 Meži aizņem 52% novada teritorijas. Uz 1 iedzīvotāju ir vidēji 3,21 ha meža zemes 

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

daļā. Mežu platības ir pietiekamas lauksaimnieciskās ražošanas un celtniecības 

nodrošināšanai ar kokmateriāliem, kokapstrādes uzņēmumu attīstībai.  

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

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

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

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

atbilstoši pielāgojot, var izmantot pilsētas un novada lauku teritoriju ekonomiskā 

potenciāla palielināšanai, ekonomiskās aktivitātes veicināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanai.  

 Derīgo izrakteņu atradnes Smiltenes novada pagastu teritorijās ir izvietotas vienmērīgi, 

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

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

produkciju.  

 

Pēc tirdzniecības apgrozījuma lielākie uzņēmumi ir koncentrējušies mežsaimniecībā, 

kokapstrādē, tirdzniecībā, ceļu būvniecībā un pārtikas produktu ražošanā.  

Tabula nr. 3.1 Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2014.gadā
11 

Uzņēmums 
Apgrozījums 

(EUR) 

pret 

2013 

pret 

2012 

pret 

2011 

 
darbības veids 

GRAANUL INVEST, 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

32,405,400.00 23% 79% 2.61 

reizes 

Koka izstrādājumu ražošana 

(granulas) 

Graanul Pellets, SIA 25,948,549.00 -13% 63% nav datu Pārējo koka izstrādājumu ražošana; 

korķa, salmu un pīto izstrādājumu 

ražošana 

8 CBR, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

19,559,015.00 -35% -29% -23% Ceļu un maģistrāļu būvniecība 

SMILTENES PIENS, 

Akciju sabiedrība 

16,560,019.00 10% 36% 66% Piena pārstrāde un siera ražošana 

SMILTENE IMPEX, SIA 13,961,739.00 17% 19% 28% Zāģēšana, ēvelēšana un 

impregnēšana 

Strenču mežrūpniecības 

saimniecība, Akciju 

sabiedrība 

10,438,724.00 2% 12% -4% Mežizstrāde 

PRIVĀTBŪVE, SIA 7,402,432.00 90% 2.52 

reizes 

3.00 

reizes 

 Kokmateriālu, būvmateriālu un 

sanitārtehnikas 

vairumtirdzniecība 

TROLL Smiltene, 6,969,191.00 20% 26% 35%  Mēbeļu ražošana 

                                                 
10

 Smiltenes novada teritorija pa zemes izmantošanas veidiem, skatīt attēlu nr.3, pārskata 6.lpp. 
11

 Lursoft Statistikas dati 25.05.2015. 

http://company.lursoft.lv/graanul-invest/40003649423
http://company.lursoft.lv/graanul-invest/40003649423
http://company.lursoft.lv/graanul-invest/40003649423
http://company.lursoft.lv/graanul-pellets/44103056850
http://company.lursoft.lv/8-cbr/43903002559
http://company.lursoft.lv/8-cbr/43903002559
http://company.lursoft.lv/smiltenes-piens/43903002031
http://company.lursoft.lv/smiltenes-piens/43903002031
http://company.lursoft.lv/smiltene-impex/50003223121
http://company.lursoft.lv/strencu-mezrupniecibas-saimnieciba/40003009124
http://company.lursoft.lv/strencu-mezrupniecibas-saimnieciba/40003009124
http://company.lursoft.lv/strencu-mezrupniecibas-saimnieciba/40003009124
http://company.lursoft.lv/privatbuve/44103038925
http://company.lursoft.lv/troll-smiltene/40003570362
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Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

MEŽVALDE AD, SIA 5,692,689.00 11% 67% 54%  Mežizstrāde 

SAUKAS KŪDRA, SIA 3,505,636.00 6% 42% 96%  Kūdras ieguve 

VAIDENS, SIA 3,198,405.00 5% -7% -8%  Koka taras ražošana 

ASE, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

2,787,885.00 36% 23% 99%  Cauruļvadu, apkures un gaisa 

kondicionēšanas iekārtu 

uzstādīšana 

Smiltenes MRS, 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

2,596,244.00 5.92 

reize

s 

2.49 

reizes 

40%  

Mežizstrāde 

KALĒJIŅI 1, Bilskas 

pagasta Smiltenes novada 

zemnieku saimniecība 

2,336,812.00 18% 75% 2.23 

reizes 

 Piena lopkopība, 

Lauksaimniecības dzīvnieku 

barības ražošana 

AL MEŽS, SIA 2,240,328.00 23% 82% 2.38 

reizes 

 Mežsaimniecība, kokmateriālu 

sagatavošana un ar to saistītie 

pakalpojumi 

PALSA, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

2,190,819.00 4% 21% 13%  Jauktā lauksaimniecība 

(augkopība un lopkopība) 

ĶIKUTI-99, SIA 2,169,377.00 -34% -27% -22%  Ceļu un maģistrāļu būvniecība 

SMILTENES KOKS, 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

2,106,204.00 5% -4% 12%  

Mēbeļu ražošana 

DIANA, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

1,967,383.00 -9% -15% -41%  Mežizstrāde; Zāģēšana, 

ēvelēšana un imprignēšana; 

Mežkopība 

SM Energo, Sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību 

1,839,732.00 19% 7.08 

reizes 

nav datu Elektroenerģijas ražošana 

KOPĀ 165,876,583.00      

 

Novada uzņēmēju panākumi:  
 

 AS „Smiltenes piens” saņēmis Latvijas Eksportpadomes apbalvojumu „Latvijas 

Eksportprece 2014”; 

 18. Starptautiskajā pārtikas konkursā RIGA FOOD 2014, par izcilu kvalitāti, AS 

„Smiltenes piens” ieguva zelta medaļu nogatavinātajam Krievijas puscietajam sieram, 

sudraba medaļas – Smiltenes biezpiena tortei ar melleņu ievārījumu un Lauku 

biezpienam ar tauku saturu 9%, bronzas medaļas – skābajam krējumam ar tauku saturu 

20% un kefīram „Piena spēks” ar tauku saturu 2,3%; 

 AS „Smiltenes piens” ilggadējai vadītājai, uzņēmuma padomes priekšsēdētājai Gitai 

Mūrniecei, piešķirts Valsts apbalvojums – Atzinības krusta III šķira; 

 SIA „8 CBR” saņēma Gada balvu par labāko 2014. gadā izbūvēto valsts autoceļa posmu, 

kurā veikta seguma atjaunošana un pastiprināšana, tika atzīts autoceļa A9 Rīga (Skulte) – 

Liepāja posms no pagrieziena uz Kalveni līdz pagriezienam uz Dižilmāju pirms Durbes; 

 SIA "Smiltene Impex" valdes priekšsēdētājs Voldemārs Ciršs saņēma Smiltenes novada 

domes apbalvojumu nominācijā „Gada balva TAUTSAIMNIECĪBĀ”. 

 

http://company.lursoft.lv/mezvalde-ad/44101022385
http://company.lursoft.lv/saukas-kudra/44103041535
http://company.lursoft.lv/vaidens/44103019093
http://company.lursoft.lv/ase/44103021098
http://company.lursoft.lv/ase/44103021098
http://company.lursoft.lv/smiltenes-mrs/40003148353
http://company.lursoft.lv/smiltenes-mrs/40003148353
http://company.lursoft.lv/smiltenes-mrs/40003148353
http://company.lursoft.lv/kalejini-1/44101029078
http://company.lursoft.lv/kalejini-1/44101029078
http://company.lursoft.lv/kalejini-1/44101029078
http://company.lursoft.lv/al-mezs/44103033754
http://company.lursoft.lv/palsa/43903000755
http://company.lursoft.lv/palsa/43903000755
http://company.lursoft.lv/kikuti-99/44101030310
http://company.lursoft.lv/smiltenes-koks/44103023370
http://company.lursoft.lv/smiltenes-koks/44103023370
http://company.lursoft.lv/smiltenes-koks/44103023370
http://company.lursoft.lv/diana/43203000888
http://company.lursoft.lv/diana/43203000888
http://company.lursoft.lv/sm-energo/54103057561
http://company.lursoft.lv/sm-energo/54103057561
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9.attēls Uzņēmumi Smiltenes novadā 

 

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

Smiltenes novada Uzņēmēju konsultatīvās padome, kuras mērķi ir sekmēt uzņēmējdarbības 

attīstību Smiltenes novadā un aktivizēt dialogu starp novada pašvaldību un vietējiem 

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

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

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

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

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

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

novada domi padomē pārstāv domes izpilddirektors.   

2014.gādā notika divas Uzņēmēju konsultatīvās padomes sapulces, kurās tika pārrunāts 

2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periods, pašvaldības ceļu tīkla rekonstrukcijas prioritātes 

un uzņēmējdarbības vides uzlabošanas projektu idejas. 
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2. SMILTENES NOVADA DOME 

 

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

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

Bilskas pagasts.  

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

 organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

 gādāt par iedzīvotāju izglītību, kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību; 

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

nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību; 

 sekmēt uzņēmējdarbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 

samazināšanu; 

 gādāt par sabiedrisko kārtību novadā.  

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

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

priekšsēdētājs un izpilddirektors.  

Lai nodrošinātu pilsētas un lauku teritoriju iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju pašvaldības 

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

pārvaldes: 

 nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par 

pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;   

 pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir 

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

no budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem;  

 nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;  

 nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem;  

 nodrošina pagastu pārvaldes saimniecisko darbību atbilstoši apstiprinātajam budžetam, 

pilnvarām un Domes noteikumos apstiprinātajai kārtībai;  

  nodrošina pagasta pārvalžu teritorijā atrodošos un pakļautībā esošo iestāžu 

un struktūrvienību darbību;  

 u.c 

 

 

2.1. Smiltenes novada domes sastāvs 

Pašvaldības nosaukums: Smiltenes novada dome 

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

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 90009067337 

PVN maksātāja reģistrācijas numurs LV90009067337 

Finansu gads 01.01.2014.-31.12.2014 

Smiltenes novada domes locekļi 15 deputāti 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis (no 04.11.2014)  

Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš 

Finanšu nodaļas vadītāja Līvija Trapane 

Teritorijas lielums 941,5 km
2
 

Iedzīvotāju skaits 13 511 (01.01.2015.) 

Strādājošo skaits pašvaldībā, pašvaldības 

iestādēs un uzņēmumos 

799 
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Smiltenes novada domē atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

deputātu vietas, 

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

 

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

patstāvīgas komitejas: 

 Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja; 

 Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja; 

 Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja. 

 

Domes deputāti 

Domes priekšsēdētājs  

GINTS KUKAINIS 

Pārstāvētā komiteja 

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

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

 

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks 

IVARS ĀDAMSONS 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

 

Domes deputāts 

KASPARS MARKSS 

 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

 

Domes deputāts 

GUNTARS MARKSS 
 

 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāts 

ANDREJS LĀCIS  

 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

 

Domes deputāte 

INESE RAISKUMA  

 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle  

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

Domes deputāte 

GUNTA MANGALE 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

 

Domes deputāts 

AIGARS DUDELIS 

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

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāts 

AIGARS VELDRE 

 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

 Partija „Vienotība” 
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Domes deputāte  

ILZE VERGINA 

 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle  

 

Domes deputāte  

TIJA ZAĻKALNE 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

Domes deputāts 

OTĀRS PUTRĀLIS  

Partija „Vienotība” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāts 

KASPARS PUTRĀLIS 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāts 

VAIRIS TRALLA 

 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes deputāts 

IVARS JOKSTS 

 

 

Partija „Vienotība” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 

Domes priekšsēdētājs * 

AINĀRS MEŽULIS 

 

Politiskā partija „Reģionu alianse” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis 
* līdz 2014.gada 3.novembrim 

Domes deputāte 

BIRUTA SOROKINA 

Partija „Vienotība” 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 

*no 2014.gada 29.jūlija līdz 2014.gada 6.novembrim 

Domes deputāte ** 

VELGA MĀLKALNE 

 

 

 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle  

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas locekle 
** līdz 2014.gada 26.martam 

  

 

 
10.attēls Smiltenes novada domes deputāti  
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2014.gadā notikušas 22 Smiltenes novada domes sēdes, kurās pieņemti 728 lēmumi. 

Neviena domes sēde nav atlikta deputātu kvoruma trūkuma dēļ. Vidējais domes sēžu 

apmeklējums ir 12. Neviens domes sēdes kavējums nav bijis neattaisnotu iemeslu dēļ. Saskaņā ar 

Smiltenes novada domes nolikumu, domes sēdes notiek vienu reizes mēnesī – pēdējā mēneša 

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

 

Smiltenes domē, atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvās teritorijas 

pārvaldīšanai darbojās sekojošas komisijas:  

1. Vēlēšanu komisija; 

2. Administratīvo komisija; 

3. Publisko iepirkumu komisija; 

4. Civilās aizsardzības komisija; 

5. Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija; 

6. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija; 

7. Zemes komisija; 

8. Apstādījumu saglabāšanas komisija; 

9. Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija; 

10. Licencēšanas komisija; 

11. Pedagoģiski medicīniskā komisija; 

12. Komisija Bērnu uzņemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās 

pie skolām; 

13. Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas 

sadales komisija; 

14. Balvas izglītībā piešķiršanas komisija; 

15. Ekspertu komisija; 

16. Medību koordinācijas komisija; 

17. Autoceļu fonda komisija; 

18. Komisija darījumu tiesiskuma uzraudzībai ar lauksaimniecības zemi. 

 

Aktīvāko komisiju rādītāji par 2014.gadu:  

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

iepirkumu procedūras - 7 atklātu konkursu procedūras, izsludināja 23 PIL 8² panta 

kārtībā organizētus iepirkumus un 4 „B daļas” iepirkumus, kā arī tika organizētas 5 

sarunu procedūras un 8 tirgus izpētes; 

 Administratīvā komisija - komisija darbojas 4 komisijas locekļu sastāvā. 2014. gadā  

notikušas 23 administratīvās komisijas sēdēs. Laika periodā no 01.01.2014. līdz 

31.12.2014. kopā izskatītas 76 administratīvo pārkāpumu lietas: piemēroti 53 naudas 

sodi, 20 brīdinājumi un 2 lietās izbeigta lietvedība, piemērots 1 mutvārdu aizrādījums, 

viena lieta pārsūtīta izskatīšanai pēc piekritības. 22 personas piemēroto naudas sodu ir 

nomaksājusi, savukārt 31 pārkāpējs administratīvo sodu nav samaksājis. Kopumā 

administratīvā komisija piemērojusi naudas sodus 2649,00 Euro apmērā. 2014. gadā 

administratīvo pārkāpumu protokoli sastādīti 36 nepilngadīgām personām. 

Administratīvā komisija izskatījusi 6 lietas par Smiltenes novada teritoriālo vienību 

sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem un citiem Smiltenes novada pašvaldības 

izdoto saistošo noteikumu pārkāpumiem. Savukārt 69 lietas izskatītas par pārkāpumiem, 

kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā; 

 Smiltenes novada domes Vēlēšanu komisija – komisijā darbojas 7 locekļi, kas ievēlēti 

ar 2013. gada 28. augusta lēmumu Nr. 14 „Par Smiltenes novada vēlēšanu komisijas 

ievēlēšanu” pašvaldību vēlēšanu deputātu pilnvaru termiņu laiku. 2014. gadā Smiltenes 

novada vēlēšanu komisija pieņēma lēmumus: 1) par deputāta kandidātu, kurš uzaicināms 

stāties deputāta pilnvaru apturējušā deputāta Ilzes Verginas vietā; 2) par deputāta 

kandidātu, kurš uzaicināms stāties deputāta pilnvaru zaudējušā deputāta Aināra Mežuļa 
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vietā. Darbību kā deputāti Smiltenes novada domē uzsāka – uz I. Verginas pilnvaru 

apturēšanas laiku Biruta Sorokina un deputāta A. Mežuļa vietā Kaspars Putrālis; 

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

2014.gadā atbilstoši domes pieņemtajiem lēmumiem tika nodrošināta 23 pašvaldības 

nekustamo īpašumu izsoļu organizēšana un sarīkošana, no kurām 12 ir bijušas nekustamo 

īpašumu atsavināšana, 5 nekustamo īpašumu nomu izsoles, 1 kustamās mantas izsole un 

5 atzītas par nenotikušām, jo uz izsolēm nav pieteicies neviens pretendents. 

 Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija - Smiltenes novada deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanas komisijā darbojas 4 locekļi. Laika posmā no 01.01.2014. līdz 

31.12.2014. notikušas 13 komisijas sēdes, izskatītas 22 lietas un pieņemts 21 lēmums; 

 

 

2.2. Smiltenes novada pašvaldību iestāžu un struktūrvienību personāls  
Kopumā uz 2014.gada 31.decembri Smiltenes novada pašvaldības iestādēs un 

struktūrvienībās strādāja 794 darbinieki.  

 
11. attēls Smiltenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību personāls uz 31.12.2014. 

12
 

Vairāk nekā puse no darbiniekiem, tas ir 61% jeb 484 ir izglītības iestāžu darbinieki, 8% 

jeb 66 ir Smiltenes novada pagastu pārvalžu darbinieki, 9% jeb 67 darbinieki strādā Smiltenes 

novada domes administrācijā, 10% jeb 80 - interešu izglītības iestādēs, 7% jeb 56 ir kultūras 

iestāžu un bibliotēku darbinieki. Savukārt Sociālā sfērā nodarbināti kopumā 22 darbinieki, 

Bāriņtiesā - 10, sporta sfērā - 6.  

Uz 2014.gada 31. decembri Smiltenes novada domē strādāja 67 darbinieki. Smiltenes 

novada domes administrācijā 42 darbinieki ir ar augstāko izglītību, 6 darbinieki ar 1.līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību, 19 darbinieki ar profesionālo vidējo izglītību. 

                                                 
12

 Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļa un Finanšu nodaļa 
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12. attēls Smiltenes novada domes administrācijas personāla izglītības līmenis

13
  

 

2.3. Smiltenes novada domes iestādes  
Domes pakļautībā ir šādas pastarpinātās pārvaldes iestādes un struktūrvienības: 

Smiltenes novada izglītības iestādes:  

 Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola; 

 Smiltenes ģimnāzija; 

 Smiltenes Centra vidusskola; 

 Smiltenes Mūzikas skola; 

 Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes 

sporta skola; 

 Smiltenes Mākslas skola; 

 Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu 

izglītības centrs; 

 Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāde "Pīlādzītis"; 

 Palsmanes internātpamatskola; 

 Bilskas pamatskola; 

 Blomes pamatskola; 

 Grundzāles pamatskola; 

 Launkalnes sākumskola; 

 Palsmanes pamatskola; 

 Palsmanes pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāde; 

 Variņu pamatskola;  

Pagasta pārvaldes un tās pakļautībā esošās 

iestādes un struktūrvienības:  

 Bilskas pagasta pārvalde un tās 

pakļautībā esošās iestādes un 

struktūrvienības: 

 Bilskas feldšeru punkts. 

 Blomes pagasta pārvalde un tās 

Pašvaldība izveidojusi īpaša statusa 

institūciju:  

• Smiltenes novada bāriņtiesa. 

Dome ir kapitāldaļu turētāja šādās 

pašvaldības kapitālsabiedrībās:  

• SIA „Smiltenes NKUP”; 

• SIA „Līvena aptieka”; 

• SIA ,,Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca”. 

Dome ir kapitāldaļu turētāja sekojošās 

kapitālsabiedrībās: 

• SIA “ZAAO”.  

Dome ir dibinātājs šādos nodibinājumos un / 

vai biedrībās: 

 nodibinājumā „Vidzemes attīstības 

aģentūra”; 

 biedrībā „Smiltenes sporta centrs”; 

 nodibinājumā „Smiltenes muzeja 

fonds”; 

 biedrībā „Palsmanes pieaugušo 

tālākizglītības atbalsta centrs” 

 biedrībā „Abulas lauku partnerība”. 

Dome ir dalībnieks šādās biedrībās un / vai 

nodibinājumos: 

 „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

 Vidzemes tūrisma asociācijā; 

 Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 

asociācijā; 

 Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 
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 Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļa 
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pakļautībā esošās iestādes un 

struktūrvienības: 

 Blomes pagasta feldšeru 

– vecmāšu punkts; 

 Grundzāles pagasta pārvalde un tās 

pakļautībā esošās iestādes un 

struktūrvienības: 

 Grundzāles ambulance. 

 Launkalnes pagasta pārvalde un tās 

pakļautībā esošās iestādes un 

struktūrvienības: 

 Launkalnes pagasta 

feldšerpunkts. 

 Palsmanes pagasta pārvalde; 

 Variņu pagasta pārvalde; 

 Variņu pagasta feldšerpunkts; 

 Brantu un Smiltenes pagastu pārvalde; 

 

Citas iestādes:  

 Smiltenes novada domes Sociālais 

dienests; 

 Smiltenes novada Bērnu un ģimenes 

atbalsta centrs; 

 Smiltenes novada Sporta pārvalde 

 Smiltenes novada Kultūras pārvalde 

un tās pakļautībā esošās 

struktūrvienības un iestādes: 

 Tūrisma informācijas centrs; 

 Birzuļu tautas nams; 

 Grundzāles kultūras nams; 

 Launkalnes pagasta tautas nams; 

 Blomes pagasta kultūras nams; 

 Palsmanes kultūras nams; 

 Variņu pagasta tautas nams; 

 Smiltenes novada muzejs; 

 Smiltenes pilsētas Kultūras centrs 

 Smiltenes novada bibliotēka un tās 

struktūrvienības: 

- Bilskas bibliotēka,  

- Blomes bibliotēka,  

- Brantu bibliotēka, 

- Grundzāles bibliotēka, 

- Launkalnes bibliotēka, 

- Loberģu bibliotēka,  

- Birzuļu bibliotēka,  

- Palsmanes bibliotēka, 

- Variņu bibliotēka. 

asociācijā; 

 Latvijas Pašvaldību darba devēju 

asociācija; 

 Latvijas Tūrisma informācijas 

organizāciju asociācijā; 

 Lauku partnerība "Ziemeļgauja"; 

 Biedrība „Spēkavots”; 

 Eiroreģions „Pleskava, Livonija”. 

Smiltenes novada pašvaldībā darbojas 

šādas padome:  

 Būvniecības konsultatīvā padome 

 Jauniešu dome 

 Uzņēmēju konsultatīvā padome  

 

 

 

2.4. Nozīmīgākie veikumi un notikumi sociālajā jomā 

Bāriņtiesa  
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Smiltenes novada Bāriņtiesa Smiltenes novada administratīvajā teritorijā prioritāri 

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

aizsardzību. Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu 

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

likumā noteiktos uzdevumus.  

Uz 2014.gada sākumu Smiltenes novada Bāriņtiesa darbojas 9 locekļu sastāvā – 

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

darbojas 1 bāriņtiesas loceklis. 

2014. gadā Smiltenes novada bāriņtiesa ir sagatavojusi un sniegusi atzinumus tiesām (9 

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

vienoties par bērna dzīves vietu un ikdienas aizgādību.  Bāriņtiesa piedalījusies Valkas rajona 

tiesas sēdēs, kā bērnu tiesības aizsardzības institūcija lietās, kur bērniem tiek piemēroti 

audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi. Kopumā 2014. gadā bāriņtiesa piedalījās 26 tiesas sēdēs kā 

prasītāja, un trešā persona.  

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

(BĢAC). Smiltenes novada bāriņtiesa sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju 

2014.gadā rīkoja 2 reģionālos seminārus bāriņtiesu darbiniekiem, par aktualitātēm bāriņtiesu 

darbā. Kā arī rīkoja aizbildņu un audžuģimeņu semināru – atbalsta grupas..  

2014. gadā sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu aģentūru Smiltenes novada ģimenes atbalsta 

centrā tika realizēti projekta „Atbalsta sistēma Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, 

aizbildņiem un viesģimenēm” Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/087/040 pasākumi – atbalsta grupas 

aizbildņiem. 

Savukārt sadarbības partneri no pašvaldībām un preses pārstāvji tika aicināti uz apaļā galda 

diskusiju. Tikšanās laikā diskutēja par projekta darbību reģionā un nākotnes sadarbības iespējām, 

lai veicinātu deinstitucionalizācijas procesu Latvijā. Diskusiju vadīja Sociālo pakalpojumu 

aģentūras valdes priekšsēdētāja, projekta eksperte Dace Blaževiča. Tika panākta vienošanās ar 

Smiltenes novada sociālo dienestu atbalsta grupu tālākai finansēšanai.  

Viennozīmīgi lielu daļu no bāriņtiesas darba aizņem notariālie pakalpojumi jeb 

apliecinājumu izdarīšana (par veiktajiem notariāliem pakalpojumiem katrā pagasta pārvaldē dati 

apkopoti tabulā). Nereti bāriņtiesa sniedz arī juridiskās konsultācijas par dažādiem jautājumiem. 

Bāriņtiesa  palīdz sastādīt prasības pieteikumus tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu un konsultē 

iedzīvotājos šajos jautājumos, kā arī sagatavo dokumentus iesniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju 

fondā. 

 

Tabula nr.4 Smiltenes novada Bāriņtiesas darbību raksturojošie rādītāji, 2014.g.
14

 
      

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 12 

1.2.  Bērnu skaits ģimenēs kopā : 14 

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

aprūpes tiesības, kopā: 

14 

2.1.  no tā – mātēm 7 

2.2.  tēviem 7 

3 Bērni, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē 26 
3.1.  no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē: 

Bērni ir ievietoti audžuģimenēs, kuras atrodas Kocēnu novada Bērzaines pagastā un 

Kocēnu pagastā, Ērgļu novada Ērgļos, Madonas novada Praulienā 

7 

3.2.  no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē: 15 

3.3.  no tā bērnu skaits, kuri ievietoti bērnu aprūpes iestādē:  
no tiem 1 bērns Skangaļu BSAC 

4 
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 Smiltenes novada Bāriņtiesa 
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             1 bērns specializētajā bērnu sociālās aprūpes centrā Veģi, Talsu novadā  
10 bērni Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā. 

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

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

  
3 

4.1.  no tā audžuģimeņu skaits, kurās ir ievietoti bērni 3 

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

adoptētājiem 
  
1 

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

adopcija ir bērna interesēs 

  
2 

7  Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gada 31.decembrī   
7.1.  Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī, kopā 18 
7.2.  Bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu mantojumam vai prombūtnē 

esošas personas mantai pārskata gada 31.decembrī, kopā 
1 

7.3.  Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu aizgādņi iecelti pārskata gadā, kopā 1 
7.4.  Bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu mantojumam vai prombūtnē 

esošas personas mantai pārskata gadā, kopā 
1 

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

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

noteikta invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu vai 

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

  
9 

10  Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko 

interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā 
6 

10.1. Lietas par bērna mantas pārvaldību 40 

11  Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā: 107 
11.1.  no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits: 9 

11.2.  tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem 9 
12. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī, 

ja lietas nav nodotas arhīvā, kopā 

248 

 

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 tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

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

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

saistošie noteikumi un lēmumi, kā arī Smiltenes novada Sociālā dienesta nolikums.  

Sociālā dienesta darbība un sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtība balstās uz šādiem 

Smiltenes novada domes izstrādātiem vienotiem saistošiem noteikumiem par sociālās palīdzības 

un sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību: 

- Nr. 7/09,,Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības 

pabalstiem”; 

- Nr.6/09 „Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm”;  

- Nr.25/10 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana”; 

- Nr.6/10 „Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas 

un samaksas kārtība”; 

- Nr. 15/12 „Par materiālo palīdzību Smiltenes novada pašvaldībā”. 

 

Lai pilnveidotu savas profesionālās prasmes un iemaņas, paaugstinātu savu kvalifikāciju 

un veicinātu sociālā darba attīstīšanu, uzsāktas diskusijas par nepieciešamību palielināt sociālo 

darbinieku skaitu, organizēta pieredzes apmaiņa uz Tērvetes novadu, iepazīstoties ar Tērvetes 

novada sociālā dienesta darba pieredzi, veco ļaužu pansionātu. Uzsākta prakse organizēt 

pieredzes apmaiņas darba grupas starp pagastu sociāliem darbiniekiem, kuru mērķis ir uzzināt 

par labo praksi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanā, darbu ar atbalsta grupām. 
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Sociālajiem darbiniekiem tiek nodrošinātas supervīzijas un apmācības darbā ar noteiktām klientu 

grupām, kopumā 503 stundas.  

2014.gadā notika sekojošas aktivitātes: interaktīvā interesentu un klientu konsultēšana, 

informācijas sniegšana (e-konsultācijas); sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana 

sociālās atstumtības riska grupām (atbalsta grupas, darbnīcas nodarbinātības iemaņu 

stimulēšanai, individuālās apmācības socializācijai e-vidē, individuālās konsultācijas); sociālā 

darba speciālistu profesionālās kapacitātes pilnveide un stiprināšana. 

 

Sociālā palīdzība 

2014. gadā Sociālajā dienestā saņemti 2339 iesniegumi. Sociālā palīdzība tika piešķirta 

1091 ģimenei (kopā 2234 personām). Sociālās palīdzības pabalstiem kopā izlietoti 276646,00 

EUR. Nosakot pabalsta vai sociālā pakalpojuma nepieciešamību, sociālie darbinieki apsekojuši 

dzīvesvietā 1115 personas. 383 ģimenēm noteikts trūcīgas personas statuss (1039 personām), 

2013.gadā bija 520 ģimenēm (1399 personām) noteikts trūcīgas ģimenes statuss. Trūcīgo 

ģimeņu/personu skaits ir samazinājies. Maznodrošinātas ģimenes statuss noteikts 

298gimenēm/488 personām. 
 

Sociālajā dienestā ir noteikti šādi pabalstu veidi:  

- Garantētais minimālais ienākums. Salīdzinājumā ar 2013. gadu ir samazinājies GMI 

pabalstu saņēmēju ģimeņu skaits. 2013.gadā 47 ģimenes (98 personas) saņēma valsts 

noteiktā garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošinājuma pabalstus, taču 

2014.gadā – tikai 33 trūcīgās ģimenes (65 personas). Izmaksājot pabalstus GMI līmeņa 

nodrošināšanai, 2014. gadā kopumā izlietoti 8292,00 EUR. Gada vidējais pabalsts GMI 

līmeņa nodrošināšanai vienai personai mēnesī bija 31 EUR; 

- Dzīvokļa pabalsts. Salīdzinot ar 2013. gadu, dzīvokļa pabalstu saņēmušo ģimeņu skaits 

palielinājies par 211. Iepriekšējā gadā dzīvokļa pabalstu saņēma 560 ģimenes (1317 

personas), taču 2014.gadā pabalsts piešķirts 771 (1497 personām) trūcīgajai un 

maznodrošinātajai ģimenei. Izmaksājot pabalstus, 2014. gadā kopumā izlietoti 111100,00 

EUR, no tiem 103516,00 EUR izsniegti naudā, bet 7684,00 EUR pārskaitīti komunālo 

pakalpojuma sniedzējam; 

- Pabalsts mācību līdzekļu iegādei trūcīgo/maznodrošināto ģimeņu bērniem izmaksāts 

136 ģimenēm / 216 bērniem, kopējā summa 6745,00 EUR. Salīdzinot - 2013.gadā 

pabalsts piešķirts 152 ģimenēm/ 281 bērnam;  

- Pabalsti ēdināšanai skolās un pirmsskolas iestādēs izmaksāti 491 bērnam, par kopējo 

summu 71189,00 EUR, 2013.gadā pabalsts tika piešķirts 547 bērnam;  

- Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā – 5 ģimenēm, izlietoti 941,00 EUR; 

- Medicīnas pakalpojumu apmaksai un medikamentu iegādei pabalstus saņēmušas 397 

personas, 2013.g. - 200 personas, 2014.gadā izlietoti 20843,00 EUR;  

- Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts izmaksāts 165 personām, kopējā summa 

23219,00 EUR; 

- Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotajiem piešķirts 11 personām, summa 579,00 EUR; 

- Apbedīšanas pabalsts piešķirts 8 personām, summa 2063,00 EUR; 

- Atbalsts trūcīgām /maznodrošinātām ģimenēm sniegts bērniem sporta nometnēm un 

kultūras ārzemju braucieniem (deju kolektīvam) par 2259,00 EUR; 

- Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm. Šiem pabalstiem 2014.gadā 

izmaksāts 28316,00 EUR. Pabalstus saņēmušas 15 ģimenes (kopā 17 personas). 

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

beigšanās 2014. gadā izlietoti : 

 vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar 

pilngadības sasniegšanu – 754,00 EUR (2 personām); 

 ikmēneša izdevumu segšana, ja persona turpina mācības – 13802,00 EUR (9 

personām); 

 Ievietošana audžu ģimenēs – mīkstā inventāra iegādei 1440,00 EUR. 
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Pabalstos četrām audžuģimenēm 2014.gadā izlietoti 12320,00 EUR; 

 

 

 

 
13.attēls Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi.

15
 

 

Sociālie pakalpojumi 

Aprūpes mājās pakalpojuma pieprasījums ir būtiski pieaudzis salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem gadiem, pakalpojums tiek sniegts 37 personām, tiek nodrošināts, atbilstoši personu 

individuālajām vajadzībām pēc individuāli sastādīta aprūpes, mājās pakalpojuma sniegšanas 

plāna un līmeņa. Aprūpi mājās Smiltenes novadā, uz deleģēšanas līguma pamata, veic Latvijas 

Samariešu apvienība aprūpes mājās pakalpojumu pamatvajadzību apmierināšanai. 

Ārpusģimenes aprūpes institūcijās – Skangaļu muižas bērnu atbalsta un sociālās aprūpes 

centrs - atrodas viens Smiltenes novada bērns. 

Nodrošināti ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi – pansionātos 4 personām pakalpojums tiek pirkts no citas pašvaldības. 21 personai 

pakalpojums nodrošināts Smiltenes pašvaldības pansionātā, 16 personām nodrošināta 

uzturēšanās Smiltenes veselības aprūpes gultās. Psihologa pakalpojumu – rehabilitāciju 

dzīvesvietā - izmantojušas 18 personas. 

2014.gadā 5 personām ar funkcionāliem traucējumiem, 5 politiski represētām personām, 

7 personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem piešķirta rehabilitācija Sociālās 

integrācijas valsts aģentūrā (SIVA). Izveidoti sociālās palīdzības atbalsta punkti Smiltenes, 

Bilskas, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, un Variņu pagastos. Visā novada teritorijā pieejami 

higiēnas un veļas mazgāšanas pakalpojumi. 

 

Citi nozīmīgi veikumi un notikumi:  

Projektu realizācija:  
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 Smiltenes novada Sociālais dienests 
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- Ar 2013.gada 1.janvāri pašvaldībā tiek nodrošināti asistenta pakalpojumi; 

personām ar 1. un 2.grupas un bērniem ar invaliditāti, kuriem konstatētas ļoti 

smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojums. Asistents palīdz 

pārvietoties ārpus mājokļa – uz skolu, darbu, pakalpojuma saņemšanas vietu. Uz 

2014.gada 31.decembri novadā asistenta pakalpojumi tiek nodrošināti: 8 bērniem 

– invalīdiem, 23 – 1.grupas invalīdiem, 4 – 1.grupas invalīdiem ar garīga rakstura 

traucējumiem, 2 – 1.grupas redzes invalīdiem, 11 – 2.grupas invalīdiem;  par 

kopējo summu  62660,00 EUR; 

- 2014.gadā turpinājās ESF finansēta NVA pasākuma “ Algoti pagaidu sabiedriskie 

darbi” ieviešana Smiltenes novadā. Periodā no 2014.gada 2. janvāra līdz 

2014.gada 30.novembrim tika izveidotas 36 jaunas algoto pagaidu sabiedriskā 

darbavietas. 

 

Saņem atbalstu no līdzcilvēkiem:  

Smiltenes novada Sociālais dienests saņēma lielu sabiedrības atbalstu krīzes situācijā 

nonākušo ģimeņu sociālās situācijas uzlabošanai no nevalstiskām organizācijām, Latvijas 

uzņēmumiem, privātpersonām. Daudzi labi cilvēki, uzņēmumi nodarbojās ar dāvināšanas prieku 

un labdarību, sadarbojoties ar Sociālo dienestu iesaistās brīvprātīgā darbā, kā arī dažādos veidos 

iepriecina ļoti daudzus novada iedzīvotājus: 

- AS „Smiltenes piens” novada  20 aizbildņu  ģimenēm, 3 audžuģimenēm un 32 

daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 4 un vairāk  un bērni,  dāvāja dāvanu kartes ar iespēju 

iepirkties AS „Smiltenes piens” veikalā, lai radītu Ziemassvētku prieku šajās ģimenēs.  

Dāvanu kartes vērtību noteica AS „Smiltenes piens”; 

- SIA „AL Mežs” 70 novada daudzbērnu ģimenēm sarūpēja pārtikas pakas, lai 

Ziemassvētkos iepriecinātu ģimenes. 

 

2014.gadā sociālie darbinieki 8 jauniešiem - 12.klašu skolniekiem, kuri pēc vidējās izglītības 

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

līdzekļus mācību maksām, sagatavoja ieteikuma vēstules iesniegšanai Vītolu fondā. 

 2014.gadā turpinājās ESF finansēta NVA pasākuma “ Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 

ieviešana Smiltenes novadā. Periodā no 2014.gada 2. janvāra līdz 2014.gada 30.novembrim tika 

izveidotas 36 jaunas algoto pagaidu sabiedriskā darba vietas, no septembra 32 darba vietas. 

Izmaksas algotos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībām un 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju apdrošināšanai – 50233,00 EUR. 

2014.gada 25.aprīlī tika noslēgts deleģēšanas līgums ar biedrību „Latvijas  Samariešu 

apvienība” par projekta  “Samariešu atbalsts mājās” īstenošanu novadā, darbības laiks 14 

mēneši. 

Projekta mērķis ir izveidot visaptverošu aprūpes mājās risinājumu personām, ar 

ierobežotu piekļuvi sociālās un veselības aprūpes infrastruktūrai. Projekta potenciālie klienti ir 

pensijas vecuma personas ar aprūpes vajadzībām, kas dzīvo viensētās, nošķirti no apdzīvotiem 

centriem un kuriem, galvenokārt personisko pašaprūpes spēju, transporta, dzīvesvietas 

labiekārtojuma vai līdzīgu iemeslu dēļ ir ierobežota tiem nepieciešamo sociālās un veselības 

aprūpes pakalpojumu saņemšana.  

Aprūpes mājās pakalpojuma pieprasījums ir būtiski pieaudzis salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem gadiem, pakalpojums tiek sniegts 37 personām, tiek nodrošināts, atbilstoši personu 

individuālajām vajadzībām pēc individuāli sastādīta aprūpes mājās, pakalpojuma sniegšanas 

plāna un līmeņa. Salīdzinot - 2013.gadā mājas aprūpes pakalpojumu saņēma 12 personas.  

 

2.5. Nozīmīgākie veikumi un notikumi izglītības jomā 
 

Smiltenes novada pašvaldības teritorijā pēc novada izveidošanas iespēju saņemt 

pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes, interešu un augstāko 
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izglītību nodrošina 19 izglītības iestādes (tai skaitā pašvaldības, valsts un privātās izglītības 

iestādes): 

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

- 5 pamatskolas un 2 sākumskolas;  

- 1 vidusskola un 1 ģimnāzija; 

- 1 internātpamatskola; 

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

sporta skola, Smiltenes Mūzikas skola, Smiltenes Mākslas skola; 

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

- 1 profesionālā izglītības iestāde – Smiltenes tehnikums. 

- 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.  

Smiltenes novadā uz 2014.gada 2.septembri skolas gaitas uzsāka kopumā 1345 skolēni, kas 

ir par 342 mazāk, salīdzinot ar 2013.gadu. 

 

 
*I-psk - internātpamatskola 

 14.attēls Izglītojamo skaits Vispārējā izglītībā 1.-12. Smiltenes novadā uz 02.09.2014.
16

 

Valsts pārbaudes darbu koordinēšana 

Smiltenes novada Izglītības pārvalde veic valsts pārbaudes darbu norises gaitas 

koordinēšanu tajā skaitā arī Smiltenes tehnikumā. Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo 

mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Eksāmena rezultātu procentos 

veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā 

daļā. Savukārt procentuālais vērtējums svešvalodu eksāmenā izteikts atbilstoši 

šādiem Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs (EVKP) noteiktajiem valodas prasmes 

līmeņiem: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Tiem, kuru svešvalodu eksāmena 

rezultāts ir zemāks par 40%, tas netiek izteikts atbilstoši EVKP līmeņiem, bet tikai procentos. 

 

Tabula nr.5 Smiltenes novada 12.klašu centralizēto Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2014.g. 

 
  Smiltenes 

ģimnāzija 

Smiltenes Centra 

vidusskola 

Smiltenes 

tehnikums * 

Valstī 

Latviešu valoda 65,28% 59,73% 39,94% 52,71% 

Angļu valoda 67,17% 62,33% 33,55% 56,16% 

Matemātika 60,24% 48,54% 17,86% 43,34% 

Bioloģija 65,64% 56,02% 40,52% 59,31% 
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 Smiltenes novada domes Izglītības pārvalde 



27 

 

Fizika 61,83% 40,50% 22,00% 51,21% 

Ķīmija 64,33% --- 24,26% 59,48% 

Krievu valoda 69,41% 74,08% 59,03% 70,9% 

Vēsture 72,58% 66,93% 33,72% 42,6% 

 

2013./2014.m.g. centralizēto eksāmenu rezultāti pašvaldības vispārizglītojošās skolās pārsniedz 

valsts vidējo līmeni. 

 

Izglītības projektu vadība 

2014.gadā noslēdzās LU koordinētā projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana 

sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” 3 gadu darba cikls, kurā 

atzīstamu pieredzi guva dalībskolas un sagatavoja projekta pieredzes izplatīšanas plānu novadā. 

Darbojoties projektā, ļoti uzlabojās pašvaldības starpinstitucionālas sadarbības vienības kontakti, 

lēmumu pieņemšana, risinājumu efektivitāte. 

 

 

Mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi 

2014./15.m.g. bijuši 33 notikumi - 10 Valsts olimpiādes, 2 atklātās valsts līmeņa 

olimpiādes, 2 valsts līmeņa konkursi, 19 novada/starpnovadu olimpiādes, kopā 611 dalībnieki. 

Novadā apbalvoti 195 skolēni. Augstākajā līmenī uzaicināti piedalīties – 36 skolēni, apbalvojumi 

augstākajā līmenī – 8, t.sk. 2.vieta valstī matemātikā, 3.vieta valstī ekonomikā, trīs 1.pakāpes 

skatuves runā. 

Novadā notika 13 valsts olimpiāžu novada kārtas un mācību priekšmetu skolotāju 

metodisko apvienību organizētās novada 12 olimpiādes pamatskolas klasēm un 4 sākumskolas 

klasēm. 

Uz augstākā līmeņa olimpiādēm uzaicināti 36 skolēni. Ekonomikas olimpiādē Liene 

Vilne ieguva 2.vietu valsts līmenī. Mūzikas olimpiādē Kate Alīsija Apse ieguva 2. Vietu reģionā, 

angļu valodas olimpiādē Dāvids Groza ieguva 3.vietu reģionā, atklātajā matemātikas olimpiādē 

Roberts Dobelis ieguva 3.vietu. 

Olimpiāžu uzvarētāji saņem Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus un Pateicības, nelielas 

balvas. 2014.gadā 8. – 12.kl. olimpiāžu 1. – 3.vietu ieguvējiem notika izziņas ekskursija uz 

Latvijas armijas karavīru un virsnieku piemiņas vietu Litenē (1941.gada 14.jūnija notikumi). 

Skolēni un skolotāji saņēmuši IP atbalstu dalībai dažādos konkursos un sacensībās, 

piemēram, Eiropas jauno tulku konkursā (Briseles atzinības raksts Deividam Druskam), skatuves 

runas konkursā, atklātajā matemātikas olimpiādē, 10.atklātajā mājturības un tehnoloģiju (koks, 

metāls) olimpiādē, skatuves runa konkurss „Vijoles stīga, zemeņu stīga,/ zem saules pasaule 

simtskanīga” /B.Martuževa/, Pirmās palīdzības sacensībās novadā un valstī, valsts un 

starptautiskajās sacensībās „Rēķini galvā!” u.c. 

 

 

Tabula nr.5.1 Novada skolēnu sasniegumu olimpiādēs 2014.g. 

  

 
1.v. 2.v. 3.v. Atz. 

Valsts olimpiādes novada 

kārta 153 19 20 15 28 

Novada olimpiādes 370 25 27 20 24 

Novada sākumskolas 

olimpiādes 

88 4 5 6 2 

 

Metodiskais darbs un skolotāju tālākizglītība 

2014.gadā organizēti dažādi pedagogu profesionālās pilnveides kursi, metodiskās dienas, 

semināri un vizītes. Sadarbības galvenās formas ir mācību priekšmetu skolotāju Metodiskās 
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apvienības, inovatīvās pieredzes popularizēšanas pasākumi izglītības iestādes, novada pedagogu 

Metodiskās dienas, pedagogu tālākizglītības kursi. 

Inovatīvās pieredzes popularizēšanas pasākumi notika dažādu projektu ilgtspējas 

nodrošināšanai: dabaszinātņu un matemātikas pedagogu savstarpējā pieredzes apmaiņa visās 

novada skolās – realizē Smiltenes ģimnāzija; „Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)”, „Vienaudžu 

sadarbība lasītprasmes atbalstam (VIMALA)”, „Sociāli emocionālā audzināšana (SEA)” – 

realizē Blomes pamatskola, Smiltenes ģimnāzija, Grundzāles pamatskola, u.c. 

Savstarpējās labās prakses piemēru iepazīšana notika stendu prezentāciju veidā, 

uzstājoties 17 pedagogiem – prezentētājiem 

 

 

Atbalsts skolēniem 

 4. – 5.klašu skolēniem nodarbības „Pūcītes skola”. Programma balstās uz globālām 

filozofiskām tēmām un ir veidota tā, lai bērns visu laiku justos kā pētnieks. Mācību darbā tiek 

izmantotas atklātas,  aktīvas mācību metodes, vienlaikus aptverot pēc iespējas vairāk mācību 

priekšmetu. Programma vispirms paredzēta bērniem, kas apsteidz savus vienaudžus vispārējā 

intelektuālajā attīstībā un atšķiras ar izteiktām izzināšanas vēlmēm. Taču tajā pašā laikā šī 

programma nekādā ziņā nav domāta vienīgi apdāvinātu bērnu mācīšanai. Praktiskā pieredze 

programmas realizācijā rāda, ka tā ir pieejama visiem bērniem ar izziņas dotībām; 

 Novada skolu 9. – 12. klašu skolēniem nodarbības datorzinībās ar specializāciju 

datortīklos ar iespēju apgūt datortīklu pamatus un MikroTik akadēmijas MTCNA (MikroTik 

Certified Network Associate) kursu; 

 „Jauno matemātiķu skolas” nodarbības novada 5. – 8. un 9. -12. klašu skolēniem - 

nodarbības izziņai un karjeras izvēles atbalstam; 

 Atbalsts „Jauno ģeogrāfu skolas apmeklējumam Valmierā – nodarbības izziņai un 

karjeras izvēles atbalstam; 

 Novada olimpiāžu uzvarētāju izziņas brauciens uz Latvijas armijas virsnieku un kareivju 

1941.gada 14.jūnija piemiņas vietu Litenē; 

 Atbalsts jaunsargiem dalībai Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru 

piemiņas diena Lestenē; 

 Dabas zinību darbnīcas Z(in)oo Smiltenes novada 5. - 9.klašu skolēniem. 

 

Smiltenes novada skolu sports  
2014.gadā skolu sacensības tika organizētas pēc MA sanāksmē apstiprināta sacensību 

nolikuma. Pavisam notika 14 sacensību kalendārā paredzētās sacensības dažādām vecuma 

grupām.  

 

 

 

2013./2014. mācību gadā skolu kopvērtējums: 

1. – 6.klašu grupā 1.v. Smiltenes Centra vidusskola 2.v. Trīs pakalnu sākumskola, 3.v. 

Grundzāles pamatskola;  

7. – 9.klašu grupā – 1.v. Grundzāles pamatskola, 2.v. Smiltenes Centra vidusskola, 3.v. 

Palsmanes pamatskola;  

10. – 12.klašu grupā – 1.v. Smiltenes tehnikums, 2.v. Smiltenes Centra vidusskola, 3.v. 

Smiltenes ģimnāzija. 

 

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

ielu stafetēs „Top 2014”, skrējienā „Smiltenes apļi-2013”, Smiltenes novada čempionātā 

basketbolā, telpu futbolā, volejbolā un pludmales volejbolā. Latvijas Futbola federācijas rīkotajās 

sacensībās „Skolu kauss” izcīņas finālā startēja Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas un 

Smiltenes ģimnāzijas komandas. „Lāses kauss” 1.posmā Smiltenē startēja 12 skolu komandas 
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(Grundzāle-3; SCV-4; SĢ-4; ST -1). Finālā Rīgā piedalījās 4 Smiltenes ģimnāzijas komandas 

(7.-9.kl.grupā zēnu un meiteņu komanda; 10.-12.klašu grupā jaunietes un jaunieši). 

Starpnovadu sacensībās basketbolā 2002.-2003.g.dz. grupā novadu pārstāvēja SCV komanda, 

izcīnot 3.vietu. 

 

 Aktīvākās skolas šajā mācību gadā: 

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

  Grundzāles pamatskola (M.Stabiņš); 

 Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola (E.Rudzīte); 

 Palsmanes pamatskola (A.Pūce); 

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

 

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

skolēni, kuri trenējas Sporta skolā, kā arī ļoti svarīga ir sporta bāze skolās.  

Līdz ar stadiona nodošanu ekspluatācijā, būs iespēja paplašināt vieglatlētikas sacensību 

programmu, iekļaujot arī komandu stafetes. 2014.gadā, līdz ar stadiona rekonstrukciju, bija 

jāmeklē iespējas noorganizēt vieglatlētikas sacensības. Vienojoties ar Valkas novada Sporta 

skolu, 7. - 12.klašu grupas varēja startēt Valkas novada tradicionāli rīkotajās starpnovadu 

sacensībās „Ziemeļu stīga”. Mūsu novada skolu sportistiem tā bija iespēja pārbaudīt savus 

spēkus ar vairāku novadu vienaudžiem.  

1.-6.klašu vieglatlētikas sacensības tika rīkotas Bilskas pamatskolas sporta laukumā, kas 

ir vienīgais novadā, kas atbilst sacensību norises prasībām. Arī ziemā vieglatlētikas sacensības 

nav kur rīkot. Ir vienošanās ar Valkas novada BJSS un piedalīsimies starpnovadu vieglatlētikas 

sacensībās „Ziemeļu stīga” 7.-12.klašu grupā. Tā kā Smiltenes novadā ir tikai trīs vidusskolas, 

tad šajā grupā būs lielāka iespēja vidusskolēniem sacensties ar citu novadu sportistiem. 

Nākamajā mācību gadā ir iecere piedalīties Vidzemes reģiona sacensībās. 

 

 

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

jomā  

 

Kultūra  
Smiltenes novada Kultūras pārvalde darbojas kā administrējošais, koordinējošais un 

metodiskais centrs Smiltenes novada kultūras un tūrisma iestādēm un struktūrvienībām. 

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

daudzfunkcionālas un kvalitatīvas kultūras un tūrisma pakalpojumu sniedzējas, kas dod 

ieguldījumu daudzveidīga un sabiedrības aktīvai līdzdalībai pieejama kultūras, tūrisma un 

mūžizglītības procesa veidošanā Smiltenes novadā. Pārvaldei ir savs logo un sava veidlapa, kā 

arī tiesības lietot savu simboliku, ko ar rīkojumu ir apstiprinājis Smiltenes novada 

izpilddirektors. 

Smiltenes novada Kultūras pārvaldes tiešās pakļautības iestādes un struktūrvienības: 

 Smiltenes pilsētas Kultūras centrs, 

 Smiltenes novada bibliotēka (ar apakšstruktūrām). 

 Tūrisma informācijas centrs, 

 Smiltenes novada muzejs; 

 Smiltenes novada Blomes Tautas nams, 

 Smiltenes novada Variņu Tautas nams, 

 Smiltenes novada Launkalnes Tautas nams, 

 Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu Tautas nams, 

 Smiltenes novada Grundzāles Kultūras nams, 

 Smiltenes novada Palsmanes Kultūras nams, 
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 Smiltenes novada apvienoto Smiltenes un Brantu pagastu Kultūras darba 

organizators. 

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

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

informācijas centrs nodrošina klientu apkalpošanu Smiltenes pilsētā un kvalitatīvus tūrisma un 

informācijas piedāvājumus par Smiltenes pilsētu un Smiltenes novadu. 

Kultūras pārvaldes administrācijas darbu nodrošina 2 darbinieki – vadītājs un 

administrators.  

2014.gadā Smiltenes novadā darbojās 38 dažādi amatiermākslas kolektīvi, kuru darbību 

nodrošināja 33 kolektīvu vadītāji, 7 koncertmeistari un 2 vadītāju asistenti. Amatiermākslas 

kustībā iesaistījušies 720 dalībnieku, no tiem visvairāk – dejotāju (221). Vēl Smiltenes novada 

iedzīvotāji savas prasmes un talantus demonstrē 7 amatierteātru kolektīvos; 6 vokālajos 

ansambļos; 3 jauktajos koros; 4 senioru Eiropas deju kolektīvos; 2 mūsdienu deju kolektīvos; 2 

līnijdeju kolektīvos; 1 lietišķās mākslas studijā; 2 rokdarbu pulciņos 1 pūtēju orķestrī un 1 

folkloras kopā. 

 

Tabula nr.6 Amatiermākslas kolektīvos iesaistīto dalībnieku skaits 2014.gadā
17

 

Nr. Nosaukums Atrašanās vieta Dalībnieku skaits 

 Siev.        Vīr.          Kopā 

Amatierteātra kolektīvi   121 

1. Birzuļu tautas nama dramatiskā teātra kopa "Mēris" Bilskas pagasts 9      5   14 

2. Blomes amatierteātra kolektīvs "Nenolaid rumpi" Blomes pagasts 10       10 20 

3. Grundzāles pagasta amatierteātris "Cik Jaudas" Grundzāles pagasts 10      5   15 

4. Brantu pagasta amatierteātris „Sandals”  Brantu pagasts 8       4 12 

5. Palsmanes teātra mīļu apvienība „Randiņš”   Palsmanes pagasts 11   5   16 

6. Tautas teātris Smiltenes pilsēta 15      9 24 

7. Amatierteātra kolektīvs "Trīnis" Smiltenes pagasts 13   9    21 

Ansambļi   60 

1. Sieviešu vokālais ansamblis Blomes pagasts 13     - 13 

2. Sieviešu vokālais ansamblis "Prieks, kur tu rodies?!" Grundzāles pagasts 7    0 7 

3. Sieviešu vokālais ansamblis "Undīnes” Smiltenes pagasts 10 0    10 

4. Vīriešu vokālais ansamblis Blomes pagasts 0 9 9 

5. Sieviešu vokālais ansamblis „Anemones” Launkalnes pagasts 9 0 9 

6. Vokālais ansamblis Bilskas pagasts 8 5 13 

Folkloras kopa   14 

1. Folkloras kopa Launkalnes pagasts 11       3 14 

Deju kolektīvi   221 

1. Bilskas pagasta Birzuļu tautas nama jauniešu deju 

kolektīvs „Piesitiens” 

Bilskas pagasts 10    9    19 

2. Jauniešu deju kolektīvs „Atspēriens” Blomes pagasts 10       11 21 

3. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Rieda" Grundzāles pagasts 15      15 30 

4. Jauniešu deju kolektīvs "Riedēni" Grundzāles pagasts 11 9 20 

5. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Cīrulis" Palsmanes pagasts 15      13 28 

6. Jauniešu deju kolektīvs "Mazais brālis" Palsmanes pagasts 9      8 17 

7. 

 

Jauniešu deju kolektīvs "Dadži"  Smiltenes pilsēta 10     12 22 

8. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Sanācēji" Smiltenes pagasts 11       10 21 

9. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Varis" Variņu pagasts 10 9 19 

10. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ieviņa” Smiltenes pilsēta 12 12 24 

                                                 
17

 Smiltenes novada domes Kultūras pārvalde 
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Kori   100 

1. Smiltenes pilsētas jauktais koris "Pakalni" Smiltenes pilsēta 26      10 36 

2. Smiltenes pilsētas senioru koris "Mežābele" Smiltenes pilsēta 21   3   24 

3 Smiltenes pilsētas jauktais koris "Vidzemīte" Smiltenes pilsēta 27   13  40 

Lietišķās mākslas studijas   58 

1. 

 

Smiltenes Tautas lietišķās mākslas studija "Smiltene" Smiltenes pilsēta 22    0   22 

2. Variņu pagasta rokdarbu pulciņš Variņu pagasts 12      8 20 

3. Blomes pagasta rokdarbu pulciņš Blomes pagasts 16 0 16 

Mūsdienu deju kolektīvi   26 

1. Variņu pagasta bērnu mūsdienu deju grupa Variņu pagasts 13        5 18 

2. Variņu pagasta sieviešu mūsdienu deju grupa Variņu pagasts 8       0 8 

Senioru Eiropas deju kolektīvi   52 

1. Senioru Eiropas deju grupa "Papardes" Blomes pagasts 16      0 16 

2. Senioru Eiropas deju kolektīvs "Mežrozītes" Palsmanes pagasts 15      1 16 

3. Senioru Eiropas deju grupa "Smiltesele" Smiltenes pagasts 20   0    20 

Līnijdeju kolektīvi   27 

1. Līnijdeju grupa "Country life" Grundzāles pagasts 6    1    7 

2. Līnijdeju kolektīvs "Let's dance" Palsmanes pagasts 20       0 20 

Pūtēju orķestris   40 

Smiltenes pilsētas Pūtēju orķestris Smiltenes pilsēta 20     20 40 

Kopā     720 

 

Kultūras centrā 2014.gadā tika izbeigta TDA Ieviņa darbība, taču tika izveidots jauniešu 

deju kolektīvs „Dadži”. 

2014.gadā novadā darbību uz laiku beidza Variņu tautas nama sieviešu vokālais ansamblis 

un jauniešu deju kolektīvs. Bet Blomes Tautas namā tika atvērts jauns kolektīvs – rokdarbu 

pulciņš, kas aizvadītājā sezonā veiksmīgi startēja Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā 

projektā „Satiec savu meistaru”. 

2014.gada amatierteātru skatē, kas norisinājās 23.novembrī Smiltenes pilsētas kultūras 

centrā, tālāk tika izvirzīti 3 no 7 novada amatierteātru kolektīviem: Blomes amatierteātris, 

Smiltenes Tautas teātris un Palsmanes amatierteātris no kuriem par Vidzemes reģiona Gada 

izrādi 2014 tika atzīta Blomes amatierteātra, A.Jurgenas izrāde „Austras grāmata”, režisore Gita 

Skadiņa. 

Amatiermākslas kolektīvu darbība tiek nodrošināta Smiltenes novada kultūras iestādēs – 7 

kultūras un tautas namos, apvienotajā Smiltenes un Brantu pagastā telpas tiek īrētas SIA 

„Vidzemīte” klubā un Smiltenes tehnikumā. Smiltenes novadā ir 4 brīvdabas estrādes.  

Smiltenes pilsētas Kultūras centrā darbojās 8 tautas mākslas kolektīvi. Visnoslogotākā 

iestāde ir Smiltenes pilsētas Kultūras centrs. Vidēji mēnesī Kultūras centrs apkalpo 5100 

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

dalībnieku vecākus un citus interesentus.  

Visplašāk apmeklētais Smiltenes pilsētā ir ikgadējais grupas „Apvedceļš” jubilejas 

festivāls, kas pulcē ap 4000 apmeklētāju, kā arī Smiltenes pilsētas svētki, kas pulcē ap 3700 

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

dažādu TV šovu mākslinieku viesizrādes. Vietējie iedzīvotāji un novada viesi iecienījuši arī 

amatierteātru pirmizrādes, kolektīvu jubileju koncertus un talantu konkursus. 

 

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

Kopumā novadā darbojas 10 bibliotēkas, nodrošinot to pakalpojumu pieejamību visiem novada 

iedzīvotājiem. 2014. gadā Smiltenes novadā kopējais lasītāju skaits bija 2067, salīdzinot ar 
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iepriekšējiem gadiem, tas ir samazinājies. 13,6%
18

 Smiltenes novada bibliotēkas un bērnu 

literatūras nodaļas lietotāji bija no apkārtējiem pagastiem un novadiem. Vislielākais lasītāju 

skaits reģistrēts Smiltenes novada bibliotēkā, jo to arī apmeklē apkaimes pagastu iedzīvotāji.  

Vispieprasītākie ir preses izdevumi, kā arī jaunākās literatūras grāmatas. Bibliotēkās 

pieprasīti interneta pakalpojumi, kas ir ne tikai aktuālas informācijas avots, bet arī brīvā laika 

pavadīšanas vieta un praktisku lietu veikšana (deklarāciju aizpildīšana, komunālie u.c. 

maksājumi internetbankā, E-Latvija pakalpojumi). Smiltenes novada bibliotēkas rīko arī 

tematiskos pasākums un izstādes. 2014.gadā notikuši 25 literārie un tematiskie pasākumi. 
Smiltenes novadā apmēram 700 pašdarbnieki piedalās dziesmu un deju svētku tradīciju 

saglabāšanā. Tas mums pasaka priekšā – mums jādzīvo patiesi – latviski. Mēs paši maizi cepam, 

sieru sienam, tautas tērpus šujam, savu himnu dziedam un svētkus svinam. Paši darām, citiem 

mācām, visiem rādām - lai visi redz, ka mēs ēdam un dzeram to labāko, ko dod miers. Un skaistu 

gaitu staigājam. Lai visi ierauga, redz un pievienojas. 

 

Smiltenes novada tūrisma informācijas centrs 

 
Jāatzīmē, ka 2014.gads bijis tūristiem bagāts ne tikai Smiltenē, bet arī visā Latvijā 

kopumā, ko ietekmējuši dažādi faktori, piemēram, Eiro ieviešana Latvijā, Rīgas iekļaušana 

Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusā u.c., kas veicinājis tūrisma attīstību un tūristu skaita 

pieaugumu valstī kopumā. 2014.gads Smiltenes novada Tūrisma informācijas centram (turpmāk 

tekstā TIC) noslēdzies veiksmīgi. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad TIC interesentu skaits 

sasniedza 1671, aizvadītajā gadā tas jau sasniedza 3759 interesentus, kas ir vairāk nekā 

divkāršojies. Lielākā daļa TIC reģistrētie tūristi bija vietējie Latvijas iedzīvotāji, kas sastāda 

94%, bet atlikušos 6% veido ārzemju tūristi. TIC aizvadītajā gadā visvairāk reģistrēti ceļotāji no 

Igaunijas, Krievijas un Vācijas, attiecīgi ieņemot 29%, 18% un 14% lielu daļu no kopējā ārvalstu 

tūristu skaita. 

Kā viens no nozīmīgākajiem faktoriem apmeklētāju skaita pieaugumam Smiltenes 

novada TIC noteikti minams otrs darbinieks, kas tika pieņemts pastāvīgā darbā. Divu darbinieku 

nodrošinājums ļāva pagarināt TIC darba laiku – tūrisma sezonas laikā (jūnijs, jūlijs un augusts) 

strādājot visas septiņas dienas nedēļā, savukārt pārējā gada laikā, 6 dienas nedēļā, tā ievērojami 

palielinot TIC pieejamību apmeklētājiem.  

 

 
 

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

 

 

TIC aizvadītajā gadā iesaistījās dažādos pasākumos: 

                                                 
18

 Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs  
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- tūrisma autorallija organizēšanā „Ziemas festivāls”, sniedzot iespēju vairāk nekā 750 

rallija dalībniekiem apmeklēt arī TIC, kas bija viens no daudzajiem kontrolpunktiem, 

izpildīt uzdevumu un papildus saņemt plašu informāciju par tūrisma un atpūtas iespējām 

Smiltenes novadā; 

- 2014.gadā pirmo reizi organizēja tūrisma sezonas atklāšanas pasākumu ar foto 

orientēšanās aktivitātēm un citiem uzdevumiem pa Cērtenes pilskalna un noslēguma 

pasākumu ar velo braucienu pa Smiltenes apkārtnes mežiem, apbraucot ezerus, tādejādi 

pulcējot attiecīgi 25 un 60 dalībniekus;  

- Organizēja foto orientēšanos ģimenēm labdarības akcijas „Balta, balta mana sirds” 

ietvaros;  

- Sadarbībā ar Smiltenes novada tūrisma uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem, 

veicināja iesaistīšanos „Lauku ceļotāja” pavasara un rudens akcijā „Atvērtās dienas 

laukos”; 

- Organizēja ekskursijas pašvaldības ārzemju delegācijām no Čehijas, Vācijas un Itālijas, 

kā arī citiem interesentiem no Latvijas un ārzemēm; 

- Palīdzēja „Latvijas – Vācijas sadraudzības foruma” un 3x3 nometnes organizēšanā un 

sekmīgā norisē ar ekskursijām, iespēju tikties ar Smiltenes novada amatniekiem, 

mājražotājiem un ievērojamām personām; 

- Izstrādāja jaunu maršrutu „Ūdens ceļš Smiltenes pusē”, kuru bija iespēja pirmo reizi 

izbraukt „Lielās talkas” dalībniekiem, kas piedalījās TIC rīkotajā akcijā, bet vēlāk 

tūrisma sezonā, arī citiem interesentiem.  

Gada laikā tika īstenoti vairāki mārketinga pasākumi un aktivitātes, kā arī sakārtota 

infrastruktūra: 

- TIC prezentēja Smiltenes novadu tūrisma izstādēs: 

 „Balttour 2014” Latvijā;  

 „Tourest 2014” Igaunijā; 

 „Invetex CIS Travel Market” Sanktpēterburgā, Krievijā;   

  

- Piedalījās un prezentēja Smiltenes novadu kopumā, kā arī tūrisma iespējas, amatnieku un 

mājražotāju darinājumus „Eiroreģiona „Pleskava-Livonija” diena 2014” Valkā ietvaros; 

- Gada laikā tika sagatavoti un izdoti vairāki prezentmateriāli: 

 pavasara ekskursiju piedāvājums skolēniem,  

 atjaunotas Smiltenes pilsētas un Smiltenes novada tūrisma kartes, 

 atjaunots tūrisma buklets,  

 izgatavoti Smiltenes novada 2015. gada kalendāri, 

 nodrošināta dažādu pastkaršu un suvenīru izgatavošana tirgošanai TIC ar 

Smiltenes novada simboliku; 

- Uz Vidzemes šosejas A2 (Rīga-Veclaicene), tika izgatavots un 2 vietās uzstādīts 

reklāmas baneris ar informāciju 3 valodās (latviešu, angļu un krievu) ar mērķi uzrunāt 

garām braucošos iegriezties Smiltenē, kur iespēja nesteidzīgi atpūsties pie dabas, 

izbaudot mieru, klusumu un patiesi latvisko vidi;  

- Līdz ar banera izveidi tika izgatavota mobilā tūrisma lapa 3 valodās, kurā tika 

nodrošināta informācija par tūrisma apskates objektiem, naktsmītnēm, ēdināšanas 

pakalpojumiem un servisiem Smiltenes pilsētā un tās pievārtē; 

- Sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju, Smiltenes novadā tika uzņemtas 2 

tūroperatoru un žurnālistu vizītes no Krievijas un 1 no Ukrainas; 

- TIC atjaunoja informācijas stendu Smiltenes centrā, kuram vienā stenda pusē izvietota 

Smiltenes pilsētas karte ar tūrisma informāciju, bet otrā pusē Smiltenes novada karte ar 

tūrisma informāciju;  

- Gada nogalē tika uzsākts darbs pie informācijas stendu izgatavošanas uzstādīšanai pie 

Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas ar īpaši baznīcai izstrādātu un pieskaņotu 

dizainu; 
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- Tāpat, tika uzsākts darbs pie jaunas velomaršruta kartes izgatavošanas un idejas par šī 

velomaršruta nomarķēšanu, informācijas stendu izgatavošanu un uzstādīšanu dabā. 

 

Gada laikā tika veikta daudzu dabas, kultūrvēstures, tūrisma uzņēmumu, ēdināšanas, 

nakšņošanas pakalpojumu sniedzēju un citu objektu apsekošana, lai izvērtētu to pieejamību 

tūrismā, pakalpojumu kvalitāti un citas būtiskas lietas, kas tūristiem svarīgas, kā arī, spētu 

noteikt, kur un kādas problēmas ir, un ar kādiem līdzekļiem tās varētu risināt. 

Novadā esošā ceļmalas kafejnīca „Kukaburra” atklāja piebūvi – maizes muzejs. Tā telpā 

izvietotas seno latviešu saimniecības lietas, darba rīki, kā arī iemūrēta maizes krāsns, kurā 

saimnieks arī cep maizīti, rādīdams seno arodu maizes cepšanā ikvienam interesentam.  

Lauku māja „Kalbakas” izveidoja izklaidējoši izglītojošu programmu bērniem „Piena upe 

pankūku krastos”, ar kuras palīdzību ikvienam pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnam 

iespēja iepazīties ar laukiem, gotiņām, pienu un tā produkciju, ko paši saviem spēkiem var 

pagatavot mājas apstākļos. 

Apmeklētājiem kļuva pieejams arī bitenieka ekskursijas piedāvājums „Kur bites, tur medus”, 

kas ļauj ekskursijas laikā iepazīties ar stāstiem par bitēm un bišu produkciju, kā arī, vērot vaska 

sveču liešanu un mieloties ar „bada pankūkām”. 

Jaunu piedāvājumu meklēšana Smiltenes novadā, ko varētu piedāvāt tūristiem, aizvien ir 

aktuāla, jo ne visi, kas ar ko interesantu nodarbojas, vēlas iekļauties tūrisma apritē. Tāpēc jābūt 

neatlaidīgiem, pacietīgiem un saprotošiem, jo ne viss vienmēr notiek tik ātri kā iecerēts. 

Gan esošiem, gan jaunajiem, ar tūrisma nozari tieši un arī netieši saistītiem uzņēmējiem, 

amatniekiem, mājražotājiem, gada ietvaros tika organizētas vairākas sanāksmes, semināri par 

aktuāliem ar tūrismu saistītiem jautājumiem, kas sekmētu katra individuālo saimniekošanu, 

uzlabotu prasmes un zināšanas pakalpojumu un kvalitātes uzlabošanā.  

Ar TIC palīdzību, aizvadītā gada rudenī, Smiltenē norisinājās fotoplenērs, kā rezultātā tika 

rīkota foto izstāde „Smiltene viesu un pašu acīm”.  

Aizvadītājā gadā TIC turpināja sadarbību ar esošajiem sadarbības partneriem, kā arī, kļuva 

par asociācijas „Lauku Ceļotājs” biedru, ar kuras palīdzību un līdzdalību dažādu pasākumu 

rīkošanā varētu sekmēt Smiltenes novada tūrisma attīstību, akcentējot latviskās dzīvesziņas, 

amatniecības un kultūras vērtības u.c. 

 
Sports  

2014. gadā Smiltenes novadā risinājušās 36 dažāda veida sporta aktivitātes vai pasākumi, 

deviņi no kuriem bijuši turnīru veida, kārtu vai seriālu raksturs – tie nav bijuši vienas dienas 

pasākumi. Vairākiem pasākumiem ir bijis starptautisks skanējums. Lielākie un nozīmīgākie 

pasākumi bija tradicionālais „SEB MTB velomaratons”, kurā piedalījās 2300 dalībnieki, Latvijas 

un Baltijas čempionāta posmi autokrosā, kas pulcēja 3000 skatītājus, „top!” ielu stafetes (900 

dalībnieki), „VIVUS” MTB maratona Smiltenes posms (450 dalībnieki), Latvijas čempionāts 

riteņbraukšanā individuālajā un grupas braucienā, Latvijas čempionāts BMX riteņbraukšanā. 

Šajā gadā tika uzsākta arī starptautisku orientēšanās sacensību „Azimuta 3-dienas” organizēšana. 

Lai sekmētu iespēju radīšanu novada iedzīvotājiem iesaistīties sistemātiskās sporta 

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

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

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

arī vairākas citas sacensības orientēšanās sportā un novusā.  

Sportisko sasniegumu ziņā jāizceļ Jāzepa Grozas dalība un izcīnītā 9 vieta II Pasaules 

jaunatnes olimpiādē, Gata Smukuļa starti pasaules nozīmīgākajos velobraucienos profesionālās 

„Pro Tour” komandas „Katusha” sastāvā, orientierista Artūra Pauliņa starts pasaules čempionātā, 

šķēpmetējas Līnas Mūzes dalība Eiropas čempionātā, orientieristes Agnijas Caunes un 

šķēpmetēja Matīs Velpa uzvaras Baltijas jaunatnes čempionātā. 

Sporta infrastruktūras pilnveidošanas ziņā liels ieguvums novadā ir veiktie skrejceļa 

rekonstrukcijas darbi Smiltenes stadionā, kā arī šķēpmešanas sektora izveidošana. Cerams, ka 
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2015.gadā tiks sperts jau nākamais solis – tribīņu, ģērbtuvju, noliktavu, u.c. celtniecības darbu 

uzsākšana. 

100m skrejceliņš ar sintētisko segumu ir izveidots arī Grundzāles pamatskolas sporta 

kompleksā. Turpinās āra trenažieru laukuma un tenisu laukumu aprīkojuma uzlabošana; distanču 

slēpošanas trasē „Būdaskalns”, izmantojot pašvaldības iegādāto distanču slēpošanas trašu 

sagatavošanas ierīci, tika izveidotas un labā kārtībā uzturētas distanču slēpošanas trases. Diemžēl 

ar zemes īpašumu piederības jautājumu risināšanu uz priekšu nav virzījušies darbi pie distanču 

slēpošanas treses ierīkošanas mežā pie Tepera ezera.  

 

2.7. Būvvalde 
2014.gadā Smiltenes novada Būvvaldē izsniegti 78 plānošanas un arhitektūras uzdevumi 

(līdz 01.10.2014), izskatīti un akceptēti 62 (līdz 01.10.2014) un 11 (pēc 01.10.2014) būvju 

tehniskie projekti, saskaņoti vienkāršotās renovācijas un vienkāršotās rekonstrukcijas 20 projekti. 

Saskaņoti projekta izmaiņu, būvju, kurām nav nepieciešama būvatļauja 51 projekti. Izsniegta 82 

(līdz 01.10.2014) un 12 (pēc 01.10.2014) būvatļaujas, pieņemtas ekspluatācijā 70 ēkas un būves. 

Izsniegtas 38 izziņas par būvju īpašumiem. Apsekoti būvju īpašumi un sastādīti 102 atzinumi par 

apsekošanu. 

Tabula nr. 7 Būvatļauju un būvju pieņemšanu ekspluatācijā 2014.gadā Smiltenes novadā.
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Administratīvi teritoriālā 

vienība 

Izdoto būvatļauju 

skaits 

Ekspluatācijā pieņemto būvju 

skaits 

Smiltene 23 18 

Bilskas pag. 7 1 

Blomes pag. 5 2 

Brantu pag. 9 4 

Grundzāles pag. 10 8 

Launkalnes pag. 21 17 

Palsmanes pag. 6 6 

Smiltenes pag. 11 6 

Variņu pag. 4 3 

Kopā: 96 65 

 

2.8. Komunikācija ar sabiedrību 
2014.gadā Smiltenes novada dome turpināja aktīvi informēt novada iedzīvotājus par domes 

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

novadā. Informācija galvenokārt tiek komunicēta caur šādiem Smiltenes novada pašvaldības 

uzturētajiem vai dotētajiem informācijas kanāliem:  

- Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv;  

- bezmaksas informatīvais pašvaldības izdevums „Smiltenes novada Domes Vēstis;  

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

- Pagastu mājas lapa www.palsmane.lv; 

- Sociālie tīkli:  

http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/ un https://twitter.com/SmiltenesNovads; 

- Radio Skonto Vidzeme. 

 

Informācija tiek sniegta arī vietējiem un reģionālajiem medijiem. Pašvaldībai veiksmīga 

sadarbība izveidojusies ar vietējiem medijiem – „Ziemeļlatvija”, STV studija, Vidzemes 
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televīziju, kā arī ar ziņu aģentūru „LETA”, ziņu portālu Delfi.lv/novados, ar pilsētu ziņu portālu 

www.smiltene24.lv un citu apkārtējo pilsētu portāliem. Informācija tiek sūtīta arī Vidzemes 

plānošanas reģionam, lai izvietotu savā mājas lapā un pievienotu Smiltenes novada aktualitātes 

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

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

par pašvaldības darbu, aktualitātēm un jaunumiem. 

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

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

izglītības pasākumiem un citu noderīgu informāciju. Izdevums ir pieejams ikvienam gan drukātā, 

gan elektroniskā veidā. 2014.gadā nogalē tika rīkots iepirkums avīzes maketēšanai un drukai, un 

turpmāk (divus gadus) šo pakalpojumu nodrošinās SIA „Latgales druka” no Rēzeknes.  

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

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

sadarbības partneriem. Laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014. mājas lapa apmeklēta 264 

217 reizes, kas ir vairāk salīdzinājumā ar 2013.gadu. Mēnesī vidējais regulārais apmeklējums ir 

17 tūkstoši, savukārt unikālie jeb jauni apmeklējumi vidēji 5,5 tūkstoši, bet vidējais 

apmeklējuma ilgums 3 minūtes.  

 

 
 

 

 
 

16. attēls Smiltenes novada mājas lapas www.smiltene apmeklētības statistika 2014.gadā 
20
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 Datu avots: Google Analytics 
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Lai veicinātu atgriezenisko saiti, novada mājas lapā ir izveidota iespēja nosūtīt „Vēstuli 

Domei”, kur iedzīvotāji var uzdot sev interesējošus jautājumus vai sniegt ierosinājumus. 2014. 

gadā šo iespēju izmantoja vairāk nekā 55 iedzīvotāji. Lielākoties iedzīvotāji jautājuši par 

dažādiem saimnieciskiem un ar izglītību saistītiem jautājumiem. Sabiedrības līdzdalība tiek 

nodrošināta aicinot piedalīties sabiedriskajās apspriešanās un organizējot aptaujas. Smiltenes 

novada dome no 2015.gada 5. līdz 27.februārim veica iedzīvotāju aptauju par pašvaldības darbu 

2014.gadā. 

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

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

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

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

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

ir jāpaveic 2014.gadā pilsētā un pagastos. Aptaujā kopumā piedalījās 195 respondenti. 

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, 134 respondenti 

jeb 69 % atbildēja ar Drīzāk apmierināts, pilnīgi apmierināti ar dzīves kvalitāti novadā ir 12% 

jeb 23 respondenti, bet 15% jeb 29 respondenti, kas piedalījās atbildēja, ka ir drīzāk 

neapmierināti, pilnīgi neapmierināts ir 2 respondenti jeb 1%. Savukārt nav viedokļa atzīmējuši 7 

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

pieaudzis par 1-2 %.  

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

17.attēls Iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā
21

 

 

Uz jautājumu kā vērtējat Smiltenes novada pašvaldības darbu pēdējā gada laikā, visvairāk 

respondentu – 77 jeb 39% darbu vērtē pozitīvi, 73 jeb 37% vērtē apmierinoši, negatīvi – 19 jeb 

10%, ļoti pozitīvi tikai 12 jeb 6%, savukārt ļoti negatīvi pašvaldības darbu vērtē 5 jeb 3% un nav 

viedokļa atzīmējuši 9 jeb 5%. 

 
 

18.attēls Iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar pašvaldības darbu
22
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 Datu avots: Ikgadējā smiltenes novada iedzīvotāju aptauja  
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2014.gadā Smiltenes novada sociālajos tīklos draugiem.lv un twitter.com palielinājies 

sekotāju skaits – Smiltenes novada draugiem.lv lapā ir 1630 sekotāji, bet twitter kontā 1243 un 

publicēti 1681 ieraksti. Šajās lapās, galvenokārt, tiek atspoguļotas aktualitātes, jaunākā 

informācija par kultūras, sporta, izglītības un tūrisma norisēm Smiltenes novadā.  

 
 

19.attēls Smiltenes novada draugiem.lv lapa 

 

 
 

20.attēls Smiltenes novada twitter.com konts 
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 Datu avots: Ikgadējā smiltenes novada iedzīvotāju aptauja  
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2.9. Starptautiskā sadarbība 2014.gadā  
 

Katru gadu Smiltenes novada pašvaldība iesaistās arvien jaunās sadraudzības pilsētu 

aktivitātēs, gan mūsu pašdarbības kolektīvi, kuri kuplina dažādu svētku, festivālu programmas, 

gan arī pie mums viesojas sadraudzības pašvaldību kolektīvi, delegācijas. Skolās notiek skolēnu 

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

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

iespējas sadarbības attīstīšanai. Arī 2014.gads nebija izņēmums, jo tika organizētas vairākas 

nozīmīgas sadraudzības aktivitātes.  

3.un 4.martā Smiltenē viesojās Novoplockas pilsētas (Baltkrievija) pašvaldības 

speciālistu delegācija. Vizītes laikā viesi tika iepazīstināti ar Smiltenes novada pašvaldības darbu 

kultūras, izglītības un sporta un projektu īstenošanas jomās. Delegācijas sastāvā bija 

Novoplockas pilsētas pašvaldības ideoloģiskā darba, kultūras un jaunatnes lietu nodaļas galvenie 

speciālisti, izglītības un sporta nodaļas vadītāju vietnieki, celtniecības nodaļas vadītāji, kā arī 

arhitektūras biroja direktore. 

No 19. Līdz 22.jūnijam Smiltenē viesojās Veneto reģiona (Itālija) parlamenta delegācija 

sešu cilvēku sastāvā. Delegācija devās ekskursijā pa Smilteni, tika iepazīstināta ar Smiltenes 

attīstību un iecerēm, apmeklēja Kultūras centru, AS „Smiltenes piens”, SIA „Stora Enso 

Latvija”, ZS „Kalējiņi”, un piedalījās Smiltenes pilsētas svētku pasākumos. Tika pārrunātas arī 

turpmākās sadarbības iespējas. 

Smiltenes pilsētas svētku laikā viesojās Čehijas sadraudzības pilsētas Pisekas folkloras 

deju un dziesmu grupa „Pisečam”, kuri sniedza koncertus un piedalījās svētku pasākumos. 

Svētki bija kupli apmeklēti, un organizatori bija padomājuši par dažādām svētku aktivitātēm gan 

bērniem, gan pieaugušajiem. 

No 1.līdz 4.augustam vidējas paaudzes deju kolektīva „Ieviņa” un pašvaldības delegācija 

devās vizīte uz Vāciju, sadraudzības pilsētu Vīzenbahu (Wiesenbach), lai kopā atzīmētu 

sadraudzības pilsētu svētkus. Sadraudzības pilsētu svētki tika organizēti, lai atzīmētu 

sadraudzības pilsētu ilggadīgo sadraudzību un sadarbību. Vīzenbaha ar šo sadraudzības festivālu 

vēlējās atzīmēt 26 gadu partnerību ar Donnereju (Francija), 25 gadu draudzību ar Desku 

(Ungārija) un 20 gadu sadraudzību ar Smilteni.  

2014.gada sākumā Smiltenes pilsētas Kultūras centra jauktais koris „Pakalni” saņēma 

ielūgumu no Vācijas pilsētas Villihas kora „Laudate”. Ar Smiltenes novada domes atbalstu no 

30.aprīļa līdz 4.maijam koris „Pakalni” viesojās Vācijā. Kopā ar vācu draugiem sniedza 

koncertus. 

No 9.līdz 12.jūlijam Smiltenē un Valmierā notika 8. Latvijas-Vācijas sadraudzības forums, kura 

mērķis bija aktivizēt un aktualizēt 

sadarbību starp Latvijas un Vācijas 

sadraudzības pilsētām. Forumā piedalījās 

dalībnieki no piecām Vācijas 

sadraudzības pilsētām un desmit Latvijas 

pašvaldībām, kopumā ap 70 dalībniekiem. 

Galvenās tēmas, par ko foruma dalībnieki 

diskutēja bija duālās izglītības sistēmas 

ieviešana Latvijā, Jauniešu nodarbinātības 

jautājumi, interešu izglītība, kā arī Latvijas 

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

kustība Latvijā. Foruma atklāšana notika 

9.jūlijā Smiltenes pilsētas kultūras centrā, 

kur starptautiskā foruma dalībniekus sveica Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainārs 

Mežulis, biedrības „Valmieras-Giterslo Reģionu sadarbībai” valdes priekšsēdētājs Vitauts Staņa 

un Vācijas-Latviešu sadraudzības biedrības Villihā vadītājs Volfgangs Broks (Wolfgang Brock), 

savukārt ar muzikāliem priekšnesumiem dalībniekus sveica Smiltenes pilsētas kultūras centra 
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tautas mākslas kolektīvi – kori „Vidzemīte”, „Pakalni”, Smiltenes BJIIC bērnu un jauniešu deju 

kolektīvi „Dadzīši” un „Dadži”. 

25.oktobrī Smiltenes novada domes delegācija devās pieredzes apmaiņas vizītē uz 

Veneto reģionu Itālijā, lai turpinātu jau veiksmīgi iesākto sadarbību un rastu jaunas iespējas 

kultūras, sporta, tūrisma un arī uzņēmējdarbības jomā. Vizīte ilga no 28.oktobra līdz 

1.novembrim. 

Vizītes ietvaros bija oficiāla pieņemšana Veneto reģiona pašvaldībā, tikšanās ar Latvijas 

goda konsulu Veneto, Veneto reģiona pārstāvjiem, kuri strādā starptautisko attiecību, kultūras, 

tūrisma un sporta jomā, kā arī ar citiem reģiona pārstāvjiem un vietējiem uzņēmējiem. Tikšanās 

laikā tika diskutēts par jomām, kas svarīgas arī Smiltenes novadā, lai pilnveidotu un attīstītu 

novada iedzīvotājiem labvēlīgu vidi un uzlabotu sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, kā arī 

palīdzētu veidot starptautisko sadarbību. Veneto reģions ir ieinteresēts tālākai sadarbībai ar 

Smiltenes novadu un novada uzņēmējiem. Veneto reģiona pārstāvji atzina, ka Smiltenes novadā 

ir dažādas iespējas interešu izglītībai, un novads var lepoties ar sportistiem un amatiermākslas 

kolektīviem, kuri aktīvi piedalās novada pasākumos, popularizējot novadu. Jāatzīmē, ka arī 

amatniecībai un mājražošanai ir būtiska loma novada attīstībai un tradīciju saglabāšanai. Veneto 

pārstāvji atzīst, ka Smiltenes novada svētku un sporta pasākumu apmeklējums, būtu lieliska 

iespēja izbaudītu kultūru un tradīcijas. 

No 7. līdz 9.novembirm Smiltenē viesojās Ļvovas apgabala Jurija Drogobiča akadēmiski 

muzikāli dramatiskais teātris ar izrādi „Bēgšana no realitātes”. Vizītes laikā ar dažādām 

aktivitātēm tika prezentēta arī Ukrainas kultūra. 8.novembrī pilsētas centrā notika aktivitātes, kas 

parādīja Ukraiņu kultūras galvenās iezīmes – tika rādīta tautas lietišķā māksla un suvenīri, ko 

prezentēja Ļubova Rakeviča (Любовь Ракевич), aušanas radošās darbnīcas, kur darbojās Hanna 

Kopiļčuka (Ганна Копильчук), kā arī tika vārīta tradicionālās zupas – kulišs, ko gatavoja 

Mirosvalvs Švābs (Мирослав Шваб). Teātra aktieri, režisors un oficiālās delegācijas pārstāvji 

tikās arī ar Smiltenes novada domes priekšsēdētāju un parakstīja sadraudzības līgumu. 

 

2.10 Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām 
Kopumā Smiltenes novadā reģistrētas 93 biedrības un nodibinājumi. Par aktīvām var 

uzskatīt apmēram pāris desmitu nevalstisko organizāciju.  

2014.gadā Smiltenes novada dome turpināja veiksmīgi sadarboties un atbalstīt nevalstisko 

organizāciju iniciatīvas. Smiltenes novada domes atbalstu un dotācijas saņēma 26 nevalstiskā 

organizācijas un nodibinājumi. Kopumā biedrībām un nodibinājumiem izmaksāti 60 746,83 eiro.  

 

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

nodibinājumiem.
23

 

Nr. Iestādes, biedrības nosaukums Mērķis Summa 

1 Tehnisko sporta veidu klubs Smiltene Dotācijas 1 281 

2 Smiltenes sporta centrs Dotācijas 25 910 

3 Futbola klubs Smiltene Dotācijas 5 157,83 

4 Smiltenes vanagi biedrība Dotācijas 711 

5 Smiltenes volejbola skola Dotācijas 356 

6 BMX klubs Silvas Ziķeri biedrība Dotācijas 854 

7 Orientēšanās sporta klubs Azimuts biedrība Dotācijas 996 

8 Latvijas nedzirdīgo sporta federācija Dotācijas 200 

9 Gaisma tunelī biedrība Dotācijas 694 

10 Vilkmuiža 2011 biedrība Dotācijas 300 

11 Abulas lauku partnerība biedrība Dotācijas 2 000 

12 Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca Dotācijas 711 
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 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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13 Smiltenes svētā Nikolaja pareizticīgo draudze Dotācijas 711 

14 Smiltenes Romas katoļu draudze Dotācijas 711 

15 Vilkmuiža 2011 biedrība Dotācijas 574,56 

16 ARĪ TEV biedrība Dotācijas 420,89 

17 Sol un Vita Dotācijas 100 

18 Smiltenes pagasta attīstībai biedrība Dotācijas 704,21 

19 Grundmeistares biedrība Dotācijas 151 

20 Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris biedrība Dotācijas 100 

21 EMMAUS SMILTENE Dotācijas 6 065,34 

22 Latvijas Sarkanais Krusts biedrība Dotācijas 5 286 

23 ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām biedrība Dotācijas 4 472 

24 Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālā biedrība Dotācijas 711 

25 Ligzdiņa bērnu brīvā laika centrs Dotācijas 569 

26 Alianse Latvija bez bāreņiem biedrība Dotācijas 1 000 

Kopā  60 746,83 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

Smiltenes novada dome 2014.gadā turpināja atbalstīt nevalstisko organizāciju iniciatīvas, 

organizējot projektu līdzfinansēšanas konkursu. 2014.gada maijā tika izsludināta pieteikumu 

pieņemšana Smiltenes novada domes izsludinātajam 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. No 9 saņemtajiem līdzfinansēšanas 

pieteikumiem Smiltenes novada dome līdzfinansējuma saņemšanai atbalstīja visus 9 projektus, 

no kuriem realizēti 7 projekti: 

 Projekts "Inventāra papildināšana rotaļu laukumam Bilskas ciemā", iesniedzējs biedrība 

"Vilkmuiža 2011", pašvaldības līdzfinansējums 300.00 EUR. Projekta rezultātā vietējiem 

iedzīvotājiem un pagasta viesiem ir iespēja kvalitatīvi atpūsties un labi pavadīt brīvo 

laiku. Rotaļu laukums ir aktīvi apmeklēts, tas dažādo atpūtas iespējas gan pirmsskolas 

vecuma bērniem, gan jaunākiem skolas vecuma bērniem. Rotaļu laukuma papildināšana 

Bilskas ciemā ir vērtīgs ieguldījums pagasta infrastruktūrā un ainavas uzlabošanā. 

 Projekts "Reprezentabla baltā blūze – Eiropas deju kopas "Smiltesele" svētku programmu 

estētiskai bagātināšanai", iesniedzējs biedrība "Smiltenes pagasta attīstībai", pašvaldības 

līdzfinansējums 79.44 EUR. Projekta rezultātā tika izšūtas 16 baltas reprezentablas 

sieviešu blūzes. Blūzes ir no jaukta tipa materiāla baltā krāsā. Baltās blūzes pirmo reizi 

tika uzvilktas Eiropas deju kopas "Smiltesele" 5.gadu jubilejas koncertā. Skaisti, svinīgi, 

eleganti tērpi dod estētisko baudījumu gan dejotājiem, gan skatītājiem. 

  Projekts "Bezvadu mikrofonu komplektu iegāde amatierteātrim "Trīnis"", iesniedzējs 

biedrība „Smiltenes pagasta attīstībai”, pašvaldības līdzfinansējums 515.73 EUR. 

Projekta rezultātā ir iegādāts bezvadu mikrofonu komplekts ar diviem mikrofoniem, kas 

nodrošinās labu dzirdamību pasākumu laikā. Iegādātais mikrofonu komplekts radīs 

pieejamāku amatieru teātra kolektīva veidoto pasākumu dzirdamību un  saprotamību 

pasākuma laikā. 

 Projekts "Tautu tērpu papildināšana ar deju rekvizītiem vidējas paaudzes deju kolektīvam 

"Sanācēji"", iesniedzējs biedrība „Smiltenes pagasta attīstībai", pašvaldības 

līdzfinansējums 109.04 EUR. Projekta rezultātā kolektīvas iegādātas 12 siksnas vīriem un 

16 tridekšņi. Vīru siksnas akcentē viņu apģērbus – mēteļus un bikses. Sitamais 

instruments trideksnis izgatavots no koka spala un metāla stieņa, kuram ir uzmaukti 

vairāki metāla diski ar sakārtām žvadzošām plāksnītēm. Iegādātais instruments dejojot 

akcentēs deju ritmu. 

 Projekts "Smiltenes novada tautas tērpu aksesuāru iegāde Launkalnes tautas mākslas 

kolektīviem", iesniedzējs biedrība "ARI TEV", pašvaldības līdzfinansējums 420.89 EUR. 
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Projekta rezultātā izgatavoti Smiltenes novada tautas tērpu aksesuāri. Izgatavotie tērpu 

aksesuāri ir materiāla vērtība, kas veicina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. 

 Projekts "Dari un rādi ko tu, proti", iesniedzējs biedrība "ATBALSTS cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām", pašvaldības līdzfinansējums 630.00 EUR. Ar šī projekta 

starpniecību tika īstenotas aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām: sporta dienas 

pasākums un dažādas radošās darbnīcas. Sporta dienas pasākumā piedalījās 62 cilvēki ar 

īpašām vajadzībām un sacentās sešos dažādos sporta veidos. Radošo darbnīcu dienās 

biedrības biedriem bija iespēja iesaistīties un apgūt prasmes, kā rezultātā tika izgatavoti 

dažādi roku darbu darinājumi. 

 Projekts "Āra trenažieru laukuma izveide Blomes pagastā", iesniedzējs biedrība "GaisMa 

tunelī", pašvaldības līdzfinansējums 694.00 EUR. Projekta rezultātā radīta vieta, kur 

veselīgi un fiziski aktīvi pavadīt brīvo laiku visa vecuma iedzīvotājiem. 

 
Projekts "Piemiņas vietas izveidošana deportācijās cietušajiem", iesniedzējs biedrība 

"Grundmeistares", piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums 151,00 EUR, tiks īstenots līdz 

2015.gada jūnijam. 

Viens no atbalstītajiem līdzfinansēšanas projektiem "Palsmanes ev.-lut. baznīcas 

renovācija", iesniedzējs Palsmanes evenģeliski luteriskā draudze, netiks īstenots, jo projekts 

neguva atbalstu iesniegtajā projektu konkursā ERAF programmā par kultūras pieminekļu 

atjaunošanu. 

Projektu konkurss tika organizēts jau ceturto gadu. Katram projektam piešķirtais 

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

nepārsniedzot 710 EUR. Par atbalstītā projekta līdzfinansējumu ar katru projekta iesniedzēju tika 

slēgts līgums. Pašvaldība šādu konkursu rīko arī 2015.gadā 

Smiltenes novada pašvaldībai ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Sarkano Krustu – 

ikgadējā akcija „Balta, balta mana sirds”, kurā palīdz novada bērniem, kam nepieciešams segt 

ārstēšanās vai rehabilitācijas izdevumus. Kā arī caur šo nevalstisko organizāciju tiek dalītas 

pārtikas pakas mazturīgiem iedzīvotājiem!   

2014.gadā jau ceturto reizi notika par tradīciju kļuvusī labdarības akcija „Balta, balta mana 

sirds", kuru organizē Smiltenes novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Sarkanā Krusta Smiltenes 

nodaļa sadarbībā. Kopumā akcijas laikā, kas norisinājās no aprīļa sākuma līdz 1.jūnijam, tika 

saziedoti 926,79 eiro. Par saziedoto naudu varēja palīdzēt desmit novada bērniem, kuriem ir 

nepieciešama ilgstoša ārstniecība un rehabilitācija. Akcijas galvenais mērķis ir uzlabot mūsu 

bērnu dzīves kvalitāti un palīdzēt dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāku dzīvi. Tāpēc visi iegūtie 

ziedojumi tika izlietoti konkrētām aktivitātēm katram bērnam, piemēram, pozicionēšanas 

sēdeklim, pretizgulējumu matracim, reitterapijai, rehabilitācijai u.c. 

Smiltenes novada domei ir sadarbība ar bērnu brīvā laika pavadīšanas centru „Ligzdiņa”, kur 

bērni no trūcīgām un mazturīgām ģimenēm pavada savu brīvo laiku un saņem palīdzību pārtikas 

veidā! Šis centrs organizē arī dažādus izklaidējoši saturīgus pasākumus bērniem (ekskursijas, 

dažādu pasākumu apmeklēšana). Smiltenes novada dome projektu līdzfinansēšanas ietvaros, 

atbalsta novada nevalstiskās organizācijas līdzfinansējot to izstrādātos projektus.  

Biedrība „Smiltene – Emmaus” sniedz atbalstu ģimenēm un personām, kam tas ir 

nepieciešams (apģērbs, saimniecības lietas u.c.). Tradīcija ir ikgadējais pasākums, ko rīko 

novada mazturīgiem bērniem, kura laikā tiek dāvinātas ārzemju kolēģu sarūpētas skolas somas 

un citas vajadzīgas lietas.   Tāpat biedrība „Smiltene – Emmaus” ikgadēji organizē bērnu 

viesprogrammas franču ģimenēs, kur bērniem ir iespēja saturīgi un labi pavadīt vasaras 

brīvlaikus.  

 

2.11. Sabiedriskā kārtība Smiltenes novadā 
2014.gadā Smiltenes novada Pašvaldības policijas (turpmāk – SNPP) personālsastāvs tika  

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

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

Pašvaldības policijā notika teorētiskās apmācības, kā arī praktiskās nodarbības tuvcīņā un 
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šaušanā. Iepriekš minēto kursu ietvaros, visi SNPP darbinieki 2014.gada decembrī uzsāka un 

2015.gada janvārī pabeidza apmācības, pēc kurām saņēma apliecības par pirmās palīdzības 

pamatzināšanu apgūšanu. SNPP turpināja organizēt informatīvi – izglītojošas tikšanās ar novada 

izglītības iestāžu, kā arī Smiltenes tehnikuma audzēkņiem. 

2014.gadā SNPP nodrošināja sabiedrisko kārtību un drošību dažādos masu pasākumos 

(sporta un kultūras pasākumi, tirgi). Kopā uzraudzīta sabiedriskā kārtība 48 novadā notikušajos 

sporta un izklaides pasākumos. 

Pašvaldības policija 2014.gadā kopumā ir saņēmusi un reģistrējusi 1684 ziņas par 

dažādiem pārkāpumiem un notikumiem Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. Kā redzams 

attēlā nr.21, lielāko daļu no SNPP saņemtās informācijas aizņem ziņas par alkohola reibuma 

stāvoklī esošām personām – tas sastāda ~ 17,46 % no kopējās informācijas skaita. Tāpat tabulā 

redzams, ka pašvaldības policija 56 reizes biežāk, salīdzinot ar 2013.gadu, tika sniegusi atbalstu 

pašvaldības iestādēm. 2014.gadā policija nogādājusi dzīvesvietās personas, kuras alkohola 

ietekmes dēļ, zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties - par 22 personām vairāk nekā 2013.gadā.  

2014.gadā SNPP sastādīja 219 administratīvā pārkāpuma protokolus (par 2 mazāk kā 

2013.gadā) un 51 protokolus – paziņojumus par transporta līdzekļu novietošanas un stāvēšanas 

pārkāpumiem (par 26 mazāk kā 2013.gadā). 

 
21.attēls Smiltenes novada Pašvaldības policijā reģistrētie pārkāpumi 2014.gadā un 

salīdzinājums pret 2013.gadu
24
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 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 novada attīstības 

programma, kā arī citi plānošanas dokumenti.  

Vietējai pašvaldībai var būt šādi savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas dokumenti:  

a. vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija; 

b. vietējās pašvaldības attīstības programma; 

c. vietējās pašvaldības teritorijas plānojums; 

d. detālplānojumi; 

e. lokālplānojumi; 

f. tematiskie plānojumi. 

a. Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

ESF finansēta projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes 

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

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam. 

Stratēģijas īstenošana norit ar pakārtoto pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādi. 

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

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas redzējums un telpiskās attīstības perspektīva. 

b. Smiltenes novada attīstības programma 

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

29.novembrī. 

Saskaņā ar 15.05.2014. rīkojumu tika gatavots Pārskats par Attīstības programmas īstenošanu 

2013.gadā. Pārskats tika sagatavots un apstiprināts 2014.gada 26.novembrī. 

Pārskatā iekļauta informācija par Attīstības programmas īstenošanas progresu un sasniegto 

rādītāju izvērtējums. Informācija apkopota no 8 publiskajiem datu reģistriem, 9 iestādēm un 

uzņēmumiem, 25 pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm, kā arī no statistiskas materiāliem. 

2014.gada 30.decembrī apstiprināts aktualizētais Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-

2018.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns. Investīciju plānā iekļauta jauna sadaļa „Integrēto 

teritoriju investīciju ideju projektu apraksti”, kurā ietverti ES struktūrfondu 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda Specifisko atbalsta mērķu (SAM) 3.3.1. un 5.6.2. 20 projektu ideju apraksti, 

kuriem būs iespējams piesaistīt naudu novada uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. 

c. Smiltenes novada teritorijas plānojums 

Teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 

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

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

izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai. 

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

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

plānojumiem”. 

Smiltenes novada teritorijas plānojums sastāv no: 

 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). 
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Saskaņā ar 2014.gada 24.oktobra sēdes lēmumu ir apstiprināti Grundzāles pagasta 

teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Launkalnes pagasta 2006.-2018.gadam teritorijas 

plānojuma grozījumi. 

Grozījumu izstrādes laikā notika sarakste ar 12 valsts institūcijām. Pieprasīti dati no VZD 

un LĢIA. Pasūtīti un veikti 4 dabas un ainavas vērtējumi, SIA „Vides eksperti” sagatavojuši 

vides pārskatu un sagatavotas abu teritorijas plānojumu grozījumu galīgās redakcijas 

(paskaidrojuma raksts, grafiskais materiāls, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi). 

Laika posmā no 8.05. – 17.06. organizēta sagatavoto grozījumu 2.redakcijas publiskā 

apspriešana. 29.05. un 30.05. organizētas publiskās apspriešanas sanāksmes. Saņemti vairāk kā 

300 iedzīvotāju parakstīti iesniegumi. Vairāk kārtīgi gatavota dažāda informācija presei 

(Paziņojumi mājaslapā, Ziemeļlatvija,…) 

d. Lokālplānojumi 

Sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti” ir izstrādāts un 2014.gada 29.jūlijā apstiprināts 

lokālplānojums Launkalnes pagasta Silvas ciemā, īpašumam Silva 23, kā rezultātā mainīts 

teritorijas izmantošanas veids no Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves teritorijas uz 

Rūpnieciskās apbūves teritoriju. 

Lokālplānojuma izstrādes laikā notika sarakste ar 10 valsts institūcijām. Pieprasīti dati no 

VZD un LĢIA. Sagatavota lokālplānojuma galīgā redakcijas (paskaidrojuma raksts, grafiskais 

materiāls, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi). 

Laika posmā no 9.06. – 7.07. organizēta sagatavotā lokālplānojuma 1.redakcijas publiskā 

apspriešana. 19.06. organizēta publiskās apspriešanas sanāksmes. Saņemts viens iedzīvotāja 

iesniegums un 9 aptaujas lapas. Vairāk kārtīgi gatavota dažāda informācija presei (Paziņojumi 

mājaslapā, Ziemeļlatvija,…) 

e. 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 attīstības plānošanas dokumenti ir atklāti dokumenti, kas 

pieejami ikvienam interesentam. Plānošanas dokumenti pieejami Smiltenes novada domē un 

Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltene.lv , sadaļā „Attīstības plānošana”.   

 
 

3.2. Attīstības plāna īstenošana 
2014. gada laikā attīstības plāna īstenošanas ietvaros sagatavotas un izsniegtas 29 izziņas 

(2013.g. 22 izziņas) par zemes lietošanas veida atbilstību vai neatbilstību Smiltenes novada 

teritorijas plānojumam. 

Sniegti 143 atzinumi par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu pašvaldības 

funkciju veikšanai saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentiem (2013.g. 142 atzinumi). 

Sagatavoti un nosūtīti 2 nosacījumi/informācija, atzinumi kaimiņu pašvaldībām par 

plānošanas dokumentu izstrādi. Saskaņoti darbības plāni ar AS „Latvijas Valsts meži”, AS 

„Latvenergo”, VAS „Latvijas valsts televīzijas un radio centrs”. 

Gada laikā pēc dažādu institūciju pieprasījuma pakopota informācija par ražošanas zonām 

novadā, degradētajām teritorijām, objektiem, kuriem nepieciešami energoefektivitātes pasākumi, 

uzņēmēju attīstības plāniem, u.c. 
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Smiltenes novadā realizētie un plānotie pašvaldības attīstības projekti  

2014.gadā strādāts pie 14 projektu ieviešanas, vairāk kā 32 projektu rezultātu uzturēšanas, 

kā arī vairāku projektu sagatavošanas. 

Gada laikā nodaļas speciālisti sagatavojuši 5 projekta iesniegumus ar pavaddokumentiem. 

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

informētu tos par ieviešanas progresu, u.c. kopumā sagatavoti 19 maksājumu pieprasījumi, 16 

progresa pārskati, 7 pārskati par Horizontālo prioritāšu ieviešanu, gatavotas projektu naudas 

plūsmas, projektu vadības un grāmatvedības organizācijas apraksti, u.c. Projektu obligātās 

publicitātes nodrošināšanai sagatavotas 26 relīzes.  

2014. gada laikā projekta īstenošanas vietās bijušas 12 projekta finansētāja vai revīzijas 

iestādes pārbaudes. 

 

2014. gada laikā sagatavoti 32 iepriekš īstenoto projektu pēcieviešanas pārskati. Lai tos 

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

skaita analīze rekonstruētajās ielās, gruntsūdeņu analīžu veikšana rekultivētajās atkritumu 

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

apgaismojuma elektrības patēriņu analīze, gatavoti dati iegādātā aprīkojuma apdrošināšanai, 

bērnu skaita rindā uz PII vietām analīze, u.c. 

2014.gadā uzsākta līdzdalība vairākos citu institūciju (VARAM, LPS, SIA „EKODOMA”) 

vadītos sadarbības projektos, kā partnerim. 
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4. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS  

 

4.1. Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi  
Smiltenes novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžets tika apstiprināts novada domes 

sēdē 2014. gada 24.janvārī ar Saistošajiem noteikumiem Nr.1/14 „Par Smiltenes novada 

pašvaldības 2014. gada pamatbudžetu”. Grozījumi 2014. 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.9 Pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2013., 2014. gadā un plānotais budžets 2015. gadā 

 (EUR) 

N. p.k. Rādītāji 2013.gada 

izpilde 

2014.gada 

izpilde  

2015.gada 

plāns  

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 13 538 870 12 438 269 12 000 329 

1.1. Nodokļu ieņēmumi: 6 357 972 6 978 014 6 771 248 

1.1.1. ienākuma nodokļi 5 682 217 6 250 537 6 064 975 

1.1.2. īpašuma nodokļi 621 364 672 498 656 273 

1.1.3. azartspēļu nodoklis 54 391 54 979 50 000 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi: 234 602 199 750 70 882 

1.2.1. ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 26 988 31 657 1 540 

1.2.2. valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas 28 043 27 917 27 745 

1.2.3. naudas sodi un sankcijas 24 695 29 161 29 166 

1.2.4. pārējie nenodokļu ieņēmumi 1 914 9 634 375 

1.2.5. ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas 

152 962 101 381 12 056 

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumi,  
tai skaitā:  

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; 

ārvalstu finanšu palīdzība 

412 188 
 

404 872 

7 316 

365 890 
 

365 890 

0 

404 347 
 

402 189 

2 158 

1.4. Transferti: 6 534 108 4 894 615 4 753 852 

1.4.2. valsts budžeta transferti 6 391 954 4 780 623 4 630 644 

1.4.3. pašvaldību budžetu transferti 142 153 113 992 123 208 

2. Izdevumi (kopā): 12 936 982 11 552 053 13 469 621 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā) 12 936 982 11 552 053 13 469 621 

2.1.1. vispārējie valdības dienesti 1 207 845 1 239 876 1 537 745 

 tai skaitā: 

pašvaldības parāda darījumi;  

 

79 486 

 

36 090 

 

34 062 

2.1.2. sabiedriskā kārtība un drošība 118 732 124 551 159 751 

2.1.3. ekonomiskā darbība  1 585 926 310 276 212 994 

2.1.4. vides aizsardzība 431 923 481 363 559 681 

2.1.5. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 941 621 1 277 471 1 249 382 

2.1.6. veselība 54 425 66 716 73 054 

2.1.7. atpūta, kultūra un reliģija 2 089 147 1 590 719 1 978 233 

2.1.8. izglītība 5 863 131 5 707 679 6 821 119 

2.1.9. sociālā aizsardzība 644 234 753 402 877 662 
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N. p.k. Rādītāji 2013.gada 

izpilde  

2014.gada 

izpilde  

2015.gada 

plāns  

 

2.2. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

(kopā) 

12 936 982 11 552 053 13 469 621 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 9 526 488 9 501 276 11 709 158 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 8 922 139 8 757 286 10 998 048 

 atalgojums 4 577 677 4 570 650 5 455 396 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

1 121 765 1 111 621 1 338 777 

mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 

38 822 37 013 29 878 

pakalpojumi 2 217 255 1 975 981 2 823 309 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs 

927 675 1 020 307 1 300 893 

izdevumi periodikas iegādei 7 595 7 419 7 680 

budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

31 349 34 295 42 115 

2.2.1.2. Procentu izdevumi 63 319 21 128 19 924 

2.2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, 415 379 496 660 533 011 

 tai skaitā:  

subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem; 

sociālie pabalsti 

 

52 717 

 

362 662 

 

60 747 

 

435 913 

 

65 760 

 

467 251 

2.2.1.4. Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība  

125 651 226 202 158 175 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 3 410 494 2 050 777 1 760 463 

 tai skaitā:  

pamatkapitāla veidošana; 

kapitālo izdevumu transferti 

 

3 410 494 

0 

 

1 920 846 

129 931 

 

1 752 190 

8 273 

3. Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (-) +601 888 +886 216 -1 469 292 

4. Aizņēmumi (kopā): -486 137 -175 522 -380 111 

4.1. Saņemtie aizņēmumi (kopā) 486 417 478 832 0 

4.2. Saņemto aizņēmumu atmaksa (kopā) -972 554 -654 354 -380 111 

5. Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu 

kapitālā 

-383 767 -365 929 -122 600 

 

Tabula Nr.9 Pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2013., 2014. gadā un plānotais budžets 2015. gadā 

 (EUR) 

N. p.k. Rādītāji 2013.gada 

izpilde 

2014.gada 

izpilde  

2015.gada 

plāns  

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 13 538 870 12 438 269 12 000 329 

1.1. Nodokļu ieņēmumi: 6 357 972 6 978 014 6 771 248 

1.1.1. ienākuma nodokļi 5 682 217 6 250 537 6 064 975 

1.1.2. īpašuma nodokļi 621 364 672 498 656 273 

1.1.3. azartspēļu nodoklis 54 391 54 979 50 000 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi: 234 602 199 750 70 882 

1.2.1. ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 26 988 31 657 1 540 

1.2.2. valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas 28 043 27 917 27 745 

1.2.3. naudas sodi un sankcijas 24 695 29 161 29 166 

1.2.4. pārējie nenodokļu ieņēmumi 1 914 9 634 375 

1.2.5. ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas 

152 962 101 381 12 056 

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumi,  
tai skaitā:  

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; 

ārvalstu finanšu palīdzība 

412 188 
 

404 872 

7 316 

365 890 
 

365 890 

0 

404 347 
 

402 189 

2 158 
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Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

1.4. Transferti: 6 534 108 4 894 615 4 753 852 

1.4.2. valsts budžeta transferti 6 391 954 4 780 623 4 630 644 

1.4.3. pašvaldību budžetu transferti 142 153 113 992 123 208 

2. Izdevumi (kopā): 12 936 982 11 552 053 13 469 621 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā) 12 936 982 11 552 053 13 469 621 

2.1.1. vispārējie valdības dienesti 1 207 845 1 239 876 1 537 745 

 tai skaitā: 

pašvaldības parāda darījumi;  

 

79 486 

 

36 090 

 

34 062 

2.1.2. sabiedriskā kārtība un drošība 118 732 124 551 159 751 

2.1.3. ekonomiskā darbība  1 585 926 310 276 212 994 

2.1.4. vides aizsardzība 431 923 481 363 559 681 

2.1.5. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 941 621 1 277 471 1 249 382 

2.1.6. veselība 54 425 66 716 73 054 

2.1.7. atpūta, kultūra un reliģija 2 089 147 1 590 719 1 978 233 

2.1.8. izglītība 5 863 131 5 707 679 6 821 119 

2.1.9. sociālā aizsardzība 644 234 753 402 877 662 

 

N. p.k. Rādītāji 2013.gada 

izpilde  

2014.gada 

izpilde  

2015.gada 

plāns  

 

2.2. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

(kopā) 

12 936 982 11 552 053 13 469 621 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 9 526 488 9 501 276 11 709 158 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 8 922 139 8 757 286 10 998 048 

 atalgojums 4 577 677 4 570 650 5 455 396 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

1 121 765 1 111 621 1 338 777 

mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, 

darba braucieni 

38 822 37 013 29 878 

pakalpojumi 2 217 255 1 975 981 2 823 309 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs 

927 675 1 020 307 1 300 893 

izdevumi periodikas iegādei 7 595 7 419 7 680 

budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

31 349 34 295 42 115 

2.2.1.2. Procentu izdevumi 63 319 21 128 19 924 

2.2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, 415 379 496 660 533 011 

 tai skaitā:  

subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem; 

sociālie pabalsti 

 

52 717 

 

362 662 

 

60 747 

 

435 913 

 

65 760 

 

467 251 

2.2.1.4. Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība  

125 651 226 202 158 175 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 3 410 494 2 050 777 1 760 463 

 tai skaitā:  

pamatkapitāla veidošana; 

kapitālo izdevumu transferti 

 

3 410 494 

0 

 

1 920 846 

129 931 

 

1 752 190 

8 273 

3. Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (-) +601 888 +886 216 -1 469 292 

4. Aizņēmumi (kopā): -486 137 -175 522 -380 111 

4.1. Saņemtie aizņēmumi (kopā) 486 417 478 832 0 

4.2. Saņemto aizņēmumu atmaksa (kopā) -972 554 -654 354 -380 111 

5. Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu 

kapitālā 

-383 767 -365 929 -122 600 
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Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 
Salīdzinot pašvaldības 2014. gada konsolidēto pamatbudžeta izpildes ieņēmumu daļu 

12 438 269 EUR ar iepriekšējā perioda budžeta ieņēmumu daļu 13 538 870 EUR, redzams, ka 

2014. gada ieņēmumi sastāda 91,87 % pret 2013. gada ieņēmumiem un kopējais samazinājums ir 

1 100 601 EUR. 2014. gadā par 620 042 EUR palielinājušies nodokļu ieņēmumi. Salīdzinot ar 

2013. gadu, ieņēmumi samazinājušies nenodokļu ieņēmumiem par 34 852 EUR, maksas 

pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem par 38 982 EUR, ārvalstu finanšu palīdzībai par 

7 316 EUR, transfertu ieņēmumiem par 1 639 493 EUR.  

 
22.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2014.gadā.

25
 

 

 
23.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013. un 2014.gadā. 

 

2014. gadā nodokļu ieņēmumi sastāda 109,8% pret iepriekšējā gada nodokļu ieņēmumiem.  

                                                 
25

 Datu avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Tabula Nr.10 Pašvaldības nodokļu ieņēmumi (EUR) 
Rādītāji 2013.gads 2014.gads Izmaiņas (+,-) 

Nodokļu ieņēmumi - kopā 6 357 972 6 978 014 +620 042 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 5 682 217 6 250 537 +568 320 

Īpašuma nodoklis 621 364 672 498 +51 134 

Azartspēļu nodoklis 54 391 54 979 +588 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

2014. gadā nenodokļu ieņēmumi sastāda 85,1% pret iepriekšējā gada ieņēmumiem. Pārskata 

periodā par 51 581 EUR samazinājušies ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas. Pārdoti 

ēku un būvju īpašumi par 25 049 EUR, zemes īpašumi par 41 894 EUR, kustamais īpašums un 

manta par 34 438 EUR.  

Tabula Nr.11 Pašvaldības nenodokļu ieņēmumi (EUR) 
Rādītāji 2013.gads 2014.gads Izmaiņas (+,-) 

Nenodokļu ieņēmumi - kopā 234 602 199 750 -34 852 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 26 988 31 657 +4 669 

Valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas 

nodevas 

28 043 27 917 -126 

Naudas sodi un sankcijas 24 695 29 161 +4 466 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1 914 9 634 +7 720 

Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas 

152 962 101 381 -51 581 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 Salīdzinot 2014. gada maksas pakalpojumu ieņēmumus ar 2013. gada maksas 

pakalpojumu ieņēmumiem, palielinājums ir ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem un 

pārējiem iepriekš neklasificētiem ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem un citiem pašu 

ieņēmumiem. Samazinājās ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem, par nomu un īri, par 

pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ko galvenokārt ietekmēja dzīvokļu 

un komunālo pakalpojumu samazinājums. 2014. gadā netika realizēti projekti no ārvalstu finanšu 

palīdzības.  

Tabula Nr.12 Pašvaldības maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (EUR) 
Rādītāji 2013.gads 2014.gads Izmaiņas (+,-) 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 412 188 365 890 -46 298 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi-

kopā 

404 872 365 890 -38 982 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 148 524 155 403 +6 879 

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 

166 82 -84 

Ieņēmumi par nomu un īri 87 811 82 078 -5 733 

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

167 446 124 881 -42 565 

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi par 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

925 3 446 +2 521 

Ārvalstu finanšu palīdzība 7 316 0 -7 316 

 

 

2014. gadā kopējie transfertu ieņēmumi samazinājušies par 1 639 493 EUR.  

Pārskata gadā par 205 105 EUR palielinājušies saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim, tai skaitā, par 95 367 EUR pedagogu atlīdzībai, par 25 846 EUR brīvpusdienu 

nodrošināšanai, par 11 324 EUR mācību līdzekļu iegādei, par 51 791 EUR asistentu 

pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti. 

2014. gadā par 1 660 804 EUR samazinājušies no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
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līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), jo noslēgušies vairāki Eiropas Savienības 

līdzfinansētie projekti. Ieņēmumi lielākajiem projektiem: 

 „Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana Smiltenē” – 125 049 EUR; 

 „ Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” – 50 475 EUR; 

 „Smiltenes novada publisko interneta pieejas punktu attīstība” – 39 871 EUR; 

 „ Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Smiltenes pilsētas izgāztuves 

Drandu ielā 24 rekultivācija” – 29 055 EUR; 

 „ Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Palsmanes pagasta izgāztuves 

Kangarkalni rekultivācija” – 27 666 EUR; 

 „Skrejceļa vienkāršotā renovācija” – 19 209 EUR. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2014. gadā samazinājušies saņemtie ieņēmumi no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. 

 

Tabula Nr.13 Pašvaldības transfertu ieņēmumu (EUR) 
Rādītāji 2013.gads 2014.gads Izmaiņas (+,-) 

Transferti-kopā 6 534 108 4 894 615 -1 639 493 

Valsts budžeta transferti 6 391 954 4 780 623 -1 611 331 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 

3 257 292 

 

1 979 236 

 

 

 

 

1 013 610 

 

141 816 

 

3 462 397 

 

318 432 

 

 

 

 

846 530 

 

153 264 

 

+ 205 105 

 

-1 660 804 

 

 

 

-167 080 

 

+11 448 

Pašvaldību budžetu transferti 142 153 113 992 -28 161 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām  

142 153 113 992 -28 161 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
Pašvaldības būtiskāko izdevumu daļu sastāda izdevumi izglītībai – 49,4 % no visiem 

izdevumiem, atpūtai, kultūrai un reliģijai 13,8%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 11,1%.  

  

 
24.attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2014.gadā 
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Pašvaldības 2014. gada pamatbudžeta izdevumi sastāda 89,29 % pret iepriekšējo periodu, 

kopējais samazinājums ir 1 384 929 EUR. Samazinājums skaidrojams ar to, ka noslēgušies 

vairāki Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti. 

Lielākais palielinājums 2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, ir teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai, sociālai aizsardzībai, bet samazinājums – ekonomiskai darbībai, atpūtai, 

kultūrai un reliģijai, kā arī izglītībai.  

Samazinājums izdevumiem ekonomiskai darbībai skaidrojams ar ielu un ceļu rekonstrukcijas 

projektu noslēgšanos. Izdevumu atpūtai, kultūrai un reliģijai samazinājums, salīdzinot ar 

iepriekšējo periodu, skaidrojams ar Smiltenes Kultūras nama rekonstrukcijas pabeigšanu. 

Tabula Nr.14 Pašvaldības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR) 

Rādītāji 2013.gads 2014.gads Izmaiņas (+,-) 
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām - kopā 

12 936 982 11 552 053 -1 384 929 

Vispārējie valdības dienesti 1 207 845 1 239 876 +32 031 

Sabiedriskā kārtība un drošība 118 732 124 551 +5 819 

Ekonomiskā darbība 1 585 926 310 276 -1 275 650 

Vides aizsardzība 431 923 481 363 +49 440 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 941 621 1 277 471 +335 850 

Veselība 54 425 66 716 +12 291 

Atpūta, kultūra un reliģija 2 089 147 1 590 719 -498 428 

Izglītība 5 863 131 5 707 679 -155 452 

Sociālā aizsardzība 644 234 753 402 +109 168 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 
25. attēls Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pa gadiem 

 

Tabula Nr.15 Pašvaldības izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR) 
Rādītāji 2013.gads 2014.gads Izmaiņas (+,-) 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām - kopā 

12 936 982 11 552 053 -1 384 929 

Atalgojums 4 577 677 4 570 650 -7 027 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātas iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

1 121 765 1 111 621 -10 144 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

dienesta, darba braucieni 

38 822 37 013 -1 809 

Pakalpojumi 2 217 255 1 975 981 -241 274 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 

927 675 1 020 307 +92 632 

Izdevumi periodikas iegādei 7 595 7 419 -176 
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

31 349 34 295 +2 946 

Procentu izdevumi 63 319 21 128 -42 191 

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām 

un nodibinājumiem 

52 717 60 747 +8 030 

Sociālie pabalsti 362 662 435 913 +73 251 

Uzturēšanas izdevumu transferti 125 651 226 202 +100 551 

Pamatkapitāla veidošana: 

   tai skaitā: 

nemateriālie ieguldījumi 

pamatlīdzekļu iegāde 

pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība, kapitālais remonts un 

rekonstrukcija 

3 410 494 

 

61 694 

311 777 

3 037 023 

1 920 846 

 

54 417 

450 728 

1 415 701 

-1 489 648 

 

-7 277 

+138 951 

-1 621 322 

Kapitālo izdevumu transferti 0 129 931 +129 931 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

Izdevumu par atalgojumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām 

iemaksām samazinājums veidojās, jo atalgojums par decembri izmaksāts 2015. gada janvārī.   

Pakalpojumu samazinājums un krājumu palielinājums galvenokārt saistīts ar to, ka no 

2014. gada pakalpojumus par skolēnu ēdināšanu uzskaita krājumos kā ēdināšanas izdevumus, un 

šo izdevumu palielinājums sastāda 178 009 EUR. 2014. gadā par 51 876 EUR samazinājās 

izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, tai skaitā, par 48 004 EUR izdevumi par apkuri. Par 

107 208 EUR samazinājās izdevumi par remontdarbiem un iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem, 

par 90 844 EUR – iestādes administratīvie izdevumi. Pieauguši izdevumi par īri un nomu un 

citiem pakalpojumiem.  

Krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra iegādei samazinājās 

izdevumi biroja preču iegādei par 58 925 EUR, kurināmā un enerģētisko materiālu iegādei par 

44 864 EUR. Bez ēdināšanas izdevumu palielinājuma lielākais pieaugums veidojās mācību 

līdzekļu un materiālu iegādei.   

Salīdzinot ar 2013. gadu, pieauguši sociālie pabalsti: pašvaldībā divkāršoti dzīvokļu 

pabalstu un pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu apmēri. 

2014. gadā iegādāti nemateriālie ieguldījumi par 54 417 EUR, pamatlīdzekļi – par 450 728 EUR. 

Pamatlīdzekļu izveidošanai, nepabeigtai būvniecībai, kapitālam remontam un rekonstrukcijai 

izlietoti 1 415 701 EUR. 

Būtiskākie nemateriālie ieguldījumi: 

 izstrādāts tehniskais projekts, Smiltenes pilsētas Dakteru ielas posma no Dakteru ielas 

līdz Atmodas ielai kompleksā rekonstrukcija” par 11 015 EUR; 

 izstrādāts projekts Vecā parka un tam piegulošo teritoriju Smiltenē rekonstrukcija” par  

26 571 EUR; 

Pamatlīdzekļu iegādei lielākie izdevumi bija par: 

 transporta būvju izbūvi 18 482 EUR;  

 inženierbūvju izbūvi 20 270 EUR;  

 transportlīdzekļu iegādi 74 784 EUR;  

 saimniecības pamatlīdzekļu iegādi 91 370 EUR;  

 pārējo iepriekš neklasificēto pamatlīdzekļu iegādi 80 747 EUR;  

 datortehniku, sakaru un citu biroja tehniku 84 040 EUR;  

 bibliotēku krājumiem 38 888 EUR.  

2014. gadā lielākie ieguldījumi pamatlīdzekļu izveidošanai, nepabeigtai būvniecībai, 

kapitālam remontam un rekonstrukcijai: 

 projekta „Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 

modernizācija, 3.kārta” ietvaros 18 ielās tika rekonstruēti apgaismojuma tīkli par 85 061 

EUR; 

 izbūvēts ūdensvads Smiltenes pilsētas kapos par 19 197 EUR;  

 veikti 2.kārtas izbūves darbi, rekonstruējot notekūdeņu attīrīšanas ietaises Blomē, Blomes 
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pagastā par 97 127 EUR; 

 projekta „Hokeja laukuma izveide” ietvaros tika izbūvēts hokeja laukums pie Blomes 

pamatskolas par 7 419 EUR; 

 pabeigta izgāztuves rekultivācija projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Smiltenes novada Palsmanes pagasta izgāztuves „Kangarkalni” rekultivācija” ietvaros 

60 893 EUR; 

 projekta „Skrejceļa vienkāršotā renovācija” ietvaros renovēts skrejceļš Tilta ielā 6, 

Grundzālē par 34 858 EUR; 

 izbūvēts vieglatlētikas laukums Smiltenes stadionā par 14 553 EUR; 

 projekta „Smiltenes stadiona rekonstrukcija” ietvaros veikta Smiltenes sporta stadiona 

laukuma ar mākslīgo segumu rekonstrukcija par 424 785 EUR; 

 projekta „Pārrobežu atlētika” („Cross Border Athletick”) ietvaros tika izbūvēts Smiltenes 

sporta stadiona skrejceļš ar vieglatlētikas sektoriem par 130 984 EUR; 

 izbūvēts Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumu laukums par 7 941 EUR. 

 

 

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanu 

Ieņēmumu pārsniegums 2014. gadā bija 886 216 EUR. Naudas līdzekļu atlikums uz 

31.12.2014. bija 2 085 409 EUR. 

2014. gadā saņemti aizņēmumi viena pašvaldības prioritārā investīciju projekta īstenošanai 

198 175 EUR un ārkārtas situācijas novēršanai Tepera ezera Smiltenē hidrotehnisko būvju 

rekonstrukcijai 280 657 EUR. Pašvaldība atmaksājusi Valsts kasei aizņēmumu pamatsummas 

654 354 EUR apmērā. 

Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 2014. gadā bija 365 929 EUR.  

 

4.2 Smiltenes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 

 
Smiltenes novada pašvaldības 2014. gada speciālais budžets tika apstiprināts 2014. gada 

24. janvārī (Saistošie noteikumi Nr.2/14). Speciālā budžeta grozījumi gada laikā veikti vienu 

reizi sakarā ar ieņēmumu palielinājumu, izdevumu palielinājumu vai izdevumu izmaiņām pa 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem.  

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 11 641 EUR, valsts budžeta transferti 

autoceļu uzturēšanai – par 69 836 EUR.  

2014. gadā autoceļu uzturēšanai no speciālā budžeta izlietoti 174 266 EUR, kas ir par 

77 094 EUR mazāk kā 2013. gadā, kas skaidrojam ar ziemām bez sniega. 

 

Tabula nr.17 Pašvaldības speciālā budžeta izpilde 2013., 2014.gadā un plānotais budžets 2015.gadā 

(EUR) 
N.p.k. 

 

Rādītāji 2013.gada 

izpilde 

2014.gada 

izpilde 

2015.gada 

plāns 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 273 817 355 226 361 041 

1.1.  Nodokļu ieņēmumi: 35 577 47 218 37 686 

1.1.1. dabas resursu nodoklis 35 577 47 218 37 686 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 203 136 0 

1.2.1. ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 203 136 0 

1.3. Transferti: 238 036 307 872 323 355 

1.3.1. valsts budžeta transferti 238 036 307 872 232 355 

2 Izdevumi (kopā) 283 445 234 329 485 077 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām (kopā) 283 445 234 329 485 077 

2.1.2. ekonomiskā darbība 251 360 174 266 438 103 

2.1.3. vides aizsardzība 32 084 60 063 46 974 

2.2. 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

(kopā) 283 445 234 329 485 077 
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2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 268 342 234 329 485 077 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 268 342 234 329 485 077 

 

atalgojumi 854 854 856 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 206 202 202 

pakalpojumi 256 904 226 224 478 950 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs 10 378 7 049 5 069 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 15 102 0 0 

        Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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4.3 Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžets 
Tabula nr. 16 Pašvaldības saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2013., 2014. gadā 

(EUR) 
N.p.k. Rādītāji 2013.gada 

izpilde 

2014.gada 

izpilde 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 43 264 19 870 

1.1. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 43 264 19 870 

1.1.1. Procentu ieņēmumi par ziedojumu un dāvinājumu budžeta 

līdzekļu depozītā vai kontu atlikumiem 

18 3 

1.1.2. ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām 

personām 

37 382 17 206 

1.1.3. ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām 

personām 

5 864 2 661 

2 Izdevumi (kopā) 47 140 14 625 

2.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām: 47 140 14 625 

2.1.1. vispārējie valdības dienesti 312 3 

2.1.3. atpūta, kultūra un reliģija 32 804 3 865 

2.1.3. izglītība 12 193 8 818 

2.1.4. sociālā aizsardzība 1 831 1 939 

2.2. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

(Kopā) 

47 140 14 625 

2.2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 42 645 11 851 

2.2.1.1. Kārtējie izdevumi 40 373 11 352 

 atalgojums 2 550 0 

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

612 0 

 mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni 

672 0 

 pakalpojumi 30 152 7 133 

krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs 

6 387 4 219 

2.2.1.2 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti,  

tai skaitā: 

subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 

skaitā sociālie pabalsti 

2 272 

 

114 

 

2 158 

499 

 

0 

 

499 

2.2.2. Kapitālie izdevumi 4 495 2 774 

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

5.1 Smiltenes novada pašvaldības bilance 2014.gadam  
Tabula Nr.18 Smiltenes novada pašvaldības bilance 2014. gadā (EUR) 

N.p.k. Rādītāji Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

1.  Aktīvs: 45 216 000 44 930 722 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 42 370 828 42 415 665 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 2 845 172 2 515 057 

2. Pasīvs: 45 216 000 44 930 722 

2.1. Pašu kapitāls 37 731 936 37 709 884 

2.2. Kreditori 7 484 064 7 220 838 
Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

5.2 Pašvaldības nekustāmie īpašumi 
Ilgtermiņa ieguldījumu būtiskākā daļa ir pašvaldības nekustamie īpašumi. 2014. gadā būtiskākās 

izmaiņas:  

 Dzīvojamo ēku vērtības palielinājums skaidrojams ar to, ka 2014. gadā tika iegādāta viena 

dzīvojamā ēka par 442 EUR un saskaņā ar Smiltenes novada domes rīkojumu „Par 

inventarizācijas rezultātu iegrāmatošanu” tika uzņemtas uzskaitē divas ēkas pēc to 

kadastrālās vērtības 5 347 EUR; 

 Nedzīvojamo ēku vērtības palielinājums skaidrojams ar to, ka: 

- pabeigta ēkas Pils iela 6, Smiltenē renovācija par 45 302 EUR; 

- pabeigta Smiltenes mūzikas skolas ēkas Pils ielā 3, Smiltenē renovācija par 47 114 EUR; 

- veikta Variņu tautas nama jumta vienkāršotā renovācija par 22 559 EUR; 

- veikta Variņu pamatskolas katlu mājas jumta seguma maiņa par 13 261 EUR; 

- veikta Blomes pamatskolas katlu mājas apkures sistēmas rekonstrukcija par 16 817 EUR; 

- Smiltenes sporta skolas ēkai Gaujas ielā 2, Smiltenē nomainīti visi logi par 14 205 EUR; 

- projekta „Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu attīstība” ietvaros veikti vienkāršotas 

renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbi par 61 278 EUR Trīs pakalnu sākumskolas ēkā, 

kuru rezultātā telpas tika pielāgotas pirmsskolas vajadzībām; 

- pabeigta nedzīvojamās ēkas Galdnieku ielā 10, Smiltenē renovācija par 46 519 EUR; 

- nosiltināta ēka „Pilskalni”, Launkalnes pagastā par 11 425 EUR; 

- saskaņā ar Smiltenes novada domes rīkojumu „Par inventarizācijas rezultātu 

iegrāmatošanu” tika uzņemtas uzskaitē deviņas ēkas par kopējo kadastrālo vērtību 1 886 

EUR.  

 Transporta būvju vērtības samazinājums skaidrojams ar to, ka:  

- tika samazināta ielu vērtība par iepriekšējos gados demontēto trotuāru vērtību. 

Smiltenes novada domes bilancē uzskaitīto ceļu kopējais garums ir 334,88 km, tai skaitā, 90 km 

atrodas uz servitūta zemēm. Smiltenes novada domes bilancē uzskaitīto ielu kopējais garums ir 

71,60 km, tai skaitā, 44,67 km atrodas uz servitūta zemēm. 

 Inženierbūvju vērtības izmaiņas skaidrojamas ar to, ka: 

- projekta „Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 

modernizācija, 3.kārta” ietvaros 18 ielās tika rekonstruēti apgaismojuma tīkli par 85 061 

EUR; 

- izbūvēts ūdensvads Smiltenes pilsētas kapos par 19 197 EUR; 

- sakarā ar projektu „Daugavas ielas posma rekonstrukcija” un „Smiltenes pilsētas ielu 

kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta”, kas tika realizēti 2012. gada beigās, izmaksu 

sadalījuma precizēšanu, tika pārgrāmatoti no konta ‘1213 Transporta būves’ ūdensvadi, 

sadzīves kanalizācijas tīkli, lietus ūdens kanalizācijas tīkli un apgaismojuma tīkli, kas tika 

izbūvēti šo projektu ietvaros, par kopējo summu 644 084 EUR; 
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- veikti 2.kārtas izbūves darbi, rekonstruējot notekūdeņu attīrīšanas ietaises Blomē, Blomes 

pagastā par 97 127 EUR. 

 Pārējā nekustamā īpašuma vērtības būtiskākās izmaiņas šādas: 

- projekta „Hokeja laukuma izveide” ietvaros tika izbūvēts hokeja laukums pie Blomes 

pamatskolas par 7 419 EUR; 

- pabeigta izgāztuves rekultivācija projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Smiltenes novada Palsmanes pagasta izgāztuves „Kangarkalni” rekultivācija” ietvaros 

60 893 EUR; 

- projekta „Skrejceļa vienkāršotā renovācija” ietvaros renovēts skrejceļš Tilta ielā 6, 

Grundzālē par 34 858 EUR; 

- izbūvēts vieglatlētikas laukums Smiltenes stadionā par 14 553 EUR; 

- projekta „Smiltenes stadiona rekonstrukcija” ietvaros veikta Smiltenes sporta stadiona 

laukuma ar mākslīgo segumu rekonstrukcija par 424 785 EUR; 

- projekta „Pārrobežu atlētika” („Cross Border Athletick”) ietvaros tika izbūvēts Smiltenes 

sporta stadiona skrejceļš ar vieglatlētikas sektoriem par 130 984 EUR; 

- izbūvēts Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumu laukums par 7 941 EUR; 

- trīs dzīvokļu sākotnēja atzīšana par 7 228 EUR. 
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Tabula Nr.19 Smiltenes novada pašvaldības nekustamie īpašumi (EUR) 
Pamatlīdzekļu grupas 

nosaukums 

Sākotnējā vērtība   

Vērtība 

31.12.2013. 

Darījumi/ 

palielinājums 

2014.gadā 

Sākotnējā 

atzīšana, 

inventarizācijas 

rezultāti, 

saņemšana bez 

atlīdzības 

2014.gadā 

Izslēgts no 

uzskaites, 

nodots bez 

atlīdzības 

2014.gadā 

Pārvietots uz 

2100 kontu 

grupām 

2014.gadā 

Pārvietošana un 

citas izmaiņas 

2014.gadā 

Vērtība 

31.12.2014. 

Aprēķināts 

nolietojums 

pārskata 

perioda beigās 

(kopā) 

Atlikusī 

vērtība 

31.12.2014. 

Zeme, ēkas un būves 48 881 351 55 602 273 870 -238 902 26 776 1 178 678 50 177 371 16 840 776 33 336 595 

Dzīvojamās ēkas 15 284 442 5 347 0 0 0 21 075 5 945 15 130 

Nedzīvojamās ēkas 17 019 693 0 1 871 -100 911 25 536 269 779 17 215 965 1 650 089  15 565 876 

Transporta būves 25 062 779 18 482 181 510 -115 189 0 4 060 25 151 639 13 912 988 11 238 651 

Zeme 2 244 784 558 73 274 -3 232 5 276 0 2 320 657 0 2 320 657 

Inženierbūves 3 505 347 20 270 0  0 4 841 182 187 3 712 644 879 451 2 833 193 

Pārējais nekustamais 

īpašums 
1 033 465 15 850 11 868 -19 570 -8 877 722 652 1 755 391 392 303 1 363 088 

Turējumā nodotie 

pašvaldības 

nekustamie īpašumi 

49 910 0 0 0 0 32 791 82 701 10 754 71 947 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa
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Novada pašvaldības bilancē iekļauta pašvaldībai piederoša (īpašumā esoša) zeme, kas ir 

reģistrēta Zemesgrāmatā ar platību 854,38 ha un bilances vērtību 1 311 307 EUR, pašvaldības 

lietošanā esošā zeme ar platību 1914,90 ha un bilances vērtību 1 009 350 EUR. Krājumu sastāvā 

atrodas zemes gabali ar platību 3,44 ha un vērtību 1 011 EUR, par kuriem pieņemti lēmumu par 

atsavināšanu. 

 
26.attēls Pašvaldībai piederošā un lietošanā esošās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem pēc 

platības 
 

 

Tabula Nr.20 Smiltenes novada pašvaldības bilancē norādītās zemes reģistrēšana Zemesgrāmatā  

Pašvaldības bilancē 

esošā zeme grupu 

griezumā 

Īpašumā 

esošās 

Lietošanā 

esošās Kopā 
No kopējā daudzuma 

reģistrēts  

Zemesgrāmatā (%) ha ha ha 

Kopā 854,38 1914,90 2769,28 30,85 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

Smiltenes novada pašvaldība līdz 31.12.2014. ir iereģistrējusi Zemesgrāmatā 30,85% no 

visas bilancē esošās zemes kopplatības. Pēc stāvokļa uz 31.12.2014. Smiltenes novada pašvaldība 

iznomā zemes ar platību  1459,60 ha. Smiltenes novada domei nav ieķīlātu nekustamo īpašumu.  
 

Tabula Nr.21 Bioloģiskie un pazemes aktīvi (EUR) 
Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 

Vērtība 

31.12.2013. 

 

Iegāde, sākotnējā 

atzīšana, saņemšana 

bez atlīdzības, 

pārvietošana 2014.gadā 

Pārvietots uz 

2100 kontu 

grupām 

Atlikusī vērtība 

31.12.2014. 

 

Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 

710 817 92 090 0 802 911 

Pazemes aktīvi 426 862 0 0 426 862 

Augļu dārzi un citi 

ražojošo koku stādījumi 

 

148 

 

0 

 

0 

 

148 

Mežaudzes 283 807 22 144 0 305 955 

Pārējie bioloģiskie aktīvi 0 69 946  69 946 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

724701 Ls 112424 Ls 
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Pazemes aktīvu sastāvā ir divas smilts-grants atradnes par kopējo summu 426 862 EUR, tai skaitā: 

 „Lielmeži”, Variņu pagastā, ar platību 10.02 ha un derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 252.24 

tūkst. m
3
 par 287 124 EUR; 

 „Lazdiņi”, Variņu pagastā, ar platību 3.92 ha un derīgo izrakteņu kopējo daudzumu 122.76 

tūkst. m
3
 par 139 738 EUR 

Smiltenes novada domes bilancē uzrādītas mežaudzes 676,08 ha platībā un 305 955 EUR 

vērtībā. 2014. gadā, veicot datu salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta un Valsts meža dienesta 

datiem, Smiltenes novada dome uzņēma bilancē mežaudzes ar platību  52,9 ha un vērtību 22 144 

EUR atbilstoši Valsts meža dienesta datiem un skaitliskā daudzumā 5 zemes gabalus ar mežaudzēm 

kopējā platībā 9,5 ha, kuriem nav veikta inventarizācija. Mežaudžu platības salīdzinātas ar Valsts 

meža dienesta reģistra datiem. Meža inventarizācijas atbilstoši Meža likumam veic reizi 20 gados, 

attiecīgi veic mežaudzes vērtības aktualizāciju atbilstoši Valsts meža dienesta datiem.  

2014.gadā, veicot datu salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta datiem par mežaudzēm, tika 

konstatēts, ka VZD datos pie mežiem pieskaitītas 34 Smiltenes novada pašvaldības zemju 

vienības, kuras pēc novada teritorijas plānojuma skaitās parku, kapu un apbūves teritoriju 

apstādījumi, ar kopējo platību 33,65 ha. Šīs platības tiek uzskaitītas skaitliskā izteiksmē pārējo 

bioloģisko aktīvu sastāvā.         

2014.gadā Smiltenes pilsētas Vecajā parkā veikta augošu koku inventarizācija 15,96 ha platībā, 

kuras ietvaros veikta koku numerācija ar plastikāta numuriem, noteikti visi koku parametri un 

nepieciešamie  kopšanas pasākumi, sagatavots koku inventarizācijas sējums. Tika aprēķināta koku 

bioloģiskā vērtība 69 946 EUR saskaņā ar Smiltenes novada domes Saistošajiem noteikumiem 

4/14 „Par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā”.  

Pārējo bioloģisko aktīvu novērtēšanu plānots veikt 10 gados. 
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5.3 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 
Būtiska ilgtermiņa finanšu ieguldījumu daļa ir līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā. Smiltenes novada pašvaldības bilancē līdzdalību radniecīgo un biržas kotētu un nekotētu 

kapitālsabiedrību kapitālos un pārējos finanšu ieguldījumus novērtē un norāda saskaņā ar izmaksu 

metodi. 

Tabula Nr. 22 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas 
Uzņēmuma nosaukums, 

juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs 

Līdzdalība 

31.12.2013. 

 

 

 

EUR 

Ieguldījums 

2014.g. 

 

 

 

EUR 

Vērtības 

samazinājums 

2014.gadā 

 

 

EUR 

Līdzdalība 

31.12.2014. 

 

 

 

EUR 

Kapitāla 

daļu skaits 

 

Kapitāla 

daļu 

īpatsvars 

kopējā 

uzņēmumu 

kapitāla daļu 

skaitā 

SIA „Smiltenes NKUP” 

Pils iela 3, Smiltene 

Reģ.Nr.43903000435 1 274 365 310 098 0 1 584 463 1 584 463 100% 

SIA „Līvena aptieka” 

Dakteru iela 14, Smiltene 

Reģ.Nr.44103018609 81 811 0 0 81 811 3 400 100% 

SIA „Sarkana Krusta 

Smiltenes slimnīca” 

Dakteru iela 14, Smiltene 

Reģ.Nr.40003189328 3 551 100 0 -61 951 3 489 149 2 999 528 100% 

Kopā 4 907 276 310 098 -61 951 5 155 423 4 587 391   

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

2014. gadā Smiltenes novada dome veica ieguldījumu radniecīgās kapitālsabiedrības SIA 

„Smiltenes NKUP” kapitālā 310 098 EUR. 

Saskaņā ar Smiltenes novada domes lēmumu tika veikts ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības 

samazinājums radniecīgas kapitālsabiedrības SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” kapitālā par 

61 951 EUR. 

Pēc stāvokļa uz 31.12.2014. Smiltenes novada domei pieder: 

 SIA „Smiltenes NKUP” 1584 463 daļas par kopējo summu 1 584 463 EUR; 

 SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2 999 528 daļas par kopējo summu 4 261 901 EUR; 

 SIA „Līvena aptieka” 3 400 daļas par kopējo summu 4 838 EUR. 

Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžetu 

nākotnē. 2014.gadu SIA „Līvena aptieka” un SIA „Smiltenes NKUP” pabeidza ar peļņu, SIA 

„Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” - ar zaudējumiem, taču radniecīgo kapitālsabiedrību 

finansiālais stāvoklis kopumā ir stabils.  
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Tabula Nr. 23 Pašvaldības radniecīgu kapitālsabiedrību darbības rezultāti (EUR) 

Uzņēmuma nosaukums, 

juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs 

Apgrozījums Peļņa (+) vai zaudējumi (-) 

2014.gads 2013.gads 

izmaiņas 

(+/-) 2014.gads 2013.gads 

izmaiņas 

(+/-) 

SIA „Smiltenes NKUP” 

Pils iela 3, Smiltene 

Reģ.Nr.43903000435 1 703 999 1 543 140  +160 859 +8 919 -11 093 +20 012 

SIA „Līvena aptieka” 

Dakteru iela 14, Smiltene 

Reģ.Nr.44103018609 962 232 957 115 +5 117  30 978 34 337 -3 359  

SIA „Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca” 

Dakteru iela 14, Smiltene 

Reģ.Nr.40003189328 1 001 565 895 405 +106 160   -61 951 -141 213 +79 262 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa  

Tabula Nr.24 Līdzdalība biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā 
Uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs 

Ieguldījums 

31.12.2013. 

 

 

EUR 

Ieguldījums 

31.12.2014. 

 

 

EUR 

Kapitāla daļu 

skaits  

 

Kapitāla daļu 

īpatsvars kopējā 

uzņēmumu 

kapitāla daļu 

skaitā 

SIA "ZAAO" Rīgas iela 32, Valmiera 

Reģ.Nr.44103015509 

90 762 90 762 63 788 

4,75 % 

Kopā 90 762 90 762 63 788   

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

Pēc LR Tieslietu ministrijas uzņēmumu reģistra datiem Smiltenes novada pašvaldībai pieder 

SIA „ZAAO” 63 788 kapitāla daļas.  

 

5.4 Pārskats par debitoriem (prasībām) 
Apgrozāmo līdzekļu sastāvā svarīga sadaļa ir debitoriem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

debitori samazinājušies par 55 893 EUR. 

Tabula Nr.25 Debitori (EUR) 

Aktīvs 
Pārskata perioda 

beigās  

Pārskata perioda 

sākumā  

Izmaiņas 

( +, - )  

Debitori – kopā  327 000 382 893 -55 893 

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 111 459 102 602 +8 857 

Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas 

Savienības politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem (pasākumiem)  

343 93 348 -93 005 

Prasības par nodokļiem 209 781 177 513 +32 268 

Uzkrātie ieņēmumi 23 205 24 138 -933 

Prasības pret personālu 420 838 -418 

Pārējās prasības 71 749 72 350 -601 

Uzkrājumi nedrošām prasībām (-) -89 957 -87 895 -2 062 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

5.5 Pārskats par kreditoriem (saistībām) 

Kreditoru sastāvā ietilpst ilgtermiņa saistības un īstermiņa saistības. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu saistību palielinājums ir par 263 226 EUR. 
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Tabula Nr.26 Kreditori (EUR) 

Pasīvs 
Pārskata perioda 

beigās  

Pārskata perioda 

sākumā  

Izmaiņas 

( +, - )  

  Kreditori - kopā 7 484 064 7 220 838 +263 226 

Ilgtermiņa saistības 5 503 100 5 453 143 +49 957 

Ilgtermiņa aizņēmumi 5 361 732 5 446 442 -84 710 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 

141 368 6 702 +134 666 

Īstermiņa saistības 1 980 964 1 767 695 +213 269 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 

380 111 470 922 -90 811 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

107 887 76 737 +31 150 

Īstermiņa uzkrātās saistības 382 876 396 577 -13 701 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus) 

221 137 0 +221 137 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 

191 148 6 150 +184 998 

Pārējās īstermiņa saistības  217 12 779 -12 562 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 697 588 804 530 -106 942 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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5.6 Pārskats par aizņēmumiem 
Smiltenes novada dome nodrošina aizdevuma pamatsummas atmaksu ar pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem un tā tiek veikta saskaņā ar līgumos norādītajiem aizdevumu atmaksas 

grafikiem. Pašvaldības saistību apjoms procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 7,84%. 

Tabula Nr.27 Pašvaldības aizņēmumi (EUR) 
Aizdevējs Mērķis Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Atlikums 

31.12.2013. 

Atlikums 

31.12.2014. 

1. 2. 3. 4. 7. 8. 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Bērnudārza 

būvniecībai. 
05.07.2007. 20.12.2026. 1 648 309 1 521 501 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Bērnudārza 

būvniecībai. 
01.07.2008. 20.04.2028. 321 508 299 327 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. SIA "Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīcas" pamatkapitāla 

palielināšanai. 

01.12.2009. 20.04.2028. 223 038 207 653 

Valsts 

kase 

Grundzāles pagasts. Apkures sistēmas 

rekonstrukcijai. 
09.10.2007. 20.07.2017. 13 903 0 

Valsts 

kase 

Palsmanes pagasts. Autoceļa 

Dārzniecība-Pūķi remontu veikšanai. 
22.09.2008. 20.12.2023. 29 502 26 547 

Valsts 

kase 

Variņu pagasts. Variņu pamatskolas 

sporta zāles celtniecībai. 
03.12.2007. 20.12.2032. 183 509 173 849 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Ielu un trotuāru 

rekonstrukcija. (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.07.2014. 32 008 0 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Smiltenes pilsētas 

sporta halles būvniecības atlikušo 

maksājumu segšanai. (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.10.2015. 110 984 0 

Valsts 

kase 

Smiltenes pilsēta. Bērnudārza 

būvniecībai. (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.07.2026. 987 575 910 113 

Valsts 

kase 

Projekts "Atmodas ielas un tās 

pieslēgumu ielu kompleksā 

rekonstrukcija". (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 102 312 96 010 

Valsts 

kase 

Projekts "Raiņa ielas un tās pieslēgumu 

ielu kompleksā rekonstrukcija". 

(Vienošanās par grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 110 857 104 033 

Valsts 

kase 

Projekts "Smiltenes Centra vidusskolas 

infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamiem ar funkcionāliem 

traucējumiem". (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.09.2019. 20 125 16 622 

Valsts 

kase 

Projekts "Pirmsskolas izglītības 

iestādes "Pīlādzītis" Mētras ielā 11A 

infrastruktūras attīstība". (Vienošanās 

par grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 64 805 60 813 
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1. 2. 3. 4. 7. 8. 

Valsts 

kase 

Projekts "Dabas zinātņu kabinetu 

labiekārtošana Smiltenes Centra 

vidusskolā". (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 19 165 17 981 

Valsts 

kase 

Projekts "Energoefektivitātes 

paaugstināšana Smiltenes novada 

pašvaldības ēkās". (Vienošanās par 

grozījumiem) 

23.04.2012. 20.01.2030. 157 037 147 365 

Valsts 

kase 

Projekts "Smiltenes novada 

pašvaldības ceļu rekonstrukcija” 
04.07.2012. 20.07.2032. 395 274 374 241 

Valsts 

kase 

Projekts "Smiltenes pilsētas ielu 

kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta” 
04.07.2012. 20.07.2032. 487 935 461 982 

Valsts 

kase 

Projekts „Smiltenes novada Grundzāles 

un Palsmanes pagastu izglītības iestāžu 

renovācija atbilstoši augstām 

energoefektivitātes prasībām” 

10.08.2012. 20.08.2032. 412 748 390 784 

Valsts 

kase 

Projekts „Kultūras un interešu 

izglītības infrastruktūras atjaunošana 

Smiltenē” 

14.09.2012. 20.09.2032. 454 484 311 903 

Valsts 

kase 

Pašvaldības prioritāra investīciju 

projekta “Smiltenes sporta stadiona 

rekonstrukcija” īstenošanai 

22.11.2013. 20.11.2033. 142 287 142 287 

Valsts 

kase 

Pašvaldības prioritāra investīciju 

projekta “Smiltenes stadiona 

rekonstrukcija” īstenošanai 

07.05.2014. 20.04.2034. 0 198 175 

Valsts 

kase 

Ārkārtas situācijas novēršanai projekta 

“Tepera ezera Smiltenē hidrotehnisko 

būvju rekonstrukcija” īstenošanai 

25.09.2014. 20.09.2034. 0 280 657 

Kopā x x x 5 917 364 5 741 843 

Informācijas avots: Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa 
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Pielikums nr. 1 

SMILTENES NOVADA DOMES STRUKTŪRA  
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Pielikums nr.2  

REVIDENTA ZIŅOJUMS 

 
SMILTENES novada domes vadībai 

                                                                            Dārza iela 3, Smiltenē, 

                                                                                    Smiltenes novads, LV-4729 

 

2015.gada 26.janvārī                                                                                                                                                      

 

Mēs esam veikuši SMILTENES novada domes 2014.gada finanšu pārskatu revīzijas 

starppārbaudi un iesniedzam Jums izskatīšanai mūsu Ziņojumu vadībai, kas satur secinājumus un 

ieteikumus par iekšējās kontroles sistēmu un izmantotajām grāmatvedības uzskaites metodēm. 

 

Mēs veicām analītiskās un kontroles procedūras Smiltenes novada domes Finanšu nodaļā, 

Smiltenes ģimnāzijā un Palsmanes internātpamatskolā.  

Revīzijā mēs novērtējām vispārējo kontroles vidi revidējamā vienībā un grāmatvedības uzskaites 

un iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitāti, izskatījām domes darba organizācijas un 

budžeta izpildes dokumentus, izlases veidā veicām minimālās detalizētās pārbaudes bilances 

aktīviem un naudas līdzekļu plūsmai līdz 2014. gada 31.decembrim. Šajā pat laikā izskatījām 

iepirkumu procedūru organizāciju pašvaldības vajadzībām un pašvaldības saistību izpildi.  

Pašvaldības vadība ir atbildīga par atbilstošas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un 

pielietošanu, kas ietver visas politikas un procedūras, ko pieņēmusi Pašvaldības vadība, lai 

palīdzētu sasniegt pašvaldības mērķi, kas ir nodrošināt – cik vien tas ir praktiski lietderīgi – 

sakārtotu un efektīvu darbību, tajā skaitā atbilstību vadības politikai, līdzekļu aizsardzību, 

krāpšanu un kļūdu atklāšanu un novēršanu, uzskaites ierakstu pareizību un pilnīgumu un ticamas 

informācijas sagatavošanu. 

 

Mūsu veiktās grāmatvedības uzskaites sistēmas pārbaude ietvēra tās procedūras, kas ir būtiskas 

attiecībā uz apgalvojumiem finanšu pārskatos saskaņā ar LR likumdošanu. Ņemot vērā 

grāmatvedības un iekšējās kontroles sistēmai raksturīgos ierobežojumus, pārbaudes rezultātā nav 

iespējams atklāt visas nepilnības un, tādēļ mūsu ziņojumā vadībai apskatītie jautājumi var neietvert 

visus trūkumus, kas varētu būt iekšējās kontroles sistēmā. 

Pārbaude tika plānota un veikta ar mērķi iegūt pietiekamus pierādījumus par to, ka pašvaldības 

grāmatvedības uzskaites dokumenti, grāmatvedības organizācija un kārtošanas principi atbilst 

pastāvošai likumdošanai un būs pietiekošs pamatojums patiesa 2014.gada finanšu pārskata 

sagatavošanai un apstiprināšanai. 

 

Darba gaitā radušos novērojumus un ieteikumus esam apkopojuši šīs vēstules pielikumā un ceram, 

ka tie noderēs turpmākās Pašvaldības darbības pilnveidošanai. 

Noslēgumā vēlamies pateikties par atsaucību un sadarbību revīzijas gaitā. 

Pielikumā: Ziņojums vadībai  

Ar cieņu, 

SIA „Audit Advice” vārdā 

 Judīte Jakovina  

 Zvērināta revidente, Sertifikāts Nr.105  
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Ziņojums vadībai 
Pārbaudot 2013.gada finanšu pārskata revīzijas starpziņojumā izteikto ieteikumu izpildi, secinām, 

ka novada pašvaldības vadība pamatā ieteikumus ir ņēmusi vērā un nepilnības ir novērstas, 

izņemot sekojošo: 

1. Lai nodrošinātu likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums” noteikto mērķi, kas paredz, ka pašvaldības finanšu līdzekļus un mantu 

jāizmanto likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, pašvaldībai tika ieteikts izstrādāt un 

apstiprināt vienotu kārtību nevalstisko organizāciju (biedrību) finansiālā atbalsta līdzekļu 

piešķiršanai, nosakot finansējumu piešķiršanas kritērijus, piešķirto līdzekļu uzskaites, 

izlietojuma kontroles un pārskatu iesniegšanas kārtību. 

2. Lai ieviestu efektīvu, ilgtspējīgu, uz mērķi orientētu pašvaldības kapitālsabiedrību  

pārvaldības sistēmu, nepieciešams izstrādāt vienotu normatīvo aktu, kurā noteikti 

kapitālsabiedrību pārvaldības mērķi un uzdevumi, kā arī pamatprincipi, kas veicina mērķu 

sasniegšanu, tajā skaitā: 

-   pārvaldībā iesaistītās institūcijas, atbildīgās amatpersonas, to kompetences apmērs  

-   informācijas apmērs un tās aprites kārtība starp pārvaldībā iesaistītajām institūcijām un 

atbildīgajām amatpersonām; 

- kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu projektu tiesiskuma un lietderības izvērtēšanas 

kārtība u.c. nosacījumi, ņemot vērā normatīvajos aktos
26

 noteiktās prasības; 

-  informācijas, tai skaitā finanšu informācijas un atskaitēm ePārskatu sistēmā
27

, apriti starp 

pašvaldību un tās kapitālsabiedrībām. 

    2.1. Ņemot vērā esošos un plānotos grozījumus normatīvajos aktos 

kapitālsabiedrību pārvaldības jomā un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
28

 ne vēlāk kā 

līdz 2016.gada 1.janvārim, bet pēc Valsts pārvaldes iekārtas likuma grozījumu 

apstiprināšanas Saeimā, pašvaldības domei nepieciešams veikt dokumentētu izvērtējumu 

par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās, nodrošinot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

88.panta nosacījumu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 7.panta nosacījumu ievērošanu. 

 

Revīzijā veikto analītisko un kontroles procedūru gaitā, tika izskatīti novada domes un iestāžu 

pārvaldības un grāmatvedības uzskaites dokumenti. Revīzijas apjomā ietvertajās pārskata 

daļās, būtiskas neatbilstības nav atklātas, bet pastāvot kontroles sistēmas ierobežojumiem, 

pastāv arī darbības risks.  

Mēs ziņojam par revīzijā iegūtiem konstatējumiem, secinājumiem un ieteikumiem.  

3.   Veicot ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites pārbaudi vēršam uzmanību uz sekojošo: 

3.1. ņemot vērā, ka bilances kontā “1121 datoru programmatūras” uzskaitītas 100 vienības 

(datorprogrammas, licences, mājas lapa u.c.), ir nepieciešams nodrošināt, lai visām 

programmatūrām būtu pieejamas atļaujas saskaņā ar programmatūras licencēšanas 

noteikumiem un, lai visas lietošanas tiesības ir pierādāmas ar pašvaldības rīcībā esošiem 

attaisnojuma dokumentiem, pretējā gadījumā pakļaujot iestādi riskiem
29

- atbildībai likuma 

priekšā, informācijas drošībai, lielākai iespējai datorā iekļūt kaitnieciskajām programmām 

                                                 
26

 26.09.2002. likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
27 Ministru kabineta 25.09.2012. noteikumi Nr. 643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības 

apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” 
28

 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 11.punkts. 
29

 Riski, kuri rodas izmantojot datorprogrammas bez lietošanas tiesību apliecinājuma vai neatbilstoši licencēšanas 
noteikumiem saskaņā ar BSA|TheSoftwareAlliance un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta metodisko 
materiālu "Licencētu datorprogrammu izmantošanas rekomendācijas" (ar 28.03.2013. grozījumiem).   
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vai vīrusiem, garantijas neesamībai, tehniskā atbalsta un pieejamo programmas 

atjauninājumu trūkumam. 

Likums
30

 nosaka, ka, grāmatvedības reģistri ir jākārto latviešu valodā. Ja ierakstos lietoti 

kodi, saīsinājumi, atsevišķi burti vai simboli, tiem ir jādod skaidrojums. Piemēram,uzskaitē 

uzņemtas datorprogrammas ar simboliem, kuri nav skaidroti. 

Vienlaicīgi vēršam uzmanību uz to, ka Normatīvais akts
31

, kura mērķis ir uzlabot 

informācijas tehnoloģiju drošību, nosaka valsts un pašvaldību institūciju informācijas 

tehnoloģiju drošības organizācijas prasības:  

pašvaldību institūciju informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību nodrošina katras 

attiecīgās institūcijas vadītājs.  

Pašvaldības institūcijas vadītājs nosaka atbildīgo personu, kura:  

īsteno informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību attiecīgajā institūcijā;  

ne retāk kā reizi gadā veic informācijas tehnoloģiju drošības pārbaudi un institūcijas 

darbinieku instruktāžu informācijas tehnoloģiju drošības jautājumos, kā arī vismaz reizi 

gadā apmeklē Drošības incidentu novēršanas institūcijas organizētu apmācību 

informācijas tehnoloģiju drošības jautājumos;  

katra valsts vai pašvaldības institūcija nodrošina, ka institūcijā ir reglamentēti 

informācijas tehnoloģiju drošības noteikumi, kuros ietverti vismaz informācijas tehnoloģiju 

apraksti un shēmas, informācijas tehnoloģiju risku analīze, informācijas tehnoloģiju risku 

un drošības incidentu vadības plāns, noteikti informācijas tehnoloģiju uzturēšanā iesaistīto 

personu pienākumi, kā arī gādā par to, ka pastāvīgi tiek uzraudzīta un kontrolēta šo 

noteikumu izpilde.  

 

3.2. Inventarizējot transporta būves jāpievērš uzmanība zem ceļiem esošo zemju 

īpašumtiesību atbilstībai un apliecinošo dokumentu esamībai. Pamatlīdzekļu uzskaites 

kartiņās visos gadījumos ir jānorāda ceļu segums un garums, vienlaicīgi pārbaudot 

noteiktās nolietojuma normas. Vērsta uzmanība uz to, ka PL kartiņās (līdz 2015.g) ir 

jānorāda atsevišķi arī trotuāru un caurteku garumi un vērtības, bet ar 2015.gadu ir 

jānodrošina atsevišķas PL nolietojuma kartiņas katram trotuāram, caurtekām. Gadījumos, 

kad tiek veikti rekonstrukcijas darbi, nepieciešams veikt amortizētās aizstāšanas izmaksu 

aprēķinu vai izslēgt no uzskaites iepriekš ceļa vērtībā uzrādīto caurteku vērtību un 

aprēķināto nolietojuma daļu. 

         Ņemot vērā, ka apakšgrupā "Autoceļu klātnes konstrukcijas ar grants vai šķembu 

segumu, autoceļu un ielu aprīkojums" uzskaita arī ielu aprīkojumu (piemēram, ceļa zīmes, 

signālstabiņi, barjeras, satiksmi regulējošas ierīces),  ir jāveic korekcijas grāmatvedības 

uzskaitē un ceļa zīmes jāuzskaita pamatlīdzekļu sastāvā no 2015.g., bet līdz 2015.g. 

uzskaites kārtība ir jāparedz grāmatvedības politikā, jo esam konstatējuši, ka ceļu 

aprīkojuma vērtība pamatā ir iekļauta attiecīgā ceļa vērtībā. 

 

Grāmatvedības uzskaitē esošo transporta būvju vērtības ir jāsalīdzina ar ceļu novērtēšanas 

dokumentu datiem un jānodrošina informācijas atklāšanu attiecīgā objekta pamatlīdzekļu 

nolietojuma kartiņā. 

           

3.3. No uzskaitē esošā autotransporta uz 30.09.2014. nav izietas tehniskās skates 5 

vienībām, t.sk. 4 ugunsdzēsēju automašīnām. Vēršam uzmanību uz to, ja minētais 

transports piedalās ceļu satiksmē, tad netiek ievērotas likuma
32

 prasības, kas nosaka, ka 

                                                 
30

 14.10.1992. Likums par grāmatvedību 6.pants 
31

 Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 1. panta pirmā daļa, 2.panta pirmā daļa un 8.panta pirmā daļa, otrā daļa, 
trešās daļas 2., 3. un 4.punkts, ceturtā daļa.   
32

 1.10.1997. Ceļu satiksmes likuma 9.pants 
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“Latvijas teritorijā ceļu satiksmē atļauts izmantot reģistrētus transportlīdzekļus, kuru 

konstrukcija un tehniskais stāvoklis atbilst Latvijā obligāti piemērojamo standartu un 

normatīvu prasībām, attiecībā uz kuriem ir veikta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 

civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un kuriem ir dota atļauja piedalīties ceļu 

satiksmē”.  

 

3.4. Uz gada beigām jāsagatavo saraksts par Pašvaldības teritorijā un Valsts Meža dienesta 

datu bāzē uzskaitītām mežaudzēm, kuras nav inventarizētas un jāsastāda grafiks, ar 

inventarizācijas datumiem, kad ir plānots inventarizācijas pasūtīt. Meža likuma 29.panta 

1.daļa nosaka, ka meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir mežos vismaz reizi 20 

gados veikt meža inventarizāciju. 

 

                         Jāturpina inventarizēt kontā “1269 Pārējie bioloģiskie aktīvi" daudzuma vienībās 

uzskaitītās kokaudzes un koku grupas un jānovērtē to atbilstība konta aprakstam, t.i. kontā 

uzskaita  ilggadīgos stādījumus un citus līdzīgus aktīvus, kuru vērtība mainās, tiem augot. 

 

3.5. Saskaņā ar normatīvo aktu
33

 muzeja krājumu vai tā atsevišķu daļu (kolekciju)   esību 

pārbauda katru gadu. Pilnu krājuma esības pārbaudi muzejs nodrošina: 

-  reizi piecos gados, ja muzeja krājums nepārsniedz 10 000 vienību; 

-  reizi septiņos gados, ja muzeja krājums nepārsniedz 30 000 vienību; 

-  reizi 10 gados, ja muzeja krājums nepārsniedz 50 000 vienību. 

Inventarizācijas gaitā ir jāpārbauda muzeja akreditācijas dokumenti, vai visi muzeja 

krājumi ir novērtēti un uzņemti uzskaitē. Ja muzeja krājumi daļēji nav novērtēti, ir 

jāsastāda grafiks, kad notiks esības pārbaudes un tiks veikts novērtējums. 

Iesakām izstrādāt un apstiprināt muzeja krājumu veidošanas, papildināšanas, uzskaites, 

saglabāšanas, izmantošanas un finansēšanas kārtību. 

Vēršam uzmanību, ka ir jāpārbauda arī pašvaldības teritorijā esošie kultūras pieminekļi ar 

valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā (ēkas, ēkas daļas, mākslas darbi, ielas, 

laukumi, pieminekļi) iekļautajiem.  

3.6. Līdz gada pārskata sagatavošanai, atbildīgajiem darbiniekiem jānodrošina, lai   tiktu 

ievērotas Ministru kabineta noteikumu
34

 prasības. Iepriekš minēto noteikumu 27.punkts 

nosaka, ka budžeta iestāde katra pārskata perioda beigās novērtē, vai nepastāv pazīmes, 

kas norāda uz ilgtermiņa ieguldījumu vērtības būtisku samazinājumu. Jāveic Ministru 

kabineta noteikumos noteikto pazīmju novērtēšana, izveidojot un  aizpildot pašvaldībā 

apstiprinātās darba tabulas (veidlapas). 

3.7. Vēršam uzmanību, ka kontā "2132 Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai" 

pēc stāvokļa uz 31.12.2014. ir jābūt uzskaitītām atsavināšanai paredzētām vērtībām, 

ņemot vērā, ka atsavināšana uzskatāma par ticamu, ja atsavināšana ir pamatota ar lēmumu, 

atsavināšanas process ir uzsākts un ir pārliecība par atsavināšanas procesa pabeigšanu. 

3.8. Inventarizējot ēkas, to uzskaites pamatotība ir jāpārbauda ar pirmdokumentiem 

(pieņemšanas-nodošanas aktiem, lēmumiem u.c.), īpašu uzmanību pievēršot ēkām, kuras 

iepriekšējos gados pārņemtas no izglītības pārvaldēm, kolhoziem, padomju saimniecībām 

u.c. Ja dokumenti nav uz vietas pieejami, noteikti ir jāsagatavo un jānosūta pieprasījums 

Valsts Arhīvam. 

                                                 
33

 Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr.956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”56.
1
punkts 

34
 Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”  

1.sadaļa „vispārīgie jautājumi” 



73 

 

4. Veicot krājumu uzskaites pārbaudi grāmatvedībā, konstatētas šādas nepilnības, kuru novēršanai 

ieteikts: 

4.1. gadījumos, kad ar darbiniekiem tiek slēgti autotransporta patapinājuma līgumi, kuros ir 

noteikta degvielas patēriņa norma litros uz 100 km nobraukumu, iespēju robežās, ieteikts 

pievienot noteiktās degvielas patēriņa normas pamatojumu, piemēram, izdruku no CSDD 

mājas lapas vai transporta līdzekļa tehnisko dokumentāciju, kurā ir noteikta norma, vai 

informāciju no automašīnu marku oficiāliem dīleriem; 

 

4.2. pašvaldībā ir apstiprinātas degviela patēriņa normas bilancē esošajam transportam, bet 

ne visos gadījumos šīs normas ir pamatotas ar iepriekš minētajiem dokumentiem vai 

veiktajiem aprēķiniem pēc eksperimentālajiem braucieniem, kā to nosaka normatīvais 

akts
35

; 

 

4.3. izlases veidā pārbaudot 23 ceļa zīmju aizpildīšanas atbilstību par novembra mēnesi, 

neesam konstatējuši būtiskas neatbilstības normatīvajā aktā
36

 noteiktajām prasībām, 

izņemot atsevišķus gadījumus, kad ceļa zīmē netiek uzrādīta informācija par degvielas 

uzpildi, kā arī maršrutā uzrādīts ieraksts “pa pilsētu”, kaut gan nepieciešams uzrādīt arī 

adreses, kas nodrošina likuma „Par grāmatvedību” 7.panta prasības, kuras nosaka, ka 

grāmatvedībā iesniegtajos dokumentos ikviens uzrādītais darījums ir jāapraksta un 

jāpamato, savukārt likuma 2.pantā ir noteikts, ka grāmatvedības sniegtajai informācijai 

jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. 

Variņu  un Palsmanes pagastu pārvalžu autobusu ceļa zīmēs skolēnu pārvadājumiem tiek 

uzrādīti maršruta Nr., kurus iesakām precizēt un apstiprināt ar novada domes amata 

personas rīkojumu.  

 

 4.4. Atbilstoši normatīvo aktu
37

 prasībām jāpilnveido pašvaldības transporta līdzekļu un 

degvielas izmantošanas kontroles sistēmu (datu salīdzināšana ar GPS) un procedūras. 

Ņemot vērā to, ka uz atsevišķiem transporta līdzekļiem ir uzstādīti GPS, nepieciešams 

izstrādāt kārtību – kas, kad un kā veic datu salīdzināšanu, jānosaka attiecīgo atskaites 

izdruku sagatavošana un iesniegšana grāmatvedībā. Gadījumos, ja tiek konstatētas 

atšķirības, tās ir nepieciešams izanalizēt un sazinoties ar GPS apkalpojošo uzņēmumu, 

jānovērš to turpmāka atkārtošanās, lai novērstu arī nepamatotu budžeta līdzekļu izlietojuma 

risku. 

        Nepieciešams noteikt un apstiprināt pašvaldības bilancē esošā autotransporta atrašanās 

stāvvietas pēc darba laika un konsekventi apstiprinātajām stāvvietām jābūt uzrādītām arī 

ceļa zīmēs. Norādām, ka pašvaldībai ir jānodrošinai, lai tiktu ievēroti likuma „Par valsts un 

pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.2 panta ceturtās daļas 

nosacījumi, kas nosaka vienīgos izņēmuma gadījumus, kad braukšana no dzīvesvietas uz 

darbu un no darba uz dzīvesvietu ir uzskatāma par transportlīdzekļa darba vajadzībām. 

Pašvaldībai ir nepieciešams objektīvi izvērtēt, kādas konkrētas funkcijas, kas ir saistītas ar 

operatīvu reaģēšanu, avārijas seku un citu draudu novēršanu, veic darbinieks.  

 

                 4.5. Esam konstatējuši, ka no 23 pārbaudītajām novembra mēneša ceļa zīmēm 8 gadījumos 

ceļa zīmēs ir uzrādīti braucieni nedēļas brīvdienās, kas nav uzrādīts darba laika uzskaites 

tabelēs: 

                                                 
35

 03.04.2001. Ministru kabineta noteikumi Nr.187 Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 10.augusta rīkojumā Nr.407 "Par 

transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām" 
36

 Likums Par grāmatvedību 7.pants 
37

 Likuma „Par grāmatvedību”2. un 7.pants; likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likums” 5.

2
 pants (redakcijā no 01.01.2013.) 

http://likumi.lv/ta/id/9803-par-transportlidzeklu-izmantosanu-dienesta-vajadzibam
http://likumi.lv/ta/id/9803-par-transportlidzeklu-izmantosanu-dienesta-vajadzibam
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Automašīnas marka/lietotāja 

iniciāli 

Nedēļas brīvdienu datumi 

FL 1296 8.,9.,15.,16. un 23.novembris 

GJ4693 9.,16.,23. novembris 

GH 3130 8.,29.novembris 

JG 9036 8.novembris 

JD 9506 23.novembris 

GH 7022 8.,23.novembris 

GG 6820 15.novembris 

J.A. 15.un 16.novembris 

                   

         

                   Lai novērstu pastāvošo nodokļu risku, iesakām pilnveidot un nodrošināt  darba 

organizācijas un uzskaites kārtību, kā to nosaka Darba likums
38

 - „Darba devējam ir 

pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas un virsstundas, tajā skaitā 

nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienā nostrādātās stundas”.  

 

4.6. Pārbaudot medikamentu uzskaites kārtību novada domē, esam konstatējuši, ka 

medikamentu apgrozības summa kopumā nav būtiska. Medikamentu uzskaitei nodrošināta 

analītika, bet medikamenti uzņemti uzskaitē oriģinālos, nevis konkrētās vienībās. 

Grāmatvedībā nav iesniegti atbildīgās personas ikmēneša norakstīšanas akti un 

norakstīšanu veic tikai pēc mutiskas informācijas. 

4.7.  Lai nodrošinātu materiālo vērtību saglabāšanu, operatīvajā uzskaitē esošajam 

mazvērtīgajam inventāram uzskatāmi jāuzrāda piešķirtā koda numuru, kurš vienlaicīgi ir 

inventāra numurs. Gada beigās veicot inventarizāciju operatīvajā uzskaitē esošajam 

mazvērtīgajam inventāram jāidentificē (jāuzliek) inventāra numuri. 

4.8. Vērsta uzmanība uz nepieciešamību pārbaudīt kurināmā (malkas, degvielas u.c.) 

izlietošanas uzskaites kārtību pie darbiniekiem, kuri nodrošina apkuri (kurinātājiem). 

Sastādot ikmēneša norakstīšanas aktus, ko paraksta komisija, ieteikts uzrādīt atsauci uz 

kurinātāja iesniegtajiem uzskaites žurnāla datiem, kuri pamato faktisko kurināmā 

izlietojumu konkrētā mēnesī vai noteikt citu kurināmā uzskaites kārtību.  

 

5. Veicot   prasību un saistību uzskaites pārbaudi, vērsta uzmanība uz    sekojošo: 

5.1. Norādām, ka pašvaldībā netiek aprēķinātas ar klientiem noslēgtajos līgumos iekļautās 

kavējuma naudas, līdz ar to netiek gūti paredzētie ienākumi. 

5.2 Norēķinu uzskaites dokumentu izlases pārbaudes gaitā  konstatējām, ka novadā 

pārbaudes periodā ir organizēti vairāki kultūras pasākumi, bet, pašvaldības iestāžu 

apmaksātiem pakalpojumiem vai precēm, ir sniegts nepilnīgs pamatojums vai izvērsts 

skaidrojums par veikto izmaksu mērķi, līdz ar to netiek ievērotas likuma „Par 

grāmatvedību” 7.panta prasības, kuras nosaka, ka grāmatvedībā iesniegtajos dokumentos 

ikviens uzrādītais darījums ir jāapraksta un jāpamato. Tā kā pašvaldība ne visos gadījumos 

sagatavo reprezentācijas tāmes katram atsevišķam pasākumam vai pasākumu grupai un 

dažos konstatētos gadījumos nepievieno dalībnieku sarakstus, pastāv risks, ka pretēji 

normatīvajos aktos
39

 noteiktajam  amatpersonas ar finanšu līdzekļiem nav rīkojušās 

                                                 
38

  20.06.2001. Darba likums 137.pants 
39

 Likuma par budžetu un finanšu vadību 46.panta pirmā daļa, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punkts (likuma nosaukums redakcijā no 01.01.2013.).   
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lietderīgi. Ieteikts izstrādāt „Noteikumus par reprezentācijas izdevumu uzskaites un 

norakstīšanas kārtību”. Ar minēto kārtību jāiepazīstina iestāžu atbildīgos darbiniekus un 

jānosaka, ka grāmatvedībā apmaksai tiek pieņemti tikai atbilstīgi iekšējo un ārējo 

normatīvo aktu prasībām sagatavoti attaisnojuma dokumenti, t.sk. tāmes par 

paredzamajiem izdevumiem un norakstīšanas akti ar detalizētu organizēto pasākumu 

aprakstu, dalībnieku skaitu u.c. aktuālu informāciju. 

5.3. Konstatējām, ka pašvaldībā darbiniekiem (esošajiem un bijušajiem) dazādos dzīves 

svarīgos notikumos, pasākumos tiek pasniegti ziedi. Uzmanību jāpievērš likuma Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli nosacījumiem. 

     Līdz šim, piemērojot likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) normas, 

tika ņemti vērā MK noteikumi Nr.112 Noteikumi par ienākumiem, par kuriem jāmaksā 

algas nodoklis. Šie noteikumi zaudējuši spēku no 26.09.2014. pēc jauno  MK noteikumu 

stāšanās spēkā Nr.899 Likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu piemērošanas 

kārtība un iepriekš minētie skaidrojumi iekļauti 18.
3
, 18.

4
, 18.

5
, 18.

6
, 18.

7
 un 18.

8
punktos, 

kā arī precizēti 18.
1
 un 18.

2
punktā. 

 

5.4. Pārbaudē konstatēts, ka Smiltenes ģimnāzijai pasniegta dāvanu karte 300 euro vērtībā. 

Revidentu skatījumā dāvanu karšu iegāde un pasniegšana savām iestādēm nav pieļaujama. 

Ja ir pieļauti minētie gadījumi, pasniegto dāvanu karšu vērtību jāuzskaita zembilances 

kontā un jānoraksta tikai pēc tam, kad iestāžu vadītāji ir iesnieguši aktu un EKA čekus vai 

rēķinus/pavadzīmes par iegādātajām materiālajām vērtībām. 

 

6.  Veicot  naudas līdzekļu uzskaites kontroli būtiskas neatbilstības nav konstatētas, bet vērsta 

uzmanība uz sekojošo:  

6.1. atsevišķos gadījumos izrakstītajās darījuma kvītīs (17.01.2014. AC 755796, 

16.01.2014. AC 755786 ) pieļauti nekorekti labojumi, veicot šos labojumus uz esošiem 

cipariem, kas ir pretrunā normatīvajā aktā
40

 noteiktajam- “ja tiek laboti attaisnojuma 

dokumenti vai grāmatvedības reģistri, labojumu izdara ar jaunu ierakstu, kas labo vai 

atsauc iepriekšējo ierakstu”. 

6.2. Pārbaudē konstatēti atsevišķi gadījumi, kad VID reģistrētās kvītis netiek aizpildītas 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām
41

. Šajos noteikumos noteikts, ka VID 

reģistrētajā kvītī tiek norādīti šādi rekvizīti: sniegtā pakalpojuma veids, apjoms, cena un 

vērtība (piemēram, darījuma kvītis par apkures, īres apmaksu). 

 

Smiltenes ģimnāzija 

     Veicot atsevišķu grāmatvedības uzskaites kontu pārbaudi grāmatvedībā, konstatēts:  

      7. Pārbaudot pārvaldības dokumentu sagatavošanas un reģistrēšanas kārtību, esam konstatējuši, 

ka ģimnāzijā ir izdoti rīkojumi par darbinieku aizvietošanu viņu prombūtnes laikā, bet 

rīkojumos nav uzrādīta samaksas kārtība; 

      8.  Uz pārbaudes dienu ar direktores rīkojumu pieņemti darbā darbinieki, kuri jau ir darba 

tiesiskajās attiecībās ar iestādi, bet nav noformēti attiecīgie dokumenti (darba līgumi, 

vienošanās). Ģimnāzijas vadībai nepieciešams izvērtēt dokumentu sagatavošanas atbilstību 

Darba likuma prasībām.Vērsta uzmanība, ka nepieciešamības gadījumos, darbiniekam var 

uzdot veikt papildus pienākumus viena darba līguma ietvaros.  

                                                 
40

 MK 21.10.2003. noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 28.,29.punkti 
41

 Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumi Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un 
iekārtu lietošanas kārtība” 61.6.apakšpunkts 

http://likumi.lv/doc.php?id=56880
http://likumi.lv/doc.php?id=56880
http://likumi.lv/doc.php?id=56880
http://likumi.lv/doc.php?id=47540
http://likumi.lv/doc.php?id=47540
http://likumi.lv/doc.php?id=218825
http://likumi.lv/doc.php?id=218825
http://likumi.lv/doc.php?id=218825
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     9.  Iestādē saņemot iespieddarbus ( grāmatas) netiek sastādīti atbilstīgi akti, kā arī 

pamatlīdzekļu lietā nav pievienoti attaisnojuma dokumentu oriģināli. Vēršam uzmanību uz 

to, ka aktos par bez atlīdzības saņemtajiem ilgtermiņa ieguldījumiem no budžeta iestādēm 

jābūt iekļautai visai normatīvajā aktā
42

 norādītajai informācijai un aktos par ziedojuma 

dāvinājuma veidā saņemtajām materiālajām vērtībām jābūt norādītam ziedotāja 

nosaukumam un reģistrācijas Nr. (juridiskai personai), lai šo informāciju varētu atspoguļot 

gada pārskatā atbilstoši normatīvā akta
43

 prasībām. 

    10.  Pārbaudot degvielas norakstīšanas kārtību, konstatēts, ka maršruta lapās M.B. decembra 

mēnesī uzrādīti braucieni uz firmām pēc preču iegādes. Salīdzinot ar decembra mēnesī 

iegādāto preču reģistru ar maršruta lapā uzrādītajām firmām preces nav iegādātas (SIA 

Lauku apgāds un meliorācija, Smiltenes koks,Latvijas meži), kas liecina, ka degviela 

faktiski tiek norakstīta ar mērķi izmantot piešķirto mēneša degvielas limitu, bez tam 

maršruta lapā  uzrādīts brauciens 06.12.2014., kas nav atspoguļots darba laika uzskaites 

tabelē, līdz ar to radot nodokļu risku; 

            - maršruta lapās nav norādītas konkrētas adreses, līdz ar to I.K. maršruta lapā  uzrādot 

maršrutu “Trikāta-Smiltene-Rīga-Smiltene- Trikāta” 24.09. nobraukti 351 km, bet 31.10. 

minētā maršrutā nobraukti 373 km. 

    11. Pārbaudot prasību un saistību uzskaites kārtību, vērsta uzmanība uz to, ka izrakstot rēķinus 

tajos ir jāuzrāda sniegtā pakalpojuma nosaukums atbilstīgi apstiprinātajam izcenojumam, 

piemēram, 30.10.2014. izrakstīts rēķins Nr.52 LFF Vidzemes futbola centram, konkrēts 

pakalpojuma nosaukums nav uzrādīts ; 

konstatējām, ka  rēķinos uzrādīts samaksas datumus, kas neatbilst noslēgtajos līgumos 

paredzētajiem termiņiem. Iepriekš minēto nosacījumu ievērošana ir būtiska,  jo saskaņā ar 

normatīvo aktu
44

 ”prasības un samaksātos avansus gada beigās sadala grupās pēc to 

apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma un atbilstoši tām nosaka uzkrājumu apmēru”. 

    12.  Ar SIA „VIBO” joprojām nav noslēgts līgums par apkuri, līdz ar to ģimnāzija neatgūst 

naudas līdzekļus par apkures izmaksām.  

Normatīvā akta 
45

 5. pants “Aizliegums nodot publiskas personas mantu bezatlīdzības 

lietošanā “ paredz: 

(1) Publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai 

bezatlīdzības lietošanā. 

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad: 

 5) publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto 

valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. 

 (3
1
) Tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās 

mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus.  

Bez tam esam konstatējuši, ka sabiedrība uz 30.09.2014. ir kavējusi maksājumus par 

elektrību  3956,92 euro vērtībā, jeb 7 mēnešu robežās. 

       

    13. Norēķinu uzskaites dokumentu izlases pārbaudes gaitā, konstatējām, ka atsevišķos 

gadījumos ģimnāzijas apmaksātiem pakalpojumiem vai precēm nav sniegts pamatots un 

izvērsts skaidrojums par veikto izmaksu mērķi, kā to nosaka likuma „Par grāmatvedību” 

                                                 
42

 15.12.2009. MK noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”  19.punkts 
43

15.10.2013. MK noteikumi Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 59.6.3. punkts 
44

 Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”  
102.punkts 
45

 10.07.1995. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 
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7.panta prasības, t.i. grāmatvedībā iesniegtajos dokumentos ikviens uzrādītais darījums ir 

jāapraksta un jāpamato. Piemēram, 09.09.2014 no SIA “Foto Druka” ar pavadzīmi 

Nr.DAT SFD 000109 iegādātas 12 krūzītes 60 euro vērtībā un norakstītas pie iegādes aktā 

uzrādot, ka krūzītes izlietotas skolas reprezentācijas pasākumos, neuzrādot konkrēti kādos 

pasākumos un minot dalībnieku skaitu. 

     14. Konstatējām, ka iestādē darbiniekiem (esošajiem un bijušajiem) tiek pasniegti  ziedi. 

Uzmanību jāpievērš likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli nosacījumiem, jo nodokļu 

audits minētās personificētās izmaksas varētu atzīt par ar nodokli apliekamiem darījumiem.  

     15. Analizējot pārskata par budžeta izpildi uzrādīto datu atbilstību ekonomiskās      

klasifikācijas kodiem, esam konstatējuši, ka atalgojuma uzskaitē nav ievērotas Ministru 

kabineta noteikumu
46

 prasības par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām. Piemēram, pārbaudes periodā ir izdoti rīkojumi par 

darbinieku aizvietošanu un aprēķinātas piemaksas iekļautas EKK 1119 Pārējo darbinieku 

mēnešalga (darba alga), bet faktiski bija jāurāda EKK 1147 Piemaksa par papildu darbu.  

Palsmanes internātpamatskola 

    Veicot atsevišķu grāmatvedības uzskaites kontu pārbaudi grāmatvedībā, būtiskas    

neatbilstība vai nepilnības nav konstatētas, bet ir vērsta uzmanība uz to, ka: 

16. Nepieciešams apstiprināt degvielas patēriņa normas malkas zāģim par darba stundu                      

vai  konkrētam darba apjomam (m
3
).  

     17. pārbaudes periodā ir apmaksāti saldumi iestādes organizētajam Ziemassvētku pasākumam, 

kuri attiecināti uz EKK 2363 “Ēdināšanas izdevumi”, kaut gan saskaņā ar novada domes 

apstiprināto izdevumu klasifikācijas kodu skaidrojumu, minēto izmaksu atspoguļošanai 

paredzēts EKK 2390 ”saldumi, skolas un izglītības iestādes organizētajos pasākumos”. 

 

Izvērtējot iepriekš sniegto informāciju, varam secināt, ka esam guvuši pietiekamus 

pierādījumus tam, ka Smiltenes novada domes darba organizācijas dokumenti un grāmatvedības 

uzskaites sistēma atbilst pastāvošai likumdošanai, un būs pietiekošs pamatojums patiesa 2014.gada 

finanšu pārskata sagatavošanai un apstiprināšanai. 

Mēs revīziju turpināsim pēc pārskata gada kontu slēguma un pārbaudīsim vai ir novērstas 

starpziņojumā minētās nepilnības, pārbaudīsim veikto inventarizāciju rezultātus, izlases veidā 

pārbaudīsim aktīvus, pasīvus un naudas plūsmu, kā arī analizēsim budžeta ieņēmums- izdevumus. 

Pārbaudīsim gada pārskata sastādīšanas pareizību, atbilstīgi 2014.gada 15.oktobra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.    

 

  

Judīte Jakovina 

SIA “Audit Advice” valdes locekle, zvērināta revidente 

komercsabiedrības licence.Nr.134 

zvērināta revidenta sertifikāts Nr.105 
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 Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr. 1031 „Budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām” 

http://likumi.lv/doc.php?id=56880
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Pielikums nr.3  

DOMES LĒMUMS  

 


