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IEVADS
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski augstākais vietējās 
pašvaldības attīstības plānošanas dokuments, saskaņā ar kuru 
izstrādāta Smiltenes novada attīstības programma un Smiltenes 
novada teritorijas plānojums.  

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir novada ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokuments (līdz 2037.gadam), kurā 
noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un 
telpiskās attīstības perspektīva. 

Dokuments izstrādāts, ievērojot hierarhiski augstāk esošu attīstības 
plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma uzstādījumus un 
prioritātes. 

Dokuments sagatavots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta 
„Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana” (projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/102) 
ietvaros. Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrādātājs ir SIA „Reģionālie projekti”. 

Izmantoti Smiltenes novada domes izsludinātā bērnu zīmējumu 
konkursa „Mana Smiltenes novada nākotnes vīzija” darbi. 

Krista Megija Brikmane, 8 gadi. 
Es būšu tērpu māksliniece. Tad Latvijas vārds skanēs pasaulē. Es dzīvošu Smiltenes novada 
Palsmanes pagasta Rauzā 
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SMILTENES NOVADS 2013 
Smiltenes novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Smiltenes 
pilsētu un astoņus apkārtējos pagastus– Smiltenes, Blomes, Brantu, 
Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas. 

Ģeogrāfiskais novietojums. Smiltenes novads atrodas Vidzemē, Vidzemes 
plānošanas reģionā. Robežojas ar Strenču, Valkas, Apes, Gulbenes, 
Raunas, Beverīnas, Vecpiebalgas un Priekuļu novadiem. Attālums no 
Latvijas galvaspilsētas Rīgas – 132 km, Valmieras – 35 km, Cēsīm – 50 km, 
Valkas– 45 km, Igaunijas robežas– 40 km. Smiltenes novada teritorijas 
kopēja platība – 947 km2.1 Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta.  

 

 1.attēls. Smiltenes novads Latvijā 

                                                           
1
 Centrālās statistikas pārvaldes dati 

Dabas resursi. Nozīmīgākie dabas resursi ir lauksaimniecības un meža 
teritorijas. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 37%2 no novada 
kopējās teritorijas, tās visvairāk ir Grundzāles un Bilskas pagastos 
Augstākās kvalitatīvais vērtējums ir Smiltenes un Variņu pagasta 
lauksaimniecības zemēm. Meži aizņem 52% novada teritorijas. Mežu 
platības ir pietiekamas lauksaimnieciskās ražošanas un celtniecības 
nodrošināšanai ar kokmateriāliem, kokapstrādes uzņēmumu attīstībai. 
Smiltenes novadā uz 1 iedzīvotāju ir vidēji 3,21 ha meža zemes (Latvijā 
vidēji 1,25 ha). Lielākie mežu masīvi plešas novada ziemeļu, vidus un 
dienvidu daļā, visvairāk mežu ir Launkalnes pagastā -16,77% no novada un 
72,3% no pagasta teritorijas. Smiltenes novada Variņu un Smiltenes 
pagastos atrodas reģiona nozīmes lauksamniecības zemju areāli, kurās ir 
potenciāls konkurētspējīgai lauksaimniecībai. 

 

                                                           
2
 Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām (pēc nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa) un pa zemes lietošanas veidiem (ha) uz 01.01.2013, Valsts zemes dienesta dati  

52,4% 
37,1% 

2,9% 1,8% 

1,8% 

1,5% 

1,2% 1,2% 

2.attēls. Zemes lietojuma veidi 

mežs

lauksaimniecībā izmantojamās
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pārējās zemes
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Abula upe, ezeri, slīpās nogāzes un salīdzinoši mazais attālums starp 
ezeriem ir piemērota vide ainaviskās telpas attīstīšanai. Neskartās dabas 
teritorijas, bioloģiskā daudzveidība ir resursi, kurus, atbilstoši pielāgojot, 
var izmantot pilsētas un novada lauku teritoriju ekonomiskā potenciāla 
palielināšanai, ekonomiskās aktivitātes veicināšanai, kā arī iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanai.  

Smiltenes novadā izplatītākie ir derīgie izrakteņi, kas izmantojami 
būvmateriālu ražošanai. Izejvielu resursi spēj pilnīgi nodrošināt ne tikai 
iekšējā tirgus vajadzības, bet arī ļauj eksportēt daļu izejvielu vai no tām 
iegūto produkciju. Saglabājoties 2010. gada smilts un grants ieguves 
intensitātei, izpētīto un novērtēto derīgo izrakteņu krājumu Smiltenes 
novadā pie šādas izstrādes pietiks vēl vismaz 200 gadiem. 

Derīgo izrakteņu atradnes Smiltenes novada pagastu teritorijās ir 
izvietotas vienmērīgi, katrā pagastā ir vidēji no 3 līdz 5 atradnēm. 
Dolomīts ir Palsmanes, Grundzāles un Bilskas pagastos, pārējos pagastos ir 
smilts-grants un smilts atradnes. Dolomīta atradne „Dzeņi” atrodas triju 
pagastu teritorijā – Palsmane, Grundzāle un Bilska. 

Īpaši aizsargājamās un ainaviskās teritorijas. Smiltenes novadā ir 5 dabas 
liegumi, 4 dabas pieminekļi, 33 mikroliegumi, 15 dižkoki. Ievērojamākie 
parki - Mēru muižas parks, Smiltenes, Palsmanes, Aumeisteru parki. Pie 
Silvas atrodas dendrārijs, Bilskā un Jaunsmiltenē – aizsargājamas alejas. 

Kultūrvēsturiskā vide. Nozīmīgākie kultūrvēsturiskie un tūrisma objekti ir 
Smiltenes muižas komplekss, Vācu ordeņa pilsdrupas un siera namiņš, 
Mēru muiža un novada muzejs, Aumeisteru un Palsmanes muižas, 
Cērtenes pilskalns, Lizdoles ezers un tā apkārtne, Smiltenes pilsētas un 
novada ciematu centri, kā arī vēl daudzas citas interesantas apskates 
vietas un objekti.  

Smiltenes novadā kopumā atrodas 62 valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā iekļautu objektu. Smiltenes novada amatnieki 

piedāvā tūrisma maršrutu pēc latviskā uz Smilteni, kurā tiek popularizēts 
latviskais produkts – rudzu maize, sviests, siers, medus un latviskais darba 
tikums. 

Iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits 2013.gada jūlijā – 138073. Kopš 2009.gada 
jūlija iedzīvotāju skaits samazinājies par 535 jeb 3,73%4. Pēc etniskā 
sastāva 94,3% novada iedzīvotāju ir latvieši, 3,1% krievi, 0,8%, baltkrievi, 
citas tautības – 1,9%5. 

 

 

                                                           
3
 Iedzīvotāju reģistra dati, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, http://www.pmlp.gov.lv/ 

4
 Iedzīvotāju reģistra dati, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, http://www.pmlp.gov.lv/ 

5
 Iedzīvotāju reģistra dati, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, http://www.pmlp.gov.lv/ 
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Vidējais iedzīvotāju blīvums – 14,58 iedz./km2. 5390 (42%)iedzīvotāju 
dzīvo Smiltenes pilsētā.  Līdz darbspējas vecumam – 14,26% iedzīvotāju, 
darbspējas vecumā 65,62%, virs darbspējas vecuma – 20,12%6. 
Demogrāfiskā slodze – 524. 

  

Transporta infrastruktūra. Nozīmīgākais novada teritoriju šķērsojošais 
autoceļš - Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (A2). Reģionālie autoceļi savieno 
novadu ar lielākajām reģiona pilsētām – Smiltene–Valka (P24), Valmiera–
Smiltene (P18), Smiltene–Velēna–Gulbene (P27), Smiltene–Strenči (P25). 
Smiltenes novadu šķērso 24 valsts vietējie autoceļi, kas savieno Smiltenes 
novada centru – Smiltenes pilsētu ar visiem novada pašvaldības pagastu 
centriem. No Smiltenes pilsētas pagastu centri ir sasniedzami 25 minūšu 
braucienā ar vieglo automašīnu. Smiltenes novadā vairāk nekā 65,75 km 
valsts autoceļu ir kritiskā – avārijas stāvoklī un tiem nepieciešami 
rekonstrukcijas darbi.  

Pašvaldības ceļi veido 329,99 km garu tīklu, ielu kopgarums - 83,368 km.  
Pēdējos gados īstenoti vairāki pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas 
projekti, regulāri tiek plānoti līdzekļi ielu un ceļu uzturēšanai. 

Pilsētā un pagastu ciemos sakārtojami (rekonstruējami) ielu posmi ir ar 
lielāko satiksmes intensitāti, kā arī rekonstruējami ceļu posmi, kas kavē 

                                                           
6
 Iedzīvotāju reģistra dati, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, http://www.pmlp.gov.lv/ 

Smiltenes novada attīstību un saikni ar blakus esošajiem novadiem, 
pilsētām, pilsētas drošu pieejamību.  

Izmantojot sabiedrisko transportu iespējams nokļūt galvaspilsētā un 
tuvākajās pilsētās un apdzīvotajās vietās. Smiltenes autoosta vidēji dienā 
apkalpo 30 reisus, Smiltenes novadā tiek pārvadāti vidēji 15000 pasažieru 
mēnesī. Nepietiekošs sabiedriskā transporta pārvadājumu maršrutu skaits 
pagastos. Darbaspēka iespējas ar sabiedrisko transportu nokļūt Smiltenē 
no novada apdzīvotajām vietām vērtējamas kā nepietiekamas7.  

Skolnieku pārvadājumiem izveidoti skolēnu pārvadājumu maršruti, dienā 
tiek veikti vairāk kā 30 reisi, pārvadājot ap 400 skolēnu8. 

Inženierkomunikācijas. Smiltenes novadu šķērso divas 110 kV 
elektropārvades līnijas, 20 kV un 0,4 kV gaisvadu un kabeļu 
elektropārvades līnijas. Centralizēta ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas sistēmas izbūvētas Smiltenes pilsētā, Variņu, 
Vidzemes, Silvas, Grundzāles, Bilskas, Palsmanes, Mēru, Kalnamuižas, 
Brutuļu un Launkalnes ciemos. Siltumapgādes sistēmas izbūvētas 
Smiltenē, Palsmanē, Variņos, Kalnamuižā un Mēros.  

5 km attālumā no Smiltenes stiepjas maģistrālais gāzes vads Korneti – 
Inčukalns. 2005. gadā sagatavots Smiltenes gazifikācijas projekts, taču nav 
īstenots. Smiltenes novadā dabasgāzi apkurei izmanto Variņu un 
Palsmanes pagastos. Variņu pagastā ir pieejama dabas gāzes sadales 
infrastruktūra.  

Ielu apgaismojums izbūvēts Smiltenē, Blomē, Kalnamuižā, Bilskā, 
Grundzālē, Palsmanē, Variņos, Launkalnē, Silvā un Vidzemē. 

                                                           
7
 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam, Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā 

ar SIA „Konsorts” un SIA „Baltkonsults” 
8
 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam, Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā 

ar SIA „Konsorts” un SIA „Baltkonsults” 
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Mobilo elektronisko sakaru pakalpojumus sniedz lielākie Latvijas mobilo 
elektronisko sakaru operatori. Novada pagastu teritorijā mobilo sakaru 
pārklājums ir nepilnīgs. Pilsētas un lauku iedzīvotājiem pieejami interneta 
pakalpojumi. Novada lauku teritorijā nepieciešams lielāks interneta datu 
pārraides ātrums. 

Smiltenes novadā darbojas 8 hidroelektrostacijas. 

Uzņēmējdarbības vide. Smiltenes novada teritorijā reģistrēti 1098 
uzņēmumi9. Pēc reģistrēto uzņēmumu skaita visvairāk pārstāvētās 
ekonomikas nozares ir lauksaimniecība un mežsaimniecība - 45% no 
ekonomiski aktīvajām tirgus sektora statistikas vienībām, tikpat darbojās 
pakalpojumu sfērā, 7% – rūpniecībā un 3% – būvniecībā10.  

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.  

Pašvaldības teritorijā atrodas reģiona lielākie kokapstrādes, mežistrādes 
un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumi - AS „Stora Enso Latvija”, SIA 
„Grannul Invest”, SIA „Vudlande”, SIA „Smiltene IMPEX”, SIA „Troll 
Smiltene”, SIA „Smiltenes piens”. Lielākais ceļu būves uzņēmums - SIA „8 
CBR”. 

Pēc tirdzniecības apgrozījuma lielākie uzņēmumi ir koncentrējušies 
mežsaimniecībā, kokapstrādē, tirdzniecībā, ceļu būvniecībā un pārtikas 
produktu ražošanā.  

                                                           
9
 Lursoft Statistikas dati 03.06.2013. 

10
 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam, Smiltenes novada 

pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts” un SIA „Baltkonsults” 

1.tabula. Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2012.gadā
11

 

Nr. p.k. Uzņēmums (Apgrozījums 
LVL) 

Izmaiņas 
pret 2011.g. 

1 AS "STORA ENSO LATVIJA" 46,86 milj. -16% 
2 SIA "FIRMA MADARA 89"  29,75 milj. 17% 
3 SIA "8 CBR" 19,46 milj. 9% 
4 SIA "GRAANUL INVEST" 12,77 milj. 47% 
5 SIA "Graanul Pellets" 11,20 milj. nav datu 
6 AS "SMILTENES PIENS" 8,56 milj. 22% 
7 SIA "SMILTENE IMPEX" 8,30 milj. 8% 
8 AS "Strenču mežrūpniecības 

saimniecība" 
6,56 milj. -14% 

9 SIA "LAUKU APGĀDS UN 
MELIORĀCIJA" 

5,63 milj. 0% 

10 SIA "TROLL Smiltene" 3,91 milj. 8% 

No komercstruktūrām, kas veic aktīvu uzņēmējdarbību 100 uzņēmumi ar 
vislielāko apgrozījumu summārais apgrozījums 2010. gadā veidoja 163 
milj. latu. 85% no komercstruktūru summārajiem ieņēmumiem Smiltenes 
novadā veidoja uzņēmumi, kuru gada apgrozījums pārsniedz 1 miljonu 
latu (18 uzņēmumi ar kopējo apgrozījumu 138,4 milj. latu). Skaitliski 
vislielākā grupa – uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 200 tūkst. latu veido tikai 
3% (5 miljonus latu). 

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.   

Novadā ir kvalificēts darbaspēks novadam tradicionālajās nozarēs. Tomēr 
iedzīvotāju izceļošana un skaita samazināšanās nākotnē negatīvi ietekmēs 
darbaspēka pieejamību. Tādēļ nepieciešams pilnveidot dzīves vidi novadā, 
nodrošināt dzīvojamo fondu, radīt iedzīvotājus piesaistošus objektus un 
                                                           
11

 Lursoft Statistikas dati 30.07.2013. 

https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=EXATIEEHSYABOLXKUOIGVMFDTHKYCW
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pakalpojumus. Jāattīsta esošās industriālās zonas un jāveido jaunas, 
jāsniedz plašs atbalsts jaunajiem uzņēmējiem. Uzņēmējdarbības vides 
veicināšanai aizvien lielāka loma būs Valsts tehnikumam. 

Izglītība. Novada teritorijā nodrošinātas iespējas saņemt pirmsskolas, 
vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu 
izglītību 19 izglītības iestādēs: 

 2 pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības grupas 8 
skolās; 

 5 pamatskolas un 2 sākumskolas;  
 vidusskola un ģimnāzija; 
 speciālā internātpamatskola; 
 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes - Smiltenes pilsētas Bērnu 

un jaunatnes sporta skola, Smiltenes Mūzikas skola, Smiltenes 
Mākslas skola; 

 interešu izglītības iestāde - Bērnu jauniešu interešu izglītības centrs; 
 profesionālā izglītības iestāde - Smiltenes Valsts tehnikums – 

profesionālā vidusskola; 
 Baltijas starptautiskās akadēmijas filiāle; augstskolas „Attīstība” 

filiāle. 

Ne tikai augstskolu filiāles un Valsts tehnikumu, bet arī Mākslas, mūzikas 
un sporta skolas bez Smiltenes novada bērniem apmeklē arī kaimiņu 
novadu bērni. 

Vispārizglītojošajās skolās jāveicina bērnu iesaiste ārpus skolas aktivitātēs. 
Latvisko tradīciju nodošana bērniem jāveicina ne tikai vispārizglītojošās 
skolās, bet arī pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Smiltenes novadā nav vienotas mācību iestādes, kura piedāvātu un 
nodrošinātu mūžizglītības iespējas. Apmācības, kursi, semināri, publiskās 
lekcijas notiek novada izglītības iestādēs. Jāizveido mūžizglītības vienota 
sistēma un jāpaplašina mūžizglītības piedāvājums.   

Samazinoties dzimstībai un pieaugot migrācijas procesiem uz ekonomiski 
attīstītām teritorijām, katru gadu bērnu un jauniešu skaits novadā kļūst 
mazāks. Salīdzinot 2009./2010.m.gadu ar 2011./2012.m.gadu, Smiltenes 
novadā skaits sarucis par 13,89%12. Tas liecina, ka tuvākajos gados 
izglītojamo skaita palielinājums nav gaidāms.  

Smiltenes novada pašvaldību apvienošanās (sadarbības) iespēju izpētes 
projekts (2003.g.) apliecina, 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 pamatskola13. 

Pēdējo gadu laikā izglītības iestādēs ieviesti daudzi nozīmīgi 
infrastruktūras uzlabošanas projekti – veikta ēku siltināšana, atjaunoti 
jumti, iegādāts aprīkojums. 

Kultūra. Smiltenes novadā darbojas Smiltenes pilsētas Kultūras centrs, 
Smiltenes novada bibliotēka (ar apakšstruktūrām), bibliotēkas Smiltenes 
pilsētā un gandrīz katrā pagastā. Tūrisma informācijas centrs, Smiltenes 
novada muzejs (nepieciešama pilnveidošana), Blomes, Variņu, Launkalnes 
un Birzuļu tautas nami, Grundzāles un Palsmanes kultūras nami.  

Tautas/kultūras nami nodrošina kultūras mantojuma un tautas tradīciju 
saglabāšanu, kultūras dzīves norišu daudzveidību un pieejamību pagastos 
un pilsētā. Pašvaldība regulāri veic ieguldījumus kultūrvēstures 
saglabāšanā (kultūras nami, brīvdabas estrādes, u.c.). Smiltenes novadā 
darbojas amatierteātri, kori, deju kolektīvi, folkloras kopas, vokālie 
ansambļi, pūtēju orķestris, pārstāvot plašu tautas mākslu un sniedzot 
iedzīvotājiem daudzveidīgas iespējas.  

                                                           
12

 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam, Smiltenes novada pašvaldība 

sadarbībā ar SIA „Konsorts” un SIA „Baltkonsults” 
13

 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam, Smiltenes novada pašvaldība 

sadarbībā ar SIA „Konsorts” un SIA „Baltkonsults” 
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Smiltenes novadā 2010.gadā amatieru mākslas kolektīvos bija 
iesaistījušies 647 iedzīvotāji (4,8% no iedzīvotāju skaita).  

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra bērnu pulciņus un 
kolektīvus 2011.gadā apmeklēja 996 novada bērni. 

Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaits, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiem, 
Smiltenes novadā, līdzīgi kā Vidzemē kopumā krietni pārsniedz pārējo 
Latvijas reģionu rādītājus - Smiltenes novadā - 48,23, Vidzemes reģionā - 
56,4, Latvijā – 33,2 kolektīvu dalībnieki rēķinot uz 1000 iedzīvotājiem14. 

Sporta un aktīvās atpūtas iespējas. 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. Nozīmīgākie sporta 
infrastruktūras objekti - Sporta komplekss pie Tepera ezera, kas ietver arī 
peldētavu, blakus atrodas mežs ar marķētām takām skrējējiem, 
nūjotājiem, velobraucējiem, slēpotājiem, SKSC Sporta halle, Smiltenes 
ģimnāzijas sporta komplekss, Autokrosa trase, sporta zāles un sporta 
kompleksi pagastu ciemos.  

Smiltenes un apkārtnes mežos izveidotas marķētas velotakas, 
labiekārtotas atpūtas vietas pie Niedrāja, Spiciera ezeriem, Cērtenes 
pilskalnā. Orientēšanās sporta vajadzībām izgatavotas vairāk nekā 20 
kartes. Iekārtotas dabas takas nūjošanai, slēpošanai Niedrāja apkārtnē, 

                                                           
14

 dati - Kultūras ministrijas Reģionālās kultūrpolitikas un informācijas analīzes nodaļa, 

http://www.vidzeme.lv/lv/kultura/ 

Matuļu dabas takas, Meža draugu birztaliņa „Trīssaliņās”, izziņas taka par 
„Lejas Kleperos”. 

Lai novadā nodrošinātu vismaz vienu sporta kompleksu, kur rīkojamas 
sacensības un pasākumi plašai sabiedrības daļai, pilnveidojams sporta un 
atpūtas komplekss „Teperis”. 

Sociālā drošība un veselības aprūpe. Sociālos pakalpojumus novada 
teritorijā sniedz Smiltenes novada domes Sociālais dienests, Smiltenes 
novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs, SIA „Smiltenes Sarkanā Krusta 
slimnīca”. 01.08.2011 Smiltenes novada teritorijā darbojās 10 ģimenes 
ārstu prakses, no tām septiņas reģistrētas Smiltenē, divi Grundzāles 
pagastā un viens Palsmanes pagastā. Grundzāles pagastā reģistrēta 
ambulance, Bilskas, Blomes, Variņu un Launkalnes pagastos -feldšeru 
punkti.  Smiltenes pilsētā pakalpojumus sniedz 14 ārstu prakses. 

Sociālās aprūpes sistēma ir pilnveidojama, jo daudzi sociālie pakalpojumi 
Smiltenes novadā nav pieejami. 

Kapsētas. Smiltenes novadā darbojas 4 kapsētas. Smiltenes novada 
pierobežas pagastu iedzīvotāji izmanto citu pašvaldību administratīvajās 
teritorijās esošās kapsētas. Pašvaldības vērtējumā kapsētu infrastruktūra 
ir neapmierinoša. Smiltenes pilsētas kapsēta ir izsmēlusi savu resursu, ir 
jāplāno jaunas kapsētas izveide, iespējamā vieta - Launkalnes pagasta 
teritorijā – pie valsts galvenā autoceļa A2 teritorijā pie viadukta Rīgas 
virzienā. 

2013.gada maijā pieejamie publiskie pakalpojumi Smiltenes novada apdzīvotajās 
vietās atbilstoši „Reģionālās politikas pamatnostādnēm līdz 2020.gadam” 
attēloti 7.attēlā.  

2013.gada maijā pieejamie pakalpojumi Smiltenes novada apdzīvotajās vietās 
papildus „Reģionālās politikas pamatnostādnēs līdz 2020.gadam” noteiktajiem 
publiskajiem pakalpojumiem, attēloti 8. attēlā,  

Esošais novada transporta un inženiertehniskais nodrošinājums attēlots 9.attēlā. 
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7.attēls. Pieejamie publiskie pakalpojumi Smiltenes novada apdzīvotajās vietās atbilstoši „Reģionālās politikas pamatnostādnēm līdz 2020.gadam”  
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8.attēls. Smiltenes novada apdzīvotajās vietās pieejamie pakalpojumi atbilstoši apdzīvojuma līmenim (infrastruktūra un pakalpojumi)  
(papildus „Reģionālās politikas pamatnostādnēs līdz 2020.gadam” noteiktajiem publiskajiem pakalpojumiem) 
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9.attēls. Esošā novada transporta un inženierinfrastruktūra
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1.1.ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 
Attīstības plānošana ir principu, mērķu un to sasniegšanai nepieciešamās 
rīcības izstrāde nolūkā īstenot politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt 
sabiedrības un teritorijas attīstību. 

Attīstības plānošanas sistēma aptver politikas un teritorijas attīstības 
plānošanu, kā arī nodrošina attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu 
plānošanu un valsts un pašvaldību institūciju pieņemto lēmumu 
savstarpējo saskaņotību. 

Attīstības plānošanas dokumentu veidi: politikas plānošanas dokumenti, 
institūciju vadības dokumenti un teritorijas attīstības plānošanas 
dokumenti. 

Attīstību plāno ilgtermiņā (līdz 25 gadiem), vidējā termiņā (līdz septiņiem 
gadiem) un īstermiņā (līdz trim gadiem). 

Pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentā – 
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā definēta novada vīzija, 
stratēģiskie mērķi un noteiktas ilgtermiņa prioritātes telpiski. Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas īstenošana notiek ar teritorijas plānojuma (telpiski) 
un attīstības programmas (investīciju projekti un rīcības) palīdzību. 

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentā – Smiltenes 
novada teritorijas plānojumā, atbilstoši stratēģijā attēlotajai telpiskās 
attīstības perspektīvai noteiks novada funkcionālais zonējums un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

 Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentā - Smiltenes 
novada attīstības programmā, atbilstoši stratēģijā noteiktajiem 
stratēģiskajiem mērķiem definētas vidēja termiņa prioritātes, uzdevumi 
un konkrētas rīcības uzdevumu izpildei. 

 

 

 

 

 

 

  

Vīzija – lakoniska vēlamā un iespējamā nākotnē 
sasniedzamā situācija, tēls. 

Stratēģiskie mērķi - koncentrēts politisku 
uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas 
pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas ir vērsts 
uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas 
kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un 
turpmāk veicamo darbību identificēšanai. 

Prioritātes – teritorijas attīstības vispārējā 
aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta 
priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības 
aktualitātēm. 

Rīcību virzieni - konkrētu pasākumu kopums, kas 
ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu 
sasniegšanai. 

Uzdevumi - izvirzīti mērķu īstenošanai, ņemot 
vērā integrētās pieejas dimensijas (telpiskā, 
tematiskā, laika) un nodrošinot savstarpēji 
papildinoša un kompleksa atbalsta mehānisma 
izveidi. 

Rīcības - konkrētu pasākumu kopums, kas ir 
noteikts izvirzīto uzdevumu izpildei. 

Rādītāji – indikatori, kas apraksta rezultātus, kuri 
raksturo uzdevumu izpildi. 
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10.attēls. Attīstības plānošana Latvijā 

 

ILGTERMIŅĀ 

VIDĒJĀ TERMIŅĀ 

ĪSTERMIŅĀ 

LATVIJĀ 

 

 

 

 

Nozaru politikas plānošanas 
dokumenti  

Institūciju darbības stratēģijas 

VIDZEMES PLĀNOŠANAS 
REĢIONĀ 

Vidzemes plānošanas reģiona 
teritorijas  
plānojums  

Vidzemes plānošanas reģiona 
attīstības programma 

Nozaru plānošanas dokumenti 

SMILTENES NOVADĀ 

Smiltenes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija  

Smiltenes novada teritorijas 
plānojumi 

Smiltenes novada attīstības 
programma 2012. – 2018.  

Nozaru plānošanas dokumenti/ 
iestāžu rīcības plāni 
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1.2.SMILTENES NOVADA 
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJA UN VIDZEMES 
ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS 
SCENĀRIJI 
Status-quo scenārijā15 Smiltenē tāpat kā Vidzemē turpinās esošās 
attīstības tendences, jo nenotiek aktīva iejaukšanās pastāvošajā situācijā. 
Pašvaldības uzskatīs sevi par atsevišķām “karaļvalstīm” un sadarbība 
notiks tikai līdzšinējā apjomā un formā, saglabāsies lokālpatriotisms. 
Politikas veidošanā pamatā saglabāsies nozaru pieeja, tomēr izplatītāki 
kļūs dažādu starpnozaru projekti izglītībā, tūrismā, uzņēmējdarbības 
veicināšanā un kultūrā. Nav aktīvas starptautiskās sadarbības, neattīstās 
jauni virzieni un netiek ieviestas inovācijas dažādās jomās – no publiskās 
pārvaldes līdz uzņēmējdarbībai. Par Smiltenes novada vēlēšanos uzlabot 
dzīves vidi un iedzīvotāju labklājību liecina stratēģisko dokumentu 
izstrāde, ilgtermiņa vīzijas noteikšana un rīcības plāna izstrāde investīciju 
piesaistei vidējā termiņā. 

Konkurences scenārijā attīstās uzņēmējdarbības vide Smiltenē un pilsētai 
pieguļošajos pagastos. Kvalitatīvi sporta pasākumi Tepera kompleksā 
piesaista apmeklētājus, toties tālākās pagastu teritorijas ir mazāk  

                                                           
15

 Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji izstrādāti projekta “Lauku reģiona 

pievilcīga tēla veidošana − Trans in Form (041) ietvaros. Projekta aktivitāte: WP3 
„Scenāriju plānošana reģionālā potenciāla un pilsētvides attīstībai.”, Vidzemes 
plānošanas reģions, 2011.g. 

pievilcīgas dzīvošanai, palielinās teritoriālās atšķirības. Dabas resursu 
apsaimniekošanā nav pievērsta uzmanība ilgtspējas principiem. 

Kohēzijas scenārijā nav pietiekošs atbalsts reģionālās nozīmes Smiltenes 
pilsētas attīstībai, kas ir būtisks novada attīstības dzinējspēks. Kaut arī tiek 
saglabāts dabas un kultūrvēstures mantojums, tomēr tas netiek pilnībā 
izmantots kā izaugsmes resurss. 

Izvērtējot Smiltenes pilsētas un novadu veidojošo pagastu attīstību, 
ilgtspējīgākais ir izstrādātais optimālais attīstības scenārijs, kurš apvieno 
pozitīvās kohēzijas un konkurences iezīmes.  

Attīstības atslēgas vārdi ir sadarbība, specializācija, uzņēmība un 
vēlēšanās izglītoties. Pakalpojumi ir pieejami gan Smiltenes pilsētās, gan 
pašvaldību veidojošos pagastu centros, novads attīstās lauku un pilsētas 
mijiedarbībā, Smiltenē pieejamos pakalpojumus papildinot ar pagastu 
priekšrocībām – daba, ezeri, kultūrvēsturiskais mantojums brīvā laika 
pavadīšanai, pievilcīga dzīves vide pašiem un nosacījums ilgtspējīgam 
lauku tūrismam. Lauki kļūst par patērējamo telpu pilsētas iedzīvotājiem. 
Vietu pievilcība veidojas no vietējo iedzīvotāju lielākas iesaistīšanās un 
ieinteresētības. Kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība, tai skaitā e-
pakalpojumi, efektīva publiskā pārvalde, atpazīstami sporta un kultūras 
pasākumi Smiltenes pilsētā un pagastos, pievilcīga dzīves vide un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas veicinās pastāvīgo iedzīvotāju piesaistīšanu 
vietai16.

                                                           
16

 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam, Smiltenes novada pašvaldība 

sadarbībā ar SIA „Konsorts” un SIA „Baltkonsults” 
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1.3.ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS (VĪZIJA) 

 

 

 

PASAULES LATVISKĀKAIS NOVADS VIDZEMES 
CENTRĀ 

Novadā ir attīstīta konkurētspējīga ražošana, 
tiek koptas izglītības, kultūras un sporta 
tradīcijas, pievilcīgā dzīves vidē dzīvo un 

darbojas gudri un izglītoti cilvēki 

Smiltenes 
novads 2030 

Latvija 2030 

2030.gadā Latvija būs plaukstoša aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsts. Ikviens varēs justies 
drošs un piederīgs Latvijai, šeit katrs varēs īstenot savus mērķus. Nācijas stiprums 
sakņosies mantotajās, iepazītajās un jaunradītajās kultūras un garīgajās vērtībās, 
latviešu valodas bagātībā un citu valodu zināšanās. Tas vienos sabiedrību jaunu, 
daudzveidīgu un neatkārtojamu vērtību radīšanai ekonomikā, zinātnē un kultūrā, kuras 
novērtēs, pazīs un cienīs ārpus Latvijas. 

Vidzemes reģions 

Vidzeme ir dinamisks, konkurētspējīgs Eiropas Savienības reģions ar daudzveidīgu dabas un 
kultūrvēsturisko mantojumu un attīstības potenciālu. Reģiona iedzīvotājiem ir pieejami visi 
nepieciešamie resursi kvalitatīvas dzīves darbības nodrošināšanai un viņi rod savai kvalifikācijai 
un personīgās izaugsmes interesēm atbilstošas darba un izglītības iespējas. 
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1.4.STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN 
ILGTERMIŅA PRIORITĀTES 
 

Lai sasniegtu Smiltenes novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības 
redzējumu (vīziju), tiek noteikti trīs stratēģiskie mērķi (SM). Stratēģiskie 
mērķi balstās uz novada vērtību izmantošanu ekonomiskās vides, 
sabiedrības un kvalitatīvas dzīves vides attīstības veicināšanā. 

Prioritāte ir vispārēja teritorijas attīstības aktualitāte, kuras risināšana tiek 
izvirzīta priekšplānā, salīdzinot ar citām aktualitātēm un jomām. Katram 

stratēģiskajam mērķim noteikta ilgtermiņa prioritāte (IP), kas ietver 
svarīgākos nosacījumus, lai sekmētu stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

Smiltenes novada galvenā vērtība un attīstības pamats ir iedzīvotāji. Ar 
aktīvu rīcību un produktīvu darbu, veicinot ģimenes labklājības 
pieaugumu, novada iedzīvotāji nodrošina novada ilgtspējīgu izaugsmi un 
kopējās labklājības pieaugumu.  

Novadā radītā produkcija un pieejamie kvalitatīvie pakalpojumi ir drošs 
ienākumu avots, veicina teritorijas turpmāku attīstību, sabiedrības 
labklājību un kopēju dzīves vides uzlabošanos.  

 

 

 

Ekonomika 

SM1: Konkurētspējīgs un 
dinamisks novads 

IP1: Inovācijas, attīstīta 
ekonomika un sadarbība 

Sabiedrība 

SM2: Latviskās identitātes un 
tradīciju novads 

IP2: Kvalitatīva kultūrvide, 
jaunrade un pieejama sociālā 

infrastruktūra 

Dzīves telpa 

SM3: Pievilcīga dzīves vieta 

IP3: Nodrošināta kvalitatīva 
tehniskā un vides 

infrastruktūra 
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Lai nodrošinātu teritorijas ilgtspēju un sabiedrības labklājību, 
nepieciešama ekonomiskā stabilitāte un izaugsme. Novadā radīti 
priekšnosacījumi veiksmīgai ekonomikas attīstībai, novada teritorijā tiek 
atbalstītas daudzveidīgas ekonomiskās aktivitātes.  

Uzņēmīgi cilvēki un augsti kvalificēts darbaspēks. Novadā darbojas 
reģiona un valsts attīstībai nozīmīgi uzņēmumi dažādās ražošanas 
nozarēs– kokapstrāde, pārtikas, mežrūpniecība, ceļu būve, 
lauksaimniecība, kas nodrošina darbavietas un iedzīvotāju labklājību, 
ilgtspējīgu un racionālu novada resursu izmantošanu. 

Svarīgi ekonomiskajā izaugsmē pilnībā izmantot pieejamos resursus un 
esošo potenciālu, vienlaicīgi saglabājot ilgtspējīgu domāšanu un rīcību 
attiecībā uz pieejamajiem resursiem. Resursi – mežs un lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, derīgie izrakteņi – dolomīts, kūdra smilts. Mežs 
nodrošina ne tikai ražošanu un saimniecisko darbību, bet arī ekoloģisku 
un kvalitatīvu dzīves vidi, neskartās dabas telpu. 

 

 

 

 

 

 

 

SM1: Konkurētspējīgs un 
dinamisks novads 

IP1: Inovācijas, attīstīta 
ekonomika un sadarbība 

Raivo Skudra, 10 gadi. 
Vēlos būt šoferis un kravu varētu pārvadāt no punkta A uz B 
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SM2: Latviskās identitātes un 
tradīciju novads  

IP2: Kvalitatīva kultūrvide, jaunrade 
un pieejama sociālā infrastruktūra 

 

Iedzīvotājs ir galvenā novada vērtība. Stratēģiskais mērķis vērsts gan uz 
indivīdu, gan kopēju sabiedrības ilgtspēju.  

Izglītība kā vērtība, labklājības un izaugsmes pamats – ikviens bērns 
novadā ir nacionālā bagātība. Augstas kvalitātes, mūsdienīga un 
daudzveidīga izglītība, pieejama katram, atbilstoši vecumam, spējām un 
nākotnes karjeras vajadzībām. Izglītība visās pakāpēs mūža garumā 
atraisa cilvēku radošās un analītiskās spējas, ir kultūras pārmantojamības 
avots un pamats katra cilvēka personības izaugsmei un labklājībai. 
Izglītība paver iespējas cilvēku aktivitātei, līdzdalībai, kritiskai domāšanai, 
sadarbībai un lēmumu pieņemšanai no personiskā līdz valstiskam 
līmenim. Izglītība ir visefektīvākais resurss ekonomiskai izaugsmei. 

Latviskais darba tikums, paaudžu pēctecība – tradīcijas, nacionālā 
audzināšana un kultūrvēsture, pašdarbības kolektīvi, gadskārtu svētki, 
atpazīstami velomaratona un orientēšanās sporta pasākumi. Tautas 
māksla un tradīcijas ir gan Smiltenes novada, gan arī valsts 
kultūrvēsturiskais mantojums un nacionālā identitāte. Nostiprinot un 
attīstot valstij raksturīgo identitāti, arī novads iegūs svarīgu salīdzinošo 
priekšrocību globālajā sacensībā, jo arvien lielāka vērtība būs atšķirīgajam 
un savdabīgajam.  

Šādā kontekstā Latvijai ir 
svarīgi saglabāt un attīstīt 
tradīcijas, valodu, 
nacionālās kultūras vērtības 
un tās kultūras telpai 
raksturīgo dzīvesveidu, lai 
to izmantotu 
sociālekonomiskajai 
attīstībai. 

Iedzīvotājiem nodrošinātas 
darbavietas un ienākumi, 
sabiedrība tiek nodrošināta 
ar daudzveidīgu un 
kvalitatīvu pakalpojumu 
klāstu, informēta par 
aktualitātēm novadā un 
aktīvi iesaistās novada 
attīstības veicināšanā. 

 

 

 

 

 

Madara Vikmane, 10 gadi. 
Skaistā Jāņudienas līgošanas un ugunskuru svētki 
palsmaniešos kā tradīcija būs vēl ilgi, ilgi 
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Pievilcīgas dzīves telpas veidošanā būtiska loma ir sakārtotām un 
pilnvērtīgām apbūves teritorijām un pieejamiem kvalitatīviem 
pakalpojumiem.  

Attīstīta, sakārtota infrastruktūra veido pievilcīgu vidi un nodrošina 
iedzīvotāju labklājību un drošību. Pievilcīga dzīves telpa nodrošina 
iedzīvotājiem komfortablu vidi, kurā strādāt, mācīties un pilnveidoties. 

Novada apdzīvotajās vietās un lauku teritorijā jānodrošina pievilcīga 
dzīves vide ar atbilstošu, videi draudzīgu un mūsdienīgu inženiertehnisko 
infrastruktūru un pieejamiem kvalitatīviem pakalpojumiem. 
 

 
 
 
 

 
 

 

SM3: Pievilcīga dzīves vieta 
IP3: Nodrošināta kvalitatīva 

tehniskā un vides infrastruktūra 

Roberts Bormanis, 9 gadi. 
Tepera trase pēc 20 gadiem 
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1.5.ILGTERMIŅĀ SASNIEDZAMIE REZULTĀTI 
Izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem definēti ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti (teritorijas attīstības rādītāji), kas raksturo stratēģisko mērķu izpildi, ļauj 
identificēt pozitīvas vai negatīvas pārmaiņas sociālajā un ekonomiskajā situācijā un to cēloņus, kā arī nodrošina pašvaldības realizētās politikas novērtēšanas 
iespējas. 

 
SM1: Konkurētspējīgs un dinamisks novads 

Rādītājs Bāzes  
gads 

Bāzes  
indikators 

Ilgtermiņā sasniedzamais  
rezultāts 

teritorijas attīstības indekss 2011.g. 0,168 
17

 rādītājs pieaug 
pašvaldības budžeta ieņēmumi 2011.g 8,7 milj. Ls

18
 pieaug 

IIN ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 2011.g 248,2 Ls
19

 pieaug 
bezdarba līmenis 04.2013. 7,6

20
 rādītājs samazinās 

ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas 
vienības 

2011.g. 1036
21

 skaits pieaug 

lauksaimnieciskajā ražošanā izmantotās 
lauksaimniecības zemes 

2011.g. 86,64%
22

 pieaug 

 
SM2: Latviskās identitātes un tradīciju novads 

Rādītājs Bāzes  
gads 

Bāzes indikators Ilgtermiņā sasniedzamais 
rezultāts 

iedzīvotāju skaits 01.01.2013.g. 13773
23

 skaits pieaug 
demogrāfiskā slodze 2012.g 571

24
 rādītājs samazinās 

izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības 
iestādēs 

2011./2012.m.g 609
25

 
 

skaits pieaug 

                                                           
17

 25.05.2010. MK noteikumi Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām" 
18

 Smiltenes novada domes Publiskais pārskats par 2011.gadu 
19

 izmantoti Smiltenes novada domes Publiskā pārskata par 2011.gadu dati 
20

 Nodarbinātības valsts aģentūras dati 
21

 Centrālās statistikas pārvaldes dati 
22

 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam, Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts” un SIA „Baltkonsults” 
23

 Iedzīvotāju reģistra dati, 2013.g.1.janvāris 
24

 Centrālās statistikas pārvaldes dati 
25

 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam, Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts” un SIA „Baltkonsults” 
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izglītojamo skaits vispārējās izglītības 
iestādēs 

2011./2012.m.g 1445
26

 skaits pieaug 

izglītojamo skaits profesionālajās izglītības 
iestādēs 

2011./2012.m.g 771
27

 skaits pieaug 

pašdarbības kolektīvu un nevalstisko 
organizāciju skaits 

2011.g. 36 amatiermākslas kolektīvi (647 
dalībnieki) 
75 biedrības un nodibinājumi 

skaits pieaug 

 
SM3: Pievilcīga dzīves vieta 

Rādītājs Bāzes  
gads 

Bāzes indikators Ilgtermiņā sasniedzamais 
rezultāts 

asfaltēti pašvaldības ceļi un ielas (%)  2012.g. pašvaldības ceļi  - 2,3% 
pašvaldības ielas – 58,6%

28
 

skaits pieaug 
skaits pieaug 

centalizētu ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas pakalpojumu pieejamība 
apdzīvotajās vietās (% iedzīvotāju) 

2012.g. Smiltene – 65,2% 
Silva – 67,3% 
Vidzeme – 89,2% 
Palsmane – 46% 
Variņi – 82-93% 
Grundzāle – 58-60% 
Launkalne – 30% 
Bilska – 70-84%

29
 

skaits pieaug 

pašvaldības dzīvojamais fonds (m
2
) 2011.g. 6336,04 m

2
 skaits pieaug 

                                                           
26

 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam, Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts” un SIA „Baltkonsults” 
27

 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam, Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts” un SIA „Baltkonsults” 
28

 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam, Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts” un SIA „Baltkonsults” 
29

 Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam, Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts” un SIA „Baltkonsults” 



Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.  

 
 

25 
 

Atpazīstami un populāri 
sporta pasākumi 

Atpazīstama Smiltenes 
novada uzņēmēju 

produkcija.  

Seno un tradicionālo arodu 
prasmes tiek izmantotas 

autentisku produktu 
radīšanā. 

Eiropā, Pasaulē 

Latviskās identitātes un 
dzīvesziņas centrs. 

Ceļu būves un 
veterinārmedicīnas izglītības 

centrs. Humānās 
pedagoģijas un Inovatīvās 

izglītības centrs. 

Rūpniecības centrs – 
mežsaimniecība, 

kokapstrāde, ražošana. 

Lauksaimniecība, 
lauksaimniecības produktu 

pārstrāde. 

Sporta un aktīvais tūrisms, 
atpazīstami un populāri 

sporta pasākumi 

Latvijā 

Smiltenes novads izmanto 
priekšrocības pakalpojumu 

un produktu izstrādē un 
piedāvājumā, ko nodrošina 

atrašanās Latvijas – 
Igaunijas un Latvijas – 

Krievijas pierobežā. 

Ceļu būves un 
veterinārmedicīnas izglītības 

centrs.  

Humānās pedagoģijas, 
Inovatīvās izglītības un 

veselīga dzīvesveida centrs.  

Rūpniecības centrs – 
mežsaimniecība, 

kokapstrāde, ražošana. 

Lauksaimniecība, 
lauksaimniecības produktu 

pārstrāde. 

Daudzveidīgi publiskie 
pakalpojumi 

Atpazīstami un populāri 
sporta pasākumi 

Vidzemes 
reģionā 

1.6.NOVADA EKONOMISKĀ 
SPECIALIZĀCIJA  
 

Pašvaldības specializācija atspoguļo perspektīvās 
ekonomiskās attīstības iespējas un virzienus. Novada 
specializācija pamatojas uz tradicionālajām nozarēm – 
lauksaimnieciskā ražošana un pārstrāde, mežsaimniecība, 
kokapstrāde un ceļu būve. 

Ir potenciāls attīstīties mājražošanai, komercializējot 
senos arodus un prasmes – maizes cepšanas, sieru 
siešana, amatniecība. Lauksaimnieciskās ražošanas 
dažādošana, attīstot, piemēram, kazkopību. Izmantojot 
tranzīta ceļu esamību, Krievijas un Igaunijas robežas 
tuvumu, iespējas attīstīt loģistikas, mazumtirdzniecības, 
sabiedriskās ēdināšanas un rekreācijas pakalpojumus. 

Smiltenes novads papildinās Vidzemes reģiona pilsētu un 
novadu attīstības virzienus, pamatojoties uz to, ka 
Vidzemes atvērtās telpas attīstība balstās uz 
lauksaimniecību, mežsaimniecību un tūrismu. 
Ekonomiskās aktivitātes tiks dažādotas, papildinot 
tradicionālās lauksaimniecības nozares ar citiem darbības 
veidiem - bioloģisko lauksaimniecību, netradicionālajiem 
virzieniem, amatniecību. 

Lai sekmētu Smiltenes novada vispārējo ekonomisko izaugsmi teritorijas 
specializācija noteikta trīs līmeņos – Vidzemes reģiona, Latvijas un 
Eiropas/ Pasaules līmenī.  

 

 

 

11.attēls. Smiltenes novada specializācija 
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2. TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS 

PERSPEKTĪVA 
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2.1.TELPISKĀS STRUKTŪRAS 
ATTĪSTĪBAS VIRZIENI 
 

Telpiskās attīstības svarīgākais pamatnosacījums ir tās ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšana, ievērojot novada attīstības vēsturisko pēctecību, 
respektējot šodienas iedzīvotāju un nākotnes paaudžu vajadzības, 
nodrošinot daudzveidīgas ekonomiskās, ražošanas un pakalpojumu 
sniegšanas iespējas, sabalansējot tās ar dabas un labiekārtotās vides 
līdzāspastāvēšanu.   

Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu teritorijas attīstības 
plānošanas procesu, veidojot ilgtspējīgu telpiskās plānošanas politiku, 
spējīgu līdzsvarot pašvaldības izvirzītos mērķus un rīcību virzienus ar 
teritorijas ekoloģisko nestspēju, ievērojot dabas resursu pārdomātas 
izmantošanas principu, veicinot kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un 
nodrošinot sociālo attīstību. 

Smiltenes novada teritorijas telpiskās attīstības perspektīva veidota, lai:  

 nodrošinātu pašvaldībai ilgtspējīgas attīstības iespējas; 
 veicinātu teritoriālo vienību pilnvērtīgu funkcionēšanu, 
 veidotu kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem  
 veicinātu daudzveidīgas saimnieciskās darbības iespējas un 

pievilcīgas investīciju vides veidošanos uzņēmējiem ar mūsdienīgu 
un videi draudzīgu satiksmes un tehnisko infrastruktūru; 

 saglabātu daudzveidīgo dabas, kultūrvēstures un tradīciju 
mantojumu. 

Smiltenes novada telpiskās attīstības perspektīva konceptuāli attēlo 
vēlamo novada telpisko attīstību. Lai veidotu telpisku ietvaru, kas 
veicinātu ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto ekonomisko un sociālo 
mērķu sasniegšanu iespējami īsākā laika periodā un ar mazāko līdzekļu 
patēriņu, izvirzīti trīs prioritāri telpiskās struktūras pilnveidošanas virzieni: 

 

 
  

Policentriska 
apdzīvojuma struktūra 

Teicama 
sasniedzamība un 

infrastruktūra 

Daudzveidīgas 
lauku teritorijas 
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2.2. SMILTENES NOVADS 
VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 
TELPISKAJĀ STRUKTŪRĀ 
Vidzemes plānošanas reģiona vēlamā telpiskā struktūra noteikta Vidzemes 
plānošanas reģiona teritorijas plānojumā 2007.-2027. gadiem. Reģiona 
telpisko vīziju veido telpiskās struktūras - apdzīvojuma, atklātās (lauku) telpas 
un infrastruktūras redzējums pēc 20 gadiem (12.attēls) 

2.2.1. REĢIONA ADZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

Reģiona apdzīvojuma struktūras attīstība balstās uz policentrisku struktūru ar 
pastāvošām ciešām funkcionālām saiknē starp nacionālas, reģionālas, novada 
un vietējas nozīmes centriem un viensētām. 

Vidzemes plānošanas reģiona apdzīvojuma struktūrā Valmiera un Cēsis 
noteiktas kā nacionālas nozīmes, Smiltene, Alūksne, Gulbene, Madona un 
Valka - kā reģiona nozīmes centri. Reģionālas nozīmes centri nodrošina 
reģiona iedzīvotājus ar specializētiem pakalpojumiem, ir reģiona un novada 
aglomerācijas saimnieciskās, sociālās un kultūras attīstības centri un 
nodrošina daudzveidīgus pakalpojumus. 

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumā Smiltene un blīvi 
apdzīvotās vietas ap to (pilsētas urbānais areāls) iekļaujas Ziemeļu 
funkcionālajā tīklā30, ko veido lielākās pilsētas – Valmiera, Cēsis, Valka un 
Smiltene ar piepilsētu areāliem, mazpilsētas un vietējās nozīmes centriem. 

 

                                                           
30

 iedzīvotāju ikdienas migrācijas telpa pakalpojumu saņemšanai, kuru piedāvāšanā izteikta apdzīvoto 

vietu savstarpēja sadarbība, Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007-2027, Vidzemes 
attīstības aģentūra 

12.attēls. Vidzemes plānošanas reģiona vēlamā telpiskā struktūra 
31

 

 

                                                           
31

 Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007-2027, Vidzemes attīstības aģentūra 
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2.2.2. REĢIONA LAUKU (ATVĒRTĀS) TELPAS STRUKTŪRA 

Vidzemes reģiona lauku (atvērtā) telpa ir teritorijas ārpus pilsētām, kas ietver 
ūdeņus, lauksaimniecības un mežu teritorijas, īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, teritorijas tūrismam un rekreācijai.  

No reģiona teritorijas plānojumā noteiktajām telpām Smiltenes novada 
teritorijā iekļaujas Meža zemju areāls, Lauksaimniecības zemju areāls, 
Tūrisma attīstības teritorijas un Teritorijas reģionāla līmeņa ražošanas un 
tirdzniecības attīstībai. 

2.2.2.1.MEŽA ZEMJU AREĀLS 

Iekļaujas teritorijas ap Smiltenes pilsētu un plašas teritorijas uz 
dienvidaustrumiem no valsts galvenā autoceļa. Teritorijas noteiktas kā 
reģionālas nozīmes mežu zemju areāli ar potenciālu konkurētspējīgai 
mežsaimniecībai un prioritāti mežu saimnieciskajai izmantošanai.  

2.2.2.2.LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMJU AREĀLS  

Iekļaujas teritorijas uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem no Smiltenes pilsētas. 
Teritorijas, kurās ir potenciāls konkurētspējīgai lauksaimniecībai un 
lauksaimniecība noteikta kā prioritāte, to saglabājot, attīstot un atbalstot. 

2.2.2.3.TŪRISMA ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 

Tūrisma attīstības areāli reģiona vēlamās telpas struktūrā tiek skatīti kā 
dažāda veida tūrisma attīstībai nozīmīgas un piemērotas teritorijas. Teritoriju 
noteikšanas mērķis ir tūrisma ilgtspējības nodrošināšana un daudzveidīgu 
tūrisma pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību attīstība. Teritorijas 
plānojums atbalsta velotūrisma infrastruktūras attīstību un iekļaušanos Eiro 
velo 11 maršrutā. Teritorijas uz ziemeļiem no Smiltenes pilsētas noteiktas kā 
ainaviski nozīmīgas teritorijas, ko raksturo augsta estētiskā un 

kultūrvēsturiskā kvalitāte.  Mērķis - saglabāt un nostiprināt Vidzemes ainavas 
daudzveidību un savdabību.  

Teritorijas ap novada teritoriju šķērsojošo valsts galveno autoceļu noteiktas 
kā tūrisma attīstības zona, kuras mērķis ir saglabāt un attīstīt tūrismam 
nozīmīgās teritorijas, sabalansējot tās ar citu tautsaimniecības nozaru 
interesēm. 

2.2.2.4.TERITORIJAS REĢIONĀLA LĪMEŅA RAŽOŠANAS UN TIRDZNIECĪBAS 
ATTĪSTĪBAI 

Smiltenes novada teritorija ap valsts galveno autoceļu noteikta kā ražošanas 
teritoriju attīstības virziens. Ilgtermiņa mērķis - reģionāla mēroga 
ekonomiskās aktivitātes koncentrēt reģionālas nozīmes centros vai to 
tuvumā, veidot politiku zemes rezervju nodrošināšanai pilsētu ilgtermiņa 
attīstības vajadzībām, lai piesaistītu investorus ražošanas attīstībai.  

2.2.3.INFRASTRUKTŪRA 

Smiltenes novada teritoriju šķērso starptautiskas, starpreģionālas un 
reģionālas nozīmes autoceļi. Teritorijas plānojums kā ilgtermiņa mērķi nosaka 
attīstīt ilgtspējīgu un drošu ceļu tīklu starp pilsētām un citām apdzīvotām 
vietām, nodrošinot apdzīvojuma struktūras attīstību, saikni reģiona iekšienē 
un ar citu reģionu pakalpojumu sniegšanas centriem. 

Sabiedriskais transports vēlamās telpas struktūrā reģiona plānojumā skatīts 
saistībā ar apdzīvojuma struktūras sasniedzamību, funkcionalitātes 
uzlabošanu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu. Smiltene teritorijas 
plānojumā noteikta kā sabiedriskā transporta mezgla punkts. 

Kā ilgtermiņa mērķis noteikts energoresursu pieejamības un jaudu 
pietiekamības nodrošināšana reģiona apdzīvoto vietu ekonomikas attīstībai. 
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2.3.NOVADA VĒLAMĀ TELPISKĀ 
STRUKTŪRA 
2.3.1.POLICENTRISKA APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

Smiltenes novadā jāveidojas ilgtspējīgai un līdzsvarotai telpiskai struktūrai, 
radot pievilcīgus dzīves apstākļus daudzcentru apdzīvojuma struktūrā un 
uzlabojot dzīves vidi.  

Saliedēta, policentriska apdzīvojuma stiprināšanas mērķis ir paaugstināt 
novada spēju konkurēt ar citiem Vidzemes reģiona novadiem, veicināt visas 
teritorijas līdzsvarotu attīstību un izaugsmi.  

Novada apdzīvojumam jādarbojas kā vienotam veselumam spējot nodrošināt 
augstu dzīves kvalitāti dažāda līmeņa apdzīvotajās vietās. Apdzīvojuma 
struktūrai jāpilnveidojas harmonijā ar dabas teritorijām un līdzsvarojot 
Smiltenes pilsētas, novada ciemu un lauku teritoriju attiecības. 

Novada potenciāla straujāku izaugsmi veicinās spēcīga telpiski un funkcionāli 
saliedēta novada apdzīvojuma pilnveidošana, kurā, saglabājoties Smiltenes kā 
galvenā centra vadošajai lomai, zemāka līmeņa attīstības centri stiprinās 
iespēju dominēt šaurākā apkārtnes teritorijā (pagasta, vairāku pagastu 
teritorijās) un vienlaicīgi ar vertikālajām saiknēm ar Smiltenes pilsētu, attīstīs 
horizontālos sakarus ar citiem tuvējiem ciemiem un apdzīvotajām vietām.  

Dažādo struktūras elementu savstarpējo saikņu attīstīšanos nodrošinās 
sekmīgi noteikts funkciju, pieejamo pakalpojumu sadalījums un atbilstošas 
infrastruktūras tīkls. 

 

2.3.1.1.APDZĪVOJUMA VEIDOŠANAS MĒRĶI 

 Attīstīt un pilnveidot telpisku struktūru, kas, maksimāli izmantojot 
esošo apdzīvojuma potenciālu, saistītu dažādas novada teritorijas un 
telpiskos elementus vienotā sistēmā; 

 Smiltenes pilsētas sekmīga iekļaušanās Vidzemes reģiona pilsētu 
tīklā; 

 Nodrošināt pilsētā un ciemos pievilcīgu vidi gan iedzīvotājiem, gan 
saimnieciskajai darbībai, mazināt telpiskās un dzīves līmeņa 
atšķirības; 

 Visu līmeņu apdzīvoto vietu attīstības atbalsts, palielinot to funkcijas 
atbilstoši attīstības centru un apkārtējo teritoriju resursiem un 
atrašanās vietas noteiktiem priekšnosacījumiem; 

 Lauku teritorijās radīt priekšnoteikumus tradicionālā izklaidus 
apdzīvojuma attīstībai – viensētu pastāvēšanai kā teritorijas nosacīti 
vienmērīgas apdzīvotības veicinātājam; 

 Jaunās kompaktās apbūves koncentrēšanās galvenokārt pastāvošajos 
apdzīvojuma centros – Smiltenes pilsētā un novada ciemos, lai 
saglabātu neapbūvētas teritorijas ekoloģiskā līdzsvara uzturēšanai un 
rekreācijai. 

2.3.1.2.APDZĪVOJUMA CENTRU LĪMEŅI 

Pilsētas, ciemi un viensētas ir apdzīvojuma struktūras elementi. Vidzemes 
plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007.-2027. gadam nosaka reģiona 
apdzīvojuma centru līmeņus, iedalot apdzīvotās vietas reģionālas un novada 
nozīmes attīstības centros. Vietējas nozīmes attīstības centru noteikšanu 
plānošanas reģions deleģējis vietējām pašvaldībām.  

Pilsēta un ciemi atkarībā no attīstības pakāpes apzīmēti kā attīstības centri, 
veidojot novada policentriskās attīstības struktūru. Saikne starp attīstības 
centriem nodrošinās līdzsvarotu novada un reģiona kopējo attīstību.  
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Apdzīvojuma centru iedalījuma veidošanai tiek izmantoti šādi kritēriji: 

 iedzīvotāju skaits apdzīvotās vietas apkalpes teritorijā; 
 infrastruktūras pieejamība (transporta infrastruktūra un 

inženierkomunikācijas); 
 apdzīvotās vietas ekonomiskā ietekme, esošo valsts, pašvaldību un 

komercpakalpojumu apjoms un to potenciāls. 
 

Katram attīstības centru līmenim noteikts vēlamais pakalpojumu apjoms, ko 
nosaka apdzīvotās vietas ekonomiskās aktivitātes, pieejamā infrastruktūra, 
cilvēkresursi, to izvietojums un sasniedzamība. 

 

 

 

 

 

Teritorijas apdzīvojuma struktūra- 
apdzīvoto vietu izvietojums teritorijā un 
saites starp tām. 

Apdzīvojuma centrs - apdzīvota vieta, 
kas, sniedzot savam līmenim atbilstošus 
pakalpojumus un piedāvājot darbavietas, 
piesaista plašākas apkārtnes iedzīvotājus. 

Attīstības centrs - teritorija, kurā ir 
resursu, sociālo un ekonomisko aktivitāšu 
koncentrācija un kas veicina apkārtējās 
teritorijas attīstību. 

Attīstības centru līmeņi – nacionālas, 
reģionālas, novadu un vietējas nozīmes. 

Reģionālas nozīmes centrs nodrošina 
Vidzemes plānošanas reģiona iedzīvotājus 
ar specializētiem pakalpojumiem, ir 
reģiona un novada saimnieciskās, sociālās 
un kultūras attīstības centrs un nodrošina 
pašvaldības un valsts institūciju sniegtos 
pakalpojumus. 

Novada nozīmes centrs - nodrošina 
vienas vai vairāku pagastu iedzīvotājiem 
regulāri un epizodiski nepieciešamos 
pakalpojumus; ir pagasta centrs vai 
pakalpojumu saņemšanas vieta. 

Vietējās nozīmes centrs nodrošina 
iedzīvotājiem nepieciešamos 
pakalpojumus - ciems, kura funkcijas un 
apkalpes zona nozīmīga plašākā lauku 
teritorijā. 

Elīna Freimane, 8 gadi. 
Mūza draugiem būs pēc 20 gadiem. Skaista kafejnīca 
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 13.attēls. Smiltenes novada apdzīvojuma struktūra 
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2.3.1.2.1. SMILTENE - REĢIONĀLAS NOZĪMES CENTRS 
Smiltene - novada administratīvais centrs, nozīmīgs saimnieciskās 
darbības centrs ar attīstītu sociālo un kultūras infrastruktūru un 
pakalpojumiem. Kopā ar Cēsīm, Valmieru, Valku un mazpilsētām veido 
Vidzemes reģiona pilsētu funkcionālā tīkla kreiso spārnu, veicinot reģiona 
urbāno attīstību. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta Smiltenes pilsētas lomas un 
kapacitātes stiprināšanu, ekonomisko aktivitāšu un daudzveidīgu 
pakalpojumu koncentrēšanos pilsētas teritorijā, attīstot kvalitatīvu 
dzīvojamo apbūvi, jaunas ražošanas un pakalpojumu sniegšanas 
teritorijas.  

Smiltenes potenciāls ievērojami pārsniedz pārējo novada apdzīvoto vietu 
attīstības iespējas, un arī nākotnē Smiltenei jāattīstās kā reģiona nozīmes 
administratīvo pakalpojumu sniegšanas un daudzveidīgu ekonomisko 
aktivitāšu centram, sniedzot arī valsts un reģiona līmeņa pakalpojumus. 

Smiltenei jāattīstās kā: 

 administratīvo un publisko pakalpojumu centram, saimnieciski 
darbīgai pilsētai - novada un reģiona sociālekonomiskās attīstības 
virzītājai; 

 kvalitatīvai un drošai dzīves un darba videi; 
 bagātai kultūras un sporta dzīves pilsētai; 
 arodizglītības centram, ar vadošu lomu ceļu būves un uzturēšanas 

nozarē, kokapstrādē, mežsaimniecībā un veterinārmedicīnā; 
 reģionālas nozīmes sabiedriskā transporta mezglu punktam, 

izmantojot izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu starp reģiona 
transporta koridoriem, attīstot pasažieru pārvadājumu apkalpes 
pakalpojumus, nodrošina saikni ar citiem attīstības centriem. 

 informācijas un zināšanu izplatīšanas centram, palielinot 
profesionālās mācību iestādes lomu. 

Tiešā Smiltenes pilsētas tuvumā vēsturiski veidojušās vairākas apdzīvotās 
vietas (Vidzeme, Kalnamuiža, Saltupi, Mācītājmuiža, Silva un Grotūzis), 
kuras ar pilsētu saista ciešas un noturīgas saites, tās teritoriāli saplūdušas 
ar pilsētu.  

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta Smiltenes pilsētas robežu 
paplašināšanu, veidojot telpiski un funkcionāli vienotu teritoriju. 

Smiltenē kā reģionālas nozīmes attīstības centrā nodrošināmie 
pakalpojumi noteikti 1.pielikumā. 

Smiltenes pilsētas telpiskās attīstības perspektīvas elementi: 
 Centra apbūves teritorijas; 
 Dzīvojamās apbūves teritorijas; 
 Ražošanas teritorijas; 
 Sporta/rekreācijas teritorija; 
 Parku mežu un apstādījumu teritorijas; 

Elīza Āboltiņa, 11 gadi. 
Šajā zīmējumā es attēloju Smiltenes domi, kāda tā, manuprāt, izskatītos pēc divdesmit gadiem. 
Domei viss apkārt ir zaļš un tīrs. Netālu atrodas arī baseins un pirts, batuts un atrakciju parks 
bērniem, kur visi varēs iet spēlēties. Ļoti ceru, ka šāda arī izskatīsies šī vieta Smiltenē. 
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14.attēls. Smiltenes pilsētas telpiskās attīstības perspektīva 
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CENTRA APBŪVES TERITORIJAS 

No telpiskās attīstības perspektīvas viedokļa pilsētas centra apbūves 
teritorijas ir administratīvo, kultūras, izklaides, komerciālo pakalpojumu 
un dzīvojamās apbūves koncentrēšanās vieta.  

DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS 

Dzīvojamo apbūvi Smiltenes struktūrā, izņemot centra teritorijā, 
galvenokārt veido savrupmāju apbūve. Salīdzinoši nelielas pilsētvidei 
raksturīgas daudzdzīvokļu dzīvojamo namu teritorijas izvietotas Audēju un 
Abulas ielas rajonā un atsevišķas daudzdzīvokļu māju grupas Dārza, 
Dakteru, Rīgas un Limbažu ielās. 

 

Iedzīvotājiem ikdienā nepieciešamo pakalpojumu pieejamību 
dzīvojamajās teritorijās nodrošina publisko un komercpakalpojumu 
centri– izglītības, kultūras un citas publisko pakalpojumu iestādes, 
mazumtirdzniecības un pakalpojumu centri. Pieejamo pakalpojumu klāstu 
nosaka apbūves struktūra un iedzīvotāju blīvums konkrētajā pilsētas daļā.  

Pilsētvide tiek attīstīta, nodrošinot brīvā laika pavadīšanai nepieciešamo 
infrastruktūru – labiekārtotas teritorijas pastaigām, velobraucieniem, 
automašīnu novietošanai un bērnu rotaļām. Teritorijās nav pieļaujama 
jaunu smagās rūpniecības (industriālo objektu) izvietošana. Pilsētas 
teritorijā uzlabojams ielu tehniskais stāvoklis, turpināma ūdensapgādes 
sistēmu paplašināšana, siltumapgādes sistēmu pilnveidošana un 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība. 

RAŽOŠANAS TERITORIJAS 

Nozīmīgākās rūpnieciskai ražošanai piemērotās, ar kvalitatīviem tehniskās 
infrastruktūras pieslēgumiem nodrošinātās platības pārsvarā izvietotas 
pilsētas rietumu daļā. Lielākās teritorijas aizņem ceļu būves uzņēmumi, 
kokapstrādes uzņēmumi, vairumtirdzniecības objekti un pārtikas 
ražotnes. Ražošanas teritorijas perspektīvā attīstāmas galvenokārt jau 
esošajās, neapgūtajās ražošanas zonās. Attīstība iespējama Grotuža daļā 
un starp Kaikas ielu un Mācītājmuižu 

Ražošanas teritorijās atbalstāma visa veida saimnieciskās darbības 
attīstība, izņemot darbības, kas rada vides un pilsētas kā dzīves vides 
kvalitātes pasliktināšanās riskus. 

SPORTA/ REKREĀCIJAS TERITORIJA 

Jau kopš pagājušā gadsimta sākuma Smiltene un tās apkārtnes iedzīvotāji 
bijuši aktīvi dažādu sporta aktivitāšu organizēšanā. Stratēģijā kā pilsētas 
sporta/rekreācijas teritorija noteikts sporta komplekss pie Tepera ezera, 
kas ietver autokrosa trasi, kartodromu, stadionu un sporta spēļu 
laukumus.  

Līga Krankovska, 8 gadi. 
Jaunais parks Smiltenē 
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PARKU MEŽU UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJAS  

Pilsētas austrumu un dienvidaustrumu daļas parku meži un pilsētas 
apstādījumi ir īpaša pilsētas vērtība, jo vienlaicīgi pilda vides aizsardzības, 
rekreācijas, izglītojošo funkciju, kā arī bagātina pilsētas ainavu. Pilsētas 
zaļajā zonā ietilpst gan dabiski veidojušies meži un ūdeņi, gan radītās 
pilsētas zaļās ekosistēmas – parki, skvēri, apstādījumi, kapsētas. 
Iedzīvotāju dzīves vides un tūrisma iespēju uzlabošanai jāturpina pilsētas 
zaļo teritoriju labiekārtošana, veselīga dzīvesveida un brīvā laika 
pavadīšanas iespēju pilnveidošanai. 

 

 

 

2.3.1.2.2. PALSMANE - PERSPEKTĪVS NOVADA NOZĪMES ATTĪSTĪBAS 
CENTRS 
Palsmane ar vairāk nekā 600 iedzīvotājiem ir otrā lielākā novada 
apdzīvotā vieta. Ciemā izveidojušās kompaktas dzīvojamās apbūves, 
publiskās apbūves un ražošanas teritorijas. 46% ciema iedzīvotāju 
pieejama centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija, daļa iedzīvotāju 
izmanto centralizētus siltumapgādes pakalpojumus, ciemā ierīkots ielu 
apgaismojums. Apkurei tiek izmantota arī dabas gāze, ir potenciāla 
iespēja izmantot gāzi energoietilpīgajās tehnoloģijās, kā arī izejvielu 
ražošanas procesā. 

Salīdzinot ar vietējas nozīmes attīstības centriem, Palsmanē koncentrēts 
plašāks pieejamo pakalpojumu klāsts – izglītības iestādes - Palsmanes PII, 
Palsmanes pamatskola, novada vienīgā speciālā internātpamatskola, 
pieaugušo tālākizglītības atbalsta centrs, kultūras iestādes - Palsmanes 
Kultūras nams, bibliotēka, baznīca, pasta nodaļa, darbojas pašdarbības 
kolektīvi un nevalstiskās organizācijas. Ciemā tiek sniegti sociālie 
pakalpojumi (Palsmanes sociālā istaba „Mūsmājas”), pieejama ģimenes 
ārsta prakse un aptieka.  

Ņemot vērā Palsmanes iedzīvotāju skaitu, inženiertehnisko 
nodrošinājumu un pieejamos pakalpojumus, ciemam ir potenciāls kļūt par 
novada nozīmes centru. Palsmanei jākļūst par novada policentriskās 
apdzīvojuma struktūras balstu, nodrošinot apkārtējo lauku teritoriju un 
mazāku ciemi attīstību un dzīvotspējas saglabāšanu. Palsmanei jāattīstās 
kā daudzfunkcionālam pakalpojumu centram. Palsmanē kā potenciālā 
novada nozīmes attīstības centrā nodrošināmie pakalpojumi apkopoti 
1.pielikumā. 

2.3.1.2.3. VIETĒJAS NOZĪMES ATTĪSTĪBAS CENTRI 
Kā vietējas nozīmes attīstības centri noteikti novada administratīvo 
vienību – pagastu centri - ciemi, kuru funkcijas un apkalpes zonas 
nozīmīgas plašākā lauku teritorijā – Bilska, Blome, Grundzāle, Launkalne, 
Variņi un Mēri, kuram, dažādojot pakalpojumus, palielinot to skaitu un 

Alise K, 11 gadi. 
Smiltenes peldbaseins 
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nodrošinot atbilstošu infrastruktūru, plānošanas periodā ir potenciāls 
veidoties par vietējas nozīmes attīstības centru (skatīt 1.pielikumu).  

2.3.1.2.4. CIEMI 
Ciemi Branti, Aumeisteri, Vizla, Rauza, Brutuļi un Lobērģi pildīs vietējās 
ekonomiskās attīstības atbalsta centru lomu. Dažādojot pakalpojumu 
piedāvājumu, tie darbosies kā Smiltenes pilsētas un vietējās nozīmes 
attīstības centru sadarbības posms. Ciemiem novada teritorijas plānojumā 
nosakāmas robežas un funkcionālais zonējums. Esošo pakalpojumu 
nodrošinājums apdzīvotajās vietās atbilsti ciemos nodrošināmo 
pakalpojumu apjomam (skatīt 1.pielikumu). 

2.3.1.2.5. SEZONAS/VASARNĪCU CIEMI 
Stratēģija atbalsta sezonas apdzīvoto vietu – vasarnīcu un dārzkopju 
ciemu Ilgas, Saltupi un Kamaldiņas esošo attīstību un iespējas pārtapt par 
pastāvīgi apdzīvotām vietām, plānošanas procesā izvērtējot katras vietas 
potenciālu un inženiertehniskā nodrošinājuma iespējas (transporta tīkls, 
ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana/attīrīšana u.c.). 

2.3.1.2.6. PĀRĒJĀS APDZĪVOTĀS VIETAS 
Pārējo apdzīvoto vietu – ciemu, viensētu un viensētu grupu plašāka 
attīstība netiek prognozēta. Tiek atbalstīta viensētu un to grupu 
pastāvēšana lauku teritorijā, lai saglabātu tradicionālo lauku apdzīvojuma 
veidu, veicinātu vienmērīgu lauku apdzīvotību, saglabāta kultūrainavu un 
tradīcijas. Apdzīvotās vietas nodrošināmas ar ceļiem, elektroenerģijas un 
komunikāciju infrastruktūru. 

 

 

2.3.1.2.7. VADLĪNIJAS APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI UN 
PLĀNOŠANAI 

1. Novada teritorijas plānojumā, lokālplānojumos, tematiskajos 
plānojumos jāveicina novada līdzsvarota daudzcentru, hierarhiski 
strukturēta apdzīvojuma sistēma, veicinot Smiltenes pilsētas 
iekļaušanos Vidzemes reģiona pilsētu tīklā; 

2. Novada teritorijā jāveicina tradicionālās apdzīvojuma struktūras 
saglabāšana un attīstība, papildinot un dažādojot esošās 
apdzīvotās vietas un izvairoties no jaunu apdzīvoto vietu 
veidošanās un nekontrolētas izplešanās. 

3. Blīvas apbūves teritorijas (jaunus mājokļus, sociālo u.c. 
pakalpojumu objektus) plānot Smiltenes un ciemu robežās, 
veidojot kompaktu apdzīvojuma struktūru un veicinot kvalitatīvas 
tehniskās un sociālās infrastruktūras izveidi novada blīvi 
apdzīvotajās vietās. 

4. Jāizvairās no apdzīvoto vietu nepamatotas izplešanās uz dabas 
teritoriju rēķina, jāpanāk optimāla iedzīvotāju un apbūves 
blīvuma paaugstināšana pilsētā un ciemos.  

5. Lai veicinātu novada teritorijas policentrisku attīstību, perspektīvā 
jāstiprina novada attīstības centru funkcijas, turpinot attīstot gan 
daudzveidīgus pakalpojumus, gan transporta saites un 
inženierkomunikācijas, gan dažāda veida mājokļus – savrupmājas, 
daudzdzīvokļu mājas u.c., rezervējot teritorijas publiskajai ārtelpai 
un ražošanas objektu izvietošanai. 

6. Jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas plānojamas vietās, kur nav 
tieša rūpnieciskās zonas vai maģistrālo autoceļu piesārņojuma 
ietekme. 

7. Apdzīvotajās vietās jāparedz labiekārtotas atpūtas vietas. 
Labiekārtot parku, skvēru, kapsētu un ūdeņu publiskās zonas. 

8. Atjaunot un izveidot tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūru. 
Uzlabot un attīstīt sporta infrastruktūru un aprīkojumu. 
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9. Transformējot vasarnīcu ciemu apbūves teritorijas par pastāvīgas 
dzīvojamās apbūves teritorijām, teritorijas plānojumā noteikt 
minimālo jaunveidojamo zemesgabalu vienību platību un 
vienlaicīgi paredzēt centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas sistēmu izveidošanu, izstrādājot katrai teritorijai 
atbilstošus risinājumus. 

10. Novada attīstības plānošanas dokumentiem jāveicina dzīves vides 
kvalitātes paaugstināšanās, sabalansējot gan iedzīvotāju 
intereses, gan ekonomiskās izaugsmes iespējas, gan dabas un 
kultūrvides aizsardzības prasības. 

11. Plānojot apdzīvoto vietu inženiertehniskā nodrošinājuma 
būvniecību un paplašināšanu, jāizvēlas videi draudzīgi risinājumi, 
lai mazinātu vides piesārņojumu. 

12. Plānojot jaunu mājokļu, sociālo un citu pakalpojumu objektu, 
darbavietu attīstīšanu, iespēju robežās jāizmanto jau esošā 
infrastruktūra un neizmantotās, pamestās apbūves teritorijas, 

13. Bez nepieciešamās sociālās un inženiertehniskās infrastruktūras 
nodrošinājuma nav pieļaujama jaunu dzīvojamās apbūves 
teritoriju veidošana ārpus pilsētas un ciemiem. 

14. Apdzīvojuma sistēmā jāveido līdzsvars starp teritorijā izvietoto 
mājokļu, darbavietu un pieejamo pakalpojumu skaitu un 
daudzveidību. 

15.  Jāsaglabā neapbūvētas iespējamās Smiltenes apvedceļa trases.

  

Jānis Dubrovskis, 11 gadi. 
Es domāju, ka pēc 20 gadiem mūsu Smiltenes novadā būs modernu mašīnu 
ražotne. Tad noteikti būs darbs man un maniem brāļiem 
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2.3.2.TEICAMA SASNIEDZAMĪBA UN INFRASTRUKTŪRA  

Būtisks pašvaldības teritorijas attīstības priekšnoteikums ir iekšējās un 
ārējās sasniedzamības nodrošināšana un videi draudzīgas tehniskās 
infrastruktūras esamība. Augstas kvalitātes inženierinfrastruktūras un 
transporta nodrošināšanas mērķis ir paaugstināt iedzīvotāju, darbaspēka, 
tūristu, kravu, enerģijas, informācijas plūsmas nodrošinošo komunikāciju 
un objektu darboties spēju, samazinot veicamo attālumu, patērējamo 
laiku un izmaksas.  

Teicama Smiltenes pilsētas un ciemu sasniedzamība ir nozīmīgākais 
priekšnosacījums daudzpusīgu funkcionālo saikņu attīstībai novada 
iekšienē, ar galvaspilsētu Rīgu, Valmieru, Valku, Cēsīm, Gulbeni un citiem 
attīstības centriem tuvākajā apkārtnē, blakus novadiem un tālākām 
teritorijām.  

Augstas kvalitātes inženierkomunikāciju nodrošinājums veicinās dzīves 
kvalitātes celšanu, uzņēmējdarbības aktivizēšanos ražošanas, tūrisma un 
komercpakalpojumu jomās, veicinās investīciju palielināšanos, un, kā šī 
procesa rezultāts, - darbavietu skaita pieaugums novada teritorijā. 

2.3.2.1.TRANSPORTA UN INŽENIERINFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS 
MĒRĶI: 

 Veicināt Smiltenes novada starptautisko, nacionālo un reģionālo 
sasniedzamību: 

 valsts galvenā autoceļa A2 un reģionālo autoceļu kvalitātes 
uzlabošana;  

 industriālo teritoriju un pakalpojumu centru attīstība lielākajos 
transporta mezglos; 

 apkalpes infrastruktūras tīkla izveidošana un attīstīšana ap 
starptautiskas un reģionālas nozīmes ceļiem. 

 Veicināt novada apdzīvoto vietu sasniedzamību: 

 reģionālas un vietējas nozīmes ceļu tīkla uzlabošana, lai 
nodrošinātu visu novada apdzīvoto vietu sasniedzamību; 

 efektīvas sabiedriskā transporta sistēmas attīstība;  

 racionāla un funkcionāla ceļu tīkla izveidošana un ceļu kvalitātes 
uzlabošana. 

 Uzlabot pieeju pakalpojumiem un informācijai - modernu 
informācijas apmaiņas sistēmu un telekomunikāciju izveide un 
nodrošināšana;  

 Videi draudzīga infrastruktūra un efektīva, ilgtspējīga 
energoapgāde: 

 ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas un 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzlabošana, kvalitatīvi 
infrastruktūras pakalpojumi; 

Edgars Podnieks, 10 gadi. 
Es vēlētos izgudrot jaunus un modernus mašīnu modeļus. Tie spēs ātri 
pārvietoties pa gaisu un mūsu ceļiem uz elektrības un gāzes. Šo mašīnu sauks par 
"Putn ērgli" 
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 transporta plūsmu plānošana un organizēšana, paredzot optimālo 
telpisko risinājumu – jaunus apvedceļus, krustojumu izbūvi, 
satiksmes pārvadus; 

 augsta transporta drošības līmeņa nodrošināšana, transporta 
negadījumu risku mazināšana, bīstamo kravu transportēšanas 
drošības uzlabošana; 

 alternatīvo enerģijas avotu (vēja, ūdens, saules enerģijas) 
izmantošana, vietējo atjaunojamo energoresursu – koksnes 
atkritumu, salmu, biogāzes u.c. pielietošana 

2.3.2.2.TRANSPORTA ATTĪSTĪBA 

Viens no galvenajiem novada attīstības priekšnoteikumiem ir iekšējās un 
ārējās sasniedzamības nodrošināšana. Tādēļ jāizveido sabalansēts un 
integrēts transporta infrastruktūras modelis.  

Autoceļiem ir galvenā loma novada sasniedzamības nodrošināšanā, 
esošais autoceļu tīkls ir pietiekami attīstīts un funkcionāls gan reģionālas, 
gan vietējās nozīmes attīstības centru sasniegšanai, taču radikāli 
jāpaaugstina autoceļu kvalitāte, rekonstruējot atsevišķus posmus, 
uzlabojot segumus, veidojot jaunas trases un, nepieciešamības gadījumā, 
apvedceļus.  

2.3.2.2.1.STARPTAUTISKAS NOZĪMES TRANSPORTA KORIDORS 
Lai nodrošinātu ātras satiksmes iespējas optimālai tranzīta un kravu 
plūsmai, atbalstāma valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas 
robeža (Veclaicene) rekonstrukcija un attīstība. Valsts galvenais autoceļš 
savieno novadu ar Vidzemes reģiona apdzīvotajām vietām, Rīgu, Igaunijas 
Republiku un Krievijas Federāciju. 

2.3.2.2.2.STARPREĢIONĀLAS UN REĢIONĀLAS NOZĪMES AUTOCEĻI 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta starpreģionālas nozīmes autoceļu 
P27 Smiltene–Gulbene un P18 Valmiera–Smiltene attīstību un reģionālas 

nozīmes autoceļu P24 Smiltene–Valka un P25 Smiltene–Strenči attīstību. 

2.3.2.2.3.NOVADA NOZĪMES TRANSPORTA SAITES 
Lai nodrošinātu visu teritoriju sasniedzamību, novada līdzsvarotā attīstībā 
būtiska loma ir valsts vietējās nozīmes ceļiem, tiem jābūt teicamā 
tehniskā stāvoklī saistītiem ar augstāka līmeņa transporta asīm. 

Prioritāras nozīmes novada transporta saites:: 

 V323 Liepa – Smiltene; 

 V248 Cirgaļi – Palsmane – Ūdrupe; 

 V229 Vecbilska – Cirgaļi; 

 V243 Blome – Virzuļi – Palsmane; 

 V234 Smiltene – Rauna; 
 V235 Lembis – Drusti – Vecpiebalga;  

 

Valdis Vilks, 11 gadi. 
Arī pēc 20 gadiem Palsmanes pagastā lieli un mazi svinēs Lieldienas un gaidīs ciemos 
Lieldienzaķi 
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15.attēls. Smiltenes novada vēlamā transporta infrastruktūra un inženierkomunikāciju nodrošinājums 
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2.3.2.2.4.SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta sabiedriskā transporta attīstību. 
Kvalitatīvam sabiedriskajam transportam jānodrošina novada 
iedzīvotājiem iespējas pēc iespējas īsākā laikā ar nepieciešamu regularitāti 
sasniegt gan dzīves un darbavietas, gan pakalpojumus, tajā skaitā tuvākos 
lielākos pakalpojumu centrus. 

2.3.2.2.5.VELOTRANSPORTS 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta veloceliņu attīstību un 
velotransporta lomas transporta infrastruktūras kopējā sistēmā 
paaugstināšanos.  

2.3.2.3.INŽENIERKOMUNIKĀCIJU NODROŠINĀJUMS 

Pilsētā un ciemos jānodrošina visām kvalitātes normām un vides 
aizsardzības prasībām atbilstošu ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas sistēmu izveide, jānodrošina optimāls 
siltumapgādes risinājums. 

Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta energoapgādes 
infrastruktūras attīstību un modernu informācijas sistēmu izveidi, 
nodrošinot augstas kvalitātes infrastruktūru visā novada teritorijā. 
Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu un modernizāciju. 

2.3.2.4.VADLĪNIJAS TRANSPORTA UN INŽENIERKOMUNIKĀCIJU 
PLĀNOŠANAI 

1. Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu 
infrastruktūras attīstību. 

2. Jārekonstruē pašvaldības, valsts reģionālas un vietējas nozīmes ceļu 
tīkls, lai nodrošinātu visu apdzīvoto vietu sasniedzamību un labu 
satiksmi ar blakus novadiem un apdzīvotajām vietām. 

3. Jāuzlabo pilsētas un ciemu galveno ielu seguma kvalitāte. 

4. Apdzīvotajās vietās jāparedz ielu apgaismojuma izveide. 

5. Jāizveido efektīva sabiedriskā transporta sistēma. 

6. Palielinoties transporta plūsmai posmā Valmiera – Vientuļi, 
aktualizējams Smiltenes pilsētas apvedceļa jautājums. 

7. Pašvaldības teritorijas attīstības dokumentos jāparedz veloceliņu 
tīklu izveide, ielas kājāmgājējiem, pastaigu un tūrisma takas.  

8. Jāparedz veloceliņi uz Smiltenei tuvākajiem ciemiem (Kalnamuiža, 
Silva, Vidzeme, Brutuļi) un līdz valsts autoceļu A2/P27 krustojumam. 

9. Plānojot izmaiņas teritorijas struktūrā, vispirms jārenovē esošās 
apdzīvotās vietas ar jau pastāvošo transporta infrastruktūru, tās 
labiekārtojot un paplašinot, nevis veidot jaunas apbūves teritorijas, 
kas prasītu papildus jaunu ceļu tīklu izbūvi. 

10. Apbūve jāplāno tādā attālumā no ceļiem, kas neprasa papildus 
pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni, izplūdes 
gāzēm un citu negatīvo ietekmi. 

11. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentos jāparedz visu ciemu 
apbūves teritoriju inženiertehniskas apgādes nodrošinājums. 

12. Attīstīt sakaru infrastruktūru un bezvadu internetu un tā kvalitāti visā 
novada teritorijā. 

13. Lai racionāli izmantotu teritoriju, jāparedz pēc iespējas kompakta 
visu inženiertīklu koncentrēšana koridoros gar valsts autoceļiem un 
pašvaldības ceļiem.  

14. Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas, šķirošanas infrastruktūras 
attīstību. 

15. Nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmu attīstību. 

16. Jāveicina industriālo teritoriju un transporta apkalpes infrastruktūras 
tīkla izveidošana un attīstīšana ap starptautiskas un reģionālas 
nozīmes ceļiem. 

17. Jāprecizē rūpniecisko un tehnisko avāriju riska objektu izvietojums un 
teritoriju robežas, jānosaka ierobežojumi šajās teritorijās. 

18. Jāparedz hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un atbilstoša 
uzturēšana. 
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2.3.3.DAUDZVEIDĪGAS LAUKU TERITORIJAS 

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija detalizē Vidzemes 
plānošanas reģiona teritorijas plānojumā 2007.-2027. gadiem noteikto 
reģiona vēlamo telpisko struktūru. Lauku teritorijas ir telpa ārpus pilsētas 
un ciemiem un ietver lauksaimniecības un mežu teritorijas, ūdeņus, 
ekonomisko aktivitāšu teritorijas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 
vietas tūrismam un rekreācijai.  

Daudzveidīgo lauku teritoriju un kvalitatīvas vides nodrošināšanas mērķis 
ir lauku teritoriju sociālās un ekonomiskās attīstības veicināšana. Lauku 
apvidu aktivizēšanai galvenokārt jānotiek, maksimāli izmantojot 
pieejamos resursus, teritoriju atšķirīgo izmantošanu, saglabājot 
tradicionālās nozares, orientējot tās uz specializāciju un saistītu nozaru 
attīstību. 

Īpaši stiprināmi tie lauku teritoriju elementi, kas svarīgi novada ilgtspējīgai 
attīstībai. Lai saglabātu lauku telpas esošās kvalitātes, veicinātu 
ekonomisko attīstību un paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni, ņemot 
vērā pieejamos resursus, teritorijas līdzšinējās izmantošanas un attīstības 
īpatnības un perspektīvo ekonomisko darbību, ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija izdala šādus būtiskus novada lauku teritorijas elementus: 

 Lauksaimniecības teritorijas 

 Mežsaimniecības teritorijas 

 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

 Ražošanas teritorijas 

 Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

 Tūrisma /rekreācijas un ainaviski nozīmīgas teritorijas 

 Jauktas izmantošanas teritorijas 

2.3.3.1.LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS 

Lauksaimniecības attīstība tiek atbalstīta visā novada teritorijā, bet 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija īpaši akcentē lauksaimniecības teritorijas, 
kurās ir potenciāls konkurētspējīgai lauksaimniecībai un lauksaimniecība 
noteikta kā prioritāte, saglabājot, attīstot un atbalstot.  Teritorijās galvenā 
attīstības prioritāte būs visa veida lauksaimnieciskā darbība, īpaši 
atbalstot lielražošanu, lauksaimniecības produkcijas pārstādi un 
bioloģisko lauksaimniecību. Par lauksaimniecības attīstībai nozīmīgu 
teritoriju tiek noteikti vairāki areāli (16.attēls). Nogabali raksturojas ar 
lielākajām vienlaidus meliorētajām lauksaimniecības zemju platībām un 
augstāku lauksaimniecības zemju vērtību. Areālos saglabājamas 
lauksaimniecības teritorijas, paredzot arī daudzveidīgus alternatīvus 
nodarbes veidus – tūrisms, amatniecība u.c. 

 

 

Patrīcija Vētra, 10 gadi. 
Veselīgākā maize ir Latvijā audzēta. Maize dod spēku un gudrību. "Laime" ir ekoloģiskā 
maize, kas padara mīļas ģimenes. Šī maize ir bez ķīmijām un šai maizei ir daudz gudrības! 
Pati labākā maizīte ir "Laime" 
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16.attēls. Lauksaimniecības teritorija
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VADLĪNIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJU ATTĪSTĪBAI 

1. Lauksaimniecības teritorijās par prioritāti uzskatāma visa veida 
lauksaimnieciskā darbība, īpaši atbalstot lielražošanu, bioloģisko 
lauksaimniecību un lauksaimniecības produkcijas pārstādi. 

2. Jānodrošina meliorācija sistēmu pilnvērtīga funkcionēšana un to 
apsaimniekošana. 

3. Nav pieļaujama vērtīgu lauksaimniecības zemju degradēšana, 
apmežošana, aizaudzēšana ar krūmiem un meliorācijas sistēmu 
sagraušana. 

4. Tiek atbalstīta teritoriju izmantošanas dažādošana – tūrisms, 
ražošana, derīgo izrakteņu ieguve, dažādu pakalpojumu 
sniegšana. 

5. Jāsekmē esošo un jaunu lauksaimniecības uzņēmumu 
izveidošana un darbība, veidojot produktīvas un tehnoloģiski 
modernas saimniecības; 

 

2.3.3.2.MEŽSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS 

Novada teritorijā mežsaimniecība ir svarīga ekonomikas nozare. Ņemot 
vērā esošo mežu teritoriju izvietojumu, ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
nosaka mežsaimniecībai nozīmīgākās novada teritorijas ar potenciālu 
konkurētspējīgai mežsaimniecībai un prioritāti mežu saimnieciskajai 
izmantošanai (17.attēls). Teritorijas raksturo lielākie vienlaidus mežu 
masīvi. 

Mežsaimniecības teritoriju izmantošanas mērķis ir ilgtspējīga 
mežsaimniecība un mežu apsaimniekošana, sabalansējot mežu 
izmantošanas ekonomiskos, ekoloģiskos un sociālos aspektus. 

 

 

 

Zanda Stabiņa, 12 gadi. 
Attēlā ir Grundzāles dabas taka. Dabas takā daudz kas ir izgatavots no koka. Tā varētu 
izskatīties pēc 20 gadiem 
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17.attēls. Mežsaimniecības teritorijas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
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VADLĪNIJAS MEŽSAIMNIECĪBAS TERITORIJU ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI 

1. Veicināt mežu teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, saglabājot 
meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas. 

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta mežsaimniecības zemju 
prioritāro izmantošanu mežsaimniecības attīstībai – 
mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar tiem saistītie 
pakalpojumi, savvaļas dzīvnieku audzēšanu, rekreācijas un 
tūrisma būvju un objektu izvietošanu, medību tūrismam, derīgo 
izrakteņu ieguvei, pakalpojumu sniegšanai. 

3. Veicināt videi draudzīgu mežsaimniecības praksi.  

4. Nodrošināt sabiedrības vajadzības pēc atpūtas mežā un vides 
izziņas.  

5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta neizmantoto un 
mazvērtīgo lauksaimniecības zemju apmežošanu, bet nepieļaujot 
ainavas daudzveidības un estētiskās kvalitātes samazināšanos 
ainaviski nozīmīgās teritorijās, nepieļaujot labas panorāmas skatu 
zaudēšanu un kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu aizsegšanu. 

2.3.3.3.ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS 

Smiltenes novadā atrodas pieci dabas liegumi („Launkalne”, „Lielais 
purvs”, „Mežole”, „Rauza” un „Šepka”), četri dabas pieminekļi un 33 
mikroliegumi. 

Teritoriju izmantošanas mērķis - ilgtspējīgas dabas aizsardzības teritoriju 
apsaimniekošanas politikas īstenošana, ietverot ekonomiskos un sociālos 
aspektus. Teritorijās prioritāte ir unikālo dabas vērtību aizsardzība un 
ilgtspējīga izmantošana saskaņā ar teritoriju izmantošanas noteikumiem. 
Jaunu aizsargājamo teritorijas izveidošana veicama normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

 

VADLĪNIJAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI 

1. Teritoriju izmantošanu nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.  

2. Ņemt vērā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības 
plānos noteiktos apsaimniekošanas pasākumus teritoriju dabas 
vērtību saglabāšanai.  

3. Plānojot ar tūrismu un atpūtu saistītas aktivitātes, jāizvairās no 
paaugstinātas slodzes radīšanas uz ekosistēmām. 

2.3.3.4.RAŽOŠANAS TERITORIJAS 

Ņemot vērā novada ģeogrāfisko novietojumu pie starptautiskas un 
starpreģionālas nozīmes transporta koridoriem, tehniskās infrastruktūras 
esamību, teritorijā ir labi priekšnoteikumi daudzveidīgas 
uzņēmējdarbības, ražošanas un loģistikas teritoriju attīstībai.  

Kā īpaši atbalstāma industriālā zona - teritorija ražošanas, loģistikas un 
saistīto pakalpojumu sniegšanas attīstībai ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
tiek noteiktas teritorijas valsts galvenā autoceļa Rīga – Sigulda – Igaunijas 
robeža (Veclaicene) un reģionālā autoceļa P27 Smiltene–Gulbene 
krustpunktā un gar valsts galveno autoceļu A2 (18.attēls). 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta esošo industriālo zonu attīstību 
Smiltenē un lauku teritorijās, kas nodrošinātas ar atbilstošām 
inženierkomunikācijām. Tiek atbalstīta vispārīgās un vieglās ražošanas 
uzņēmumu veidošana visā novada teritorijā, turpmākajā plānošanas 
procesā izvērtējot to izvietojumu vietas un ietekmes atbilstību un pēc 
iespējas izvairoties no konfliktsituācijas starp ražošanu, dzīvojamo vidi un 
dabas aizsardzību. 
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VADLĪNIJAS RAŽOŠANAS TERITORIJU ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI 

1. Jaunas rūpnieciskās zonas plānot tuvu esošām ražošanas 
teritorijām ar pieeju infrastruktūras tīkliem un to paplašināšanas 
iespējām. 

2. Racionāli izmantot, iesaistīt apritē un attīstīt esošo tehnisko 
infrastruktūru. 

3. Ražošanas teritorijām jānodrošina laba sasniedzamība un 
nepieciešamā inženierinfrastruktūra. 

4. Sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību lauku teritorijā. 

5. Veicināt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu, īpaši 
atbalstot uz zināšanām, pētniecību un videi draudzīgām 
tehnoloģijām balstītu inovatīvo ražošanu, rūpniecisko gala 
produktu ar augstu pievienoto vērtību. 

2.3.3.5.DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES TERITORIJAS 

Kā novada nozīmes derīgo izrakteņu ieguves teritorijas noteikts dolomīta 
ieguves areāls un perspektīvās apstrādes rūpniecības attīstības zona pie 
Grundzāles (18.attēls). 

Prioritāte - rūpnieciska derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde, kā arī cita 
veida ražošana, kas saistīta ar derīgo izrakteņu ieguvi, īpaši atbalstot videi 
draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un produkcijas ar augstu pievienoto 
vērtību radīšanu. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta smilts, smilts-grants un citu 
derīgo izrakteņu ieguvi novada teritorijā normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

VADLĪNIJAS DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES TERITORIJU PLĀNOŠANAI UN 
IZMANTOŠANAI 

1. Īpašu uzmanību pievērst pasākumiem, kas ierobežo trokšņa, 
putekļu un cita veida piesārņojumu, mazina negatīvo ietekmi uz 
dabas vidi un cilvēku dzīves vidi, satiksmes drošību, pazemes 
ūdens resursiem u.c. derīgo izrakteņu ieguves karjeriem 
pieguļošajās teritorijās. 

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta derīgo izrakteņu ieguvi arī 
citās novada teritorijās - lauksaimniecības zemēs un meža zemēs, 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pirms tam veicot detālu 
ģeoloģisko izpēti un, ja nepieciešams, ietekmes uz vidi 
novērtējumu. 

 

 

Aleksandrs Stepanovs, 7 gadi. 
Man patīk sportot. Mūsu Palsmanes pagastā jāceļ sporta centrs, tad bērni dzīvos 
laukos. Te ir svaigs gaiss un skaista daba. Re, kā strādā! 
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18.attēls. Ražošanas un derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 
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2.3.3.6.TŪRISMA / REKREĀCIJAS UN AINAVISKI NOZĪMĪGAS TERITORIJAS 

Tūrisma, rekreācijas un ainaviski nozīmīgas teritorijas ir dažāda veida 
tūrisma attīstībai nozīmīgas un piemērotas teritorijas un teritorijas, ko 
raksturo augsta estētiskā un kultūrvēsturiskā kvalitāte (19.attēls). 

Teritoriju attīstības prioritāte ir to kultūrvēsturisko un estētisko vērtību 
saglabāšana, kopšana un popularizēšana, teritoriju ilgtspējības 
nodrošināšana un daudzveidīgu tūrisma pakalpojumu ar augstu 
pievienoto vērtību attīstība, novada ainavas daudzveidības un savdabības 
saglabāšana un nostiprināšana. 

VADLĪNIJAS TŪRISMA/REKREĀCIJAS UN AINAVISKI NOZĪMĪGU TERITORIJU 
PLĀNOŠANAI UN IZMANTOŠANAI 

1. Sekmēt tūrisma attīstību saskaņā ar vides aizsardzību, lai 
saglabātu skaistās ainavas, tīro vidi un unikālos dabas objektus. 

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta tūrisma pakalpojumu 
uzņēmumu izveidi gan pilsētā, gan lauku teritorijās. 

3. Būtiski saglabāt un attīstīt tūrismam nozīmīgās teritorijas, 
sabalansējot tās ar citu tautsaimniecības nozaru interesēm. 

4. Tūrisma daudzveidības popularizēšana, stiprinot esošo tūrisma 
struktūru un veidojot jaunas iespējas/piedāvājumus.  

5. Izveidot attīstītu tūrisma pakalpojumu tīklu saistībā ar kaimiņu 
novadiem, sekmēt pārrobežu sadarbību tūrisma maršrutu izveidē. 

6. Jāveicina tūrisma infrastruktūras pilnveidošana. 

7. Īstenot saskaņotu zemes izmantošanas politiku, lai ainaviskās 
vērtības netiktu degradētas tuvredzīgu un neapdomātu aktivitāšu 
dēļ. 

8. Tradicionālā zemes izmantošanas veida un saimnieciskās darbības 
turpināšana, jaunajām tehnoloģijām nenonākot pretrunā ar 
ainaviskajām vērtībām. 

9. Uzņēmējdarbības un tūrisma pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība saistībā ar ainavu telpas kvalitātes palielināšanu. 

10. Ainavas uzturēšana un kopšana, saglabājot reljefu, attīstot tā 
atsevišķos elementus, jaunu ainavu veidošana nesakoptās, 
pamestās un degradētās teritorijās. 

11. Saglabāt un attīstīt Vidzemei tradicionālās apbūves raksturu, 
viensētas un to grupas, raksturīgo formu, siluetu un mērogu, 
estētiskās vērtības, būvniecības tradīcijas. 

12. Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un sekmēt tradīciju 
izkopšanu un pārmantojamību. 
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19.attēls. Tūrisma / rekreācijas un ainaviski nozīmīgas teritorijas 
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2.3.3.7.JAUKTAS 
IZMANTOŠANAS TERITORIJAS 

Pārējā novada lauku teritorijā 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
atbalsta jauktu un daudzveidīgu 
(mozaīkveida) zemes lietojumu 
un dažādu saimniecisko darbību, 
kuru prioritāte ir aktivitāšu 
dažādošana visās nozarēs. 
Teritorijas izmantojamas 
mežsaimniecības, 
lauksaimniecības, tūrisma un 
rekreācijas, ražošanas, derīgo 
izrakteņu ieguves, dažādu 
pakalpojumu sniegšanas u.c. 
mērķiem saskaņā ar pašvaldības 
plānošanas dokumentos 
noteikto.  

Teritoriju attīstības prioritāte - 
panākt jaukta zemes lietojuma 
teritoriju ekonomisko attīstību 
un saimniecisko darbību 
dažādošanu, nodrošinot lauku 
teritoriju dzīvotspēju. 

 

 

20.attēls. Vēlamā Smiltenes novada lauku teritorijas telpiskā struktūra 
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21.attēls. Smiltenes novada perspektīvā telpiskā struktūra 
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2.4.NOVADA FUNKCIONĀLĀS 
SAITES 
Smiltenes novadam jāstiprina sadarbība ar esošajiem un potenciālajiem 
sadarbības partneriem (pašvaldībām, uzņēmumiem, institūcijām u.c.), kas 
sekmēs izglītības, darbaspēka, pakalpojumu, transporta, vides 
infrastruktūras, kultūras, tūrisma, dabas aizsardzības un citu jomu 
attīstību ne tikai novadā, bet arī Vidzemes plānošanas reģionā un ārpus 
tā. 

 

Smiltenes novadam visplašāk ietekme ar blakus novadiem un reģioniem ir 
izglītības, kultūras, sporta jomā. Smiltenes tehnikumā mācās studenti no 
visas Latvijas, vispārējās izglītības iestādes izvēlas Raunas, Gulbenes, 
Strenču, Valkas novada bērni.  

Sporta jomā ir sadarbība ar Vidzemes reģiona sporta klubiem un Igaunijas 
pašvaldībām un sporta klubiem, tiek organizēti abpusēji pasākumi, 
piesaistot gan dalībniekus, gan apmeklētājus no Igaunijas, īpaši 
orientēšanās sacensības, vieglatlētikā, futbolā, Latvijas čempionāts 
autokrosā, velosacensībās. 

2.tabula. Novada funkcionālās saites 

Funkcionālās saites Sadarbības jomas Sadarbības partneri 

  Smiltenes novads sniedz Smiltenes novads saņem 

Izglītība  Apes novads, Gulbenes novads, Valmiera Gulbenes novads, Raunas novads, Valmiera, Strenču novads 

Uzņēmējdarbība Darbavietas,  Valkas novads, Apes novads, Gulbenes novads Gulbenes novads, Cēsu novads, Raunas novads, Valmiera 

Pakalpojumi Valsts institūciju pakalpojumi  Valkas novads, Cēsu novads, Valmiera 

Finanšu pakalpojumi Raunas novads, Beverīnas novads Cēsu novads, Valmiera 

Mazumtirdzniecība Apes novads, Gulbenes novads Valmiera 

Brīvā laika pavadīšanas iespējas Strenču novads, Apes novads, Beverīnas novads Cēsu novads, Valmiera 

Medicīnas pakalpojumi Apes novads Valmiera, Strenču novads 

Kultūras pakalpojumi Strenču novads, Apes novads, Beverīnas novads Cēsu novads, Valmiera, Beverīnas novads 

Kapsētas  Valkas novads, Apes novads 

Sports Cēsu novads, Valmiera Apes novads, Cēsu novads, Valmiera 

Tūrisms Apskates objekti, tūrisma infrastruktūra Valkas novads, Apes novads, Gulbenes novads, 
Cēsu novads, Raunas novads, Strenču novads 

Apes novads, Gulbenes novads, Cēsu novads, Valmiera, 
Strenču novads 

Transports Sabiedriskais transports  Cēsis, Valmiera, Rīga, Valka, Gulbene 

Igaunijas virziens Pakalpojumi, brīvā laika pavadīšanas iespējas  Valkas novads 
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22.attēls. Smiltenes novada funkcionālās saites 
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2.5.ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBA 
Uzraudzības sistēma tiek izstrādāta ar mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina 
iespēju izvērtēt teritorijas attīstības progresu un ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas/attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto. 

Lai īstenotu Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un sekotu 
tās ieviešanai, pašvaldība atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādās 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai pakārtotus vidēja termiņa attīstības 
plānošanas dokumentus: 

 attīstības programmu; 

 teritorijas plānojumu.  

Uzraudzības rādītāji tiek iedalīti teritorijas attīstības rādītājos, politikas 
rezultātu rādītājos un darbības rezultātu rādītājos. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā stratēģiskajiem mērķiem noteikti 
teritorijas attīstības rādītāji (skatīt 1.5.sadaļā). Rādītāji noteikti ar mērķi 
identificēt pozitīvas/negatīvas pārmaiņas sociālajā un ekonomiskajā 
situācijā un to cēloņus un, lai nodrošinātu pašvaldības realizētās politikas 
novērtēšanas iespējas. Rādītāju sarakstu un sasniedzamos rezultātus 
iespējams pārskatīt, rezultātu izmaiņu pamatojumu iekļaujot attīstības 
programmas uzraudzības ziņojumos. 

Uzraudzības process. Stratēģijas ieviešanas un uzraudzības process 
sasaistāms ar attīstības programmas īstenošanas uzraudzību – veidojot 
kopīgu informācijas sistēmu un sagatavojot trīs gadu pārskata ziņojumu 
par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanas pasākumiem un 
rezultātiem. 

Smiltenes novada attīstības programmā definētie vidējā termiņa mērķi, 
prioritātes, uzdevumi, rīcības un rezultatīvie rādītāji tiks noteikti atbilstoši 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem ilgtermiņa mērķiem un 
rezultatīvajiem rādītājiem.  

Reizi trīs gados attīstības programmas uzraudzības ziņojumi tiks 
papildināti ar pārskatu par Smiltenes novada telpiskās attīstības 
perspektīvas īstenošanu. 

 

 

Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 

Attīstības programma Teritorijas plānojums 

Stratēģiskā daļa 
Telpiskās attīstības 

perspektīva 
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1.pielikums. Esošais un vēlamais publisko fizisko pakalpojumu klāsts („grozs”) atbilstoši apdzīvojuma līmenim (infrastruktūra un pakalpojumi) atbilstoši 
"Reģionālās politikas pamatnostādnes līdz 2020.gadam" 

 

Apzīmējumi: 

krāsojums – vēlamais pakalpojumu klāsts 
atbilstoši attīstības centra līmenim. 
Augstāka līmeņa attīstības centrā nodrošināmi 
arī zemāka attīstības līmeņa centra pakalpojumi 

krāsojums – apdzīvotajās vietās, kas 
telpiski saplūdušas ar Smilteni - 
Vidzeme, Kalnmuiža un Silva, 
pakalpojumi nodrošināmi, izvērtējot 
Smiltenē pieejamos pakalpojumus 

x – pakalpojums 2013.gada maijā 
tiek nodrošināts 
/ - pakalpojums 2013.gada maijā 
tiek daļēji nodrošināts 

 - pakalpojums 2013.gada maijā 
netiek nodrošināts 

skaitliska vērtība – pakalpojums 2013.gada 
maijā tiek nodrošināts, norādīts vienību 
skaits 
 
p – pašvaldība 
v - valsts 
 

Ciems/ 
Vietējas 
nozīmes 

attīstības 
centrs 

Novada 
nozīmes 

attīstības 
centrs 

Reģionālas 
nozīmes 

attīstības 
centrs 
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S Kultūra bibliotēku pakalpojumu kopums 
(lasīšanas iespējas, informācijas resursu 
izmantošanas pakalpojumi, izglītības, 
mūžizglītības un apmācības iespējas, 
saturīga brīvā laika pavadīšana, sociālie 
pakalpojumi, interneta pieejamība) – 
publiskā bibliotēka (katrā novada pagastā 
vismaz 1 bibliotēka) 

p bibliotēka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x - - 1 1 - - 11 

 kultūrizglītības un mākslinieciskās 
jaunrades izpaušanās iespēju 
pakalpojums 

p pulciņi; 
interešu 
grupas 

x x x x x x x x x x - - - - - - x 

 kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība 
(kultūrtūrisms) 

p nemateriālais 
kultūras 

x x x x x x x x x x - - x x - - x 
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mantojums 

 muzeji (kultūras mantojuma saglabāšana, 
izpēte un pieejamība sabiedrībai) 

v vēstures 
materiāli 

x x x x x x x x x x - - - - - - x 

 kultūras un brīvā laika pieejamība, 
dziesmu svētku procesa pieejamība, 
kopienas socializēšanas pakalpojums 
(saieta nams, par SN teritoriālo 
pārklājumu lemj pašvaldība) 

p pašdarbības 
kolektīvs 

9 5 4 2 1 6 5 1 1 4 - - - - - - 38 

Veselība -   primārās veselības aprūpes 
pakalpojums (ģimenes ārsts, pediatrs, 
feldšerpunkts, kompensējamie 
medikamenti un ierīces, farmaceitiskā 
aprūpe) 

v feldšerpunkts x x 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 5 

 -   medicīniskā aprūpe mājās 
(ģimenes ārsts, māsa) 

v ģimenes ārsts 7 1 - - 0,4 - 2 0,4 - - - - - 0,2 - - 11 

 -   neatliekamā medicīniskā palīdzība  v NMP x x x x x x x x x x x x x x x x x 

-   ģimenes ārsta konsultatīvais 
tālrunis  

v   x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Sociālie 
pakalpojumi 

-   aprūpe mājās (t.sk. drošības 
pogas, ēdiens mājās, mobilā brigāde) 

p aprūpe mājās x x x x x x x x x x x x x x x x x 

-   sociālā darba pakalpojums p sociālā darba 
pakalpojums 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

-   atbalsta pasākumi un konsultatīvā 
palīdzība 

p atbalsta 
pasākumi 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

-   asistenta pakalpojums 
pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes 
veikšanai vispārējās pamatizglītības, 
profesionālās pamatizglītības, vispārējās 
vidējās izglītības un profesionālās vidējās 
izglītības iestādēs 

p asistenta 
pakalpojums 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

-   asistenta pakalpojums personai ar 
I vai II invaliditātes grupu un personai no 
7 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 

p asistenta 
pakalpojums 
invalīdiem 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 



Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.  

 
 

59 
 

Apdzīvo-
tības 

līmenis 

Joma Pakalpojums 

Fu
n

kc
ija

 V
/P

 

Sa
īs

in
ā

ta
is

 

fu
n

kc
ija

s 

n
o

sa
u

ku
m

s 

Sm
ilt

en
e 

P
a

ls
m

a
n

e 

B
lo

m
e 

La
u

n
ka

ln
e 

B
ils

ka
 

V
a

ri
ņ

i 

G
ru

n
d

zā
le

 

M
ēr

i 

V
id

ze
m

e 

K
a

ln
a

m
u

iž
a

 

Si
lv

a
 

B
ru

tu
ļi 

Lo
b

ēr
ģ

i 

A
u

m
ei

st
er

i 

R
a

u
za

 

V
iz

la
 

K
O

P
Ā

 

-   surdotulka pakalpojums 
profesionālās pamatizglītības, 
profesionālās vidējās izglītības un 
augstākās izglītības programmu apguvei  

v surdotulks 
izglītības 
apguvei 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

-   surdotulka pakalpojums līdz 10 
stundām mēnesī saskarsmes 
nodrošināšanai ar citām fiziskajām un 
juridiskajām personām 

v surdotulks 
saskarsmei 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Izglītība, 
zinātne, 
jaunatne un 
sports 

-   pirmsskolas izglītība p pirmsskolas 
izglītība (PII 
grupiņas) 

18 5 2 3 1 2 2 1 - - - - - - - - 34 

 -   sākumskolas izglītība (1.-6.klase) p sākumskolas 
izglītība 

1 x x 1 x x x x x - - - - - - - 2 

 -   interešu izglītības pieejamība p interešu 
izglītība 

x x x x x x x x x - - - - - - - x 

 -    darbs ar jaunatni (neformālās 
izglītības piedāvājums jauniešiem, 
lietderīga brīvā laika pavadīšana) 

p darbs ar 
jaunatni 

x x x x x x x x x x - - - - - - x 

 -   sporta pakalpojumi izglītības 
iestāžu sporta bāzēs (sporta zāles, sporta 
laukumi utt.) kontekstā ar izglītības 
iestāžu tīklu 

p sporta zāle 4 - 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - - 9 

 -   sporta pakalpojumi izglītības 
iestāžu sporta bāzēs (sporta zāles, sporta 
laukumi utt.) kontekstā ar izglītības 
iestāžu tīklu 

p sporta 
laukums 

1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - - - - - 9 

Citi biznesa konsultants (lauku speciālisti, 
vismaz uz laiku) 

p lauku 
attīstības 
speciālists; 
tūrisma 
speciālists 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - - - - - - 5 
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 Kultūra -   bibliotēku pakalpojumu kopums 
(lasīšanas iespējas, informācijas resursu 
izmantošanas pakalpojumi, izglītības, 
mūžizglītības un apmācības iespējas, 
saturīga brīvā laika pavadīšana, sociālie 
pakalpojumi, interneta pieejamība) – 
novada bibliotēku tīkls 

p novada 
bibliotēka 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

 -   profesionālās ievirzes mākslas un 
mūzikas izglītības pakalpojums, 
profesionālās izglītības pakalpojums 
(profesionālās ievirzes mūzikas un 
mākslas skolas, mūzikas un mākslas 
vidusskolas) 

p mākslas un 
mūzikas skola 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 

 -   kultūras un brīvā laika pieejamība, 
dziesmu svētku procesa pieejamība, 
kopienas socializēšanas pakalpojums 
(kultūras nams – pašvaldība lemj par KN 
teritoriālo pārklājumu, brīvdabas 
estrādes) 

p kultūras nams 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 9 

 -   kultūras un brīvā laika pieejamība, 
dziesmu svētku procesa pieejamība, 
kopienas socializēšanas pakalpojums 
(kultūras nams – pašvaldība lemj par KN 
teritoriālo pārklājumu, brīvdabas 
estrādes) 

p brīvdabas 
estrāde 

1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - 4 

 -   kultūrvēsturiskā mantojuma 
pieejamība (kultūrtūrisms) vai muzeji 
(kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte 
un pieejamība sabiedrībai) 

p ekspozīcija 4 - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 6 

Veselība -   primārās veselības aprūpes 
pakalpojums (dežūrārsts ārpus ģimenes 
ārsta darba laika) 

v dežūrārsts 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 



Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.  

 
 

61 
 

Apdzīvo-
tības 

līmenis 

Joma Pakalpojums 

Fu
n

kc
ija

 V
/P

 

Sa
īs

in
ā

ta
is

 

fu
n

kc
ija

s 

n
o

sa
u

ku
m

s 

Sm
ilt

en
e 

P
a

ls
m

a
n

e 

B
lo

m
e 

La
u

n
ka

ln
e 

B
ils

ka
 

V
a

ri
ņ

i 

G
ru

n
d

zā
le

 

M
ēr

i 

V
id

ze
m

e 

K
a

ln
a

m
u

iž
a

 

Si
lv

a
 

B
ru

tu
ļi 

Lo
b

ēr
ģ

i 

A
u

m
ei

st
er

i 

R
a

u
za

 

V
iz

la
 

K
O

P
Ā

 

-   ambulatorie veselības aprūpes 
pakalpojumi (ārstu speciālistu 
konsultācijas un vizītes, diagnostiskie 
izmeklējumi un medicīniskās 
manipulācijas, medicīniskā aprūpe mājās, 
medicīniskā rehabilitācija ambulatorajā 
iestādē) 

v Ambulance, 
poliklīnika 

1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 

-   zobārstniecības pakalpojums 
 

v zobārsts 6 - - - - - - - - - - - - - - - 6 

Sociālie 
pakalpojumi 

-   pilnā apjoma sociālā dienesta 
pakalpojumu pilns apjoms (sociālais darbs 
un pakalpojumu nodrošināšana, atbilstoši 
personu vajadzībām) 

p sociālais 
dienests 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

-   daudzfunkcionāli pakalpojumu 
centri 

p sociālais 
centrs/sociālā 
istaba 

2 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - - - 7 

-   sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi ar minimālu medicīnas 
tehnoloģiju pielietojumu, personām ar 
funkcionālajiem traucējumiem 
(rehabilitācijas vienības), no prettiesiskām 
darbībām cietušiem bērniem dzīvesvietā 

p rehabilitācijas 
centrs 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

-   psihologa konsultācijas bērniem, 
kuriem pirmreizēji noteikta invaliditāte, 
un viņu vecākiem 

p psihologs 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

-   grupu mājas (dzīvokļi) p grupu mājas - 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 0 

-   servisa dzīvokļi p servisa 
dzīvokļi 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0 

-   dienas aprūpes centri dažādām 
personu grupām 

p dienas 
aprūpes 
centrs 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0 

-   bērnu pieskatīšanas pakalpojumi  p bērnu 
pieskatīšana 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

-   motivācijas un atbalsta pasākumi p atbalsta x x x x x x x x x x - - - - - - 0 
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riska grupu klientiem grupas 

Izglītība, 
zinātne, 
jaunatne un 
sports 

-   pamatskolas izglītība p pamatskola 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - 6 

-   vispārējā vidējā un profesionālā 
izglītība 

p vidējā izglītība 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 

-   vispārējā vidējā un profesionālā 
izglītība 

v profesionālā 
izglītība 

1 - - - - - - - - 1 - - - - - - 2 

-   speciālā izglītība p speciālā 
izglītība 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

-   profesionālās ievirzes sporta 
izglītība (sporta skolas un sporta klubi) 

p sporta skola 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

-   pieaugušo formālā un neformālā 
izglītība 

p pieaugušo 
formālā un 
neformālā 
izglītība  

2 1 - - - - - - - - - - - - - - 3 

-   multifunkcionālie jauniešu centri p jauniešu 
centrs 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Citi -   biznesa eksperts p biznesa 
eksperts 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0 

 Kultūra -   kultūras un brīvā laika pieejamība, 
dziesmu svētku procesa pieejamība, 
kopienas socializēšanas pakalpojums 
profesionālās mākslas pieejamība, 
(multifunkcionāls kultūras centrs, 
brīvdabas estrāde) 

p kultūras 
centrs 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

-   bibliotēku pakalpojumu kopums 
(lasīšanas iespējas, informācijas resursu 
izmantošanas pakalpojumi, izglītības, 
mūžizglītības un apmācības iespējas, 
saturīga brīvā laika pavadīšana, sociālie 
pakalpojumi, interneta pieejamība) – 
novada bibliotēku tīkls, saskaņā ar 
Bibliotēku likumu akreditēta reģiona 
galvenā bibliotēka (metodiskais atbalsts) 

p reģiona 
galvenā 
bibliotēka 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0 

-   muzeji (kultūras mantojuma p muzejs - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 
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saglabāšana, izpēte un pieejamība 
sabiedrībai) 

-   profesionālās ievirzes mākslas un 
mūzikas izglītības pakalpojums, 
profesionālās izglītības pakalpojums 
(profesionālās ievirzes mūzikas un 
mākslas skolas, mūzikas un mākslas 
vidusskolas) 

v mūzikas un 
mākslas 
vidusskola 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Veselība -   dienas stacionārā nodrošināta 
veselības aprūpe (ķirurģiskas operācijas, 
terapeitiska palīdzība u.tml.) un pacientu 
viesnīcas (izmitināšana ārstniecības 
iestādē) pakalpojums  

v dienas 
stacionārs 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

-   steidzamās medicīniskās palīdzības 
punktā nodrošināta veselības aprūpe 

 

v diennakts 
traumpunkts 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

-   stacionārais pakalpojums aprūpes 
slimnīcā un daudzprofilu slimnīcā 

v aprūpes 
slimnīca 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0 

-   medicīniskā izglītība kā prakses 
vieta 

v medicīniskās 
izglītības 
prakse 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0 

-   veselības veicināšanas reģionālo 
koordinatoru veselības veicināšanas 
aktivitātes 

v veselības 
veicināšanas 
koordinators 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Sociālie 
pakalpojumi 

-   ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā 

p ilgstošā 
sociālā aprūpe 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

-   īslaicīga sociālā aprūpe ar 
izmitināšanu/ atelpas brīža pakalpojumi 

p īslaicīgā 
sociālā aprūpe 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

-   pusceļa mājas – katrā reģionā 
vismaz 3 

v pusceļa māja - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

-   nakts patversmes vai patversmes 
pakalpojumi 

p nakts 
patversme 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0 
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-   sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums neredzīgām un nedzirdīgām 
personām, atkarīgām personām, no 
prettiesiskām darbībām cietušiem 
bērniem institūcijā, no prettiesiskām 
darbībām cietušām pilngadīgām 
personām 

v sociālā 
rehabilitācija 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

-   krīzes centru pakalpojumi, 
uzticības tālrunis, psihosociālā palīdzība  

p Krīzes centrs 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

-   specializētās darbnīcas p specializētās 
darbnīcas 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0 

-   tehniskie palīglīdzekļi (vismaz 
izbraukumu veidā) 

v tehniskie 
palīglīdzekļi 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

-   profesionāla rehabilitācija v profesionālā 
rehabilitācija 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0 

-   atskurbtuves p atskurbtuve - - - - - - - - - - - - - - -  0 

Izglītība, 
zinātne, 
jaunatne un 
sports 

-   pamatskolas un vispārējā vidējā 
izglītība valsts ģimnāzijās 

p valsts 
ģimnāzija 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0 

-   reģionālas nozīmes sporta bāzes p sporta bāze 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

  biznesa inkubators (p rada vidi) p biznesa 
inkubators 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0 
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2.pielikums. Smiltenes novada apdzīvotajās vietās pieejamie pakalpojumi atbilstoši apdzīvojuma līmenim (infrastruktūra un pakalpojumi) 

 

Apzīmējumi: 

krāsojums – vēlamais pakalpojumu klāsts 
atbilstoši attīstības centra līmenim. 
 
Augstāka līmeņa attīstības centrā nodrošināmi 
arī zemāka attīstības līmeņa centra pakalpojumi 

krāsojums – apdzīvotajās vietās, kas 
telpiski saplūdušas ar Smilteni - 
Vidzeme, Kalnmuiža un Silva, 
pakalpojumi nodrošināmi, izvērtējot 
Smiltenē pieejamos pakalpojumus 

x – pakalpojums 2013.gada maijā 
tiek nodrošināts 
 
/ - pakalpojums 2013.gada maijā 
tiek daļēji nodrošināts 
 

 - pakalpojums 2013.gada maijā 
netiek nodrošināts 

skaitliska vērtība – pakalpojums 
2013.gada maijā tiek nodrošināts, norādīts 
vienību skaits 
 

ciems Vietējas 
nozīmes 

attīstības 
centrs 

Novada 
nozīmes 

attīstības 
centrs 

Reģionālas 
nozīmes 

attīstības 
centrs 
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elektroenerģija, x x x x x x x x x x x x x x x x x 

elektroniskie sakari,  x x x x x x x x x x x x x x x x x 

eko punkts (gb.) 14 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 - 29 

sabiedriskā transporta pieturvieta x x x x x x x x x x x x x x x x x 

transports skolēniem uz tuvāko izglītības iestādi x x x x x x x x x x x x x x x x x 

ciema teritorijā asfaltēts tranzīta ceļš x / x x x x x x x x x x x x - x  / 

publiska interneta pieejamība (PIPP gab.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - x x - - 10 

sabiedriskā transporta reisu skaits darba dienā (>4) 28 4 4 4 9 4 11 3 6 x 9 2 3 3 2 2 x 

 ūdensapgāde x x x x x x x x x x x / - - - - x 

notekūdeņu savākšana x x x x x x x x x x x x - - - - x 

pasts (nodaļa) 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - x 

ražošanas teritorija/industriālā zona (ha) 80 22 5 x 15 30 16 9 6 x 17,4 63 8 - - - 271,4 

sabiedriskā transporta pieturvieta ar nojumi x x x x x x x x - - - x - x - - x 

pašvaldības pārvaldes pakalpojumi (pārvaldes iestāde 
gab.) 1 1 1 1 0,8 1 1 0,2 0,5 0,5 - - - - - - 8 

labiekārtota atpūtas vieta/svērs (gb.) 6 2 1 1 2 2 1 1 - x x - - - - - 16 

publisks bērnu rotaļu laukums (gb.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - 10 
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pašvaldības dzīvojamais fonds x x x x x x x x x x x - - - - - x 

centra teritorijā asfaltētas ielas ar lielāko satiksmes 
intensitāti x / x x x / / x x x / - - - - -  / 

apgaismotas ielas (gaismekļi gb.) 800 41 12 18 22 32 23 - 18 x 20 - - - - - 986 

asfaltēts ceļš līdz reģionālas nozīmes centram x x x x x x x x x x x x - - - - x 

mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti x x x x x x x x - - x - - x - - x 

 centralizētā siltumapgāde (pieslēgtās ēkas) 82 9 - - - - - 2 - 15 - - - - - - 108 

gāzes vada pieslēgums - x - - - x - - - - - - - - - - x 

labiekārtots parks (gb.) 3 1 - - - - - - - - - - - - - - 4 

kapsēta (gb.) 3 1 - - - - - - - - - - - - - - 4 

dienesta viesnīca skolēniem (gb.) 2 2 - - - - 1 - - 1 - - - - - - 6 

aptieka (gb.) 4 1 - - - - - - - - - - - - - - x 

sabiedriskā ēdināšana x - - - - - - x - x x - - - - - x 

 eko laukums (gb.) 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

autoosta 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

tūrisma informācijas centrs 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

augstskola 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 

asfaltētas ielas / - - - - - - - - - - - - - - -  / 

tūristu naktsmītne (gb.) 4 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - 6 

izklaides pakalpojumi x - - - - - - - - - - - - - - - x 

finanšu pakalpojumu iestāde x - - - - - - - - - - - - - - - x 

valsts institūciju pakalpojumi x - - - - - - - - - - - - - - - x 

specializēto pakalpojumu objekti x - - - - - - - - - - - - - - - x 

velo celiņu tīkls x - - - - - - - - - - - - - - - x 
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