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4.Uzņēmējdarbības vide 

Faktori, kas nosaka uzņēmējdarbības sekmīgu attīstību, ir gan novada teritoriālais izvietojums, gan 
nepieciešamo resursu (cilvēkresursu, dabas resursu, atbilstošas infrastruktūras un finanšu resursu) 
pieejamība un kvalitāte, gan normatīvā vide, kuru lielā mērā regulē valsts līmeņa likumdošana. Tomēr 
arī pašvaldības rīcībā ir atbalsta instrumenti, ar kuru palīdzību var nodrošināt uzņēmējdarbības 
attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt Smiltenes uzņēmēju konkurētspēju un novada izaugsmi kopumā. 

Šajā nodaļā raksturota Smiltenes novada uzņēmējdarbības vide, analizējot uzņēmējdarbības aktivitāti, 
t.sk. uzņēmumu skaita dinamiku un struktūru, plašāk pārstāvētās nozares un tajās strādājošos 
uzņēmumus, kā arī identificējot uzņēmējdarbību veicinošus un bremzējošus faktorus un pašvaldības 
darbību uzņēmējdarbības vides attīstības sekmēšanā. 

4.1. Uzņēmējdarbības aktivitāte 

Pēc SIA „Lursoft” datiem 20 gadu laikā, sākot no 1991. gada, Smiltenes novadā ir reģistrēti 1378 
uzņēmumi. Pēc 2008.-2009. gada krīzes ekonomiskā aktivitāte atjaunojas, par to liecina reģistrēto 
uzņēmumu skaita dinamika. 2010. gadā reģistrētas 37 komercstruktūras, kas ir par 85% vairāk kā 
iepriekšējā gadā. 2011. gada astoņos mēnešos ir reģistrētas jau 35 komercstruktūras. 

 
4.1.attēls.Smiltenes novadā reģistrēto uzņēmumu dinamika, 1991.-2011.g. 
Datu avots: SIA „Lursoft”. 

Pēc uzņēmējdarbības formas Smiltenes novadā dominē zemnieku saimniecības (ZEM) – 45%, 37% ir 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 7% ir individuālie uzņēmumi (IND), vēl 7% ir individuālie 
komersanti (IK), citas uzņēmējdarbības formas (akciju sabiedrība, filiāle, kooperatīvā sabiedrība un 
citas) kopā veido aptuveni 4%. 

 
4.2.attēls. Smiltenes novadā reģistrēto uzņēmumu sadalījums pa uzņēmējdarbības formām.  
Datu avots: SIA „Lursoft”. 
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Līdztekus jaunu uzņēmumu dibināšanai daļa uzņēmumu tiek likvidēti. Smiltenes novadā, sākot no 
2000. gada, reģistrēto uzņēmumu skaita bilance pret likvidēto uzņēmumu skaitu saglabājās pozitīva.  

 
4.3.attēls. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Smiltenes novadā, 2000.-2011.g. 
Datu avots: SIA „Lursoft. 

2011. gada septembrī SIA „Lursoft” datu bāzē ir atrodami 1046 Smiltenes novadā reģistrēti un 
nelikvidēti uzņēmumi. Šo uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms – 14,5 milj. latu. 
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4.1.tabula. Uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām Smiltenes novadā.  

Forma 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kopā

Individuālais komersants (IK) 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 0 4 8 11 12 5 8 13 4 9 7 93

Filiāle (FIL) 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 10

Ārvalsts komersanta filiāle (AKF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pilnsabiedrība (PS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Akciju sabiedrība (AS) 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Komandītsabiedrība (KS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 1 16 26 16 8 7 6 20 10 17 10 13 14 17 23 27 20 25 12 27 27 342

Akciju sabiedrība (AS) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 14 42 39 21 10 6 6 9 7 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166

Filiāle (FIL) 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums (KSS) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Individuālais uzņēmums (IND) 5 14 15 28 17 8 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 101

Kooperatīvā sabiedrība (KB) 0 5 18 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27

Kooperatīvo biedrību uzņēmums (KBU) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Pašvaldības uzņēmums (PSV) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Paju sabiedrība (PAJ) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Valsts uzņēmums (VU) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Zemnieku saimniecība (ZEM) 1 212 93 89 79 32 28 17 14 14 3 3 9 7 7 4 2 0 1 0 0 615

KOPĀ 25 296 196 157 121 53 46 54 37 44 19 21 31 36 42 37 32 39 20 37 35 1378

Uzņēmumu reģistrs 

Komercreģistrs 

 
Datu avots: SIA „Lursoft”, Statistika aktualizēta 03.09.2011. 
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Smiltenes novadā bez jau reģistrētajām uzņēmējdarbības struktūrām darbojas arī pašnodarbinātās 
personas, kuras nav iekļautas SIA „Lursoft” datu bāzē, bet tiek fiksētas Centrālās statistikas pārvaldes 
(CSP) datu bāzē. 

CSP klasifikācija 
Tirgus sektorā statistikas vienības: pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, 
komercsabiedrības, zemnieku un zvejnieku saimniecības.  

Ārpus tirgus sektora statistikas vienības: fondi, nodibinājumi un biedrības, valsts budžeta iestādes, 
pašvaldību budžeta iestādes. 

Centrālās statistikas pārvaldes dati par uzņēmējdarbības aktivitāti novadu griezumā ir pieejami tikai par 
2009. gadu. Pēc CSP datiem Smiltenes novadā kopējais еkonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas 
vienību skaits ir 944, t.i., uz 1000 iedzīvotājiem ir 66 еkonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības, 
kas ir vairāk kā vidēji Latvijā (57) un Vidzemes reģionā (59). 

Pēc CSP klasifikācijas Smiltenes novadā komercsabiedrības sastāda 25% (Latvijā vidēji 41%), 
pašnodarbinātie – 46% (Latvijā vidēji – 35%), zemnieku saimniecības – 24% (Latvijā vidēji 9.3%), 
individuālie komersanti 5% (Latvijā vidēji – 6.4%).  

 

4.4.attēls. Smiltenes novadā tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa 
uzņēmējdarbības formām, 2009.g. 
Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde. 

Smiltenes novadā praktiski nav lielu tirgus sektora dalībnieku. Pārsvarā (94%) ir mikro uzņēmumi. 

 

4.5. attēls. Smiltenes novadā tirgus sektora 
ekonomiski aktīvās statistikas vienības 
sadalījumā pa lieluma grupām, 2009.g. 
Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde. 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija 
Rekomendāciju 2003/361/EK par mikro, mazo un 
vidējo uzņēmumu definīciju: 
Mikro uzņēmums 

- max nodarbināto skaits – 9 
- gada apgrozījums un/vai gada bilances 

vērtība nepārsniedz 1.4 miljonus latu 
Mazais uzņēmums 

- max nodarbināto skaits – 49 
- gada apgrozījums un/vai gada bilances 

vērtība nepārsniedz 7 miljonus latu 
Vidējais uzņēmums 

- max nodarbināto skaits – 249 
- gada apgrozījums nepārsniedz 35.1 

miljonus latu un/vai gada bilances 
vērtība nepārsniedz 30.2 miljonus latu 
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Lielais uzņēmums 
- nodarbināto skaits – 250 un vairāk 
- gada apgrozījums pārsniedz 35.1 

miljonus latu vai gada bilances vērtība 
pārsniedz 30,2 miljonus latu. 

Galvenā uzņēmējdarbības joma ir lauksaimniecība un mežsaimniecība (430 ekonomiski aktīvās statistikas 
vienības). Tirdzniecībā ir reģistrētas 87 ekonomiski aktīvās statistikas vienības. 63 uzņēmumi ir reģistrēti 
apstrādes rūpniecībā, 125 sniedz citus pakalpojumus, neskaitot profesionālos, zinātniskos un tehniskos 
pakalpojumus (šis pakalpojumu veids apvieno 30 ekonomiski aktīvās statistikas vienības). 

 

4.6.attēls. Smiltenes novadā tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa 
galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.), 2009.g. 
Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde. 

No komercstruktūrām, kas Smiltenes novadā veic aktīvu uzņēmējdarbību, ir izanalizēti 100 uzņēmumi ar 
vislielāko apgrozījumu. To summārais apgrozījums 2010. gadā veidoja 163 milj. latu. 85% no 
komercstruktūru summārajiem ieņēmumiem Smiltenes novadā veidoja uzņēmumi, kuru gada 
apgrozījums pārsniedz 1 miljonu latu (šādu uzņēmumu ir 18 un kopējais apgrozījums sastāda 138,4 milj. 
latu). 

Skaitliski vislielākā grupa, t.i., uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 200 tūkst. latu, apvieno 42 uzņēmumus. To 
summārie ieņēmumi veido tikai 3% (5 miljonus latu). 
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4.7.attēls. Simts lielāko uzņēmumu sadalījums 
grupās pēc apgrozījuma 

4.8.attēls. Simts lielāko uzņēmumu apgrozījumu 
sadalījums pa uzņēmumu grupām. 

 
4.2.tabula. Smiltenes novada uzņēmumi ar apgrozījumu virs 1 milj. latu. 

Uzņēmums
Apgrozījums 

(LVL)
pret 2009 pret 2008 pret 2007 Darbības veids

AS "STORA ENSO LATVIJA" 49 732 548 2.55 reizes 2.36 reizes 94% Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, 

Mežkopība un citas mežsaimniecības 

darbības 

"FIRMA MADARA 89" SIA 21 655 958 16% 7% 20% Mazumtirdzniecība nespecializētajos 

veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas 

preces, dzērienus vai tabaku; Maizes 

ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu 

un kūku ražošana 

SIA "8 CBR" 12 309 258 2.22 reizes -7% -20% Ceļu un maģistrāļu būvniecība

SIA "GRAANUL INVEST" 7 810 060 -1% 27% 2.08 reizes Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, 

salmu un pīto izstrādājumu ražošana

AS "Strenču mežrūpniecības 

saimniecība"

7 673 631 60% 62% 19% Mežizstrāde

SIA "VUDLANDE" 7 162 922 30% 2.69 reizes 99% Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

SIA "SMILTENE IMPEX" 6 381 238 67% 2.33 reizes 27% Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

AS "SMILTENES PIENS" 5 213 958 -18% -24% -23% Piena pārstrāde un siera ražošana

SIA "LAUKU APGĀDS UN 

MELIORĀCIJA"

3 972 751 20% -14% -17% Metālizstrādājumu, krāsu un stikla 

mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

SIA "TROLL Smiltene" 3 965 026 8% 10% 6% Citu mēbeļu ražošana

SIA "VAIDENS" 2 298 978 15% -4% -2% Koka taras ražošana

"MEŽVALDE AD" SIA 2 168 510 70% 8% -30% Mežizstrāde

SIA "DIANA" 1 776 792 78% -9% -30% Mežizstrāde, medniecība, mežsaimniecība, 

kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie 

pakalpojumi, zāģēšana, ēvelēšana un 

impregnēšana 

SIA "VIDZEMES MEŽSAIMNIEKS" 1 536 440 81% 2.16 reizes 91% Mežkopība un citas mežsaimniecības 

darbības 

SIA "Smiltenes MRS" 1 466 167 98% 2.24 reizes 73% Mežizstrāde, kravu pārvadājumi pa 

autoceļiem 

SIA"SMILTENES KOKS" 1 209 163 17% 32% 15% Citu mēbeļu ražošana

SIA "SMILTENE MS" 1 035 732 50% -41% -67% Kokmateriālu, būvmateriālu un 

sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība

SIA "PALSA" 1 007 085 10% -20% -5% Piena lopkopība

KOPĀ 138 376 217  

Datu avots: SIA „Lursoft”. 

Datu analīze rāda, ka vairums lielo uzņēmumu, kuru apgrozījums ir lielāks nekā 500 tūkst. latu, ir 
pārvarējuši krīzi, un to ieņēmumu dinamika ir pozitīva. 

Straujš pieaugums (2-3 reizes) iezīmējas AS „STORA ENSO LATVIJA”, SIA „AL MEŽS”, SIA „MEŽROZE IG”, 
kas specializējas mežsaimniecībā. Citi šīs nozares pārstāvji (AS „Strenču mežrūpniecības saimniecība”, SIA 
„SMILTENE IMPEX”, SIA „VUDLANDE”) uzrāda stabilu pieaugumu 60-70% apmērā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu. 
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4.3.tabula. Smiltenes novada uzņēmumi ar apgrozījumu 500-1000 tūkst. latu. 

Uzņēmums
Apgrozījums 

(LVL)
pret 2009 pret 2008 pret 2007 Darbības veids

SIA "SAUKAS KŪDRA" SIA 967 970 75% 75% 77% Kūdras ieguve

SIA "EVENTO" 911 729 54% -2% 85% Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku 

būvniecība

SIA "ĶIKUTI-99" 885 480 -2% -20% 22% Ceļu un maģistrāļu būvniecība

SIA "Smiltenes NKUP" 847 263 2% 1% 24% Cita veida tīrīšanas darbības, ūdens 

ieguve, attīrīšana un apgāde 

Smiltenes pagasta z/s 

"ROŽKALNI"

803 570 20% 32% 2% Jauktā lauksaimniecība (augkopība un 

lopkopība)

SIA "AL MEŽS" 733 697 35% 3.22 reizes 2.64 reizes Mežizstrāde

SIA "TIM-T" 708 493 -16% -24% 3% Mazumtirdzniecība nespecializētajos 

veikalos, kuros galvenokārt pārdod 

pārtikas preces, dzērienus vai tabaku

SIA "PALSMANE" 670 225 -14% -14% 7% Jauktā lauksaimniecība (augkopība un 

lopkopība)

SIA "MEŽROZE IG" 627 134 2.87 

reizes

7.82 reizes nav datu Mežkopība un citas mežsaimniecības 

darbības

SIA "AGROTEHNIKA 

SMILTENE"

623 620 -1% -70% nav datu Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to 

piederumu vairumtirdzniecība, 

automobiļu un motociklu pārdošana, 

apkope un remonts

SIA "LAR & CO" 613 805 6% -6% -4% Mazumtirdzniecība nespecializētajos 

veikalos, kuros galvenokārt pārdod 

pārtikas preces, dzērienus vai tabaku

SIA "SPRĪDĪTIS" 611 540 1% -33% -45% Cūkkopība, augkopība; dārzeņkopība; 

dārzkopība 

SIA "PAN-TRANS" 587 472 2.18 

reizes

2.33 reizes 2.09 reizes Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

SIA "AUTO DRAUGIEM" 577 967 3.07 

reizes

nav datu nav datu Automobiļu un citu vieglo 

transportlīdzekļu pārdošana

SIA "LĪVENA APTIEKA" 573 005 6% 3% 39% Farmaceitisko izstrādājumu 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos

SIA "VIDZEMĪTE" 546 756 18% -7% 0% Jauktā lauksaimniecība (augkopība un 

lopkopība)

Bilskas pagasta z/s 

"KALĒJIŅI 1"

539 913 43% 39% 54% Piena lopkopība

KOPĀ 11 829 639  
Datu avots: SIA „Lursoft”. 

Pateicoties valsts pasūtījumiem, atjaunojas darbība ceļu un maģistrāļu būvniecībā. SIA „8 CBR” 
apgrozījums 2010. gadā veidoja 12,3 milj. latu. Tas ir par 20% zemāks par pirmskrīzes līmeni, bet 2.2 
reizes pārsniedz 2009. gada rezultātus. 

Aktīvi attīstās autopārvadātāju uzņēmums SIA „PAN-TRANS”, kas apgrozījumu ir palielinājis vairāk kā 
divas reizes līdz 587 tūkst. latiem. 

Smiltenes novadā, tāpat kā Latvijā kopumā, atjaunojas pieprasījums pēc vieglajiem automobiļiem, kas 
ļāva SIA „AUTO DRAUGIEM” trīskārt palielināt apgrozījumu, salīdzinot ar 2009. gadu. 

Pozitīvi attīstās kūdras ieguve (SIA „SAUKAS KŪDRA”), dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (SIA 
„EVENTO”), kuru apgrozījums 2010. gada pārsniedza 900 tūkst. latu. 

No simts analizētajām komercstruktūrām ar lauksaimniecību nodarbojas 16, kas liecina par to, ka šajā 
nozarē dominē nelielas saimniecības, kuru gada apgrozījums ir mazāks kā 30 tūkst. latu. Lielās 
saimniecības ar apgrozījumu virs pusmiljona latu, tai skaitā SIA „PALSA”, ZS „ROŽKALNI”, ZS „KALĒJIŅI 1”, 
tirgus svārstības ietekmē mazāk, kas ļauj tām saglabāt produkcijas realizācijas apjomus un ieņēmumu 
līmeni. 
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4.4.tabula. Privātās Investīcijas Smiltenes novadā (investīcijas virs 50 000 Ls). 

Investīciju apjoms, LVL 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 2012.g. 

50 000–1 000 000 12 10 5 1 10 18 10 (līdz 
novembrim) 

Virs 1 000 000     1     2   

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldības būvvaldes dati. 

Būvvaldes datus analizējot, var secināt, ka pēdējo gadu laikā privātās investīcijas ir palielinājušās un pat 
pārsniedz pirmskrīzes līmeni.  

4.2. Uzņēmējdarbības nozares 

Pēc CSP 2009. gada datiem Smiltenes novadā bija 944 ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas 
vienības. 45% no tām darbojās lauksaimniecība un mežsaimniecībā, tikpat pakalpojumu sfērā, 7% – 
rūpniecībā un 3% – būvniecībā.  

 

4.9.attēls. Smiltenes novadā reģistrēto uzņēmumu sadalījums pa ekonomikas nozarēm, 2009.g.  
Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde. 

4.2.1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība 

Atbilstoši klasifikācijai (NACE 2. red.) pēc CSP datiem par 2009. gadu Smiltenes novadā ir reģistrēti 430 
uzņēmumi, kuru darbības sfēra ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība. Lielākā daļa no šīm 
uzņēmējdarbības struktūrām (87%) nodarbojas ar lauksaimniecību, gandrīz 13% – mežsaimniecību un 
mežizstrādi. 

4.4.tabula. Lauksaimniecības, mežsaimniecības  un zivsaimniecības nozares uzņēmumi sadalījumā pa 
galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.) un lieluma grupām. 

 Pavisam Mikro Mazās Vidējās Lielās 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un 
zivsaimniecība (A) 

430 415 11 4 ... 

Augkopība un lopkopība, medniecība un 
saistītas palīgdarbības (01) 

374 366 5 3 ... 

Mežsaimniecība un mežizstrāde (02) 54 47 6 1 ... 

Zivsaimniecība (03) 2 2 ... ... ... 

Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde. 
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Lauksaimniecība 
Vēsturiski Smiltenes novadā samērā aktīvi ir attīstījusies lauksaimniecība, galvenokārt, piena un gaļas 
ražošana. Komercstruktūru vidū pēc darbības apjoma dominē mikrouzņēmumi (līdz 9 darbiniekiem, 
apgrozījums nepārsniedz 1.4 milj. latu). Nelielu daļu veido mazie uzņēmumi (5) un vidējie uzņēmumi (3).  

Pēc Valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” datiem uz 01.07.2011. dzīvnieku kopskaits 
Smiltenes novadā bija 37220 vienības, tai skaitā vairāk kā 10,6 tūkst. vienību liellopu, vairāk kā 8 tūkstoši 
cūku, gandrīz 1,4 tūkstoši aitu.  

4.5.tabula. Dzīvnieku skaits Smiltenes novadā. * 

Smiltenes novads 
Dzīvnieku skaits 

Liellopi Cūkas Aitas Kazas Zirgi 
Citi 

dzīvnieki 
KOPĀ 

Bilskas pagasts 2 064 414 90 25 8 954 3 555 

Blomes pagasts 1 775 82 123 203 86 493 2 762 

Brantu pagasts 1 185 0 243 7 10 301 1 746 

Grundzāles pagasts 1 535 497 214 26 8 207 2 487 

Launkalnes pagasts 204 7 017 74 11 7 546 7 859 

Palsmanes pagasts 939 51 11 35 6 600 1 642 

Smiltene 606 0 0 9 0 33 648 

Smiltenes pagasts 950 0 556 27 48 811 2 392 

Variņu pagasts 1 397 14 70 40 18 12 590 14 129 

KOPĀ: 10 655 8 075 1 381 383 191 16 535 37 220 

Datu avots: Valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs”, uz 01.07.2011.  

* Variņu pagastā putnu ferma likvidēta. 

Smiltenes novadā atrodas 431 liellopu novietnes, 5 no tām ir paredzētas vairāk kā 500 lopu turēšanai, 22 
fermas – no 100 līdz 300 liellopu vienībām. Ir uzskaitītas 248 mazās saimniecības, kurās tiek audzētas līdz 
5 govīm. 

4.6.tabula. Liellopu novietnes Smiltenes novadā sadalījumā pa pagastiem un dzīvnieku skaitu. 

Smiltenes novads 
Liellopu novietnes 

Kopā 1-5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-300 301-500 >500 

Bilskas pagasts 99 55 17 4 15 4 3 0 1 

Blomes pagasts 58 27 11 9 3 4 3 0 1 

Brantu pagasts 41 33 3 2 0 1 0 1 1 

Grundzāles pagasts 66 32 8 7 10 5 4 0 0 

Launkalnes pagasts 23 15 2 2 3 1 0 0 0 

Palsmanes pagasts 48 29 7 1 6 1 4 0 0 

Smiltene 4 3 0 0 0 0 0 0 1 

Smiltenes pagasts 46 22 5 9 5 2 3 0 0 

Variņu pagasts 46 32 6 2 1 0 2 2 1 

KOPĀ: 431 248 59 36 43 18 19 3 5 

* Atbilstoši V/a „Lauksaimniecības datu centrs” sniegtajai informācijai liela liellopu novietne (>500) reģistrēta pēc 

adreses Liepkalni, Smiltene, Smiltenes novads, LV4729. 
Datu avots: Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs", uz 01.07.2011.  

Smiltenes novada Launkalnes pagasts ir novada cūkkopības centrs. Šajā pagastā tiek audzēti 87% no 
visām Smiltenes novada cūkām. Saimniecībā tiek audzēti vairāk kā 7 tūkstoši lopu, no kurām 4,5 tūkstoši 
ir nobarojamās cūkas, 1330 sivēnmātes, 835 piena sivēnu. 
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4.7.tabula. Smiltenes novada cūkkopības saimniecību specializācija.  

Smiltenes novads 

Dzīvnieku skaits  

Cūkas 
kopā 

Sivēnmātes 
Vaislas 

kuiļi 
Vaislas 

jauncūkas 
Nobarojamās 

cūkas 
Piena sivēni 

Bilskas pagasts 414 78 1 39 127 169 

Blomes pagasts 82 11 1 2 28 40 

Brantu pagasts 0 0 0 0 0 0 

Grundzāles pagasts 497 66 1 16 320 94 

Launkalnes pagasts 7017 1330 16 182 4654 835 

Palsmanes pagasts 51 0 0 2 45 4 

Smiltene 0 0 0 0 0 0 

Smiltenes pagasts 0 0 0 0 0 0 

Variņu pagasts 14 3 1 0 0 10 

KOPĀ: 8075 1488 20 241 5174 1152 

Datu avots: Valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs" , 01.07.2011. 

4.8.tabula. Smiltenes novadā citu dzīvnieku veidi un skaits. 

Smiltenes novads 

Citi dzīvnieki 

Visi Mājputni* Truši Kažokzvēri 
Bišu 

saimes 
Savvaļas 
dzīvnieki 

Savvaļas 
putni 

Akvaku
ltūras 

Blomes pagasts 493 170 75 75 173 0 0 0 

Brantu pagasts 301 60 50 50 141 0 0 0 

Grundzāles pagasts 207 101 0 0 105 0 0 1 

Launkalnes pagasts 546 70 42 42 169 12 210 1 

Palsmanes pagasts 600 130 43 367 60 0 0 0 

Smiltene 33 7 0 0 26 0 0 0 

Smiltenes pagasts 811 205 277 277 51 0 0 1 

Variņu pagasts 12590 12058 188 188 155 0 0 1 

KOPĀ: 16535 12903 1035 1359 1012 12 210 4 

Datu avots: Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" , 01.07.2011. 

* Variņu pagastā putnu ferma likvidēta. 

Pēc Lursoft datiem no kompānijām, kuru apgrozījums pārsniedz 500 tūkst. latu, ar piena lopkopību 
nodarbojas SIA „Palsa” un ZS „Kalējiņi 1”. Pateicoties produktīvu lopu šķirņu iepirkumam no Holandes un 
Vācijas, fermu saimniecības nodrošina augstus labas kvalitātes piena izslaukumus (~10 000kg). Jauktajā 
lauksaimniecības specializējas ZS „ROŽKALNI”, SIA „PALSMANE”, SIA „SPRĪDĪTIS”, SIA „VIDZEMĪTE”, kā arī 
virkne citu saimniecību ar mazāku apgrozījumu. 

4.9.tabula. Lielākie lauksaimniecības produkcijas ražotāji Smiltenes novadā. 

Kompānija 
Apgrozījums 
2010.g. (LVL) 

Darbības veids 

SIA „PALSA” 1 007 085 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 

ZS „ROŽKALNI” 803 570 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)  

SIA „PALSMANE” 670 225 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 

SIA „SPRĪDĪTIS” 611 540 Cūkkopība, augkopība; dārzeņkopība; dārzkopība  

SIA ‘VIDZEMĪTE” 546 756 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 

ZS „KALĒJIŅI 1” 539 913 Piena lopkopība 

SIA „AGRO SMILTENE” 492 111 Augkopības papilddarbības 

 ZS „DIMANTI” 372 622 Piena lopkopība 
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SIA „KALNA TOMĒNI” 319 238 Piena lopkopība 

Datu avots: Lursoft. 

Mežsaimniecība  
Pēc Valsts zemes dienesta datiem Smiltenes novadā nedaudz vairāk kā pusi teritorijas – 52% vai 49 tūkst. 
ha aizņem meži, aptuveni 55% meža teritoriju atrodas privātīpašumā, 45% pieder valstij. Šajā nozarē pēc 
CSP datiem par 2009. gadu darbojās 54 komercuzņēmumi.  

Lursoft datu analīze par 2010.gadu ļauj atsevišķi izdalīt lielos reģionālā mežizstrādes tirgus dalībniekus. 

4.10.tabula. Smiltenes novada mežsaimniecības uzņēmumi ar apgrozījumu virs 200 tūkst. latu. 

Kompānija 
Apgrozījums 
2010.g. (LVL) 

Darbības veids 

AS „STORA ENSO LATVIJA” 49 732 548 
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, mežkopība un citas 
mežsaimniecības darbības  

AS „Strenču mežrūpniecības 
saimniecība” 

7 673 631 Mežizstrāde 

SIA „VUDLANDE” 7 162 922 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

SIA „SMILTENE IMPEX” 6 381 238 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

SIA „MEŽVALDE AD” 2 168 510 Mežizstrāde 

SIA „DIANA” 1 776 792 Mežizstrāde, mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana 
un ar to saistītie pakalpojumi, zāģēšana, ēvelēšana un 
impregnēšana  

SIA „VIDZEMES MEŽSAIMNIEKS” 1 536 440 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības  

SIA „Smiltenes MRS” 1 466 167 Mežizstrāde, kravu pārvadājumi pa autoceļiem  

SIA „AL MEŽS” 733 697 Mežizstrāde 

SIA „MEŽROZE IG” 627 134 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības 

SIA „Baltic Components 
Launkalne” 

416 233 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

SIA „ELVARS” 291 792 Mežizstrāde, mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana 
un ar to saistītie pakalpojumi, zāģēšana, ēvelēšana un 
impregnēšana  

SIA „ZIĶERI” 287 350 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

SIA „SANTALS” 233 589 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

Datu avots: SIA „Lursoft”. 

4.2.2. Ieguves un apstrādes rūpniecība 

Izejvielu bāzes esamība nosaka pārstrādes rūpniecības virzienus:  
 pārtikas produktu ražošana,  
 koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, ieskaitot mēbeļu ražošanu, 
 kūdras ieguve.   

Atbilstoši CSP datiem par 2009. Gadu, ražošanas sektorā bija iesaistīti 64 Smiltenes novadā reģistrēti 
uzņēmumi. 
 
4.11.tabula. Smiltenes novada rūpniecības nozares uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības 
veidiem (NACE 2.red.) un lieluma grupām. 

 Pavisam Mikro Mazās Vidējās 

Ieguves un apstrādes rūpniecība (B+C) 64 48 9 7 

Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (08) 1 0 1 0 

Pārtikas produktu ražošana (10) 4 3 0 1 

Apģērbu ražošana (14) 11 11 0 0 

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot 
mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16) 

29 18 6 5 
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Poligrāfija un ierakstu reproducēšana (18) 1 1 0 0 

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (23) 3 3 0 0 

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un 
iekārtas (25) 

5 5 0 0 

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu 
ražošana (28) 

1 1 0 0 

Mēbeļu ražošana (31) 4 1 2 1 

Cita veida ražošana (32) 5 5 0 0 

Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde. 

Ražošanas sektorā, tāpat kā lauksaimniecības sektorā, pēc ražošanas apjoma un nodarbināto skaita 
dominē mikro uzņēmumi (75% no kopējā skaita), līdztekus tiem pastāv arī vidēja līmeņa uzņēmumi tādos 
darbības veidos kā pārtikas produktu ražošana, koksnes izstrādājumu ražošana, mēbeļu ražošana.  

 

4.12.tabula. Smiltenes novada rūpniecības uzņēmumi ar apgrozījumu virs 500 tūkst. latu. 

Kompānija 
Apgrozījums 
2010.g. (LVL) 

Darbības veids 

SIA „GRAANUL INVEST” 7 810 060 
Koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto 
izstrādājumu ražošana 

AS „SMILTENES PIENS” 5 213 958 Piena pārstrāde un siera ražošana 

SIA „TROLL Smiltene” 3 965 026 Mēbeļu ražošana 

SIA „VAIDENS” 2 298 978 Koka taras ražošana 

SIA „SMILTENES KOKS” 1 209 163 Mēbeļu ražošana 

SIA „SAUKAS KŪDRA” 967 970 Kūdras ieguve 

Datu avots: Lursoft. 

SIA „GRAANUL INVEST" 
Datu avots: www.graanulinvest.ee/lv. 

AS “Graanul Invest” ir uzņēmums, ir uzņēmums, kas balstās uz privātkapitālu un nodarbojas ar 
bioenerģētikas attīstīšanu un atjaunojamas enerģijas ražošanu. Uzņēmums darbību uzsāka 2003. gadā. 

Uzņēmums ir strauji attīstījies un ir Baltijas valstu lielākais granulu ražotājs. Eiropas mērogā uzņēmums ar 
savu ražošanas apjomu ir piecu pirmo ražotāju skaitā. Darbības pirmajā posmā tika uzceltas divas granulu 
rūpnīcas, pirmā no tām Igaunijā Imaverē un otra Lietuvā Alytus pilsētā. 

Otrajā posmā 2005. gada beigās, tika uzsākta trešās granulu rūpnīcas būve Latvijā Launkalnē, rūpnīca tika 
pabeigta 2007. gadā. 2006. gadā ir iegādāta Imaverē esošā granulu rūpnīca OÜ Delcotek, kurā granulu 
ražošana ir uzsākta jau 1999. gadā. 

Četru rūpnīcu kopējā ražošanas jauda gadā ir 330 000 tonnas zāģskaidu granulu. Piecu gadu laikā 
uzņēmums plāno palielināt vismaz 25% no pašreizējās ražošanas jaudas un kļūt par lielāko Eiropas 
granulu ražotāju. Uzņēmumā nodarbināti 105 cilvēki.  

Granulu ražošanas procesā notiek enerģijas taupīšana, ražošanas procesā izmantojot tikai atjaunojamus 
enerģijas avotus (izņemot elektrību). Kā izejvielas tiek izmantotas mizota skujkoka zāģskaidas un 
zāģmateriālu apstrādē radušās sausās zāģskaidas un ēveļskaidas. Industriālo granulu ražošanā tiek 
izmantoti arī lapkoku zāģskaidas un skujkoku zāģskaidas, kā arī šķeldas ar mizu. Kompānijai ir savi 
termināli Klaipēdas, Rīgas, Bekkeru un Pērnavas ostās. 

AS „SMILTENES PIENS” 
Datu avots: www.smiltenespiens.lv 
AS „Smiltenes piens” ir Latvijā trešais lielākais piena pārstrādes uzņēmums puscieto sieru ražošanā un 
sestais lielākais piena pārstrādes uzņēmums Latvijā.  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam. I sējums (2.daļa) „Esošās situācijas analīze” 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

101 

 

AS „Smiltenes piens” ražo plašu piena produktu klāstu – pienu, kefīru, sviestu, skābu krējumu, saldo 
krējumu, vājpiena un pilnpiena biezpienu, biezpiena izstrādājumus un sieru. Uzņēmuma ražotā 
produkcija ir dabīga, bez konservantiem un tās ražošanā netiek izmantoti piena pulveri. 
 

 

 
  

AS „Smiltenes piens” ir vienīgais uzņēmums Latvijā un tuvākajās kaimiņvalstīs, kur top īpašais, 
ekskluzīvais „Latvijas” siers.  

AS „Smiltenes piens” veic pilnu piena pārstrādes ciklu – piena sagādi, pārstrādi, piena produktu ražošanu 
un realizāciju. Augstas kvalitātes pienu uzņēmumam piegādā vairāk kā 150 piegādātāji no Valkas, Cēsu, 
Gulbenes, Madonas, Limbažu, Alūksnes, Valmieras novadiem. AS „Smiltenes piens” pārdod savu 
produkciju gan Latvijā, gan eksportē uz Krieviju, Igauniju, Vāciju, Izraēlu, ASV, un galvenais eksporta 
produkts ir siers. 

SIA „TROLL Smiltene” 
Datu avots: www.troll.lv 

Pirmā TROLL ražotne ir dibināta 1994. gadā Smiltenē, Latvijā, piegādājot gultiņas uz Zviedrijas tirgu. 
Pirmsākumos uzņēmumā bija 20 darbinieki, kas ražoja 200 gultiņas mēnesī. Tagad ir vairāk nekā 400 
darbinieku divās lielās rūpnīcās, kas ražo vairāk nekā 15000 vienību pirmsskolas mēbeļu katru mēnesi.  

  
  

Troll Nursery produkcija ir testēta Francijas, Zviedrijas (SP), Anglijas (STR) testa institūtā un tā atbilst 
Eiropas standartiem. Galvenie noieta tirgi - Rietumeiropa, Skandināvija, Krievija un Ķīna. 

4.2.3. Būvniecība 

Smiltenes novadā aktīvi norisinās būvdarbi. Tikai 2010. gadā vien Smiltenes novada Būvvaldē iesniegti 86 
plānošanas un arhitektūras uzdevumi, izsniegta 81 būvatļauja, no tām 40 būvatļaujas izsniegtas 
privātpersonām, 29 juridiskām personām un 12 būvatļaujas izsniegtas pašvaldībai.  

Ekspluatācijā pieņemti 42 objekti, no tiem 25 privātpersonu objekti, 7 juridisko personu objekti un 10 
pašvaldības būvobjekti. 

4.13.tabula. Būvatļauju un būvju pieņemšanu ekspluatācijā 2010-2011.gadā Smiltenes novadā.  

Administratīvi teritoriālā 
vienība 

Izdoto 
būvatļauju 

skaits 2010.g. 

Izdoto 
būvatļauju 

skaits 2011.g. 

Ekspluatācijā 
pieņemto 

būvju skaits 
2010.g. 

Ekspluatācijā 
pieņemto 

būvju skaits 
2011.g. 

Smiltene  28 31 18 9 

Bilskas pagasts 1 8 1 1 

Blomes pagasts 9 6 3 3 

http://www.troll.lv/assets/images/Oscar_high_bed.jpg
http://www.troll.lv/assets/images/madrid_highchair_image_2.jpg
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Brantu pagasts  4 3 4 1 

Grundzāles pagasts 7 5 4 2 

Launkalnes pagasts  16 17 7 6 

Palsmanes pagasts 2 5 4 2 

Smiltenes pagasts  12 9 6 8 

Variņu pagasts 2 2 3 1 

Kopā:  81 86 50 33 

Datu avots: Smiltenes novada domes 2010. gada publiskais pārskats. 

Smiltenes novadā būvniecības nozari pārstāv divas lielas kompānijas ar privāto kapitālu: 

 AS „8 CBR”, kas specializējas ceļu būvē, 

 SIA „EVENTO”, kas nodarbojas ar dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību. 

AS „8 CBR”  
„8 CBR” kā privāts uzņēmums bez valsts kapitāla daļas izveidota 1993. gadā, pārveidojot 1959. gadā 
dibināto ceļu būves uzņēmumu „8CBR”. Šobrīd „8CBR” darbojas divas asfaltbetona rūpnīcas, mehanizēto 
darbu iecirknis ar plašām remontu darbnīcām, siltumapgādes iecirknis. Uzņēmumā strādā 220 darbinieki. 
Kompānijas apgrozījums 2010. gadā bija 12,3 milj. Ls, kas ir 2,2 reizes lielāks nekā 2009. gadā. 

Ceļu, ielu un laukumu būve 

 asfaltbetona segu izbūve un remonts, 

 šķembu un grants pamatu izbūve un 
remonts, 

 melno segu virsmas apstrāde, 

 segu atjaunošana, izmantojot 
reciklēšanas metodi, 

 zemes darbi, 

 labiekārtošanas darbi ar pašu ražotiem 
betona izstrādājumiem. 

 
 

 
Lielākie izbūvētie ceļi ir Vidzemes šoseja posmā pagrieziens uz Raunu – Igaunijas robeža, autoceļi 
Gulbene – Smiltene, Gulbene – Balvi – Krievijas robeža un a/c VIA Baltica posmā Rīga – Ainaži, Valmieras, 
Cēsu un Jelgavas apvedceļi. Pavisam izbūvēti 1990 km ceļa. 

Tilti un hidrobūves 

 tilti, 

 mazās hidroelektrostacijas, 

 dzirnavu aizsprosti 
 

 

Kopā uzcelti 133 tilti ar kopējo garumu 5203 m. 
Kā būvniecības materiāli tiek izmantoti koks, 
dzelzsbetons, metāls. 

Lielākie izbūvētie tilti ir tilts pār Gauju pie 
Murjāņiem, tilts pār Gauju Valmierā, vanšu tilts 
pār Gauju Valmierā, kustības pārvadi Valmieras 
un Cēsu apvedceļos. Tilts pār Baltezera kanālu 
un tilts pār Amatu uz Vidzemes šosejas. 
 

AS „8 CBR” ražo un realizē asfaltbetonu, drupinātu granti un šķembas, metālkonstrukcijas un detaļas, kā 

arī  iznomā un remontē transportu un ceļu būves tehniku. 
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Datu avots: www.8cbr.lv  

Ceļu būvē Smiltenes novadā darbojas arī VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Smiltenes pārvalde, kā arī 

uzņēmums SIA „Ceļinieks 2010”. 

SIA „EVENTO” 
SIA „Evento” ir dibināts 2000. gadā. Būvuzņēmuma pamatdarbība ir visa veida celtniecības darbi, 
ieskaitot iekšējos un ārējos siltumapgādes, elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves 
darbus. Pastāvīgi būvuzņēmumā strādā līdz 30 pieredzējuši dažādu celtniecības nozaru speciālisti, tajā 
skaitā 5 sertificēti būvniecības speciālisti ar augstāko izglītību celtniecībā un lielu profesionālā darba 
pieredzi. 

Kompānijas apgrozījums 2010. gadā bija 912 tūkst. latu, kas ir par 54%  lielāks kā 2009. gadā. 
SIA „Evento” pakalpojumi: 

 ārējās komunikācijas; 

 pamatus, pārsegumus, ārsienas, jumta konstrukcijas, logus un durvis, iekšējo un ārējo apdari no 
visdažādākajiem materiāliem; 

 visas iekšējās komunikācijas; 

 teritorijas labiekārtošanas darbus.  

Uzņēmumam ir pieredze rūpniecības objektu būvniecībā. 

   

Artēzisko urbumu un 
atdzelžošanas stacijas 
celtniecības darbi Valmierā 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija Smiltenē 

Kūdras pārstrādes cehs Saukā, 
Madonas novads 

- sabiedrisko ēku, biroju, kultūras un atpūtas centru būvniecībā un apdarē. 

http://www.8cbr.lv/
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SIA „Biroja Madara’89” biroja 
telpas 

Cēsu valsts ģimnāzija Fresco klubs un boulings 
Smiltenē 

-dzīvojamo māju būvniecībā 

 
  

Dzīvojamās mājas renovācija 
Smiltenē 

Privātmāja Latgalē Privātmāja Smiltenē 

Datu avots: www.evento.lv  

4.2.4. Tirdzniecība un citi komercpakalpojumi  

Pēc 2009. gada CSP datiem no visām Smiltenes novadā reģistrētajām uzņēmējdarbības struktūrām (944) 
pakalpojumu jomā darbojas 421 vai 45%. 

Pakalpojuma jomā tradicionāli dominē mikro uzņēmumi, kopskatā 401. Tāpat pakalpojumu tirgū piedalās 
20 lielākas kompānijas, no tām 11 nodarbojas ar tirdzniecību, 4 – ar izmitināšanu un ēdināšanas 
pakalpojumiem, pa vienai nodarbojas ar operācijām ar nekustamo īpašumu, transportu un veselības 
aizsardzību.  

4.14.tabula. Pakalpojumu sfēras uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.) un 
lieluma grupām. 

 Pavisam Mikro Mazie Vidējie Lielie 

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (G) 87 76 8 2 1 

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M) 30 30 0 0 0 

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L) 55 54 1 0 0 

Transports un uzglabāšana (H) 28 27 1 0 0 

Veselības aizsardzība (Q) 26 25 0 1 0 

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I) 20 16 4 0 0 

Izglītība (P) 7 7 0 0 0 

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K) 7 7 0 0 0 

Pārējie pakalpojumi (D,J,N,R,S) 161 159 1 1 0 

KOPĀ 421 401 15 4 1 

Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde. 

 

 

 

 

http://www.evento.lv/
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4.11.attēls Pakalpojumu sfēras uzņēmumu 
pamatgrupas pa galvenajiem darbības veidiem 
(NACE 2.red.). 
Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde. 

Skaitliski lielāko grupu veido tirdzniecības 
uzņēmumi – 87 vai 21% no visiem 
pakalpojumu sfērā iesaistītajiem.  

Diezgan plaši ir pārstāvēts arī nekustamo 
īpašumu bizness – 55 komercsabiedrības. 

30 uzņēmējdarbības struktūras sniedz 

profesionālos, zinātniskos un tehniskos 

pakalpojumus. Starp 15 komercstruktūrām, 

kuru tirdzniecības apgrozījums pārsniedz 300 

tūkst. latu, 11 nodarbojas ar 

vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību. 

 

4.15.tabula. Smiltenes novadā reģistrētas pakalpojumu kompānijas ar apgrozījumu virs 300 tūkst. latu. 

Kompānija 
Apgrozījums 
2010.g. (LVL) 

Darbības veids 

SIA „FIRMA MADARA 89”  21 655 958 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku; Maizes ražošana; 
svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana  

SIA „LAUKU APGĀDS UN 
MELIORĀCIJA” 

3 972 751 
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

SIA „SMILTENE MS” 1 035 732 
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču 
vairumtirdzniecība 

SIA „Smiltenes NKUP” 847 263 Cita veida tīrīšanas darbības, ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde  

SIA „TIM-T” 708 493 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 

 SIA „AGROTEHNIKA 
SMILTENE”  

623 620 
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu 
vairumtirdzniecība, automobiļu un motociklu pārdošana, apkope 
un remonts 

SIA „LAR & CO” 613 805 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 

SIA „PAN-TRANS” 587 472 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

SIA „AUTO DRAUGIEM” 577 967 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana 

SIA „LĪVENA APTIEKA” 573 005 
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

SIA „ASE” 486 990 Cauruļvadu apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana 

SIA „MID-LAND” 485 850 
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība 

SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” 

437 328 Slimnīcu darbība 

SIA „SINE” 399 715 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 

SIA „SANDORS” 398 130 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku 

Launkalnes pagasta ZS 
„ŽAGARI” 

327 324 Transportlīdzekļu apkope un remonts 

Datu avots: Lursoft. 
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Tirdzniecības jomas līderis ir SIA “Firma Madara 89”, kuras apgrozījums ir 21,6 milj. latu. Smiltenes 
novada tirdzniecības apgrozījumā nozīmīgu vietu ieņem lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to 
piederumu vairumtirdzniecība (SIA „AGROTEHNIKA SMILTENE”), metālizstrādājumu, krāsu un stikla 
mazumtirdzniecība (SIA „LAUKU APGĀDS UN MELIORĀCIJA”), automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu 
pārdošana (SIA „AUTO DRAUGIEM”). 

Starp komercstruktūrām, kas nenodarbojas ar tirdzniecību, sekmīgi attīstās kravu autopārvadājumi (SIA 
„PAN-TRANS”), сauruļvadu apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (SIA „ASE”). 

Smiltenes novadā ir reģistrēti vairāki uzņēmumi, kas aizņem pakalpojumu vietējās tirgus nišas. 
Piemēram, farmaceitiskajā sektorā (SIA „LĪVENA APTIEKA”, SIA „SANUS AG”, SIA firma „SMILTENES 
APTIEKA 2”). 

SIA „Firma Madara 89” 

SIA „Firma Madara 89” ir pārtikas un nepārtikas preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
uzņēmums Latvijā, kas dibināts 1993. gadā. 2003. gada janvārī, apvienojoties trīs partneriem – AS „LPB”, 
AS „Diāna” un SIA „Firma Madara 89”, tika nodibināts uzņēmums SIA „Iepirkumu grupa”, kurš nodrošina 
veikalu tīkla top! vienotu iepirkumu sistēmu un kopīgas mārketinga aktivitātes. Ar preču zīmi top! šobrīd 
Latvijā darbojas 24 SIA „Firma Madara 89” pārtikas veikali, no kuriem 11 ir top! un 13 – mini top! veikali. 

Ar preču zīmi „LABAIS” šobrīd Latvijā darbojas 7 SIA „Firma Madara 89” pārtikas veikali. 

4.2.5. Secinājumi 

Komercsektors Smiltenes novadā ir pārstāvēts ar pietiekami plašu darbības veidu spektru, 
būtiskai uzņēmumu daļai 2010. gadā ir iezīmējusies pozitīva apgrozījuma pieauguma tendence. 

Smiltenes novadā darbojas Latvijas lielākie uzņēmumi piena pārstrādē,  lielākais apgrozījums ir 
mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmumiem.  Smiltenes novadā par tradicionālajām 
nozarēm tiek uzskatīta arī ceļu būve. Vēsturiski novadā samērā aktīvi ir attīstījusies 
lauksaimniecība, galvenokārt piena un gaļas ražošana. Pateicoties produktīvu lopu šķirņu 
iepirkumam no Holandes un Vācijas, fermu saimniecības nodrošina augstus labas kvalitātes 
piena izslaukumus. 

Vidzemes reģiona urbānā attīstība balstīta uz diviem funkcionālajiem tīkliem. Smiltene ietilpst 
kreisajā spārnā, veidojot ziemeļu pilsētu tīklu – Cēsis, Valmiera, Valka – Valga un Smiltene ar 
mazpilsētām un lauku apdzīvojuma centriem.  

Vērtējot rūpniecības izvietojumu Vidzemes reģionā, var secināt, ka tā koncentrējusies attīstības 
centros vai ap attīstības centriem, galvenokārt, pilsētām. Ņemot vērā rūpniecības uzņēmumu 
izvietojumu reģionā, tiek konstatēts, ka pastāv Valmieras – Cēsu - Smiltenes koncentrēta 
rūpniecības teritorija, kurā pilnīgi vai daļēji atrodas 10 pašvaldību teritorijās. Šī teritorija aizņem 
aptuveni 12% no Vidzemes reģiona teritorijas, bet tajā dzīvo aptuveni 100 tūkstoši iedzīvotāju 
jeb 42% no reģiona iedzīvotājiem. Valmieras – Cēsu - Smiltenes rūpniecības teritorijā atrodas 
59% jeb 6,8 tūkstoši no reģionā esošajām darba vietām rūpniecībā, no tām visvairāk jeb 3,1 
tūkstotis tiek piedāvātas Valmierā. Valmieras – Cēsu - Smiltenes rūpniecības teritorija ir ar 
salīdzinoši labu transporta infrastruktūru – autoceļiem, dzelzceļu, teritorijā plaši pieejami dabas 
gāze sadales tīkli1.  

Smiltenes novadā atrodas reģiona lielākie kokapstrādes, mežistrādes un lauksaimnieciskās 
ražošanas uzņēmumi - AS „Stora Enso Latvija”, SIA „Grannul Invest”, SIA „Troll Smiltene”, SIA 
„Smiltenes piens”.  

Pēc reģistrēto uzņēmumu skaita visvairāk pārstāvētās ekonomikas nozares ir lauksaimniecība un 

                                                           
1 Latvijas reģionu ekonomikas attīstības perspektīvas un virzieni 2010-2011, IZA ekonomikas institūts, 2011. 
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mežsaimniecība - 45% no ekonomiski aktīvajām tirgus sektora statistikas vienībām, tikpat 
darbojās pakalpojumu sfērā, 7% – rūpniecībā un 3% – būvniecībā. 

Pēc tirdzniecības apgrozījuma lielākie uzņēmumi ir koncentrējušies mežsaimniecībā, 
kokapstrādē, tirdzniecībā, ceļu būvniecībā un pārtikas produktu ražošanā. Būtiskai uzņēmumu 
daļai 2010. gadā ir iezīmējusies pozitīva apgrozījuma pieauguma tendence, kas liecina par to, ka 
vairums uzņēmumu ir pārvarējuši 2008.-2009. gada finanšu krīzi.  

Smiltenes novads pēc sociālekonomiskās attīstības ieņem 28. vietu starp 110 Latvijas novadiem, 
ko var uzskatīt par labvēlīgu faktoru biznesa attīstībai.  

Smiltenes novadā ir ievērojami resursi tūrisma darbības organizēšanai.  Savukārt tūrisms ir 
labvēlīga vide mazo uzņēmumu darbības attīstībai, kas spēj attīstīties bez ievērojamiem budžeta 
asignējumiem. Tūrisma bizness stimulē citu tautsaimniecības nozaru attīstību - būvniecības, 
lauksaimniecības, plaša patēriņa preču ražošanai, sakariem. 

Lai paaugstinātu mazo uzņēmumu konkurētspēju, paplašinātu noieta tirgu un optimizētu 
izmaksas, par perspektīvu tiek uzskatīta uzņēmumu iesaistīšana klasteru un kooperatīvu darbībā. 

Kopumā Smiltenes novadā ir bāzes priekšnosacījumi (resursi, infrastruktūra) turpmākai 
uzņēmējdarbības attīstībai. 

4.3. Novada sociālekonomiskā attīstība 

Katru gadu VRAA aprēķina Latvijas administratīvo teritoriju attīstības indeksu (turpmāk tekstā –TAI), kas 
ļauj novērtēt šo teritoriju sociālekonomisko attīstību un salīdzināt to ar vidējo attīstības līmeni valstī. 
Teritorijas attīstības indekss ir integrāls rādītājs, kas tiek aprēķināts, ņemot vērā četrus faktorus 
(rādītājus)2: 

- bezdarba līmeni, % (reģistrēto bezdarbnieku skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu); 
- iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru uz vienu iedzīvotāju, latos; 
- demogrāfiskās slodzes līmeni (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas 

vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000);  
- pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā, % (starpība starp pastāvīgo 

iedzīvotāju skaitu perioda beigās un perioda sākumā pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā, 
reizināta ar 100). 

Pēc 2010. gada datiem Smiltenes novada TAI ir 0.226. Pozitīvs TAI lielums nozīmē, ka gada laikā Smiltenes 
novada attīstība ir norisinājusies straujāk nekā vidēji Latvijā.  

4.16.tabula. Vidzemes novadu teritorijas attīstības indekss.  

  

Teritorijas attīstības līmeņa indekss 

pēc 2008 g. datiem pēc 2009 g. datiem pēc 2010 g. datiem Pēc 2011.g.datiem 

Vērtība Rangs Vērtība Rangs Vērtība Rangs Vērtība Rangs 

Alūksnes novads -0.556 80 -0.592 82 -0.484 75 -0,430 75 

Cēsu novads 0.307 25 0.309 23 0.281 26 0.343 25 

Gulbenes 
novads 

-0.253 62 -0.141 53 -0.16 56 
-0,139 56 

Madonas 
novads 

-0.151 55 -0.122 52 -0.108 54 
-0,175 59 

Smiltenes 
novads 

0.201 34 0.263 26 0.226 28 
0.168 31 

Valkas novads -0.304 68 -0.544 81 -0.644 82 -0,695 86 

Datu avots: VRAA pārskats „Reģionu attīstība Latvijā 2010” 4.pielikums. 

                                                           
2
  LR MK noteikumi Nr. 482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” 
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Atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam Latvijā ir 110 novadu. Smiltenes novads pēc 
sociālekonomiskās attīstības ieņem 28. vietu, ko var uzskatīt par labvēlīgu faktoru biznesa attīstībai. 7 
Vidzemes novadu izlases analīze, kas ir savstarpēji salīdzināmi pēc iedzīvotāju skaita, rāda, ka  Smiltenes 
novads pēc TAI stabili ieņemt otro pozīciju pēc Cēsu novada. 

 
4.12.attēls. Vidzemes novadu TAI dinamika. 
Datu avots: VRAA. 

4.3.1. Tūrisms kā uzņēmējdarbības attīstības faktors  

Pašlaik Smiltenes novadā ir ievērojami resursi tūrisma darbības organizēšanai. Tūrisma biznesa pamats ir 
adekvātu infrastruktūras pakalpojumu esamība.  

2011. gadā kopējais Smiltenes TIC apmeklētāju skaits bija 1496. 

Smiltenes novada domes TIC interesentu skaita 

salīdzinājums pa mēnešiem 2010. un 2011. gadā
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4.13.attēls. TIC interesentu skaita salīdzinājums pa mēnešiem 2010. un 2011.gadā. 
Datu avots: Smiltenes TIC. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apmeklētāju skaits ir palielinājies vasaras mēnešos. 

Smiltenes novada domes TIC interesentu 

statistika pa gadiem (1998.-2010g.)
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4.14.attēls. TIC interesentu statistika pa gadiem. 
Datu avots: Smiltenes TIC. 
 
Vislielākā interese par Smiltenes novadu ir kaimiņvalstīm – Igaunijas un Krievijas ceļotājiem, tām seko 
ziemeļvalstis – Somija un Zviedrija un ceļotāju lielvalsts Vācija. Tas nozīmē, ka tūrisma pakalpojumu un 
aktivitātes varētu organizēt šo valstu mērķa grupām. 

Smiltenes novada TIC ārzemju interesentu 

sadalījums pa valstīm 2011. gadā
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4.15.attēls. TIC ārzemju interesentu sadalījums pa valstīm. 
Datu avots: Smiltenes TIC. 

Smiltenes novadā veiksmīgi attīstās naktsmītņu tīkls (viesnīcas, viesu nami, kempingi). Pēc CPS datiem 
2010.gadā gultasvietu skaits palielinājās par 23%, numuru skaits – par 16%, apkalpotās personas – par 
58%. 

4.17.tabula. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Smiltenes novadā, 2009-2010.g. 

  2009 2010 2010/2009 

Mītņu skaits, gada beigās 9 11 122.2% 

Gultasvietu skaits, gada beigās 310 380 122.6% 

Numuru skaits, gada beigās 95 110 115.8% 

Apkalpotās personas 2996 4740 158.2% 

tai skaitā ārzemnieki 593 708 119.4% 

Datu avots: www.csb.gov.lv. 

Atbraucējiem ir pieejami:  
- ēdināšanas pakalpojumi (kafejnīcas, bistro, restorāni); 
- atpūtas kompleksi un pakalpojumi (lidojums ar lidmašīnu, velo noma, auto noma, peintbols); 
- informatīvie pakalpojumi, sakari (tūrisma informācijas ientrs, internets/WiFi); 
- mazumtirdzniecība, ieskaitot pārtiku, rūpniecības preces, suvenīru segmentu; 
- banku pakalpojumi; 
- transporta pakalpojumi. 

Daudzveidīgu dabas objektu esamība (dabas taka „Veļu Kalni”, Riņģu dižozols, „Veczellīšu” bļodakmens, 
Pārkalņu naudas akmens) ļauj organizēt dabas tūrisma maršrutus.  Kultūrvēsturiskie objekti (muzeji, 
atjaunotas muižas, darbnīcas, Vācu ordeņa pilsdrupas un citi) ir potenciāls izziņas tūrisma attīstībai. 

4.3.2. Citi faktori, kas pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbību  

Kā pozitīvus uzņēmējdarbības vidi veidojošus var minēt šādus faktorus:  
- Smiltenes novada tuvums Igaunijas un Krievijas teritorijām rada priekšnosacījumus preču 

apmaiņai, vietējās produkcijas eksportam, investīciju piesaistei, 



Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam. I sējums (2.daļa) „Esošās situācijas analīze” 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

110 

 

- Attīstīta autoceļu esamība, ieskaitot starptautiskos tranzīta koridoru (automaģistrāle E77), 
reģionālās un vietējās nozīmes ceļi, ļauj efektīvi organizēt kravas un pasažieru plūsmas, 
nodrošināt iedzīvotāju mobilitāti, attīstīt loģistikas servisu, 

- Dabas apstākļi (mežu un lauksaimniecībā izmantojamo zemju esamība) veicina mežizstrādes un 
piena gaļas ražošanas, kā arī saistīto ražošanu attīstību, 

- Dabas resursi (kūdra, dolomīts) ir izejvielu bāze pārstrādes un būvniecības nozaru attīstībai, 
- Smiltenes novada tradicionālās nodarbinātības tradīcijas – profesionāļu dinastijas ceļu būvē, 

lauksamniecības ražošanā, mežsaimniecības, kokapstrādes jomā, 
- Profesionālās izglītības iespējas ceļu būvē un veterinārijā, 
- Būtisku atbalstu uzņēmējdarbības vides uzlabošanā ir devuši pašvaldības īstenotie 

infrastruktūras projekti ielu un  ceļu rekonstrukcijā, ūdenssaimniecību attīstībā, pirmsskolas 
izglītības nodrošināšanā, kā arī organizējot pasākumus, kas piesaista cilvēkus novadam,  

- Pašvaldības Tūrisma informācijas centrs,  
- Pašvaldības 4 lauku attīstības speciālisti. 

 
Smiltenes novada teritoriju šķērso maģistrālais gāzes vads. Dabas gāzes sadales infrastruktūra ir Variņu un 
Palsmanes pagastos. Ir potenciāla iespēja izmantot gāzi apkurei, energoietilpīgajās tehnoloģijās, kā 
izejvielu ražošanas procesā. 

Lauku attīstības speciālisti 

Pašvaldībā strādā 4 lauku attīstības speciālisti, kuru galvenie darba pienākumi ir saistīti lauku uzņēmēju 
un zemnieku saimniecību konsultēšanu lauku attīstības un lauksaimniecības jautājumos. Speciālisti 
sniedz tehnisko palīdzību dokumentācijas sagatavošanā un konsultācijas zemkopības problēmu un 
metožu jautājumos. 
 

4.18.tabula. Smiltenes novada lauku attīstības speciālistu rīkotie semināri un to apmeklējums 2009-

2012.g. 

Tēma 2009 2010 2011 2012* 
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Augkopība 2 27 3 44 1 20 3 80 

Lopkopība 2 60 2 17 1 50 1 34 

Uzņēmējdarbība 15 259 15 264 11 235 8 213 

Vide, daba 2 55 3 80 3 110 2 40 

Mežsaimniecība 3 21 1 20 2 40 2 17 

KOPĀ 24 422 24 425 18 473 16 384 

Vislielākais konsultāciju skaits ir uzņēmējdarbības jautājumos,kas liecina par lauku iedzīvotāju 
ekonomisko aktivitāti.  
4.19.tabula. Lauku attīstības speciālistu sniegto konsultāciju skaits kopā: 

Smiltenes novads 2009 2010 2011 2012* 

LAD 819 819 813 791 

L/S datu centrs 285 198 197 219 
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Zemes aps. līg. 192 145 151 165 

VID 178 112 150 160 

Bioloģiskā l/s 39 32 33 34 

L/s statistika 170 1216 172 152 

KOPĀ 1683 2522 1516 1521 

Datu avots: Lauku speciālistu informācija līdz 2012.g. novembrim. 

Intervijās tika uzsvērta nepieciešamība, lai lauksaimniecības un uzņēmējdarbības jomā tiktu sniegtas 
konsultācijas iespējami tuvu dzīvesvietai. Tas palielinās uzņēmējdarbības attīstībai veltīto struktūrfondu 
apguvi, kopējo lauku attīstību. 

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2011.-2017. gadam 

Latvijas statistisko reģionu IKP uz vienu iedzīvotāju salīdzinājumā ar ES vidējiem rādītājiem nemainīgi ir 
relatīvi zems. ES NUTS 3 reģionu IKP uz vienu iedzīvotāju 2008. gadā svārstās no 157 200 eiro (Inner 
London – West reģions Lielbritānijā) līdz 2 400 eiro (Sliven reģions Bulgārijā), savukārt Latvijas statistisko 
reģionu – no 17 400 eiro Rīgas statistiskajā reģionā līdz 5 600 eiro uz vienu iedzīvotāju Latgales 
statistiskajā reģionā.  

27 dalībvalstu vidū NUTS 3 reģionu IKP uz vienu iedzīvotāju vidēji ir 25 100 eiro. Salīdzinot Latvijas 
statistikas reģionu IKP uz vienu iedzīvotāju ar ES-27 vidējo, vienīgi Rīgas statistiskā reģiona rādītājs ir 
salīdzinoši pietuvojies ES-27 vidējam rādītājam (69,3%). Pārējo reģionu IKP uz vienu iedzīvotāju sastāda 
22-32% no ES-27 vidējā. 

4.20.tabula. Latvijas statistisko reģionu IKP uz vienu iedzīvotāju 2008. gadā salīdzinājumā ar ES vidējiem 

rādītājiem. 

 
IKP uz vienu 
iedzīvotāju 

% no ES-27 vidējā 

Rīga 17 400 69,3 

Pierīga 7 700 30,7 

Vidzeme 6 400 25,5 

Kurzeme 7 900 31,5 

Zemgale 6 200 24,7 

Latgale 5 600 22,3 

LATVIJA 10 200 40,6 

Eiropas Savienība (27 valstis) 25 100 100 

Datu avots: Reģionu attīstība Latvijā 2010.  

4.3.3. Secinājumi 

Vispārējo ekonomiskās aktivitātes līmeni teritorijā var raksturot ar integrālu rādītāju - radīto 
pievienoto vērtību. Šobrīd šī rādītāja statistikas dati reģionu griezumā ir publicēti līdz 2009. gadam.  

2009. gadā radītā pievienotā vērtība Vidzemes reģionā absolūtos skaitļos ir viszemākā – 811 milj. latu 
vai 6.9% no Latvijas kopapjoma. Aprēķinot šo rādītāju uz vienu nodarbināto, tas ir ceturtajā vietā (pēc 
Rīgas, Pierīgas un Kurzemes reģioniem). 

4.21.tabula. Iedzīvotāju skaits, nodarbināto skaits un pievienotā vērtība statistiskajos reģionos, 2009.g. 

  

Iedzīvotāju 
skaits 

Nodarbinātie iedzīvotāji 
Pievienotā 

vērtība, 
faktiskajās cenās 

Pievienotā 
vērtība uz 1 
nodarbināto 

cilv. cilv % no iedz. sk. tūkst.Ls Ls 

LATVIJA 2 261 294 1 381 425 61.1% 11 794 764 8538 

Rīgas reģions 713 016 460 038 64.5% 6 252 063 13590 
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Pierīgas reģions 385 507 240 980 62.5% 1 536 542 6376 
Vidzemes 
reģions 

235 576 
136 493 57.9% 

811 421 5945 
Kurzemes 
reģions 

301 621 
182 028 60.4% 

1 251 795 6877 
Zemgales 
reģions 

281 928 
165 689 58.8% 

934 334 5639 

Latgales reģions 343 646 196 153 57.1% 985 724 5025 

Avots: www.csb.gov.lv 
 

 
4.16.attēls. Pievienotā vērtība uz vienu strādājošo, 2009.g. 

Smiltenes novadam, tāpat kā Vidzemes reģionam, ir raksturīga pietiekami augsta produktivitāte tādās 
nozarēs kā lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde, ceļu būve, pārtikas rūpniecība, 
tirdzniecība, mēbeļu ražošana un dažādu pakalpojumu sniegšana. 

Ir bāzes priekšnosacījumi (resursi, infrastruktūra) turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai.  

Lai paaugstinātu mazo uzņēmumu konkurētspēju, paplašinātu noieta tirgu, par perspektīvu tiek 
uzskatīta  uzņēmumu iesaistīšana klasteru un kooperatīvu darbībā. Piemēram, Vidzemes reģionā norit 
darbs pie pārtikas klāstera „Latinnofood” izveides. Ar Smiltenes novada lauksaimnieku dalību ir 
izveidoti lauksaimniecības kooperatīvi.  

5. Iedzīvotāju dzīves vide  

5.1. Izglītības iespējas un izglītības iestāžu pieejamība 

Smiltenes novada pašvaldības teritorijā pēc novada izveidošanas iespēju saņemt pirmsskolas, vispārējo, 
speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību nodrošina 19 izglītības iestādes: 

- 2 pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības grupas 8 skolās; 
- 5 pamatskolas un 2 sākumskolas;  
- 1 vidusskola un 1 ģimnāzija; 
- 1 speciālā internātpamatskola; 
- 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes - Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 

skola, Smiltenes Mūzikas skola, Smiltenes Mākslas skola; 
- 1 interešu izglītības iestāde - Bērnu jauniešu interešu izglītības centrs; 
- 1 profesionālā izglītības iestāde - Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola; 
- Baltijas starptautiskās akadēmijas filiāle; augstskolas „Attīstība” filiāle. 

 

http://www.csb.gov.lv/
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Izglītības sistēmas darba organizēšana 
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. 

5.1.tabula. Smiltenes novada izglītības iestādēs īstenotās izglītības programmas. 
Izglītības iestāde Īstenotās izglītības programmas 

Blomes pamatskola - Pirmsskolas izglītības programma 
- Pamatizglītības programma  
- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem  

Bilskas pamatskola - Pirmsskolas izglītības programma 
- Pamatizglītības programma  

Launkalnes sākumskola - Pirmsskolas izglītības programma 
- Pamatizglītības 1.posma programma (1.- 4.klasei) 

Grundzāles pamatskola  - Pirmsskolas izglītības programma 
- Pamatizglītības programma  

Palsmanes pamatskola  - Pamatizglītības programma  

PII „Pīlādzītis” - pirmsskolas izglītības programma 
- pirmsskolas izglītības autorprogramma 

Palsmanes PII - Pirmsskolas izglītības programma 
- Speciālā pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas 

attīstības traucējumiem 
- Speciālā pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 

Palsmanes speciālā 
internātpamatskola 

 

- Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem 

- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem 

- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem 
garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem  

-  Mājturība 
-  Būvdarbi 
-  Profesionālā pamatizglītības programma ,,Ēdināšanas pakalpojumi’’, 

kvalifikācija ,,Pavāra palīgs’’ 
- Profesionālā pamatizglītības programma ,,Kokizstrādājumu 

izgatavošana’’, kvalifikācija  ,,Galdnieka palīgs’’ 

Smiltenes Centra vidusskola 
 

- Pirmsskolas izglītības programma 
- Pamatizglītības programma 
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 
- Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (valodas) 

Smiltenes ģimnāzija 
 

- Pamatizglītības otrā posma izglītības programma 
- Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas 

izglītības programma 
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 
- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programma 

Smiltenes Trīs pakalnu 
sākumskola 

- Pirmsskolas izglītības programma 
- Pamatizglītības pirmā posma izglītības programma 
- Pamatizglītības pirmā posma pedagoģiskās korekcijas izglītības 

programma 

Variņu pamatskola - Pirmsskolas izglītības programma 
- Pamatizglītības programma  
- Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (sporta) 
- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=35518&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8020&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7016&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7016&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=2667&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=36563&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=1975&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=237&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5499&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=34313&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8046&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=38001&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6662&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=1537&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=37530&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6663&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=1495&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=1495&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=1515&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5499&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6660&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6661&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=6661&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
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- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem 

Smiltenes Mākslas skola - Vizuāli plastiskā māksla 

Smiltenes Mūzikas skola 
 

- Klavierspēle 
- Akordeona spēle 
- Vijoļspēle 
- Kokles spēle 
- Ģitāras spēle 
- Flautas spēle 
- Klarnetes spēle 
- Saksofona spēle 
- Mežraga spēle 
- Trompetes spēle 
- Tubas spēle 
- Eifonija spēle 
- Sitaminstrumentu spēle 
-  Kora klase 

Smiltenes pilsētas bērnu un 
jaunatnes sporta skola  

  

- Basketbols 
- Volejbols 
- Futbols 
- BMX 
- Vieglatlētika 
- Orientēšanās sports  

Smiltene valsts tehnikums – 
profesionālā vidusskola 

 

- Lauku tūrisma pakalpojumi 
- Lauksaimniecība 
- Ēdināšanas pakalpojumi  
- Konditorejas izstrādājumu gatavošana 
- Viesnīcu pakalpojumi 
- Restorānu pakalpojumi 
- Komerczinības 
- Veterinārmedicīna 
- Autotransports 
- Mašīnzinības 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība. 

Izglītības iestāžu attīstībai ir īstenoti vairāki projekti (piecos gados īstenotie infrastruktūras projekti 
pielikumā nr.1.). Lai vispusīgi attīstītu izglītojamos, pedagogi izglītības iestādēs ievieš gan jaunas izglītības 
programmas, gan inovatīvas apmācību metodes un paņēmienus (skat. pielikumu nr.2.). 

5.1.1. Pirmsskolas izglītība  

Smiltenes novadā pirmsskolas izglītības programmas īsteno 10 izglītības iestādes, kas nodrošina 
pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanu un sagatavošanu sākumskolas izglītībai. Tās ir 2 pašvaldību 
pirmsskolas izglītības iestādes, 7 vispārējās izglītības iestādes (4 pamatskolas, 2 sākumskolas un 1 
vidusskola) un 1 speciālā internātpamatskola.  

2011./2012.m.g kopējais pirmsskolas bērnu skaits šajās izglītības iestādēs ir 609, no kuriem 358 apmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādes, 251 mācās pirmskolas grupās pie skolām. 

Smiltenes novadā ir 2 pirmsskolas izglītības iestādes. 
Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis" īstenoto pirmsskolas izglītības programmu, 
programmas kods  0101 11 11. Iestādi apmeklē 269 bērni. Tajā darbojas 14 grupas, kuras ir izvietotas 
divās ēkās: 12 grupas - ēkā Rīgas ielā 8 a, 2 grupas - ēkā Mētras ielā 11 a. 2009.gadā un 2010.gadā tika 
veikta telpu rekonstrukcija Mētras ielā 11a, nodrošinot telpas līdz 50 izglītojamiem. 

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” ir izstrādāta pirmsskolas izglītības 
autorprogramma, kods 0101 1111, kuras mērķi ir: 

https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5367&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5282&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5283&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5284&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5287&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5288&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5289&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5290&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5291&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5292&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5293&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5294&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5295&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5296&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=5297&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=38423&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=38424&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=38425&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=38427&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=38428&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=38429&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=38421&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=38422&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
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 sekmēt pirmsskolas vecuma izglītojamo personības vispusīgu attīstību, kas balstīta uz latviskās 
identitātes pamatiem,  radot apstākļus katra bērna individualitātes, patstāvības attīstībai, 
vienlaikus veicinot pozitīvi aktīvu attieksmi pret sabiedrību un sevi kā tās sastāvdaļu; 

 sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apguvei, atbilstoši Valsts pirmsskolas izglītības 
vadlīnijām.  

Pirmsskolas izglītības iestādē strādā arī skolotājs - logopēds un izglītības psihologs. 
Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis" plāno ieviest pirmsskolas speciālā izglītības 
programmu bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, programmas kods 01015511, aprīkot logopēda 
kabinetu un sporta laukumu, kā arī izveidot jauno vecāku skolu. 
 
Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde īsteno sekojošas izglītības programmas: 

 pirmsskolas izglītības programmu, programmas kods  0101 11 11, 

 speciālā pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem,  
programmas kods  0101 55 11, 

 speciālā pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem,  
programmas kods  0101 56 11. 

Pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 76 audzēkņi,  kuri tiek uzņemti jau sākot no 1 gada vecuma. 
Darbojas 5 grupas. Pirmsskolas izglītības iestādē ir arī interešu izglītības pulciņi - angļu valoda 
sešgadīgiem bērniem, deju  prieks no 3 gadu vecuma, pulciņš ritmikas un  mūzikas pasaulē. 

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē strādā 9 pedagogi  un 9 tehniskie darbinieki.  Iestādē ir 
piemērotas telpas un mācību  materiāli tehniskā bāze, lai sekmīgi īstenotu pirmsskolas izglītības 
programmas, virtuve ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. 2004. gadā  iestādes ēkai nomainīti logi un 
2006. gadā siltināts un atjaunots jumta segums. 

Pirmsskolas izglītības iestādei Palsmanē ir jābūt vietai, kur  profesionāls, kvalitatīvs un radošs darbinieku 
kolektīvs sagatavos  pirmsskolas vecuma audzēkņus pamatizglītības apguvei.  Līdz ar to nepieciešams 
licencēt speciālās izglītības programmas pēc esošās situācijas nepieciešamības, celt pirmsskolas skolotāju 
kvalifikāciju speciālo programmu īstenošanai, ieviest psihologa štata vienību,  renovēt izglītības iestādi, 
labiekārtot, atjaunot rotaļu un sporta laukumu. Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde plāno 
ieviest arī  nodarbības jaunajām ģimenēm ”Stārķēnu gaidot’’, kā arī  „Mazajam Ķiparam”( no 0-1 gada 
vecuma). 

Smiltenes novada pašvaldību apvienošanās (sadarbības) iespēju izpētes projektā (2003.g.) iekļautie dati, 
ka 2002./2003.m.g. Smiltenes novada teritorijā pirmsskolas izglītību apguva 479 bērni. 9 gadu laikā ir 
radītas iespējas vēl papildus 130 bērniem apgūt pirmsskolas izglītību. 

5.2.tabula. Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas grupas pie izglītības 
iestādēm. 

Nr. Atrašanās vieta (pagasts) Iestādes nosaukums 

1. Palsmanes pagasts Palsmanes PII 

2. Smiltene Smiltenes PII „Pīlādzītis”  

3. Bilskas pagasts Bilskas pamatskola 

4. Blomes pagasts Blomes pamatskola  

5. Grundzāles pagasts Grundzāles pamatskola  

6. Launkalnes pagasts Launkalnes sākumskola 

7. Palsmanes pagasts Palsmanes speciālā internātpamatskola 

8. Variņu pagasts Variņu pamatskola  

9. Smiltene Smiltenes Centra vidusskola 

10. Smiltene Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola 

Datu avots: Smiltenes izglītības pārvalde, 2011. 
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No 2009./2010.m.g. līdz 2011./2012.m.g. Smiltenes novadā pirmsskolas grupās pie skolām ir pieaudzis 
izglītojamo kopējais skaits, taču samazinājies pirmsskolas izglītības iestādēs. Kaut arī abās pirmsskolas 
iestādēs audzēkņu skaits ir palielinājies, taču nedarbojas vairs nedz Smiltenes PII ,,Ābecīši’’ (kopš 2010. 
gada), nedz Variņu PII ,,Saulīte’’ (kopš 2011. gada 1.septembra pievienota Variņu pamatskolai). 

 

5.1.attēls. Izglītojamo skaits Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs, pirmsskolas grupās pie 
izglītības iestādēm, 2009./2010.m.g.-2011./2012.m.g. 
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde. 

Smiltenes novadā ir 2 pirmsskolas izglītības iestādes, no kurām viena atrodas Smiltenes pilsētā, otra – 
Palsmanes pagastā.  

Laika posmā no 2009./2010.m.g. līdz 2011./2012.m.g. Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Pīlādzītis’’ 
izglītojamo skaits ir pieaudzis, jo pēc renovācijas 2010. gadā tika atvērtas divas grupas Mētras ielā. 

 



Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam. I sējums (2.daļa) „Esošās situācijas analīze” 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

117 

 

 

5.2.attēls. Izglītojamo skaits Smiltenes novada pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas 
grupās pie izglītības iestādēm, 2009./2010.m.g.-2011./2012.m.g. 
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde. 

Izglītojamo skaita pieaugums ir vērojams arī Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādē.  

Līdzīga situācija ir pirmsskolas grupās pie skolām. Vairāk nekā uz pusi ir palielinājies pirmsskolnieku skaits 
Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā, pieaugums vērojams arī Bilskas un Grundzāles pamatskolās. Pretēja 
tendence redzama Blomes pamatskolā un Smiltenes Centra vidusskolā. Smiltenes Centra vidusskolā ir 
tikai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību grupas. 

2011./2012.m.g. pirmsskolas grupa ir izveidota Palsmanes speciālajā internātskolā, kā arī Variņu 
pamatskolā, slēdzot Variņu PII ,,Saulīte’’. 

Kā liecina Smiltenes novada Izglītības pārvaldes dati, laika posmā no 2009./2010.m.g. līdz 
2011./2012.m.g. Smiltenes PII ,,Pīlādzītis’’ ir samazinājies piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skaits, jo 
pirmsskolas vecuma bērnu izglītošana un sagatavošana sākumskolas izglītībai tiek uzsākta arī skolās. Taču 
pirmsskolas grupās pie skolām piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skaits  pārsvarā vai nu paliek vienmērīgs, 
vai turpina augt. 

Pieprasījums pēc pirmsskolas izglītības 

2012. gada 1.janvārī Grundzāles pamatskolā pirmsskolas izglītības grupām rindā ir 8 bērni vecumā no 1,5 
gadiem. Būtu nepieciešams atvērt vēl vienu pirmsskolas grupu. Variņu pamatskolā uz pirmsskolas 
izglītības grupām rindā ir 12 bērni no 1,5 gadu vecuma. Variņu pamatskolā būtu nepieciešams atvērt vēl 
vienu pirmsskolas grupu. 

 
5.3.attēls. Pieprasījums pēc pirmsskolas izglītības Smiltenes novadā uz 30.12.2011. 
Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība. 
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Smiltenes pilsētā rindā nosacīti ir 62 bērni no 1,5 gadu vecuma, daži no viņiem dzīvo ārzemēs.  
2012./2013.m.g. no pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" uz 1.klasi pāries 45 izglītojamie, no 
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas ar pirmsskolas grupām - 20. Līdz ar to 2012./2013.m.g. PII rindā 
esošie tiks uzņemti pirmsskolas grupās. 

5.1.2. Pamatizglītība un vidējā izglītība 

Smiltenes novadā darbojas 5 pamatskolas – Blomes pamatskola, Bilskas pamatskola, Grundzāles 
pamatskola, Variņu pamatskola, Palsmanes pamatskola, 2 sākumskolas - Launkalnes sākumskola, 
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola. 
 

 

5.4.attēls. Izglītojamo skaits Smiltenes novada sākumskolās un pamatskolās, 2002/2003.m.g. un 
2009./2010.m.g.-2011./2012.m.g.  
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde. Smiltenes novada pašvaldību apvienošanās 
(sadarbības) iespēju izpētes projekts, 2003.g. (S3PP – izveidoja 2004.g) 
 

Izglītojamo skaita samazinājums ir vērojams gandrīz visās sākumskolās un pamatskolās, nemainīgs tas 
palicis tikai Launkalnes sākumskolā. Salīdzinoši ar pārējām izglītības iestādēm, visvairāk izglītojamo skaits 
ir sarucis Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā. Laika posmā no 2009./2010.m.g. līdz 2011./2012.m.g. 
Smiltenes novada sākumskolās un pamatskolās skolēnu skaits ir samazinājies par 13,08%. 

Smiltenes novadā vispārējo vidējo izglītību nodrošina 2 izglītības iestādes – Smiltenes Centra vidusskola 
un Smiltenes ģimnāzija. 

 

 5.5.attēls. Izglītojamo skaits Smiltenes novada vidējās vispārējās izglītības iestādēs,2009./2010.m.g.-
2011./2012.m.g.  
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde. 
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Vispārējās vidējās izglītības iestādēs pēdējo 3 gadu laikā izglītojamo skaits ir sarucis. 2011./2012.m.gadā 
tajās mācības uzsāka 794 skolēni, kas ir par 14,53% mazāk nekā 2009./2010.m.gadā. Visvairāk to izjūt 
Smiltenes ģimnāzija, kurā mācās izglītojamie no 7.klases. 

 

5.6.attēls. Izglītojamo skaits Smiltenes novada izglītības iestādēs, izņemot speciālās skolas, 
2009./2010.m.g.-2011./2012.m.g. 
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde.  

Samazinoties dzimstībai un pieaugot migrācijas procesiem uz ekonomiski attīstītām vietām, katru gadu 
bērnu un jauniešu skaits kļūst mazāks. Salīdzinot 2009./2010.m.gadu ar 2011./2012.m.gadu, Smiltenes 
novadā tas ir sarucis par 13,89%. Tas norāda, ka tuvākajos gados izglītojamo skaita palielinājums nav 
gaidāms.  

Smiltenes novada pašvaldību apvienošanās (sadarbības) iespēju izpētes projekts (2003.g.) liecina, ka 
2002./2003.m.g. Smiltenes novada teritorijā vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācījās 2521 bērnu, kas 
nozīmē, ka 9 gadu laikā skolēnu skaits sarucis par 42,7%. Šajā laika posmā likvidētas mazākās izglītības 
iestādes – Smiltenes 1.pamatskola, Birzuļu pamatskola un Brantu pamatskola. 

Vispārējās izglītības iestādes aktīvi piedalās arī dažādu projektu īstenošanā, kuru ietvaros var atjaunot 
aprīkojumu un inventāru, piedalīties mācību braucienos un pieredzes apmaiņā,  pārrobežu sadarbības 
veicināšanā. Sīkāku informāciju var skatīt pielikumos. 

Pēdējo gadu laikā izglītības iestādēs ir ieviesti daudzi nozīmīgi infrastruktūras uzlabošanas projekti – 
veikta ēku siltināšana, atjaunoti jumti, iegādāts aprīkojums. Arī turpmāk jāveic izglītības iestāžu 
energoefektivitātes pasākumi. Attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas laikā tika uzsvērta 
nepieciešamība pievērst uzmanību sporta laukumu uzlabošanai un pilnveidošanai. 

Daļai izglītības iestāžu  audzēkņiem no attālākām vietām mācību gada laikā nodrošina dienesta viesnīcas. 
 
5.3.tabula.Izglītības iestāžu dienesta viesnīcas. 

Izglītības iestāde Vietu skaits Aizpildītās vietas uz 
01.01.2012. 

Palsmanes pamatskola 25 25 

Smiltenes ģimnāzija 42 21 

Grundzāles pamatskola 11 10 

Palsmanes speciālā internātpamatskola 120 80 

Datu avots: Smiltenes novada izglītības pārvalde. 

5.1.3. Profesionālā izglītība 

Smiltenes novada teritorijā līdz 2011.gada 1. septembrim atradās 2 profesionālās vidējās izglītības 
iestādes – Smiltenes tehnikums un Smiltenes profesionālā vidusskola. Saskaņā ar 2011. gada 1. marta 
Ministru  kabineta  rīkojumu  Nr.84 tika izveidota viena izglītības iestāde  - Smiltenes Valsts tehnikums – 
profesionālā vidusskola.  
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Smiltenes Valsts tehnikumā – profesionālajā vidusskolā jaunieši var apgūt: 
- ēdināšanas pakalpojumu speciālista,  
- viesnīcu pakalpojumu speciālista, 
-  lauku tūrisma speciālista,  
- agrārā sektora komercdarbinieka,  
- automehāniķa,  
- celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķa, 
- veterinārārsta asistenta profesijas.  

Jau vairāku gadu garumā populārākās no minētajām profesijām ir ēdināšanas pakalpojumu speciālista, 
viesnīcu pakalpojumu speciālista, kā arī celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķa un veterinārārsta 
asistenta profesijas. Jāpiebilst, ka Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola ir vienīgā 
izglītības iestāde Latvijā, kur var apgūt celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķa kvalifikāciju un 
veterinārārsta asistenta kvalifikāciju. Tas pamato, kāpēc šo izglītības iestādi izvēlas jaunieši no visiem 
Latvijas reģioniem. 

Smiltenes Valsts tehnikumā – profesionālajā vidusskolā piedāvā arī viengadīgas arodizglītības 
programmas pavāra un viesmīļa profesijās vidusskolu absolventiem, kā arī tālākizglītības programmas 
dažāda veida transportlīdzekļu vadīšanas apliecības iegūšanai.  

2011./2012.m.gadā jaunajā izglītības iestādē mācības uzsāka 771 izglītojamais. Pēdējo gadu laikā to 
skaitam ir tendence samazināties, kas ir saistīts ar  dzimstības samazināšanos un migrācijas procesiem. 
Bet, ja salīdzina ar 2002/2003m.g., tad audzēkņu skaits palicis gandrīz nemainīgs. 

 

5.7.attēls. Izglītojamo skaits Smiltenes novada profesionālajās izglītības iestādēs, 2010./2011.m.g.-
2011./2012.m.g. 
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde. Smiltenes novada pašvaldību apvienošanās 
(sadarbības) iespēju izpētes projekts, 2003.g. 

Pēc izglītības iestādes absolvēšanas daļa jauniešu turpina studijas augstākajās izglītības iestādēs, bet 
pārējie uzsāk darba gaitas Smiltenē vai ģeogrāfiski tuvākajās pilsētās un novados, arī Rīgā un ārzemēs.  

Lai uzlabotu skolas infrastruktūru, izglītības vides pievilcību un mācību satura uzlabošanu, izglītības 
iestāde īsteno vairākus projektus, nozīmīgākie no tiem ir „Mācību aprīkojuma modernizācija un 
infrastruktūras uzlabošana Smiltenes Profesionālajā vidusskolā profesionālās izglītības programmu 
īstenošanai”(ERAF); „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”,  „Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Smiltenes Valsts tehnikuma - profesionālās 
vidusskolas dienesta viesnīcā”. 
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5.1.4. Augstākā izglītība 

Augstākās izglītības iespējas Smiltenes novadā nodrošina divas augstskolu filiāles: 
- Vadības un sociālā darba augstskolas "Attīstība" SIA Smiltenes filiāle, 
- Baltijas Starptautiskās akadēmijas Smiltenes filiāle. 

Vadības un sociālā darba augstskolas "Attīstība" SIA Smiltenes filiāle darbojas kopš 2002. gada. Izveidota, 
lai vietējiem iedzīvotājiem nodrošinātu augstākās izglītības iegūšanu vai kvalifikācijas paaugstināšanu 
tuvāk dzīvesvietai. Filiālē 2,5 gadu laikā iespējams iegūt 1.līmeņa augstāko izglītību sociālajā aprūpē, 
sociālajā rehabilitācijā, sociālās palīdzības organizēšanā, kā arī 2.līmeņa augstāko izglītību ,,Sociālais 
darbinieks’’ ar specializāciju ,,Sociālā pedagoģija’’. Filiālē ir 56 studenti ne tikai no Smiltenes novada, bet 
arī Vidzemes reģiona – Valmieras, Cēsīm, Madonas, Gulbenes, Valkas, Jaunpiebalgas, Raunas. 
Pieprasītākā ir 2.līmeņa augstākās izglītības programma ,,Sociālais darbinieks’’. Šo iespēju izmanto bez 
darba palikušie pedagogi, kuri pēc studijām veiksmīgi iekārtojas darbā.  Taču pēdējo gadu laikā studentu 
skaits ir sācis sarukt. Ja 2009. gadā tie bija 80 studenti, tad 2010. gadā jau 58, 2011. gadā – 56.  

Valstī pieaug sociālo problēmu klāsts, kas liecina, ka sociālo darbinieku apmācības būs aktuālas. Tomēr, 
palielinoties studiju maksām, samazinās studēt gribētāju skaits. 

Baltijas starptautiskās akadēmijas Smiltenes filiāle tika izveidota 2003. gadā. Filiāle piedāvā 4 gadu 
studiju programmas Uzņēmējdarbībā un Tiesību zinātnēs, iegūstot augstāko profesionālo izglītību, kā arī 
profesionālās maģistra programmas – Privāttiesības un Uzņēmējdarbības vadība, administrēšana (studiju 
ilgums – 1,5 gadi). Filiālē kopā mācās 106 studenti. Popularitāti ir ieguvusi 4 gadu studiju programma 
Tiesību zinātnēs. Taču arī šajā filiālē katru gadu izglītojamo skaits samazinās. Īpaši tas bija jūtams 
2009./2010.m.g.. Pēdējo gadu laikā daudz mazāk izvēlas studēt uzņēmējdarbību. 

5.4.tabula. Studentu skaits ,,Uzņēmējdarbības’’  un  „Tiesību zinātnes”  programmās. 

Mācību gads 
4 gadu studiju programma 

,,Uzņēmējdarbība’’ 

4 gadu studiju programma 

,,Tiesību zinātnes’’ 

2008./2009.m.g. 101 107 

2009./2010.m.g. 58 66 

2010./2011.m.g. 28 62 

Datu avots: Augstskolu filiāles, 2011./2012.m.g. 

Profesionālās maģistra programmas ,,Privāttiesības’’ pirmie studenti tika uzņemti 2010./2011.m.g., bet 
programmā ,,Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana’’ - 2012. gadā. 

Tomēr Baltijas starptautiskās akadēmijas Smiltenes filiāles mācībspēki atzīst, ka filiāle ir perspektīva, jo 
iegūtās zināšanas palīdz atrast labāk atalgotu un prestižāku darbu. Līdz ar to būs pieprasījums, uzsverot 
tiesību zinību apguvi.  

5.1.5. Speciālā izglītība 

Smiltenes novada Palsmanes pagastā atrodas novadā vienīgā speciālā internātpamatskola –  Palsmanes 
speciālā internātpamatskola. Tajā kopš 1966. gada mācās izglītojamie ar speciālām vajadzībām.  Lai 
mācītu bērnus ar smagu garīgu atpalicību, 1997. gada 1. septembrī skolā tika atvērta „C” klase. No 2000. 
gada 1. septembra skolā ir arī arodklase, kurā triju gadu laikā – 10., 11. un 12. klasē izglītojamie apgūst 
remontstrādnieka un mājkalpotāja arodu. Līdz ar līdzās pamatzināšanām vispārizglītojošos mācību 
priekšmetos,  izglītojamie arodapmācības stundās tiek sagatavoti praktiskajai dzīvei. 

Palsmanes speciālajā internātpamatskolā realizē sekojošas izglītības programmas:  
- vispārējās pamatizglītības (1.-9. klasei) speciālās pamatizglītības programmu  

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem /A, B līmenis/ 21015811,  
- speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem/C līmenis/ 21015911,  
- vispārējās pamatizglītības speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem /arodklasēm/ 21015811,   
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- profesionālās pamatizglītības programmu - būvdarbi, remontstrādnieks 2258201,   
- profesionālās pamatizglītības programmu – mājturība, mājkalpotājs 2281401. 

Papildus esošajām no jauna atvērtas programmas: 
- speciālā pirmsskolas izglītības programma (kods 01015911), 
- speciālā pirmsskolas izglītības programma (kods 01015811), 
- speciālā pirmsskolas izglītības programma (kods 01015611), 
- profesionālā pamatizglītības programma Ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija - pavāra 

palīgs (kods 2281102), 
- profesionālā pamatizglītības programma Kokizstrādājumu izgatavošana, kvalifikācija - 

galdnieka palīgs (kods 2254304). 

Pēc profesionālās izglītības ieguves skolas absolventiem ir iespēja strādāt dažādās celtniecības firmās par 
remontstrādniekiem vai viesu namos, lauku sētās par mājkalpotājām. 

Lai uzlabotu audzēkņu interesi un prasmes, 2011. gadā pabeigts projekts, kura ietvaros iegādāts 
dabaszinību kabineta aprīkojums, kā arī kokapstrādes iekārtas. 

Fakultatīvajās nodarbībās izglītojamie apgūst floristiku, stikla un zīda apgleznošanu, rokdarbus, 
kokapstrādes pamatus, datorzinības, sarīkojumu, tautiskās un līnijdejas. Brīvajā laikā viņiem ir iespēja 
darboties vairākos pulciņos – dramatiskajā, mūzikas, sporta. 

Skolā ir pietiekama sporta bāze. Izglītojamie ar labiem panākumiem piedalās skolas, republikas un 
pasaules sporta sacensībās bērniem ar speciālajām vajadzībām. 

 

5.8.attēls. Izglītojamo skaits Smiltenes novada Palsmanes speciālajā internātpamatskolā, 
2009./2010.m.g.-2011./2012.m.g. 
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde. 

Palsmanes speciālajā internātpamatskolā pēdējo 3 gadu laikā izglītojamo skaits sarūk. Izglītības iestādē 
strādā 35 pedagogi, bibliotekārs, sociālais pedagogs, psihologs un 25 tehniskie darbinieki. 

Smiltenes novada pašvaldību apvienošanās (sadarbības) iespēju izpētes projekts (2003.g.) liecina, ka 
2002./2003.m.g. Izglītības iestādē mācījās 126 audzēkņi. 

5.1.6. Pedagogi 

2011. gadā izglītības iestādēs (tajā skaitā arī Smiltenes mūzikas skolas, Smiltenes mākslas skolas un 
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola) strādā 306 kvalificēti pedagogi.  

5.5.tabula. Pedagogu sadalījums pēc izglītības, 2011./2012.m.g. 
Izglītība, grāds Skaits 

Doktora grāds (vai iegūst) 1 

Maģistra grāds (vai iegūst) 82 

Divas kvalifikācijas 101 
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Trīs un vairāk kvalifikācijas 36 

Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde. 

Saskaņā ar 2012. gada 28.februāra MK noteikumiem Nr.142 „Grādu un profesionālo kvalifikāciju 
pielīdzināšanas kārtība”,  maģistra grādu ieguvušo skaits būtiski palielināsies. 

 

5.9.attēls. Pedagogu skaits Smiltenes novada izglītības iestādēs, 2009.-2011.gads. 
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde. 

Salīdzinot ar 2009. gadu, skolotāju skaits ir pieaudzis, jo statistikā ir iekļauta arī projektos iesaistītās 
atbalsta personas. 

No 306 pedagogiem izglītības iestādēs vislielākais ir to skolotāju skaits, kuri ir vecumā no 41 līdz 50 
gadiem, kā arī vecumā no 51 līdz 60 gadiem. Pirmspensijas un pensijas vecuma skolotāju salīdzinoši ir 
maz. Pozitīva tendence, ir pietiekošs pedagogu skaits vecumā no 25 līdz 40 gadiem, kopskaitā – 91. Tas 
norāda, ka tiek piesaistīti jaunie pedagogi, tomēr novecošanās notiek straujāk (70% vecāki par 40 
gadiem). 

 

5.10.attēls. Pedagoģisko kadru mainība %, 2009.-2011.m.g. 
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde. 

Smiltenes novada izglītības iestādēs pēdējos divos gados nav izteikta kadru mainība, kas liecina par stabili 
izveidotiem kolektīviem ar savām tradīcijām.  

5.1.7. Tālākizglītība Smiltenes novadā 

Apkopojot informāciju par izglītojamo tālākajām mācībām pēc obligātās pamatizglītības pakāpes 
iegūšanas, secināms, ka lielākais skaits absolventu turpina mācīties vidējās vispārējās izglītības iestādēs 
Smiltenes novadā.  
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5.11.attēls. Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu 9.klašu absolventu tālākizglītība, 2009.-2011.gads. 
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde. 

2009. gadā mācības vidējās vispārējās izglītības iestādēs turpināja 44,16%, 2010. gadā – 46,70%, 2011. 
gadā – 47,70% izglītojamo. Pēdējos divos gados ir pieaudzis to absolventu skaits, kuri izvēlas mācīties 
profesionālajās izglītības iestādēs, novērtējot, ka līdztekus vidējai izglītībai iegūtā specialitāte būs pamats 
viņu nākotnei. 

 

5.12.attēls. Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu 12.klašu absolventu tālākizglītība, 2009.-2011. gads. 
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde. 

Pēdējos 3 gados Smiltenes novadā vidusskolu absolventu vidū nav mazinājusies vēlme iegūt augstāko 
izglītību. Daudz mazāk tiek izvēlētas mācības profesionālajās skolās. Ja 2009. gadā bija pieaudzis 
izglītojamo skaits, kuri absolvējot izglītības iestādes, devās darba gaitās, tad pēdējos 2 gados šī tendence 
nav vērojama.  

5.1.8. Profesionālās ievirzes izglītības   

Smiltenes novadā profesionālās ievirzes izglītību nodrošina: 
- Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skola, 
- Smiltenes Mūzikas skola, 
- Smiltenes Mākslas skola. 
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5.13.attēls. Izglītojamo skaits Smiltenes Sporta, Mūzikas un Mākslas skolās. 
Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība.  

Neskatoties, ka bērnu skaits kopumā kopš 2003. gada ir samazinājies, profesionālās ievirzes izglītības 
iestāžu izglītojamo skaits ir palielinājies. Tas nozīmē, ka bērniem un jauniešiem ir interese par radošām 
nodarbībām un fizisko sagatavotību. 

Smiltenes Mūzikas skola    

2011./2012.m.g. Smiltenes Mūzikas skolā mācās 210 izglītojamie, no kuriem 120 ir Smiltenes pilsētas 
iedzīvotāji, 90 – pagastu. Tas norāda, ka mūzikas skolas piedāvātās iespējas izmanto audzēkņi no visa 
novada. Visbiežāk tiek izvēlētas populārākās izglītības programmas – kora klase un klavierspēle. Izglītības 
procesu nodrošina 22 pedagogi.    

 
5.14.attēls. Mūzikas skolas audzēkņu skaits no 2006.-2011.g. 
Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība. 

Smiltenes Mūzikas skola īstenotas šādas izglītības programmas: 
- kora klase (apmācību ilgums – 8 gadi), 
- klavierspēle (apmācību ilgums – 8 gadi), 
- vijoļspēle (apmācību ilgums – 8 gadi), 
- akordeona spēle (apmācību ilgums – 6 gadi), 
- kokles spēle (apmācību ilgums – 6 gadi), 
- flautas spēle (apmācību ilgums – 6 gadi), 
- klarnetes spēle (apmācību ilgums – 6 gadi), 
- mežraga spēle (apmācību ilgums – 6 gadi), 
- saksofona spēle (apmācību ilgums – 6 gadi), 
- trompetes spēle (apmācību ilgums – 6 gadi), 
- tenora spēle (apmācību ilgums – 6 gadi), 
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- tubas spēle (apmācību ilgums – 6 gadi), 
- ģitāras spēle (apmācību ilgums – 6 gadi), 
- eifonija spēle (apmācību ilgums – 6 gadi), 
- sitaminstrumentu spēle (apmācību ilgums – 6 gadi). 

Smiltenes Mūzikas skola regulāri iesaistās novada rīkotajos pasākumos, kā arī organizē koncertus 
izglītības iestādē. Jau 15 gadus skola piedalās Latvijas pūtēju orķestru pūšamo un sitaminstrumentu 
izpildītāju konkursā, ik gadu iegūstot godalgotas vietas. 

Vairāk kā 200 absolventi savu dzīvi ir saistījuši ar mūzikas pasauli – turpina mācīties mūzikas vidusskolās 
vai augstākajās izglītības iestādēs, dzied republikas vadošajos koros un spēlē orķestros. Pirmās zinības 
šajā skolā ir ieguvuši arī jaunie mākslinieki, kuri līdztekus mācībām mūzikas skolās vai konservatorijā 
piedalās starptautisko konkursos un gūst uzvaras. 

Smiltenes Mākslas skola  
Smiltenes Mākslas skola ir akreditēta mācību iestāde un realizē profesionālās ievirzes izglītības 
programmu ,,Vizuāli plastiskā māksla”. Izglītojamie skolā tiek uzņemti no 9 – 10 gadu vecuma un mācās 5 
gadus. 2011./2012.m.gadā mācības uzsāka 114 izglītojamie. 

 
5.15.attēls. Mākslas skolas audzēkņu skaits 2006.-2011g. 
Datu avots: Smiltenes Mākslas skola. 

Nodarbības notiek trīs reizes nedēļā pēc nodarbībām vispārizglītojošā skolā (12 mācību stundas nedēļā). 
Audzēkņi apgūst mākslas zinību pamatus zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā, mākslas valodas 
pamatos, keramikā, ādas plastikā un tekstilā. Kopš 2011. gada Smiltenes Mākslas skolā ieviests jauns 
mācību priekšmets – datorgrafika, lai mācītu prasmes un iemaņas jauno tehnoloģiju sfērā, kas veicinās 
audzēkņu konkurētspēju turpmākā izglītībā. Šo mērķu realizācijai mākslas skolai ir iegādāti trīs datori ar 
programmatūru, monitori un krāsu printeris  (projekta kopējais finansējums – 2999 LVL, ELFLA). 

Smiltenes Mākslas skolā strādā 6 profesionāli un radoši mākslas pedagogi. Darbība ir saistīta ar 
izglītojamo spēju, interešu, talantu izkopšanu un attīstīšanas procesiem, radot apstākļus mērķtiecīgam un 
saturīgam ārpus vispārizglītojošās skolas brīvā laika noslogojumam.  

Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skola 

Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skola īsteno šādas izglītības programmas: 
- basketbols, 
- volejbols, 
- futbols, 
- BMX, 
- vieglatlētika, 
- orientēšanās sports. 
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Beidzot Smiltenes Mūzikas skolu, Smiltenes Mākslas skolu, kā arī Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes 
sporta skolu, izglītojamie iegūst profesionālās ievirzes izglītības apliecību. 

5.1.9. Mūžizglītība 

Smiltenes novadā nav vienotas mācību iestādes, kura piedāvātu un nodrošinātu mūžizglītības iespējas. 
Apmācības, kursi, semināri, publiskās lekcijas notiek novada izglītības iestādēs – Smiltenes ģimnāzijā, 
Smiltenes Centra vidusskolā un citur.  

Izglītības pārvalde novadā organizē un veic saturīgu pedagogu tālākizglītību pašvaldības finansējuma 
ietvaros, gan piesaistot ES struktūrfondu finansējumu. Tiek organizētas apmācības grupas Smiltenē, tā 
ietaupot pedagogu laiku un līdzekļus. Kursu dalībnieki saņem apliecības. 

Visiem interesentiem Izglītības pārvalde piedāvā publiskās lekcijas par aktuāliem jautājumiem un jaunās 
zinātnes izpratni par pasauli. Nozīmīgākās no tām: 

- „Realitātes apzināšanās iespējas”,  "Jaunie pasaules uztveres atklājumi zinātnē" Pēteris Kļava 
Smiltenes ģimnāzijā; 

- "Cilmes šūnu potenciālais pielietojums medicīnā", Ēriks Jakobsons, P.Stradiņa klīniskās 
universitātes slimnīcas šūnu transplantācijas centra vadītājs, Smiltenes Centra vidusskolā; 

- Demogrāfiskie procesi "Vai latvieši patiešām izmirst?", Ilmārs Mežs (Starptautiskās Migrācijas 
organizācijas Latvijas biroja vadītājs), Smiltenes ģimnāzijā; 

- Raitas Karnītes publiskā lekcija par ekonomisko situāciju Latvijā, Smiltenes ģimnāzija; 
- Akadēmiķa Andra Buiķa lekcija " Modernā fizika un apkārtējā realitāte", Smiltenes ģimnāzijā; 
- LU lektores, pedagoģijas doktorantes Guntas Ošenieces lekcija "Ko jau šodien var darīt 

skolotājs?” Smiltenes ģimnāzijā. 
 

Smiltenes novadā notiek jau tradicionāli Vidzemes reģiona un visas valsta mēroga pasākumi: 
- Vidzemes ģeogrāfiem (Izglītības pārvaldes iniciatīva), 2010., 2011.un 2012. gada janvārī 

tradicionālais Vidzemes ģeogrāfu saiets Smiltenē; 
- katra gada augustā Vidzemes ģeogrāfu sadarbības plānošanas semināri Smiltenē. 
 

Smiltenes novads veidojas kā 21.gs. pedagoģijas - Humānās pedagoģijas centrs: 
- ceturtās Baltijas valstu Humānās Pedagoģijas konference Smiltenē, piedalījās 600 Latvijas 

pedagogi; 
- profesora Šalvas Amonašvili autorseminārs ar prof.  Valērijas Nioradzes piedalīšanos  „Humāna 

un personiska pieeja bērnu audzināšanā un mācīšanā”, piedalījās 250 Latvijas pedagogi; 
- pirmo reizi Latvijā „Skolotāja darbs pirmajā klasē pēc HP principiem” prof. Š.Amonašvili 

autorseminārs; 
- ikgadēja vasaras skolu organizēšana  Latvijas pedagogiem Humānajā pedagoģijā  augustā 

(2012. gada augustā notiks Palsmanes Speciālajā internātpamatskolā, ap 60 pedagogu); 
- humānās pedagoģijas  semināru organizēšana un vadīšana Latvijā; 
- notiek regulāra Smiltenes novada pedagogu līdzdalība starptautiskajos pedagoģiskajos lasījumos 

Maskavas pilsētas pedagoģiskajā universitātē un Latvijas humānās pedagoģijas konferencēs. 

Smiltenes ģimnāzija kā Inovatīvās pieredzes skola vada seminārus par izglītības jaunā satura ieviešanu. 

 Arī pagastos uzmanību sāk pievērst mūžizglītības jautājumiem. Palsmanes pagastā 2001. gadā tika 
izveidots Palsmanes pieaugušo tālākizglītības atbalsta centrs (pašlaik darbojas kā biedrība). Piesaistot 
līdzfinansējumu, ir īstenoti vairāki projekti - 2002.-2004.g. EK Socrates Gundtvig-2 programmā projekts 
,,Ekotūrisms un mācības par ekotūrismu’’, 2005.g. Phare programmā sadarbībā ar Valkas rajona padomi 
un Sedas pašvaldību – par uzņēmējdarbību laukos, 2005.g. - EK Socrates Gundtvig-3 programmā – vizīte 
Vācijā, Veimārā. Biedrības uzmanības lokā ir arī infrastruktūras uzlabošanas aktivitātes -  bērnu rotaļu 
laukumu pilnveide, multifunkcionāla laukuma sporta spēlēm un slidotavas izveide Palsmanē. 
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Aptaujas liecina, ka 2011. gadā mūžizglītības pasākumus ir apmeklējuši aptuveni 5% no novada 
iedzīvotājiem, jeb aptuveni 700 iedzīvotāji. 

5.1.10. Interešu izglītība 

Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs (BJIIC) tika izveidots 2000. gada maijā un kopš 
2000. gada septembra darbojas kā patstāvīga izglītības iestāde. Centrā strādā 2 darbinieki – direktore, 
metodiķe un 30 pedagogi, kas īsteno interešu izglītības programmas. 

Smiltenes BJIIC piedāvā: 
- kultūrizglītības programmas ietvaros - tautas dejas, dziedāšanu koros, ansambļos, popgrupās, 

folkloras kopā, ģitārspēles pulciņu, darboties vizuāli un vizuāli plastiskajā mākslā; 
- sporta izglītības programmā VFS (vispusīgas fiziskās sagatavotības) pulciņu; 
- tehniskajā jaunradē ir iespēja papildināt savas zināšanas datorapmācības pulciņā; 
- vides izglītības programmā darbojas mazpulki un vides pētnieki; 
- jaunatnes darba programmā -  skauti un gaidas. 

Centru apmeklē bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 25 gadiem. Smiltenes BJIIC apkopotā informācija 
liecina, ka 2011./2012.m.g. centra piedāvājumu visaktīvāk izmanto pirmsskolas vecuma un skolas vecuma 
bērni no 1.-9.klasei. 

 

5.14.attēls. Smiltenes BJIIC dalībnieku skaits. 
Datu avots: Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs, 2007.-2011.g. 

Pēdējo gadu laikā Smiltenes BJIIC dalībnieku skaits ir pieaudzis, kas norāda, ka jauniešiem ir interese  
lietderīgi pavadīt brīvo laiku pēc mācību stundām. Vislielākais pieaugums vērojams pēdējo divu gadu 
laikā, kad tika izveidots Smiltenes novads un centru sāka apmeklēt arī pagastos dzīvojošie bērni. 

Populārākās un apmeklētākās ir kultūrizglītības programmas ar plašu piedāvājumu visām vecuma 
grupām. 2011./2012. m.g. kultūrizglītības programmas pulciņos ir iesaistīti 837 dalībnieki, no kuriem 187 
ir pirmsskolas  vecuma bērni, 465 ir 1.-4. klašu skolēni,  344 - 5.-9. klašu izglītojamie. Sporta izglītības 
programmas pulciņus apmeklē 12 dalībnieki, tehniskās jaunrades programmas – 31, vides izglītības 
programmas – 74, jaunatnes darba programmas  - 21, citus - 21. Salīdzinot apmeklētāju skaitu, tad 
pieprasītākās ir vides izglītības programmas. 

Tā kā BJIIC nav pietiekoši savu telpu, nodarbības notiek Smiltenes novada pašvaldībā esošajās 
vispārizglītojošajās skolās, kultūras centrā un kultūras/tautas namos. 

Smiltenes BJIIC realizē valsts nozīmes pasākumu reģionālo posmu skates un konkursus, kā arī mācību 
gada ietvaros plašākus koncertus un novada Dziesmu un deju svētkus. 

5.1.11. Jaunatnes politika 

Jauniešu (13-25 gadu vecumā) skaits  Smiltenes pašvaldībā ir 2632. Jauniešu skaits pašvaldībā attiecībā 
pret pārējiem iedzīvotājiem ir 18,5%. 
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5.15.attēls.Smiltenes JIC „Miteklis” apmeklējums 2009.-2011.g. 
Datu avots: Smiltenes novada domes jauniešu lietu koordinators. 

Biedrību un nodibinājumu skaits, atsevišķi norādot jaunatnes organizācijas, ar kurām pašvaldība 
sadarbojas - 1 jaunatnes organizācija (SJD), 5 organizācijas, kuru darbs vērsts uz jaunatni (Jaunsargi, 
Sarkanā Krusta jaunatnes nodaļa u.c.), deju kolektīvu un sporta klubu biedrības.  

LR Jaunatnes likuma 5. pants nosaka, ka „pašvaldība, pildot savas funkcijas, piedalās valsts jaunatnes 
politikas īstenošanā”. Vienlaikus pašvaldībām ir noteiktas tiesības „izstrādāt arī vietējā līmeņa 
dokumentus jaunatnes politikas jomā” un „izveidot institucionālu sistēmu, lai nodrošinātu darbu ar 
jaunatni, nosakot atbildīgo institūciju vai ieceļot jaunatnes lietu speciālistu”.  

Smiltenes novads ir apstiprinājis Smiltenes novada jaunatnes politikas attīstības stratēģiju, kas ir pirmais 
jaunatnes politikas plānošanas dokuments novadā, lai noteiktu attīstības prioritātes un rīcības virzienus 
turpmākajiem 6 gadiem jaunatnes politikas jomā. 

Jaunatnes politikas mērķis - uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar jaunatni un nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju 
no bērna uz pieaugušā statusu.  

Kopumā Latvijas un Smiltenes novada jauniešu brīvā laika aktivitātes īpaši neatšķiras no citu ES valstu 
jauniešiem. Vairums jauniešu brīvajā laikā satiekas ar draugiem (84%), skatās TV (74%), lasa avīzes un 
žurnālus (44%), pastaigājas (38%) un apmeklē diskotēkas, naktsklubus (38%). To apliecina veiktie 
statistikas dati. Tomēr konkrēta izpēte novada teritorijā par jauniešu aktivitātēm nav veikta. 

Vairāk uzmanības lokā ir interešu izglītība, kas nodrošina jauniešiem lietderīgu un saturīgu brīvā laika 
pavadīšanu, radošo pašizteiksmi, talantu izkopšanu un pašattīstību, socializāciju, prasmju un spēju 
pilnveidošanu, profesionālo iemaņu apguvi un karjeras plānošanu, formālajā izglītībā iegūto zināšanu un 
prasmju papildināšanu. 

Lai nodrošinātu skolēnu līdzdalību skolas lēmumu pieņemšanā, kā arī skolēnu interešu un tiesību 
aizstāvību, katrā Smiltenes novada izglītības iestādē darbojas skolēnu pašpārvaldes.  

Tā kā jaunatnes politika ir starpnozaru politika, to ietekmē dažādi darbības virzieni, līdz ar to atbalstu 
darbam ar jaunatni pašvaldībās sniedz pastarpināti dažādas valsts pārvaldes institūcijas atbilstoši savai 
kompetencei.  

Smiltenes novadā nepieciešams jaunatnes lietu speciālists, kurš veiktu darbu ar jaunatni, sadarbojoties 
ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādātu priekšlikumus jaunatnes politikas 
pilnveidei, īstenotu un koordinētu informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas 
jaunatnes politikas jomā, sekmētu jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicinātu jauniešu brīvprātīgo darbu 
un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultētu jauniešus jaunatnes politikas jomā, 
tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicinātu jauniešu 
personības attīstību. Katrā pagastā jāveido jauniešu centrs, to darbības aktivitāšu izstrādē ir jāiesaista 
paši jaunieši. 

Līdz to nepieciešams: 
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- izvērtēt  esošo situāciju darbā ar jaunatni; 
- identificēt  jomas darba ar jaunatni īstenošanā, kurās nepieciešams veikt uzlabojumus; 
- pilnveidot mērķtiecīga darba ar jaunatni īstenošanu, izstrādājot pašvaldības rīcībpolitiku (plānu) 

darbam ar jaunatni. 

Tajā jāuzsver iespēju attīstībai, kā lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Jaunieši ir jāiesaista lēmumu 
pieņemšanā, jo jaunatne ir viens no nozīmīgākajiem pašvaldības resursiem. 

5.1.12. Nepieciešamie ieguldījumi izglītības jomā 

Izglītības iestādēs ir ieviesti daudzi infrastruktūras uzlabošanas, izglītības programmu, metožu 
ieviešanas, pedagogu un izglītojamo pieredzes apmaiņas, mācību projekti, to sarakstu skatīt esošās 
situācijas analīzes pielikumos. 

Izglītības iestādēs trūkst tehniskā aprīkojuma (logopēda kabineta aprīkojums, interaktīvās tāfeles, 
darbgaldi zēnu amatu apmācībai, nepieciešama datortehnikas atjaunošana mācību procesam skolēniem 
un skolotājiem, multimediju tehnikas iegāde, mēbeļu iegāde). PII iestādēm un skolām ir nepieciešami 
sporta laukuma aprīkojumi, sanitāro telpu remontdarbi.  

Ir izstrādāts tehniskais projekts Smiltenes Centra vidusskolas piebūvei. Visām skolām ir nepieciešami 
kabinetu remonti, apkures sistēmas uzlabojumi Bilskas pamatskolā un Palsmanes speciālajā 
internātskolā. Pievilcīgas dzīves vides nodrošināšanai rotaļu un sporta laukumu labiekārtošana, 
teritorijas labiekārtošana.  

Energoefektivitātes uzlabošana nepieciešama Smiltenes Mākslas skolas telpās, Palsmanes speciālajā 
internātpamatskolā, sporta skolas ēkas uzlabošana atbilstoši prasībām. Sporta laukuma izveide 
Grundzāles izglītības iestādē, kas būtu pieejams arī visiem pagasta iedzīvotājiem. Smiltenes Trīs pakalnu 
sākumskolā -  sporta laukuma izbūve. Sporta laukumu varēs izmantot novada skolu sporta sacensību un 
pasākumu organizēšanai āra apstākļos, izmantojot jau esošo infrastruktūru – stāvlaukumu, ēdināšanas 
pakalpojumus, naktsmītnes. 

Darba grupās pedagogi uzsvēra arī atbalsta personāla nepieciešamību – sociālais darbinieks, logopēds, 
psihologs un citi speciālisti, kā arī sekmīgāku starpinstitucionālo sadarbību starp dažādām iestādēm 
izglītojamo jautājumos. 

5.1.13. Secinājumi 

Smiltenes novada teritorijā tiek nodrošināta nepieciešamā izglītības sistēma, sākot no pirmsskolas 
izglītības līdz pat augstākajai. Piedāvājums aptver visu novada teritoriju. Pirmsskolas un pamatskolas 
izglītība tiek nodrošināta iespējami tuvāk dzīvesvietai. Tā ir pieejama gandrīz katrā pagastā, taču abas 
vidējās izglītības iestādes atrodas Smiltenes pilsētā. Smiltenes Centra vidusskolā ir nodrošināta vides 
pieejamība (projekta ,,Smiltenes Centra vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar 
funkcionāliem traucējumiem" ietvaros). 

Ik gadu vērojams audzēkņu samazinājums, kas norāda, ka pašvaldībai būs jāmeklē risinājumi esošo 
izglītības iestāžu telpu piepildījumam un mācību procesa nodrošinājumam. Tiek izvērtēta iespēja nevis 
slēgt skolas, bet gan lauku pamatskolas pārveidot par daudzfunkcionālajiem centriem vai 
sākumskolām, lai audzēknis savus pirmos skolas gadus mācītos tuvāk mājām. Noteikta katras izglītības 
iestādes specializācija jau veidojas tagad, pamatojoties uz pedagogu pieredzi, īstenoto projektu 
profilu, izglītojamo vajadzībām. 

Arī infrastruktūras sakārtošanas  pēctecība tiek veikta apzināti, ieguldot līdzekļus novadam 
nozīmīgākajos objektos. Līdzekļi visvairāk ir nepieciešami materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai un 
pilnveidošanai, lai audzēkņi zinības gūtu, izmantojot mūsdienīgu aprīkojumu un mācību līdzekļus. 

Spēcīga un kvalitāti nodrošinoša ir profesionālā izglītība Smiltenes valsts tehnikumā – profesionālajā 
vidusskolā, kura vienīgā Latvijā piedāvā ceļu būvi un veterinārārsta asistenta profesiju. Smiltenē šīs 
tradīcijas izveidojušās jau pirms vairākiem gadu desmitiem.   
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Smiltenes novadam nozīmīgas ir mākslas, mūzikas un sporta skolas. Tas ļauj audzēkņiem apgūt 
pilnvērtīgas profesionālās ievirzes programmas. Jāpiebilst, ka gan mākslas, mūzikas, gan sporta skolas 
apmeklē daudzi novada pagastu un kaimiņnovadu audzēkņi.  

Ne mazāk svarīgs ir jauniešu un bērnu interešu centrs, kas audzēkņiem piedāvā plašu spektru interešu 
izglītības nodarbību. Tas ir viens no veidiem, kā novadā sekmēt radošās industrijas tirgu. Novadā ir 
pieejami mūžizglītība. Ir jāizveido mūžizglītības vienota sistēma un jāpaplašina mūžizglītības 
piedāvājums.   

Būtiskākās investīcijas ir nepieciešamas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanā, skolu 
kabinetu aprīkojumā, sporta un rotaļu laukumu, teritoriju labiekārtošanā, kā arī pedagogu kapacitātes 
paaugstināšanai.  

5.2. Sociālā drošība un veselības aprūpe 

5.2.1. Iedzīvotāju ienākumi 

Būtisks iedzīvotāju sociālo drošību raksturojošs parametrs ir to ienākumi no algota darba vai sociāli 
garantēti ienākumi. 

Saskaņā ar VSAA datiem Smiltenes novada kopējais sociāli apdrošināto personu (gan tādas, kuras  gūst 
ienākumus no algota darba vai ir pašnodarbinātas, gan tādas, kas saņem bērna kopšanas pabalstus, 
paternitātes pabalstus, u.c. saskaņā ar likumā „Par sociālo apdrošināšanu” noteikto) skaits 2010. gadā ir 
6331 personas (44,5% no visiem novada iedzīvotājiem, 67,31% no visiem darba spējas vecuma 
iedzīvotājiem uz 01.01.2011), kuru vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apjoms ir  327,76 lati.  

No visām sociāli apdrošinātajām personām 2010. gadā 88,93% jeb 5630 personas (39,58% no visiem 
Smiltenes novada iedzīvotājiem jeb 59,86%3 no visiem darba spējas vecuma iedzīvotājiem uz 
01.01.2011.) gūst ienākumus no algota darba, respektīvi, ir darba ņēmēji vai pašnodarbinātās personas, 
kuru vidējā apdrošināšanas iemaksu alga 2010. gadā bija Ls 346,66. Darba ņēmēju un pašnodarbināto 
personu skaits vismazākais pēdējo 4 gadu laikā bija 2010. gadā – par 17,25% mazāks nekā 2008. gadā, 
tomēr kā pozitīvs fakts ir minams neliels darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaita pieaugums 
2011. gadā (dati par 10 mēnešiem). Līdzīgas tendences ir vērojamas arī attiecībā uz vidējo 
apdrošināšanas iemaksu algu, kas viszemākā bija 2010. gadā – Ls 346,66, bet 2011. gada 10 mēnešos tā 
jau ir nedaudz lielāka, t.i. Ls 364,52.  

                                                           
3
 šis procents visticamāk ir nedaudz mazāks, ņemot vērā, ka sociāli apdrošinātas personas ir arī tie darba ņēmēji un 

pašnodarbinātās personas, kas ir virs darba spējas vecuma, bet turpina strādāt. 
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5.16.attēls. Smiltenes novada darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaita un vidējās 
apdrošināšanas iemaksu algas dinamika, 2008.-2011.g. 
* 2011. gadā dati par 10 mēnešiem. 
Datu avots: VSAA. 

Sadalījumā pēc dzimuma 2010. gadā no visiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām 2827 
bija sievietes (50,2%) un 2804 - vīrieši (49,8%). Pēdējos 4 gados šī proporcija ir saglabājusies bez 
ievērojamām izmaiņām. Tomēr bruto algas apmērs pēdējos 4 gados vīriešiem ir bijis vidēji 11%  
(2011.gadā pat 15%) lielāks nekā sievietēm.  
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5.17.attēls. Smiltenes novada darba ņēmēju un pašnodarbināto personu vidējās apdrošināšanas iemaksu 
algas dinamika sadalījumā pēc dzimuma, 2008.-2011.g. 
* 2011. gadā dati par 10 mēnešiem. 
Datu avots: VSAA. 

Analizējot darba ņēmēju un pašnodarbināto personu vidējā skaita dinamiku teritoriālā griezumā, var 
secināt, ka pēdējo 4 gadu laikā visās administratīvi teritoriālajās vienībās to skaits ir samazinājies – 
absolūtos skaitļos vislielākais samazinājums 2010. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu ir Smiltenes pilsētā – 
530 personas, Smiltenes pagastā – 103 un Blomes un Bilskas pagastā – katrā 92, bet procentuāli šis 
samazinājums vislielākais ir bijis Blomes pagastā – 20,31% un Smiltenes pagastā – 19,32%. Arī vidējā 
apdrošināšanas iemaksu alga pēdējo 4 gadu laikā ir samazinājies visās Smiltenes novada administratīvi 
teritoriālajās vienībās – vismazākais samazinājums absolūtos skaitļos 2010. gadā salīdzinājumā ar 2008. 
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gadu ir vērojams Blomes pagastā – 30,88 LVL, bet vislielākais Smiltenes pilsētā – 69,99 LVL, bet 
procentuāli darba ņēmēju un pašnodarbināto peronu vidējā apdrošināšanas iemaksu alga 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2008. gadu visvairāk ir samazinājusies Smiltenes pagastā, t.i. par 15,61% un Smiltenes 
pilsētā – 15,53%. Kā pozitīvs fakts ir minama 2011. gada 10 mēnešos vērojamā tendence, kas liecina gan 
par nelielu darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaita gan vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 
apjoma pieaugumu (salīdzinājumā ar 2010. gadu) gandrīz visās Smiltenes novada administratīvi 
teritoriālajās vienībās. 
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5.18.attēls. Smiltenes novada sociāli apdrošināto personu skaita un vidējās apdrošināšanas iemaksas 
apjoma dinamika sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām, 2008.-2010.g. 
* 2011. gadā dati par 10 mēnešiem. 
Datu avots: VSAA. 

2010. gadā 3437 Smiltenes novada iedzīvotāji (24,16% no visiem Smiltenes novada iedzīvotājiem) 
saņēma pensiju, no tiem 2932 iedzīvotāji (85,29%) vecuma pensiju, 405 (11,77%) invaliditātes pensiju, 
108 (3,15%) apgādnieka zaudējuma pensiju, bet 3 (0,08%) izdienas pensiju. Lai arī 2010. gadā, 
salīdzinājumā ar 2008. gadu, kopējais pensiju saņēmēju skaits ir pat nedaudz samazinājies, samazinoties 
vecuma pensijas un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēju skaitam, tomēr minētajā laika periodā ir 
pieaudzis invaliditātes pensiju saņēmēju skaits. 
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5.19.attēls. Smiltenes novada pensiju saņēmēju skaita un apjoma dinamika sadalījumā pa pensiju 
veidiem, 2008.-2010.g. 
Datu avots: VSAA. 

Analizējot pensiju saņēmēju skaitu un vidējo saņemto pensiju apmēru teritoriālā griezumā, jāsecina, ka, 
saņemto pensiju apmērs vidēji mēnesī Smiltenes pilsētā ir 17 – 28 LVL lielāks nekā Smiltenes novada 
pagastos. 

 
5.20.attēls. Smiltenes novada pensiju saņēmēju skaita un vidējā piešķirtā apmēra dinamika sadalījumā 
pa administratīvi teritoriālajām vienībām, 2008.-2010.g. 
Datu avots: VSAA. 

2010. gadā vidēji katru mēnesi 2241 (15,75% no visiem novada iedzīvotājiem uz 01.01.2011) Smiltenes 
novada iedzīvotāji saņēma kādu no valsts sociālajiem pabalstiem, kuri nav atkarīgi no sociālajām 
iemaksām. Šo pabalstu saņēmēju skaits pēdējos 3 gados ir samazinājies – 2008. gadā pabalstu saņēmēju 
skaits vidēji mēnesī bija 2307, galvenokārt samazinājies ir ģimenes valsts pabalsta saņēmēju skaits, bet 
nedaudz palielinājies ir valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem saņēmēju 
un pabalsta invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, saņēmēju skaits. 
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5.21.attēls. Smiltenes novada valsts sociālo pabalstusaņēmēju skaita dinamika vidēji mēnesī sadalījumā 
pa pabalsta veidiem, 2008.-2010.g. 
Datu avots: VSAA. 

2010. gadā vidēji mēnesī 135 Smiltenes novada iedzīvotāji (0,59% no visiem Smiltenes novada 
iedzīvotājiem uz 01.01.2011) bija tādi, kuri saņēma kādu no pabalstiem, kuri ir atkarīgi no vidējās 
apdrošināšanas iemaksu algas. Galvenā šo pabalstu saņēmēju grupa – 2010. gadā 88 Smiltenes novada 
iedzīvotāji, ir tie iedzīvotāji, kuri saņem vecāku pabalstu.  
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5.22.attēls. Smiltenes novada pabalstu, kuri ir atkarīgi no personas apdrošināšanas iemaksu algas, 
saņēmēju skaita dinamika vidēji mēnesī sadalījumā pa pabalsta veidiem, 2008.-2010.g. 
Datu avots: VSAA. 

5.2.2. Pašvaldības sociālie pakalpojumi un palīdzība 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus sociālajā un veselības aprūpes jomā, 
Smiltenes novada dome no pašvaldības deputātiem ir ievēlējusi sociālo un medicīnas jautājumu 
pastāvīgo komiteju 3 locekļu sastāvā. 

Novada dome savas kompetences ietvaros, pildot attiecīgos likumus un Ministru kabineta noteikumus, 
piedalās valdības politikas realizācijā sociālajā un veselības aprūpes jomā, kā arī izstrādā un realizē savu 
politiku šajās jomās. Novada dome savu autonomo funkciju realizēšanai sociālajā jomā ir pieņēmusi 
sekojošus saistošos noteikumus: 

- 2009. gada 31.augusta saistošie noteikumi Nr. 7/09 „Noteikumi par Smiltenes novada 
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, spēkā no 04.11.2009; 

- 2011. gada 26.maija saistošie noteikumi Nr. 5/11 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 
2009. gada 31.augusta saistošos noteikumos Nr. 7/09 „Noteikumi par Smiltenes novada 
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, spēkā no 28.05.2011; 

- 2010. gada 19.februāra saistošie noteikumi Nr. 4/10 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 
2009.gada 31.augusta saistošos noteikumos Nr. 7/09 „Noteikumi par Smiltenes novada 
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, spēkā no 28.03.2010; 

- 2010. gada 25.marta saistošie noteikumi Nr.6/10 „Smiltenes novada pašvaldības sniegto 
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”, spēkā no 27.08.2009; 

- 2009. gada 31.augusta saistošie noteikumi Nr. 6/09 „Smiltenes novada pabalstiem 
audžuģimenēm”, spēkā no 04.11.2009; 

- 2009. gada 31.augusta saistošie noteikumi Nr. 5/09 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Smiltenes novadā”, spēkā no 04.11.2009. 

Pašvaldības politikas veidošanai sociālajā jomā un praktiskā darba veikšanai, atbilstoši Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma prasībām, Smiltenes novada dome ir izveidojusi Smiltenes 
novada pašvaldības iestādi „Smiltenes novada domes Sociālais dienests”, kas 2010. gada 11.oktobrī tika 
reģistrēta kā sociālo pakalpojumu sniedzējs LR LM sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Smiltenes 
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novada domes Sociālais dienests ir Smiltenes novada pašvaldības pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, 
kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos 
pakalpojumus Smiltenes novada pamata dzīvesvietu reģistrējušiem iedzīvotājiem. 

5.2.2.1. Sociālie pakalpojumi 

Smiltenes novada pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:  
- sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās; 
- sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā: 
- ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām; 
- ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;  
- īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;  
-  īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem; 
- sociālais darbs - Smiltenes novada pašvaldības Sociālajā dienestā. 
 

Iepriekš minētos sociālos pakalpojumus Smiltenes novada teritorijā nodrošina sekojoši LR LM sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēji: 

- Smiltenes novada domes Sociālais dienests - 2010. gada 11.oktobrī reģistrēts LR LM 
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā sociālo pakalpojumu (sociālais darbs) 
sniedzējs;  

- Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs - 2008. gada 01.aprīlī reģistrēta un 
2011. gada 16.jūnijā pārreģistrēta LR LM sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā krīzes 
centrs, kas sniedz pakalpojumus ar izmitināšanu un bez izmitināšanas visu vecumu un 
dzimumu personām, kas cietušas no prettiesiskām darbībām un krīzes situācijā 
nonākušām personām;  

- SIA „Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca” - 2010. gada 27.jūnijā reģistrēta LR LM sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcija, kas sniedz sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu invalīdiem ar fiziska rakstura 
traucējumiem un pensijas vecuma personām. 

Smiltenes novada domes Sociālais dienests darbojas saskaņā ar Smiltenes novada domes Sociālā 
dienesta nolikumu no 31.09.2009 un izveidoto struktūru. Kopš 2010. gada 11.oktobra Smiltenes novada 
domes Sociālais dienests ir reģistrēts kā sociālo pakalpojumu sniedzējs Latvijas Republikas Labklājības 
ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 
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5.23.attēls. Smiltenes novada Sociālā dienesta struktūrshēma, 2011.g. 
Datu avots: Smiltenes novada domes Sociālais dienests. 

Uz 01.07.2011. Smiltenes novada domes Sociālajā dienestā ir apstiprinātas 11 amata vienības – 1 Sociālā 
dienesta vadītāja, 1 Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem un 9 sociālās darbinieces. No visām 
Sociālā dienesta darbiniecēm 7 ir augstākā izglītība, bet 2 vēl turpina mācības augstskolas 3. kursā un 2 – 
4.kursā. 

 
5.24.attēls. Smiltenes novada Sociālā dienesta darbinieki sadalījumā pa amatiem un pēc izglītības, dati uz 
01.07.2011.g. 
Datu avots: Smiltenes novada domes Sociālais dienests. 
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Paralēli iegūtajai augstākajai izglītībai un mācībām augstskolā katram Sociālā dienesta darbiniekam 2011. 
gadā ir plānotas 24 stundu apmācības kvalifikācijas celšanai (atsevišķiem darbiniekiem arī apmācības 
atbalsta grupu vadīšanā). 

2010. gadā Smiltenes novada iedzīvotāji ir saņēmuši sekojošus sociālos pakalpojumus, kuru sniegšanu ir 
organizējis vai nodrošinājis Smiltenes novada domes Sociālais dienests: 

- aprūpes mājās pakalpojumu saņēmušas 43 personas - 14 vīrieši, 29 sievietes, pakalpojuma 
nodrošināšanai izlietoti Ls 21079,00; 

- ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus saņēmušas 13 
personas – 7 vīrieši un 6 sievietes, pakalpojumu nodrošināšanai izlietoti Ls 22583,00; 

- 9 Smiltenes novada bērni, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, saņēma psihologa 
pakalpojumu, pakalpojuma nodrošināšanai tika izmantoti Ls 648,00; 

- sākot ar 2010. gada marta mēnesi SIA „Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca” uzsākta 
pašvaldības organizēta sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšana sociālās gultās un medicīnas 
aprūpes gultās, kurš turpmāk tiks attīstīts par pansionātu. Ar Sociālā dienesta starpniecību 
slimnīcas sociālās gultās pakalpojumus saņēma 9 personas – 1 vīrietis un 8 sievietes, 
izlietojot Ls 5530,00. 

Lai pilnvērtīgi pildītu Sociālā dienesta funkcijas pašreizējais darbinieku skaits nav pietiekams, kā arī nav 
vienmērīgi un racionāli sadalīti darba uzdevumi starp darbiniekiem. Sociālā dienesta Smiltenes pilsētā 
strādājošiem sociālajiem darbiniekiem ir vairākkārtīgi pieaugusi darba slodze, kura ilgstošā laika periodā 
nenodrošina vienmērīgu un racionālu darba uzdevumu sadali starp darbiniekiem, kas objektīvi atklāj, ka 
dienestam ir nepieciešami jauni dienesta darbinieki. Atbilstoši sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
regulējošiem LR normatīviem aktiem Smiltenes novada domes Sociālajā dienestā jāstrādā ne mazāk par 
14 darbiniekiem.  

Tomēr ne tikai spēkā esošie normatīvie akti ir tie, kas nosaka nepieciešamību pēc papildus sociālajiem 
darbiniekiem Smiltenes novadā, bet arī iedzīvotāju skaita, kuriem nepieciešami sociālie pakalpojumi un 
sociālā palīdzība, palielināšanās. Piemēram, sakarā ar pēdējo gadu tendenci Latvijas iedzīvotājiem doties 
darba meklējumos ārpus valsts, Sociālais dienesta darbība ietver arī darbu ar ģimenēm, kurās bērnu 
vecāki strādā ārzemēs. Saskaņā ar Sociālā dienesta sniegto informāciju uz 2012. gada sākumu Smiltenes 
novadā ir 34 ģimenes, kurās bērnu vecāki strādā ārpus Latvijas un tās ir griezušās pēc palīdzības 
(iespējams, ka kopējais ģimeņu skaits, kuru bērnu vēcāki strādā ārpus Latvijas,  ir lielāks, tomēr, ja tās 
negriežas pēc sociālās palīdzības vai nenotiek sociālais darbs ar šo ģimeņu bērniem, tās var nebūt 
iekļautas šajā statistikā). Vislielākais šādu ģimeņu skaits ir Smiltenes pilsētā (30). Lielākais vairums 
ģimeņu, kurās bērnu vecāki strādā ārzemēs, Smiltenes pilsētā griežas pēc palīdzības, lai sakārtotu bērnu 
likumisko pārstāvniecību. Sociālo palīdzību šīs ģimenes lūdz ļoti retos gadījumos. Sociālais dienests veic 
sociālo darbu ar šo ģimeņu bērniem, kuriem ir uzvedības, mācīšanās, brīvā laika pavadīšanas, 
audzināšanas, uzraudzības vai materiālas problēmas – vidēji gadā tās ir 3 ģimenes. Smiltenes novada 
pagastos uz 2012. gada sākumu ir 4 ģimenes, kurās bērnu vecāki strādā ārzemēs un ģimenē ir 
nepieciešama sociālā palīdzība – 1 Variņu pagastā (notiek darbs bērna aprūpes nodrošināšanai), 1 Bilskas 
pagastā (bērniem trūkst vecāku mīlestības, rūpes, atbalsta), 1 Grundzāles pagasts (bērna uzvedības 
problēmas) un 1 Blomes pagastā (sociālā palīdzība materiālo grūtību dēļ).   

Tāpat īpaša nepieciešamība pēc sociāliem pakalpojumiem ir 440 Smiltenes novadā dzīvojošām personām 
ar īpašām vajadzībām, no kurām 373 ir pieaugušie, bet 67 bērni (dati uz 2012. gada sākumu). Personu ar 
īpašām vajadzībām skaits sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām ir atšķirīgs - visvairāk 
personu ar īpašām vajadzībām dzīvo Smiltenes pilsētā (153 jeb 35%), vismazāk - Brantu pagastā (26 jeb 
6%), un, protams, prasa arī atšķirīgu pakalpojumu apjomu nodrošinājumu no Sociālā dienesta puses. 

5.6.tabula. Smiltenes novadā dzīvojošo personu ar īpašām vajadzībām skaits, dati uz 2012. gada sākumu.  

Teritorija 
Personas ar īpašām vajadzībām 

Pieaugušie Bērni Kopā 

Variņu pagasts 35 7 42 

Launkalnes pagasts 26 8 34 
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Teritorija 
Personas ar īpašām vajadzībām 

Pieaugušie Bērni Kopā 

Bilskas pagasts 23 5 28 

Palsmanes pagasts 36 2 38 

Grundzāles pagasts 33 4 37 

Brantu pagasts 23 3 26 

Blomes pagasts 31 4 35 

Smiltenes pagasts 42 5 47 

Smiltenes pilsēta 124 29 153 

Kopā Smiltenes novadā: 373 67 440 

Datu avots: Smiltenes novada domes Sociālais dienests. 

Smiltenes novadā (uz 2012. gada sākumu 4 pagastos un Smiltenes pilsētā) ir pieejami arī dažādi 
alternatīvie sociālie pakalpojumi, kurus nodrošina gan Smiltenes novada domes Sociālais dienests, gan 
novada nevalstiskās organizācijas. Palsmanes un Blomes pagastos ir pilnībā izveidotas tā saucamās 
sociālās istabas jeb sociālās palīdzības atbalsta punkti. Sociālās palīdzības atbalsta punktos (sociālajās 
istabās) pakalpojumu klāsts ir dažāds – Palsmanes un Blomes sociālās istabas kalpo gan kā – humānās 
palīdzības, pārtikas, ziedoto tehnisko palīglīdzekļu un citu sīku sadzīves priekšmetu izdales un maiņas 
punkts, gan arī nodrošina iespēju izmantot veļas mašīnu, mazgāšanās telpu. Bilskas pagasta sociālā istaba 
pagaidām kalpo tikai kā humānās palīdzības izsniegšanas punkts un tā tiek pilnveidota, lai varētu 
nodrošināt veļas mazgāšanas un mazgāšanās iespējas. Arī Grundzāles palīdzības istaba vēl ir jāremontē 
un jāaprīko, bet Brantu, Launkalnes un Variņu pagastos ir plānots no jauna izveidot šādus sociālās 
palīdzības atbalsta punktus, lai visā novada teritorijā būtu pieejami higiēnas un veļas mazgāšanas 
pakalpojumi.  

Bilskas pagastā darbojas pēcpusdienas istaba ģimenēm, bērniem, jauniešiem, kas nodrošina sanākšanas 
vietu, rotaļas, galda spēles un nākotnē tiek plānotas arī tematiskas tikšanās ar vecākiem. Smiltenes 
pilsētā ir pieejami vairāku nevalstisko organizāciju alternatīvie sociālie pakalpojumi. Smiltenes novada 
domes izveidotais jauniešu iniciatīvas centrs „Miteklis” nodrošina pulcēšanās iespējas, alternatīvās 
mūzikas festivālus, diskotēkas, tematiskos pasākumus jauniešiem.  

5.7.tabula. Smiltenes novada alternatīvo sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas un pieejamie 
pakalpojumi. 
Nr. Teritorija Alternatīvā sociālā pakalpojuma objekts un pieejamie 

pakalpojumi 
Piezīmes 

1. Palsmanes 
pagasts 

Palsmanes sociālā istaba „Mūsmājas” 
Veļas mazgāšana, pārtikas paku saņemšana, mazgāšanās, 
humānās palīdzības apģērbu, apavu saņemšana 

Arī pagasta iedzīvotāji var nest 
uz sociālo istabu lietotus - 
tīrus apģērbus.  
Telpas izremontētas ar 
LEADER projekta palīdzību 

2. Blomes 
pagasts 

Blomes sociālā istaba 
Veļas mazgāšana, pārtikas paku saņemšana, mazgāšanās 

  

3. Bilskas 
pagasts 

Pēcpusdienas istaba ģimenēm, bērniem, jauniešiem 
Sanākšana, rotaļas, galda spēles. Plānotas arī tematiskas tikšanās 
ar vecākiem  

Vēl nav pilnībā aprīkota 

Sociālā istaba  
Apģērbu, apavu un citu lietu maiņa. Pārtikas paku saņemšana 

  

Sanitārais stūrītis 01.02.2012 telpas ir tapšanas 
stadijā Mazgāšanās 

Veļas mazgāšana 

4. Grundzāles 
pagasts 

Grundzāles palīdzības istaba 
Lietotu apģērbu, apavu un sadzīves priekšmetu apmaiņas punkts 

01.02.2012 pagasta pārvalde 
ir piešķīrusi telpu šim mērķis, 
telpa ir jāremontē un jāaprīko 
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Nr. Teritorija Alternatīvā sociālā pakalpojuma objekts un pieejamie 
pakalpojumi 

Piezīmes 

5. Smiltenes 
pilsēta 

Jauniešu iniciatīvas centrs “Miteklis” - nodrošina brīvā laika 
pavadīšanas iespējas Smiltenes skolēniem, pusaudžiem, 
jauniešiem - organizē pulcēšanās iespējas, alternatīvās mūzikas 
festivālus, diskotēkas, tematiskos pasākumus. 

Izveidojusi Smiltenes pilsētas 
dome ar Bērnu un ģimenes 
lietu ministrijas atbalstu 
2007.gadā 

Nodibinājums '' Fonds ''Saules kalns" – sniedz palīdzību bērniem 
bāreņiem, ģimenēm ar bērniem – humānās palīdzības apģērbus, 
apavus, mācību līdzekļus, organizē kultūras pasākumus 

 

Biedrība “Emmaus Latvija” – sniedz palīdzību trūcīgām 
personām, ģimenēm, visiem, kuriem nepieciešama palīdzība – 
humānās palīdzības apģērbus, apavus, mēbeles, sadzīves 
priekšmetus, dušas pakalpojumus, tehniskos palīglīdzekļus, 
organizē pasākumus bērniem, sniedz nakts patversmes 
pakalpojumu 

 

Biedrība "'ATBALSTS" cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – sniedz 
palīdzību personām ar invaliditāti, ģimenēm, visiem, kuriem 
nepieciešama palīdzība – humānās palīdzības apģērbus, apavus, 
pārtiku, informācijas un komunikācijas nodrošināšanu, tehniskos 
palīglīdzekļu, organizē pasākumus, izbraukumus uz pasākumiem, 
realizē sociālus projektus 

 

“Pensionāru apvienība” – organizē pulcēšanos klubiņā, apmeklē 
kultūras pasākumus, svin gadskārtu svētkus, organizē tikšanās, 
rīko pasākumus, apzina pensionārus pilsētā, sveic apaļās jubilejās 
pensionārus sākot no 80 gadu vecuma 

 

“Sarkanais Krusts”- organizē donoru kustību, pirmās palīdzības 
apmācību, labdarības pasākumus, izdala pārtikas pakas, humānās 
palīdzības apģērbus, mēbeles, sniedz atbalstu stihiskās nelaimēs 
cietušiem, organizē veselības istabu  

 

Nodibinājums “Ligzdiņa” – organizē brīvā laika pavadīšanu 
bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem, organizē pasākumus, 
apmeklē kultūras pasākumus, organizē pārtikas izdali 

 

Datu avots: Smiltenes novada domes Sociālais dienests. 

Viens no Smiltenes novada domes Sociālā dienesta uzdevumiem ir līdzdarboties ES finansētajos un citos 
projektos, ko Sociālais dienests ir veiksmīgi veicis līdz šim un plāno ari nākotnē īstenot ES fondu 
līdzfinansētus projektus. 2007. gadā ESF atbalstītā projekta“ Konsultācijas un apmācība 
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Vidzemes reģionā” ietvaros ir organizētas bezmaksas 
apmācības sava uzņēmuma izveidošanai  dažādām sociālā riska pakļautajām personu grupām – kopumā 
10 personām.  

Gadījumā, ja tiks apstiprināti sagatavotie un iesniegtie projektu iesniegumi, Smiltenes novada domes 
Sociālais dienests plāno piedalīties 2 projektu īstenošanā: Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais 
dienests” projekta „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs” ietvaros ir plānota 
darbinieku apmācība par alternatīvām sociālā darba metodēm darbam ar sociāli mazaizsargātām  mērķa 
grupām, supervīzijas; un Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra projekta „Sociālo 
pakalpojumu izveide ģimenēm ar bērniem Smiltenes novadā” ietvaros plānota darbinieku apmācība par 
alternatīvām sociālā darba metodēm darbam ar projekta mērķa grupām - ģimenes ar bērniem no 
maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, ģimenes ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi 
apstākļi, jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes un bērniem bāreņiem, nepilngadīgās māmiņās, daudzbērnu 
ģimenes un nepilnās ģimenes Smiltenes novadā. 

Smiltenes novada domes Sociālais dienests ir veicis un plāno arī nākotnē veikt sociālās jomas pētījumus. 
2007. gadā tika veikta izpēte par daudzfunkcionāla aprūpes centra „Fon Līvena nams” izveides 
iespējamību un izstrādāta aprūpes centra izveides un attīstības stratēģija.  
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Nākotnē būtu nepieciešami 2 pētījumi: par novada iedzīvotājiem nepieciešamo sociālo pakalpojumu 
piedāvājumu un iespējamiem finanšu avotiem nākamiem projektu konkursiem; un par cilvēkiem ar 
invaliditāti (ar kustību traucējumiem, ar psihoneiroloģiskiem traucējumiem, ar prognozējamu invaliditāti) 
– gan par viņu iespēju integrēties izglītības sistēmā (vispārizglītojošā un profesionālā), gan nodarbinātības 
jomā un sociālā vidē, gan nepieciešamiem pakalpojumiem, t.sk. analīzes veikšana par dienas centra 
psihiski slimiem bērniem izveidošanas nepieciešamību (īpaši vasaras periodā). 

 

Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs  

Ir Smiltenes novada pašvaldības iestāde, kura 2008. gada 1.aprīlī reģistrēta un 2011. gada 16.jūnijā 
pārreģistrēta sociālo pakalpojumu reģistrā kā krīzes centrs, kas sniedz pakalpojumus visu vecumu un 
dzimumu personām, kas cietušas no prettiesiskām darbībām un krīzes situācijā nonākušām personām. 
Bērnu un ģimenes atbalsta centrs sniedz sociālos pakalpojumus ar un bez izmitināšanas, t.sk.: īslaicīgu 
izmitināšanu ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijā, nepilngadīgām māmiņām, bērniem 
bāreņiem, bērniem bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas, bērniem, kuri izņemti no ģimenēm 
pamatojoties uz bāriņtiesas, policijas lēmumu, kā arī bērniem, kuri centrā ievietoti sociālo apstākļu dēļ 
pēc vecāku lūguma. Centrā 2012. gada sākumu ir 10 ilgstošās sociālās aprūpes gultas vietas (plānots, ka 
pēc ēkas Galdnieku ielā 10 renovācijas ilgstošās sociālās aprūpes gultas vietu skaits būs 25). Centrā strādā 
11 darbinieki.  

Papildus ilgstošās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Bērnu un ģimenes atbalsta centrs 
darbojas dažādās jomās, kas veicina stipru un stabilu ģimeņu pastāvēšanu, t.sk.: 

- Preventīvā darba ietvaros centrā darbojas „ Mazuļu skola” , kurā māmiņas darbojoties kopā 
ar saviem mazuļiem, speciālistu vadībā apgūst un pilnveido savas prasmes bērnu 
audzināšanā; 

- Ir iespēja apgūt programmu „Bērnu emocionālā audzināšana”, kas paredzēta vecākiem, kuru 
ģimenēs aug bērni līdz 7 gadu vecumam. Programma veidota Kanādā, bet Latvijā tā veiksmīgi 
darbojas no 2004. gada, un nu jau vairākus gadus arī Smiltenē. Tā ir iespēja vecākiem labāk 
izprast sava bērna uzvedību un apgūt dažādus paņēmienus kā to uzlabot reizēs, kad bērns ir 
nepaklausīgs vai pat agresīvs. 

Centrā ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu ir izstrādāts un sekmīgi norisinājās projekts - motivācijas 
programma jauniešiem „ Notici sev.” Šīs programmas ietvaros tika strādāts pie pašvērtējuma veidošanas, 
saskarsmes iemaņu izkopšanas. Tika organizētas konsultācijas karjeras jautājumos, nodarbības radošo 
spēju izkopšanā, apgūtas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām.  

Smiltenes novada iedzīvotājiem centrā ir pieejamas psihologa konsultācijas. Centra darbinieki sniedz 
atbalstu ģimenēm dažādu sociālu problēmu risināšanā gan konsultējot, gan sniedzot praktisku palīdzību. 

Centrā ir iespējams izmantot veļas mašīnu drēbju mazgāšanai un dušas telpu. 

Turpmākai attīstībai, atbalstot audžu ģimeņu veidošanos Latvijā, centrs plāno izveidot reģionālo 
konsultatīvo atbalsta centru audžu ģimenēm, kur speciālisti sagatavotu ģimenes audžu vecāku 
pienākumiem, kā arī sniegtu atbalstu un konsultācijas bērnu audzināšanā. Centrs plāno arī organizēt 
atbalsta pasākumus dažādām sociālā riska grupām - nepilngadīgajām jaunajām māmiņām; sievietēm, kas 
cietušas no vardarbības; pusaudžiem un jauniešiem no sociālā riska ģimenēm. Tāpat arī plānots organizēt 
dažādas darbnīcas ģimenēm, kurās interesenti speciālistu vadībā apgūtu dažādas praktiskas iemaņas, kas 
noderīgas ikdienas dzīvē. 

SIA „Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca”  

SIA „Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, 2010. gada jūnijā reģistrēta 
sociālo pakalpojumu reģistrā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
sniegšanai 55 personām, var nodrošināt sociālās un medicīnas aprūpes pakalpojumu sniegšanu, 
izmantojot pieejamās 55 sociālās aprūpes gultas vietas un 10 medicīnas aprūpes gultas vietas. 
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Ilgstošās sociālās aprūpes (ir iespējama arī īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi) pakalpojumus 
slimnīcā nodrošina 4 medicīnas māsas, 4 aprūpētājas, 1 apkopēja un 1 dežūrārsts. Uz 2012. gada sākumu 
ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts 20 personām, no tām 10 maksu par 
pakalpojumiem sedz paši vai tuvinieki, bet 10 personām pakalpojumus daļēji vai pilnībā sedz pašvaldība. 
Maksa par ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumiem 1 personai diennaktī ir Ls 9,00. 

Pēc jaunā bloka rekonstrukcijas SKSS ilgstošās sociālās aprūpes gultas vietu skaits būs 55. Ir plānots, ka 
ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumus būs iespējams piedāvāt arī apkārtējo novadu iedzīvotājiem.    

Smiltenes novadā sociālās palīdzības, atbalsta un pakalpojumu jomā darbojas arī vairākas NVO, t.sk.: 
nodibinājums "Fonds "Saules kalns"" sniedz atbalstu bāreņiem; biedrība Emmaus Smiltene sniedz 
atbalstu trūcīgiem cilvēkiem, nodarbojas ar labdarību; Latvijas nedzirdīgo savienības Smiltenes nodaļa 
nodrošina biedrības biedru atbalstu, organizē pasākumus; Smiltenes Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs 
„Ligzdiņa” ir dienas centrs bērniem.  

Lai uzlabotu Smiltenes novada iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu pieejamību un sniegšanu, būtu 
nepieciešami šādi sociālo pakalpojumu attīstības pasākumi: 

- personām ar garīga rakstura traucējumiem jāizveido dienas aprūpes centra pakalpojumi, t.sk. 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi darba iemaņu un prasmju attīstīšanai,  bērniem ar garīga 
rakstura traucējumiem vasaras brīvlaikā, brīvajā laikā, 

- jāpārveido mājas aprūpes pakalpojuma sniegšanu atbilstoši prasībām, 
- jāizveido daudzfunkcionālu dienas centru pensionāriem un personām ar īpašām vajadzībām, 

pensionāriem ar demenci sociālās aprūpes pakalpojumu dienas centrā pilsētas teritorijā, tur 
darbotos arī nevalstiskās organizācijas, kuru mērķauditorija ir veci cilvēki; 

- jāizveido sociālo dzīvojamo māju, sociālās rehabilitācijas dzīvokļus, 
- jānodrošina iespēja bezpajumtniekiem uzturēties patversmē/nakts patversmē. Uz 2012. gada 

sākumu patversmes pakalpojums Smiltenes novadā netiek nodrošināts atbilstoši likumdošanas 
prasībām, kam pamatā ir piemērotu telpu un personāla trūkums. Šī pakalpojuma sniegšanai ir 
jāmeklē optimāls risinājums, iespējams, jāiesaista NVO līdzdalība; 

- jānodrošina konsultācijas un atbalsts cilvēkiem ar atkarībām;  
- jāiegādājas speciālo autotransportu pakalpojumiem personām ar pārvietošanās grūtībām;  
- jāizveido un jāīsteno starpinstitucionāla sadarbība starp Sociālā dienesta darbiniekiem, 

Bāŗiņtiesas darbiniekiem un izglītības iestāžu atbalsta personālu kopīgu mērķu īstenošanai 
sociālo pakalpojumu jomā; 

- jāveicina citu (NVO, privāto, u.c.) sociālo pakalpojumu sniedzēju veidošanos, iesaistīšanos sociālo 
problēmu risināšanā. 

Iepriekš minētie nepieciešamie sociālo pakalpojumu sniegšanas uzlabojumi kopumā ir saskaņā ar 
Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmu 2010. - 2017. gadam.  

5.2.2.2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūra 

Pēdējo 3 gadu laikā Smiltenes novada sociālās aprūpes infrastruktūrai ir veikti salīdzinoši maz uzlabojumi, 
tomēr kā būtiskākos var minēt sekojošus: Smiltenes slimnīcas jumta nomaiņa, visu logu nomaiņa, 
kosmētiskais remonts bijušajā ķirurģijas nodaļā, lai varētu uzsākt sociālās aprūpes un medicīnas aprūpes 
pakalpojumus 2010. gadā. 

Tuvākajā nākotnē sociālajā jomā būtu nepieciešami sekojoši tehniskās infrastruktūras uzlabojumi vai 
pārmaiņas: 

- Smiltenes slimnīcas pārbūve, lai nodrošinātu ilgstošās sociālās aprūpes (pansionāta) 
pakalpojuma atbilstību labas kvalitātes pakalpojumam, t.sk.: siltumtrases, ūdensvada un 
kanalizācijas tīkla nomaiņa (ārā); sienu mitruma izolācija (pie dzemdību un sterilizācijas 
nodaļām); grausta un pamatu novākšana teritorijā; 3 nodaļas (bijusī bērnu nodaļa) 
renovācija; ķirurģijas spārna siltumtrases izolācija, siltināšana; dienas centra telpu renovācija 
(vecā sterilizācija); 
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- Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra ēkas (Galdnieku iela 10) renovācija, lai 
varētu paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu. Neskatoties uz to, ka katru gadu BĢAC 
darbinieki iespēju robežās veic dažādus kosmētiskus telpu uzlabošanas darbus, ēka strauji 
nolietojas. Ēkas energoefektivitāte neatbilst mūsdienu normatīviem, apkures krāsnis 
izdegušas, sienu un griestu apmetumi ir drūpoši, grīdas izdilušas un nelīdzenas, vietām 
ārsienas sadrupušas, labierīcību un dušas telpas ir nolietojušās. Katru gadu arvien vairāk 
līdzekļu tiek izlietots, lai uzturētu telpas un ēku normāla stāvoklī, tomēr nodrošināt 
kvalitatīvus sadzīves apstākļus kļūst aizvien sarežģītāk, bet centra darbība arvien paplašinās.  

- Situāciju var risināt BĢAC ēkas Galdnieku ielā 10 renovācija, paredzot, ēkas siltināšanu, 
fasādes atjaunošanu, elektroinstalācijas pārbūvi, grīdu atjaunošanu vai nomaiņu, sienu un 
griestu apmetumu nomaiņu, jaunas apkures sistēmas izbūvi, telpu pārplānošanu, jaunu dušu 
un labierīcību telpu izbūvi. Arī teritorijai ir nepieciešama labiekārtošana, piebraucamā ceļa 
atjaunošana, teritorijas nožogošana, sporta un rotaļu laukumu izbūve; 

- Smiltenes Sociālajam dienestam jāatrod citas, piemērotas telpas potenciālā teritoriālā centra 
un pakalpojumu sniegšanas vietas izveidei, lai varētu nodrošināt katru sociālo darbinieku ar 
atsevišķu telpu sarunām ar klientu, organizēt citas dienesta aktivitātes, attīstīt nepieciešamos 
pakalpojumus. 

Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmā 2010. - 2017. gadam ir 
pieminētas telpas, kas novērtētas kā Smiltenes novada infrastruktūras resursi, kas potenciāli var tikt 
izmantoti sociālo pakalpojumu sniegšanai, t.sk. Smiltenes slimnīcas telpas, kas nav pilnībā izmantotas, un 
Birzuļu pils, kas atrodas ļoti labā vietā, parka vidū, ar labu ceļa infrastruktūru, kas atvieglo piekļūšanu. 
Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības datiem uz 2011. gada novembri Birzuļu pilī tiek veidots 
Smiltenes novada muzejs. 

Smiltenes slimnīcas ēkā ir visa nepieciešamā infrastruktūra (ūdensvadi, kanalizācija), taču nav finanšu 
resursu, lai tur attīstītu pakalpojumus. Papildus iepriekšminētajām telpām vairāku pagastu centros ir 
vēsturiskas ēkas, kuras izmantotas pēckara periodā, taču šobrīd netiek izmantotas. Šīm ēkām būtu 
nepieciešamas ievērojamas investīcijas. 

5.2.2.3. Sociālā palīdzība 

Sociālās palīdzības sniegšanu Smiltenes novadā nosaka Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta 
saistošie noteikumi Nr. 7/09 „Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības 
pabalstiem”. Šie noteikumi garantē, ka ikviens novada iedzīvotājs vajadzības gadījumā saņem 
nepieciešamo palīdzību pēc vienotiem principiem. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 7/09 
Smiltenes novada pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi, Latvijas Republikas likumos noteiktie 
pašvaldībai obligāti izmaksājamie sociālie pabalsti:  

- pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;  
- pabalsts ārkārtas situācijā;  
- dzīvokļa pabalsts;  
- pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir sasniedzis 

pilngadību.  

Atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem, un, ja ir apmierināts pamatots 
pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai un citiem iepriekš minētajiem pabalstiem, Smiltenes novadā izmaksājamie sociālās 

palīdzības pabalsti ir:  
- brīvpusdienas skolēnam vai uztura maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē;  
- bezmaksas ēdināšanas pabalsts;  
- pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai;  
- ģimenes pabalsts;  
- apbedīšanas pabalsts; 
- pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotajiem.  
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Saskaņā ar Smiltenes novada domes Sociālā dienesta datiem, kopējais Smiltenes novada pašvaldības 
sociālās palīdzības pabalstiem izlietotais līdzekļu apjoms 2010. gadā (384 625 lati) salīdzinājumā ar 2009. 
gadu (180 039 lati) ir pieaudzis 2,14 reizes. 2011. gada 6 mēnešos pabalstiem izlietotais līdzekļu apjoms 
sastāda tikai 47,22% no 2010. gada apjoma, kas ļauj domāt, ka kopējais 2011. gada apjoms nesasniegs 
2010. gada līmeni. Situācija var ievērojami mainīties līdz ar apkures sezonas sākumu, jo  dzīvokļa pabalsts 
jau uz 01.07.2011 ir sasniedzis 84,73% no kopējā šī pabalsta apjoma 2010. gadā. Kopumā sociālā 
palīdzība 2011. gada 6 mēnešos ir sasniegta 2407 Smiltenes novada iedzīvotājiem, kas ir tikai par 7 
personām mazāk nekā kopā 2009. gadā un sastāda vairāk nekā pusi (58,84%) no 2010. gada kopējā 
apjoma, līdz ar ko pastāv iespēja, ka 2011. gadā kopējais iedzīvotāju skaits, kuriem sniegta pašvaldības 
sociālā palīdzība varētu pārsniegt 2010. gada līmeni.  

2009 2010 2011*

Dzīvokļa pabalsts 6763 12145 10290

Veselības aprūpes pabalsts 10075 4589 3079

Pabalsts brīvpusdienām un zupas virtuvei 42458 44844 31682

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma 
nodrošināšanai

16134 28620 17753

Pārējie soc. pabalsti (ģim. pab., no ieslodz. 
atbrīvotajiem, apbedīš. pabalsti, u.c.)

94408 279506 109907

Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā 3732 1075 300

Pabalsti bāreņiem un audžuģimenēm 6469 13846 8596

Maznodrošināto personu skaits 30 251 103

Minimālais trūcīgo personu skaits mēnesī 146 772 924

Maksimālais trūcīgo personu skaits mēnesī 675 1248 1153

Kopējais pašvaldības sociālo pabalstu 
saņēmēju skaits

2414 4091 2407
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* dati 2011.gadā ir doti par 6 mēnešiem 

5.25. Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietoto līdzekļu apjoma LVL, 
maznodrošināto personu skaita gadā un trūcīgo personu skaita vidēji mēnesī dinamika, 2009.-2011.g. 
Datu avots: Smiltenes novada domes Sociālais dienests. 

Smiltenes novadā pieaug gan maznodrošināto personu skaits (pastāv iespēja, ka 2011. gadā 
maznodrošināto personu skaits nesasniegs 2010. gada līmeni) gan minimālais trūcīgo personu skaits 
mēnesī. 2010. gadā maznodrošinātās personas statuss bija 251 (7 pēc pašvaldības noteikta kritērija un 
244 saskaņā ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas 
kārtība") Smiltenes novada iedzīvotājam, kas salīdzinājumā ar 2009. gadu ir par 221 personu vairāk. 
Savukārt minimālais trūcīgo personu skaits mēnesī 2010. gadā bija 772 personas, bet 2011. gada pirmajā 
pusgadā šis skaits jau ir pieaudzis līdz 924 personām mēnesī. Savukārt maksimālais trūcīgo personu skaits 
mēnesī 2011. gadā (1153 personas) jau ir pietuvojies 2010. gada maksimālo trūcīgo personu skaitam 
(1248 personas). 2010. gadā kopā Smiltenes novadā 1116 ģimenēm – attiecīgi 2854 personām tika 
konstatēta atbilstība un noteikts trūcīgas ģimenes statuss. 

Analizējot pašvaldības sniegto sociālo palīdzību pa pabalstu veidiem, var secināt, ka 2010. gadā 
vislielākais izmaksātais palīdzības apjoms (neskaitot pārējos sociālos pabalstus) ir pabalsts brīvpusdienām 
(483 bērniem) un zupas virtuvei 44 844 lati jeb 11,66%, kas salīdzinājumā ar 2009. gadu ir palielinājies 
salīdzinoši nebūtiski, nākošā lielākā grupa ir pabalsts GMI nodrošināšanai (111 ģimene jeb 259 personas) 
– 28 620 jeb 7,44%, kas salīdzinājumā ar 2009. gadu ir palielinājies par 77%. Nākošās divas pašvaldības 
sociālo pabalstu grupas, kas 2010. gadā ir ievērojami palielinājušās salīdzinājumā ar 2009. gadu, ir 
pabalsti bāreņiem un audžuģimenēm (pieaudzis par 114%) un dzīvokļa pabalsts (pieaudzis par 80%). 
Ņemot vērā datus par pašvaldības sniegto sociālo palīdzību 2011. gada 6 mēnešos, nav viennozīmīgi 
prognozējams, ka kopējā pabalstu summa 2011. gadā ievērojami pārsniegs 2010. gada apjomus, jo, kā 
jau iepriekš tika minēts, uz 01.07.2011. kopējais pašvaldības sociālo pabalstu apjoms sastāda 47,22%, 
tomēr atsevišķas pabalstu pozīcijas (pabalsts GMI nodrošināšanai, pabalsts brīvpusdienām un zupas 
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virtuvei, dzīvokļa pabalsts  un veselības aprūpes pabalsts) 2011. gada pirmajā pusgadā ievērojami 
pārsniedz 50% no attiecīgo pabalstu 2010. gada apjoma. 

Kā liecina Smiltenes novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti 39% no visiem respondentiem  drīzāk 
apmierina sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi Smiltenes novadā, 15% drīzāk neapmierina, 4% – ļoti 
apmierina, 4% – ļoti neapmierina, 37% – grūti pateikt, bet 1% respondentu vērtē sociālos pakalpojumus 
un palīdzību kā nepieejamu. 

5.2.3. Smiltenes novada bāriņtiesa 

Ar 2009. gada 1.oktobri Smiltenes novada dome izveidoja aizbildnības un aizgādnības iestādi – Smiltenes 
novada bāriņtiesu, kas savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, 
un 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 2012. gada sākumu Smiltenes novada bāriņtiesa darbojas 9 locekļu sastāvā - priekšsēdētājs un 8 
bāriņtiesas locekļi. Katrā Smiltenes novada pagasta pārvaldes teritorijā darbojas 1 bāriņtiesas loceklis. 

Ir pieaudzis bāriņtiesas darba apjoms, jo pieaudzis ir gan kopējais bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits 
(t.sk. visvairāk ir pieauguši pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko 
interešu nodrošināšanu vai aizstāvību), gan veikto notariālo darbību skaits (t.sk. visvairāk ir pieaudzis 
apliecinājumu skaits). 

Kā pozitīvs fakts ir minama tendence samazināties personu skaitam, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas 
lēmumu atņemtas bērna aprūpes tiesības, tāpat nedaudz ir samazinājis kopējais bērnu skaits, kas atrodas 
ārpusģimenes aprūpē, tomēr no visiem ārpus ģimenes bērniem nedaudz palielinājies to bērnu īpatsvars, 
kas ievietoti bērnu aprūpes iestādēs. 

5.8.tabula. Smiltenes novada Bāriņtiesas darbību raksturojošie rādītāji, 2009.-2011.g. 

Nr. Kategorija 
2009 

01.10-31.12 
2010 2011 

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     6  6 

1.2.  Bērnu skaits ģimenēs kopā (vecums gados):     8 12  

2  Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas 
bērna aprūpes tiesības, kopā: 

12 12 6  

2.1.  no tā – mātēm 8 7  4 

2.2.  Tēviem 4 5  2 

3 Bērni, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē 47 40  36 

3.1.  no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē: 5 6  3 

3.2.  no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē: 32 25  22 

3.3.  no tā bērnu skaits, kuri ievietoti bērnu aprūpes iestādē: 10 9  13 

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

2 4 5  

4.1.  no tā audžuģimeņu skaits, kurās ir ievietoti bērni 2 4 5  

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

1 1  1 

6  Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par 
to, ka adopcija ir bērna interesēs 

1 1  1 

7  Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gada 31.decembrī       

7.1.  Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī, kopā 13 14 16  

7.2. 
 Bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu mantojumam   1  1 
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Nr. Kategorija 
2009 

01.10-31.12 
2010 2011 

vai prombūtnē esošas personas mantai pārskata gada 31.decembrī, kopā 

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

3 1 3  

7.4.  Bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu mantojumam 
vai prombūtnē esošas personas mantai pārskata gadā, kopā 

  1 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 

1 2  3 

9  Nepilngadīgo personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu 
par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, 
kopā: 

  1   

9.1.  tajā skaitā zēni       

9.2.  tajā skaitā meitenes   1   

10  Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu 
mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā 

2 5 16  

11  Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā: 23 81 110  

11.1.  no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits: 2 5  5 

11.2.  tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem 2 5 4  

12. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada 
31.decembrī, ja lietas nav nodotas arhīvā, kopā 

140 142 156 

13. Veikto notariālo darbību skaits, kopā 111 610 739 

13.1. Līgumi 4 28 44 

13.2. Apliecinājumi 48 228 318 

13.3. Pilnvaras 29 126 153 

13.4. Kopijas 30 229 224 

Datu avots: Smiltenes novada Bāriņtiesa. 

Kā vienu no attīstības virzieniem nākotnē Bāriņtiesa saskata iespēju izveidot Audžuģimeņu konsultāciju 
centru Bērnu un ģimenes atbalsta centra telpās. Iespējams, šis centrs varētu būt ar reģionālu nozīmi.  

5.2.4. Veselības aprūpe 

Saskaņā ar Veselības inspekcijas Ārstniecības iestāžu reģistra datiem uz 01.08.2011 Smiltenes novada 
teritorijā darbojas 10 ģimenes ārstu prakses, no tām 7 reģistrētas Smiltenē, 2 Grundzāles pagastā un 1 
Palsmanes pagastā. Grundzāles pagastā ir reģistrēta arī ambulance, savukārt Bilskas, Blomes un 
Launkalnes pagastos ir reģistrēti feldšeru punkti.  Brantu, Smiltenes un Variņu pagastos pēc Veselības 
inspekcijas Ārstniecības iestāžu reģistra datiem nav reģistrēta neviena ārstniecības iestāde, kas Brantu un 
Smiltenes pagastu iedzīvotājiem nerada pārāk lielas problēmas, jo veselības aprūpes pakalpojumus ir 
iespējams saņemt ģeogrāfiski tuvajā Smiltenes pilsētā, turpretim Variņu pagastā būtu nepieciešams 
izveidot feldšerpunktu pagasta teritorijā. 
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5.26..attēls. Smiltenes novada ārstniecības iestādes sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām, 
dati uz 15.08.2011.g.  
Datu avots: LR Veselības ministrijas Veselības inspekcija. 

Bez iepriekš minētajām ārstniecības iestādēm vēl 14 ir pieejamas Smiltenē, t.sk. 7 zobārstniecības 
pakalpojumu sniedzēji, 1 acu ārsta prakse, 1 ārstu prakse anestezioloģijā, 1 ārsta prakse ginekoloģijā, 2 
ārsta prakses neiroloģijā, 1 iestāde, kas sniedz masiera pakalpojumus, 1 sociālās aprūpes stacionārs, kas 
izveidots uz Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcas bāzes un 1 veselības punkts pie Smiltenes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas.  

Kopējais pieejamais ārstu skaits (neieskaitot zobārstus, kuru skaits 2010. gadā ir 4) Smiltenes novadā pēc 
VEC datiem 2010. gadā ir 21, kas salīdzinājumā ar 2006. gadu ir par 12 ārstiem mazāk,  un, salīdzinot 
ārstu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, Smiltenes novadā (1,5) tas ir uz pusi mazāk nekā vidēji Latvijā (3,1) un 
mazāk arī nekā vidēji Vidzemes plānošanas reģionā (2,06). Līdzīga situācija ir arī attiecībā uz ārstniecības 
personāla ar vidējo medicīnisko izglītību skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, kas Smiltenes novadā ir 2,2, 
Vidzemes plānošanas reģionā – 4,92, bet Latvijā – 6,42. Arī feldšeru skaits (0,3) uz 1000 Smiltenes 
novada iedzīvotājiem ir mazāks nekā vidēji Latvijā  (0,74), bet vecmāšu Smiltenes novadā nav vispār 
(Latvijā ir vidēji 0,18 vecmātes uz 1000 iedzīvotājiem (2010.g.)).  

 
5.27.attēls. Smiltenes novada ārstniecības personas (pamatdarbā strādājošie uz gada beigām), 2006.-
2010.g. 
Datu avots: VEC. 



Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam. I sējums (2.daļa) „Esošās situācijas analīze” 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

149 

 

Līdz 2009. gada septembrim SIA „Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca” bija stacionārā ārstniecības iestāde, 
kurā vidēji mēnesī veselības pakalpojumus saņēma no 215 (2006.g.) līdz 160 (2009.g.) pacienti, 
galvenokārt vecumā virs 60 gadiem. Sākot ar 2010. gadu SIA „Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca” 
nodrošina sociālās aprūpes pakalpojumus.   

 
* līdz 2009. gada septembrim 
** stacionārs nodrošina aprūpes pakalpojumus (Valsts statistikas pārskats par 2010. gadu nav iesniegts) 

5.28. attēls. Smiltenes novada stacionārā ārstēto pacientu skaits sadalījumā pa vecuma grupām un pēc 
dzimumiem, 2006.-2010.g. 
Datu avots: VEC. 

Saskaņā ar VEC informāciju, 2010. gadā Smiltenes novadā darbojas 19 ambulatorās ārstniecības iestādes, 
kas, salīdzinājumā ar 2006. gadu, ir par 1 vairāk. Tomēr kopējais ambulatoro apmeklējumu skaits 
Smiltenes novadā pēdējo 5 gadu laikā pie ārstiem kopā ir samazinājies par 8,36% –- 2010. gadā bija 
62039 apmeklējumi, bet salīdzinājumā ar 2008. gadu tas ir sarucis par 21,24%. Tas ir skaidrojams ar to, ka 
līdz ar ekonomiskās krīzes iestāšanos, ir sarukusi arī veselības apdrošināšana, kuru visbiežāk apmaksāja 
darba devējs un kuru krīzes periodā darba ņēmēji paši apmaksāt nevar atļauties. Tomēr jāatzīmē, ka 
ambulatoro apmeklējumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem Smiltenes novadā (4,36) ievērojami neatšķiras no 
šī rādītāja Vidzemes plānošanas reģionā (4,91), bet ir mazāks nekā vidēji Latvijā (5,6). 

 
5.29.attēls. Smiltenes novada ambulatoro veselības aprūpi raksturojošie rādītāji, 2006.-2010.g. 
Datu avots: VEC. 

Sarucis ir arī ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām kopā, 
īpaši salīdzinājumā ar 2009. gadu, bet mājas vizīšu skaits nav ievērojami mainījies pēdējo 2 gadu laikā. 
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Zobārstu apmeklējumu skaits bērniem pēdējos 5 gados ir ievērojami samazinājies, kas daļēji saistīts ar 
kopējo bērnu skaita samazinājumu novadā. 

Galvenā veselības aprūpes infrastruktūra ir Smiltenes novada centrālā ambulatorā ārstniecības iestāde 
un pašvaldības SIA „Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca”, kas atrodas Smiltenes pilsētā.  

Uz 2012. gada sākumu tajā ir pieejami diennakts traumpunkta veselības aprūpes pakalpojumi, 
ambulatorie pakalpojumi, kurus nodrošina sekojoši speciālisti: ambulatorās nodaļas virsmāsa, ķirurgs, 
traumatologs– ortopēds, urologs, ginekologs, psihiatrs, radiologs – diagnosts, USG ārste, otolaringologs, 
internists, 2 acu ārsti, arodslimību ārsts, neirologs, onkologs – ķīmijterapeits, zobu tehniskā laboratorija , 
kardiologs, endokrinologs, rehabilitācijas un fizikālās medicīnas ārsts. 

Papildus iepriekš minētajam SSKS ambulatorā nodaļā veselības aprūpes pakalpojumus sniedz arī 
sertificēta endokrinoloģijas māsa, sertificēta fizikālās terapijas māsa, medicīnas un rehabilitācijas ārste 
un masieris. 

Ambulatorajā nodaļā ir izvietotas arī 5 ģimenes ārsta prakses.  Bez tam SSKS nodrošina arī medicīnisko 
aprūpi mājās 

SSKS ambulatorajā nodaļā ir iespējams veikt sekojošus izmeklējumus: rentgenizmeklējumus, 
ultrasonogrāfijas izmeklējumus, sirds ehokardiogrāfiju un kardiogrāfiju, doplerogrāfiju, audiometriju, 
timpanometriju, veloergometriju, noteikt ārējo elpošanas funkciju. Papildus tam laboratorija nodrošina 
dažādus izmeklējumus t.s. vairogdziedzera hormonu   analīzes, asins bioķīmiskās analīzes, holesterīna 
līmeņa noteikšanu.  

Lai arī turpmāk SSKS varētu nodrošināt kvalitatīvus ambulatoros pakalpojumus, ir nepieciešams veikt gan 
infrastruktūras uzlabojumus, t.sk.: ambulatorās nodaļas siltināšanu (logu nomaiņa); galvenās ieejas 
automātisko durvju ierīkošanu; 2 pacēlāju ierīkošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem pie galvenās 
ieejas kāpnēm un uz fizikālās medicīnas nodaļu; lifta nomaiņu un reģistratūras stāva renovāciju; gan 
medicīnisko iekārtu nomaiņu, t.sk.: ir nepieciešams iegādāties jaunu rentgena aparatūru un 
ultrasonogrāfijas aparātu. 

Neatliekamo medicīnisko palīdzību Smiltenes novadā nodrošina 2 NMP brigādes, kuru sastāvā, sākot ar 
2009. gadu, ir tikai medicīniskais personāls ar augstāko medicīnisko izglītību. Smiltenes novada NMP 2 
brigādes atrodas Smiltenes pilsētā (NMP atbalsta centrs atrodas Cēsīs, bet NMP reģionālais centrs – 
Valmierā).  

 
* no 2009. gada 1. oktobra neatliekamo medicīnisko palīdzību Smiltenes novadā nodrošina Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienests. 
** pamatdarbā strādājošie, gada beigās 
*** dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos 

5.30.attēls.Smiltenes novadā lokalizētās neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas darba rādītāji, 
2006.-2009.g. 
Datu avots: VEC. 
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Kopējais izpildīto NMP izsaukumu skaits 2009. gadā (1869) salīdzinājumā ar 2006. gadu (3213) ir sarucis 
par 41,83%. Kā liecina NMP darbības kvalitatīvie rādītāji, Smiltenes novada Smiltenes pilsētā pēdējos 5 
gados nemainīgi NMP izsaukumi dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos tiek izpildīti 100% savlaicīgi 
(Latvijā 2010. gadā – 89,2%), un arī lauku teritorijās minētajā laika periodā šis rādītājs ir vienmēr bijis 
tuvu 100% (2008.g.), bet 2010. gadā tas bija 98,8% (Latvijā – 80,7%). 

Analizējot Smiltenes novada iedzīvotāju saslimšanas skaitu pēc atsevišķām saslimšanām, var secināt, ka 
pēdējos 5 gados dubultojies ir onkoloģisko saslimšanu skaits, arī cukura diabēta saslimšanu ir par 80,77% 
vairāk, tāpat palielinājies ir saslimšanu skaits ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. Kā pozitīvs fakts 
ir minams tas, ka ievērojami ir samazinājies psihisku un uzvedības traucējumu skaits, kurus izraisījuši 
psihoaktīvu vielu lietošana.  

 
5.31. Smiltenes novada iedzīvotāju saslimstību ar noteiktām slimībām skaita dinamika, 2006.-2010.g. 
Datu avots: VEC. 

Kopumā lielākā daļa Smiltenes novada iedzīvotāju ir apmierināti ar ārstu un veselības aprūpes 
pakalpojumiem, par to liecina atbildes uz Smiltenes novada iedzīvotāju aptaujas jautājumiem par 
apmierinātību ar ārstu/feldšeri (20% – ļoti apmierina, 46% – drīzāk apmierina, 19% – drīzāk neapmierina, 
6% – ļoti neapmierina, bet 3% – nav pieejams) un par apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumiem 
(13% – ļoti apmierina, 50% – drīzāk apmierina, 23% – drīzāk neapmierina, 6% – ļoti neapmierina, bet 2% 
– nav pieejams). 

5.2.5. Secinājumi 

Kopumā var secināt, ka Smiltenes novadā tāpat kā vidēji visā Latvijā 2008.-2010. gadu laikā ir 
pasliktinājušies tādi sociālo drošību raksturojoši rādītāji kā darba ņēmēju un pašnodarbināto personu 
skaits, samazinājusies arī vidējā apdrošināšanas iemaksu alga. Tikai 39,58% no visiem novada 
iedzīvotājiem jeb 59,86% no visiem darba spējas vecuma iedzīvotājiem gūst ienākumus no algota 
darba, t.i. ir darba ņēmēji vai pašnodarbinātas personas. Ķā pozitīvs fakts ir minams neliels darba 
ņēmēju un pašnodarbināto personu skaita, kā arī vidējās apdrošināšanas iemaksu algas pieaugums 
2011. gadā. 

2010. gadā 24,16% no visiem Smiltenes novada iedzīvotājiem saņēma pensiju. Lai arī 2010. gadā, 
salīdzinājumā ar 2008. gadu, kopējais pensiju saņēmēju skaits ir pat nedaudz samazinājies, 
samazinoties vecuma pensijas un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēju skaitam, tomēr minētajā 
laika periodā ir pieaudzis invaliditātes pensiju saņēmēju skaits. Pensiju vidējais apmērs kopumā ir 
nedaudz pieaudzis visām pensiju saņēmēju grupām, pie tam saņemto pensiju apmērs vidēji mēnesī 
Smiltenes pilsētā ir 17 – 28 LVL lielāks nekā Smiltenes novada pagastos. 

2010. gadā 15,75% no visiem Smiltenes novada iedzīvotājiem saņēma kādu no pabalstiem, kas ir 
atkarīgi no sociālajām iemaksām un kopumā var teikt, ka šo sociālo pabalstu saņēmēju skaits pēdējo 3 
gadu laikā ir samazinājies.  
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Savukārt Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotais līdzekļu apjoms 2010. 
gadā (384 625 lati) salīdzinājumā ar 2009. gadu ir pieaudzis 2,14 reizes un pastāv iespēja, ka tā apjoms 
pārsniegs 2010. gada līmeni, tāpat pastāv iespēja, ka 2011. gadā kopējais iedzīvotāju skaits, kuriem 
sniegta pašvaldības sociālā palīdzība, varētu pārsniegt 2010. gada līmeni. Smiltenes novadā pieaug gan 
maznodrošināto personu skaits, gan minimālais trūcīgo personu skaits mēnesī un arī maksimālais 
trūcīgo personu skaits mēnesī. Līdz ar to viennozīmīgi jāsecina, ka pašvaldības sociālais slogs 
palielinās. 

Smiltenes novada pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus: sociālās aprūpes 
pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās; ilgstošus un īslaicīgus sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un pilngadīgām personām institūcijā; sociālo darbu. Iepriekš 
minētos sociālos pakalpojumus Smiltenes novada teritorijā nodrošina sekojoši LR LM sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēji: Smiltenes novada domes 
Sociālais dienests; Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs  un SIA „Smiltenes Sarkanā 
Krusta slimnīca”. Bez tam novada teritorijā darbojas salīdzinoši daudz aktīvu sabiedrisko organizāciju, 
kuras iesaistās sociālo pakalpojumu sniegšanā. 

Kā pozitīvs fakts ir minams tas, ka novadā ir izstrādāta Daudzfunkcionāla aprūpes centra izveides un 
attīstības stratēģija.  

Ņemot vērā pašvaldības sociālā sloga palielināšanos, kā arī Sociālā dienesta viedokli par to, ka Sociālā 
dienesta darbinieku skaits nav pietiekams, ir jādomā par iespējām piesaistīt papildus sociālā darba 
speciālistus, kā arī nepieciešams izstrādāt Smiltenes novada Sociālo pakalpojumu attīstības stratēģiju, 
izvērtējot un sabalansējot novada budžeta atbilstību sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanas 
nepieciešamības. 

Tāpat viens no uzdevumiem nākotnē ir pilnveidot sociālo pakalpojumu grozu - izveidot dienas aprūpes 
centru personām ar īpašām vajadzībām, atbalsta grupu supervīzijas sistēmas izveidei pie ģimenes 
atbalsta centra, attīstīt mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanu, izveidot Sociālo dzīvojamo māju, 
sociālās rehabilitācijas dzīvokļus. Nepieciešams aktivizēt starpinstitucionālo sadarbību starp Sociālā 
dienesta darbiniekiem, bāriņtiesas darbiniekiem un izglītības iestāžu atbalsta personālu kopīgu mērķu 
īstenošanai sociālo pakalpojumu jomā. 

Neskatoties uz to, ka iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka iedzīvotāji kopumā ir apmierināti ar ārstu 
un veselības aprūpes pakalpojumiem novadā, ir jāsecina, ka novadā samazinās kopējais pieejamais 
ārstu skaits un pēc LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas datiem uz 01.07.2011. Brantu, Variņu 
un Smiltenes pagastos nav reģistrēta neviena ārstniecības iestāde, kā rezultātā novadā sašaurinās 
veselības pakalpojumu pieejamība, it īpaši teritorijā ārpus Smiltenes. Tāpēc ir nepieciešams pārdomāt 
iespēju izveidot feldšerpunktu Variņu pagastā, kā arī veicināt un atbalstīt jaunu ārstu privātprakšu 
atvēršanu, it īpaši ņemot vērā, ka līdz ar 2009. gada septembri SIA „Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca” 
vairs nav stacionārā ārstniecības iestāde, tomēr saglabājusies gan  pieejamo speciālistu, gan 
infrastruktūras resursu bāze (ļoti nepieciešams ir atjaunot dzemdību nodaļu). SIA „Smiltenes Sarkanā 
Krusta slimnīca” darbības aktivizēšana varētu būt ieguldījums gan sociālās, gan primārās veselības 
aprūpes pakalpojumu attīstībai novadā. 

Kā svarīgākie sociālo un veselības pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras uzlabojumi ir sekojoši: 
Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcas ambulatorās un ilgstošās sociālās aprūpes daļu rekonstrukcija 
veselības aprūpes ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes nodrošināšanai, pakalpojumu paplašināšanai; 
Bērnu ģimenes atbalsta centra ēkas Galdnieku ielā 10 renovācija ilgstošo un īslaicīgo sociālo 
pakalpojumu nepilngadīgiem sniegšanai un pakalpojumu klāsta paplašināšanai, kvalitātes uzlabošanai, 
kā arī jaunu un piemērotu telpu atrašana/izveidošana Sociālā dienesta potenciālā teritoriālā centra un 
pakalpojumu sniegšanas vietas izveidei, lai nodrošinātu katru sociālo darbinieku ar atsevišķu telpu 
sarunām ar klientu, organizētu citas dienesta aktivitātes, attīstītu nepieciešamos pakalpojumus. 
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5.3. Kultūrvide, kultūras iestāžu un pasākumu pieejamība  

5.3.1. Kultūrvide un tūrisma attīstības resursi 

Viens no tūrisma resursiem ir novada kultūrvēsturiskā vide un mantojums. No tiem nozīmīgākie tūrisma 
objekti ir pilis, Mēru, Aumeisteru muiža , Cērtenes pilskalns.  

Smiltenes pilsētas kapsētā atrodas Bānūžu muižas īpašnieka un Smiltenes pils pārvaldnieka Bērensa 
dzimtas kapliča, kuras arhitekts ir Pēkšēns. Kapličas iekšienē ir izteiksmīgs Kristus tēls. Bērensa kapličai ir 
nepieciešami atjaunošanas darbi. Smiltenes novadā pieejamo kultūras pieminekļu saraksts ir esošās 
situācijas analīzes pielikumos. 

Smiltenes novada teritorijā uzskaitāmi vēl vairāki desmiti interesantu apskates un tūrisma objektu, 
piemēram, Mēru muižas komplekss (Bilskas pag.), Riņģu saiešanas nams (Blomes pag.), Aumeistaru 
muižas komplekss (Grundzāles pag.) Lizdoles ezers (54 ha), Mežoles liegums (Launkalnes pag.), 
Palsmanes muižas komplekss (Palsmanes pag.). 

Kā īpašs Smiltenes novada piedāvājums ir jāmin novada lielāko uzņēmumu – AS ”Stora Enso Latvija”, SIA 
”Granul invest” apmeklējumi. 

Smiltenes novada amatnieki piedāvā tūrisma maršrutu pēc latviskā uz Smilteni, kurā tiek popularizēts 
latviskais produkts – rudzu maize, sviests, siers, medus un latviskais darba tikums. Diemžēl latviskais 
produkts kā zīmols netiek attīstīts pietiekoši, arī amatu meistariem nav pietiekošas drosmes sevi pasniegt 
plašākai sabiedrībai, piesaistot apmeklētājus. Kā viena no iespējām tiek minēta amatu un latviskās 
dzīvesziņas centra izveide Smiltenes novadā, kurā būtu darbībā apskatāmas amatu prasmes, tradīcijas, 
meistari iesaistītu arī jauniešus kultūrmantojuma popularizēšanā un attīstībā. 

Smiltenes novada amatnieki darbojas dažādās nozarēs. Ir tradicionālās Vidzemes sadzīves keramikas 
piedāvājums, kā inovatīvo metodi minot trauku apstrādi ar biškopības produktiem, senie amati ir 
saglabājušies mucenieku un kokamatnieku darbos. Latviskās krāsu izjūtas un tehnoloģijas atspoguļo linu 
izstrādājumi, austās segas un galdauti. 

Pēdējo divu gadu laikā (TIC informācija) tiek pieprasīts aktīvā tūrisma piedāvājums, kurā ir iespēja 
līdzdarboties – lauku sētas apmeklējumi, degustācijas, radošās darbnīcas, kuras vēl novadā ir jāattīsta. 
Līdz ar to ir jāpalielina kultūras mantojuma potenciāla izmantošana radošā tūrisma attīstīšanai. Paralēli 
materiālā kultūras mantojuma – pieminekļu, arhitektūras objektu – popularizēšanai ir jāveicina izpratne 
arī par nemateriālo kultūras mantojumu kā unikālu, līdz šim tūristiem maz pieejamu vērtību. Īpaši lauku 
vidē tūristiem ir iespēja autentiskā vidē izjust latviešu  kultūru, vidi, tradīcijas, dzīvesveidu. Radoši 
iesaistot tūristus ar nemateriālā mantojuma praktizēšanu saistītās norisēs, mainās arī vietējās kopienas 
atbildība par mantojumu starp „iedzīvotāju - skolotāju” un „tūristu – mācekli” veidojas savstarpēji 
respektējoša sadarbība un kultūru dialogs, ne tikai komerciālas attiecības.4 

Trūkst tūrisma infrastruktūras – norāžu, informācijas zīmju, izdales materiālu, plānveidīgu mārketinga 
pasākumu. Nav izveidots Smiltenes novada zīmols. Kompleksie tūrisma pakalpojumi un piedāvājumi būtu 
jāveido ar kaimiņu novadiem un Vidzemes reģionu. Tūristu un apmeklētāju grupu uzņemšanu kavē 
naktsmītņu trūkums Smiltenes pilsētā un novadā. Ir tikai divas trīszvaigžņu viesnīcas, katrā 25 numuri, tas 
ir nepietiekošs skaits tūristu grupu pieprasījumam, īpaši apmeklējot lielos sporta pasākumus.  

 

5.3.2. Kultūras darba organizēšana 

Kultūras pārvalde darbojas kā administrējošais, koordinējošais un metodiskais centrs Smiltenes novada 
kultūras un tūrisma iestādēm un struktūrvienībām. Tā savas funkcijas veic sadarbībā ar valsts un 
pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām. 

Smiltenes novada Kultūras pārvaldes tiešās pakļautības iestādes: 
- Smiltenes pilsētas Kultūras un sporta centrs, 

                                                           
4 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija  līdz 2030. gadam, Latvijas Republikas Saeima, 2010. 
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- Smiltenes novada bibliotēka (ar apakšstruktūrām). 

Kultūras pārvaldes tiešās pakļautības struktūrvienības: 
- Tūrisma informācijas centrs, 
- Smiltenes novada muzejs; 
- Smiltenes novada Blomes Tautas nams, 
- Smiltenes novada Variņu Tautas nams, 
- Smiltenes novada Launkalnes Tautas nams, 
- Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu Tautas nams, 
- Smiltenes novada Grundzāles Kultūras nams, 
- Smiltenes novada Palsmanes Kultūras nams, 
- Smiltenes novada Smiltenes pagasta 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 tiešā pārvaldībā esošajās iestādēs (Smiltenes Kultūras un sporta centra vadītājs, 
Smiltenes novada bibliotēkas vadītājs, Tūrisma informācijas centra vadītājs, pagastu kultūras iestāžu 
vadītāji, Kultūras pārvaldes sekretārs) strādā 11 darbinieku skaits, no kuriem 7 ir augstākā izglītība, 4 - 
vidējā speciālā. 

5.3.3. Pašdarbības kolektīvi 

Smiltenes novadā darbojas amatierteātri, kori, deju kolektīvi, folkloras kopas, vokālie ansambļi, pūtēju 
orķestris, pārstāvot plašu tautas mākslu un sniedzot iedzīvotājiem daudzveidīgas iespējas. 

Patlaban Smiltenes novadā ir 36 dažādi amatiermākslas kolektīvi, kuros iesaistījās 647 dalībnieki: 
- 7 amatierteātru kolektīvi, 
- 4 vokālie ansambļi, 
- 1 folkloras kopa. 
- 7 jauniešu tautas deju kolektīvi, 
- 4 vidējās paaudzes tautas deju kolektīvi, 
- 3 jauktie kori, 
- 2 mūsdienu deju kolektīvi, 
- 3 senioru Eiropas deju kolektīvi, 
- 2 līnijdeju kolektīvi, 
- 2 lietišķās mākslas studijas, 
- 1 pūtēju orķestris. 

Smiltenes novadā 2010. gadā amatierrmākslas kolektīvos bija iesaistīti 647 iedzīvotāji, no kuriem lielāko 
dalībnieku skaitu - 125 pulcēja jauniešu deju kolektīvi, kori 111, kā arī amatierteātri ar 109 dalībniekiem. 

5.9.tabula. Pašdarbības kolektīvi Smiltenes novadā. 

Nr. Nosaukums Atrašanās vieta Dalībnieku skaits 

Amatierteātra kolektīvi Siev.        Vīr.          Kopā 

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

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

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

4. Amatierteātra kolektīvs ,,Putni’’ Launkalnes pagasts 8       2 10 

5. Palsmanes teātra mīļu apvienība  Palsmanes pagasts 11   5   16 

6. Tautas teātris Smiltenes pilsēta 15      8 23 

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

Ansambļi    
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1. Vokālais ansamblis Blomes pagasts 9     1 10 

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

3. Sieviešu vokālais ansamblis "Mantojums" Smiltenes pagasts 13   0    13 

4. Sieviešu vokālais ansamblis "Sinkope" Variņu pagasts 4      0 4 

Folkloras kopa    

1. Folkloras kopa Launkalnes pagasts 11       3 14 

Deju kolektīvi    

1. Bilskas pagasta Birzuļu tautas nama jauniešu deju 
kolektīvs 

Bilskas pagasts 10    10    20 

2. Jauniešu deju kolektīvs Blomes pagasts 6        6 12 

3. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Rieda" Grundzāles pagasts 12      12 24 

4. Jauniešu deju kolektīvs "Riedēni" Grundzāles pagasts 9    9 18 

5. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Cīrulis" Palsmanes pagasts 13        11 24 

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

7. 
8. 

Tautas deju ansambļa "Ieviņa" studija 
Tautas deju ansamblis "Ieviņa"  

Smiltenes pilsēta 17       
12       

5 
8 

22 
20 

9. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Sanācēji" Smiltenes pagasts 12       10 22 

10. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Varis" Variņu pagasts 8   8    16 

11. Jauniešu deju kolektīvs "Dancātājs" Variņu pagasts 8   8    16 

Kori    

1. Smiltenes Kultūras un Sporta centra jauktais koris 
"Pakalni" 

Smiltenes pilsēta 33       11 44 

2. Smiltenes Kultūras un Sporta centra senioru jauktais 
koris "Mežābele" 

Smiltenes pilsēta 21   5    26 

3 Smiltenes Kultūras un Sporta centra jauktais koris 
"Vidzemīte" 

Smiltenes pilsēta 27   14   41 

Lietišķās mākslas studijas    

1. 
 

Smiltenes kultūras un sporta centra Tautas lietišķās 
mākslas studija "Smiltene" 

Smiltenes pilsēta 22    0   22 

2. Variņu pagasta lietišķās mākslas studija Variņu pagasts 12      8 20 

Mūsdienu deju kolektīvi    

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    

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    

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

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

Pūtēju orķestris    

Smiltenes Kultūras un Sporta centra Pūtēju orķestris Smiltenes pilsēta 10       25 35 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība.  

Visplašāk apmeklētais Smiltenes pilsētā ir ikgadējais grupas „Apvedceļš” jubilejas pasākums, kas pulcē ap 
4000 – 4500 apmeklētājiem. Pagastos apmeklētākie pasākumi ir vietējo pašdarbības kolektīvu koncerti, 
kā arī dažādu TV šovu mākslinieku viesizrādes. 

Vietējie iedzīvotāji un novada viesi iecienījuši ir arī amatierteātru pirmizrādes, kolektīvu jubileju 
koncertus un talantu konkursus (,,Manas paaudzes dziesma’’, ,,Dziedošo ģimeņu koncerts’’ u.c.).Novadā 
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ar pašdarbības kolektīviem strādā 26 vadītāji, ar kuriem darba tiesiskās attiecības tiek slēgtas sezonāli uz 
uzņēmuma līguma pamata. 

 
Populārākie pašdarbības kolektīvi 
Smiltenes tautas deju ansamblis “Ieviņa”  

Tautas deju ansamblis „Ieviņa” pastāv jau 30 gadus, un gadu gaitā dejas solī ir iegriezis lielu daļu 
Smiltenes novada jauniešu. Daudzās skatēs un konkursos ansamblis ir Latvijas labāko deju kolektīvu vidū.  

Palsmanes pagasta Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Cīrulis” un Jauniešu deju kolektīvs “Mazais brālis” 
Katrā kolektīvā darbojas pa 18 Palsmanes pagasta iedzīvotājiem. Deju kolektīvs „Cīrulis” patlaban ir viens 
no novada labākajiem vidējās paaudzes deju kolektīviem. 

Grundzāles pagasta Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rieda” un Jauniešu deju kolektīvs “Riedēni”  
Katrs kolektīvs sastāv no 18 Grundzāles pagasta dalībniekiem. Grundzāles deju apvienības vienmēr 
skatītājus pārsteidz ar atraktīviem un jautriem priekšnesumiem. 
 
Smiltenes Tautas teātra kolektīvs 
Teātra aktieri ir Smiltenes pilsētas iedzīvotāji. Tautas teātris ir Smiltenes novada lepnums un gods. 
Populārās izrāde -  „Rudens rozes”, „Jaunsaimnieka līgava”. 

Jauniešu jauktais koris “Lido” 
Kora dalībnieku sastāvā ir Smiltenes ģimnāzijas jaunieši  no 15 līdz 18 gadu vecumam. Latvijā Jauniešu 
jauktais koris „Lido” ir viens no labākajiem jauniešu koriem. 

Smiltenes novada jauktais koris “Vidzemīte”  
Koris tika izveidots pirms 30 gadiem. Tā sastāvu veido dažāda vecuma Smiltenes novada dziedošie 
iedzīvotāji. Latviešu kora mūzika un kopā būšana šiem dziedātājiem dod spēku un vieno gan dziesmā, gan 
ikdienā. 

Smiltenes novada jauktais koris “Pakalni” 
Kora sastāvu veido Smiltenes pilsētas dziedošie iedzīvotāji. Tas ir koris ar bagātām tradīcijām un lepnumu 
par savu novadu. 

Smiltenes bērnu pūtēju orķestris  
Tā sastāvu veido Smiltenes mūzikas skolas bijušie un tagadējie audzēkņi.  

Launkalnes tautas nama folkloras kopa 
Patlaban tā ir vienīgā folkloras kopa Smiltenes novadā. 

5.3.4. Kultūras pasākumu infrastruktūra 

Smiltenes novadā ir 6 kultūras/tautas nami un 1 kultūras un sporta centrs - Bilskas pagasta Birzuļu Tautas 
nams, Blomes Tautas nams, Grundzāles Kultūras nams, Launkalnes Tautas nams, Palsmanes Kultūras 
nams, Variņu Tautas nams un Smiltenes kultūras un sporta centrs. No tiem katram piemīt savas vērtības 
un neatkārtojamība – to ēkas, kolektīvi, iedibinātās tradīcijas. 
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5.32.attēls. Amatiermākslas kolektīvu skaits Smiltenes novada kultūras iestādēs 2010. gadā. 
Datu avots: Pagastu pārvaldes. 

Visaktīvāk pašdarbība notiek Smiltenes pilsētā (8 kolektīvi – 3 kori, 2 deju kolektīvi, tautas teātris, 
lietišķās mākslas studija, pūtēju orķestris, izmanto arī BJIIC kolektīvi), Grundzāles pagastā (6 – 
amatierteātri, vokālais ansamblis, 2 deju kolektīvi, 2 mūsdienu deju grupas), Variņu pagastā (6 kolektīvi – 
vokālais ansamblis, 2 deju kolektīvi, lietišķās mākslas studija, 2 mūsdienu deju grupas),  Palsmanes 
pagastā (5 kolektīvi – amatierteātra kolektīvs, 2 deju kolektīvi, 2 mūsdienu deju grupas). Blomes pagastā 
ir 4 kolektīvi – amatierteātris, vokālais ansamblis, deju kolektīvs, mūsdienu deju grupa, Smiltenes pagastā 
arī 4 kolektīvi – amatierteātris, vokālais ansamblis, deju kolektīvs, mūsdienu deju grupa, bet Bilskas 
pagastā darbojas tikai 2 kolektīvi – amatierteātris, deju kolektīvs. 

 
5.33.attēls. Amatiermākslas kolektīvos iesaistīto dalībnieku skaits 2010. gadā. 
Datu avots: Pagastu pārvaldes. 

Smiltenes novadā liela interese ir par amatierteātriem. Kopumā – 7. Tie darbojas Smiltenes pilsētā un 
gandrīz vai visos pagastos, izņemot Brantus un Variņus.  

Savukārt Variņu, Grundzāles un Palsmanes pagastos, kā arī Smiltenes pilsētā ir pa  2 deju kolektīviem. 
Smiltenes novadā visplašāk ir pārstāvēti deju kolektīvi, kuros dejo dažādu vecumu cilvēki. Deju kolektīvu 
nav tikai Launkalnes un Brantu pagastos. Populāras ir arī mūsdienu deju grupas. Visi 3 kori atrodas 
Smiltenes pilsētā, kuru darbībā piedalās gan pilsētas, gan pagastu iedzīvotāji. Papildus informācija par 
kultūras iestāžu apmeklētību skatāma pielikumos. 
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5.34.attēls. Amatiermākslas kolektīvos iesaistīto dalībnieku skaits Smiltenes novada kultūras iestādēs 
2010. gadā. 

Smiltenes novadā mājvieta ir vairākām Latvijā pazīstamām mūziķu grupām, kā "Apvedceļš", "Sestā 
jūdze", "Velves", „Tilts”, „Kreisais pagrieziens”, u.c. 
 
Smiltenes kultūras centrs 
Smiltenes kultūras centrs ir lielākā kultūras iestāde novadā. Pēc rekonstrukcijas, kas uzsākta 2011. gadā, 
kultūras centrā būs „Lielā zāle” ar šņorbēniņiem un ~350 skatītāju vietām, „Mazā zāle” ~100 skatītāju 
vietām, „multifunkcionālā zāle” ar pamatfunkciju teātra zāle, bet izmantojama arī izstādēm un 
konferencēm. Kinoteātris ir viens no dažiem saglabātajiem Vidzemes reģionā, kuru apmeklē arī Valkas, 
Gulbenes, Alūksnes un citu kaimiņnovadu iedzīvotāji. Nepieciešama jauna kino demonstrēšanas, 
atskaņošanas aparatūra. Gada laikā tikai kultūras centrs apkalpo ap ~20 000 apmeklētāju un  kino 
apmeklētāji ir 7000. 

Launkalnes Tautas nams  
Launkalnes centrā atrodas muižas ēka ,,Pilskalni", kur norit visa sabiedriskā dzīve. Vakaros ,,Pilskalnu" 
muižā aktīvi darbojas amatierteātris un folkloras kopa, gatavojoties kārtējam pasākumam.  Pagastā 
rīkotos pasākumus apmeklē no 20 - 100 cilvēkiem.  

Variņu Tautas nams 
Variņu pagastam nav Tautas nama, telpas tiek īrētas no SIA ,,Palsa”. Pagastam ir iedibinātas kultūras 
apmaiņas programmas ar citiem pagastiem.  Ik gadu sadziedāšanās svētkos pulcējās dziedošās ģimenes 
no daudziem Latvijas novadiem, kā arī tiek meklēti jauni talanti pasākumā ,,Dziesma manai paaudzei". 
Mēnesī pasākumus apmeklē apmēram no 100 līdz 200 interesentu. 
 
Grundzāles Kultūras nams 
Grundzāles Kultūras namā popularitāti ir ieguvuši deju vakari un diskotēkas. Pēdējos 5 gados pasākumi 
tiek apmeklēti visai plaši: diskotēkas – ap 100 cilvēkiem, balles – no 150 līdz 180 cilvēku, pagasta 
pašdarbības kolektīvu koncertus – no 100 līdz 150 cilvēkiem.  

Palsmanes Kultūras nams 
Palsmanes bijušā kroga vēsturiskajā ēkā darbojas Palsmanes Kultūras nams, pagasta bibliotēka un 
sieviešu biedrība „Spēkavots”.  

Vasaras sezonā Kultūras nams piedāvā brīvdabas pasākumus deju placī, kas ierīkots kultūras nama 
iekšpagalmā. Vienā sezonā vidēji uz Palsmanes pagasta organizētajiem pasākumiem dodas no 1570 līdz 
1740 cilvēkiem. 

Birzuļu Tautas nams 
Bilskas pagasta Birzuļu Tautas nams ir kā sabiedriskais centrs Mēru ciemā, jo zem viena jumta atrodas 
tautas nams, bibliotēka un bērnudārzs. Ēka celta 1962. gadā kā l/a „Draudzība” un l/a „Padomju Latvija” 
klubs un kantoris. Pašdarbības kolektīvi tautas namā darbojas jau no pašiem pirmsākumiem līdz šodienai 
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bez pārtraukumiem. Jau 13.sezonu tautas namā darbojas dramatiskā kopā „Mēris”, 2010. gadā savu 
darbību atsāka arī jauniešu deju kolektīvs. Mēnesī vidēji pasākumus apmeklē ap 200 cilvēkiem. 

Brīvdabas estrādes 
Smiltenes novadā ir 3 brīvdabas estrādes. Viena no apmeklētākajām ir estrāde Jāņukalnā. Salīdzinot ar 
2007. gadu un 2010. gadu, 2011. gadā apmeklētāju skaits ir sarucis, taču tas ir bijis lielāks nekā 2008. 
gadā un 2009. gadā. Tas saistīts ar tendenci – jo mazāk piedāvāts pasākumu, jo mazāks ir apmeklējums. 
Jāņukalnā  notiek gan paša novada amatiermākslas kolektīvu pasākumi, gan vieskoncerti. Visvairāk 
iecienīti ir šlāgerfestivāli. Tos apmeklē no 3000 līdz pat 5000 skatītāju. Iecienītas ir arī teātra izrādes un 
balles. Jāteic, ka balles ir viens no biežāk rīkotajiem pasākumiem. 

 
5.35.attēls. Apmeklējumu skaits Jāņukalna estrādē 2007.-2011.g. 
Datu avots: Smiltenes novada kultūras pārvalde. 

Brīvdabas estrāžu pilnveidošana un atjaunošana ir viens no nepieciešamākajiem darbības laukiem, lai 
sekmētu kultūras norises novadā un tās popularizēt valsts līmenī, tā uzskata programmas darba grupu 
dalībnieki. Brīvdabas estrādes ir būtiskas dziesmu un deju svētku tradīcijas  saglabāšanai un 
popularizēšanai. 

5.10.tabula. Brīvdabas estrādes Smiltenes novadā. 
Nr. Estrāde Skatītāju Ietilpība Estrādes 

izmēri 
Pasākumi 
(skaits/tematika) 

Piezīmes 

1. Jāņukalna, Smiltenē Sēdvietas-1200; 
7000 
apmeklētāju 

 Pilsētas svētki, 
,,Apvedceļa’’ jubilejas 
šlāgerfestivāls, estrādes 
sezonas atklāšanas un 
noslēgšanas pasākumi,  
koncerti,  
balles,  
diskotēkas 

Estrādei 
nepieciešams veikt 
labiekārtošanu un 
rekonstrukciju 

2. Jeberlejas, Blomes 
pagasts 

   Nepieciešama 
rekonstrukcija un 
teritorijas 
labiekārtošana 

3. Estrāde pie Palsmanes 
Kultūras nama 

sēdvietas – 220; 
pasākumos var 
būt līdz pat 500 
skatītāju 

Skatuve 
11x13m 

Brīvdabas sezonas 
atklāšanas koncerts, 
balle, 
Jāņu izdarības, brīvdabas 
teātra izrādes, 
 novada svētki  

Nav labierīcību, 
nepieciešama 
skatuves dēļu 
nomaiņa. 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība. 
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2012. gadā tiks būvēta brīvdabas estrāde Grundzālē. Plānota arī koka estrādes būvniecība pie Mēru 
muižas - terase 6x8 m, augstums 1 m ar kāpnītēm un jumtu. Tā būs demontējama un pārvietojama pa 
moduļiem pēc nepieciešamības, lai izmantotu Teātra svētkos vai mazākos vasaras sezonas pasākumos. 

Lietišķā mākslas studija „Smiltene” 
Lai veicinātu interesi par latviešu tautas kultūras mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un vairošanu, 
apvienotu paaudzes un dažādus sociālos slāņus, 1947. gadā tika  izveidota Smiltenes Kultūras un sporta 
centra Tautas lietišķās mākslas studija "Smiltene”.    

Studija agrāk darbojās Smiltenes 29.arodvidusskolas telpās, taču šobrīd ir atrasta jauna mājvieta - 
Atmodas ielā 2. 1874. gadā celtajā ēkā studijas vajadzībām ir iekārtotas trīs telpas - darbam, atpūtai un 
izstādēm. Darba telpā top dažādi audumi, tamborējumi, adījumi, lupatu celiņi, galda segas, sedziņas, 
dvieļi, lakatiņi, cimdi, zeķes, grāmatzīmes, tautiskie brunči. Šajā telpā iespēja aplūkot vairākas stelles, uz 
kurām studijas darbinieces demonstrē atsevišķu darbu tapšanas procesu. Izstāžu telpā notiek pastāvīgas 
darbu izstādes, kas ik pa laikam tiek atjaunotas. Interesentiem atsevišķus studijas darbus iespējams arī 
iegādāties kā suvenīrus. Pēdējo gadu laikā ir pieaudzis arī apmeklētāju skaits.  

 
5.36.attēls. Apmeklējumu skaits TLMS „Smiltene”2007.-2011.g. 
Datu avots: TLMS „Smiltene”. 

Studijas darbība interesi izraisa skolēnos un arī vecāka gadagājuma cilvēkos, kuri vēlas apgūt jaunas 
zināšanas un prasmes. 

Studijas  attīstība nav iedomājama bez esošo telpu renovācijas darbiem, kā arī jaunu daiļamata meistaru 
piesaistes. 

5.3.5. Tradicionālie pasākumi 

Smiltenes novada svētki – pirmie Smiltenes novada svētki norisinājās 2010. gada 16.-18.jūlijā par godu 
Smiltenes pilsētas 90 gadu jubilejai. Tajos tika sākta tradīcija svinēt svētkus katru gadu citā pagastā, līdz 
tie būs apceļojuši visu novadu un atgriezīsies Smiltenes 100 gadu jubilejā. 

Smiltenes Sarkanā Krusta nodaļas rīkotais labdarības pasākums „Balta, balta mana sirds” – ziedojumu 
vākšanas akcija, lai palīdzētu Smiltenes novada bērniem, kuriem nepieciešama ilgstoša ārstēšana un 
rehabilitācija.   
 
Vēl var minēt sekojošus novada tradicionālos pasākumus: 

- Senioru deju kolektīvu sadancošana Smiltenes Jāņukalna estrādē. 
- Smiltenes novada mazo vokālistu konkurss “Cālis”. 
- Teātra svētki Bilskas pagasta Mēru muižā. 
- Pūtēju orķestru svētki Jāņukalna estrādē. 
- Smiltenes pilsētas svētki. 
- Pasaules tūrisma diena Launkalnes pagastā. 
- Līnijdeju maratons Palsmanes kultūras namā. 
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- Smiltenes novada vokālo ansambļu skate. 
- Smiltenes novada Skolēnu dziesmu un deju svētki. 
- Amatierteātru izrādes. 
- Šlāgermūzikas pasākumi Smiltenē 

Karnevāls katru gadu notiek janvāra mēnesī. Dalībnieki ir ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī tuvāki un 
tālāki viesi no kaimiņu pagastiem un novadiem. Šis ir visvairāk apmeklētais pasākums Birzuļu tautas namā 
visa gada garumā. 

Ziemas un vasaras sporta svētki – katru gadu notiek Mēriem tuvajā Vasu kalnā. Dienas sporta aktivitātes 
noslēdzas ar zupas vārīšanu un baudīšanu.  

Vasaras sporta spēles notiek Bilskas skolas sporta laukumā. Šajos svētkos īpašas ir netradicionālās sporta 
disciplīnas. 

Konkurss „Sakoptākā sēta” – kā stimuls sakopt un izdaiļot savus īpašumus. 18.novembra pasākuma laikā 
skaistākās pagasta sētas saimnieki tiek apbalvoti ar atzinības rakstiem. 
 

- Vasaras saulgriežu svētki Smiltenes pagastā. 
- Dziedošo ģimeņu saieti Variņos. 
- Deju lieluzvedumi Smiltenes KSC. 

5.3.6. Bibliotēkas 

Bibliotēkas atrodas Smiltenes pilsētā un gandrīz katrā pagastā, izņemot Smiltenes pagastu. Smiltenes 
pagastā iespējams izmantot tehnikuma bibliotēku. Savukārt Bilskas pagastā ir 3 bibliotēkas. Laika posmā 
no 2006. gada līdz 2010. gadam kopējais bibliotēku skaits novadā ir nemainīgs – darbojas 10 bibliotēkas, 
nodrošinot to pakalpojumu pieejamību novada visiem iedzīvotājiem.   

5.11.tabula. Bibliotēkas Smiltenes novadā.  
Nr. Nosaukums Atrašanās vieta Papildus funkcijas (PIPP; pasākumi) 

1. Bilskas pagasta bibliotēka Bilskas pagasts PIPP 

2. Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka Bilskas pagasts PIPP 

3. Bilskas pagasta Loberģu bibliotēka Bilskas pagasts PIPP 

4. Blomes pagasta bibliotēka Blomes pagasts PIPP 

5. Brantu pagasta bibliotēka Brantu pagasts PIPP 

6. Grundzāles pagasta bibliotēka Grundzāles pagasts PIPP 

7. Aumeisteru bibliotēka Grundzāles pagasts PIPP 

8. Launkalnes pagasta bibliotēka Launkalnes pagasts PIPP 

9. Palsmanes pagasta bibliotēka Palsmanes pagasts PIPP 

10. Variņu pagasta bibliotēka Variņu pagasts PIPP 

11. Smiltenes novada bibliotēka Smiltenes pilsēta PIPP, ES info centrs, izstādes 

11.1. Bibliotēkas Bērnu nodaļa Smiltenes pilsēta PIPP 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība.  

2010. gadā Smiltenes novadā kopējais lasītāju skaits bija 3233. Salīdzinot ar 2007.g. (2888 lasītāji), 
2008.g. (2919 lasītāji) un 2009.g. (3155 lasītāji), 2010. gadā tas ir pieaudzis, taču mazāks nekā 2006. gadā 
(3538). Vismazāk lasītāju bija 2008. gadā, pēc kura sekoja tendence – to skaits pamazām palielinājās.  
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5.37.attēls. Lasītāju skaits Smiltenes novada bibliotēkās, 2006.-2010.gads. 
Datu avots: Smiltenes novada Kultūras pārvalde.  

Vidēji Smiltenes novada bibliotēkas vismaz vienu reizi gadā apmeklē 22,25% novada iedzīvotāju. 
Vislielākais lasītāju skaits reģistrēts Smiltenes novada bibliotēkā, jo to arī apmeklē apkaimes pagastu 
iedzīvotāji.  

Smiltenes novada bibliotēkas rīko arī tematiskos pasākums un izstādes. Laika posmā no 2006. gada līdz 
2010. gadam ir vērojams apmeklētāju skaita  pieaugums.  2010. gadā Smiltenes novadā kopējais rīkoto 
pasākumu skaits bija 159. Salīdzinot ar 2006. gadu, 2010. gadā tas ir palielinājies par 25,16%.  

Visvairāk pasākumus rīkoja Smiltenes novada bibliotēka. Salīdzinot ar 2006. gadu, 2010. gadā tas ir 
palielinājies par vairāk nekā 50%. Pieaugums arī redzams Bilskas un Birzuļu bibliotēkās, kritums gan ir 
Brantu bibliotēkā.  

 
5.38.attēls. Pasākumu skaits Smiltenes novada bibliotēkās, 2006.-2010. gads. 
Datu avots: Smiltenes novada Kultūras pārvalde.  

Pieaugot rīkoto pasākumu skaitam, palielinājies ir arī Smiltenes novada bibliotēku apmeklētāju skaits. 
Salīdzinot ar 2006. gadu, 2010. gadā pieaugums vērojams gandrīz uz pusi – par 42,54%. Smiltenes 
novada bibliotēkā vien apmeklētāju skaits palielinājies par 43,66%, Brantu – par 49,31%, Palsmanes – par 
35,81%. Intensīvs pieaugums vērojams Blomes bibliotēkā – par 67,21%. Tas liecina, ka Smiltenes novada 
iedzīvotājiem tiek piedāvāti kvalitatīvi tematiskie pasākumi, kā arī interesantas izstādes. 
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5.39.attēls. Apmeklētāju skaits Smiltenes novada bibliotēkās, 2006.-2010. gads. 
Datu avots: Smiltenes novada Kultūras pārvalde.  

Kaut arī laika posmā no 2006. gada līdz 2010. gadam ir pieaudzis pašvaldības budžets novada 
bibliotēkām, tomēr naudas līdzekļi grāmatu un preses iegādei, kā arī pasākumu rīkošanai ir nepietiekoši. 
Pārsvarā tiek iepirktas grāmatas, kuras izdotas iepriekšējos gados un ir pieejamas ar atlaidēm. Blomes 
bibliotēkas budžeta lielāko daļu sastāda interneta un tehnoloģiju pakalpojumi. 

 

 
5.40.attēls. Pašvaldības budžets Smiltenes novada bibliotēkām, 2006.-2010. gads. 
Datu avots: Smiltenes novada Kultūras pārvalde. 

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). 

Līdz 2008. gadam Blomes bibliotēka piedalījās „Bērnu žūrijas” projektā, bet līdz ar valsts finansējuma 
samazināšanu no dalības atteicās naudas līdzekļu trūkuma dēļ. Palsmanes bibliotēka kopš 2003. gada 
piedalījās KKF kultūras programmas projektā „Bērnu žūrija”, bet Grundzāles bibliotēka – kopš 2010. gada. 
Bilskas bibliotēka līdz 2009. gadam piedalījās „Bērnu žūrijas” projektā, Kopš 2009. gada tos īsteno 
sadarbībā ar Bilskas pamatskolu, veidojot kopīgu projektu „Bilskas bērnu žūrija – Grāmatu tārpiņš”. 

Smiltenes novada bibliotēka ir īstenojusi 41 projektu informācijas tehnoloģiju pilnveidei, Birzuļu 
bibliotēka realizējusi 2 projektus, lai iegādātos datorus un multifunkcionālās iekārtas. 

Smiltenes novada bibliotēka atrodas neatbilstošās telpās, ir nepieciešams šo iestādi izvietot funkcijām 
atbilstošās telpās. 
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5.3.7. Muzeji 

Kultūras pārvaldes struktūrvienība ir Smiltenes novada muzejs „Mēru muiža”, kurš tika atklāts 2011. gada 
30.septembrī (atrodas Bilskas pagasta Mēros, Mēru muižā). Muzejs nodrošina materiālās un 
nemateriālās kultūras un dabas vērtību uzkrāšanu, dokumentēšanu un saglabāšanu, muzeja krājuma un 
ar to saistītās informācijas pētniecību un sabiedrības izglītošanu Smiltenes novadā.  

Pils plašās telpas un parks sniedz daudz iespējas dažādu ideju realizēšanai. Muzejā ir apskatāma ļoti plaša 
medicīnas lietu, koka priekšmetu un rokdarbu kolekcija, dažādas fotogrāfijas un liecības par Birzuļu 
pamatskolas vēsturi, kā arī senas un vērtīgas grāmatas. Vēsturiskie priekšmeti izvietoti pa vairākām 
tematiskām telpām – Personību zāle, Senlietu galerija, Rokdarbu istaba un Ilzes Krūmalas kabinets. 
Savukārt katra mēneša pēdējā svētdienā ir dažādi tematiski pasākumi. 

Smiltenes novada muzeja „Mēru muiža” vērtības: 
- 1906. gadā romantiskajā stilā uzceltā Mēru muižas pils ēka; 
- muižas parks ar svešzemju koku sugām, ko stādījis dārznieks Bošs 19.gs.beigās; 
- dižozols ar diametrā lielāko vainagu Baltijā; 
- dižkoks – lapegle; 
- ārstes Ilzes Krūmalas dāvinātā senlietu, fotogrāfiju, dokumentu, trauku, ārstniecības lietu, grāmatu  

kolekcija – ap 3000 vienībām; 
- kalpu māja ar maizes krāsni (būvēta19.gs.); 
- stallis (būvēts 19.gs.). 

Lai attīstītu un pilnveidotu muzeju, ir izveidots nodibinājums “Smiltenes muzeja fonds”. Nevalstiskā 
organizācija piedalās projektā ,,Smiltene gaida muzeju” (LAD līdzfinansējums). 
 
Privātmuzeji, kolekcijas Smiltenes novadā 
Smiltenes novadā ir 9 privātmuzeji un kolekcijas. 
 
Maigas Āboliņas privātkolekcija atrodas Variņu pagastā, Oktobra ielā 1a-16. Apskatāma stikla, 
keramikas, porcelāna trauku, zīda apgleznošana, kā arī senlietas. No vēstures līdz mūsdienām apskatāma 
bijušā kolhoza „Oktobris” dzīve. 
 
ZS „Lejas Kleperi” atrodas Launkalnes pagastā. Tradicionāla lauku saimniecība Vidzemē, kur senči 
saimniekojuši vairāk kā 350 gadus. Saimniecībā apskatāma meža, medību un senlietu privātkolekcija. 
Saimniecībā iespēja iepazīt arī dabu, tās daudzveidību – augus, kokus to dabiskajā vidē, jo šī ir 
demonstrācijas saimniecība par nenoplicinošas mežsaimniecības metodēm. Pie mājas aug viens no 
dižākajiem Latvijas ošiem.  
 
Liliju selekcionārs Andris Krūmiņš, „Sirmiņi”, Blomes pagastā. Selekcijā apskatāmas aptuveni 250 liliju 
šķirnes to ziedēšanas laikā (jūlija mēnesī). Selekcionārs izveidojis liliju katalogu.  
 
Ērikas Trifanovas flokšu dārzs, „Lejasbrieži”, Grundzāles  pagastā. Iespēja apskatīt līdz pat 100 dažādu 
nokrāsu flokšu šķirņu to ziedēšanas laikā (vasaras vidū), lielākā daļa ir saimnieces pašas selekcionētas.  

Vēl Smiltenes novadā tiek piedāvātas šādas iespējas: 
- Laimā Klāva - „Kroņkrogs”, Bilskas pagasts (tūrisms, privātkolekcija senā pienotavā), 
- Aldis Apsītis – Smiltene, (Vecu fotogrāfiju kolekcionārs, pastmarku u.c. lietas), 
- Ugunsdzēsēju depo un dažādu uzgunsdzēsēju aprīkojuma eksponāti, Smiltene, 
- Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas muzejs – ekspozīcija, Smiltenes pilsētas dome, 
- 8CBR  - ceļu būves attīstības eksozīcija un liecības par ceļu būves darbību, vēsturi. 

5.3.8. Nevalstisko organizāciju darbība kultūras jomā 

Tradīciju kopšanu, saglabāšanu, attīstīšanu un popularizēšanu Smiltenes novadā veic arī nevalstiskās 
organizācijas.  
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Biedrība “Grundzāle 2010”  
Nevalstiskā organizācija nodibināta  2010. gadā, lai pārstāvētu Grundzāles pagasta teritorijā dzīvojošos 
cilvēkus, aizstāvēt viņu tiesības un intereses. Biedrības ,,Grundzāle 2010" galvenie uzdevumi ir veicināt 
tradīciju kopšanu un saglabāšanu, sekmēt demokrātiskas vides uzturēšanu, rosināt indivīda iniciatīvu, 
iedzīvotāju pašapziņas un personības attīstību, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, veicināt sadarbību ar 
radniecīgām biedrībām Latvijā un ārzemēs.  

Biedrībā aktīvi darbojas 10 biedri gan biedrības rīkotajos pasākumos, gan projektu realizācijā. Sadarbībā 
ar pagasta pārvaldi, vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, biedrība īsteno idejas par iespējām dažādot 
iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, sakopt un pilnveidot apkārtējo vidi. 

Biedrība “Spēkavots”    
Nevalstiskā organizācija – sieviešu biedrība ,,Spēkavots"  darbojas Palsmane Kultūras namā. Tās 
uzmanības lokā ir kultūrizglītība, pieredzes apmaiņa starp novadiem. 

Biedrībā „ATBALSTS” darbojas senioru deju kopa „Pīlādzītis” jau 5 gadus.  Biedrības mērķis ir cilvēku ar 
invaliditāti un draudošu invaliditāti atbalsts, biedru atbalsts, sociālā palīdzība, pasākumi kultūrā, sportā. 
Klienti cilvēki ar īpašām vajadzībām  visdažādākiem vecumiem. 

Biedrība “Vilkmuiža 2011”  darbojas Bilskas pagasta Bilskas ciemā. Biedrība izveidota ar mērķi veicināt 
jauniešu atgriešanos laukos, nodrošināt kvalitatīvas kultūras, sporta un izglītības iespējas. Radīt apstākļus 
cilvēka mūžizglītības attīstībai mūsdienu līmenī. Darboties partnerībā ar valsts, pašvaldības un 
nevalstiskām institūcijām Latvijā un citās valstīs. 2012. gadā, piesaistot sponsoru, iegādāti mūzikas 
instrumenti, paredzētas muzikālas nodarbības pirmskolas vecuma bērniem. 

Variņu pagastā 3 lielākāsnevalstiskās organizācijas: 

 NVO ,,Skauti un Gaidas’’. Tā iesaista bērnus un jaunatni neformālās izglītības procesā, veido 
vērtību sistēmu, kas balstīta uz skautu un gaidu likumiem un solījumu; 

 Sieviešu neformālais klubiņš ,,Saulespuķe’’ rīko dažādas rokdarbu un mākslas darbu izstādes, 
radošas pēcpusdienas ar rakstniekiem u.c. 

 Biedrība ,,Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība ,,Variņi'' īstenoja projektu ,,Atbalsts 
muzikālām aktivitātēm Variņos'', kura  rezultātā tagad Tautas namam ir jauna skaņas un 
gaismas aparatūra. 

Bērnu brīvā laika centrs "LIGZDIŅA" sniedz palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar 
bērniem. 
  
Biedrība Kultūrizglītība un Sports. Sabiedriskā labuma biedrība. Darbības jomas kultūra, Izglītība, 
pilsoniskā sabiedrība un sports. Sastāv Latvijas Lauku Sieviešu Apvienībā. 
 

5.3.9. Secinājumi 

Novada teritorijā izveidotā kultūras infrastruktūra nodrošina vienmērīgu kultūras pakalpojumu grozu, 
jo kultūras/tautas nami un bibliotēkas atrodas gandrīz vai visos novada pagastos. Līdz ar to kultūras 
iestāžu piedāvātie pakalpojumi iedzīvotājiem ir pieejami visā novada teritorijā, kur būtiska loma 
kultūras dzīves veidošanā novada teritorijas pagastos ir pagastu kultūras/tautas namiem un 
bibliotēkām, dažās vietās - arī muzejiem un brīvdabas estrādēm.  

Smiltenes novadam ir savs kultūras kapitāls - tradīcijas, vēsture, piederības izjūta un Smiltenes 
noslēpums. Pamats ir no iepriekšējām paaudzēm mantotās nacionālās bagātības, kā arī jaunradītas 
mūsdienīgas kultūras vērtības, kuras, mērķtiecīgi pielietojot, spēj konsolidēt sabiedrību un radīt jaunu 
ekonomisku, sociālu un kultūras vērtību. Tās ir gan materiālas vērtības (ēkas, pieminekļi, 
kultūrvēsturiskas vietas), gan nemateriālas vērtības (tradīcijas, idejas). Līdz ar to notiek radošu un 
konkurētspējīgu cilvēkresursu attīstība, tā sekmējot radošās industrijas tirgu.  

Novadā ir pārstāvēts plašs pašdarbības kolektīvu klāsts – gandrīz vai katrā pagastā ir amatierteātris, 
tautas deju kolektīvi, populāri ir arī vokālie ansambļi, kori. Līdz ar to amatiermāksla ir aptveroša un 



Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam. I sējums (2.daļa) „Esošās situācijas analīze” 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

166 

 

iedzīvotājiem ir plašas izpausmes un izaugsmes iespējas. Taču uzmanība ir jāpievērš amatniecībai, 
izveidojot amatnieku biedrību, kura būtu kā koordinējošā iestāde novadā. Tā apzinātu, piesaistītu un 
strādātu ar novada amatniekiem, līdztekus popularizētu novada tradīcijas. 

Tā kā Smiltenes attīstības indekss viens no augstākajiem Vidzemē, tad tās attīstība ir sekmīga ne tikai 
uzņēmējdarbībā, infrastruktūras ziņā, izglītībā, bet arī kultūrā5. To veicina iedzīvotāju vietējais 
patriotisms, identitāte, sadarbības gars, atbildības kultūra un sabiedriskā dzīve, iedzīvotāju 
iesaistīšanās kultūras dzīves norisēs, kā arī novatorisms. 

Arī pēdējo gadu laikā veiktie ieguldījumi infrastruktūrā apliecina, ka notiek kultūrvides sakārtošana, 
kura ir jāturpina, lai kultūra kā ilgtspējīgas attīstības resurss var tikt izmantota ekonomisku, sociālu, 
vides, izglītības un citu sabiedrībai nozīmīgu mērķu sasniegšanai, kas līdztekus saglabā arī savu 
simbolisko kultūras vērtību un nozīmi, veido piederības izjūtu Smiltenes novadam. Tas ir labs pamats 
un tradīcijas šo vērtību saglabāšanai, attīstīšanai un inovāciju ieviešanai, savu vārdu vairāk 
popularizējot pasaulē.  

Tādējādi būtiski ir nesamazināt līdzekļus kultūras jomas attīstībai, bet to piesaistīt papildus 
infrastruktūras uzlabošanai un investīcijām cilvēkresursos. Svarīgi ir attīstīt brīvdabas estrādes, tās 
renovējot un sakārtojot, uzlabojot kultūras/tautas namu un bibliotēku infrastruktūru, izvērtēt muzeju 
lomu novada attīstībā. 

Popularizējot novada tradīcijas, ir jāpiedalās „Vidzemes kultūras programmā”, jāīsteno kultūras 
sadarbības un popularizēšanas projekti, pasākumi gan nacionālajā, gan starptautiskajā mērogā.   

5.4. Sporta un aktīvās atpūtas iespējas 

Jau kopš pagājušā gadsimta sākuma Smiltenes un tās apkārtnes iedzīvotāji bijuši aktīvi dažādu sporta 
aktivitāšu organizēšanā. Smiltenē ir bijusi sava futbola komanda, organizētas nodarbības un sacensības 
tehniskajos sporta veidos, ātrslidošanā, šaušanā un citos sporta veidos. Gadsimta otrajā pusē, pateicoties 
atsevišķu entuziastu darbam, attīstījusies riteņbraukšana, futbols, orientēšanās sports, hokejs, volejbols, 
vieglatlētika, BMX riteņbraukšana. Šobrīd Smiltenes novadā darbojās 9 biedrības un vēl vairāki sporta 
kolektīvi, kuru darbība saistīta ar sporta nozari.  

5.4.1. Sporta tradīcijas un sasniegumi 

Par sporta tradīcijām un sasniegumiem liecina arī tas, ka Smiltenē dzīvo un strādā pazīstami sportisti. 
Viens no viņiem ir Barselonas OS bronzas medaļas ieguvējs riteņbraukšanā Dainis Ozols. Smiltenietis 
Gatis Smukulis ir Pekinas OS dalībnieks un vienīgais Pro Tour (augstākā līmeņa) profesionālās 
riteņbraukšanas komandas dalībnieks. Šobrīd G.Smukulis ir Krievijas komandas „KATUSHA” sastāvā. 
2011.g. Eiropas junioru čempionātā sudraba medaļu šķēpa mešanā izcīnīja Līna Mūze. 2010. gadā 
pirmajā pasaules jaunatnes olimpiādē bronzas medaļu izcīnīja Intars Išejevs. Sandis Eislers 2011. gadā 
piedalījās pasaules un Eiropas junioru čempionātos riteņbraukšanā. Valsts U-23 izlases komandas 
kandidāti riteņbraukšanā ir arī Ingus Eislers un Jānis Rezins. Latvijas jaunatnes, junioru vai pieaugušo 
izlašu sastāvos 2012.g. starptautiska mēroga sacensībās ir startējuši basketbolists Ričards Melderis, 
futbolists Elvis Teremko, vieglatlēti Una Kalnīte, Mārcis Grēns un Klāvs Karlsons, BMX riteņbraucējs Jānis 
Ērglis. 

Arī Smiltenes novada ģeogrāfiskais novietojums un daba rada iedzīvotājiem izdevīgus nosacījumus 
dažādām veselību stiprinošām sporta aktivitātēm dabā. Smiltenes un apkārtnes mežos ir izveidotas 
marķētas velotakas, labiekārtotas atpūtas vietas pie Niedrāja, Spiciera ezeriem, Cērtenes pilskalnā. 
Orientēšanās sporta vajadzībām izgatavotas vairāk nekā 20 kartes. 

                                                           
5
 Tāļa Tisenkopfa un Ilzes Lāces pētījums ,,ES ETUDE projekta rezultāti un politikas ieteikumi’’, LU, 2008.gads. 



Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam. I sējums (2.daļa) „Esošās situācijas analīze” 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

167 

 

5.4.2. Sporta nozares organizēšana  

Smiltenes novada pašvaldībā sporta darbu īsteno Novada Sporta pārvalde. Profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmu realizāciju, mācību iestāžu sporta stundu satura kvalitāti un sacensību organizēšanu 
veic Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skola. 
 
Smiltenes novada domes Sporta pārvalde 
Lai radītu vidi un apstākļus, kas sekmētu sportiskas, fiziski aktīvas, veselīgas, izglītotas sabiedrības 
veidošanu, novada vārda popularizēšanu valsts un starptautiskā mērogā, 2012. gada janvārī darbu uzsāka 
Smiltenes novada Sporta pārvalde.  

Smiltenes novada Sporta pārvalde ir Smiltenes novada domes dibināta iestāde, kas ir atbildīgā institūcija 
par sportu pašvaldībā, kas darbojas atbilstoši Pārvaldes nolikumam, balstoties uz domes nolikumu un 
sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Olimpisko komiteju, sporta 
veidu federācijām, biedrībām, klubiem un citām ieinteresētām organizācijām. Tā darbojas kā 
administrējošais, koordinējošais un metodiskais centrs sporta nozarē novadā. Pārvalde tiek finansēta no 
Smiltenes novada pašvaldības budžeta. 

Pārvaldes mērķis ir radīt vidi un apstākļus, kas sekmētu sportiskas, fiziski aktīvas, veselīgas, izglītotas 
sabiedrības veidošanu, novada vārda popularizēšanu valsts un starptautiskā mērogā.  

Pārvaldes galvenās funkcijas ir: 

 plānot un vadīt sporta nozares darbību un attīstību Smiltenes novadā; 

 pārzināt un koordinēt valsts un pašvaldības sporta politikas īstenošanu Smiltenes novadā; 

 veidot labvēlīgu vidi fizisko aktivitāšu daudzveidības attīstībai, radot iespējas nodarboties ar 
sportu un fiziskam aktivitātēm Smiltenes novadā; 

 sporta bāžu apsaimniekošanas organizēšana;  

 pārzināt Domes pakļautībā esošo izglītības iestāžu sporta zāļu noslogojumu un sekot līdzi to 
lietderīgai un racionālai izmantošanai; 

 pārzināt ar sportu saistīto interešu izglītības pulciņu darbu; 

 sporta aktivitāšu sekmēšana novada pagastos; 

 sporta tradīciju saglabāšana un jaunu ieviešana; 

 veicināt veselīgu un aktīvu atpūtu, kā veselīga dzīvesveida pamatu; 

 bagātināt Smiltenes novada sporta dzīvi, līdzdarbojoties nacionālos un starptautiskos sporta 
dzīves procesos un pasākumos, veidojot prestižu novada tēlu; 

 sekmēt sadarbību starp valsts, pašvaldības un sabiedriskajam sporta institūcijām. 

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola 
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) ir 2002. gadā dibināta pašvaldības 
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde.  

BJSS īstenoto profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 6 sporta veidos:  
– vieglatlētikā zēniem un meitenēm (treneri Guntars Markss, Leons Peļņa), 
– futbolā zēniem (treneri Andis Rozītis, Oskars Mucenieks, Jānis Dergačs, Gats Samučonoks), 
– BMX riteņbraukšanā zēniem un meitenēm (treneris Ģirts Kātiņš),  
– orientēšanās sportā zēniem un meitenēm (treneris Māris Stabiņš), 
– volejbolā meitenēm (trenere Laila Cīrule),  
– basketbolā zēniem (treneri Ivars Joksts, Dzintars Ziediņš, Aldis Pinka).  

Tās darbības laikā BJSS devusi nozīmīgu ieguldījumu sportiskas jaunatnes audzināšanā, sasniedzot 
augstvērtīgus rezultātus:  

– BJSS audzēkne Līna Mūze izcīnīja 2. vietu Pasaules junioru čempionātā (2010. gadā); 2. vietu 
Eiropas junioru čempionātā šķēpa mešanā (2011.gadā); 

– Intars Išejevs – 3. vietu Pasaules Jauniešu Olimpiādē (2010. gadā), 8.vietu Eiropas junioru 
čempionātā šķēpa mešanā (2011. gadā); 
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– BMX riteņbraucēja Sandra Aleksējeva ir vairākkārtēja godalgoto vietu ieguvēja Eiropas kausa 
izcīņas posmos (2009.g., 2010.g.); 

– Artūrs Pauliņš – Pasaules un Eiropas junioru un pieaugušo čempionātu dalībnieks orientēšanās 
sportā; 

– Elvis Teremko – Latvijas U–17 komandas sastāvā piedalījies UEFA Eiropas čempionāta atlases 
turnīrā futbolā  (2011.g.); 

– Mārcis Grēns – Pasaules Jauniešu čempionāta dalībnieks šķēpa mešanā (2011.g.); 
– Jānis Ērglis – Latvijas jaunatnes olimpiādes uzvarētājs un 11. vietas ieguvējs pasaules čempionātā 

BMX riteņbraukšanā; 
– Klāvs Karlsons – Eiropas jaunatnes olimpiādes dalībnieks augstlēkšanā (2011.g.); 
– aptuveni 20 BJSS audzēkņi izcīnījuši godalgotas vietas Latvijas jaunatnes, junioru un pieaugušo 

čempionātos.  

Šobrīd Smiltenes BJSS ir aptuveni 250 audzēkņi. 

Sporta sabiedriskās organizācijas  
Pašreiz Smiltenes novadā darbojās sekojošas biedrības, kuru darbība saistīta ar sporta nozari. 

Biedrība „Smiltenes sporta centrs”, tai ir konsultatīvas pilnvaras pašvaldības sporta jautājumu risināšanā, 
t.sk., budžeta projekta izstrādē, sporta aktivitāšu, klubu un sportistu sasniegumu kvalitātes izvērtēšanā. 
Smiltenes novada dome ir viens no SSC dibinātājiem un SSC biedrs.  SSC aktīvi piedalās novada fizisko 
aktivitāšu un sporta pasākumu organizēšanā, novada sporta bāžu labiekārtošanā, veic sporta 
propagandas un izglītošanas pasākumus, sniedz finansiālu atbalstu novada talantīgākajiem sportistiem. 
SSC attīsta tādus sporta veidus kā vieglatlētika, teniss, galda teniss, distanču slēpošana, basketbols, 
novuss, riteņbraukšana. Kopējais organizācijas nodarbībās iesaistīto skaits – 150. 

Futbola klubs „Smiltene” – lielākas sporta klubs novadā. Ik gadus vairāk nekā 10 kluba komandas 
piedalās Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā. Jaunāko vecuma grupu futbolisti vairākkārtīgi izcīnījuši 
godalgotas vietas Latvijas Jaunatnes čempionātā. Kluba pieaugušo komanda (treneris A.Rozītis) piedalās 
Latvijas Futbola čempionāta II līgas turnīrā. Klubā strādā treneri no BJSS. Kopējais kluba biedru skaits – 
150. 

BMX klubs „Silvas ziķeri” – viens no vadošajiem BMX klubiem Latvijā (kluba prezidents Ģirts Kātiņš). 
Klubs apsaimnieko BMX trasi, kurā ik gadus risinās Latvijas čempionāta posmi BMX riteņbraukšanā. 2011. 
gadā kluba un BJSS sportists Jānis Ērglis kļuva par Latvijas Jaunatnes Olimpiādes uzvarētāju. Klubā 
iesaistīti 20 cilvēki. 

LIVSB/Smiltene - ielu vingrošanas sporta biedrība. Ielu vingrošanas pamatā ir vingrinājumu komplekss, 
kur lielākoties tiek strādāts ar sava ķermeņa svaru. Ar ielu vingrošanu ir iespējams nodarboties gan 
specializētos sporta laukumos, gan jebkurā citā vidē, kā piemēram pilsētu parkos, ēku kompleksos, 
pieturvietās, daudzu dzīvojamo māju pagalmos, kā arī tieši pretēji brīvā dabā, mežā vai pie jūras. 

Tehnisko sporta veidu klubs „Smiltene” saviem spēkiem izveidojis vienu no labākajām autokrosa trasēm 
Latvijā, kā arī veiksmīgi apsaimnieko pašvaldības ,,Sporta kompleksa pie Tepera ezera” kartingu trasi. No 
dibināšanas 1997.gada nodarbojas ar autosporta sacensību organizēšanu, autokrosa un kartingu trašu 
uzturēšanu un pilnveidošanu. Plašu iedzīvotāju masu iesaitīšanu regulārās tehnisko sporta veidu 
nodarbībās, piedalīšanās Latvijas un starptautiskajos tehniskajos sporta veidos. Latvijas un Baltijas 
čempionāta sacensību posmu organizēšana un treniņu nodrošināšana autokrosā bagijiem un 
automašīnām. Latvijas čempionāta vasaras sprintā, supersprintā, ziemas autosprintā, supermoto un 
autovadīšanas iemaņu sacensību un treniņu organizēšana automašīnām un motocikliem gan vietējā, gan 
Vidzemes, gan Latvijas mērogā. Jauniešu, jebkuru brauktgribētāju un tiesnešu iesaitīšana un apmācība 
biedrības aktivitātēs. Īstermiņa mērķis izveidot automātisko laika ņemšanas hronometrāžu treniņiem un 
sacensībām ar mazu dalībnieku skaitu. Ilgtermiņa mērķis izveidot automātisko laika ņemšanas 
hronometrāžu treniņiem un sacensībām ar lielu dalībnieku skaitu. Gadiem ilgi klubs sadarbībā ar Latvijas 
Automobiļu federāciju nodrošina divu Latvijas čempionātu posmu organizēšanu autokrosā, kurus vidēji 
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apmeklē 2,5 tūkstoši skatītāju. Vienlaicīgi klubs veic Smiltenes novada atklāto sacensību organizēšanu 
autosportā amatieriem ar standarta automašīnām. Biedru skaits – 30.  

Hokeja klubs „Smiltenes vanagi” – klubs ar senām hokeja tradīcijām Smiltenē. Apsaimnieko „Sporta un 
atpūtas kompleksa pie Tepera ezera” atklāto hokeja laukumu. Kluba komanda piedalās Vidzemes 
atklātajā hokeja čempionātā. Ziemas apstākļos klubs nodrošina slidošanas iespējas interesentiem.  
Biedru skaits – 30. 

Hokeja klubs „Skorpions” – piedalās Vidzemes atklātajā hokeja čempionātā.  2010./2011. gada sezonā, 
spēlējot Vidzemes čempionātā hokejā 2. līgā, izcīnīja čempionu titulu. Biedru skaits – 30 

Orientēšanās klubs „Azimuts” – organizē orientēšanās seriālu „Azimuts” (notiek trešdienās no aprīļa līdz 
septembrim, ar pārtraukumu jūlijā), kā arī citas valsts mēroga sacensības.  Biedru skaits – 50. 

Biedrība „Smiltenes Volejbola skola” – organizē novada sacensības pludmales volejbolā.  Biedru skaits - 
30. 

Biedrība ,,Hokeja klubs Smiltene'09’’  ir dibināts 2009.gada septembra mēnesī, un ir apvienojis 20 
biedrus, kuri brīvo laiku pavada aktīvi spēlējot hokeju. No 2009. gada piedalās Vidzemes atklātā 
čempionātā hokejā, un godam nes Smiltenes vārdu, kur 2009/2010. gada sezonā spēlējot Vidzemes 
čempionātā hokejā 2.līgā, izcīnīja čempionu titulu, bet 2010/2011. gadā, jau spēlējot 1.līgā, izcīnīja 
Vidzemes vicečempionu titulu. Hokeja klubs Smiltene'09 turpinās spēlēt Vidzemes atklātajā čempionātā 
hokejā, un piesaistīt jaunus kluba biedrus aktīvai sportošanai. Biedru skaits - 30. 

2011. gadā regulāri ar sportu nodarbojas aptuveni 700 novada iedzīvotāji. Pēc atbilstošas infrastruktūras 
izveides aktivitātēs iesaistīto skaits palielinātos. 

Pēdējo gadu laikā īstenotie projekti: 
- 2007. gadā SSC realizēja LR Izglītība un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes organizēto konkursu 

par sporta infrastruktūras uzlabošanu Smiltenē (finansējums 3200 lati).  

- 2010. gadā un 2011. gadā biedrība realizēja līdzīga rakstura projektus ar Lauku atbalsta dienesta 
atbalstu  (finansējums 3500 lati). 

- LAD atbalstītie projekti (finansējums 2000 – 5000 lati), kurus realizēja HK Smiltenes vanagi, HK 
Skorpions, TSK Smiltene, OK „Azimuts”. 

1.5.4.3. Sporta infrastruktūra 

5.12.tabula.Sporta bāzes Smiltenes novadā. 

Nr. Nosaukums Raksturojums Apsaimniekotājs Apmeklējums 
2011.gada laikā 

1. Sporta komplekss 
pie Tepera ezera 

-kartodroms un asfaltētais laukums,  
-stadions ar mākslīgā seguma futbola 
laukumu un nemodernu vieglatlētikas 
celiņu /400m/ un sektoriem, 
-divi tenisa laukumi (uz viena ir 
kvalitatīvs Hard segums), 
-sporta spēļu laukums, kurš tiek 
izmantots kā automašīnu stāvlaukums, 
-četri smilšu volejbola laukumi, 
-hokeja laukums ar asfalta segumu un 
apgaismojumu 

SND 
TSK Smiltene 

Daļēji SFK Abuls, 
SSC V/atl. grupa. 

 
SSC 

 
 

Smiltenes 
volejbola skola 

Smiltenes 
vanagi 

Stadionā 
28000 
Tenisa lauk. 
700 
Voleja lauk. 
2050 
Hokeja lauk. 
7200 
Kartodroms 
1200 
 
KOPĀ:39150 

2. SKSC Sporta halle  -Sporta spēļu zāle (42 x 22 m) ar telpu 
futbola, handbola, basketbola, 
volejbola, tenisa laukumiem, tribīnes 
150 skatītājiem, 
-trenažieru zāle ar nepilnīgu 
aprīkojumu), 

 
SKSC 

Sporta zālē 
28300 
Trenaž. 
3000 
Aerob. 
5610 
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Nr. Nosaukums Raksturojums Apsaimniekotājs Apmeklējums 
2011.gada laikā 

-aerobikas zāle  
KOPĀ:36910 

3. Smiltenes 
ģimnāzijas sporta 

komplekss  

-Stadions ar nestandarta ( 64 x 45 m) 
izmēra futbola laukumu ar mākslīgo 
segumu, 330 m skrejceļu ar izsiju 
segumu, tāllēkšanas un lodes grūšanas 
sektoriem, 
-divi asfaltēti basketbola laukumi (viens 
no tiem asfaltēts laukums tautas 
bumbai), 
-sporta halle  ar nestandarta 
basketbola laukumu (28x14), 
iezīmētiem basketbola un volejbola 
laukumiem, 
-trenažieru zāle ar nepilnīgu 
aprīkojumu 

 
Smiltenes 
ģimnāzija 

Stad+laukumi 
12770 
Sporta halle 
21010 
 
KOPĀ:33780 

 

4. Sporta laukums 
pie Smiltenes 

Centra vidusskolas  

-Asfaltēts laukums (60 x 20 m), 
tāllēkšanas sektors, asfaltēts 
basketbola laukums 

SCV  
 KOPĀ:5300 

5. Smiltenes Trīs 
pakalnu 

pamatskolas  
sporta zāle  

- Nestandarta sporta spēļu zāle ar 
iespējām spēlēt basketbolu, tautas 
bumbu, kustību spēles un rotaļas 

Smiltenes TPP KOPĀ:21390 
 

6. Smiltenes BJSS 
(Bērnu un 

jaunatnes sporta 
skola)  

 sporta zāle 

-Nestandarta sporta zāle (20 x 9 m) ar 
iezīmētiem basketbola un volejbola 
laukumiem  

Smiltenes BJSS KOPĀ: 
10600 

7. Blomes 
pamatskolas 
sporta zāle 

-2010. gadā renovēta (36 x 20 m) 
sporta zāle, ar iezīmētiem basketbola, 
volejbola laukumiem, 100 skatītāju 
sēdvietām 

Blomes 
pamatskola 

KOPĀ:12285 

8. Variņu 
pamatskolas 
sporta zāle 

-Izbūvēta 2008.gadā. sporta spēļu 
laukums (36 x 20 m) ar iezīmētiem 
minifutbola, basketbola, volejbola 
laukumiem, -laukuma malā 30 m 
skrejceļš ar diviem celiņiem (tartāna 
segums) 

Variņu 
pamatskola 

KOPĀ:17010 

9. Grundzāles 
pamatskolas 
sporta zāle  

-nestandarta sporta zāle ar iezīmētiem 
basketbola un volejbola laukumiem, 
-ārā nestandarta vieta sporta 
nodarbībām ar vieglatlētikas 
sektoriem. 

Grundzāles 
pamatskola 

KOPĀ: 
18900 

10. Palsmanes 
pamatskolas 

sporta komplekss  

-nestandarta telpa sporta nodarbību 
organizēšanai,                                                      
-laukums, kurs iespējams spēlēt 
futbolu, volejbolu 

Palsmanes 
pamatskola 

KOPĀ:9450 

11. Palsmanes 
speciālās 

pamatskolas 
sporta komplekss 

-nestandarta sporta zāle,  
-nestandarta stadions 

Palsmanes 
speciālā 

pamatskola 

KOPĀ:10650 
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Nr. Nosaukums Raksturojums Apsaimniekotājs Apmeklējums 
2011.gada laikā 

12. Bilskas 
pamatskolas 

sporta komplekss  

-nestandarta sporta zāle ar basketbola 
un volejbola laukumiem,  
-nestandarta stadions ar 200 m 
asfaltētu skrejceļu, tāllēkšanas sektoru. 

Bilskas 
pamatskola 

KOPĀ:16065 
 

13. BMX kluba „Silvas 
ziķeri” sporta 

komplekss  

-BMX trase  atbilstoša nacionālas 
nozīmes sacensību organizēšanai, 
-sporta spēļu laukumi, kuros iespējams 
spēlēt basketbolu, volejbolu, 
minifutbolu. 

Biedrība “Silvas 
ziķeri” 

KOPĀ:2100 
 

14. Autokrosa trase -LAF licenzēta autokrosa trase, 
atbilstoša valsts un starptautiska 
mēroga sacensību organizēšanai 
vieglajām un kravas automašīnām. 

Biedrība “TSK 
Smiltene” 

KOPĀ:7740 
 

15. Smiltenes 
Tehnikuma sporta 

komplekss 

-nestandarta sporta zāle,                                      
-āra basketbola laukums ar asfalta 
segumu,          
-- 2012.g. atklāta sporta halle. 

Smiltenes 
tehnikums – 
profesionālā 
vidusskola 

KOPĀ:20700 

16. Sporta komplekss 
Brantu pagastā 

-nestandarta stadions ar skrejceļu 
250m un futbola laukumu.Atjaunots 
2009. gadā. 

Brantu pagasta 
pārvalde 

KOPĀ:1500 

17. SIA “Mid-Land” 
sporta atpūtas 

komplekss 
“Silmači” 

-nestandarta stadions ar 300 m 
asfaltētu skrejceļu, futbola laukumu, 4 
asfaltēti basketbola laukumi, 2 smilšu 
volejbola laukumi, 
- tenisa korts,  
-šautuve 

SIA “Mid-Land”  

18. Atpūtas komplekss 
“Trīssaliņas” 

-nestandarta futbola laukums, 
-2 smilšu volejbola laukumi, 
-bruģēts strītbola laukums. 

Z/S „Trīssaliņas”  

19. Organizētas 
Nodarbības 

apvidū: 
1.Orientēšanās 

sacensības: 
2.Skriešanas 
sacensības: 

3.Riteņbraukšanas 
sacensības: 
4.Nūjošanas 
nodarbības: 

5.Slēpošana: 

  KOPĀ:13100 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldības sporta pārvalde, 2011. 

5.4.3. Nozīmīgākie sporta pasākumi un apmeklētāju skaits Smiltenes novadā 

5.7.2.tabula. Nozīmīgākie sporta pasākumi un apmeklētāju skaits Smiltenes novadā. 
Nr. Pasākums Norises laiks Apmeklētāju skaits 

1. „Sports iziet ielās” (ielu stafetes)  Maijs 800 dalībnieki 

2. Tautas skrējiens „Smiltenes apļi” katru gada pirmajā oktobra 
svētdienā   

Piedalās visi vecumu pārstāvji,  
dalībnieku skaits - līdz 300 
cilvēkiem (arī no citiem 
novadiem) 

3. Starptautiskās šķēpa mešanas 
sacensības ,,Smiltene – Valga”, tiek 

 200-300 dalībnieki 
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organizēts kopā ar Igaunijas Marat 
sporta klubu 

4. Ēvalda Rudzīša galda tenisa kausa 
izcīņa 

katru gadu, maijs  
 

100 dalībnieki, Latvijas un 
Igaunijas sportisti 

5. SEB kalna divriteņu velomaratons 
Smiltenes posms 

Septembris   Dalībnieki no Latvijas un 
Igaunijas, 2200 dalībnieku 

6. TREK Philips MTB velomaratons Septembris Dalībnieki no Latvijas un 
Igaunijas, 2300 dalībnieki 

7. Trenera Jāņa Akmentiņa piemiņas 
pasākums riteņbraukšanā, Latvijas 
čempionāts riteņbraukšanā  

Jūnijs 200 dalībnieki 

8. Orientēšanās sacensības populārs ikgadējs 
pasākums, Smiltenē 
2011.g.  

2011.g. Dalībnieki no 15 valstīm, 
ap 3000 

9. Latvijas čempionāts autokrosā, 
Smiltenē ir otrā labākā autokrosa trase 
Latvijā (1 Mūsa); organizē – TSV klubs 

pirmais posms – aprīlis, 
otrais – augustā.  
 

5000 skatītāju, visvairāk 
apmeklētais pasākums. 

10. Latvijas čempionāts BMX 
riteņbraukšanā 

Jūlijs 100 dalībnieki 

11. Starptautiskais basketbola turnīrs 
„Livonijas kauss”, 

oktobris - marts 26 komandas 
300 dalībnieki 

12. „8.CBR” kauss orientēšanās sportā Septembris 200 dalībnieki 

13. Atklātās meistarsacīkstes orientēšanās 
sportā, MTB riteņbraukšanā, tenisā, 
skrituļošanā, volejbolā, pludmales 
volejbolā, futbolā, futzālā, galda 
tenisā, novusā. 

 500 dalībnieki 
 

14. „Mazā balva” orientēšanās sacensības Maijs 400 dalībnieki 

15. Strītbola seriāls   jūnijs - augusts 100 dalībnieki 

16. Sporta svētki Smiltenes novadā  Jūlijs 500 dalībnieki 

17. Sporta-atpūtas nometnes bērniem un 
jauniešiem 

Dažādi 50 dalībnieki 

18. Latvijas čempionāts futbolā 2.līga; 
LJFL,Vidzemes čempionāts jauniešiem, 
Starptautiskas spēles jauniešu 
komandām 

aprīlis - oktobris 15 komandas kopā ar viesiem 
min. 800 dalībnieki 
 

19. Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 
turnīru spēles basketbolā 

novembris - marts 300 dalībnieki 

20. Smiltenes „Taizeļa kauss” futbolā  12 komandas 120 dalībnieki 

21. Skriešanas seriāls Aprīlis, maijs, augusts, 
septembris 

200 dalībnieki 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldības sporta pārvalde, 2011. 
 

5.13. tabula. Dati par sporta bāžu noslogojumu 2011.g. 
Nr. Sporta bāze Apmeklējumu skaits 

1. Sporta komplekss pie Tepera ezera 39150 

2. Sporta Pārvaldes Sporta halle 36910 

3. Smiltenes ģimnāzijas sporta 
komplekss 

33780 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldības sporta pārvalde, 2012. 
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5.4.4. Sporta atpūtas komplekss pie Tepera ezera 

Smiltenē sporta tūrisma nozares attīstībai būtisks ir Tepera sporta kompleksa attīstība. 

5.14.tabula. Sporta atpūtas kompleksa pie Tepera ezera raksturojums. 
Nr. Infrastruktūra Situācija Piezīmes 

1. Stadions:  Teritorija iežogota 

 - futbola laukums ar mākslīgo 
futbola segumu 

Labā stāvoklī, izbūvēts 
2007.g. 

101x71m Polytan segums 

 - skrejceliņi un vieglatlētikas sektori Fiziski nolietojušies Bitumena segums 

2. 2 tenisa korti  1 korts atjaunots  

3. Atklātie sporta spēļu laukumi Nolietojušies, netiek 
izmantoti 

Tiek izmantoti  kā 
stāvlaukums pie stadiona 

4. 4 pludmales volejbola laukumi  Izbūvēti 2000.-2006.g.  

5. Atklātais hokeja laukums  Labā stāvoklī Pie laukuma apsildāmas 
ģērbtuves 

6. Peldētava, starp tiltiem 25m Nolietojusies  

7. Autokrosa trase Izbūvēta 1996.g. Izmanto regulāri 

8. Kartingu trase Nolietojusies Izmanto autosportā 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldības sporta pārvalde, 2011. 

Kompleksā nav sanitārā mezgla, labiekārtojums nolietojies, atsevišķi kompleksa elementi atjaunoti, taču 
nepietiekoši. 2009. gadā tika sagatavots Sporta un atpūtas kompleksa rekonstrukcijas skiču projekts. Bez 
esošā kompleksa rekonstrukcijas un labiekārtošanas plānots arī jauns stadions (ar 1500 skatītāju vietām), 
stāvlaukumi, atklātie sporta spēļu laukumi, servisa ēka pie ezera (kafejnīca, inventāra noma, WC, dušas) 
aktīvās atpūtas takas, bērnu atpūtas laukumi. 

2009. gadā  arī izstrādāts tehniskais projekts servisa ēkai pie stadiona (4 ģērbtuves, WC, tehniskās telpas- 
416 m²) un servisa ēkas ārējiem inženiertīkliem. 

Līdz ar to ir nepieciešama daudzfunkcionāla stadiona (skrejceļu, sektoru, telpu, komunikāciju), servisa 
ēkas (245 m²) un ārējo inženiertīklu izbūve, tribīnes 250 vietām, stadiona apgaismojums, skaņu aparatūra 
apskaņošanai, laika fiksēšanas aparatūra, kā arī stadiona labiekārtošana. Asfaltētas universālās 
(slēpošana, skriešanas, nūjošanas, skrituļošanas, riteņbraukšanas u.c.) trases izbūve mežā un sporta 
kompleksa labiekārtošana (peldētavas labiekārtošana, fizisko aktivitāšu takas izveide, atpūtas vietu 
ierīkošana, norāžu, informatīvo stendu izgatavošana, tiltiņu rekonstrukcija, kā arī tehnikas un aprīkojuma 
iegāde, autostāvvietas apmeklētājiem. 

5.4.5. Smiltenes novada sporta attīstības koncepcija 

Kaut arī Smiltenes novadā gadu garumā ir izveidojušās stabilas tradīcijas, materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājums un sasniegti vērā ņemami rezultāti, novadā nefunkcionē sporta sistēma kā vienota, 
administratīvi un juridiski balstīta struktūra. To ietekmē sadrumstalotais un nepārskatāms sporta nozares 
finansējums, neskaidras pašvaldības funkcijas sporta nozarē, nav skaidri definēti kritēriji fizisko un sporta 
aktivitāšu atbalstīšanai no pašvaldības budžeta, nav precīzi noteikta atbildība visu sporta bāžu 
apsaimniekošanā, bāžu attīstības stratēģiskā plānošanā. 

Ierobežotie finanšu līdzekļi tikai daļēji nodrošina: 

– mūsdienu prasībām atbilstošu sporta bāžu esamību dažādu sporta un veselību stiprinošu fizisko 
aktivitāšu organizēšanai;  

– pilnvērtīgu bērnu un jauniešu (īpaši SMP un iespējams arī ASM grupās) mācību – treniņu procesa 
organizēšanu; 

– pilnvērtīgu sporta sabiedrisko organizāciju – sporta klubu vai kolektīvu darbību. 

Ekonomiskā situācija valstī un valsts pārvalde pēdējos gados būtiski samazinājusi mērķdotāciju apjomu 
BJSS treneriem un sporta skolotājiem. 
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5.4.6. Secinājumi 

Pēc iedzīvotāju skaita uz līdzvērtīgu novadu fona, Smiltenes novads izceļas ar dažādo sporta aktivitāšu 
daudzumu un apmeklētību, kā arī ar sportistu sasniegumiem. Smiltenes novadam ir atpazīstamas 
tradīcijas riteņbraukšanā, autosportā, futbolā, orientēšanās sportā, vieglatlētikā, ir populāri pasākumi, 
kas piesaista lielu apmeklētāju un dalībnieku skaitu. Sporta nozarē Smiltenes novadā ir izveidojušās 
stabilas un arī ārpus novada robežām atpazīstamas tradīcijas. 

Taču nav pilnvērtīgs sporta bāžu nodrošinājums. Novadā nav neviena mūsdienu prasībām atbilstoša 
stadiona, praktiski nav asfaltētu veloceliņu, apgaismotu skriešanas, slēpošanas, nūjošanas trašu.  

Pastāv arī atšķirība starp sporta nozares attīstību pilsētā un pagastos. Praktiski visi klubi savu darbību 
ir koncentrējuši Smiltenes pilsētā, izņēmums - SSC Variņu novusa kolektīvs. Pagastos iedzīvotāju 
sporta aktivitātes nav tik strukturētas un daudzveidīgas (pamatā spēlē basketbolu, futbolu), jo tur ir 
salīdzinoši zemāka finansiālā rocība un iedzīvotāju skaits, arī attālums līdz tuvākai sporta bāzei.  

Būtiskākais trūkums, kas apgrūtina pilnvērtīgu Sporta skolas mācību-treniņu procesa, vispārizglītojošo 
mācību iestāžu izglītības programmu apguves un ārpusstundu sporta aktivitāšu nodrošināšanu, kā arī 
kavē lielāku iedzīvotāju iesaistīšanos vispusīgās sporta aktivitātēs, ir arī mūsdienīga stadiona trūkums. 
Tāpat visa vecuma iedzīvotāju fizisko īpašību uzlabošanai, veselības stiprināšanai, relaksācijai, sporta 
nodarbībām, novada viesu piesaistei aktuāla ir veloceliņu, apgaismotas distanču slēpošanas trases, 
peldbaseina izbūve.  

5.5. Smiltenes novada nevalstisko organizāciju darbība 

Kopumā Smiltenes novadā reģistrētas 75 biedrības un nodibinājumi. Par aktīvām var uzskatīt apmērām 
pāris desmitu nevalstisko organizāciju. Par kultūras un sporta jomas nevalstiskajām organizācijām plašāk 
informācija ir sniegta attiecīgajās sadaļās. 

5.16.tabula. Sabiedriskās organizācijas Smiltenes novadā. 
NVO Darbības joma 

Abulas lauku partnerība LEADER līdzekļu apguve, projekti 

LSK Valkas komitejas Smiltenes nodaļa  Sociālā palīdzība 

Biedrība „Ekolauks” Vides sakārtošana, Smiltenes pagasts 

Smiltenes KS centra TLMS „Smiltene „ Tautas daiļamatniecība 

„Smiltenes ģimnāzijas vecāku biedrība” Smiltenes ģimnāzijas interese 

Biedrība „Atbalsts”  Cilvēki ar īpašām vajadzībām; senioru deju kopa 

Biedrība „Spēkavots” Sieviešu biedrība, Palsmane 

Biedrība „Smiltenes jauniešu dome” Jauniešu iesaistīšana 

Fonds „Krustceles” Cērtenes pilskalna teritorijas labiekārtošana, 
uzturēšana 

Nodibinājums „Smiltenes muzeja fonds”  

Nodibinājums Bērnu brīvā laika centrs Ligzdiņa   

Biedrība Klubs Ieviņa  TDA „Ieviņa” intereses 

Biedrība Mūsu mājas  Smiltenes centra vidusskola 

Latvijas nedzirdīgo savienība, Smiltenes reģionālā biedrība  

Biedrība ,, EMMAUS SMILTENE” Labdarība, sociālā palīdzība 

Smiltenes Amatnieku biedrība  

Smiltenes latviešu biedrība  

Fonds “Saules kalns” Sociālā palīdzība 

Biedrība Danko Sociālā palīdzība 

Smiltenes pensionāru biedrība  

Vācijas – Latvijas biedrība  

Represēto apvienība  



Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam. I sējums (2.daļa) „Esošās situācijas analīze” 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

175 

 

Pagastu intereses pārstāvošas biedrības: 

Biedrība „Grundzāle 2010” Grundzāle 

Biedrība „Kultūrizglītība un sports Blome 

Biedrība „ARI TEV” Launkalne 

Biedrība „GiasMa tunelī” Blome 

Biedrība „Vilkmuiža 2011” Bilska. Mūžizglītība, kultūra, sports. 

Biedrība „Māsas Veronikas” Palsmane 

Biedrība Smiltenes pagasta attīstībai  Smiltenes pagasts 

Biedrība VAR  Blome 

Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība „Variņi” Variņi 

Sporta biedrības: 

Futbola klubs „Smiltene”  

Tehniskais sporta klubs „Smiltene” Autosports 

Biedrība Smiltenes Vanagi  Hokejs 

BMX Klubs Silvas Ziķeri   

Hokeja klubs Smiltene’09   

Hokeja klubs “Skorpions”  

Biedrība Smiltenes volejbola skola   

Sporta biedrība „4 sekundes’”  Velosports 

"Vidzeme" Smiltenes galda tenisa klubs  

"Azimuts" orientēšanās sporta klubs  

Sporta klubs Msports Bilska, Motosports 

Biedrība „Smiltenes sporta centrs” Sporta dzīve, Sporta pasākumi 

Mednieku kolektīvi: 

Mednieku klubs Baķka  

Mednieku biedrība „Iekari” Bilska 

Mednieku klubs „Birzuļi” Mēri 

Datu avots : Smiltenes novada pašvaldība. 

Smiltenes ģimnāzijas vecāku biedrība. Smiltenes ģimnāzijas vecāku biedrībā var darboties ikviens, kurš 
vēlas ieguldīt savu artavu Smiltenes ģimnāzijas attīstībā. Biedrības mērķi ir Smiltenes ģimnāzijas kā 
ģimenes atbalsta centra darbības pilnveidošana; būtiska vecāku lomas palielināšana skolas sociālā 
klimata uzlabošanā; atbalsta paplašināšana katra skolēna iespējām interešu radošai izpausmei. Galvenās 
biedrības darba formas ir dažādu finansējuma piesaiste, kā arī brīvprātīgais darbs, tikšanās, pasākumu 
organizēšana Smiltenes ģimnāzijas skolēniem. 2010. gadā biedrība ieguvusi sabiedriskā labuma 
organizācijas statusu - tas nozīmē, ka tie uzņēmēji, kuri ziedos biedrībai, varēs iegūt nodokļu atlaides. 

Novada attīstības projektu īstenošanai ir izveidotas dažādas biedrības pagastos.  

Biedrība Abulas lauku partnerība izveidota 2006. gadā kā Vietējās rīcības grupa, kuras darbības mērķis ir 
savā darbības teritorijā attīstīt un veidot vienotu, dzīvošanai labvēlīgu vidi. Abulas lauku partnerība 
izstrādāja vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013. gadam, kuras mērķis ir lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā. Abulas LP darbības 
teritorija ir septiņi pagasti tās apkaimē - Bilska, Blome, Branti, Launkalne, Palsmane, Smiltene un Variņi 
un Smiltenes pilsēta. 

5.17.tabula. Abulas lauku partnerībā iesniegtie un realizētie projektu novada pagastos, 2011.g., 4.kārta. 

 Iesniegti Realizēti 

1.kārta   

Smiltenes pagasts 4 3 

Variņu pagasts 4 1 

Palsmanes pagasts 3 2 

Smiltene 2 1 

Kopā 10 7 
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2.kārta   

Smiltenes pagasts 1 1 

Variņu pagasts 1 1 

Palsmanes pagasts 1 1 

Smiltene 2 2 

Brantu pagasts 1 1 

Kopā 6 6 

3.kārta   

Smiltenes pagasts 2 2 

Palsmanes pagasts 3 3 

Smiltene 8 6 

Bilskas pagasts 2 2 

Blome pagasts 1 1 

Kopā 16 14 

4.kārta   

Smiltenes pagasts 1 1 

Palsmanes pagasts 4 3 

Smiltene 22 16 

Bilskas pagasts 1 0 

Blome pagasts 4 2 

Launkalne pagasts 3 0 

Variņu pagasts 1 1 

Kopā 36 23 

Datu avots: Abulas lauku partnerība. 

Kopš partnerības darbības 2009. gadā, nevalstiskais sektors ir aktivizējies, par ko liecina LEADER ietvaros 
dažādu iniciatīvu pieteiktie projekti, kuri jau 2011. gadā divas reizes pārsniedz pieejamo finansējuma 
apjomu. 
5.18.tabula. Partnerības ietvaros NVO pieprasītais finansējums. 

Pieejamais 
finansējums Ls 

Pieprasītais 
finansējums Ls   

71 211,00 158 184,99 

Datu avots: Abulas lauku partnerība. 

Projektu ietvaros Smiltenes novadā ir uzlaboti sociālie pakalpojumi, sadzīvei nepieciešamo pakalpojumu 
dažādošana lauku teritorijās, to labiekārtošana, kvalitātes paaugstināšana esošajos, jaunu izveidošana, 
pagastos veikta ciemu un lauku teritoriju infrastruktūras un dabas elementu sakārtošana, kultūras un 
sporta objektu sakopšana, izveidotas un aprīkotas saieta vietas.  

2009.-2013. gadam Abulas LP darbības teritorijā plānots apgūt LEADER finansējumu 219 tūkst Ls. 
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5.41.attēls.Abulas lauku partnerības darbības teritorija. 
 
Smiltenes novada Grundzāles pagasts ietilpst Ziemeļgaujas lauku partnerības darbības teritorijā. 

 

5.42.attēls. Abulas lauku partnerībā realizētie projekti. 
Datu avots: Abulas lauku partnerība. 
 
Visvairāk projekti tiek realizēti kultūras, sporta un vides labiekārtošanas jomā. Tomēr lauku kopienu 
iniciatīvām iedzīvotāju pieprasītais finansējums pārsniedz pieejamo finansējumu, kas liecina, ka LEADER 
projektu ietvaros finansējums lauku iedzīvotāju aktivitātēm ir jāpalielina. 

NVO savstarpējā darbības koordinēšana un savstarpējā sadarbība un sadarbība ar pašvaldību pēdējo 
gadu laikā ir attīstījusies, bet ir vēl daudz uzlabojamā.  Jāpilnveido darbības koordinēšana, lai novērstu 
funkciju vai  aktivitāšu pārklāšanos.  
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5.5.1. Secinājumi 

Smiltenes novadā aktīvākās biedrības darbojas visās nozīmīgākajās jomās - sociālā komunikācija un 
palīdzība dažādām mērķa grupām (pensionāri, cilvēki ar īpašām vajadzībām jomā). 

Otrs nozīmīgākais ir organizāciju klāsts, kuras pārstāv nozares speciālistus – dažādi sporta klubi, 
amatnieku apvienības. 

Par biedrību aktivitāti dzīves kvalitātes uzlabošanai liecina pagastu interešu pārstāvošo NVO iesniegto 
projektu skaits LEADER atbalsta programmās, kuru piedāvāto ideju atbalstam ir nepieciešams daudz 
lielāks finansējums nekā ir pieejams. Pašvaldība NVO atbalstam 2011. gadā ir uzsākusi organizēt 
projektu līdzfinansēšanas konkursu. 

5.6. Sabiedriskā drošība un kārtība  

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", viena no galvenajām pašvaldības funkcijām ir gādāt par sabiedrisko 
kārtību novadā. 2010. gada decembrī tika izveidota Smiltenes novada pašvaldības policija.  Pašvaldības 
policijas galvenie uzdevumi ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, Smiltenes novada 
saistošo noteikumu prasību ievērošanas kontrole novada administratīvās teritorijas ietvaros. Novada 
pašvaldības policija nodrošina sabiedrisko kārtību novadā notiekošajos masu pasākumos.  

Smiltenes novada pašvaldības policijā personālsastāvu veido 6 štata vietas: policijas priekšnieks, vecākais 
inspektors, 2 inspektoru štata vietas pilnu slodzi un 2 darbinieki, kas šai amatā strādā uz pusslodzi. 2010. 
gadā tika uzsākts darbs pie materiāli tehniskās bāzes sagatavošanas un izveides, apzināts un daļēji 
iegādāts policijas darbā nepieciešamais ekipējums un formas tērpi. Sakārtota dokumentācija, veikti 
dienesta telpu remonta darbi un to aprīkošana ar nepieciešamajām komunikācijām un mēbelēm. 

Turpmāk, lai uzlabotu sabiedrisko kārtību un drošību, nepieciešams paplašināt videonovērošanas 
sistēmu, pie labiekārtotām vietām izvietots sabiedriskās tualetes, nepieciešama klaiņojošo dzīvnieku 
jautājuma atrisināšana, u.c. 

Smiltenē ir arī Valsts policijas iecirknis (3.kategorijas). Starp valsts policijas iecirkņa inspektoriem 
sadalītas darbības zonas novadā. 

 
5.43.attēls. Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi un noziedzības līmenis reģionos, republikas pilsētās un 
novados 2010. gadā. 
Datu avots: CSP, 2010. 

Analizējot sabiedriskās kārtības statistiku, pašvaldības policija visvairāk ir saņēmusi sūdzības par alkohola 
reibumā esošajām personām, ģimenes konfliktiem, huligāniskām izdarībām. AP izstrādes gaitā ir 
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izskanējis viedoklis, ka Smiltenes pilsēta ir kļuvusi mazāk droša, tāpēc ir nepieciešama kārtības 
uzraudzība. 

5.19.tabula. Smiltenes novada pašvaldības policijā saņemtā un reģistrētā informācija (no 01.01.2011. 
līdz 31.12.2012.) 

Pārkāpuma veids no iedz. patrulējot no VP KOPĀ 

Visa reģistrētā informācija 257 164 87 508 

Alkohola reibumā esošas personas 68 44 17 129 

Nepilngadīgo pārkāpumi  0 22 0 22 

Ģimenes konflikti 37 0 18 55 

Aizdomīgas personas 12 7 2 21 

Klaiņojoši dzīvnieki 15 16 0 31 

Ugunskuru nelik.kurināšana 20 4 3 27 

Naktsmiera traucēšana 22 9 5 36 

Vides piesārņošana 11 3 0 9 

Dabiskās vajadz.publ.vietās 2 4 0 6 

Zādzības 17 0 5 22 

Atrasti dokumenti 0 1 0 1 

Huligāniski konflikti 35 6 32 73 

Ceļu satiksmes pārkāpēji 11 27 3 41 

Palīdzība NMP dienestam 0 7 0 7 

Pazudušas personas 5 0 1 6 

Nelikumīga zveja 2 0 1 3 

Sab.kārt.nodrošināšana pasākumos 0 14 0 14 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldības policija. 

Pašvaldības policijas rīcībā ir video novērošanas sistēma (8 kameras) Smiltenes pilsētā, to plānots 
paplašināt.  

Smiltenē darbojas VUGD teritoriālās struktūrvienības Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas Smiltenes 
postenis. Tas atrodas ēkā, kas būvēta 1900. gadā. Liela daļa ēku, kurā šobrīd strādā ugunsdzēsēji glābēji, 
savulaik nav būvētas kā ugunsdzēsēju depo, bet laika gaitā piemērotas šo funkciju veikšanai. 

Daudzas no depo un posteņu ēkām ir gan fiziski, gan morāli novecojušas. Pēdējo desmit gadu laikā VUGD 
budžeta līdzekļi tika atvēlēti tikai visneatliekamāko remontdarbu veikšanai, lai nodrošinātu darbības 
nepārtrauktību un funkciju īstenošanu6. 

5.6.1. Civilās aizsardzības plāns 

Smiltenes novada civilās aizsardzības plāns izstrādāts saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu un atbilstoši 
Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās 
aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība” prasībām. 

Smiltenes novada domē ar 2009. gada 29. oktobrī lēmumu Nr.10 ir izveidota civilās aizsardzības komisijas 
10 locekļu sastāvā, 2010. gada 28.janvārī ar lēmumu apstiprināts Smiltenes novada civilās aizsardzības 
komisijas nolikums. 

Smiltenes novadā katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmie resursi ir valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests, Valsts policija, Valsts meža dienests, meža pētīšanas stacijas Smiltenes informācijas centrs, 
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, vides pārvalde un operatīvie dienesti. 

                                                           
6
 www.iem.gov.lv, skatīts 15.01.2012. 

http://www.iem.gov.lv/
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VUGD Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas Smiltenes postenis, kurš izmanto arī VUGD Valkas daļas 
ugunsdzēsības un glābšanas tehniku un aprīkojumu. 

5.20.tabula. VUGD resursi. 
Nr. Tehnika Skaits 

1. Ugunsdzēsības autocisterna 8 

2. Autokāpnes 1 

3. Vieglā automašīna 4 

4. Gumijas laiva ar motoru (uz piekabes) 1 

5. Gumijas laiva bez motora 1 

6. Glābšanas dēlis (glābšanas darbi uz ūdens) 3 

7. Elektrificētie glābšanas instrumenti 4 komplekti 

8. „A” tipa ķīmiskie kostīmi 5 

Datu avots: Smiltenes novada Civilās aizsardzības plāns. 

Smiltenes posteņa resursi ir autocisternas ZIL, ugunsdzēsības tehniskais apbruņojums, autocisternas 
Magirus Deutz ugunsdzēsības tehniskais apbruņojums. VUGD sastāvā ir 14 darbinieki, programmas 
izstrādes aptaujās un darba grupās tiek uzsvērta nepieciešamība Smiltenes novadā posteņa vietā izveidot 
VUGD daļu. 

Smiltenes novadā darbojošās Valsts policijas Smilteness iecirkņa resursi:  
- iecirkņa inspektori – 5 (transportlīdzekļi - 5); 
- ceļu satiksmes uzraudzības rotas inspektori – 5 (transportlīdzekļi- 2);  
- patruļdienests – 3 darbinieki (transportlīdzeklis – 1 ) 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā Vidzemes reģiona Smiltenes apakšstacijā darbojas 23 
cilvēki - 7 ārsta palīgi, 8 medmāsas, 8 autovadītāji. Katrā maiņā dežūrē 2 brigādes. NMP brigāžu 
operatīvais transports (2 gab.) ir aprīkots ar specifisku medicīnisko aparatūru, kas ļauj ceļā uz slimnīcu 
veiksmīgi stabilizēt pacienta veselības stāvokli. 

Valsts meža dienesta, AS „Latvijas valsts meži” uzdevumos ir arī meža un kūdras purvu ugunsgrēku 
dzēšana, dzēšanas darbu koordinēšana un vadīšana. 

5.6.2. Secinājumi 

Salīdzinot ar Vidzemes reģionu, Smiltenes novadā ir augstāks noziedzīgo nodarīju skaits uz 10 000 
iedzīvotāju. Tas apliecina sabiedriskās kārtības uzturēšanas nepieciešamību novadā, kas tika minēts arī 
AP izstrādes darba grupās. Kā viena no iespējām ir preventatīvā darba veikšana un sociālo programmu 
ieviešana riska grupas cilvēkiem. Smiltenes novadā ir izveidota pašvaldības policija, darbojas VUGD 
Smiltenes postenis, kas var nodrošināt kārtības uzturēšanu.  

Smiltenes novadā ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns, kas paredz sadarboties katastrofu gadījumos 
Smiltenes novadā esošajām valsts, pašvaldības iestādēm un arī privātajiem uzņēmumiem. Nozīmīga 
Vidzemes reģionam  ir VUGD Smiltenes posteņa ģeogrāfiskā atrašanās vieta, ir iespēja operatīvi 
apkalpot plašu apkārtni.  

5.7. Vides kvalitāte 

5.7.1. Transporta riska teritorijas 

Vidzemes reģiona teritorijas plānojumā tiek norādītas transporta risku teritorijas, kurā ietilpst arī 
Smiltenes novada pagasti. 

5.21.tabula. Transporta risku teritorijas. 
Maģistrālais gāzes vads un tā atzari: Teritorijas, kuras šķērso gāzes vads 

Korneti – Inčukalna pazemes gāzes Alūksnes, Apes novads 
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krātuve Smiltenes novada Grundzāles, Palsmanes, Launkalnes un Brantu pagasts 

Nacionālas nozīmes paaugstinātas 
bīstamības transporta risku 
teritorijas: 

Teritorijas, kuras šķērso autoceļi 

A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža 
(Veclaicene) 

Līdzās Cēsu, Raunas Amatas novadiem Smiltenes novada Launkalnes, 
Brantu, Bilskas, Palsmanes un Grundzāles pagasti, 
Alūksnes, novadi 

Datu avots: Vidzemes RTP. 

5.7.2. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas 

Smiltenes novadā piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā ir reģistrēti 39 objekti. Visvairāk – 10 
objekti ir Bilskas un 8 objekti Variņu pagastā un Smiltenes pilsētā. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto 
vietu nav Smiltenes un Brantu pagastos.  

5.22.tabula. Potenciāli piesārņotas vietas Smiltenes novadā, kategorija - 2 Potenciāli piesārņota vieta. 
Nr. Reģistrācijas 

numurs 
Vietas nosaukums Kopējais aktīvā laika periods (gadi) 

1. 94155/3378 Bijusī DUS Raiņa ielā 11, Smiltenē Darbojās līdz 1992. gadam, 10-30 gadi 

2. 94155/3377 Bijusī DUS Pils ielā 8, Smiltenē Degvielas uzpildes vieta darbojās 29. 
arodvidusskolas pagalmā līdz 1994. gadam, 10-
30 gadi  

3. 94155/3376 Bijusī DUS Dakteru ielā, 
28,Smiltenē 

Degvielas uzpildes stacija darbojās līdz 1998. 
gadam  

4. 94155/3375 DUS Rīgas ielā 14, Smiltene Degvielas uzpildes stacija, gruntsūdens 
monitoringa urbumi ierīkoti 2004. gadā, 10-30 
gadi  

5. 94155/3374 DUS Dārza ielā 36, Smiltene Degvielas uzpildes stacija  

6. 94155/3372 Smiltenes pilsētas centrālā katlu 
māja 

Pilsētas katlu māja no 1978. -1992. gadam 
izmantoja mazutu kā kurināmo, 26 gadi (kopš 
1978.g.)  

7. 94155/3371 Bijusī Smiltenes pilsētas izgāztuve Sadzīves atkritumu izgāztuve līdz 1980. gadam, 
10-30 gadi 

8. 94155/3373  1 Piesārņota vieta , DUS Stacijas 
ielā 2, Smiltene  

Degvielas uzpildes stacija. 10-30 gadi  

Bilskas pagasts 

9. 94448/4497  SIA “ALIS un PARTNERI”, kokzāģētava  B kategorijas piesārņojošo darbību atļauja Nr. 
075 

10. 94448/3335  Bijusī graudu kodinātava "Kainaiži"  15 gadi (1979-1994) 

11. 94448/3334  Bijušais mehāniskais sektors, 
degvielas glabātuve Mēros 

25 gadi (1973-1998)  

12. 94448/3333 Bijušais mehāniskais sektors Bilskā 25 gadi (kopš 1979.g.)  

13. 94448/3332  Bijušais mehāniskais sektors "Dzeņi"  42 gadi (kopš 1962.g.)  

14. 94448/3331 Bijusī degvielas bāze "Dzeņi"  40 gadi (1964-2004)  

15. 94448/3330  
Bijusī ķimikāliju noliktava "Mālavas 

Ķimikāliju uzglabāšana lauksaimnieciskās 
ražošanas vajadzībām 10 gadi Agroķīmijas 
produktu atkritumi  

16. 94448/3329 Bijusī sadzīves atkritumi izgāztuve 
"Vecmiķeļi" 

12 gadi (1980-1992)  

17. 94448/3328 Bijusī sadzīves atkritumi izgāztuve 
"Stirnas" 

12 gadi (1980-1992)  

18. 
94448/3327  

Bijusī sadzīves atkritumi izgāztuve, 
lopu kapsēta "Ancīši"  

25 gadi (1975-2000), Sadzīves atkritumu 
uzglabāšana, kritušo dzīvnieku apglabāšana  

Blomes pagasts  

19. 94468/5239  Atkritumu izgāztuve Lapsiņas  No 1970. gada. 

http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2887
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2884
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=4081
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Nr. Reģistrācijas 
numurs 

Vietas nosaukums Kopējais aktīvā laika periods (gadi) 

Grundzāles pagasts 

20. 
94588/3348  

Bijušais gaļas pārstrādes cehs 
"Vārpas" 

8 gadi (1989-1997.g.)  

21. 

94588/3347  
Bijusī mehānisko darbnīcu naftas 
bāze Grundzāle  

No 1951. gada līdz 1996.g. objekts darbojās kā 
naftas bāze. Teritorijā atrodas dažas virszemes 
degvielas tvertnes , 45 gadi (1951-1996)  

22. 
94588/5318  Izgāztuve Smiltiņsils  

Bijusī izgāztuve. Darbojusies no 1985.g. līdz 
2001.g, 17 gadi 

Launkalnes pagasts 

23. 
94708/5258 Atkritumu izgāztuve Putnukalns 

 nav definēts 

24. 

94708/4779  
Maksātnespējīgā privatizējamā 
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas 
Nafta”, degvielas uzpildes stacija   

 

25. 94708/4523  AS “STORA ENSO TIMBER”  B kategorijas piesārņojošo darbību atļauja 

Palsmanes pagasts 

26. 
94748/4718 

Palsmanes speciālās internātskolas 
sadedzināšanas iekārta 

no 1978. gada,  
Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai 

27. 
94748/3360  

Bijusī atkritumu izgāztuve 
„Kangarkalni" 

12 gadi (1990-2002) 

28. 
94748/3359  

Minerālmēslu noliktava, Palsmanes 
pagasts 

34 gadi (kopš 1970.g.), 
Iespējams piesārņojums ar agroķimikālijām  

Variņu pagasts 

29. 
94908/3403  

Dzīvnieku kapsēta Rauši, Variņu 
pag. 

Dzīvnieku kapsēta darbojās no 2000.g. līdz 
2003. gadam, 3 gadi (2000-2003)  

30. 
94908/3402 Izgāztuve "Ezerkalns", Variņu pag. 

Sadzīves atkritumu izgāztuve darbojās līdz 
2000.gadam.,8 gadi (1992-2000)  

31. 
94908/3401 SIA "Palsa" liellopu ferma "Kuļķi" 

Liellopu ferma n  1986. gada, 18 gadi (kopš 
1986.g.) 

32. 
94908/3400  Liellopu ferma Siliņi, Variņu pag. 

Liellopu ferma darbojas kopš 1974. gada, 30 
gadi (kopš 1974.g.) 

33. 
94908/3399  

Lielopu komplekss Saujas, Variņu 
pag 

26 gadi (kopš 1978.g.) , Liellopu komplekss 
darbojas kopš 1978. gada 

34. 
94908/3398 SIA "Palsa" ķimikāliju noliktava, 

Ķimikāliju noliktava darbojās līdz 1993. gadam, 
ēka ir saglabājusies , 13 gadi (1980-1993) 

35. 
94908/3397  Putnu ferma  

Putnu ferma darbojas kopš 1965. gada,  39 gadi 
(no 1965.g.)  

36. 
908/3396  SIA "Palsa" mehāniskais sektors 

Mehāniskais sektors un degvielas bāze 
darbojas kopš 1979.gada,  25 gadi (kopš 
1979.g.)  

Datu avots: Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs, http://vdc2.vdc.lv:8998/p_ppv.html. 

Reģistrā ir norādīts, ka daudziem vietām apskates nav veiktas, vairāk kā 69% vietām aktīvais darbības 
termiņš ir beidzies. Lai šīs teritorijas atgrieztu saimnieciskajā darbībā, ir jāveic to izpēte un piesārņojuma 
novērtējums. 

http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2904
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=4109
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=4084
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=3676
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2917
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2916
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2960
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2957
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2956
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2954
http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2953
http://vdc2.vdc.lv:8998/p_ppv.html
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5.7.3. Riska ūdensobjekti 

Riska ūdensobjekti7 Gaujas upes baseina apgabalā, kuros pastāv risks nesasniegt ūdens 
apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli likumā paredzētajā termiņā Smiltenes 
novadā ir sekojošas upes: 

- ūdensobjekti G220 Abuls no iztekas līdz ietekai Gaujā (Blomes, Launkalnes pagastā, Smiltenē 
un Smiltenes pagastā),  

- G229 Vija (Bilskas, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes un Smiltenes pagastos )no iztekas līdz 
Kamaldai,  

- G242 Vizla (Jaunpalsa) - Smiltenes novada  Grundzāle, Launkalnes, Palsmanes un Variņu 
pagasti, 

Būtiskākie riska cēloņi Abulā ir punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais 
piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi, savukārt Vijā no iztekas līdz Kamaldai – izkliedētais 
piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi. Upei Vizla – hidromorfoloģiskie pārveidojumi. 

Lietojot vai apsaimniekojot ūdens resursus, kā arī plānojot vai izmantojot teritorijas to sateces baseinā, ir 
jāparedz iespējas novērst vai mazināt iespējamo negatīvo ietekmi uz attiecīgo ūdensobjektu un 
pakāpeniski uzlabot tā stāvokli, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

Vērtējot dažādus projektus atkritumu, ūdenssaimniecības, piesārņoto vietu sanācijas un citās vides 
jomās, priekšrocības ir projektiem, kas uzlabo riska ūdensobjektu stāvokli. Smiltenes novada attīstības 
programmas investīciju plānos ir paredzētas darbības, kas uzlabot riska ūdensobjektus.  

Saskaņā ar vides monitoringa datiem, Vizlas (Jaunpalsas) (ūdensobjekta kods G242) upē 2009. gadā 
ūdensobjekta ekoloģiskā kvalitāte – vidēja, riska cēlonis – morfoloģiskā slodze, 2015. gadā sasniedzamā 
ekoloģiskā kvalitāte – laba, Vecpalsas (ūdensobjekta kods G239) upē 2009. gadā ūdensobjekta ekoloģiskā 
kvalitāte – laba, 2015. gadā sasniedzamā ekoloģiskā kvalitāte – laba8. 

5.7.4. Gaisa kvalitāte 

Variņu pagasta padomei un SIA ”Dzērve” ir SIA EKOSFĒRA izstrādāts maksimāli pieļaujamās kaitīgo vielu 
emisijas limitu projekts un veikta stacionāro gaisa piesārņojuma avotu inventarizācija. Pārbaudes aktos 
gaisā emitēto izmešu mērījumos iegūto datu analīze rāda, ka MPI normas nav pārsniegtas. Izmešu 
testēšana un modelēšana skurstenim paredzēta 2012. gadā9. 

5.23.tabula. Piesārņojošo darbību reģistru dati. 
„SMILTENE IMPEX” SIA, „Silvas kokzāģētava,” Launkalnes pagasts 

Emisija gaisā 

Piesārņojošā viela Kopējā emisija gaisā (kg/gadā) 

Cietās daļiņas 4 325,60 

Oglekļa monoksīds 13 721,10 

Slāpekļa oksīdi 11 234,00 

Citas vielas 64,10 

„SMILTENES NOVADA DOME” Variņu c.KM, Oktobra iela 13, Variņu pagasts 

Piesārņojošās darbības 

Nosaukums Kategorija 

Sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir: B 

Nav norādīts B 

Emisija gaisā 

                                                           
7 Ministru kabineta noteikumi Nr.418, Rīgā, 2011.gada 31.maijā (prot. Nr.34 20.§), Noteikumi par riska 

ūdensobjektiem. 
8 Plānošanas dokumenta „Palsmanes pagasta teritorijas plānojums” monitoringa ziņojums, Smiltenes novada 

pašvaldība, 2011. 
9
 Plānošanas dokumenta „Variņu pagasta teritorijas plānojums” monitoringa ziņojums, 2009.-2011., Smiltenes 

novada pašvaldība, 2011. 

http://arcims.lvgma.gov.lv:8082/prtr/facility-view?id=386758&lang=lv
http://arcims.lvgma.gov.lv:8082/prtr/facility-view?id=386758&lang=lv
http://arcims.lvgma.gov.lv:8082/prtr/facility-view?id=386758&lang=lv
http://arcims.lvgma.gov.lv:8082/prtr/facility-view?id=386758&lang=lv
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Piesārņojošā viela Kopējā emisija gaisā (kg/gadā) 

Cietās daļiņas 909,80 

Oglekļa monoksīds 1 142,60 

Slāpekļa oksīdi 419,10 

Radīto atkritumu daudzums 

Atkritumu veids Radītais 
atkritumu 
daudzums 
(kg/gadā) 

Atkritumu bīstamība 

Neorganiskās ķīmijas tehnoloģisko procesu atkritumi 20 000,00 Nav 

Sadzīvē radušies atkritumi 940,00 Nav 

„STORA ENSO LATVIJA” AS, Krogzemji, Launkalnes pagasts 

Piesārņojošās darbības 

Nosaukums Kategorija 

Nav norādīts B 

Emisija gaisā 

Piesārņojošā viela Kopējā emisija gaisā (kg/gadā) 

Cietās daļiņas 18 570,30 

Gaistošie organiskie savienojumi izņemot metānu 5,00 

Oglekļa monoksīds 8 495,20 

Slāpekļa oksīdi 32 729,10 

Datu avots: Piesārņojošo vielu emisiju un pārneses reģistrs http://www.meteo.lv/public/29808.html 

5.7.5. Ekoloģiskā pēda 

Pētījumā „Latvijas pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības tendences” analizēti un salīdzināti Latvijas pilsētu 
ekoloģisko pēdu nospiedumi. Latvijas pilsētu vidējais EPN ir 3,69, Vidzemes reģiona pilsētu vidējais EPN 
ir 3,85, bet Smiltenes pilsētas EPN ir 3,410.  

5.7.6. Secinājumi 

Smiltenes novadā ir attīstīta rūpniecība un uzņēmējdarbība, kas palielina dabai radīto slodzi. Tomēr, 
izvērtējot pieejamos datus, vides kvalitātes pieļaujamās normas nav pārsniegtas. Arī pašvaldības 
ieviestie projekti, īpaši ēku energoefektivitātes paaugstināšana, transporta infrastruktūras uzlabošana, 
samazina siltumenerģijas patēriņus un CO2 izmešus. 

Smiltenes novadā ir 36 potenciāli piesārņotās vietas. Ir jāveic piesārņoto vietu apsekošana, lai 
noskaidrotu, vai ir saglabājies piesārņojums. Katrai vietai, kura netiek izmantota saimnieciskās 
darbības veikšanai, nepieciešamības gadījumā ir jāizstrādā sanācijas plāns. Risinot jautājumu par 
piesārņotu vietu sanāciju, saimnieciskajā apritē iespējams atgriezt vēl papildus teritorijas. Šajā 
jautājumā būtiska vietu zemes īpašnieku, pašvaldības sadarbībai ar Valsts vides pārvaldi.  

Vides kvalitātes uzlabošanai un ilgtspējīgai attīstībai būtiski panākt, lai visi novada iedzīvotāji un 
uzņēmējsabiedrības pilnībā iekļautos Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijā, 
turklāt nepieciešams veicināt dalītu atkritumu vākšanu un atkārtotu to izmantošanu. 

Šobrīd novada teritorijā attīstās intensīva lauksaimniecība un, lai nodrošinātu difūzā piesārņojuma 
samazināšanu un ūdens kvalitātes uzlabošanu, nepieciešama stingra aizsargjoslu, mēslojuma iestrādes 
normu ievērošana, augsnes kaļķošana un citu labas lauksaimniecības prakses normu ievērošana, kas 
nepieciešama arī, lai saņemtu ES tiešos maksājumus. 

Dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes uzlabošanai ir jāturpina ūdenssaimniecības attīstības 
projekti novada ciemos, jārekonstruē NAI un novecojušie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, ciema 
centros iedzīvotāji jārosina pieslēgties un izmantot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas 

                                                           
10

 Smiltenes pilsētas attīstības programma 2008.-2014.gadam. 

http://arcims.lvgma.gov.lv:8082/prtr/facility-view?id=21920&lang=lv
http://arcims.lvgma.gov.lv:8082/prtr/facility-view?id=21920&lang=lv
http://arcims.lvgma.gov.lv:8082/prtr/facility-view?id=21920&lang=lv
http://arcims.lvgma.gov.lv:8082/prtr/facility-view?id=85224&lang=lv
http://arcims.lvgma.gov.lv:8082/prtr/facility-view?id=85224&lang=lv
http://arcims.lvgma.gov.lv:8082/prtr/facility-view?id=85224&lang=lv
http://arcims.lvgma.gov.lv:8082/prtr/facility-view?id=85224&lang=lv
http://www.meteo.lv/public/29808.html
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pakalpojumus. 

5.8. Iedzīvotāju dzīves vides novērtējums  

Smiltenes novadā ir pieejams pietiekošs kvalitatīvai iedzīvotāju dzīves videi pakalpojumu klāsts izglītības, 
sporta, kultūras, atpūtas jomā. Smiltenes novadā ir pietiekošs visu līmeņu izglītības iestāžu pārklājums. 
Pirmsskolas un sākumskolas izglītība tiek nodrošināt pēc iespējas tuvāk dzīvesvietām – pagastos. 
Smiltenes novads veidojas kā 21.gs. pedagoģijas - Humānās pedagoģijas centrs, kas liecina par inovatīvu 
un radošu tradīciju veidošanu izglītībā un jaunās paaudzes kvalitatīvu izglītošanu. Smiltenes ģimnāzija ir 
Inovatīvās pieredzes skola, Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola – eko skola. Pagastos skolas veidojas kā 
kultūras, sabiedriskās dzīves centri, katra skola padziļināti darbojas noteiktā virzienā – sociālā ievirze, 
skola bērniem ar uzvedības un mācīšanās traucējumiem. Novada izglītības vizītkarte – Valsts tehnikums, 
kurš sagatavo speciālistus ceļu būvē un veterinārmedicīnā. Tas novadam piesaista jauniešus no visas 
Latvijas. Izglītības iestāžu un Valsts tehnikuma  materiāli tehniskā bāze, cilvēkresursu kapacitāte var 
nodrošināt mūžizglītības iespējas. 

Smiltenes novadā ir pieejami kultūras un sporta pakalpojumi, ir attīstīta sporta dzīve, organizēti 
atpazīstami sporta pasākumi. Sporta nozares attīstībai būtisks ir Tepera sporta kompleksa attīstība, jaunu 
sporta un atpūtas trašu izveide. Pēc iedzīvotāju skaita uz līdzvērtīgu novadu fona, Smiltenes novads 
izceļas ar dažādo sporta aktivitāšu daudzumu un apmeklētību, kā arī sportistu sasniegumiem. Smiltenes 
novadam ir atpazīstamas tradīcijas riteņbraukšanā, autosportā, futbolā, orientēšanās sportā, 
vieglatlētikā, ir populāri pasākumi, kas piesaista vairāku tūkstošu apmeklētāju un dalībnieku skaitu. Taču 
nav pilnvērtīgs sporta bāžu nodrošinājums. Novadā nav neviena mūsdienu prasībām atbilstoša stadiona, 
praktiski nav asfaltētu veloceliņu, apgaismotu skriešanas, slēpošanas, nūjošanas trašu.  

Brīvajā laikā iedzīvotājiem tiek piedāvātas pašdarbības iespējas, pasākumu apmeklējumi, tiek renovēts 
Smiltenes pilsētas kultūras nams, ir sgatavoti projekti brīvdabas estrāžu attīstībai. Par iedzīvotāju 
aktivitāti liecina iesaistīšanās NVO sektorā, iesniegti projekti dzīves vides uzlabošanai. Lauku kopienu 
iniciatīvu atbalstam būtu jāpalielina LEADER finansējums.  

Smiltenes novadā ir raksturīgs patriotisms, latviskās tradīcijas un izteikta valstiskā piederība. Saglabājot 
esošās tradīcijas, ir jāveido amatu centrs, jāattīsta radošās darbnīcas. Smiltenes novada teritorijas ciemos 
ir jāattīsta jauniešu iniciatīvas, jānodrošina jauniešu iniciatīvu centru darbība, jāuzlabo un jāizveido 
interneta pieejas punkti. 

Smiltenes novadā ir pietiekoša sociālo pakalpojumu un resursu pieejamība, tomēr ir nepietiekams 
sociālo darbinieku skaits, ir jāveic vides pieejamības nodrošināšana publiskajās ēkās, dzīves vides 
uzlabošana veco ļaužu pansionātā. Nepieciešams ieviest jaunus un alternatīvus sociālos pakalpojumus, 
aprīkot feldšerpunktus. 

Vides kvalitātes pieļaujamās normas novadā nav pārsniegtas. 

Dzīves vides pievilcību pozitīvi ietekmē novada ainaviskās vērtības – parki, mežu areāli, kultūrvēsturiskais 
mantojums, kas rada potenciāli piesaistīt iedzīvotājus te izvēlēties dzīvesvietu. Tomēr nepieciešams 
risināt jautājumus par īres dzīvokļu pieejamību jaunajiem speciālistiem un jaunajām ģimenēm. Novadā ir 
zemi bezdarba rādītāji, intervijās ar uzņēmējiem tiek uzsvērta speciālistu nepieciešamība, novadam ir 
darbīga dzīves vide, kuru var izmantot darba meklētāji. Dzīves vides uzlabošanai ir svarīga tehniskās 
infrastruktūras uzlabošana – ceļi, gājēju ietves, sporta un rotaļu laukumi, brīvdabas estrādes, ēku 
energoefektivitātes pasākumi. 

Smiltenes pilsētas iedzīvotāji visvairāk ir apmierināti (77,4%) ar iespējām iegūt izglītību. Vidzemes 
reģionā un Latvijā kopumā šajā ziņā augstākais iedzīvotāju apmierinātības rādītājs ir tikai Valmieras 
pilsētā (86%), kurā darbojas arī Vidzemes Augstskola. Vidzemes reģionā Smiltenes pilsētā ir viens no 
augstākajiem rādītājiem iedzīvotāju apmierinātībai arī brīvā laika iespējām (48,4%) un vairāk kā puse 
aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti ar iespējām apmeklēt kultūras pasākumus (54,8%). Ir jāpalielina 
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iespējas piedalīties pilsētai aktuālu jautājumu risināšanai, tikai 19,4% iedzīvotāju apmierina šobrīd 
sniegtās iespējas. Tāpēc pašvaldība plāno attīstīt sadarbību, uzlabot pašvaldības pakalpojumu pieejamību 
un efektivitāti, iesaistīt uzņēmējus Trīspušu padomē un pašvaldības sadarbības projektos. 

35,5% aptaujāto iedzīvotāju apmierina iespējas papildināt savas zināšanas, pašvaldības attīstības plānos 
ir paredzētas mūžizglītības aktivitātes, lai šo rādītāju paaugstinātu. 25,8% iedzīvotāju ir apmierināti 
Smiltenes pilsētā ar piedāvātajām darba iespējām. Kaut arī bezdarba rādītāji ir zemāki par valstī vidējiem, 
pašvaldība paredz uzņēmējdarbības sekmēšanas aktivitātes, piemēram, industriālā parka izveidi, 
mājražošanas atbalstu, zaļo tirdziņu darbības atbalstu, tūrisma pakalpojumu attīstību. 

Smiltenes novada pašvaldība ik gadus paredz veikt iedzīvotāju apmierinātības noteikšanu par pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem un attīstības iespējām Smiltenes novada teritorijā, lai uzlabotu pašvaldības 
darbības efektivitāti un iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā. 
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5.44.attēls. Apmierinātība ar pilsētā pieejamām iespējām, :apmierināto iedzīvotāju īpatsvars. 
Datu avots: Pētījums „Latvijas pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības tendence”, 2007.g. 
 
Attīstības programmas izstrādes laikā 2011. gada jūlijā tika veikta iedzīvotāju aptauja. Pēc aptaujas 
rezultātiem var vērtēt arī iedzīvotāju dzīves vides novērtējumu. 

Vai tuvāko piecu (5) gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu?: 
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Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Jūsu pilsētā/pagastā: 

Vides sakoptība/lielākais atbilžu skaits – 69% drīzāk apmierina. 

 

Pārējie aptaujas dati skatāmi Attīstības programmas IV.sējumā „Sabiedrības līdzdalība”.  

Vairums (80%) Smiltenes novada iedzīvotāju mīl savu novadu un mainīt dzīvesvietu negrasās.  

6. SVID analīze  

Analīze veikta, pamatojoties uz Attīstības programmas izstrādes darba grupu sniegto informāciju un 
diskusijām, kā arī uz iestāžu un ininstitūciju sniegto datu analīzi. 

6.1. Pieejamie un attīstībai nozīmīgie resursi, uzņēmējdarbības vide  

6.1.tabula. Uzņēmējdarbības vides un esošo resursu izvērtējums. 

SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģio-
nālais 

mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-
tautiskais 
mērogs 

S 

Izdevīgs un pieejams novada izvietojums – autoceļš Rīga-
Pleskava, Krievijas un Igaunijas pierobeža tuvu, asfaltēts 
ceļa segums uz visiem novadu pašvaldību centriem, 
novada centrs sasniedzams 15-20 min, ceļu seguma 
kvalitāte virs vidējā LV 

x x x x 

Pašvaldībā pastāv nekustāmā īpašuma atlaižu sistēma x    

Pieejamas NVA mūžizglītības iespējas, pārkvalifikācija  x x x  
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SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģio-
nālais 

mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-
tautiskais 
mērogs 

Centralizēta siltumapgādes sistēma Palsmanes, Variņu 
pagastos, Smiltenes pilsētā 

x    

Starptautiski sporta pasākumi Smiltenē sekmē 
pakalpojumu jomas attīstību, novada atpazīstamību 

x x x x 

Attīstīta uzņēmējdarbība visā novada teritorijā x x x  

IT pieeja bibliotēkās x    

Pašvaldība organizē starptautiskas vizītes, pieredzes 
apmaiņas braucienus  

x    

Mežu un lauksaimniecības zemju īpatsvars ap 50%– 
resurss uzņēmējdarbības attīstībai 

x    

Derīgie izrakteņi (dolomīts) X x   

Novadā ir pašvaldības finansēti lauku konsultanti x    

Skolas piedalās Junior Achievement programmā x    

Ir pieredze Publiskās privātās partnerības projektos 
(siltumapgādē) 

x    

V 

Valsts nodokļu politikas un pasaules ekonomikas tendenču 
radītais izmaksu pieaugums 

x x x x 

Kvalificēta darbaspēka trūkums x x x  

Nav atrisināti pašvaldības nekustāmā īpašuma juridiskās 
piederības jautājumi (reģistrēšana Zemesgrāmatā) 

x    

Nepilnības sociālās palīdzības sistēmā, kas veicina 
patērētāju sabiedrības īpatsvara pieaugumu 

x    

Trūkst augsti kvalificētu pedagogu praktiskām jomām 
profesionālajās skolās, konkurēt nespējīgs pedagogu 
atalgojums 

x x   

Vāja profesionālo skolu tehniskā bāzes (piem., 
mehanizatoriem) 

x x x  

Nav modernizētas ūdenssaimniecības novada teritorijā, 
nekvalitatīvas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, NAI, 
priekšattīrīšanas iekārtas, nav rekultivēta izgāztuve 
Smiltenē 

x    

Nav pietiekami attīstīta veloinfrastruktūra  – celiņi, 

objekti, maršruti 
x    

Nav visaptveroša lietus ūdens novadīšanas, virsūdeņu 
novadīšanas pilsētas transporta infrastruktūrai 

x    

Nav kvalitatīva hidrotehnisko būvju apsaimniekošana – 

Abula kaskāde, meliorācijas būves, u.c. 
x x   

Nav pietiekoši norāžu, zīmju ciemos, pilsētā, informācijas 
plāksnes pie objektiem 

x x   

Kvalitatīvu lauksaimniecības servisa uzņēmumu trūkums x x x  

Administratīvie šķēršļi jauniešu darbaspēka piesaistei x x x  

Mūžizglītības un pārkvalifikācijas programmas ir orientētas 
uz lielām grupām, nav piedāvājuma šauras specializācijas 
interesentiem 

x x x  

Ceļu slodze pagastos neatbilst faktiski radītai slodzei x    

Nepietiekoši finanšu resursi ceļiem (t.sk. valsts) x x x  

AS „Latvijas valsts meži” ir vadošais mežsaimniecības 
uzņēmums Latvijā. Valstī nav pietiekami attīstītu 

x x x  



Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam. I sējums (2.daļa) „Esošās situācijas analīze” 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

190 

 

SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģio-
nālais 

mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-
tautiskais 
mērogs 

uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti mežsaimniecības 
nozarē, lai veicinātu vietējo nozares dalībnieku konkurenci 
ar LVM 

LVM izveido vienreizējus ceļus uz cirsmām (pavasarī), pa 
kuriem var pārvietoties tikai meža tehnika 

x    

LVM meža tehnika izmanto un bojā pašvaldības ceļus, taču 
LVM  atbilstoši likumdošanai nedrīkst investēt šajos ceļos 

x x x  

Dolomīta karjeru izstrādes transporta plūsma grauj 
Grundzāles pagasta teritorijā esošos ceļus 

x    

Nav pašvaldībai piederošo telpu, neizmantoto izglītības 
iestāžu ēku izmantošanas, apsaimniekošanas stratēģijas 

x    

IT, mobilie sakari  – nav 100% pārklājums novadā x x   

Dabas resursi  nepilnīgi tiek izmantota tūrisma, aktīvā 
tūrisma  attīstībai un aktīvai atpūtai 

x    

Nepietiekošs sabiedriskā transporta pārvadājumu 
maršrutu  skaits pagastos 

x x   

Nepietiekošs dzīvojamais fonds jauna darbaspēka 
izmitināšanai 

x    

I 

Maģistrālā gāzesvada tuvums (gar Vidzemes šoseju) x    

Industriālās zonas pie Vidzemes šosejas attīstība x    

Uzņēmējdarbības koordinatora institūcijas izveidošana 
domē, t.sk. arī biznesa atbalsta funkciju nodrošināšana 

x    

Privātā un publiskā sektora sadarbība HES, hidrobūvju 
apsaimniekošanā, neizmantoto pašvaldības ēku 
apsaimniekošanā 

x    

Skolu, Valsts Tehnikuma sadarbība ar asociācijām jaunāko 
tehnoloģiju un tehnikas nodrošināšanai apmācību procesa 
organizācijai 

x x x  

Prakšu veicināšana uzņēmumos no skolām x x x  

Novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde, Smiltenes 
novada tūrisma tēla veidošana 

x    

Vidzemes šosejas izmantošana tūrismam Krievijas tūristu 
plūsmas apkalpošanai 

x    

Dabas un kultūrvēstures resursu izmantošana tūrisma 
attīstībai - firsta muiža, Mēru muiža u.c. 

x x   

Vides infrastruktūras un ūdenssaimniecības pakalpojumu 
infrastruktūras modernizācija visos novada pagastos 

x x   

Sporta infrastruktūras modernizācija x x   

Igaunijas, Krievijas robežas šķērsošanas atvieglošana x x   

Vientuļu robežšķērsošanas punkta attīstība x x x  

Pašvaldības sociālā dienesta individuālāks darbs ar 
iedzīvotājiem, kuri vēlas pamest novadu 

x    

Privātās Publiskās partnerības (PPP) projektu īstenošana x x   

Dzīvojamā fonda paplašināšana x    

 Uzņēmumu iesaistīšanās klāsteru un kooperatīvu darbā x x   

 Amatu un latviskās dzīves ziņas centra izveide X X X  

 
Novadā neapstrādātas lauksaimniecības zemes 13,36%, 
kas ir lauksaimnieciskās ražošanas potenciāls 

X    
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SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģio-
nālais 

mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-
tautiskais 
mērogs 

 
Gaujas upju baseina apgabala upes un upju posmi, kas 
noteikti par prioritārajiem zivju ūdeņiem. 

X X X  

D 

Eiropas un pasaules ekonomikas stagnācija, kas ietekmē 
Latvijas un  novada ekonomiskās attīstības un līdz ar to arī 
labklājības izaugsmes tempus 

x x x x 

Darbaspēka resursu trūkums x x x  

Administratīvie draudi (funkciju deleģēšana pašvaldībai 
bez finansējuma piesaistes), administratīvās reformas, 
nodokļu politika 

x x x  

Nesabalansēta sociālo pabalstu un nodarbinātības 
veicināšanas politika, kā rezultātā pieaug patērētāju 
sabiedrības īpatsvars  

x x x  

Uzņēmīgāko cilvēku izbraukšana x x x  

Datu avots: Smiltenes novada attīstības programmas izstrādes darba grupas „Uzņēmējdarbība” un 
„Infrastruktūra”, 2011.  

6.2. Iedzīvotāju dzīves vide 

6.2.tabula. Iedzīvotāju un dzīves vides SVID analīze. 

SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģio-
nālais 

mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-
tautiskais 
mērogs 

      

 
S 

Pēc novada izveides ir pieaudzis kopējais iedzīvotāju skaits  x    

Novada iekšienē teritoriāli labi attīstīts un asfaltēts ceļu 

tīkls, kas nodrošina labu centra sasniedzamību – Smiltenes 

pilsēta kā novada centrs pieejama pagastiem 

x x 

x  

Blakus lielākās reģiona pilsētas Cēsis un Valmiera ar 
pieejamiem reģiona nozīmes pakalpojumiem 

x x 
  

Novadā ir labi attīstīts un izveidots izglītības iestāžu tīkls, 
kas nodrošina iedzīvotājiem arī pieejamību mūžizglītības 
jomā 

x  
  

Vetārsta specialitātes pieprasījums Smiltenes tehnikumā x    

Projekti starp izglītības iestādēm ar citām skolām Latvijā, kā 
arī pieredze starptautiskajos projektos 

x  
  

Pieredze humānās pedagoģijas semināru rīkošanā un 
attīstīšanā 

x  
  

Darbojas Bērnu un ģimenes atbalsta centrs x    

Novadā iedzīvotājiem ir pietiekami nodrošināta ģimenes 
ārstu pakalpojumu pieejamība, un pagastos ir feldšeru 
punkti 

x  
  

Novadā ir izstrādāta Daudzfunkcionāla aprūpes centra 
izveides un attīstības stratēģija 

x  
  

Novada ir daudz aktīvu sabiedrisko organizāciju, kuras 
iesaistās sociālo pakalpojumu sniegšanā un sporta 
aktivitātēs  

x  
  

Pašvaldības līdzfinansējums biedrību izstrādātajiem 
projektiem 

x  
  

Cilvēkresursu nodrošinājums kultūras jomā,  kas saglabātā 
kultūrvēsturisko mantojumu un tradīciju, latvisko vidi 

x  
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SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģio-
nālais 

mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-
tautiskais 
mērogs 

V 

Nepieejami svarīgi pakalpojumi Smiltenē, jo Valmierā – 
Uzņēmumu Reģistrs, slimnīca, VID, bankas, Smiltenē NVA 
tikai dažas funkcijas  

x x 
  

Lēns un mainīgs interneta ātrums, kas kavē publiskās 
pārvaldes e-pakalpojumu ieviešanu visā novada teritorijā  

x  
  

Nepietiekoša informācija par novadu starptautiskajā 
mērogā 

x  
 x 

Nav papildus piedāvājuma pirmsskolas izglītībā x    

Nav vienotas mūžizglītības sistēmas x    

Novadā samazinās medicīnas speciālistu skaits un lauku 
iedzīvotāju pieejamība veselības aprūpes jomā 

x  
  

Ierobežoti sociālās palīdzības veidi – pašvaldības nevar 
piešķirt pēc saviem uzskatiem 

x  
  

Sabiedriskā transporta pieejamība x    

Novadam nav  transporta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām x    

Nav izstāžu zāles un bibliotēkai ir neadekvātas telpas x    

Neizvērtētas un neizmantotas kultūrvēsturisko pieminekļu, 
mantojuma iespējas un informācijas trūkums tūristiem 
(nav objektu norāžu novadā un informācijas stendu 
pagastu centros)  

x x 

  

 I 

Informācijas aprites uzlabošana novads – pagasti,  
e-pārvaldes ieviešana 

x  
  

Materiālās bāzes atjaunošana pirmsskolas izglītības 
iestādēs un bērnu pieskatīšanas istabas izveidošana 

x  
  

Pilnveidot tūrisma un sporta infrastruktūru, sporta un 
atpūtas kompleksu „Teperis” 

x x 
x  

Tūristu piesaiste no Igaunijas un Krievijas, vienkāršot 
ceļošanas iespējas ar Krieviju 

x x 
x x 

Jaunas telpas bibliotēkai un Seno arodu amatu centra 
izveide, amatniecības programmu kā novirzienu ieviešot 
vispārējā izglītībā 

x  
  

Pašvaldības stipendijas ieviešana jaunajiem pedagogiem x    

Pagastos apvienot skolas ar pirmsskolas izglītības iestādēm x    

 Izvērtēt un sabalansēt novada budžeta atbilstību sociālās 
palīdzības un pakalpojumu sniegšanas nepieciešamībai 

x  
  

Izstrādāt Sociālo pakalpojumu attīstības stratēģiju novadā x    

Pilnveidot sociālo pakalpojumu grozu - izveidot dienas 
aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem, 
atbalsta grupu supervīzijas sistēmas izveidei pie ģimenes 
atbalsta centra, attīstīt mājas aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu, izveidot Sociālo dzīvojamo māju, sociālās 
rehabilitācijas dzīvokļus 

x  

  

Veselības jomā attīstīt traumpunktu un neatliekamo 
palīdzību uz SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" 
pieejamo speciālistu un infrastruktūras resursu bāzes  
sociālās un primārās veselības aprūpes pakalpojumu 
attīstībai novadā   

x  

  

 
Lai nebūtu jāslēdz skolas, tās var apvienota ar 
bērnudārziem, pārveidot par sākumskolām, un meklēt citus 
risinājumus 

  
  



Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam. I sējums (2.daļa) „Esošās situācijas analīze” 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

193 

 

SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģio-
nālais 

mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-
tautiskais 
mērogs 

  D 

Negatīvs dabīgais pieaugums x x x  

Inflācija x x x  

Zema darba samaksa nepiesaistīs kvalificētus speciālistus x x   

Palielinoties pensijas vecumam, novecojošais  speciālistu 
sastāvs 

x    

Nodarbinātības politikas neveidošana valstī x x x  

Eiropas un pasaules ekonomikas stagnācija, kas tiešā veidā 
ietekmē Latvijas ekonomisko attīstību un līdz ar to 
labklājības izaugsmes tempus 

x x x x 

Sociāli nelabvēlīgo faktoru ietekmes pieaugums x x x  

Administratīvie draudi (funkciju deleģēšana pašvaldībai bez 
finansējuma piesaistes, administratīvās reformas, nodokļu 
politika) 

x x x  

Datu avots: Smiltenes novada attīstības programmas izstrādes darba grupas „Sociālais”, „Izglītība”, 
„Kultūra”, 2011. 

6.3.tabula. Unikālais un atšķirīgais Smiltenes novadā. 
Pagasts Iezīmes, Vērtības, Lepnums, Cilvēki, Notikumi, Vēsture, Vietas 

Palsmane 
 

Otrais lielākais apdzīvotais centrs pēc Smiltenes, ir komunālā saimniecība, 3 izglītības 
iestādes (Palsmanes speciālā internātpamatskola), 2 baznīcas (luterāņu un pareizticīgo), 
Palsmanes muižas „Pils”, 3 aktīvas NVO, aktīvi cilvēki. Palsas upe. Dace Purvlīce - dziesmu 
autore. SIA „Palsmane” – lauksaimniecība. 

Grundzāle Dolomīta atradnes, sporta entuziasts Māris Stabiņš, puķu selekcionārs Ērika Trifanova, 
Artūrs Pauliņš – orientierists, Inga Ruka - dziesmu autore, Daiga Gulbe - deju kolektīvu 
vadītāja. Aumeisteru muiža, atpūta („Trīssaliņas”, „Purgaiļi”) Aumeistaru paugurvalnis. 
„Aizvējiņi” – zirgu pajūgi. 

Bilska  
 

Pašvaldībai piederoša Mēru muiža, teātra svētki, novada muzejs (Barons Bunduls), parks – 
dižkoki – lielākais ozola vainags Baltijā, kas ir 175 gadus vecs, tā stumbra apkārtmērs ir 5,05 
m vainaga lielums 33 x 30 m un Eiropas lapegle. Publisks pašvaldības Bilskas ezers, „Asaru” 
dabas taka, gliemežu audzētājs. 

Launkalne   
 

Vislielākā mežainība. Silvas dendroloģiskais parks, privāts lauku muzejs – lauku sēta 
„Kleperi”. Lizdoles ezera apkārtne, (atpūtas bāze „Silmači”, z/s „Ezerlejas” un eksotiskie 
dzīvnieki), Niedrāja ezera apkārtne – aktīvā atpūta (labiekārtotas takas, marķētas velo takas, 
slēpošanas trase), Kokrūpniecības un mežsaimniecības uzņēmumi („Stora Enso” zāģētava, 
granulu ražošana, Impeks, MRS, LVM). 

Branti 
 

SIA „Vidzemīte”, lauksaimniecības ražošana, ciemats „Vidzeme” 
Pakalni un klusums, senlatviešu kulta vietas. 

Blome  
 

Estrāde „Jeberleja”, zemnieki, latviskums, moderna lauksaimniecība, piensaimniecība, 
aitkopība, kazkopība, Piena pārstrāde. Brāļu Hernhūtiešu draudzes nams. „Donas” un 
maizes cepšana. Liliju selekcionārs. 

Smiltenes 
pagasts  
 

Kalnamuiža un pilsdrupas, Smiltenes Tehnikums, graudkopība, lauksaimniecība, Tepera 
sporta komplekss, autotrase, grants karjers. 
Līgo svētku svinēšana. 

Variņi  
 

SIA „Palsa” - liels ganāmpulks. piena ražošana, aveņu audzētāji, privāts muzejs - Maiga 
Āboliņa, skauti un gaidas. Sporta zāle.  

Smiltenes 
pilsēta  

Novada ekonomiskais, saimnieciskais centrs. Ceļinieku un jauniešu pilsēta. Šlāgermūzikas 
pilsēta. Trīs pakalnu pilsēta. Upe Abuls un 4 ezeru kaskāde. „8CBR”, „Smiltenes piens”, 
„Madara’89” – „TOP!” vadošais uzņēmums. Ikgadēji un pazīstami sporta pasākumi (ielu 
stafetes, velo, autosports,...), Cērtenes pilskalns ar lielāko aizsarggrāvi reģionā.  

Datu avots: Smiltenes novada attīstības programmas izstrāde, darba grupa  „Kultūra”, 2011, Smiltenes 
novada pašvaldības dati. 
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7. Pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes kopsavilkums 

Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma apdzīvojuma struktūru Smiltenes pilsēta ir 
reģionālas nozīmes centrs. 

Smiltenei ir ģeogrāfiski izdevīgs izvietojums, saskaņā ar Vidzemes reģiona plānošanas dokumentiem, ap 
transporta koridoriem Pleskava, Novgoroda un Sanktpēterburga veidojas Baltijas jūras reģiona 
integrācijai nozīmīgas stratēģiskās attīstības zonas. Smiltenes novads iekļaujas šajā zonā – Eiropas un 
Baltijas jūras valstu transporta sistēmā. Tas novadam nodrošina iespēju piedalīties to attīstības projektos 
kopā ar Rīgas, Latgales, Zemgales plānošanas reģionu pašvaldībām un kaimiņu valstu Igaunijas un 
Krievijas pierobežas teritorijām reģiona un novada sasniedzamības, pieejamības un mobilitātes 
stiprināšanā.11  

Smiltenes novadā nozīmīgākie dabas resursi ir meži, lauksaimniecības zemes, īpaši Variņu un Smiltenes 
pagasts, ir derīgo izrakteņu krājumi, kas nodrošina būvmateriāliem nepieciešamās izejvielas. 

Smiltenes novads ir atpazīstams ar uzņēmējdarbības tradīcijām un konkurētspējīgiem uzņēmumiem 
dažādās nozarēs. Galvenā uzņēmējdarbības joma ir lauksaimniecības ražošana un pārstrāde, 
mežsaimniecība, ceļu būve. Novadā darbojas vieni no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem. Smiltenes 
novada „Smiltenes piens” ir vadošais piena produktu ražotājs un eksportētās reģionā. Novadā ir 
kvalificēts darbaspēks novadam tradicionālajās nozarēs. Tomēr iedzīvotāju izceļošana un skaita 
samazināšanās nākotnē negatīvi ietekmēs darbaspēka pieejamību. Tādēļ nepieciešams pilnveidot dzīves 
vidi novadā, radīt iedzīvotājus piesaistošus objektus un pakalpojumus. 

Smiltenes novada attīstībai būtiskas ir izglītības iestādes, Smiltenes Valsts Tehnikums, kurš piedāvā arī 
mūžizglītības iespējas, plašs izglītības iestāžu tīkls, kuras piesaista bērnu un jauniešu arī no blakus 
novadiem. 

Kultūrvēsturiskais mantojums, tradīcijas, amatu prasmes veido latvisku vidi, kas ir viena no svarīgākajām 
novada vērtībām. Aktīvās atpūtas nodrošināšanā un sporta dzīves attīstībā svarīgs ir Tepera sporta un 
atpūtas komplekss, kā arī novadā jau iedibinātās sporta tradīcijas un pasākumi. 

Turpmākajai investīciju piesaistei nozīmīgākās jomas ir vides infrastruktūras – ūdenssaimniecību 
sakārtošana pagastu ciemos, energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu namos, izglītības un kultūras 
iestādēs, drošas un pieejamas satiksmes infrastruktūras nodrošināšana, ceļu, tiltu rekonstrukcijas darbi, 
kā arī pilnveidot sabiedriskos pakalpojumus un aprīkot to sniegšanas vietas (jauniešu iniciatīvu centri, 
interneta pieejas punkti, kultūras nami, sociālo pakalpojumu infrastruktūra). 

Nozīmīgākie projekti pēdējo gadu laikā ir īstenoti, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējumu „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība" 
3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" 3.6.1.1.aktivitātē 
„Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" 
ietvaros. 

Projektu īstenošanas mērķis ir bijis paaugstināt Smiltenes pilsētas kā novada` un reģiona ekonomiskā 
dzinējspēka pievilcīgu un sekmēt ekonomisko aktivitāti. Nozīmīgākie ieguldījumi ir veikti pilsētas 
pieejamības nodrošināšanai – ceļu infrastruktūras sakārtošanai – „Raiņa ielas un tās pieslēgumu ielu 
kompleksā rekonstrukcija”, „Atmodas ielas un tās pieslēgumu ielu kompleksā rekonstrukcija” „Smiltenes 
pilsētas ielu kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta”,. Pakalpojumu dažādošanai tiek īstenots projekts 
„kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana Smiltenē”, kuru paredzēts noslēgt 2013. 
gadā.  

Prioritātes „Policentriskā attīstība” īstenoto projektu rezultātā ir pieejami jauni un kvalitatīvi kultūras un 
sabiedriskie pasākumi, rekonstruētie ceļi nodrošina labākas, drošākas piekļuves iespējas novada pagastu 
un pārrnovadu iedzīvotājiem, uzlabo uzņēmējdarbības vidi. 

                                                           
11

  Vidzemes plānošanas reģiona ekonomiskais profils, projekts 2010. 
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Smiltenes novada līdzsvarotai attīstībai ir nepieciešama valsts atbalsta pieeja reģionālās politikas 
teritoriālās dimensijas īstenošanai, finanšu ieguldījumus balstot uz attīstības programmas noteiktajām 
attīstības iespējām un investīciju prioritātēm.  
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PIELIKUMI 

Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 
pielikumu saraksts 

 
Nr. Pielikuma nosaukums 

1.  Pēdējo piecu gadu laikā īstenotie nozīmīgākie  izglītības nozares projekti 

2.  Smiltenes novada izglītības iestādēs pēdējo gadu laikā ieviestās inovatīvās, radošās 
apmācības metodes un/vai programmas 

3.  Izvietotās informācijas zīmes 

4.  Norādes Smiltenes novada teritorijā 

5.  Stendi Smiltenes novada teritorijā un velosipēdu novietnes 

6.  Velomaršrutu norādes Smiltenes novada teritorijā 

7.  Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts 
un apkopojums Smiltenes novadā 

8.  Smiltenes novada pasta indeksi 

9.  Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts un apkopojums Smiltenes 
novadā pa pagastiem 

10.  Apmeklētāju skaits un pasākumi kultūras namos/klubos un brīvdabas estrādēs 2007.- 2011. 
gads 

11.  Pašvaldības realizētie projekti 2008.-2011. gads. 

12.  Pašvaldības ielu un ceļu nepieciešamā rekonstrukcija un izbūve 

13.  Smiltenes novada amatnieki 

14.  Smiltenes novadā pieejamie publiskie pakalpojumi 
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1.pielikums 

Smiltenes novada  attīstības programmas 

Esošās situācijas analīzei, I sējums 

Pēdējo piecu gadu laikā īstenotie nozīmīgākie  izglītības nozares projekti 

Izglītības 

iestāde 

Laika periods Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Summa, LVL Rezultāti   

Bilskas 

pamat-

skola 

2008.g. 

Sporta zāles 

renovācija 

Mērķdotācija 

pašvaldības 

infrastruktūras 

attīstībai 160 000,00 

Renovēta sporta zāle, kapitālais remonts 

sanitārajās telpās un mezglos, nomainīti logi 

un ārdurvis sporta korpusam, izbūvēta 

ventilācijas sistēma 

 

2010.g. 

Telpu 

pārbūve 

pirmsskolas 

vajadzībām 

Bilskas pagasta 

pārvalde 2500,00 

Pārbūvētas un izremontētas telpas 

pirmsskolas grupas vajadzībām Mēros 

 

2010.g. 

Smiltenes  

novada 

pašvaldības 

ēku 

energoefektiv

itātes 

uzlabošana  KPFI, pašvaldība 103 460,00 

Ārsienu siltināšana, logu un ārdurvju 

nomaiņa 

Blomes 

pamat-

skola 2007.-2011.g.  

Valsts 

mērķdotācija   

50 000,00 

 Skolas ēkas ārsienu siltināšana un krāsošana 

 

2007.-2011.g.  

Mērķdotācija 

pašvaldības 

infrastruktūras 

attīstībai  

40 000,00 

 

Sporta zāles grīdas seguma nomaiņa, 

apgaismes sistēmas nomaiņa 

Grundzā-

les pama-

skola 

2008.g. 

Sporta 

inventāra 

iegādes 

palīdzības 

programma 

Grundzāles 

pagasta 

pašvaldība, IZM 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 6000,00  

Ir uzlabota sporta materiālā bāze atbilstoši 

standarta prasībām 

Palsma-

nes 

pamat-

skola    

Palsmanes 

pagasta 

pašvaldība  18 833,00 

Izremontēts dabaszinību kabinets, 

papildināta materiālā bāze 

 

   

Palsmanes 

pagasta 

pašvaldība          20 000,00 Skolas ēkai nomainīts jumts 

 

   

Palsmanes 

pagasta 

pašvaldība          218 00,00 Skolas ēkai nomainīti logi 

 

   

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija un 

Palsmanes 

pagasta 24 000,00 Skolas virtuves renovācija 
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Izglītības 

iestāde 

Laika periods Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Summa, LVL Rezultāti   

pašvaldība 

 

   

Palsmanes 

pagasta 

pašvaldība 2 497,00 

Izremontēta meiteņu mājturības telpa, 

papildināta materiālā bāze 

 

   

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija  3 996,00 

Pilnveidota un atjaunota sporta materiālā 

bāze 

 

   

 Palsmanes 

pagasta 

pašvaldība 5 800,00 

Matemātikas, mūzikas, ģeogrāfijas kabinetu 

kosmētiskais remonts 

Variņu 

pamat-

skola 2005.-2006.g  

Variņu pagasta 

padome 3500,00  Grīdas seguma linoleja nomaiņa 

 

2006.g. 

Logu  un 

durvju 

nomaiņa 

skolai                   

Variņu pagasta 

padome 14200,00 Siltumefektivitātes paaugstināšana 

 

2007.g. 

Skolas 

apkārtnes 

labiekārto-

šana 

A/s Latvijas 

finieris, Variņu 

pagasta padome, 

SIA Palsa 650,00 Skaista, sakopta apkārtne 

 

2007.-2008.g. 

Sporta zāles 

celtniecība    

Variņu pagasta 

padomes, kredīts 

valsts kasē  720 000,00 

Jauna sporta zāle sporta stundu 

nodrošināšanai, treniņiem visiem 

interesentiem 

 

             

2009.g.                       

Mērķdotācija 

pašvaldības 

infrastruktūras 

attīstībai 2300,00  Skolas ārsienu  siltināšana 

 

2009.g.  

Variņu pasta 

padome un 

Bērnu un 

ģimenes lietu 

ministrija 1300,00  Rotaļlaukuma ierīkošana pie skolas 

 

2009.g.   

Variņu pagasta 

padome un 

Mērķdotācija 

pašvaldības 

infrastruktūras 

attīstībai 7500,00 Jumta seguma un logu nomaiņa pirmskolā   

Laun-

kalnes 

sākum-

skola 

2008. - 

2009.g.  

Launkalnes 

pagasta 

pašvaldība 27 000,00  Skolas siltināšana 

 

2009. - 

2012.g. 

Izglītības 

iestādes 

informa-

tizācija 

Eiropas 

Reģionālais  

attīstības fonds 5530,00  Izglītības iestādes informatizācija 
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Izglītības 

iestāde 

Laika periods Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Summa, LVL Rezultāti   

Palsma-

nes 

speciālā 

internāt-

pamat-

skola 

2005.g. 

Sporta zāles 

un sanitāro 

mezglu 

renovācija, 

1.stāva 

gaiteņa 

remonts    44 993,87 

Renovēta sporta zāle, gaitenis un sanitārie 

mezgli mācību ēkā 

 

2005.g. 

Logu 

nomaiņa 

Palsmanes 

speciālajā 

internāt-

pamatskolā    26 500,00 Nomainīti logi internāta un skolas ēkā 

 

2008.g. 

Uguns 

trauksmes 

signalizā-cijas 

ierīkošana 

Palsmanes 

speciālās 

internāt-

pamatskolas 

internātā 

Rietumu Bankas 

Labdarības 

Fonds 5 400,00 

Internātā ierīkota ugunstrauksmes 

signalizācija 

 

2009.g.-

2011.g. 

Mājturības 

un 

tehnoloģiju, 

dabaszināt-

ņu kabineta 

renovācija un 

skolas jumta 

nomaiņa 

Palsmanes 

speciālajā 

internāt-

pamatskolā ERAF   92 798,00 

Nomainīts skolas jumts, renovētas 

dabaszinību, mājturības un tehnoloģiju 

kabinetu telpas, iegādāts aprīkojums šiem 

kabinetiem  

 

2009.g. 

Zaļās klases 

izveide 

Hipotēku un 

zemes banka 200,00 Izveidota Zaļā klase 

 

2011.g. 

Rotaļu 

laukuma 

izveide 

Palsmanes 

speciālā 

internāt-

pamatskola 1 000,00 

Ierīkots rotaļu laukums pirmsskolas 

audzēkņiem un sākumsskolas skolniekiem 

Pirms-

skolas 

izglītības 

iestāde 

,,Pīlādzī-

tis’’ 

06.2009.-

11.2010. 

Pirmskolas 

izglītības 

iestādes 

"Pīlādzītis" 

Mētras ielā 

11a 

infrastruk-

tūras attīstība 

ERAF, 

pašvaldība 229 163,72  

Rekonstruēta PII ēka Mētras ielā 11a (424,3 

m2); rekonstruētas 2 bērnudārza grupas; 

nodrošinātas telpas līdz 50 izglītojamiem  
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Izglītības 

iestāde 

Laika periods Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Summa, LVL Rezultāti   

(Nr.3DP/3.1.4.

3.0/09/IPIA/V

RAA/004) 

Smilte-nes 

Centra 

vidus-

skola 

2006.g. Smiltenes 

Centra 

vidusskolas 

piebūve  

1.kārta 

Valsts 

investīcijas, 

Smiltenes 

novada domes 

finansējums 

170 000,00 Mācību klases 263,31 m2 

 2010.g. Smiltenes 

Centra 

vidusskolas 

infrastruk-

tūras 

uzlabošana 

izglīto-

jamiem ar 

funkcionā-

liem 

traucēju-

miem  

ERAF 

finansējums, 

Smiltenes 

novada domes 

finansējums 

131 991,00 Skolas ēka Dārza ielā 17 pielāgota 

izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem 

(vienīgā skola bijušās Valkas rajona teritorijā, 

kurā īstenots šāds ES atbalstīts projekts). 

Projekta realizācijas laikā veikta telpu 

pārplānošana, jaunu sienu, durvju izbūve, 

sanitāro mezglu izveidošana un ēdnīcas  

(263.31 m2) izbūve. 

 2011.g. Dabas 

zinātņu 

kabinetu 

labiekār-

tošana 

Smiltenes 

Centra 

vidusskolā 

ERAF 

finansējums, 

Smiltenes 

novada domes 

finansējums 

98 392,00 Modernizēta un pilnveidota materiāli 

tehniskā bāze ķīmijas, fizikas, matemātikas, 

bioloģijas mācību priekšmetos. Iegādāti  20 

portatīvie datori laboratorijas un 

pētnieciskajiem darbiem, pilnveidoti 

bibliotēkas fondi, veikts remonts mācību 

kabinetos 

Smil-tenes 

ģimnā-zija 

2007.-2008.g. Smiltenes 

ģimnāzijas 

ēkas 

rekonstruk-

cija 

Valsts 

investīcijas, 

pašvaldība 

366 704,00 Izbūvēti 4 svešvalodu kabineti, psihologa 

darba telpa un vestibils 

 2009.g.  Irene Pelcis 

testaments 

11 480,04 Skolas mājturības darbnīcas logu un durvju 

nomaiņa 

 2008.g.  Irene Pelcis 

testaments 

2 996,48 Logu nomaiņa jaunā korpusa gala sienā 

 2008.g.  J.Labsvīrs 

testaments 

7 624,33  Skolas vecā korpusa logu nomaiņa 

 2010.g. Energo-

efektivitātes 

paaugsti-

nāšana 

Smiltenes 

novada 

pašvaldības 

ēkās  

KPFI, pašvaldība 188 939, 06 Uzlabota ēku siltuma un energoefektivitāte, 

samazināti apkures izdevumi 
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Izglītības 

iestāde 

Laika periods Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Summa, LVL Rezultāti   

 2011.g.  Pašvaldība 7 829,56 Siltuma mezglu izbūve skolas ēkās 

Trīs 

pakalnu 

sākum-

skola 

2005.g. Ēkas 3.stāva 

pārņemšana 

no A/S 8.CBR 

un pārbūve 

skolas 

vajadzībām  

Pašvaldība  2 000,00 6 mācību klases, mājturības un tehnoloģiju 

laboratorija - virtuve, gaitenis, 5 personāla un 

admnistrācijas telpas 

 2005.-2006.g.  Valsts investīcijas  42 253,00 Mācību korpusa jumta konstrukcijas un jumta 

seguma izbūve      

 2006.g.  pašvaldība  2848,00 Gaiteņu un kāpņu telpu sienu seguma 

kapitālais remonts 

 2008.g.  valsts investīcijas  76 000,00  Zāles pārbūve sporta vajadzībām, sanitāro 

telpu kapitālais remonts 1.stāvā   

 2007.-2011.g.  pašvaldība  8 028,00 Sanitāro telpu kapitālie remonti 2., 3.,  

4.stāvā – normatīvajos aktos noteiktām 

prasībām atbilstošas un estētiskas tualešu 

telpas 

 2010.g. Energo-

efektivitātes 

paaugsti-

nāšana 

Smiltenes 

novada 

pašvaldības 

ēkās 

KPFI, Pašvaldība 102 600,00 Normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 

(siltums, vizuālais izskats) atbilstoša un 

estētiska skolas ēka 

 2011.g.  pašvaldība  4 800,00   Sanitārās telpas izbūve pirmsskolas izglītībai 

5.-6.gadīgo bērnu grupā, mēbeļu un 

inventāra iegāde 

 2011.g.  pašvaldība  1 800,00 Mājturības tehnoloģiju laboratorijas 

(kokapstrāde un metālapstrāde) izbūve 

 2004.-2011.g.  Sponsoru 

ziedojumi, 

projektu 

finansējums, 

vecāku darbs 

2 300,00 Skolai piegulošās teritorijas pielāgošana 

izglītības iestādes vajadzībām (iežogots rotaļu 

laukums ar ierīcēm, Eko namiņš) 

Programmu izstrādes un pieredzes apmaiņas projekti 

Izglītības 
iestāde 

Laika 
periods 

Projekta nosaukums Finansētājs Summa, LVL 
vai EUR 

Rezultāti   

Grundzāles 
pamatskola 

2007.-
2009.g. 

Mūžizglītības programmas 
Comenius partnerība 
projektā „Acis plati vaļā”. ESF 9046,00 

Tika realizētas 22 mobilitātes:  
2008. gadā Somiju apmeklēja 2 
skolotājas, Spāniju apmeklēja 3 
skolotāji un 7 skolēni. 2009. gadā 6 
skolēni un 4 skolotāji viesojās pie 
draugiem Somijā. 2008. gadā 6 
somu un 5 spāņu partneri tika 
uzņemti Grundzāles pamatskolā. 

 

2008.g. LIKTA „e-apmācīts rajons” ESF   

Skola kļūst par Latvija@Pasaule un 
Microsoft UP iniciatīvas mācību 
centru, sagatavoti 13 pasniedzēji 
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Izglītības 
iestāde 

Laika 
periods 

Projekta nosaukums Finansētājs Summa, LVL 
vai EUR 

Rezultāti   

konsultanti, kuri savukārt apmācīja 
100 iedzīvotājus, no kuriem 30 bija 
grundzālieši, bet pārējie no kaimiņu 
pagastiem Valkas un Alūksnes 
rajonā 

 

2010.g.  PBLA „Sveika, Latvija!”     

Uzņemti tautiešus no ASV un 
Austrālijas (13 skolēni un 5 
skolotāji). Skolēni tikās kopīgos 
pasākumos Rīgā –ASV vēstniecībā, 
Saeimā un Kara muzejā 

 

2010.g. 

Igaunijas – Latvijas 
programmas projekts „Est -  
O -Lat līga”     

Tika stiprinātas un popularizētas 
orientēšanās sporta tradīcijas  

Palsmanes 
pamat-skola 2008.g. 

Sākumskolas  vecuma bērnu 
dienas centrs 

Bērnu un ģimenes 
lietu ministrija 7946,00 LVL 

Iespēja 1. - 4. klašu bērniem 
lietderīgi pavadīt brīvo laiku 

 

2009. - 
2011.g. 

Comenius projekts 
"Ekotūrisms" 

Eiropas 
struktūrfondu 
mūžizglītības 
programma 

13 337,00 
EUR   

Variņu 
pamatskola 

2006.g. Variņu -Dānijas sadraudzība 

Dānijas valdība, 
sabiedriskās 
organizācijas 3700,00 LVL 

Lietotas un jaunas mēbeles skolas 
telpu aprīkojumam 

 
2008.g. Variņu -Dānijas sadraudzība Dānijas valdība 6500,00 LVL 

20 mazlietoti datoru komplekti 
Variņu pamatskolai 

Palsmanes 
speciālā 
internāt-
pamatskola 

2009.-
2011.g. 
 

Integratīvās mācību 
metodikas izstrāde un 
ieviešana adaptācijai 
sociālajā vidē skolēniem un 
jauniešiem ar mācīšanās, 
kognitīvo funkciju un kustību 
traucējumiem ESF  

Integratīvās mācību metodikas 
aprobācija  skolēniem  un 
jauniešiem ar mācīšanās,  kognitīvo 
funkciju un kustību traucējumiem 

 2008.-
2012.g. 
 

Starpvalstu pedagoģija un 
folklora Ziemeļu un Baltijas 
valstīs Nordplus Junior 6980,00 EUR 

Pedagogi iepazīstas ar mācību 
procesu profesionālajā izglītībā 
jauniešiem ar speciālām vajadzībām 
Somijā, Zviedrijā, Dānijā un Igaunijā 
un šo valstu folkloru. 
Sadarbība un pieredzes apmaiņa 
tiek turpināta Moodle vidē 

 2011.-
2013.g. 

Zaļās dzīves vērtība Comenius 
14 000,00 
EUR 

Pedagogi un skolēni kopā ar Itālijas, 
Turcijas, Rumānijas un Igaunijas 
partneriem piedalās dabas 
aizsardzības problēmu risināšanā 
un zaļā dzīvesveida popularizēšanā 
 

Pirmsskolas 
izglītības 
iestāde 
,,Pīlādzī-tis’’ 

2010.- 
2011.g. 

Atbalsta pasākumu 
īstenošana Smiltenes novadā 
jauniešu sociālās atstumtības 
risku mazināšanai un 
jauniešu ar funkcionālajiem 
traucējumiem integrācijai 
izglītībā 

ESF un Smiltenes 
novada domes 
līdzfinansējums 

~ 188 000,00 
LVL  

Smiltenes 2008.g. Kopā ir labāk Jaunatnes 2065,00 LVL Izveidota nākotnes vīzija topošajam 
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Izglītības 
iestāde 

Laika 
periods 

Projekta nosaukums Finansētājs Summa, LVL 
vai EUR 

Rezultāti   

Centra 
vidusskola 

starptautisko 
programmu 
aģentūra 

Smiltenes novadam, kopā 
sadarbojoties Smiltenes un lauku 
skolu skolēniem. Piedalījušies 50 
SCV skolēni, 50 lauku skolu skolēni  

 2009.g. "Mēs varam" Jaunatnes 
starptautisko 
programmu 
aģentūra 

2062,00 LVL Uzlabotas un pilnveidotas atpūtas 
vietas, tiltiņi u.c. pagastos un 
Smiltenē. Piedalījušies 100 SCV 
skolēni, 50 lauku skolu skolēni 

 2009. - 
2011.g.  

"Demokrātiska līdzdalība un 
aktīva pilsonība skolā un 
ārpus tās" 

Akadēmisko 
programmu 
aģentūra 
Comenius 

9839,00 LVL Sadarbības projekts ar Vācijas, 
Somijas, Dānijas, Spānijas skolām. 
100 SCV skolēni 

 2010. - 
2011.g. 

"Warm up Hearts Not the 
Eart" 

Nordplus Junior 11203,00 LVL  200 SCV skolēni 

 2011. - 
2012.g. 

"Food for body and mind" Nordplus Junior Partnerskola  22 SCV skolēni 

Smiltenes 
ģimnāzija 

2009.g. 

Interaktīvu uzdevumu 
izveide svešvalodu 
apmācības atbalstam IIF 4 999,59 LVL 

Izveidoti uzdevumi svešvalodu 
apmācībai vidē lefo.net 

 
2009.g. 

LaWoMo - language for the 
workforce on the move Nordplus 

Ls 4 916,49 
LVL 

Izveidoti uzdevumi dzimtās valodas 
apmācībai, atrodoties citā valstī 

 
2011.g. Friends of Pod  ES Comenius 

Ls 14 758,89 
LVL 

Apgūtas prasmes veidot podcast 
mācību resursus 

 

2011.g. 
Interaktīvais konkurss 
„Profesora FiBiĶīMa āķis””  VIAA 

Ls 2 155,00 
LVL 

22 novada skolēni piedalījās 
interaktīvā konkursā par eksakto 
zinātņu tēmām, strādāja 6 skolotāji 

Trīs pakalnu 
sākumskola 

2008.-
2010.g. 

Skolu partnerības Comenius 
projekts „Rainbow World” 
2008 -2010 

ESF 
14 000,00 
EUR 

Projekta mērķis - meklēt kopīgo un 
atšķirīgo starp Eiropas valstīm. 
Sadarbībā ar Bulgārijas, Polijas, 
Holandes, Portugāles un Turcijas 
skolām iepazīta citu valstu kultūra, 
vēsture 

 

2008. -
2010.g    

Nordplus projekts 
"Nacionālās valodas un 
kultūra kā dzīvesveids" 

Ziemeļvalstu 
sadarbības 
programma  
"Nordplus Junior" 

7 000,00 EUR 

Trīs pakalnu sākumskola bija 
koordinējošā skola Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu kopīgā projektā. 
Projektā iesaistītas divas skolas – 
Tsirguliinas vidusskola Igaunijā un 
Kruonis vidusskola Lietuvā. Skolēni  
pētīja savas valsts nacionālo svētku 
svinēšanas, seno rotaļu, dziesmu un 
valodas īpatnības, pēc tam klātienē 
tās salīdzināja. 

 
2010. -
2012.g. 

Skolu partnerības Comenius 
projekts „EU-cology”  

ESF 
21 000,00 
EUR 

Mērķis - aktivizēt skolēnos sapratni, 
ka vide un ekoloģija ir ļoti nozīmīgas 
mūsu nākotnē.   Projektā piedalās 7 
valstis  

 
2008.-
2011.g. 

Zemkopības ministrijas vidi 
izzinošais projektu konkurss 
"Mans mazais pārgājiens" 

Zemkopības 
ministrija 

1000,00 LVL  

Skolēni pētīja dabas objektu (mežu, 
ezera apkārtni, u.c), veica 
novērojumus, savāca datus, izdarīja 
secinājumus 

 2007.-
2011.g. 

MIKSIKE ("galvas rēķini") Pašvaldība, vecāki   Uzdevumu risināšana internetā 

 2006.-
2011.g. 

Zaļā punkta skola     
Vides projekta mērķi - attīstīt un 
pilnveidot skolēnu vides apziņu un 
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Izglītības 
iestāde 

Laika 
periods 

Projekta nosaukums Finansētājs Summa, LVL 
vai EUR 

Rezultāti   

izpratni; veicināt iesaistīšanos 
atkritumu apjomu samazināšanas 
procesos 

 

2005.-
2011.g. 

eTwinning 
Projekta 
finansējums 

  

Starptautisks Eiropas skolu 
sadarbības  projekts, izmantojot 
informācijas un komunikācijas  
tehnoloģijas  

 

Kopš 
2010.g. 

Starptautiskā Ekoskolu 
kustība 

    

Mērķis - izveidot efektīvu skolas 
pārvaldes sistēmu skolas vides 
apsaimniekošanā un organizēšanā 
un skolēnu izglītošanā par vides 
jautājumiem.  

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība. 
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2.pielikums 
Smiltenes novada  attīstības programmas 

Esošās situācijas analīzei, I sējums 
Smiltenes novada izglītības iestādēs pēdējo gadu laikā ieviestās inovatīvās, radošās apmācības metodes un/vai programmas 

Nr. Inovācijas Ieviestās programmas  Programmu skaits Iesaistīto vai apmācīto 

audzēkņu skaits 

Iesaistīto pedagogu 

skaits 

Bilskas pamatskola 

 e-klase no 2009.gada    75 13 

 uzdevumi.lv    75 13 

 skolas.u.lv    75 13 

 miksike.lv    75 13 

Blomes pamatskola 

 Atbalsts pozitīvai uzvedībai  

Sociāli emocionālā audzināšana  

Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes 

veicināšanai 

  Visi bērni, kas mācās 

skolā (81 skolēns) 

Visi skolā strādājošie 

pedagogi un tehniskais 

personāls (22 cilvēki) 

 Atbalsta programmu izstrāde un 

īstenošana sociālās atstumtības 

riskam pakļauto jauniešu atbalsta 

sistēmas izveidei (ESF projekts 

2012. – 2014. gads) 

    

Palsmanes pamatskola 

 Diskusijas, grupu, pāru darbs, lomu 

spēles, projekti, eksperiments, 

"mācību pieturas’’, prāta vētra, 

pētījumi u.c  

   92 17 

Variņu pamatskola 

  Pirmsskolas izglītības programma (no 2011. 

gada 1.septembra) 

  26 3 

  Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena 

programma (sports no 2011. gada 

  78 14 
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Nr. Inovācijas Ieviestās programmas  Programmu skaits Iesaistīto vai apmācīto 

audzēkņu skaits 

Iesaistīto pedagogu 

skaits 

1.septembra) 

 uzdevumi.lv 

 

       

 Dažādas mācību metodes mācību 

priekšmetu stundās. 

   26 3 

 Erudītu konkursi skolā    78 14 

 Pirmās palīdzības apguve     78  9 

 Veselības mācība     78  9 

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestāde 

  Speciālā pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamiem ar valodas attīstības 

traucējumiem / programmas kods  0101 55 

11/,(no 2011. gada 1.septembra) 

 6 3 

Palsmanes speciālā internātpamatskola 

  speciālā pirmskolas izglītības 

programma/01015811/(no 2011. gada 

1.septembra) 

1 7 39 

  speciālā pirmskolas izglītības 

programma/01015611/(no 2011. gada 

1.septembra) 

1    

  speciālā pirmskolas izglītības 

programma/01015911/(no 2011. gada 

1.septembra) 

1    

  profesionālās pamatizglītības programma 

Ēdināšanas pakalpojumi, Pavāra 

palīgs/2281102/(no 2011. gada 1.septembra) 

1 6  

  profesionālās pamatizglītības programma 

Kokizstrādājumu izgatavošana, Galdnieka 

palīgs/2254304/(no 2011.g ada 1.septembra) 

1   
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Nr. Inovācijas Ieviestās programmas  Programmu skaits Iesaistīto vai apmācīto 

audzēkņu skaits 

Iesaistīto pedagogu 

skaits 

Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Pīlādzītis’’ 

  Smiltenes pilsētas PII "Pīlādzītis" izstrādāta 

autorprogramma pirmsskolas izglītībā, kods 

0101 1111 

1   35 

Smiltenes Centra vidusskola 

  Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena 

programma (valodas) (no 2011. gada 

1.septembra) 

 185 7  

 Latviskās dzīvesziņas skola   420 39   

Smiltenes ģimnāzija 

 Podkastu veidošana  1 50 8 

  Dabaszinātņu un matemātikas apguve atvērtā 

mācību procesā 

2 visi skolas skolēni 10 

 Datorgrafikas/tīklu administrēšanas 

programma 

 2 47 3 

Trīs pakalnu sākumskola 

 Matemātiskās un loģiskās 

domāšanas attīstīšana, pielietojot 

modernās tehnoloģijas.  

 2 250 11 

 Sadarbība  mācību priekšmetu 

apguvē ar citu valstu vienaudžiem, 

izmantojot informācijas un 

komunikācijas  tehnoloģijas.  

 1 100 4 

 Skolēnu vides izpratnes apziņas 

attīstīšana;  iesaistīšanās atkritumu 

apjomu samazināšanas procesos 

 2 250 30 

 Efektīva pārvaldes sistēma skolas 

vides apsaimniekošanā un 

organizēšanā, skolēnu izglītošanā 

 3 250 30 



Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam. I sējums (2.daļa) „Esošās situācijas analīze” 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

208 

 

Nr. Inovācijas Ieviestās programmas  Programmu skaits Iesaistīto vai apmācīto 

audzēkņu skaits 

Iesaistīto pedagogu 

skaits 

par vides jautājumiem. Izpratne par 

ilgtspējīgu attīstību gan mācību 

priekšmetos, gan arī ar konkrētu 

rīcību skolā un tās apkārtnē. Aktīva 

līdzdalība skolas dzīvē, lai 

nodrošinātu vides aizsardzības 

pasākumu ieviešanu. 

 Izpratnes par dārzeņu nozīmīgumu 

veicināšana 

 1 250 30 

 Sākotnēja sapratne par pētījuma 

soļiem dabā, datu apkopojumu, 

pielietojumu 

 1 250 25 

 Skolotāji un skolēni, piedaloties 

projektu darbā, apguvuši komandas 

darba prasmes 

 1 100 20 

 Skolotāji apguvuši angļu val.  

projekta finansētos 90 stundu 

kursos. Projektos iesaistītie skolēni 

un pedagogi praktizējuši svešvalodu  

komunicējot  darba vizītēs Latvijā 

un sadarbības partnervalstīs 

 2 40 20 

Grundzāles pamatskola 

 Līdzdalība projektā „Radošuma 

pils” 

    

 Radošuma stundas     

 Improvizācijas teātra nodarbības     

Prognozes līdz 2018. gadam 

Bilskas pamatskola 

 Skolotāju apmācība moderno      13 
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Nr. Inovācijas Ieviestās programmas  Programmu skaits Iesaistīto vai apmācīto 

audzēkņu skaits 

Iesaistīto pedagogu 

skaits 

mācību metožu ieviešanai 

 Novatorisku mācību metožu un 

materiālu attīstīšana ar vietējiem 

resursiem 

      13 

 Apgūt zināšanas ar prieku. Atklāt uz 

pilnveidot savus talantus  

     13 

 e-apmācība (mājas darbi, 

patstāvīgie darbi) 

     13 

 Skolas nometnes      13 

 Mūžizglītība      6 

Grundzāles pamatskola 

  Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 

programmas kods 21015511 

1 10 1 

  Profesionāli orientēta pamatizglītības 

programma mākslā  

1 50 10 

Palsmanes pamatskola 

  Interaktīvās un    

korporatīvās mācīšanas metodes ar mācīšanās 

grūtībām 

Integrēts mācību process. 

"Zaļās stundas "zaļajā klasē" 

Bībeles stundas. 

1 12 10 

  Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 

programmas kods 21015611 

1 2 3 

  Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar valodastraucējumiem, 

programmas kods 21015511 

1 2 3 
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Nr. Inovācijas Ieviestās programmas  Programmu skaits Iesaistīto vai apmācīto 

audzēkņu skaits 

Iesaistīto pedagogu 

skaits 

Variņu pamatskola 

  Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

1 12 5 

  Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

1 3 2  

  Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena 

programma 

 70 13 

 Tūrisma takas izveide      70  9 

 Atkritumu šķirošana     37 4 

 Sporta deju apgūšana   70 1 

Launkalnes sākumskola 

  Sociālo zinību novirziena programma   1 25 3 

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestāde 

  Speciālā pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem  / programmas kods  0101 56 

11/ 

 5 2 

 Nodarbības jaunajām ģimenēm 

Stārķēnu gaidot 

  10 1 

 Nodarbības mazuļiem no 0-1 g.   8 1 

Palsmanes speciālā internātpamatskola 

  profesionālās pamatizglītības programma 

Ēdināšanas pakalpojumi, Konditora palīgs/22 

811 02/ 

1 6 5 

  tālākizglītības programma pedagogu 

kvalifikācijas pilnveidei 

1   39 

  profesionālās pamatizglītības programma 

Komerczinības, Tirdzniecības zāles 

1 6 5 
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Nr. Inovācijas Ieviestās programmas  Programmu skaits Iesaistīto vai apmācīto 

audzēkņu skaits 

Iesaistīto pedagogu 

skaits 

darbinieks/2234102/ 

Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Pīlādzītis’’ 

  Pirmsskolas speciālā izglītības programma 

bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, 

kods 01015511 

1 Vienā mācību gadā 

apm. 15 - 20  bērni 

6 

 Jauno vecāku skola      4 

Smiltenes Centra vidusskola 

  Vidusskolas profesionāli orientētā virziena 

programma (valodu programma) 

 100 6 

 2013./2014. m.g. Comenius "Pedagogu kvalifikācijas celšana - 

pieredzes apmaiņa" 

  37  

Smiltenes ģimnāzija 

 IKT padziļinātas izmantošanas 

metodes 

 3 100% 3 

 Atbalsts pozitīvai uzvedībai  1 100% 100% 

Trīs pakalnu sākumskola 

 Uzlabota matemātiskās un loģiskās 

domāšanas attīstīšana, pielietojot 

modernās tehnoloģijas 

 1 20 10 

 Paplašināta sadarbība  mācību 

priekšmetu apguvē ar citu valstu 

vienaudžiem, izmantojot 

informācijas un komunikācijas  

tehnoloģijas  

 1 80 7 

 Panākta visu izglītībā iesaistīto pušu 

izpratne par vides aizsardzību un 

ilgtspējīgu attīstību  

 1 250 (+vecāki) 30 

 Ieviesta efektīva pārvaldes sistēma 

skolas vides apsaimniekošanā un 

 1 250 30 
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Nr. Inovācijas Ieviestās programmas  Programmu skaits Iesaistīto vai apmācīto 

audzēkņu skaits 

Iesaistīto pedagogu 

skaits 

organizēšanā 

 Skolēnu un viņu ģimeņu 

iesaistīšanās atkritumu apjomu 

samazināšanas procesos kļuvusi 

pašsaprotama 

 1 250 (+vecāki) 30 

 Skolēnos, vecākos un pedagogos 

radīta izpratne un cieņa par 

ikvienas tautas, valodas un tradīciju 

unikalitāti  

 1 250 (+vecāki) 30 

 Attīstītas sociālās  prasmes, 

izmantojot komandas darbu 

 1 200 30 

 Uzlabotas svešvalodu prasmes 

pedagogiem un izglītojamiem 

 1 60 20 

 Pētījums dabā kā būtiska mācību 

metode saiknes ar reālo dzīvi 

apguvē mācību procesā 

 1 200 20 

 Dažādu materiālu otrreizējā 

izmantošana  mācību procesā - 

svarīgs apkārtējās vides 

saudzēšanas aspekts 

 1 250 20 

 Radīta izpratne skolēnos un viņu 

ģimenēs par veselīga uztura 

(dārzeņu un piena produktu) 

nozīmīgumu augoša organisma 

attīstībā 

 1 250 (+vecāki) 30 

 Panākta vecāku aktīva līdzdalība  

izglītības vides uzlabošanā 

 1     
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3.pielikums 
Smiltenes novada  attīstības programmas 

Esošās situācijas analīzei, I sējums 
Izvietotās informācijas zīmes 

706. zīmes "Virziena rādītājs" ar brūnu fonu 

Zīmes uzstādītas Vidzemes attīstības aģentūras (VAA) Phare programmas projekta "Vidzemes reģionālā tūrisma 

attīstība - iespējas nākotnei" ietvaros. 

Nr. 
Objekti, uz kuriem uzstādīta 

zīme 
Skaits 

vienpusēja vai 

divpusēja 
Uzstādīšanas vieta 

Uzstādīšanas 

gads 

1. Lazdukalna skatu tornis 2 vienpusēja Smiltene 2004 

2. Cērtenes pilskalns 2 vienpusēja Smiltene 2004 

3. 

Tepera ezers /Sporta 

komplekss "Teperis" 1 vienpusēja Smiltene 2004 

4. Sporta komplekss "Teperis" 1 vienpusēja Smiltene 2004 

5. Sporta komplekss "Teperis" 1 divpusēja Smiltene 2005 

6. Vecais parks 2 vienpusēja Smiltene 2004 

7. Pilsētas kapi 1 vienpusēja Smiltene 2004 

8. Jāņuklans estrāde 1 vienpusēja Smiltene 2004 

9. Meteorīta krāteris 2 divpusēja Smiltene 2004 

10. Meteorīta krāteris 2 vienpusēja Smiltene 2005 

11. Smiltenes katoļu baznīca 1 vienpusēja Smiltene 2004 

12. Smiltenes muiža 1 vienpusēja Smiltenes pagasts 2004 

13. Mācītājmuiža 1 divpusēja Smiltenes pagasts 2005 

14. Zauskas priede 1 divpusēja Smiltenes pagasts 2005 

15. Alkāsu liepa 1 vienpusēja Smiltenes pagasts 2005 

16. Alkāsu liepa 1 divpusēja Smiltenes pagasts 2005 

17. Bļodakmens 1 divpusēja Smiltenes pagasts 2005 

18. Estrāde "Jeberleja  1 divpusēja Blomes pagasts 2004 

19. Estrāde "Jeberleja  1 divpusēja Blomes pagasts 2004 

20. Meru muiža/ Dižozols 1 divpusēja Bilskas pagasts 2004 

21. Emīļu akmens 1 divpusēja Brantu pagasts 2004 

22. Aumeisteru muižas komplekss 1 vienpusēja Grundzāles pagasts 2004 

23. Silvas dendroloģiskais parks 1 divpusēja Launkalnes pagasts 2004 

24. Vecsautiņu avoti 1 vienpusēja Launkalnes pagasts 2004 

25. 

Labas mežsaimniecības 

demonstrācijas saimniecība 

"Lejas Kleperi" "Kleperu 

muzejs" 1 divpusēja Launkalnes pagasts 2005 

26. Palsmanes muiža 1 divpusēja Palsmanes pagasts 2004 

27. Palsmanes kapsēta 1 divpusēja Palsmanes pagasts 2004 

28. Vilciņu ozols "Milzis" 1 divpusēja Variņu pagasts 2004 

Zīmes kopā 33 

706. zīmes "Virziena rādītājs" ar pelēku fonu 

1. Park hotel "Brūzis" 4 vienpusējas Smiltene 2005 

 

 

 



 

214 
 

4.pielikums 
Smiltenes novada  attīstības programmas 

Esošās situācijas analīzei, I sējums 
Norādes Smiltenes novada teritorijā 

Norāžu stabi 

Nr. Atrašanās vieta Norāžu 
stabu 
skaits 

Zīmju skaits 
uz norāžu 
staba 

Objekti, uz kuriem norāda zīmes 

1. Smiltene, pie autoostas 1 10 TIC, Kultūras un sporta centrs, 
Jāņukalns/Estrāde, Tualete, Slimnīca, 
Piemiņas akmens "Sašķeltā ģimene", 
Vecais parks, Cērtenes pilskalns, 
Kalnamuiža, Tepera ezers. 

2. Smiltene, pie BTA 1 10 TIC, Rotaļu laukums, Policija, Kultūras un 
sporta centrs, Autoosta, 
Jāņukalns/Estrāde, Vecais parks, Skatu 
tornis, "Meteorīta krāteris, Cērtenes 
pilskalns 

3. Smiltene, pie Zemnieksētas 1 10 TIC, Jāņuklans/Estrāde, Pilsētas dome, 
Pilsētas kapi, Policija, Rotaļu laukums, 
Autoosta, Vecais parks, Slimnīca, Sporta 
komplekss "Teperis" 

4. Smiltene, pie bērnu rotaļu 
laukuma 

1 10 TIC, Kultūras un sporta centrs, Pilsētas 
centrs, peldbaseins, Tepera ezers, 
Jāņukalns/Estrāde, Cērtenes pilskalns, 
Skatu tornis, "Meteorīta krāteris", Vecais 
parks. 

5. Smiltene, pie vecā 
parka/Vidusezera 

1 9 TIC, Rotaļu laukums, Kultūras un sporta 
centrs, Jānuklans/Estrāde, Pilsētas centrs, 
HES, Piemiņas akmens "K.Baronam", 
Tepera ezers, Kalnamuiža. 

6. Smiltene, pie park hotel 
"Brūzis" 

1 9 TIC, Slimnīca, Pilsētas centrs, Ģimnāzija, 
HES, Tepera ezers, Jāņukalns/Estrāde, 
Sporta komplekss "Teperis", Vanšu tiltiņš. 

 Kopā: 6 58  
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5.pielikums 
Smiltenes novada  attīstības programmas 

Esošās situācijas analīzei, I sējums 
Stendi Smiltenes novada teritorijā un velosipēdu novietnes 

Informatīvais kartes stends 

Nr. Atrašanās vieta Skaits Raksturojums Piezīmes 

1 
Smiltenes pilsētas centrs, pretim 

baznīcai pie ziedu veikala "Laura" 
1 

Smiltenes 

pilsētas plāns, 

atlikti 

ievērojamākie 

tūrisma objekti, 

ēdināšanas un 

nakšņošanas un 

cita noderīga 

informācija 

tūristiem. 

SEB bankas dāvana 

pilsētai 

 Kopā:  1   

 

Informācijas stendi 

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju" 

ietvaros 

Nr. Atrašanās vieta Skaits Raksturojums Uzstādīšanas gads 

1 Smiltene 3 

"Tour de LatEst" 

velomaršruta 

karte, maršruta 

posma karte 

Valka/Cēsis, 

Smiltenes 

novada karte, 

Smiltenes 

pilsētas karte 

2010 

 Kopā:  3   

 

Velosipēdu novietnes 

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju" 

ietvaros 

Nr. Atrašanās vieta Skaits Uzstādīšanas gads 

1. Smiltene 12 2009 

2. Launkalnes pagasts 3 2009 

3. Brantu pagasts 2 2009 

4. Grundzāles pagasts 1 2009 

5. Blomes pagasts 1 2009 

6. Smiltenes pagasts 1 2009 

7 Variņu pagasts 1 2009 

 Kopā:  21  
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6.pielikums 
Smiltenes novada  attīstības programmas 

Esošās situācijas analīzei, I sējums 
Velomaršrutu norādes Smiltenes novada teritorijā 

Velomaršruta ceļa norādes 
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju" 
ietvaros 

Nr. Atrašanās vieta Skaits Uzstādīšanas 
gads 

Piezīmes 

1. Smiltene 11 2010 zīme Nr.415 (Vecais 
parks, Jaunais parks, 
Cērtenes pilskalns) 

 Kopā:  11   

     

Nr. Atrašanās vieta Skaits Uzstādīšanas 
gads 

Piezīmes 

1. Smiltene 6 2010 Kalnamuižā (2 zīmes - 
katra savā virzienā), 
Pie Smiltenes pilsētas 
un Brantu pagasta 
robežas  - pie 
Vidzemes tilta (2 
zīmes - katra savā 
virzienā), Pie 
pagrieziena uz 
Smilteni, Raunu, 
Lembi (2 zīmes, katra 
savā virzienā) 

 Kopā:  6   
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7.pielikums 
Smiltenes novada  attīstības programmas 

Esošās situācijas analīzei, I sējums 
Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts 

un apkopojums Smiltenes novadā 
Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Atrašanās vieta Pieminekļa 
datējums 

2341  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Kalnaegļu Upurozols 
(Veldes ozols) - kulta 
vieta  

Smiltenes novads, 
Bilskas pagasts;   

  

2342  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Līdaciņu Jāņa kalns ar 
akmeni - kulta vieta  

Smiltenes novads, 
Bilskas pagasts;   

  

2343  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Līdaciņu senkapi 
(Kapu kalniņš)  

Smiltenes novads, 
Bilskas pagasts;   

  

2346  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Panderu Upurkalns un 
Upurakmens - kulta 
vieta  

Smiltenes novads, 
Bilskas pagasts;   

  

2348  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Piltiņu senkapi (Kapu 
kalniņš, Kravantas)  

Smiltenes novads, 
Bilskas pagasts;   

  

2349  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Dzirkaļu senkapi 
(Kapiņu sils)  

Smiltenes novads, 
Bilskas pagasts;   

  

2350  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Vecruiku senkapi 
(Kapu kakts)  

Smiltenes novads, 
Bilskas pagasts;   

  

2354  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Gailīšu senkapi 
(Krāsmatas, Velna 
pils)  

Smiltenes novads, 
Brantu pagasts;   

  

2355  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Lejasstrantu senkapi 
(Velna kravantes, 
Velnapils)  

Smiltenes novads, 
Brantu pagasts;   

  

2356  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Brantu senkapi  Smiltenes novads, 
Brantu pagasts;   

  

2358  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Lejaskleperu senkapi 
(Krāsmata, Kravanda)  

Smiltenes novads, 
Brantu pagasts;   

  

2359  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Kalnastrantu senkapi 
(Zviedru kapi) un 
apmetne  

Smiltenes novads, 
Brantu pagasts;   

  

2360  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Tīrumpapānu senkapi 
(Plikatkalns)  

Smiltenes novads, 
Brantu pagasts;   

  

2361  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Slavēku senkapi 
(Baznīcas kalns, Velna 
kravante)  

Smiltenes novads, 
Brantu pagasts;   

  

2368  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Jaunbemberu senkapi  Smiltenes novads, 
Grundzāles pagasts;   

  

2370  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Ozoliņu senkapi  Smiltenes novads, 
Grundzāles pagasts;  

  

2377  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Pīkaņu Skansts kalns - 
pilskalns  

Smiltenes novads, 
Launkalnes pagasts;   

  

2379  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Sliepju senkapi  Smiltenes novads, 
Variņu pagasts;   

  

http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2341&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2341&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2341&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2342&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2342&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2343&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2343&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2346&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2346&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2346&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2348&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2348&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2349&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2349&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2350&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2350&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2354&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2354&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2354&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2355&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2355&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2355&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2356&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2358&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2358&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2359&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2359&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2359&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2360&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2360&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2361&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2361&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2361&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2368&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2370&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2377&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2377&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2379&prod_sect=9


 

218 
 

Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Atrašanās vieta Pieminekļa 
datējums 

2386  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Cērtenes pilskalns ar 
priekšpili un dambi  

Smiltenes novads, 
Launkalnes pagasts; 
Smiltenes novads, 
Smiltene;   

  

2387  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Smiltenes viduslaiku 
pils  

Smiltenes novads, 
Smiltene;   

  

2344  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Pakuļu viduslaiku 
kapsēta (Kapu kalns)  

Smiltenes novads, 
Bilskas pagasts;   

  

2345  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Panderu senkapi (Jāņu 
kalns)  

Smiltenes novads, 
Bilskas pagasts;   

  

2347  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Piltiņu pilskalns (Jāņa 
kalns)  

Smiltenes novads, 
Bilskas pagasts;   

  

2351  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Kalnaegļu pilskalns 
(Lielais kalns)  

Smiltenes novads, 
Bilskas pagasts;   

  

2352  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Lāčkalnu senkapi  Smiltenes novads, 
Bilskas pagasts;   

  

2353  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Krēsliņu senkapi (Zelta 
kalniņš)  

Smiltenes novads, 
Blomes pagasts;   

  

2357  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Kampu pilskalns  Smiltenes novads, 
Brantu pagasts;   

  

2369  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Liepiņu viduslaiku 
kapsēta  

Smiltenes novads, 
Grundzāles pagasts;   

  

2374  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Kalnaslapjumu 
senkapi  

Smiltenes novads, 
Launkalnes pagasts;   

  

2375  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Kaktiņu senkapi  Smiltenes novads, 
Launkalnes pagasts;   

  

2376  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Mūsiņu viduslaiku 
kapsēta  

Smiltenes novads, 
Launkalnes pagasts;   

  

2378  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Pāvulkalna viduslaiku 
kapsēta  

Smiltenes novads, 
Launkalnes pagasts;   

  

2380  Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Cauņu pilskalns 
(Augstais kalns)  

Smiltenes novads, 
Palsmanes pagasts;   

  

4465  Valsts 
nozīmes  

Māksla  Ērģeles  Smiltenes novads, 
Palsmanes pagasts;   

1860.  

4469  Valsts 
nozīmes  

Māksla  Altāris  Smiltenes novads, 
Smiltene, Baznīcas 
laukums 1;   

1859.  

4470  Valsts 
nozīmes  

Māksla  Ērģeļu prospekts  Smiltenes novads, 
Smiltene, Baznīcas 
laukums 1;   

1859.  

http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2386&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2386&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2387&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2387&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2344&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2344&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2345&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2345&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2347&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2347&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2351&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2351&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2352&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2353&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2353&prod_sect=9
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Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Atrašanās vieta Pieminekļa 
datējums 

4471  Valsts 
nozīmes  

Māksla  Ērģeles  Smiltenes novads, 
Smiltene, Baznīcas 
laukums 1;   

1889.-1890.  

4472  Valsts 
nozīmes  

Māksla  Kancele  Smiltenes novads, 
Smiltene, Baznīcas 
laukums 1;   

1859.  

4474  Valsts 
nozīmes  

Māksla  Portāls un durvju 
komplekts  

Smiltenes novads, 
Smiltenes pagasts;   

1798.  

6140  Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  "Riņģu" saiešanas 
nams  

Smiltenes novads, 
Blomes pagasts;   

19.gs.2.p.  

6860  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Aumeistaru muižas 
apbūve  

Smiltenes novads, 
Grundzāles pagasts, 
Aumeistari;   

19. gs. 1.p. - 
19. gs. b.  

6863  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Pulksteņklēts  Smiltenes novads, 
Grundzāles pagasts;   

19. gs. 1.p.  

6864  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Stallis  Smiltenes novads, 
Grundzāles pagasts;   

19. gs. 1.p.  

6861  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Krogs  Smiltenes novads, 
Grundzāles pagasts;   

19. gs. 1.p.  

6862  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Manēža  Smiltenes novads, 
Grundzāles pagasts;   

19. gs. 1.p.  

6867  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Dzīvojamā ēka 
"Stīpnieka māja"  

Smiltenes novads, 
Grundzāles pagasts;   

19. gs. 1.p.  

6869  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Staļļi  Smiltenes novads, 
Grundzāles pagasts;   

19. gs.  

6866  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Pārvaldnieka māja  Smiltenes novads, 
Grundzāles pagasts;   

Ap 1880.  

6870  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Parks  Smiltenes novads, 
Grundzāles pagasts;   

19. gs. 1.p.  

6868  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Kučiera māja  Smiltenes novads, 
Grundzāles pagasts;   

19. gs. b.  

6865  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Kungu māja  Smiltenes novads, 
Grundzāles pagasts;   

19. gs. 1.p.  

6871  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Palsmanes luterāņu 
baznīca  

Smiltenes novads, 
Palsmanes pagasts, 
Palsmane;   

1814. -1817.  

6872  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Smiltenes luterāņu 
baznīca  

Smiltenes novads, 
Smiltene, Baznīcas 
laukums 1;   

15. gs. 17. gs. 
1857. -1859.  

6873  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Smiltenes muižas 
apbūve  

Smiltenes novads, 
Smiltene;   

18. gs.- 19. gs.  

http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=4471&prod_sect=9
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Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Atrašanās vieta Pieminekļa 
datējums 

6877  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Stallis  Smiltenes novads, 
Smiltene;   

18. gs. b.  

6874  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Pilsdrupas  Smiltenes novads, 
Smiltene;   

14. -17. gs.  

6876  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Pārvaldnieka māja  Smiltenes novads, 
Smiltene;   

18. gs. 2.p.  

6879  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Parks  Smiltenes novads, 
Smiltene;   

19. gs.  

6878  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Klēts  Smiltenes novads, 
Smiltene;   

18. gs. b.  

6875  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Kungu māja  Smiltenes novads, 
Smiltene;   

18. gs. 2.p.  

8335  Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Kapusila pilskalns  Smiltenes novads, 
Launkalnes pagasts;   

  

8582  Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Bērensa kapliča  Smiltenes novads, 
Smiltene;   

1870.  

Datu avots: Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts: 

http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv 
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8.pielikums 
Smiltenes novada  attīstības programmas 

Esošās situācijas analīzei, I sējums 
Smiltenes novada pasta indeksi 

Pilsēta, pagasts Ciems Pasta indekss 

Smiltenes pilsēta  LV-4729 

Bilskas pagasts Bilska LV-4706 

Bilskas pagasts Lobērģi LV-4706 

Bilskas pagasts Mēri LV-4706 

Bilskas pagasts Zeltiņi LV-4706 

Bilskas pagasts  LV-4706 

Blomes pagasts Blome LV-4707 

Blomes pagasts  LV-4707 

Brantu pagasts  LV-4708 

Brantu pagasts Vidzeme LV-4729 

Brantu pagasts  LV-4729 

Grundzāles pagasts Aumeistari LV-4713 

Grundzāles pagasts Grundzāle LV-4713 

Grundzāles pagasts Vizla LV-4713 

Grundzāles pagasts  LV-4718 

Launkalnes pagasts  LV-4729 

Launkalnes pagasts Launkalne LV-4718 

Launkalnes pagasts Saltupi LV-4729 

Launkalnes pagasts Silva LV-4729 

Palsmanes pagasts  LV-4724 

Palsmanes pagasts Palsmane LV-4724 

Palsmanes pagasts Rauza LV-4724 

Smiltenes pagasts  LV-4729 

Smiltenes pagasts Brutuļi LV-4729 

Smiltenes pagasts Ilgas LV-4729 

Smiltenes pagasts Kamaldiņa LV-4729 

Variņu pagasts  LV-4726 

Variņu pagasts Variņi LV-4726 

Datu avots: Latvijas pasts, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

222 
 

9.pielikums 
Smiltenes novada attīstības programmas 

Esošās situācijas analīzei, I sējums 
Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts un apkopojums Smiltenes novadā pa 

pagastiem 
Nr. Atrašanās vieta, 

pagasts 

Pieminekļa nosaukums, veids, 

aizsardzības nr. 

Gads Vērtības grupa 

vietējais,valsts 

Pieminekļa 

datējums 

1. Bilskas pagasts Kalnaegļu Upurozols (Veldes 

ozols) - kulta vieta  

Arheoloģija 2341  

1998 Valsts nozīmes  

2.  Līdaciņu Jāņa kalns ar akmeni - 

kulta vieta  

Arheoloģija 2342 

1998 Valsts nozīmes  

3.  Līdaciņu senkapi (Kapu kalniņš) 

Arheoloģija 2343 

1998 Valsts nozīmes  

4.  Panderu Upurkalns un 

Upurakmens - kulta vieta  

Arheoloģija 2346 

1998 Valsts nozīmes  

5.  Piltiņu senkapi (Kapu kalniņš, 

Kravantas)  

Arheoloģija 2348 

1998 Valsts nozīmes   

6.  Dzirkaļu senkapi (Kapiņu sils)  

Arheoloģija 2349 

1998 Valsts nozīmes  
 

 

7.  Vecruiku senkapi (Kapu kakts) 

 Arheoloģija 2350 

1998 Valsts nozīmes  

8.  Pakuļu viduslaiku kapsēta (Kapu 

kalns)  

Arheoloģija2344  

1998 Vietējās 

nozīmes 

 

9.  Panderu senkapi (Jāņu kalns)  

Arheoloģija2345  

1998 Vietējās 

nozīmes  

 

10.  Piltiņu pilskalns (Jāņa kalns)  

Arheoloģija 2347  

1998 Vietējās 

nozīmes  

 

11.  Kalnaegļu pilskalns (Lielais kalns)  

Arheoloģija 2351  

1998 Vietējās 

nozīmes 

 

12.  Lāčkalnu senkapi  

Arheoloģija 2352  

1998 Vietējās 

nozīmes 

 

13. Brantu pagasts Gailīšu senkapi (Krāsmatas, Velna 

pils)  

Arheoloģija 2354 

1998 Valsts nozīmes   

14.  Lejasstrantu senkapi (Velna 

kravantes, Velna pils)  

Arheoloģija 2355  

1998 Valsts nozīmes  

15.  Brantu senkapi  

Arheoloģija 2356  

1998 Valsts nozīmes   

16.  Lejaskleperu senkapi (Krāsmata, 

Kravanda) Arheoloģija 2358 

1998 Valsts nozīmes  

17.  Kalnastrantu senkapi (Zviedru 

kapi) un apmetne  

Arheoloģija 2359  

1998 Valsts nozīmes  

18.  Tīrumpapānu senkapi 1998 Valsts nozīmes   

http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2341&prod_sect=9
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http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2342&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2343&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2346&prod_sect=9
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http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2348&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2348&prod_sect=9
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http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2350&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2344&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2344&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2345&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2347&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2351&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2352&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2354&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2354&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2355&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2355&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2356&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2358&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2358&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2359&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2359&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2360&prod_sect=9
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Nr. Atrašanās vieta, 

pagasts 

Pieminekļa nosaukums, veids, 

aizsardzības nr. 

Gads Vērtības grupa 

vietējais,valsts 

Pieminekļa 

datējums 

(Plikatkalns)  

Arheoloģija 2360  

19.  Slavēku senkapi (Baznīcas kalns, 

Velna kravante) Arheoloģija 2361  

1998 Valsts nozīmes  

20.  Kampu pilskalns  

Arheoloģija 2357  

1998 Vietējās 

nozīmes 

 

21. Blomes pagasts Krēsliņu senkapi (Zelta kalniņš)  

Arheoloģija 2353 

1998 Vietējās 

nozīmes 

 

22.  "Riņģu" saiešanas nams  

Arhitektūra 6140  

1998 Vietējās 

nozīmes  

19.gs.2.p.  

23. Grundzāles pagasts Jaunbemberu senkapi  

Arheoloģija 2368  

1998 Valsts nozīmes  

24.  Ozoliņu senkapi  

Arheoloģija2370  

1998 Valsts nozīmes   

25.  Liepiņu viduslaiku kapsēta  

Arheoloģija 2369  

1998 Vietējās 

nozīmes 

 

26.  Aumeistaru muižas apbūve 

Arhitektūra 6860  

1998 Valsts nozīmes  19. gs. 1.p. - 

19. gs. b.  

27.  Pulksteņklēts  

Arhitektūra 6863 

1998 Valsts nozīmes  19. gs. 1.p.  

28.  Stallis 

Arhitektūra  6864  

1998 Valsts nozīmes  19. gs. 1.p.  

29.  Krogs  

Arhitektūra 6861  

1998 Valsts nozīmes  19. gs. 1.p.  

30.  Manēža 

Arhitektūra 6862  

1998 Valsts nozīmes  19. gs. 1.p.  

31.  Dzīvojamā ēka "Stīpnieka māja"  

Arhitektūra 6867  

1998 Valsts nozīmes 19. gs. 1.p.  

32.  Staļļi  

Arhitektūra 6869  

1998 Valsts nozīmes 19. gs.  

33.  Pārvaldnieka māja  

Arhitektūra 6866  

1998 Valsts nozīmes  Ap 1880.  

34.  Parks   

Arhitektūra 6870  

1998 Valsts nozīmes 19. gs. 1.p.  

35.  Kučiera māja  

Arhitektūra 6868 

1998 Valsts nozīmes 19. gs. b.  

36.  Kungu māja  

Arhitektūra 6865  

1998 Valsts nozīmes  19. gs. 1.p.  

37. Launkalnes pagasts Kapusila pilskalns  

Arheoloģija 8335  

1998 Valsts nozīmes  

38.  Pīkaņu Skansts kalns - pilskalns  

Arheoloģija2377  

1998 Valsts nozīmes  

39.  Kalnaslapjumu senkapi  

Arheoloģija 2374  

1998 Vietējās 

nozīmes 

 

40.  Kaktiņu senkapi  

Arheoloģija 2375  

1998 Vietējās 

nozīmes 

 

41.  Mūsiņu viduslaiku kapsēta  1998 Vietējās  

http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2360&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2361&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2361&prod_sect=9
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http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2368&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2370&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2369&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6860&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6863&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6864&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6861&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6862&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6867&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6869&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6866&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6870&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6868&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6865&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=8335&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2377&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2374&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2375&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2376&prod_sect=9
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Nr. Atrašanās vieta, 

pagasts 

Pieminekļa nosaukums, veids, 

aizsardzības nr. 

Gads Vērtības grupa 

vietējais,valsts 

Pieminekļa 

datējums 

Arheoloģija 2376  nozīmes  

42.  Pāvulkalna viduslaiku kapsēta  

Arheoloģija 2378  

1998 Vietējās 

nozīmes  

 

43. Launkalnes pagasts, 

Smiltene 

Cērtenes pilskalns ar priekšpili un 

dambi  

Arheoloģija2386 

1998 Valsts nozīmes   

44. Palsmanes pagasts  Cauņu pilskalns (Augstais kalns)  

Arheoloģija 2380  

1998 Vietējās 

nozīmes  

 

45.  Ērģeles  

Māksla  4465  

1998 Valsts nozīmes  1860.  

46. Palsmanes pagasts, 

Palsmane 

Palsmanes luterāņu baznīca 

Arhitektūra 6871  

1998 Valsts nozīmes 1814. -1817.  

47. Smiltene  Smiltenes viduslaiku pils 

Arheoloģija 2387  

1998 Valsts nozīmes  

48. Smiltene, Baznīcas 

laukums 1  

Altāris 

Māksla  4469  

1998 Valsts nozīmes 1859.  

49. Smiltene, Baznīcas 

laukums 1   

Ērģeļu prospekts  

Māksla 4470  

1998 Valsts nozīmes 1859.  

50. Smiltene, Baznīcas 

laukums 1  

Ērģeles  

Māksla  4471  

1998 Valsts nozīmes  1889.-1890.  

51. Smiltene, Baznīcas 

laukums 1  

Kancele  

Māksla  4472  

1998 Valsts nozīmes 1859.  

52. Smiltenes pagasts Portāls un durvju komplekts  

Māksla 4474  

1998 Valsts nozīmes 1798.  

53. Smiltene, Baznīcas 

laukums 1 

Smiltenes luterāņu baznīca 

 Arhitektūra 6872  

1998 Valsts nozīmes  15. gs. 17. 

gs. 1857. -

1859.  

54.  Smiltenes muižas apbūve  

Arhitektūra 6873  

1998 Valsts nozīmes  18. gs.- 19. 

gs.  

55.  Stallis  

Arhitektūra 6877  

1998 Valsts nozīmes  18. gs. b.  

56.  Pilsdrupas  

Arhitektūra 6874  

1998 Valsts nozīmes 14. -17. gs.  

57.  Pārvaldnieka māja 

Arhitektūra 6876  

1998 Valsts nozīmes 18. gs. 2.p.  

58.  Parks   

Arhitektūra 6879  

1998 Valsts nozīmes  19. gs.  

59.  Klēts  

Arhitektūra 6878 

1998 Valsts nozīmes 18. gs. b.  

60.  Kungu māja 

Arhitektūra 6875  

1998 Valsts nozīmes  18. gs. 2.p.  

61.  Bērensa kapliča  

Arhitektūra 8582  

2006 Valsts nozīmes 1870.  

62. Variņu pagasts   Sliepju senkapi  

Arheoloģija2379 

1998 Valsts nozīmes  

Datu avots: www.mantojums.lv 

http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2378&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2386&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2386&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2380&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=4465&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2387&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=4469&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=4470&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=4471&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=4472&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=4474&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6872&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6873&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6877&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6874&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6876&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6879&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6878&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=6875&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=8582&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=2379&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/
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10.pielikums 
Smiltenes novada  attīstības programmas 

Esošās situācijas analīzei, I sējums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Apmeklētāju skaits un pasākumi kultūras namos/klubos 2007.- 2011.gads 
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Apmeklētāju skaits un pasākumi brīvdabas estrādēs u.c.2007.- 2011. gads 

Iestāde 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.* 2013.* 

Apmekl. Pasākumi Apmekl. Pasākumi Apmekl. Pasākumi Apmekl. Pasākumi Apmekl. Pasākumi Apmekl. Pasākumi Apmekl. Pasākumi 

Jāņukalna 
estrāde 

7821 9 5496 8 4582 8 6959 8 5698 11     

Jeberlejas 
estrāde 

  2400 5 2400 5 2400 5 2400 5     

Palsmanes 
estrāde 

        840 4     

Grundzāles 
estrāde 

            1500 5 

Smiltenes 
novada 
muzejs 

        1000 4 4200 12   

TLMS 
,,Smiltene” 

480    230 (no 
jūnija) 

 380  390      

Iestāde 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.* 2013.* 

Apmekl. Pasākumi Apmekl. Pasākumi Apmekl. Pasākumi Apmekl. Pasākumi Apmekl. Pasākumi Apmekl. Pasākumi Apmekl. Pasākumi 

Launkalnes 
klubs 

        660 19     

Palsmanes 
kultūras 
nams 

        1674 15     

Birzuļu klubs         1200      

Variņu klubs         798 14     

Grundzāles 
klubs 

        800      

Smiltenes 
kultūras 
nams 

13600 61 13429 85 12932  12695        

„Kino 80” 7663 55(filmas) 7097 60 
(filmas) 
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TIC 2065  1822  1460  1300  1496      

*-plānots 
Datu avots: Smiltenes novada kultūras pārvaldes/ kultūras iestāžu dati 
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11.pielikums 
Smiltenes novada attīstības programmas 

Esošās situācijas analīzei, I sējums 
Pašvaldības realizētie projekti 2008.-2011. gads. 

Nr. Projekta nosaukums Teritorija Projekta summa 
(LVL) 

Īstenošan
as laiks 

Finansētājs 

1.  Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinos 

1) Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
paplašināšana un rekonstrukcija Smiltenē 
(Dakteru, Daugavas, Raiņa ielas) 

2) Smiltenes NAI rekonstrukcija 
3) Atdzelžošanas stacijas būvniecība Smiltenē 

Smiltene  
 

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

realizāc. 
2006.-
2010.g.  
 

ES KF (Kohēzijas 
fonds) un SIA 
NKUP 

2.  Smiltenes bērnudārzs ar perspektīvi līdz 
320 vietām  

Smiltene 31239812 LVL 2006.g.-
2008.g. 

Pašvaldība; Valsts 
mērķdotācija 

3.  Smiltenes mūzikas skolas rekonstrukcija Smiltene 16 846 LVL 
(I kārta) 

2008.g pašvaldība 

4.  Smiltenes trīs pakalnu pamatskolas zāles 
pārbūve sporta vajadzībām.) 

Smiltene 124454 LVL 2007.-
2008.g 

Valsts 
mērķdotācija 
pašvaldība 

5.  Smiltenes ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija  Smiltene 366073 LVL 2007.-
2008.g. 

Valsts 
mērķdotācija 
pašvaldība 

6.  Tranzīta ielu rekonstrukcija,  
1. ielu asfaltbetona virskārtu atjaunošana 

blakus „Ūdenssaimniecības projekta” 
posmiem, t.sk. 

2.1. Lietusūdens kanalizācijas izbūve 
(Daugavas, Atmodas) 

2.2. Trotuāru izbūve un rekonstrukcija 
Daugavas, Atmodas ielās 

3. Ielu elektroapgaismojuma sistēmas 
rekonstrukcija (Atmodas līdz Daugavas) 

 
 

Smiltene 
 

 

 
 
 
 
 

260 000 LVL 
 

80 162 LVL 

2007.-
2009.g. 

 
LR Satiksmes 
ministrija; 

 
pašvaldība 

7.  Ielu elektroapgaismojuma tīklu izbūve 
Raiņa ielā (ar atzarojumiem Lauku ielā un 
Līkuma, Audēju ielu posmos)  

 
Smiltene 

42 048 LVL 2007.- 
2008.g. 

pašvaldība 

8.  Smiltenes pilsētas centralizētās 
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija  

Smiltene 309733 LVL 2007.-
2008.g. 

Valsts 
mērķdotācija 
pašvaldība 

9.  Rotaļu laukuma izveide jaunajā 
bērnudārzā  

Smiltene 6000 LVL 2008.g. pašvaldība 
LR Bērnu un 
ģimenes lietu 
ministrija; 

10.  Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Raiņa ielā 
( ar atzarojumiem Krasta, Cērtenes, Ābeļu 
ielās) 

Smiltene  2008.g.  

11.  Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Baznīcas 
laukumā 

Smiltene  2008.g.  

12.  Tepera ezera multifunkcionālas rekreatīvās 
zonas tehniskās dokumentācijas izstrāde  

Smiltene 46915 LVL 2008.- 
2009.g. 

EEZ; pašvaldība 

13.  Bilskas pamatskolas sporta zāles un palīgtelpu 
renovāc. 

Bilskas pag. 147000 2008.g. Mērķdot. 

14.  Grundzāles pamatskolas remonts Grundzāles 
pag. 

9676 2008.g. Mērķdot. 

15.  Pašvaldības ēkas jumta remonts Grundzāles 
pag. 

27388 2008.g. Mērķdot. 

16.  Avotu ielas rekonstrukcija Grundzālē Grundzāles 50749 2008.g. Mērķdot. 
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Nr. Projekta nosaukums Teritorija Projekta summa 
(LVL) 

Īstenošan
as laiks 

Finansētājs 

pag. 

17.  Autobusa iegāde skolēnu pārvadājumiem Smiltenes 
pag. 

82246 2008.g. Mērķdot. 

18.  Variņu pamatskolas siltumefektivitātes 
paaugstināšana 

Variņu pag. 40921 2008.g. Mērķdot. 

19.  Pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" 
siltumefektivitātes paaugstināšana 

Variņu pag. 15380 2008.g. Mērķdot. 

20.  Variņu pagasta Variņu pamatskolas sporta 
zāles celtniecības pabeigšanai 

Variņu pag. 114029 2008.g. Mērķdot. 

21.  „Go cycling thuogh Vidzeme and Southern 
Estonia” 

Viss novads 35 250  2009.g.-
2010.g. 

Interreg (ERAF), 
pašvaldība 

22.  Pirmskolas izgl. iestādes ēkas Mētras ielā 11A 
infrastruktūras attīstība 

Smiltene 229 163 2009.g.-
2010.g. 

ERAF un 
pašvaldība 

23.  Smiltenes Centra vidusskolas piemērošana 
izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem 

Smiltene 145 602 2009.g.-
2010.g. 

ERAF un 
pašvaldība 

24.  Raiņa ielas un tās pieslēgumu ielu kompleksā 
rekonstrukcija 

Smiltene 876 273 2009.g.-
2010.g. 

ERAF un 
pašvaldība 

25.  Atmodas ielas un tās pieslēgumu ielu 
kompleksā rekonstrukcija 

Smiltene 892 261 2009.g.-
2010.g. 

ERAF un 
pašvaldība 

26.  Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Valkas 
rajona Grundzāles pagasta izgāztuves 
"Smiltiņsils" Nr.94588/5318/PPV rekultivācija  

Grundzāles 
pag. 

19 135 2009.g.-
2010.g. 

KF, Mērķdot. 

27.  Launkalnes pagasta atkritumu izgāztuves 
„Putnukalns” 94708/5258/PPV rekultivācija  

Launkalnes 
pag. 

14 466 2009.g.-
2010.g. 

KF, Mērķdot. un 
pašvaldība 

28.  Birzuļu tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija  Bilskas pag. 34 948 2009.g. ELFLA , Mērķdot. 

29.  Ceļa "Raunas ceļš- Paltnieki- Prieņi" 
rekonstrukcija Brantu pagastā  

Brantu pag. 24141 
 

2009.g. ELFLA , Mērķdot. 

30.  Pašvladības ceļu Launkalne- Rauziņa, Kalna 
Cepļi- Muižnieki- Dārziņi, Jautrais Ods- Sieki- 
Kainaiži rekonstrukcija  

Launkalnes 
pag. 

60 142 2009.g. ELFLA , Mērķdot. 

31.  Palsmanes kultūras nama rekonstrukcija un 
estrādes teritorijas labiekārtošana 

Palsmanes 
pag. 

85157 2009.g.-
2010.g. 

ELFLA , Mērķdot. 

32.  Ielu asfaltbetona seguma izbūve Bilskā Bilskas pag. 49039 2009.g. ELFLA 

33.  Grundzāles pagasta publiskās infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošana 

Grundzāles 
pag. 

32 226 2009.g.-
2010.g. 

ELFLA , Mērķdot. 
un pašvaldība 

34.  Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību 
ēkās 

Smiltene, 
Bilskas pag. 

453 070 2009.g.-
2010.g. 

KPFI; Mērķdot. un 
pašvaldība 

35.  Kanalizācijas un ūdensvada rekonstrukcija 
Variņu ciemā 

Variņu pag. 50 088 2009.g.-
2010.g. 

Mērķdot., 
pašvaldība 

36.  Brutuļu ciemā – Brutuļu ielas asfaltēšana Smiltenes 
pag. 

85 241 2009.g. Mērķdot. 

37.  Kalnamuižas ciemā-Līgo ielas asfaltēšana Smiltenes 
pag. 

32 513 2009.g. Mērķdot. 

38.  Pirmsskolas izglītības iestādes logu nomaiņa Grundzāles 
pag. 

2 298 2009.g. Mērķdot. 

39.  Maģistrālās kanalizācijas trases projektēšana 
un izbūve 

Grundzāles 
pag. 

28 793 2009.g.-
2010.g. 

Mērķdot. 

40.  Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas projekta 
izstrāde 

Grundzāles 
pag. 

3 336 2009.g. Mērķdot. 

41.  Autobusa iegāde Grundzāles 
pag. 

44 770 2009.g. Mērķdot. 

42.  Ēkas vienkāršotā rekonstrukcija garāžas izbūvei Grundzāles 
pag. 

2 470 2009.g. Mērķdot. 

43.  Siltumtrašu rekonstrukcija Palsmanes 179 258 2008.- Mērķdot. 
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Nr. Projekta nosaukums Teritorija Projekta summa 
(LVL) 

Īstenošan
as laiks 

Finansētājs 

pag. 2009.g. 

44.  Launkalnes pamatskolas siltināšana 
 

Launkalnes 
pag. 

16 264 2009.g. Mērķdot. 

45.  Launkalnes ciemata attīrīšanas iekārtu izbūve Launkalnes 
pag. 

125 468 2008.-
2009.g. 

Mērķdot. 

46.  Bērnu rotaļu laukuma uzstādīšana Silvā Launkalnes 
pag. 

8348 2009.g. Mērķdot., 
pašvaldība 

47.  Sporta laukuma izbūve Vidzemes ciemā Brantu pag. 93161 
 

2009.g. Mērķdot. 

48.  Pašvaldību ceļa "Raunas ceļš-Paltnieki-Prieņi" 
rekonstrukcija 

Brantu pag. 43582 2009.g. Mērķdot. 

49.  Blomes pamatskolas sporta zāles grīdas 
remonts 

Blomes pag. 44064 2009.g.-
2010.g. 

Mērķdot. 

50.  Ceļa Silenieki- Upmaļi rekonstrukcija Bilskas pag. 8000 2010.g. Mērķdot. 

51.  Birzuļu tautas nama rekonstrukcija Bilskas pag. 18 564 2010.g. Mērķdot. 

52.  Tērpu iegāde tautas deju kolektīvam Palsmanes 
pag. 

1 200 2010.g. ELFLA un 
pašvaldība 

53.  Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana 
Smiltenes Centra vidusskolā 

Smiltene 98 895  2010.g.-
2011.g. 

ERAF un 
pašvaldība 

54.  Mājturības un tehnoloģiju, dabaszinātņu 
kabinetu renovācija un skolas jumta nomaiņa 
Palsmanes speciālā internātpamatskolā 

Palsmanes 
pag. 

92 798 2010.g.-
2011.g. 

ERAF un 
pašvaldība 

55.  „Atbalsta pasākumu īstenošana Smiltenes 
novadā jauniešu sociālās atstumtības riska 
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem 
traucējumiem integrācijai izglītībā” 

Novada 
vispārējās 
izglītības 
iestādes 

188 852  2010.g. -
2011.g. 

ESF un pašvaldība 

56.  Sociālās palīdzības istabas "Mūsmājas" izveide Palsmanes 
pag. 

8 097 2010.g.-
2011.g. 

ELFLA un 
pašvaldība 

57.  Tautas tērpu un apskaņošanas tehnikas iegāde 
Grundzāles pagasta kultūras namam. 

Grundzāles 
pag. 

6 184 2010.g.-
2011.g. 

ELFLA un 
pašvaldība 

58.  Trenažieru zāles inventāra iegāde Bilskas pag. 2 993 2010.g.-
2011.g. 

ELFLA un 
pašvaldība 

59.  Bilskas ezera pludmales labiekārtošana Bilskas pag. 3 521 2010.g.-
2011.g. 

ELFLA un 
pašvaldība 

60.  Datorgrafikas mācību priekšmeta ieviešanas 
Smiltenes Mākslas skolā 

Smiltene 2 999 2011.g. ELFLA un 
pašvaldība 

61.  Blomes pagasta sociālās istabas izveidošana Blomes pag. 2 566 2011.g. ELFLA un 
pašvaldība 

62.  Blomes pagasta kultūras nama rekonstrukcija  Blomes pag. 161 261 2009.g.-
2011.g. 

ELFLA , Mērķdot. 

63.  Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai 

Viss novads 232 959 2009.g.-
2011.g. 

ESF 

64.  Autobusu iegāde Skolēnu pārvadājumu 
veikšanai 

Viss novads  2011.g. Mērķdot., 
pašvaldība 

65.  Ielu apgaismojuma izbūve (Kaļķu iela un Lejas 
iela) 

Smiltene  2011.g. pašvaldība 

66.  Ielu apgaismojuma izbūve (Avotu iela) Smiltene  2011.g. pašvaldība 

Īstenošanas procesā esošie projekti: 

Nr. Projekta nosaukums Teritorija Projekta kopējā  
Plānotā summa 

(LVL) 

Plānotais 
ieviešanas 

laiks 

Finansētājs 

1.  Izglītības iestāžu informatizācija  Novada 
vispārējās 

71 664 2010.g.-
2012. 

ERAF un 
pašvaldība 
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Nr. Projekta nosaukums Teritorija Projekta kopējā  
Plānotā summa 

(LVL) 

Plānotais 
ieviešanas 

laiks 

Finansētājs 

izglītības 
iestādes 

2.  Smiltenes ielu kompleksā 
rekonstrukcija, 2.kārta 

Smiltene 2 033 280 2011.g. –
2012.  

ERAF un 
pašvaldība 

3.  Kultūras un interešu izglītības 
infrastruktūras atjaunošana Smiltenē 

Smiltene 1 663 603 2011.g. – 
2012. 

ERAF un 
pašvaldība 

4.  Ūdenssaimniecības attīstība Smiltenē 
2. kārta 

Smiltene, 
Launkalnes 
pag., Brantu 
pag. 

1 427 517 2010.g. –  
2012. 

KF,  SIA NKUP, 
pašvaldība 

5.  Smiltenes pilsētas Daugavas ielas 
posma rekonstrukcija 

Smiltene 638 394 2011.g.-
2012. 

ERAF un 
pašvaldība 

6.  Smiltenes novada pašvaldības ceļu 
rekonstrukcija 

Visi novada 
pagasti. 

946 706 2011.g.-
2013. 

ELFLA un 
pašvaldība 

7.  Smiltenes novada pašvaldības attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšana 

Viss novads 25 000 2011.g.- 
2012. 

ESF 

8.  Smiltenes novada Grundzāles un 
Palsmanes pagastu izglītības iestāžu  
renovācija atbilstoši augstām 
energoefektivitātes prasībām 

Grundzāles 
pag.; 
Palsmanes 
pag. 

608 698 2011.g.-
2012. 

KPFI un 
pašvaldība 

9.  Speciālistu piesaiste Smiltenes novada 
pašvaldībai 

Smiltene 21 000 2010.g.-
2012. 

ESF 

10.  Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos 

Viss novads 154 059 2009.g.-
2012. 

ESF 

11.  Ūdenssaimniecības  rekonstrukcija 
Blomes ciemā 

Blomes pag. 72640 2008.-
2011.g. 

Mērķdot. 

12.  Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Silvā 
un Launkalnē 

Launkalnes 
pag. 

 2011. Pašvaldība 

Sagatavošanas stadijā esošie projekti: 

Nr. Projekta nosaukums Teritorija Projekta 
kopējā  
Plānotā 
summa 

(LVL) 

Plānotais 
ieviešanas 

laiks 

Finansētājs 

13.  Ūdenssaimniecības attīstība Bilskas 
pagasta Bilskas ciemā 

Bilskas pag. 191 597  ERAF un SIA NKUP 

14.  Ūdenssaimniecības attīstība 
Grundzāles pagasta Grundzāles ciemā 

Grundzāles pag. 417 377  ERAF un SIA NKUP 

15.  Ūdenssaimniecības attīstība Variņu 
pagasta Variņu ciemā 

Variņu pag. 428 072  ERAF un pašvaldība 

16.  Smiltenes novada pašvaldības 
pārvaldes institūciju kapacitātes 
stiprināšana 

Viss novads 11462  ESF 

17.  Skolēnu diennakts centra „Pūce” 
izveide Launkalnes pamatskolā 

Launkalnes pag. 10 000  ELFLA un pašvaldība 

18.  Bilskas pamatskolas apkures katla 
iegāde un uzstādīšana 

Bilskas pag. 10 100  ELFLA un pašvaldība 

19.  "Tepera ezera Multifunkcionālas 
rekreatīvās zonas renovācija" 

Smiltene   pašvaldība 

20.  Smiltenes novada pašvaldības publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 
atjaunošana 

Palsmane, 
Grundzāle,  
Bilska, 

64 000  KPFI; pašvaldība 
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Blome, 
Smiltene 

21.  „Alternatīvo sociālo pakalpojumu tīkla 
izveide ģimenēm ar bērniem Smiltenes 
novadā 

Viss novads    

22.  Smiltenes bijušās izgāztuves Drandu 
ielā 24 rekultivācija 

Smiltene 70 000  KF un pašvaldība 

23.  Atkritumu izgāztuves „Kangarkalns” 
rekultivācija 

Palsmane 54000  KF un pašvaldība 

24.  Ietves un veloceliņa izbūve uz Silvu Launkalnes pag.    

25.  Pašvaldības ēku energoefektivitātes 
uzlabošana 

Viss novads    

26.  Valkas ielas rekonstrukcija Smiltene 590 000  ERAF un pašvaldība 

27.  Pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcija Viss novads    

28.  Grundzāles brīvdabas estrādes izbūve Grundzāle 30 000  ELFLA un pašvaldība 

29.  Bērnu rotaļu laukumu izveidošana 
Bilskas pagasta Bilskas un Mēru ciemos  

Bilskas pag. 7000  ELFLA un pašvaldība 

30.  Ugunsdrošības pasākumu ieviešana 
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 

Smiltene, 
Palsmanes pag., 
Launkalnes pag. 

25000  Latvijas -Šveices 
programma 

31.  Smiltenes novada muzeja 
rekonstrukcija 

Bilskas pag.    

32.  Ūdenssaimniecības attīstība Blomes 
pagasta Blomes ciemā 

Blomes pag.    

33.  Ūdenssaimniecības attīstība Palsmanes 
pagasta Palsmanes ciemā 

Palsmanes pag.    

34.  Sociālo pakalpojumu paplašināšana un 
atbalsta grupu telpu labiekārtošana 
Smiltenes pagasta un Smiltenes 
pilsētas iedzīvotājiem 

Smiltenes pag. 5000  ELFLA un pašvaldība 

35.  Bērnudārza Rīgas ielā 8A rekonstrukcija Smiltene 22500  ERAF un pašvaldība 

36.  Bērnudārzu attīstība Smiltenes novadā Smiltene 152130  ERAF un pašvaldība 

37.  Palsmanes pamatskola – 
daudzfunkcionāls izglītības un 
sabiedriskās dzīves centrs 

Palsmanes pag. 14900  Sorosa fonds un 
pašvaldība 

 

Sagatavotā būvniecības dokumentācija: 

1) Smiltenes centra vidusskolas piebūves izbūve, tehniskais projekts, 
2) Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas sporta un rotaļu laukuma izbūve, tehniskais projekts 2005.g. 
3) Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija, tehniskais projekts 2007.g. 
4) Grundzāles NAI rekonstrukcijas projekts, tehniskais projekts 2009.g. 
5) Tepera Sporta un atpūtas kompleksa rekonstrukcija, skiču projekts 2009.g. 
6) Stadiona servisa ēkas projekts un servisa ēkas ārējiem inženiertīkli, tehniskais projekts 2009.g. 
7) Smiltenes sporta skolas rekonstrukcijas projekts, tehniskais projekts 2010.g. 
8) Ielu kompleksās rekonstrukcijas projekti (Valkas, Abulas ielas un Gaujas, Audēju, Vaļnu ielu posmi), 

tehniskais projekts 2010.g. 
9) Ceļinieku parka labiekārtošanas projekts, tehniskais projekts 2011.g. 
10) Peldu ielas apgaismojuma rekonstrukcija (no Avotu līdz Dakteru ielai), tehniskais projekts 2011.g. 
11) Pašvaldības ceļu rekonstrukcijas projekti (~25km) 
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12.pielikums 
Smiltenes novada attīstības programmas 

Esošās situācijas analīzei, I sējums 
Pašvaldības ielu un ceļu nepieciešamā rekonstrukcija un izbūve 

indek
ss 

Teritoriālā 
vienība 

Ceļa/ielas nosaukums 
 

Posms Posma 
garums 
(km) 

Iestrādnes Piezīmes  

 Palsmanes 
pag. 

Rūpnieku iela   0,55 TP  

 Palsmanes 
pag. 

Rūpnieki–Veckļavaisi–
Bērziņi, 

  1,6 TP  

 Palsmanes 
pag. 

Mētras–Jauncepļi 0,0 1,588 1,588 TP  

 Palsmanes 
pag. 

Mētras – Jauncepļi 1,588  1,5   

 Palsmanes 
pag. 

Rūpnieki – Veckļavaisi – 
Palejas 

  1,2   

 Palsmanes 
pag. 

Upes iela    0,7   

 Palsmanes 
pag. 

Dārza, Strauta, Ezera  
ielas 

  1,0+0,5
+0,8 

  

 Palsmanes 
pag. 

Tilts pār Vizlas upi 
(Mētras – Jauncepļi) 

     

 Palsmanes 
pag. 

seguma atjaunošana, 
gājēju celiņu ierīkošana 
parkā, uz tūrisma 
apskates objektiem 

     

 Kopā Palsmanes pag.:   9,44   

 Launkalnes 
pag. 

Runģi–Smukuļi   1,093 TP  

 Launkalnes 
pag. 

Vidzemes šoseja–Dāmi,   1,802 TP  

 Launkalnes 
pag. 

Launkalne–Priedaine–
Lācīši 

0,0 1,101 1,101 TP  

 Launkalnes 
pag. 

Launkalne–Priedaine–
Lācīši 

1,101 2,46 1,36   

 Launkalnes 
pag. 

Mežumuiža–Puriņi,   1,549 TP  

 Launkalnes 
pag. 

Kalna cepļi–Muižnieki–
Dārziņi 

  0,58 TP  

 Launkalnes 
pag. 

Launkalne – Rauziņa,   4,43  melnais 
segums (1,02 
km) gan 
grants segums 
(3,41 km) 

 Launkalnes 
pag. 

Mežmuiža – Ludzītes   2,98   

 Launkalnes 
pag. 

Silvas iela   1  Asfalta 
seguma 
atjaunošana, 
Nepiec. arī 
apgaismojums 

 Launkalnes 
pag. 

Veloceliņš no Silvas uz 
Smilteni 

  3  Nepiec.arī 
apgaismojums 

 Launkalnes 
pag. 

Ķāpiņas – Valdziņi   0,48   
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 Launkalnes 
pag. 

Lauciņi – Cepļi   0,84   

 Launkalnes 
pag. 

Līvu ielas asfaltēšana, 
apgaismojuma 
ierīkošana 

  0,25   

 Kopā Launkalnes pag.:   20,47   

 Brantu pag. Žīguru ceļš   3,605 TP  

 Brantu pag. Remmeļu ceļš   1,136 TP  

 Brantu pag. Jaunvīķīšu ceļš   1,454 TP  

 Brantu pag. Balodīšu ceļš   2,72   

 Brantu pag. Āšķipu ceļš   5,01   

 Brantu pag. Knābju ceļš    0,52   

 Brantu pag. Ezera iela   0,25   

 Kopā Brantu pag.:   14,7   

 Smiltenes pag. Kazauči – Liepkalni    0,69   

 Smiltenes pag. Zauskas – Stūrīši    1   

 Smiltenes pag. Žubes – Kaikas    2,33   

 Smiltenes pag. Jaunbilskas iela   2,55   

 Smiltenes pag. Vēskas - Ilgupes   1,4   

 Smiltenes pag. Diviem pašvaldības 
tiltiem ir nepieciešama 
rekonstrukcija, 
konstrukciju uzlabošana, 
tilta savienojuma ar 
ceļiem izlīdzināšana 
(Skujas – Vilku purvs; 
Kažauči–Stariņi) 

     

 Smiltenes pag. Iela Grotūzis   1,3 TP  

 Smiltenes pag. Kažauči–Stariņi   1,3 TP  

 Smiltenes pag. Iela Ilgas   1   

 Smiltenes pag. Iela Kamaldiņa   1  Kā arī piekļuve 
Kamaldiņai 

 Kopā Smiltenes pag.:   12,57   

 Blomes pag. Lapsiņas-Pāņi 0,0 1,095 1,095 TP  

 Blomes pag. Lapsiņas-Pāņi 1,095 3,1 2,0   

 Blomes pag. Jaunais krogs–Riņģi 0,0 1,493 1,493 TP  

 Blomes pag. Jaunais krogs–Riņģi 1,493 3,2 1,7   

 Blomes pag. Klāvēni – Bikseja    1,17   

 Blomes pag. Dravnieki –  Mežrapas    4,0   

 Blomes pag. Krasta iela, Dārza iela   0,8+0,4   

 Kopā Blomes pag.:   12,66   

 Bilskas pag. Gaisma–Pīlādži,   0,656 TP  

 Bilskas pag. Ziediņi–Ezermala   0,344 TP  

 Bilskas pag. Pakuļi–Zeltiņi–
Dzeltuceplis 

  0,403 TP  

 Bilskas pag. Kultūras iela   0,48 TP Apgaismojums 
nepiec. 

 Bilskas pag. Žiguļi–Skola   0,551 TP  

 Bilskas pag. Svari-Gaisma   0,540   

 Bilskas pag. Silnieki – Upmaļi    1,05   

 Bilskas pag. Eglītes-Birzuļi   3   

 Bilskas pag. Eglītes-Brīvzemnieki   1,2   

 Bilskas pag. tilta Airītes 
rekonstrukcija 

     

 Bilskas pag. Saules iela, Zvaigņu iela   0,4+0,4   

 Bilskas pag. Egļu iela, Ozolu iela   0,5+0,1
5 
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 Kopā Bilskas pag.:   9,67   

 Grundzāles 
pag. 

Smilšu iela   0,750 TP  

 Grundzāles 
pag. 

Priežkalni–Bierņi   3,161 TP  

 Grundzāles 
pag. 

Piekārumi–Purmaļi   1,421 TP  

 Grundzāles 
pag. 

Piekārumi – Rijnieki    0,8   

 Grundzāles 
pag. 

Baznīca – Melderi   2,40   

 Grundzāles 
pag. 

Taubeles – Lauži    2,16   

 Grundzāles 
pag. 

Kraukļi – Ozoliņi    1,30   

 Grundzāles 
pag. 

Sijāru tilta rekonstrukcija      

 Grundzāles 
pag. 

Rāmava-Gobas   0,6   

 Grundzāles 
pag. 

Sprunguļi-Mārci-Ozoliņi   2,15   

 Grundzāles 
pag. 

Palsas iela, Meža iela, 
Skolas iela 

  1+0,6+
0,7 

  

 Kopā Grundzāles pag.:   17,04   

 Variņu pag. Kenģi–Jaunzemi   2,782 TP  

 Variņu pag. Mazkalni–Jaunzemi–
Vilciņi 

  3,466 TP  

 Variņu pag. Sējumi–Strazdukalni–
Veczilzemnieki 

  0,98 TP  

 Variņu pag. Apgaismojuma izbūve 
Oktobra ielā 

  1,764  Celiņš no 
Liepziedu ielas 
līdz a/c 
Sējumi-
Strazdukalni 

 Variņu pag. Variņu ciema ielu 
rekonstrukcija  (Parka, 
Krasta, Līvānu, Meža, 
Bērzu, Avotu, Kalna) 

  0,23+0,
13+0,2
6+0,26
+0,25+
0,22+0,
2 

  

 Variņu pag. Ķempes – Kamolkalns    4,29   

 Variņu pag. Mūrlejas – Siliņi – Lindes    2,8   

 Variņu pag. Lazdiņi    1,14   

 Variņu pag. Medņi – Olderi – Reķi    4,22   

 Kopā Variņu pag.:   22,99   

 Smiltene Valkas iela un tilts   0,310 TP Tilts avārijas 
stāvoklī 

 Smiltene Abulas iela Daug
avas 

Pils 0,4 TP Tilts uz jauno 
parku 

 Smiltene Gaujas iela Krāso
tāju 

Raiņa 0,4 TP  

 Smiltene Gaujas iela Vaļņu Limb
ažu 

0,5 TP  

 Smiltene Audēju iela Gauj
as 

Valmi
eras 

0,3 TP  

 Smiltene Vaļnu ielu iela Gauj
as 

Stacij
as 

0,8 TP  
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 Smiltene Raiņa iela Ābeļ
u 

Rīgas 1   

 Smiltene Lielā iela Daug
avas 

Dzirn
avu 

0,4   

 Smiltene Blaumaņa iela Gald
nieku 

Mežo
les 

0,4   

 Smiltene Dakteru iela Dārz
a 

Meža 0,6   

 Smiltene Dārza iela Dakt
eru 

Atmo
das 

0,5   

 Smiltene Baznīcas laukuma 
rekonstrukcija 

  0,4   

 Smiltene Limbažu ielas izbūve (un 
Vidzemes un Vēju ielu 
izbūve) 

Rīgas  Daug
avas 

2+0,2+
0,4 

  

 Smiltene Kalēju iela Gauj
as 

Daug
avas 

0,2   

 Smiltene Mazā jaunā iela Dzirn
avu 

 0,3   

 Smiltene Valkas ielas nobrauktuve   0,2   

 Smiltene Kaikas iela  Rīgas  1,2   

 Smiltene Ezera iela Rūpn
iecīb
as 

 0,3  tilts 

 Smiltene Rīgas iela Kaika
s 

Raiņa 1   

 Smiltene Mežoles iela Pilsk
alna 

Blau
maņ
a 

0,4   

 Smiltene Galdnieku iela Lejas Jaun
ā 

0,7   

 Smiltene Krasta iela Raiņa  0,15   

 Smiltene Mūrnieku iela   0,45   

 Smiltene Audēju iela Valmi
eras 

Nobr
aukt
uve  

0,3   

 Kopā Smiltenē: 13,8   

 Pavisam kopā: 133,34   

Datu avots: Pašvaldības dati 2012.gada marts 
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13.pielikums 
Smiltenes novada  attīstības programmas 

Esošās situācijas analīzei, I sējums 
Smiltenes novada amatnieki 

Teritorija Amatnieks, organizācija Amats 

Smiltene Tautas lietišķās mākslas 
studija "Smiltene" vadītāja 
Inese Kauliņa  

Rokdarbi 

 Alberts Mednis Mucenieks 

 Elīna Paegle           Salmu un smilgu audumi (vairs neauž dzimusi 
1923.g.) 

 Ausma Dūle           Audēja,mežģīnes 

 Ārija Skudriņa        Audēja 

 Rūta Zariņa             Adījumi 

 Raita Leite               Lielvārdes jostas 

 Ilga Pūre                  Rokdarbniece 

 Dzintra Kalniņa          Audēja 

Blomes pagasts Iveta Rone Keramiķe 

 Laimdota Kliesmete Keramiķe 

 Jānis Keiselis Metālkalējs 

 Ārija Romanovska     Adījumi 

Variņu pagasts Maiga Āboliņa Apgleznotāja 

Launkalnes pagasts Inesis Bruņinieks Klūgu pinējs 

Grundzāles pagasts Ainārs Ozoliņš Kokamatniecība 

 Inga Ķestere rokdarbniece 

Smiltenes pagasts Astra Grīnvalde Rokdarbniece 

 Juris Traubergs Metālkalējs 

 Laima Āboltiņa Mezglotāja, knipelētāja 

 Maiga Ziediņa audēja 

 Zinaīda un Laimonis Pubuļi pinēji 

Brantu pagasts Dzintra Sābule Floriste 

 Dzidra Šūpulniece Rokdarbniece 

 Zinaīda Rezina Adījumi 

 Jānis Puntulis Senie mūzikas instrumenti 

 Egīls Zariņš Kokamatniecība 

Datu avots: Smiltenes novada TIC, pagastu pārvaldes. 
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14.pielikums 
Smiltenes novada  attīstības programmas 

Esošās situācijas analīzei, I sējums 
Smiltenes novadā pieejamie publiskie pakalpojumi 

Pakalpojumi Pakalpojuma 
pieejamība 

Pakalpojuma 
sniedzējs –

Valsts (V) vai 
pašvaldība 

(P) 

Adrese Pakalpojuma 
teritorija 

Kultūra     

Kultūras un brīvā laika pieejamība, 
dziesmu svētku procesa pieejamība 
(katrā pagastā) 
 (katrā pag.) 

Jā P Birzuļu, Launkalnes, Variņu 
tautas nami, Blomes, 
Palsmanes, Grundzāles, 
Smiltenes, Kultūras nami 
Telpas Vidzemē, 
Kalnamuižā, Bilskā 

Smiltenes 
novads 

Bibliotēkas (katrā pagastā) Jā P Smiltene, Bilska, Birzuļi, 
Loberģi, Blome, Branti, 
Grundzāle, Aumeistari., 
Launkalne, Palsmane, Variņi 

Smiltenes 
novads 

Kultūrizglītības un mākslinieciskās 
jaunrades  izpaušanas iespējas (katrā 
pagastā) 

Jā P Birzuļu, Launkalnes, Variņu 
tautas nami, Blomes, 
Palsmanes, Grundzāles, 
Smiltenes, Kultūras nami 
Telpas Vidzemē, 
Kalnamuižā, Bilskā 

Smiltenes 
novads 

Kultūrvēsturiskā mantojuma 
pieejamība (katrā pag.) 

Jā P Muzejs, pasākumi Smiltenes 
novads 

Profesionālās ievirzes mākslas un 
mūzikas izglītība 

Jā P/V Smiltenes mūzikas skola, 
Smiltenes mākslas skola 

Smiltenes 
novads, 
apkārtējie 
novadi 

Brīvdabas estrādes Jā P Smiltene, Palsmane, Blome Smiltenes 
novads, 
Vidzemes 
reģ. 

Multifunkcionāls kultūras centrs Jā P Smiltene Smiltenes 
novads, 
Vidzemes 
reģ. 

Reģionālā bibliotēka Nē P   

Sabiedriskais interneta pieejas punkts Jā 
 

 Novada bibliotēkas Smiltenes 
novads 

ES informācijas punkts Jā  Baznīcas laukums 13, 
Smiltene 

Smiltenes 
novads 

Smiltenes novada muzejs Jā  Mēru muiža, Bilskas pagasts Smiltenes 
novads 

Smiltenes novada Tūrisma 
informācijas centrs 

Jā  Dārza iela 3, Smiltene Smiltenes 
novads 

Veselība     

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta Smiltenes NMP punkts 

Jā V Smiltene Smiltenes 
novads 

     

Primārās veselības aprūpes 
pakalpojumi – ģimenes ārsti, 
feldšerpunkti (katrā pag.) 

daļēji V Smiltene, Blome, Launkalne, 
Grundzāle, Bilska, Palsmane 

Smiltenes 
novads 

Medicīniskā aprūpe mājās (ģimenes 
ārsts, māsa) 

daļēji V Smiltene, Grundzāle, 
Palsmane 

Smiltenes 
novads 

Ģimenes ārsta konsultatīvais tālrunis Jā V  Smiltenes 
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Pakalpojumi Pakalpojuma 
pieejamība 

Pakalpojuma 
sniedzējs –

Valsts (V) vai 
pašvaldība 

(P) 

Adrese Pakalpojuma 
teritorija 

novads 

Primārā veselības aprūpe- dežūrārsts 
ārpus ģimenēs ārta darba laika 

 V Smiltene Smiltenes 
novads 

Abulatorie veselības aprūpes 
pakalpojumi /Speciālistu konsultācijas, 
diagnostiskie izmeklēj., medicīn. 
Manipulāc., Medicīn. Rehabilit./ 

daļēji V SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” Dakteru 
iela 14, Smiltene 

Smiltenes 
novads 

Zobārstniecības pakalpojums Jā V Smiltene Smiltenes 
novads,  

Dienas stacionārā nodrošināta 
veselības aprūpe (ķirurģ. Operācijas, 
terapeit. Palīdzība) un pacientu 
viesnica 

daļēji V SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” Dakteru 
iela 14, Smiltene 

Smiltenes 
novads, 
Vidzemes 
reģ. 

steidzamās medicīniskās palīdzības 
punktā nodrošināta veselības aprūpe 

Jā V 1.līmeņa traumpunkts SIA 
„Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” Dakteru iela 14, 
Smiltene 

Smiltenes 
novads, 
Vidzemes 
reģ. 

stacionārais pakalpojums aprūpes 
slimnīcā un daudzprofilu slimnīcā 

Nav V   

medicīniskā izglītība kā prakses vieta Daļēji V SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” Dakteru 
iela 14, Smiltene 

Smiltenes 
novads, 
Vidzemes 
reģ. 

veselības veicināšanas reģionālo 
koordinatoru veselības veicināšanas 
aktivitātes 

Daļēji P Smiltene Smiltenes 
novads 

Nacionālais veselības dienests, 
Vidzemes nodaļa 

Jā  Pils iela 6, Smiltene 8 bijušo 
rajonu 

teritorijas 
(Valkas, 

Limbažu, 
Cēsu, 

Valmieras, 
Madonas, 
Gulbenes, 
Alūksnes, 

Balvu) 

Sociālā aprūpe     

aprūpe mājās (t.sk. drošības pogas, 
ēdiens mājās, mobilā brigāde) (katrā 
pag.) 

Jā P  Smiltenes 
novads 

sociālā darba pakalpojums (katrā pag.) Jā P  Smiltenes 
novads 

atbalsta pasākumi un konsultatīvā 
palīdzība (katrā pag.) 

Jā P  Smiltenes 
novads 

pilnā apjoma sociālā dienesta 
pakalpojumu pilns apjoms (sociālais 
darbs un pakalpojumu nodrošināšana, 
atbilstoši personu vajadzībām) 

Jā P Smiltenes novada sociālais 
dienests Dārza iela 3, 
Smiltene 

Smiltenes 
novads 

daudzfunkcionāli pakalpojumu centri , 
kur nav atsevišķo specifisko pak-mu 
 

daļēji P SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” Dakteru 
iela 14, Smiltene 

Smiltenes 
novads 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ar 
minimālu medicīnas tehnoloģiju 
pielietojumu (rehabilitācijas vienības) 

nē P   

grupu mājas (dzīvokļi) nē P   
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Pakalpojumi Pakalpojuma 
pieejamība 

Pakalpojuma 
sniedzējs –

Valsts (V) vai 
pašvaldība 

(P) 

Adrese Pakalpojuma 
teritorija 

servisa dzīvokļi nē P   

dienas aprūpes centri dažādām 
personu grupām 

daļēji P SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” Dakteru 
iela 14, Smiltene 

Smiltenes 
novads 

bērnu pieskatīšanas pakalpojumi daļēji P Smiltene Smiltenes 
novads 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
personām ar funkcionālajiem 
traucējumiem 

daļēji P SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” Dakteru 
iela 14, Smiltene 

Smiltenes 
novads 

motivācijas pasākumi jā P Smiltenes novada sociālais 
dienests 

Smiltenes 
novads 

atbalsta pasākumi riska grupu 
klientiem 

jā P Smiltenes novada sociālais 
dienests 

Smiltenes 
novads 

ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā 

jā P/V SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” Dakteru 
iela 14, Smiltene 

Smiltenes 
novads 

īslaicīga sociālā aprūpe ar 
izmitināšanu/ atelpas brīža 
pakalpojumi 

nē P/V   

nakts patversmes vai patversmes 
pakalpojumi 

daļēji P Smiltene Smiltenes 
novads 

sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
neredzīgām un nedzirdīgām 
personām, atkarīgām personām, no 
prettiesiskām darbībām cietušiem 
bērniem institūcijā, no prettiesiskām 
darbībām cietušām pilngadīgām 
personām 

daļēji P BĢAC Galdnieku iela 10B, 
Smiltene 

Smiltenes 
novads, 
Vidzemes 
reģ. 

krīzes centru pakalpojumi, uzticības 
tālrunis, psihosociālā palīdzība 

jā P BĢAC Galdnieku iela 10B, 
Smiltene 

Smiltenes 
novads, 
Vidzemes 
reģ. 

specializētās darbnīcas nē P   

tehniskie palīglīdzekļi (vismaz 
izbraukumu veidā) 

jā V Dakteru iela 14, Smiltene Smiltenes 
novads, 
Vidzemes 
reģ. 

profesionāla rehabilitācija jā V Dakteru iela 14, Smiltene Smiltenes 
novads, 
Vidzemes 
reģ. 

atskurbtuves nē P   

Izglītība, jaunatne un sports     

pirmsskolas izglītība (katrā pag.) jā P Smiltenes novads izņemot 
Smiltenes un Brantu 
pagastus. 

Smiltenes 
novads 

sākumskolas izglītība (1.-6.klase) (katrā 
pag.) 

jā P Smiltenes novads izņemot 
Smiltenes un Brantu 
pagastus. 

Smiltenes 
novads 

pamatskolas izglītība (katrā pag.) daļēji P Smiltene, Blome, Bilska, 
Grundzāle, Palsmane, Variņi 

Smiltenes 
novads 

interešu izglītības pieejamība (katrā 
pag.) 

jā P Smiltenes novads izņemot 
Smiltenes un Brantu 
pagastus. 

Smiltenes 
novads 

darbs ar jaunatni (neformālās izglītības 
piedāvājums jauniešiem, lietderīga 

daļēji P Jauniešu centri, rotaļu 
laukumi, u.c. 

Smiltenes 
novads 
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Pakalpojumi Pakalpojuma 
pieejamība 

Pakalpojuma 
sniedzējs –

Valsts (V) vai 
pašvaldība 

(P) 

Adrese Pakalpojuma 
teritorija 

brīvā laika pavadīšana) (katrā pag.) 

sporta pakalpojumi izglītības iestāžu 
sporta bāzēs (sporta zāles, sporta 
laukumi utt.)  kontekstā ar izglītības 
iestāžu tīklu (katrā pag.) 

daļēji P/V Pie visām izglītības iestādēm 
un Vidzemē 

Smiltenes 
novads 

vispārējā vidējā un profesionālā 
izglītība 

jā P/V Smiltene Smiltenes 
novads, 
Vidzemes 
reģ. 

speciālā izglītība jā P Palsmane Smiltenes 
novads, 
Vidzemes 
reģ. 

profesionālās ievirzes sporta izglītība 
(sporta skolas un sporta klubi) 

jā P Smiltene Smiltenes 
novads, 
Vidzemes 
reģ. 

pieaugušo formālā un neformālā 
izglītība (P) 
 

jā P Smiltene, Palsmane Smiltenes 
novads, 

multifunkcionālie jauniešu centri jā P Smiltene Smiltenes 
novads, 

Valts ģimnāzija nē P   

reģionālas nozīmes sporta bāzes daļēji P/V Smiltene Smiltenes 
novads, 
Vidzemes 
reģ. 

Uzņēmējdarbība     

biznesa konsultants (lauku speciālisti, 
vismaz uz laiku) (katrs pag.) 

jā P Visi pagasti Smiltenes 
novads, 

biznesa eksperts nē P   

biznesa dārzi nē P rada vidi   

biznesa inkubators nē P rada vidi   

Labklājība     

Nodarbinātības valsts aģentūra, Valkas 
filiāle, Smiltene 

Jā  Pils iela 6, Smiltene Smiltenes 
novads 

Smiltenes novada bāriņtiesa Jā  Dārza iela 3, Smiltene Smiltenes 
novads 

Ekonomika, būvniecība     

Valsts ieņēmumu dienests Valkas 
klientu apkalpošanas centrs, Smiltene 

Nav visi 
pakalpojumi 

 Dakteru iela 28, Smiltene Smiltenes 
novads 

Smiltenes novada būvvalde Jā  Dārza iela 3, Smiltene Smiltenes 
novads 

Iekšlietu institūcijas     

Valsts policija, VRP, Smiltenes iecirknis 
iekšlietas 

Jā  Pils iela 2a, Smiltene Smiltenes 
novads 

VUGD, VRB, Valkas daļa, Smiltenes 
postenis iekšlietas 

Darbības 
kapacitāte 
neatbilst 
novada 
vajadzībām 

 Baznīcas laukums 12, 
Smiltene 

Smiltenes 
novads 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 
Valkas nodaļa, Smiltenes filiāle 

1 x nedēļā  Dārza 11, Smiltene Smiltenes 
novads 

Pašvaldības policija jā  Smiltene, Pils iela 2a Smiltenes 
novads 
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Aizsardzības institūcijas     

Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs 3. 
Novada nodaļa 218. Smiltenes 
jaunsargu vienība 

  Smiltene Smiltenes 
novads 

Tieslietas     

Notārs 3 x nedēļā  Dārza iela 11, Smiltene Smiltenes 
novads 

Sakari, transports     

VAS „Latvijas Valsts Ceļi”, Vidzemes 
reģions, Smiltenes nodaļa 

Jā  Dakteru iela 28, Smiltene Smiltenes, 
Valkas, 
Strenču 
novadi, daļēji 
Naukšēnu, 
Apes, Raunas 
novadi 

VAS „Latvijas Pasts” Smiltenes pasta 
nodaļas  

Jā  Smiltenes pilsēta, Bilskas, 
Blomes, Grundzāles, 
Launkalnes, Palsmanes, 
Variņu pagasti 

Smiltenes 
novads 

SIA „VTU Valmiera” Smiltenes autoosta  Jā  Pils iela 1, Smiltene Smiltenes 
novads 

Zemkopība, mežsaimniecība     

VMD „Ziemeļvidzemes 
virsmežniecība”, Smiltenes birojs 

Jā  Baznīcas laukums 16, 
Smiltene 

Smiltenes 
novads 

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi" Vidzemes 
reģiona meliorācijas nodaļas Valkas 
sektors 

  Dakteru iela 28, Smiltene Bijušais 
Valkas rajons 

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības 
centrs, Valkas konsultāciju birojs, 
struktūrvienība Smiltenē  

Jā   Kalnamuiža 6, Smiltenes 
pagasts 

Smiltenes 
novads 

AS „LVM” Austrumvidzemes 
mežsaimniecība 

Jā   „Mežsaimniecība”, Silva, 
Launkalnes pagasts 

Alūksnes, 
Gulbenes un 
Valkas novadi 

Komunālie pakalpojumi     

SIA „Smiltenes NKUP” Jā  Pils iela 3A Smiltenes 
novads 

SIA „ZAAO” – eko laukums jā  Smiltene, Limbažu iela 8 Smiltenes 
novads 

SIA „ZAAO” – eko punkti jā  Visi pagasti Smiltenes 
novads 

AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas 
centrs 

nē    

SIA „Lattelekom” klientu apkalpošana nē    

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība, 2012.(izmatota VARAM sagatavotā Pakalpojumu „groza” 
metodika) 
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15.pielikums 
Smiltenes novada  attīstības programmas 

Esošās situācijas analīzei, I sējums 
 
 

Smiltenes novada industriālās teritorijas 

Nr. Atrašanās vieta 
Platība, 

Īpašumtieības 
Uzņēmumi 

Pieejamās 
komunikāci

jas 

Pašvaldības rīcībā 
esošā informācija 

par uzņēmēju 
pieprasījumu 

Pašvaldības plāni un 
iespējas industriālās 

zonas attīstībai 

1. Smiltenes 
pilsēta, 
Limbažu, 
Celtnieku, Rīgas, 
Kaikas ielu 
rajons 

~60ha; 
galvenokārt 
privātas 
teritorijas; 
pašvaldības 
īpašumā ~2ha 

SIA „Lanificus” 
SIA „Antique 
wood” 
SIA „V-NAMS” 
SIA „JSBJ” 
SIA „ZAAO” eko 
laukums 
SIA „8CBR” 
SIA „SM Energo” 
galdniecība 
SIA „TROLL 
Smiltene” 
SIA"KOPUZŅĒMU
MS MEŽA PILS 
LTD." 
VTU Valmiera 
SIA „Privātbūve”; 
u.c. 

Asfaltētas 
ielas; 
E,U,K,ST, 
S* 

Ir pieprasījums 
pēc jaunām 
ražošanas 
teritorijām šajā 
zonā. Trūkst 
komunikāciju. 

Plānota Limbažu 
ielas turpinājuma 
izbūve, kas šo zonu 
tieši sasaistīs ar 
valsts ceļu P18 
(Valmiera –
Smiltene) 

2. Smiltenes 
pilsēta, 
Smiltenes 
pagasts 
(Grotūzis) 
Dzirnavu, Mazās 
Jaunās ielu 
rajons 

~20ha; 
Privātas 
teritorijas 

AS „Sadales tīkli” 
Sia „ASE” 
Sia „Lauku apgāds 
un meliorācija” 
Autoserviss 
SIA „MAS LTD” 
SIA „Madara 89” 
Šūšanas cehs 
SIA „NOMA MV” 
SIA „MV39” 
u.c. 

Asfaltētas 
ielas; 
E,U,K, S* 

Zonā ir vairāki 
neizmantoti 
ražošanas objekti, 
kas ir 
privātīpašumā. 

Grotūža ielas 
rekonstrukcija, 
Mazās Jaunās ielas 
rekonstrukcija 

3. Launkalnes 
pagasts, Silva 

4,4ha; privātas 
treritorijas 

SIA „Smiltenes 
MRS” 
AS „Strenču 
mežrūpniecības 
saimniecība” 
SIA „Evento” 
SIA „Fado Baltic” 
SIA „Alūksnes 
agro” 
SIA „AGRO 
SMILTENE” 
IK „SMILTS” 
SIA „SMILTENE 
MS” 
SIA „AL MEŽS” 
SIA „STELAKS” 
SIA „ANGUNDE” 
SIA „AK 3” 
SIA „SPICE D” 

Asfaltēts 
ceļš; 
E,U,K,S* 

- - 



 

244 
 

SIA „SILVA 
SERVICES AND 
LOGISTICS” 
SIA „ELVARS” 

4. Launkalnes 
pagasts, Silva 
(Silvas 
kokaudzētava) 

11ha; privātas 
treritorijas 

SIA „SMILTENE 
IMPEX”; 
Kokaudzētava 

Grans ceļš; 
E, S 

Ir teritorija, kur 
paplašināties, 
nepieciešamības 
gadījumā 

Nepieciešams 
asfalta segums uz 
a/s „LVM” autoceļa, 
pa kuru var piekļūt 
teritorijai 

5. Launkalnes 
pagasts, Pavāri 

2ha; privātas 
treritorijas 

Autoserviss 
Tol Met 

Asfaltēts 
ceļš; E;S 

Pieejamas brīvas 
teritorijas un 
industriālās ēkas 

- 

6. Launkalnes 
pagasts (pie A2 
šosejas) 

56ha; privātas 
treritorijas 

A/s „STORA ENSO 
LATVIJA” 
SIA „GRAANUL 
INVEST” 

Asfaltēts 
ceļš; E;S 

Ir teritorija, kur 
paplašināties, 
nepieciešamības 
gadījumā 

- 

7. Launkalnes 
pagasts, Rauziņa 

13ha; privātas 
treritorijas 

Sia „Vudlande” Grans ceļš; 
E, S 

Teritorija ir daļēji 
aizpildīta 

Nepieciešams 
asfaltēt pieguļošo 
valsts ceļu V252 

8. Bilskas pagasts, 
Mēru ciems 

9ha; privātas 
treritorijas; 6 
ha pašvaldības 
īpašums 

Gateris; kalte Asfaltēts 
ceļš; E;U;S 

Pieejamas brīvas 
teritorijas 

- 

9. Bilskas pagasts, 
Bilskas ciems 

15ha; privātas 
treritorijas; 
Pašvaldības 
īpašumā 1,2ha 

SIA  „Druva” Asfaltēts 
ceļš; 
E;U;K;S 

Pieejamas brīvas 
teritorijas 

- 

10. Bilskas pagasts, 
Lobērģu ciems 

8ha; privātas 
treritorijas; 
Pašvaldības 
īpašumā 3,4ha 

SIA „Druva”; Bij. 
Fermu komplekss 

Asfaltēts 
ceļš; E;U;S 

Pieejamas brīvas 
teritorijas 

- 

11. Smiltenes 
pagasts, Brutuļi 

63ha; privātas 
treritorijas 

 SIA „Kalna 
domēni” 
Asfaltbetona 
ražotne 
SIA „Privātbūve”; 
SIA 
„NKUP”attīrīšanas 
iekārtas 

Asfaltēts/g
rants ceļš; 
E;U;K;S 

Pieejamas brīvas 
teritorijas 

Nepieciešama 
piegulošā valsts 
ceļa V243 
asfaltēšana 

12. Palsmanes 
pagasts, 
„Lūkupes 
ferma”,  

14ha; privātas 
treritorijas 

SIA „AGLE” 
SIA „PALSMANE” 
Kalte, pagrabs, 
tukšs gateris 

Grans ceļš; 
E, S 

Pieejamas brīvas 
teritorijas 

- 

13. Palsmanes 
pagasts, 
Palsmane, 

8ha; privātas 
treritorijas 

SIA 
„Palsmane”garāž
as 
Konservu cehs 
Gateris – tukšs 

Asfaltēts 
ceļš; E;U;S 

Pieejamas brīvas 
teritorijas 

- 

14. Brantu pagasts 
Vidzemes 
ciems,  

6ha; privātas 
treritorijas 

SIA „Vidzemīte” 
SIA „VAL. MET.A.” 
SIA „Vidzemes 
energoceltnieks” 

Asfaltēts 
ceļš; 
E;U;K;S 

Teritorija ir daļēji 
aizpildīta 

- 

15. Blomes pagasts 
„Lapsiņas”,  

8ha; privātas 
treritorijas 

SIA „MMA” 
Gateris; 

Asfaltēts 
ceļš; E; S 

Pieejamas brīvas 
teritorijas 

Paredzēta 
pašvaldības ceļa 
(Lapsiņas- Pāņi) 
rekonstrukcija 
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16. Blomes pagasts, 
Blome, „Zeltiņi” 

5ha; privātas 
treritorijas; 
Pašvaldības 
īpašumā 0,8ha 

Bij. Fermu 
komplekss 

Grantsceļš; 
E;U;K;S 

Pieejamas brīvas 
teritorijas 

- 

17. Grundzāles 
pagasts 
Grundzāle, 

16ha; privātas 
treritorijas 

Bij. Fermu 
komplekss; 
noliktavas 

Asfaltēts 
ceļš; E; S 

Pieejamas brīvas 
teritorijas un 
industriālās ēkas 

- 

18. Variņu pagasts, 
Variņi, 
„Mehāniskās 
darbnīcas” 

15ha; privātas 
treritorijas 

SIA „Dzērve” 
SIA „Palsa” 
Autoserviss 
Mehāniskās 
darbnīcas 

Asfaltēts 
ceļš; 
E;G;U;K;S 

Pieejamas brīvas 
teritorijas 

- 

19. Variņu 
pagasts,Variņi, 
„Putnu ferma” 

15ha; privātas 
treritorijas 

SIA „Palsa”kalte 
Bijušais visu 
fermu komplekss 

Asfaltēts 
ceļš; 
E;G;U;K;S 

Pieejamas brīvas 
teritorijas un 
industriālās ēkas 

- 

20. Variņu pagasts 
Variņi, 
„Lidlauks”  

11ha; privātas 
treritorijas 

A/s „Latvijas 
finieris” 

 - - 

*E-elektrība; G-Gāze; U-ūdensapgāde; K-kanalizācija; ST-Siltumtrase; S - sakari 


