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SMILTENES NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS 

REZULTĀTU KOPSAVILKUMS 

PAR 2019.GADU 

No 2020.gada 17.februāra līdz 07.martam Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti 

piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2019.gadā.  Aptaujā tika ietverti jautājumi, 

lai novērtētu dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma 

un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.), 

iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.), pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā. Aptauja 

respondentiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā www.smiltene.lv, 

sociālajos tīklos, kā arī izsūtīta 140 uzņēmējiem uz e-pastiem, izglītības iestādēm skolēnu 

aptaujāšanai.    

DATI PAR APTAUJAS DALĪBNIEKIEM  

Kopumā aptauju aizpildīja 187 Smiltenes novada iedzīvotājs (aptaujā par 

2018.gadu piedalījās 423). Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā piedalījušies 35 vīrieši (aptaujā 

par 2018.gadu 135) un 152 sievietes (aptaujā par 2018.gadu 288).  

 

 

Visaktīvāk aptauju aizpildījuši iedzīvotāji 26-35 gadu vecumā - 44 personas, 37 

personas – vecumā no 36 līdz 45 un no 46 līdz 55 gadiem. Vecumā no 56 līdz 65 gadiem 

aptaujā piedalījušās 33 personas, 18-25 gadi - 15 personas, 66 un vairāk gadi - 13 personas, līdz 

18 gadu vecumam 8 personas.  
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Augstākā izglītība ir 108 respondentiem, vidējā speciālā – 41, vidējā izglītība  – 24, 

studē 5 respondenti, pamata izglītība ir 9 respondentiem, mācās skolā 6 aptaujātie.  

 

 

 

Visaktīvākie aptaujas respondenti ir privāta uzņēmuma darbinieki – 69, valsts un 

pašvaldības iestāžu darbinieki, tai skaitā izglītības iestāžu darbinieki un pedagogi – 58 

respondenti, šogad, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, sarucis skolēnu skaits, kas aizpildījuši 

aptauju – tie ir  8 skolēni, 12 respondenti ir pensionāri, 12 aptaujas dalībnieki ir 

pašnodarbinātas personas, 7 ir uzņēmēji, 6 – mājsaimnieces, 3 - studenti, 9 – bezdarbnieki.   
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Lielākā daļa jeb 91 respondenti kā dzīvesvietu norādījuši Smiltenes pilsētu, 14 -  

Palsmanes pagastu, 20 - Grundzāles pagastu, 17 - Smiltenes pagastu, 13 - Launkalnes pagastu, 

8 - Bilskas pagastu, 4 - Brantu pagastu, 10 - Blomes pagastu, 8  - Variņu pagastu, kā arī 2 

respondenti norādījuši, ka viņu dzīvesvieta ir citur – Amerika un Gaujiena.  

 

 

 

 

IEDZĪVOTĀJU APMIERINĀTĪBA AR DZĪVES KVALITĀTI 

SMILTENES NOVADĀ 
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Lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (123) uz jautājumu, vai esat 

apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, atbildēja, ka ir drīzāk apmierināti,  32 

aptaujāto ir pilnīgi apmierināti, 25 ir drīzāk neapmierināti un 3 respondenti ir pilnīgi 

neapmierināti, 4 iedzīvotājiem nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā. 

 

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI  

Respondenti tika aicināti novērtēt pakalpojumu un jomu kvalitāti, kā arī to pieejamību 

savā pagastā/pilsētā dažādās kategorijās:  
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IEDZĪVOTĀJU DZĪVES VIDE  
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SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBA 

VĒRTĒJUMS 

Vērtējot Smiltenes novada pašvaldības darbu 2019.gadā, 16 respondenti to vērtē ļoti 

pozitīvi, 80 respondenti vērtē pozitīvi, 77 vērtē apmierinoši, 11 negatīvi, 2 ļoti negatīvi un 1 

respondentam nebija viedoklis šajā jautājumā. 

 

 

Uz atvērto jautājumu, kur iedzīvotāji ir aicināti izteikt ierosinājumus Smiltenes novada 

attīstības veicināšanai, iedzīvotāji savās atbildēs ir minējuši ieteikumus, kā uzlabot 

pašvaldības darbu un kur investēt, lai sakārtotu vidi un infrastruktūru, lai tā būtu 

draudzīgāka, saistošāka iedzīvotājiem un novada viesiem.  

Iedzīvotāji norāda arī uz trūkumiem, kur izteikti atspoguļotas nepilnības ceļu 

infrastruktūras sakārtotībā, pārvaldes, struktūrvienību un iestāžu darbā un sadarbībā ar 

iedzīvotājiem, kā arī par novārtā atstātiem pagastiem, to iedzīvotājiem un pilsētai 

pieguošām teritorijām. 
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 Viens no svarīgākajiem un visvairāk uzsvērtajiem jautājumiem ir dzīvošanas iespējas 

Smiltenes pilsētā un novadā. Ar visiem iedzīvotāju ieteikumiem var iepazīties sekojošajā 

tabulā:  

Ceļi un 

infrastruktūra  

Uzlabot ceļu seguma kvalitāti, Ieguldīt ceļos; Piemēram, nesakārtota 

Vaļņu iela. Sakārtot zemes ceļus Bilskas pagastā; Pašvaldības lauku 

ceļu sakārtošana; Padomāt par stāvlaukumu uzlabošanu pie kūltūras 

nama Smiltenē; Izskatīt iespēju uzlabot ceļus ne tikai pilsētā, bet arī 

laukos (Smiltenes pagasts); Jānoasfaltē ceļi  Palsmane- Variņi-

Ūdrupe un Aumeisteru pagrieziens-Aumeisteri. (jānoasfaltē nevis 

jāatjauno grants segums.); Jānoasfaltē ceļš līdz Palsmanes kapsētai; 

Jānoasfaltē jaunā slēpošanas trase pie Tepera ezera; Kārtības 

ieviešana pie kapsētas Vaļņu ielā- transporta novietošana; Ceļu 

infrastruktūras uzlabošana pagastos!!!; Stāvvietas uz Raiņa ielas vajag, 

lai var apmeklēt ģimenes ārstu; Smiltenes pilsētā ir arī citas ielas, kurās 

vajag remontu, ne tikai pilsētas centrs; Pie Grundzāles pagasta 

pārvaldes sataisīt piebraucamo ceļu. Šobrīd mašīnai ratus var nolauz!; 

Smiltenes pilsētā nepieciešams nodrošināt drošu vidi Jaunās ielas 

posmā no Bērzu ielas līdz Galdnieku ielai: nepieciešams 

apgaismojums un samazināts transporta kustības ātrums, iespējams 

noteikt dzīvojamās zonas statusu. Ielas posmu izmanto iedzīvotāji 

(daudz bērnu), ejot ar kājām, braucot ar velosipēdu, dodas pastaigās pa 

mežu un uz Klievezera peldvietu. Iela ir šaura tā nenodrošina divu 

virzienu kustību un gājējiem nav kur palikt. Nav izprotama Jaunās 

ielas ģeogrāfiskais izvietojums un līdz ar to arī nummerācija. Jaunās 

ielas neasfaltētajos posmos nav nodrošināta iespējas pieslēgties  

centrālajai kanalizācijas sistēmai; Smiltenē nedeg lampas pie 

autoostas. Gaismas ielās; Vairāk stāvlauku pilsētas sirdī, jo šobrīd tur 

valda bardaks. Vieglāk aizbraukt uz Valmieru iepirkties nekā pie 

vietējiem uzņēmējiem; Mūrnieku ielā sasvērusies akmeņu siena; 

Noteikti būtu jāpievērš uzmanība apgaismojumam pilsētā; Vairāk 

uzmanības veltīt arī laukiem - sevišķi ceļu sakārtošanā; Attīstīt 

infrastruktūru pagastos!Lauku teritorijas grants ceļu sakārtošana. Lai 

aizbrauktu no Variņiem uz Palsmani, ir jābrauc caur Smiltenes 

krustojumu! 8 km garais Variņu-Palsmanes ceļš vienās bedrēs, tāpat 

arī Variņi-Ūdrupe. Nogreiderēts uz pusi platāks nekā bija pēc 

rekonstrukcijas, bez profila; Smilšu ielā nepieciešams remonts; 

Atjaunot "Brutuļu" ciemata elektrisko apgaismojumu. 

Ēkas ,iestādes un 

to sniegtie 

pakalpojumi 

Ierīkot Vidzemē kādu mazu veikalu, jo ne visi var izbraukāt pilsētu; 

Jauna bibliotēka un izstāžu zāle Smiltenē; Rūpēties par jauniešiem, 

izvedot viņiem interešu centru, kur pavadīt savu brīvo laiku pēc 

skolas, starp pulciņiem. Atrisināt pieaugušo bibliotēkas telpas, 

pašreizējās telpās grīda pat var ielūzt,vai tas ir normāli?; Novada centrā 

vajag banku; Viesnīcas un Baseinu; Ieplānot atjaunošanas darbus 

Jāņkalna estrādei, lai nav jākaunās no viesu nievājošām atsauksmēm; 

Nevar pastāvēt Smiltenes novads kā attīstības centrs,ja tajā nav nevienas 

BANKAS -pievienojot teritorijas,pievienojas arī cilvēki,kuriem ir 

nepieciešams šis pakalpojums. Steidzami un neatliekami projektēt un 

izbūvēt atbilstošas telpas Smiltenes bibliotēkai pašvaldības īpašumā.  

Tas ir ļoti svarīgi pilsētas prestižam.  Kauns un negods Smiltenei,  ka 

bibliotēka atrodas tādās telpās! Šis ir svarīgāk par autoostu citā vietā! 

Lūgums pilsētā informācijas "stabos" pievienot norādi par bibliotēku.  

Ir norāde,  kurā virzienā ir centrs,  bet par bibliotēku nav ne vienā vietā!  

Kur atrodas centrs,  taču var saprast pēc visām citām norādēm; 
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Nepieciešams paplašināt pilsētas bibliotēkas telpas; Nepieciešama kāda 

jauna ēdināšanas iestāde, restorāns, kur glauni pasēdēt vakaros; 

Lūdzam sabiedrisko pirti Smiltenē; Smiltenē vajag publisko pirti;  

Bibliotekā jāpaplašina telpas; Gaidu, kad beidzot būs solītais baseins. 

Smiltenes novada 

teritorija, 

infrastruktūra un 

vide 

Ieviest vairāk atkritumu šķirošanas punktus kas būtu pieejami 

visiem; Publiskajās peldvietās jāizvieto glābšanas riņki un cits 

glābšanas inventārs, kā arī stendi ar info kā sniegt pirmo palīdzību 

slīkstošajam; Jāsoda un jāķer tie kas izmet atkritumus mežā un 

citās vietās; Jāsakopj ceļmalas gar A2 šoseju .Tā ir mūsu vizītkarte.  

Jālabiekārto stāvvietas uz A2 šosejas ,  modernas WC , galdiņi , 

telšu un ugunskuru vietas, bērnu rotaļu ierīces;  

Izbūvēt peldbaseinu vai ne atstāt vidi degradējošu skatu, sakārtot 

ielas, lauku un pagastu ceļus, kas ir katastrofālā stāvoklī, atjaunot 

kāpnes pie kultūras centra, domāt par satiksmi un to regulēšanu centra 

ielās, nevis izbūvēt ielas, kuru noslodze ir maza un nevajadzīga. 

Veicināt privātmāju pieguļošās teritorijas sakopšanu ar NĪ nodokļa 

palīdzību. Vairāk uzrunāt pilsētas namīpašniekus (sevišķi jaunāko 

paaudzi),  ieviest kārtību savu namu apkārtnē, pieguļošajā teritorijā. 

Šogad Smiltenei aprit 100 gadi. Šo notikumu vajag izmantot un 

uzaicināt sabiedrību kļūt rosīgākiem. Pašvaldības policiju uz katru soli 

nesodīt vecos pilsētas iemītniekus, kuri cenšas sakopt savus īpašumus -  

savu fizisko iespēju robežās! Vairāk novērtēt viņu pūles!; Nav nevienas 

publiskās tualetes izņemot veikalu TOP; Mēģināt kaut ko darīt ar 

motobraucējiem,kas izbraukā Klievezera apkārtni. Sakopt Bērensa 

kapliču citadi uzgàzisies kàdam.tur ir pēdējais laiks. 

Parku vajag pļaut tikai vasaras beigās, lai ir kur ligzdot putniem, 

kuri ligzdas vij uz zemes; Blomē ierīkot gājēju celiņu no centra līdz 

Līvānu mājām, sakārtot centru, appļaut nezāles. Turpināt sakopt un 

attīstīt pilsētu un tās apkārtni un pagastus;  

Dzīvojamais 

fonds Smiltenes 

novadā 

Mēģināt rast risinājumu dzīvošanas problēmai,ražošanas ēkas ceļam, 

bet lai piesaistītu jaunus cilvēkus, tiem nav kur dzīvot; Nepieciešami 

dzīvokļi; Vairāk nekustamo īpāšumu dzīvošanai; Jārisina dzīvojamā 

fonda trūkums; Nebūvēt nevajadzīgas ēkas, kuru nomas iespējas 

nevienam neinteresē, bet vairāk padomāt par atbalstu novada 

iedzīvotājiem; Uzturēt visus (arī pašvaldības dzīvokļus) īpašumus labā 

stāvoklī. Un jaunus dzīvokļus iedzīvotājiem; risināt dzīvojamā fonda- 

dzīvikļu problēmu; Iedzīvotājiem trūkst īres nami, nav kur dzīvot. Īres 

maksas kosmiskas. Vajadzētu sākt ar to; Risināt dzīvokļu jautājumu. 

Padomāt par dzīvojamo māju celtniecību Smiltenē; Smiltenes pilsētai 

vajadzīgas dzīvojamās platības un pilsēta turpinās uzńemt 

apgriezienus; Attīstīt dzīvojamo fondu; Sakārtot īpašumu tiesības, vai 

bezmantinieku teritorijas.  

Lēmumi Mazāk atbalstīt sev pietuvinātas personas; Ir skaidras pašvaldības 

prioritātes un akcenti, tomēr mudinātu vairāk piedomāt ar pie jomām, 

kas nav attīstītas novadā, piemēram, tūrisms, kvalitatīvi kultūras 

pasākumi, mūžizglītības iespējas kvalificētiem cilvēkiem ar labu 

izglītību. Domāt, kā noturēt novadā augsti kavlificētus cilvēkus, jo 

pieredze rādā, ka Smiltenes novadā ir vajadzīgs pārsvarā mazkvalificēts, 

zemu atalgots darba spēks. Piedomāt arī pie infrastuktūras 

sakārtošanas un labiekārtošanas lauku teritorijās, ne tikai 

pilsētā.Smiltenē un pagastos ļoti pietrūkst kvalitatīva bērnu laukuma, 

sabiedriskās tualetes, ielas un infrastruktūra nav draudzīga velo 
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braucējiem; Veikt pareizu iestāžu apvienošanu;Neapvienoties ar Apes 

un Raunas novadiem. Pieņemt saistošos noteikumus zemes 

īpašniekiem,ceļu piegulošo  malu sakopšanai. Likt sodus un 

brīdinājumus personām, kas neuztur kārtībā savu īpašumu (piem, 

nepļauj teritoriju, nesavāc atkritumus). Noteikt katram domes 

darbiniekam pienākumus un kontrolēt to izpildi.  

Saimniekošana 

pagastos 

Vairāk interesēties, kas notiek pagastos. Launkalnē nav veikala, nav 

feldšera, kursē tikai skolēnu autobuss. Pagasta pārvaldnieks neizrāda 

interesi par pagasta dzīvi. Nevienam nav nekādas intereses par tādu 

Launkalni...; Līdz šim lielākoties pasākumi par Eiropas līdzekļiem tiek 

organizēti  Grundzāles pagastā un Smiltenes pilsētā; Visiem spēkiem 

saglabāt laukos jaunatni, jo attīstīta pilsēta vēl nav saucama par varenu 

novadu. Tikai tas varētu būt jau nokavēts, jo aizbraukušie nav naski uz 

atgriešanos; Vairāk ieklausīties iedzīvotājos, nevis klaji uzticēties 

pagasta pārvaldnieku paustajam viedoklim; Apkopt pagastam 

piederošās teritorijas ārpus pilsētas. 

Līdzekļu 

izlietojums 

Samaziniet izdevumus ,kas saistīti ar pasākumos klātiem galdiem 

Mazāk tērēt finansējumu uz mākslinieku vai viesu vizītēm 

ēdināšanā; 

Pašvaldības 

sadarbība ar 

iedzīvotājiem 

Pagarināt aptaujas anketas aizpildīšanas laiku/1.mēn./; Vairāk 

vajadzētu uzklausīt arī pensionārus, ne tikai bagātos uzņēmējus; .  

Rīkot iedzīvotāju tikšanos ar deputātiem un nodrošināt domē 

deputātus no visiem pagastiem, lai būtu vienlīdzīga attieksme. 

Ieklausīties iedzīvotāju viedoklī, vai problēmās un risināt nevis pēc 

rakstiska iesnieguma, bet uzklausot problēmu; Novada domei vairāk 

tikties ar pagasta iedzīvotājiem, nevis tikai pirms vēlēšanu laikā pirms 

vēlēšanām , kad vajag atbalstu; Ieteikums - veikt aptaujas pašvaldības 

mājaslapā/facebook par iecerētajiem darbiem iedzīvotāju 

labklājībai. (vairāk vērsties pie iedzīvotājiem pēc idejām, ņemot vērā 

pieejamo finansiālo stāvokli); Kontakts ar iedzīvotājiem ar mīnusa 

zīmi! Ieklausīties un vērot iedzīvotāju vēlmes un vajadzības; Uzlabot 

sadarbību starp pašvaldības struktūrvienībām, ar uzņēmējiem un 

dažādām interešu mērķa grupām kopēju aktivitāšu veikšanā. 

Smaidošu, laipnu Domes priekšsēdētāju, kas sveicinātu cilvēkus un 

līdzinātos darbos Gintam Kukainim; 

Pašvaldības 

darbinieki 

Nepieļaut pašvaldības darbiniekiem savā darba laikā veikt citus 

apmaksātus darbus; Ja uz durvīm ir darba laiks , atrasties darba 

vietā. Jeb noņemiet darba laikus. Ja vasaras mēnešos mākslinieki ir 

atvaļinājumos,pagastos un pilsētā nekas nenotiek , tad kultūras 

darbinieki izmanto atvaļinājumu,pēc tam bezalgas atvaļinājums. 

Sekmēt to, ka valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī skolās un bērnudārzos 

strādā zinoši un ar misijas apziņu apveltīti cilvēki, nevis cilvēki kuri 

strādā tur tamdēļ, ka nav īsti prasmju un iemaņu, lai strādātu citur. Nav 

neatbilstošu uzdevumu, ir tikai cilvēki, kuri neatrodas pareizajā darba 

vietā; Pašvaldības policijai ieteikums, braucot reidos uz peldvietām, 

izkāpt no mašīnām un reāli aiziet līdz atpūtas vietām un pavērot arī 

kas notiek tuvējā apkārtnē; Vairāk rūpēties par pašvaldības 

pakļautības iestādēs strādājošajiem- pateicoties šiem cilvēkiem, viņu 

darbam novads var lepoties ar izaugsmi; Nozares profesionāļu 

pieņemšana "atslēgu" amatos; Samazināt darbinieku skaitu domē, 

un tai piesaistītās iestādēs; Novada domes speciālistiem jāstrādā kā 

vienotai komandai. Jāvērtē NKUP vadības darbs, šobrīd orentēts 
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tikai uz pełńu;  

Attīstība un 

projekti 

Pirms piedalīties kādā projektā, vispirms  pārliecināties vai 

pašvaldībai tas ir izdevīgi, kā arī vai šādus nosacījumus spēs izpildīt 

uzņēmējs (ēka Limbažu ielā 8, Smiltenē kurai nekādi nevar atrast 

nomniekus). Un noteikti būtu vairāk jāpievērš uzmanība pagastiem 

un to labklājības attīstīšanai; Neizniekot līdzekļus nevērtīgiem 

projektiem (Peldbaseins, Zandarti Tepera ezerā u.t.t.); Gribētu vairāk 

informācijas par novada attīstību ne tikai Smiltenē, bet arī pagastos; 

Man kaut kā šķiet, ka novada dome plāno otrā plāna lietas, kas neuzlabo 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti un ikdienu; Nodaļām unpārvaldei kopumā  

jābūt skaidram redzējumam, ko grib savā nozarē redzēt tuvākā un 

tālākā nākotnē;. 

Digitalizācija un 

elektroniskā 

komunikācija ar 

iedzīvotājiem 

Smiltene.lv mājas lapa principā nedarbojas mobilajās ierīcēs, 

pasākumu kalendārs ir .... tas nav saprotams, pārskatāms. Ilgstoši 

Smiltenes kino lapa nedarbojas, tā darbojas ļoti slikti, nav atbilstoša 

mūsdienu cilvēku prasībām; Jāuzlabo majas lapa, kura neerti 

pārskatāma-Kultūras pasākumu informācija neredzama; Uzlabot 

mājaslapu smiltene.lv. Tā ir nepārskatāma. Lai atrastu vecāku 

informāciju, n-tās reizes jāspaida poga "vairāk ziņu"; Informāciju 

(raksti, bildes) par pašvaldībā notiekošiem vai notikušiem pasākumiem 

lielākoties var uzzināt tikai no facebook.com!!! Lūgums šādu 

informāciju likt arī pašvaldības mājaslapā, jo ne visi ir facebook.com 

lietotāji. Tāda sajūta, ka visa dzīve notiek tikai facebook.com!; Lai 

vairāk pakalpojumi būtu pieejami elektroniski 

Kultūra  Vairāk kultūras pasākumu cilvēkiem pēc 50; Uzlabot kultūras 

pasākumu daudzveidību un kvalitāti; Kultūras nozare ar mīnusa zīmi. 

Smiltenes pilsētas svētkus organizēt kā bezmaksas pasākumu! Es 

atnācu šeit dzīvot no citas pilsētas, kur pilsētas svētki bija kā bezmaksas. 

Esmu šokā, ka ir jāmaksā par ieeju ballē un tas nav attaisnojums, ka par 

to naudu jāmaksā apsargiem u.t.t. Cilvēki ies uz ballēm, ja kaut reizi tās 

būs kā bezmaksas. ,Blomē sakopt un izmantot kultūras pasākumiem 

vasarā estrādi; 

Dzīves kvalitāte  Atbalstīt finansiāli dažādu medicīnisko pakalpojumu nodrošinājumu 

un kvalitāti Smiltenes poliklīnikā izmantojot resursus, kas rastos, ja 

pašvaldībā pārdomāti un izsvērti pieņemtu lēmumus par budžeta 

līdzekļu izlietojumu akcentējot iespēju taupīt izmantojot jau esošos 

resursus (gan  nekustamos īpašumus gan arī dažādu inventāru, piem. 

automašīnas u.t.t.); Izveidot un atvert jaunus socialos pakalpojumus; 

Ģimenes ārstu pieejamība; Vairāk rūpēties,lai cilvēkiem laukos būtu 

nodrošināts ģimenes ārsts; Smiltenes pilsētā un parkā nodrošināt 

dzeramā ūdens pieejamību. Vairāk piejamus speciālistus veseības 

nozarē.  

Sports Atbalsts sportistiem ļoti trūkst! Nav runa par sporta laukumu un vietu 

ierīkošanu, tas jau ir, bet atbalstu pašam sportistam, tiem, kuri nes 

Smiltenes vārdu Latvijā un arī pasaulē. Kā arī trūkst kvalitatīvi 

organizētu brīvās dabas pasākumu; Nerīkot laivu braukšanu atverot 

slūžas. Lielām riteņbraukšanas sacensībām startu pārcelt ārpus 

Smiltenes, lai sportisti neposta apstādījumus un netraucē nesportistiem. 

Novada sporta svētkos ir tādas prasības, ka cilvēks, kurš nav aktīvi 

trenējies, nespēj piedalīties, nav izvēle startēt tikai vienā disciplīnā. 

Stadionā pie Tepera ezera jārīko vieglatlētikas sacensības (novada 

čempionāts vieglatlētikā); 
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Tūrisms Attīstīt tūrismu, ne tikai ar veco parku. Smiltenē ir Cērtenes pilskalns, 

kur būtu jāveic arheloģiskie izrakumi, un būtu jauzceļ pili, piesaistot 

Eiropas naudu, ja vien Kukainis nav izsmelis Valsts garantetos 

aizdevumus. Ir prieks skatīties kā pamazām tiek atjaunotas ielas un 

mūsu pilsētas lepnums Parks, bet tās lietas vaidzētu pārdomāt līdz 

galam. Kā piemēru gribētu minēt gājēju(invalīdu un vecāku ar bērnu 

ratiņiem) iespēju nokļūt no slūžām pie Tepera ezera uz 

jaunizveidoto meža trasi. Tur diemžēl nav normāls gājēju celiņš! Vai 

tiešām bija tik problemātiski izveidot metru platu taku ar cieto segumu? 

Un manuprāt arī Jauno parku ir nepieciešams labiekārtot, pārdomāti 

izveidot fantastisku serpentīnu, tas būtu lielisks pastaigu un aktīvā 

dzīvesveida cienītāju aktivitāšu objekts. Kā arī pilsētas viesiem kur 

iepazīt Smilteni un apkārtni vairāku kilometru garš labiekārtots, 

apgaismots aplis. Ir vīzija kā tas varētu izskatīties un piesaistīt tūristus 

mūsu pilsētai. Jādomā daudzfunkcionāla izklaides iespējamība 

(piemēram,domātā peldbaseina vietā), kas varētu ieinteresēt tūristus no 

visas Latvijas,pie reizes arī papildus viesnīcu; 

Nodarbinātība  Veicināt nodarbinātību, jaunu darba vietu radīšana; Atbalstīt un 

veicināt izglītotu, profesionālu speciālistu darba iespējas pašvaldībā; 

Dot iespēju cilvēkiem ar jaunām darba iespējām jaunos uzņēmumos 

ne tikai Lielajos Uzņēmumos "Top" "troll"; Vairāk ražošanas 

uzņēmumu; Jaunas darba vietas un dzīvesvietas,ko var atļauties arī 

zem-vidusmēra cilvēks; Pieņemt darbā gados jaunus, aktīvus un ar 

svaigām idejām cilvēkus; Apkārtnes sakopšanas talkās piesaistīt sociālo 

darbinieku klientus. 

Uzņēmējdarbība  Domāt vairāk par mazajiem uzņēmējiem, atbalstīt jauno biznesu; 

Attīstīt mazo uzņēmējdarbību; Vēl vairāk attīstīt iespēju atbalstīt mazos 

uzņēmējus, vairāk naudas konkursam "Esi uzņēmējs Smiltenes 

novadā", kā arī personiskāku, konkrētāku sarunu par projekta +/- ar 

tiem, kuriem tiek atteikts finansējums. 

Izglītība  Smiltenes vidusskolas reorganizācija - lielākā izglītības iestāde 

Vidzemē, bet nenodrošina padziļinātas programmas nevienā jomā. 

Jāatceļ maksas par sporta skolu , mākslas skolu un mūzikas skolu; 

Jāsakārto skolēnu transporta maršruti. Piem no Palsmanes pirmdienās 

autobuss brauc pakaļ 3 bērniem uz Grundzāli. Šie bērni var no rīta 

aizbraukt līdz Mēru pagriezienam ar Grundzāles skolēnu autobusu un tur 

iesēsties Palsmanes skolēnu autobusā kas ved bērnus no Mēriem uz 

Palsmani. Ar atpakaļceļu tāpat Palsmane atved līdz Mēru pagriezienam 

kur viņiem jāpārsēžas Grundzāles autobusā; Skolu sacensībām jābūt 

gada kopvērtējumam; Vairāk apgūstamās profesijas meitenēm 

Smiltenes Tehnikumā. Blomes skolas direktores amata atbilstības 

izvērtēšana; Noteiktība izglītības tīkla sakārtošanā. Ja Variņu 

pamatskolai neredz nākotni, tad, lūdzu, cik ilgi pastāvēs? Nevar gadiem 

baumas klausīties. Pēdējā - ka Variņiem, Launkalnei un Blomei vēl divi 

pastāvēšanas mācību gadi. Jāsaprot, kur bērnus vest vai arī visiem 

pārcelties. Mūzikas un mākslas skolu filiāļu izveidošana lauku 

pamatskolās. Piemēram, Palsmanes pamatskolā. Varbūt ir lietderīgāk 

samaksāt skolotājam arī par ceļā pavadīto laiku un būtu vairāk bērnu, 

kuri vēlētos uz vietas muzicēt un zīmēt. 
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Uz jautājumu,  kā vērtē  pašvaldības darbinieku zināšanas un kompetenci, 106 

respondenti tās vērtē kā drīzāk apmierinošas, 30 respondenti kā pilnīgi apmierinošas, 28 

respondenti kā drīzāk neapmierinošas,  1 respondents kā pilnīgi neapmierinošas, bet 22 

respondentiem nav viedokļa par darbinieku zināšanām un kompetenci.  

 

Vērtējot pašvaldības darbinieku attieksmi pret iedzīvotājiem, vairums respondentu 

(101) attieksmi vērtē kā drīzāk apmierinošu, 33 respondenti kā pilnīgi apmierinošu, 33 

respondenti kā drīzāk neapmierinošu, 9 respondenti kā pilnīgi neapmierinošu, savukārt 11 

respondentiem nav viedokļa šajā jautājumā. 

  

 

Vērtējot termiņus, kādos iespējams nokārtot sev interesējošus jautājumus pašvaldībā - 

85 respondenti ir drīzāk apmierināti, 31 respondenti ir pilnīgi apmierināti, 26 - drīzāk 

neapmierināti,  13 - pilnīgi neapmierināti, bet 32 - respondentiem nav viedokļa.  
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Vērtējot e-pakalpojumu pieejamību pašvaldībā - 85 respondenti ir drīzāk apmierināti 

ar e-pakalpojumu pieejamību, 37 respondenti ir pilnīgi apmierināti, 16 ir drīzāk 

neapmierināti,  9 - pilnīgi neapmierināti, bet 40 respondentiem nav viedokļa šajā jautājumā.   

 

 

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU  

Vērtējot pašvaldības darbinieku sadarbību ar iedzīvotājiem, 86 respondenti sadarbību 

vērtē kā drīzāk apmierinošu, 27 respondenti kā pilnīgi apmierinošu, 29 respondenti kā drīzāk 

neapmierinošu, 23 respondenti kā pilnīgi neapmierinošu, savukārt 22 respondentiem nav 

viedokļa šajā jautājumā. 
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Iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka 92 respondenti informāciju par  pašvaldības  

darbu kopumā saņem pietiekamā daudzumā, 41 - pilnīgi pietiekami, 44 – nepietiekami, 10 

respondentiem nav viedokļa. 

 

 Aplūkojot informācijas pieejamību dažādu pašvaldības sniegto pakalpojumu un nozaru 

jautājumos  visu (187 respondentu) sniegtās atbildes atspogoļo šadus rezultātus:  
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INFORMĀCIJAS AVOTI  
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Jautājot iedzīvotājiem par Smiltenes novada pašvaldības mājaslapu www.smiltene.lv, 

tās saturu un ergonomiku, lielākā daļa respondentu (71) ir apmierināti ar mājaslapas 

izkārtojumu un informācijas pieejamību. Turpretī, gandrīz tikpat (62) iedzīvotāji uzskata, 

ka sadaļu izkārtojums nav ērts un meklējamo informāciju ir grūti atrast.  

Trīs respondenti snieguši atbildi, ka šo mājaslapu neapmeklē, bet 1 respondentam vispār 

nav viedokļa, šajā jautājumā. Tikai 5 respondenti izmanto iespēju saņemt jaunumus savā e-

pastā. 

Ļaujot respondentiem sniegt savu viedokli pie šī jautājuma izskanēja šādi viedokļi: 

Bieži mainās izkārtojums; Iepriekšējais izkārtojums patika labāk; Atrast jau var visu ko, bet 

noformējums neuzrunā; Informācija nav pārskatāma; Meklēšana nav ērta; Neaktuālo – 

iepriekšpublicētu informāciju nevar atrast; Kontaktu sadaļā citreiz neatveras izvēlne. 

 

Norādot trīs savus iecienītākos informācijas avotus par pašvaldības darbu, lielākā daļa 

respondentu  jeb 117 aptaujāto atzīmēja Sociālos tīklus, tad seko Smiltenes novada 

pašvaldības mājas lapa www.smiltene.lv  un informatīvais izdevums “Smiltenes Novada 

Domes Vēstis” (kur abi avoti atzīmēti vienlīdz bieži 114 reizes). Tāpat nozīmīgi 

informācijas kanāli ir raidījums “Nedēļa Smiltenes novadā” un  reģionālais medijs 

“Ziemeļlatvija”,arī ģimenei un tuviniekiem ir liela nozīme informācijas aprites nodrošināšanā 

iedzīvotāju vidū.  
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PASĀKUMI SMILTENES NOVADĀ  

8. Vaicājot iedzīvotājiem, kāda veida aktivitātēs viņi vēlētos visvairāk piedalīties, 

visvairāk iedzīvotāji ir atzīmējuši atbilžu variantus: populāru mākslinieku koncerti, izrādes, 

Veselību veicinošie pasākumi, tūrisma pārgājieni un ekskursijas. TOP-3 pasākumu sarakstā 

tikai populāro mākslinieku koncerti saglabājuši savu pozīciju, iepriekšējā gadā pirmajās vietās 

bija ierindojušies arī izglītojoši semināri, konferences, tāpat arī iedzīvotāji vēlējās apmeklēt  

deputātu un speciālistu sanāksmes.   

 

ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀ REFORMA  

9. Pirmo reizi ikgadējā iedzīvotāju aptaujā bija iespēja uzdot jautājumu, par valsts 

īstenoto administratīvi teritoriālo reformu 2021.gadā, kurā plānota Smiltenes novada teritorijas 

paplašināšana.  Smiltenes novada iedzīvotāju viedoklis attiecībā uz šo jautājumu lielākoties ir 

pozitīvs vai neitrāls.  

 

SMILTENES 100 GADES SVĒTKI  

113

92

79

74

73

67

52

41

41

37

35

30

0

0 20 40 60 80 100 120

Populāru mākslinieku koncerti, izrādes

Veselību veicinošie  pasākumi

Tūrisma pārgājieni, ekskursijas

Zaļumballes, svētku balles, groziņu vakari

Amatiermākslas kolektīvu izrādes,…

Speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem

Sporta sacensības, Sporta pasākumi

Izglītojoši semināri, konferences, forumi

Deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem

Nozaru pasākumi (t.sk. uzņēmējiem,…

Sabiedriskās apspriešanas

Akcijas (t.sk.sakoptākais īpašums,…

Cits variants

Aktivitātes, kurās iedzīvotāji visvairāk vēlētos piedalīties

13

27

75 72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Nav viedokļa Negatīva Neitrāla Pozitīva

Kāda ir Jūsu attieksme par valsts īstenoto administratīvi 

teritoriālo reformu? 



SMILTENES NOVADA DOME, 2020 30 

 

 

Šogad Smiltenes pilsētai aprit 100 gadi, uz jautājumu vai iedzīvotāji apmeklēs pilsētas 

svētkus, kas bija plānoti 17.,18.un 19.jūlijā 2020.gadā, lielākā daļa respondentu (141) 

atbildēja, ka plāno apmeklēt pilsētas svētkus. 15 respondenti neplānoja apmeklēt svētkus, 

turpretī 31 respondents atbildēja, ka trūkst informācijas par svētku norisi. 
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