
DZĪVO, 
STRĀDĀ, 
MĀCIES UN 
ATPŪTIES

SMILTENES  
NOVADĀ! 



Smiltene, Vecā parka centrālais laukums.

Smiltene, Vidusezers.

Silva, BMX trase.

Smiltene, Vecais parks. “Teiksma par gaismas bruņinieku”. Blomes pagasts.



Smiltenes novads atrodas pašā  
Vidzemes reģiona centrā un nozī- 
mīgu starptautisku un reģionālas 
nozīmes autoceļu krustpunktā.  
Mainīgais reljefs, kur pauguri mijas  
ar līdzenumiem, plašie meži un 
rāmie ezeri ir novada ainavas vēr- 
tība un atšķirības zīme.

Smiltenes novads ir aktīva un ener- 
ģijas pilna vieta, šeit dzīvo un  
strādā darbīgi, uzņēmīgi, enerģiski, 
sportiski un aizrautīgi cilvēki, kuri  
aktīvi iesaistās novada dzīvē. Te  
negaida, lai kāds no malas atnāktu 
un pateiktu, ko darīt – cilvēki paši 
redz, kas darāms, saskata, rada un 
izmanto jaunas iespējas, lai būtu  
interesantāka, labāka, skaistāka dzī- 
vošana. Smiltenes novads pulcina 
cilvēkus, kuri dara no sirds un 
ar gudru domu. Tā uzplaukst ne  
tikai novads, tā soli pa solim  
veidojas visas valsts labklājība un  
ilgtspēja nākotnē.

Šī ir vieta, kur cilvēki sanāk, lai 
dzīvotu, strādātu, mācītos, atpūstos 
un darītu!
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Simbolika
Ģerbonis – rudzupuķes zieds 
dabiskās krāsās zelta laukā. 
Rudzupuķes zieds ar deviņām 
ziedlapiņām simbolizē visu  
novadu – Smiltenes pilsētu un 
astoņus apkārtējos pagastus.

Karogs – baltā svītra karogā 
simbolizē ceļu. Ceļš iet pa vidu 
dzeltenam rudzu laukam, kurā 
kā rudzupuķes zieds uzplaucis 
Smiltenes novads. Karoga vidū 
abās pusēs attēlots krāsains 
Smiltenes novada ģerbonis.

Novads izveidots  
2009. gada 1. jūlijā.

Teritorija – 946,84 km2. 

Novadā ietilpst Smiltenes pil- 
sēta un 8 apkārtējie pagasti – 
Bilskas, Blomes, Brantu, Grund- 
zāles, Launkalnes, Smiltenes, 
Palsmanes un Variņu pagasts.

Fakti un skaitļi

Iedzīvotāji* – ~12,7 tūkstoši.
*PMLP, dati uz 01.01.2020.
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42,5% iedzīvotāju dzīvo Smil- 
tenes pilsētā, 57,5% – pārējā 
novada administratīvajā teri-
torijā.

Kopumā Smiltenes novadā 
dzīvo 95% latviešu, tādēļ ar 
lepnumu saucam sevi par  
latviskāko novadu.

No 2021. gada 1. jūlija plānots 
izveidot Smiltenes novadu, 
kurā ietilps esošais Smiltenes 
novads, Apes novads un Rau- 
nas novads. Jaunajā novadā 
dzīvos ~19,4 tūkstoši iedzī- 
votāju.
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Smiltenes novadu šķērso galvenie autoceļi: 

valsts galvenais autoceļš: 
A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene);

valsts reģionālie autoceļi:  
P18  Valmiera–Smiltene, 
P24  Smiltene–Valka, 
P25  Smiltene–Strenči,
P27  Smiltene–Gulbene.
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Attālums no Smiltenes (novada centra): 



Sakārtota infrastruktūra – ielas, ceļi, gājēju un velo- 
celiņi.

Novada pagastu centri atrodas vidēji 15 minūšu 
brauciena attālumā pa asfaltētiem ceļiem no Smil-
tenes pilsētas. 

Tiek nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Praktiski nodrošināts elektrības un mobilo tīklu 
pārklājums. 

Labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi, āra trenažieri, 
skeitparks, kāpšanas siena.

Marķētas velotakas, labiekārtoti parki, publiskās 
peldvietas un piknika vietas.

Elektromobiļu  uzlādes punkti – Smiltenes pilsētā, 
Gaujas ielā, un Launkalnes pagastā pie A2 šosejas.

Šķiroto atkritumu savākšanas EKO punkti novada  
pagastos un pilsētā,  EKO laukums.

Vieta harmoniskam dzīvesveidam

Smiltenes novads piedāvā dabas tuvuma un pil- 
sētas infrastruktūras harmoniju. Šeit visam pietiek 
laika un visu var pagūt – gan profesionāli realizēties, 
gan kvalitatīvi atpūsties dabā. Daba un pilsēta, 
darbs un ģimene, izaugsme un veselība, aktivitāte 
un ekoloģija – Smiltenes novadā dzīvo-
jot, ir viegli atrast sava līdzsvara pama-
tus un dzīvot harmonijā ar sevi.

Infrastruktūra un dzīves vide
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Smiltene, Baznīcas laukums.

Smiltene, Daugavas, Atmodas un Valkas ielu krustojums.

Smiltene, Tepera ezers.

Palsmane, Mīlestības skvēriņš.

Smiltene, Abulas ielas rotaļu laukums.

Smiltene, Vecais parks. 5



SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”, tajā skaitā  
poliklīnika, steidzamās medicīniskās palīdzības 
punkts 24 stundas diennaktī, sociālās aprūpes un  
rehabilitācijas nodaļa (pansionāts).

Feldšeru punkti novada pagastos. Ģimenes ārstu 
prakses. Zobārstniecības prakses. 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Valsts ugunsdzēsības  un glābšanas dienesta Smil- 
tenes postenis.

Valsts policija un pašvaldības policija. Zemessardzes 
22. kājnieku bataljons.

Smiltenes novada sociālais dienests – sociālais darbs 
ar  ģimenēm un bērniem, bezdarbniekiem un perso- 
nām ar atkarībām, sociālā aprūpe pensionāriem un 
personām ar funkcionāliem traucējumiem, sociālā 
(materiālā) palīdzība daudzbērnu ģimenēm, audžu- 
ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām personām 
un to ģimenēm.

Smiltenes novada bāriņtiesa – bērnu tiesību aizsar- 
dzība.

Bērnu un ģimenes atbalsta centrs – atbalsta snieg- 
šana krīzes situācijās nonākušajiem bērniem un 
vecākiem. 

Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta  centrs “Smiltene” – 
valsts apmaksāti pakalpojumi audžuģimenēm, vies- 
ģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.

Drošība,  veselība un atbalsts ģimenēm
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SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”, poliklīnika.

24h steidzamās medicīniskās palīdzības punkts.

Smiltenes novada Pašvaldības policija.

Smiltene, Bērnu un ģimenes atbalsta centrs.

Zemessardze.VUGD Smiltenes postenis. 7



Lai atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” īstenotu 
pašvaldībai noteiktās funkcijas un uzdevumus, 
pašvaldība un to struktūrvienības sniedz iedzīvo- 
tājiem dažādus pakalpojumus.

Smiltenes novada domes administrācijas ēkā, Valsts 
un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas cen-
trā (VPVKAC) gan klātienē, gan elektroniskajā vidē ir  
pieejami pašvaldības un valsts iestāžu pakalpojumi:   
• Valsts ieņēmumu dienests (VID); 
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA); 
• Valsts zemes dienests (VZD); 
• Attīstības finanšu institūcija “Altum”; 
• Valsts darba inspekcija (VDI); 
• Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts 

komisija (VDEĀVK); 
• Lauku atbalsta dienests (LAD),  Lauksaimniecības 

datu centrs (LDC); 
• Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA); 
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP); 
• Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA); 
• Uzņēmumu reģistrs (UR); 
• Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB).

Visa aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas, 
kontaktinformācija pieejama www.smiltene.lv. 
Pakalpojumu saņemšana e-vidē tiek nodrošināta ar 
portāla www.latvija.lv starpniecību.

Pašvaldības un valsts pakalpojumi

Smiltenes  
novada dome.

Klientu apkalpošanas centrs.
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Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju dzīves 
vides uzlabošanu, pašvaldība novada iedzīvotājiem, neval-
stiskajām organizācijām un uzņēmējiem piedāvā dažādus  
pašvaldības līdzfinansējuma un atbalsta veidus.

Pašvaldības atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes 
pasākumi –  
līdz 3000 EUR.

Uzņēmējdarbības ideju 
konkurss “Esi uzņēmējs 
Smiltenes novadā” –  
līdz 3000 EUR.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju piesaistīto zemes- 
gabalu labiekārtošana – 
līdz 5000 EUR.

Kultūras un sporta kolek- 
tīvu dalībai pasākumos  
ārpus Latvijas – līdz  
200 EUR personai.

Konkurss kultūras, sabied- 
riski nozīmīgu vai izglītojošu
pasākumu īstenošanai
Smiltenes novadā – līdz
2000 EUR. 

Atbalsts sporta biedrībām 
un individuāliem  
sportistiem.

Jauniešu brīvprātīgā  
darba organizēšana 
Smiltenes novadā.

Kā pieteikties atbalsta  
saņemšanai:  
www.smiltene.lv.

Algoti pagaidu  
sabiedriskie darbi  
bezdarbniekiem.

Pašvaldības dotācijas 
NVO darbības  
nodrošināšanai.

Projektu konkurss nevalstis- 
kajām organizācijām –  
līdz 1000 EUR.

Pašvaldība nodrošina  
profesionālo izglītības  
iestāžu audzēkņu, augst-
skolu studentu mācību  
prakses.   

Smiltenes  
novada dome. 9



2019.  gadā Smiltenes novads tika nominēts 
par ģimenei draudzīgāko pašvaldību Vidzemes 
reģionā, jo šeit ir radīta sakārtota dzīves vide, 
kur cilvēki dzīvo, strādā, mācās, attīsta uzņē- 
mējdarbību, radot jaunas darba vietas, iegulda 
savas zināšanas un prasmes bērnos un jau-
niešos, sniedz atbalstu grūtās situācijās, uz-
tur dzīvas kultūras tradīcijas, sniedz iespēju 
aktīvi kustēties, sportot un sasniegt savus  
visaugstākos dzīves mērķus. 

Pašvaldība un tās darbinieki turpina nodroši- 
nāt pakalpojumus, radīt jaunas idejas un īste- 
not tās, lai Smiltenes novads būtu vieta, kuru 
par savām mājām sauktu arvien vairāk ģimeņu!

Ģimenei draudzīgākā  
pašvaldība Vidzemes reģionā

Labdarības akcija “Balta, balta mana sirds”.

Ieriteņo vasarā/Ieriteņo rudenī.
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Remigrācijas koordinators
Smiltenes novada pašvaldība ir viena no 10 paš- 
valdībām, kas iesaistījušās remigrācijas pilot- 
projektā, lai veicinātu novadnieku un tau-
tiešu atgriešanos Latvijā un Smiltenes novadā.  
Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona re- 
migrācijas koordinatoru pašvaldības kontakt-
persona nodrošina praktisku atbalstu potenciā-
lajiem remigrantiem, noskaidrojot to vajadzības 
un sagatavojot atbilstošus piedāvājumus par 
darba, izglītības un dzīvesvietas iespējām. 

Lai risinātu dzīvesvietas jautājumu, pašvaldība 
ir apkopojusi informāciju par pieejamo pri- 
vāto un pašvaldības dzīvojamo fondu inter- 
aktīvajā kartē “Atrodi savas mājas Smiltenes 
novadā”. Arvien vairāk lauku īpašumu paliek 
neapdzīvoti, taču lauku vide, daba un klusums 
ir brīnišķīgi piemēroti, lai veidotu ģimeni, audzi- 
nātu bērnus, īstenotu savas uzņēmējdarbības 
idejas ārpus saspringtās lielpilsētu burzmas – 
un tieši Smiltenes novadā ir vietas, kur šādus 
sapņus īstenot!

Kartē ir apkopota informācija par neapdzīvo- 
tām lauku viensētām, dzīvojamajām mājām 
un citiem nekustamajiem īpašumiem, kurus 
iespējams iegādāties savā īpašumā. Karte  
atrodas mājaslapā www.smiltene.lv.

Īpašumu karte “Atrodi savas mājas”

Smiltene, Tepera ezers.



Smiltenes novads sniedz daudzpusīgas izglītības iespējas bērniem 
un jauniešiem no pirmsskolas līdz vidējai un profesionālajai izglītībai.  
Novadā strādā izcili un aizrautīgi pedagogi un dažādu jomu profe-
sionāļi, kuri spēj iedvesmot jauniešus izaugsmei un sniegt jaunas 
zināšanas.

Vieta, kur atklāt talantus, iegūt  
zināšanas un prasmes, un dalīties ar tām

Smiltenes novada teritorijā darbojas:
• Smiltenes pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestāde “Pīlādzītis”;
• Palsmanes pagasta pirms- 

skolas izglītības iestāde;
• Smiltenes vidusskola;
• Palsmanes pamatskola;
• Smiltenes novada speciālā  

pamatskola;
• Bilskas pamatskola; 
• Blomes pamatskola; 
• Grundzāles pamatskola; 
• Launkalnes sākumskola; 
• Variņu pamatskola;
• Smiltenes mūzikas skola;
• Smiltenes mākslas skola;

• Smiltenes pilsētas Bērnu un  
jaunatnes sporta skola;

• Smiltenes bērnu un jauniešu  
interešu izglītības centrs;

• Smiltenes tehnikums.

Pašvaldības budžetā ik gadu 
tiek paredzēti līdzekļi atbalsta 
aktivitātēm:
• bezmaksas pusdienas –  

1.–9. klašu skolēniem;
• stipendijas vidusskolēniem – 

15–40 EUR mēnesī;
• skolēnu autobusu maršruti;

Pirmsskolas un pamatskolas 
izglītība tiek nodrošināta maksi- 
māli tuvāk bērna dzīvesvietai!

• atbalsta speciālisti  – logopēdi, 
izglītības psihologi, karjeras  
konsultanti, asistenti bērniem  
ar funkcionāliem traucējumiem;

• pagarinātās darba dienas  
grupas; 

• peldētapmācības nodarbības  
2. klases skolēniem;

• dienesta viesnīcas.

Grundzāles pamatskola.12



Izglītības iestādēs ik gadu tiek īste- 
noti projekti, lai veidotu 21. gad- 
simta kompetenču prasībām atbil-
stošu mācību vidi, tiek koptas un  
pilnveidotas skolu tradīcijas un turē-
tas godā latviskās tradīcijas. Skolē- 
niem ir plašas iespējas piedalīties 
dažādās novada, reģiona un valsts 
mēroga olimpiādēs, konkursos un 
starptautiskos mobilitātes projektos.

Smiltenes vidusskola, ķīmijas kabinets.

Smiltenes vidusskolas PII grupas.

Smiltenes mūzikas skola.

PII “Pīlādzītis”. 13



Smiltenes vidusskola 
Smiltenes vidusskola ir viena no tradīcijām 
bagātākajām vispārējās izglītības iestādēm 
novadā un Vidzemē. Tā piedāvā kompeten- 
cēs balstītu, mūsdienīgu un konkurētspējīgu  
izglītību. 

Skolas izaugsmi raksturo vispusīga, mērķ- 
tiecīga un skaidra vīzija: 
• attīstībā plānots darbs; 

• mācību vides pilnveidošana atbilstoši 21. gad- 
simta kompetenču prasībām; 

• koptas un pilnveidotas tradīcijas. 

Smiltenes vidusskola izvietota vairākās ēkās – 
Dakteru ielā 27, Dārza ielā 17 un Rīgas ielā 16c. 
Skola nodrošina apmācību programmas – 
pirmsskolas izglītības grupas, pamatizglītības 
programmu un vidējās izglītības programmu  
4 virzienos:
• dabaszinātņu, vides un veselības virziens;

• inženierzinātņu un IT virziens;

• uzņēmējdarbības, komunikācijas un sociālo 
zinātņu virziens;

• kultūras, valodu un radošo industriju virziens.

Papildu informācija www.svs.edu.lv.

Smiltenes vidusskolas Zinību diena 2019.

Smiltenes vidusskolas  
projekta vizualizācija.14



Smiltenes mākslas skola realizē profesio- 
nālās ievirzes izglītības programmu  Vizuāli 
plastiskā māksla. Skolas audzēkņi apgūst māk-
slas zinību pamatus zīmēšanā, gleznošanā, 
dizaina pamatos un kompozīcijā, veidošanā, 
mākslas valodas pamatos, keramikā, ādas 
plastikā un tekstilā. 

Smiltenes mūzikas skolā tiek īstenotas  
12 dažādas profesionālās ievirzes izglītības 
programmas: kora klase, klavierspēle, vijoles 
spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, mežraga 
spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, tubas 
spēle, ģitāras spēle, eifonija spēle, sitaminstru-
mentu spēle, kā arī divas interešu izglītības  
programmas – mazie vokālās mūzikas kolek-
tīvi jeb sagatavošanas klase un vokāli instru-
mentālie ansambļi. 

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes  
sporta skola piedāvā 7 sporta profesionālās 
ievirzes izglītības programmas: basketbols, 
BMX, futbols, vieglatlētika, volejbols, orientē- 
šanās sports un riteņbraukšana. 

Profesionālās ievirzes izglītība

Interešu izglītība 

Smiltenes bērnu un jauniešu interešu  
izglītības centrs īsteno 25 kultūrizglītības pro-
grammas, 2 tehniskās jaunrades programmas, 
4 sporta izglītības programmas  un 4 vides  
programmas, te darbojas arī mazpulki. 

BJIIC bērnu deju kolektīvs “Buciņi”.

Smiltenes vidusskolas  
projekta vizualizācija. 15



Mūžizglītība

Smiltenes novadā tiek nodrošināta iespēja pieaugušajiem apgūt pro-
fesionālās tālākizglītības, pilnveides un neformālās izglītības program-
mas. Sadarbībā ar Smiltenes tehnikumu un mācību centriem tiek  
organizēti kursi,  semināri un meistarklases dažādās interešu jomās. 

Profesionālās izglītības kompetences centrā (PIKC) “Smiltenes tehni- 
kums” ik gadu mācās daudz radošu un zinātkāru jauniešu no visas  
Latvijas.  Pateicoties dažādu projektu īstenošanai, tehnikuma audzēkņi 
var mācīties mūsdienīgās, renovētās telpās, izmantojot jaunākās iekār- 
tas un tehnoloģijas. Skolas paspārnē darbojas veterinārā mācību  
klīnika, viesnīca “Kalna ligzda”, mācību restorāns un Latvijā vienīgā 
simulatoru klase topošajiem ceļu būves speciālistiem, kā arī speciāli 
būvēta un pielāgota manēža nākamo hidrobūvju būvtehniķu un ceļu 
būvtehniķu apmācībai.

PIKC “Smiltenes tehnikums” atrodas Kalnamuižā – gleznainā vietā, kur 
meklējami Smiltenes pilsētas pirmsākumi.

Smiltenes tehnikums 

Smiltenes tehnikumā var apgūt 
darba tirgū pieprasītas profesijas:

• veterinārārsta asistents;
• lopkopības tehniķis;
• būvniecības un ceļu būves 

mašīnu tehniķis;
• ceļu būvtehniķis;
• automehāniķis;
• pavārs;
• konditors;
• viesmīlības pakalpojumu 

speciālists;

• viesmīlis;
• hidrobūvju būvtehniķis;
• transportbūvju būvtehniķis;
• ceļu būves strādnieks;
• kokapstrādes iekārtu  

operators;
• šuvējs;
• pavāra palīgs;
• aprūpētājs;
• virtuves darbinieks;
• koksnes materiālu apstrādātājs.

Papildu informācija www.smiltenestehnikums.lv.

Papildu informācija par izglītības iespējām Smiltenes novadā  
https://izglitiba.smiltene.lv.
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Mazo dzīvnieku klīnika. 

Smiltenes tehnikuma talismans “Smiltiņš”.

Ceļu būves mašīnu simulatoru klase.

Tālākizglītības programmas pieaugušajiem.Smiltenes tehnikums. 17



Vieta, kur strādāt un investēt!

Fakti un skaitļi 
Teritorijas attīstības indeksa ranga vērtējums: 25. vieta starp 
110 Latvijas novadiem (0,164 indeksa vērtība).*   
Reģistrēto uzņēmumu skaits – 1082 (SIA “Lursoft” dati uz 
02.06.2020.).
Visvairāk pārstāvētās ekonomikas nozares: 

Nodarbinātības rādītāji: 63% iedzīvotāju ir darbspējas 
vecumā (PMLP dati uz 01.01.2020.).
Bezdarba rādītāji: 3,5% (NVA dati uz 01.01.2020).
Uzņēmējdarbības attīstības resursi: stratēģiski izdevīga 
atrašanās vieta; lauksaimniecības zeme – 38,6%, meži – 49,4%,  
derīgo izrakteņu atradnes – vidēji 3 līdz 5 atradnes katrā  
pagastā. 
Novadā novērtē esošos un atbalsta jaunus uzņēmējus, ciena 
prasmīgus darba darītājus jebkurā nozarē. Smiltenes novada 
pamatu veido enerģiski un uzņēmīgi cilvēki.
Pēc tirdzniecības apgrozījuma lielākie uzņēmumi ir koncentrē- 
jušies mežsaimniecībā, kokapstrādē, tirdzniecībā, lauksaim- 
niecībā, ceļu būvniecībā un pārtikas produktu ražošanā.

Smiltenes novads ir viens no ekonomiski aktīvākajiem un 
straujāk augošajiem novadiem Latvijā. Uzņēmējdarbības 
vidi veido stabili Vidzemē, Latvijā un Eiropā pazīstami uzņē-
mumi, uz tradīcijām balstīti, inovatīvi uzņēmumi, kā arī jauni, 
drosmīgi ģimeņu uzņēmumi, mājražotāji un amatnieki, kuri 
spējuši radīt stabilas darbavietas Smiltenes un apkārtējo  
novadu iedzīvotājiem.

lauksaimniecība un  
mežsaimniecība – 39%

pakalpojumu  
sfēra – 22%rūpniecība – 6%

būvniecība – 8%

pārējie – 25%

*Aprēķinot teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtību, tiek ņemtas vērā teritoriju (pašvaldī-
bu) attīstību raksturojošo statistikas pamata rādītāju standartizētās vērtības, piemēram, 
demogrāfiskā slodze, bezdarba līmenis, ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju 
pašvaldības budžetā u.c.
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Lielākie novada uzņēmumi, kuru apgrozī- 
jums pārsniedz 1 miljonu EUR 2019. gadā*

• SIA “Firma Madara 89”
• AS “Stora Enso Latvija” 
• SIA “Graanul Invest”
• SIA “8 CBR”
• AS “Smiltenes piens”
• SIA “Smiltene Impex”
• SIA “Graanul Invest Energy”
• SIA “TIM-T”
• SIA “Saukas Kūdra” 
• SIA “Incukalns Energy”
• SIA “Graanul Pellets Energy”
• SIA “Privātbūve”
• SIA “BioMix Balticum”
• SIA”Mežvalde AD”
• SIA “E.G. Ieguldījumi”
• SIA “Vaidens”
• SIA “AL Mežs”
• ZS “Kalējiņi 1”
• SIA “Agrotehnika Smiltene”
• SIA “Palsa”
• SIA “PB Koksne”
• SIA “LV Timber” 
• SIA ”ASE”
• SIA “SM Energo”
• SIA “Smiltenes koks”
• SIA “Ķikuti-99”
• SIA “Ceļinieks 2010”
• SIA “AW Latvia”
• SIA “Smiltenes NKUP”
• SIA “Tespars”
• SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”
• SIA “Smiltenes ceļinieks”
• SIA “Pan-Tran”
• ZS “Rožkalni”
• SIA “Ziķeri”
• SIA “Vidzemīte”
• SIA “Precision Farming”
• SIA “Kalna Tomēni”
• SIA “Troll Smiltene”
• SIA “LAR & CO”
• SIA “Vudlande”
 *Lursoft Statistikas dati uz 18.09.2020.Blomes pagasts. 19



Balva “Smiltenes novada uzņēmējs”.

Pašvaldības atbalsts  
uzņēmējdarbības uzsākšanai 
• Ideju konkurss “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”.

• Iespēja nomāt pašvaldības zemi.

• Ražošanas ēku noma. 

• Sakārtota publiskā infrastruktūra, iespējas pie- 
slēgties inženiertīkliem Smiltenē un  lielākajos no-
vada ciemos.

• Nekustamo īpašumu nodokļu atlaides.

• 50% atlaide reklāmas izvietošanai uzņēmumiem, 
kas reģistrēti Smiltenes novadā.

• Bezmaksas lauku attīstības speciālistu konsul- 
tācijas.

• Pašvaldības mārketinga pasākumi.

• Investīciju objektu karte – uzņēmējdarbībai un  
investīcijām pieejamie nekustamie īpašumi.

• Interaktīvā karte “Pērc gudri, izvēlies vietējo!” – 
piena un gaļas produktu ražotāji, ogu, augļu, 
dārzeņu un stādu audzētāji un amatnieki.

• Attīstības finanšu  institūcijas  “Altum” atbalsta  
programmas. 

• LIAA  Valmieras biznesa  inkubatora atbalsta pa- 
sākumi. 

20



Ceļu būve, SIA “8CBR”.

AS “Smiltenes piens”.

ZS “Kalējiņi 1”.

Sidra darītava “Abuls”.

21 SIA “Vudlande”. 21



Kultūras tradīcijas Smiltenes novadā tiek godātas, 
uzturot vienmēr aktīvu kultūras dzīvi – te iecienītas 
tautas dejas, koru mūzika, aktiermāksla un amat-
niecība. Smiltenes novada Kultūras centrs, pagastu 
kultūras un tautas nami, brīvdabas estrādes un 
skvēriņi kalpo par vietu, kur cilvēki satiekas, lai 
piedzīvotu latvisko un uzturētu kultūras tradīcijas.  

Kultūras nozares prioritāte ir latviskā identitāte un 
Dziesmu un Deju svētku tradīciju saglabāšana. 

Novadā darbojas: 
• bērnu un jauniešu interešu kolektīvi  ~25; 
• pieaugušo amatiermākslas kolektīvi ~42;
• tajos piedalās ~950 bērnu un jauniešu;  

~720 pieaugušo.

Vieta, kur piedzīvot latvisko, izbaudīt 
kustību prieku un atjaunoties!

Smiltenes novads ir vieta, kur piedzīvot latvisko 
ar visām maņām – izgaršojot, līdzdarbojoties un 
iejūtoties. Smiltenes novadā iedzīvotāji  jebkurā 
vecumā var atklāt un attīstīt savus talantus paš- 
darbības kolektīvos un sporta klubos. Te var izbau- 
dīt līdzi jušanas azartu un iesaistīšanās prieku,  
dzīvojot vienā ritmā ar izciliem sportistiem, lielis- 
kiem dejotājiem,  dziedātajiem, aizrautīgiem aktie- 
riem un mūziķiem. 

Kultūra

22

Launkalnes brīvdabas estrāde, VPDK “Rieda”.

TLMS “Smiltene”. 22



Kolektīvi

Smiltenes Ev. lut. baznīca, koris “LidoJums”.

TLMS “Smiltene”. 23

Vokālie ansambļi – “Palsiņas”, 
“Šurumburums”, “Melodija”

Bērniem: 
deju kolektīvi – “Knēvelīši”,  
“Buciņi”, “Dindari”, “Dadzīši”; 
vokālie ansambļi – “Palsiņas”, 
“Šurumburums”, “Melodija”; 
folkloras kopa “Rika”.

Jauniešiem:
deju kolektīvi – “Mazais  
brālis”, “Rieda”, “Buki”,   
“Atspēriens”, “Amatnieki”;
koris – “Lido studija” un “Lido”; 
pūtēju orķestris;
mūzikas grupa “Forward”; 
ģitāras un perkusijas studija;
mūsdienu deju grupa  
“Kristāls”.

Pieaugušajiem: 
deju kolektīvi – VPDK  
“Ieviņa”, VPDK “Cīrulis”,  
DK “Varis”, TDK “Rieda”,  
VPDK “Sanācēji”;
mūsdienu deju grupas – 
“Kantrī ritmi”, “Forever Live”, 
“Let’s Dance”, “Spriksteles”; 
kori – “Vidzemīte”, “Pakalni”,  
“LidoJums”;
vokālie ansambļi –  
”Vienkārši prieks”, “Iedvesma”, 
“Sabalsis”, “Anemones”, 
“Ieklausies”, “Herakleum”;

 

Dinamiskā kultūras dzīve 
piedāvā ne tikai amatier-
mākslas kolektīvu, bet arī 
profesionālu mākslinieku, 
mūziķu un akadēmiskās 
mūzikas koncertus. Smil- 
tenes novads var lepoties 
ar vairākām Latvijā atpa- 
zīstamām un iemīļotām 
mūziķu grupām: 
„Apvedceļš”,
„Mākoņstūmēji”,
“Kreisais pagrieziens”,
“The Missing”,
“Palsa”,
“Propellers”,
“Ceļojums”.

amatierteātri –  Smiltenes 
Tautas teātris, “Cik Jaudas”, 
“Mēris”, “Nenolaid rumpi”, 
“Randiņš, “Sandals”;
folkloras kopa “Rudzupuķe”;
Tautas lietišķās mākslas 
studija “Smiltene”.
Senioriem: 
deju kolektīvi – “Papardes”, 
“Vējiem līdzi”, “Smiltesele”;
koris – “Mežābele”.
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Smiltenē kino ir sena vēsture un tradīcijas,  
jo visos laikos ļaudis savā pilsētā vēlējušies 
rast iespējas kinofilmu baudīšanai. Smiltenes 
novada Kultūras centra kinozāle ir vienīgais 
digitālais kinoteātris Latvijas mazpilsētās, un  
attēla un skaņas izpildījumā tas neatpaliek no 
lielpilsētu kinoteātriem. Kinozālē ir iespējams 
skatīties jaunākās pieejamās filmas, kā arī tiek 
nodrošinātas to pirmizrādes.  

Katrā novada pagastā ir pieejama bibliotēka, 
kas ne vien apvieno literatūras cienītājus, bet 
arī veic nozīmīgu novadpētniecības darbu, 
krājot un sistematizējot vēstures liecības par 
notikumiem un cilvēkiem, kuru dzīve un dar-
bība saistīta ar novadu. Bibliotēkas krājumu 
veido vairāk nekā 21 tūkstotis iespieddarbu, 
pieejama bezmaksas piekļuve dažādām datu- 
bāzēm, tiek organizēti izglītojoši semināri, lai 
veicinātu sabiedrības interešu attīstību. 

Kino

Bibliotēkas 

Smiltenes novada muzejs
Smiltenes novada muzejs atrodas vēsturiskajā 
Mēru muižas ēkā. Tā celta 1905. gadā roman- 
tiska eklektisma stilā ar tornīšiem, kas tai pie- 
šķir senlaicīgu izskatu. 1926. gada vasarā ēka 
pārbūvēta skolas vajadzībām. Muzejs dibināts 
2011. gadā, savukārt akreditēts 2018. gadā. 

Muzejā aplūkojama pastāvīgā ekspozīcija, kas 
veltīta novada medicīnas vēsturei, kā arī no- 
vadpētniecības un Birzuļu pamatskolas mu- 
zeja ekspozīcijas. Muzeja izstāžu zālē regulāri 
apskatāmas dažādas mākslas izstādes.
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Smiltenes novada Kultūras centrs.

Novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa. 

TLMS “Smiltene”. 

Mēru muiža, Bilskas pagasts.

“Medicīnas vēstures ekspozīcija”. 25



Smiltenes novads ir aktīva un enerģijas piepildīta 
vieta, šeit izsenis ir  bijušas stipras un atpazīsta-
mas tradīcijas riteņbraukšanā, autosportā, futbolā,  
orientēšanās sportā un vieglatlētikā. Ik gadu varam 
lepoties ar izciliem sportistu sasniegumiem gan  
Latvijas, gan starptautiska mēroga sacensībās.  

Novadā ir tradīcijām bagāta amatieru sporta kus- 
tība. Sporta biedrības un klubi pulcina sporta entu-
ziastus ar mērķi veicināt un popularizēt aktīva un 
veselīga dzīvesveida nostiprināšanu sabiedrībā. 

• Biedrība “Smiltenes sporta centrs”.

• Orientēšanās sporta klubs “Azimuts”.

• Tehniskais sporta klubs “Smiltene”.

• Futbola klubs “Smiltene”.

• “Basketbola klubs Smiltene”.

• BMX klubs “Silvas Ziķeri”. 

• Sporta klubs “VeloLifestyle”.

• Smiltenes Tenisa klubs.

• Launkalnes pagasta Hokeja klubs “Skorpions”.

• Hokeja klubs “Smiltene ’09”.

• Hokeja klubs “Smiltenes vanagi”.

• Smiltenes novada veterānu kustība.

• Motosporta klubs “DAKO Ziemeļvidzeme”.  

Sports

FK Smiltene/BJSS komanda.

Multifunkcionālais  
sporta un atpūtas  
komplekss “Teperis”.26



Smiltenes triatlons. 

Grundzāles dīķa hokejs.

Autokross.

Sporta infrastruktūra
Smiltenes novadā ir pieejama 
dažāda līmeņa sporta infra- 
struktūra, kas dod iespēju  
organizēt nacionāla un starp- 
tautiska līmeņa sacensības un 
čempionātus. Tā ir treniņu bāze 
gan novada sportistiem, gata- 
vojoties profesionālā sporta 
startiem, gan vietējiem iedzīvo- 
tājiem fiziski aktīva un veselīga 
dzīvesveida nodrošināšanai. 
Viens no nozīmīgākajiem sporta 
infrastruktūras objektiem ir 
daudzfunkcionālais sporta un  
atpūtas  komplekss “Teperis”, 
kurā atrodas:  
• sporta stadions ar mākslīgā 

seguma futbola laukumu,  
mīkstā seguma 400 m skrej- 
ceļu, tāllēkšanas, augstlēkša- 
nas un šķēpa mešanas sekto-
riem, tribīņu un servisa ēku ar 
250 skatītāju sēdvietām; 

• tenisa un  smilšu volejbola 
laukumi;

• kartingu trase, autotrase;

• multifunkcionāla meža trase, 
kas paredzēta velosipēdistu, 
skrējēju, soļotāju, nūjotāju 
nodarbībām un pastaigām, 
bet ziemā – distanču slēpo- 
šanai;

• āra hokeja laukums;

• labiekārtotas peldvietas.  

Sporta infrastruktūra pieejama 
arī pagastos, piem., Launkalnes 
pagasta Silvā atrodas BMX 
trase, Variņu, Blomes un Smil- 
tenes pagastos – sporta zāles 
ar iezīmētiem basketbola, volej- 
bola, rokasbumbas un telpu  
futbola laukumiem.
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Daba

Tradīcijas

Apbalvojumi “Smiltenes novada Goda cilvēks” 
un “Gada balva”. Apbalvojumi Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienā katru gadu tiek piešķirti 
novada cilvēkiem, kuri ar savu darba sparu un paš- 
aizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku 
ikdienu, rūpējušies par novada labklājību, pozitīvu  
atpazīstamību un attīstību. 
“Smiltenes novada uzņēmējs”. Apbalvojumus pa- 
sniedz lielākajiem nodokļu maksātājiem, par inves- 
tīciju piesaisti ražošanā, sociāli atbildīgiem uzņē- 
mumiem, par ieguldījumu Smiltenes novada tēla 
popularizēšanā, jaunajam uzņēmējam, labākajam 
darba devējam, kā arī par uzņēmējdarbības būvi un 
inovācijām. 
“Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”. Pasākuma 
mērķis ir stiprināt pašvaldības sadarbību ar novada 
jaunajiem uzņēmējiem un iedvesmot veiksmīgai 
uzņēmējdarbības uzsākšanai.  
Bronzas monētu pasniegšana jaundzimušajiem. 
Pasākuma mērķis – stiprināt ģimeniskās vērtības  
novadā.  Bronzas monēta kalpo par piederības zīmi 
novadam uz visu mūžu. 
Smiltenes novada sakoptākais īpašums. Apbal-
vojuma mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju un 
uzņēmēju aktivitāti savas darba un dzīvesvietas 
sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā.  

Bronzas monētas jaundzimušajiem.
Līgo kalns,  

Smiltenes pagasts.28



Daba

• Smiltenes pilsētas svētki.
• Amatiermākslas kolektīvu koncerti un izrādes.
• Labdarības akcija “Balta, balta mana sirds”.
• Vasaras Saulgriežu godināšana Līgo kalnā. 
• Lāčplēša diena.
• Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 

veltītie pasākumi Smiltenē un pagastos.
• Smiltenes Ziemassvētku egles iedegšana.
• Jaunā gada sagaidīšana.
• Riteņbraukšanas un BMX sacensības.  
• Skriešanas seriāls “Tepera takas”.
• 1. maija “Top!” ielu stafetes.
• Tautas skrējiens “Smiltenes apļi”.
• Orientēšanās kluba “Azimuts” sacensības. 
• Triatlona sacensības.
• Autokrosa un kartinga sacensības. 
• Latvijas 1. līgas futbola komandu spēles.
• Vidzemes basketbola čempionāta (VBL) spēles.
• Pludmales volejbola turnīri.
• Laivošanas sacensības.
• Rudens un pavasara gadatirgi.

Tradīciju pasākumi 

Ārvalstu sadraudzības pilsētas

Villiha (Willich), Vācija – kopš 1995. gada, partner-
līgums parakstīts 2017. un 2018. gadā.
Vīzenbaha (Wiesenbacha), Vācija – kopš 2001. gada, 
arī ar to partnerpilsētām Doneriju (Donnery), 
Francija, un Dešku (Deszk), Ungārija. 
Piseka (Pisek), Čehija – kopš 2004. gada.
Novopolocka, Baltkrievija – kopš 2015. gada.
Pustomiti, Ukraina – kopš 2005. gada.
Drohobiča (Drohobych), Ukraina – kopš 2014. gada.
Porhova, Krievija – kopš 2010. gada. 
Rovigo, Itālija – kopš 2011. gada.
Pincara, Itālija – kopš 2002. gada.

Līgo kalns,  
Smiltenes pagasts.



Izdošanas gads: 2020
Izdevējs: Smiltenes novada dome
Dārza iela 3, Smiltene,  
Smiltenes novads, LV–4729
www.smiltene.lv 
https://visit.smiltene.lv/

Brošūrā iekļauto fotogrāfiju autori: 
Rihards Spilva, Linda Beitika, Marita Mūze, Jānis Ūdris,  
Agnis Melderis, Baiba Vahere, Santa Sinka, Reinholds  
Nulle, Evija Ziemiņa, Inga Zaļkalne, Gatis Samčonoks,  
kā arī no SIA “Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcas”, 
Grundzāles pamatskolas, Smiltenes vidusskolas,  
Smiltenes mūzikas skolas, Smiltenes novada bibliotēkas, 
Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra,  
TLMS “Smiltene”, SIA “8CBR”, AS “Smiltenes piens”,  
SIA “Vudlande”, ZS “Kalējiņi 1”, SIA “Urtica” arhīva.

Informatīvais materiāls ir izstrādāts  
projekta Nr. 1.15/293 “Remigrācijas  
sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros.

Smiltenes novads ir idejām un cilvēkiem atvērta  
un dinamiska vieta, kas uzlādē ar enerģiju un  
atjauno. 

Brauc ciemos, lai baudītu dabas krāšņumu,  
ieraudzītu  novada attīstību, kultūras un sporta 
tradīcijas un vietējo iedzīvotāju lielo rosību!

Iespējas ir dažādas, un tās visas sastopas  
vienuviet – Smiltenes novadā!

Varbūt kādu dienu šī vieta var kļūt arī par Tavām 
mājām!


