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Terminu skaidrojumi  
Attīstības programma – vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums 

ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai1.  

Integrēta pieeja – pieeja attīstības plānošanā, kas paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika 

dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām 

pusēm.  

Prioritāte – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā 

salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm.  

Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu 

sasniegšanai.  

Stratēģiskais mērķis – konkrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām 

noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu un  kalpo par pamatu 

prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai.  

Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai. Tie ir 

skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi.  

Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās vērtības.  

Demogrāfiskās slodzes līmenis – darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits 

vidēji uz 1 000 personām darbspējas vecumā.  

Teritorijas attīstības indekss – vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara koeficientiem, 

summējot svarīgāko, attīstību raksturojošo, statistikas pamatrādītājus (izmantojot gan gadā uzkrājušos 

statistikas rādītājus (IKP, iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs, nefinanšu investīcijas), gan momenta 

statistikas rādītājus (demogrāfiskie rādītāji) saskaņā ar stāvokli apskatāmā gada sākumā) 

standartizētās vērtības. Tas parāda teritoriju augstāku vai zemāku attīstību no vidējā valsts 

sociālekonomiskās attīstības līmeņa attiecīgajā gadā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 LR likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums”, spēkā no 01.01.2009. 



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

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 5 

Saīsinājumi  
AP Attīstības programma 

AS Akciju sabiedrība 

ATR Administratīvi teritoriālā reforma 

CSP LR Centrālā statistikas pārvalde 

DL Dabas liegums 

dnn diennakts 

EK Eiropas Komisija 

ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

ESFL Eiropas Savienības fondu līdzekļi 

ES Eiropas Savienība 

EZF Eiropas Zivsaimniecības fonds 

GMI Garantētais minimālais ienākums 

Ha Hektārs 

HES Hidroelektrostacija 

IAP Integrētās attīstības programma 

IIN Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

IK Individuālais komersants 

IT Informācijas tehnoloģijas 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

ĪADT Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

JIC Jauniešu iniciatīvas centrs 

KF Kohēzijas fonds 

Km Kilometrs 

km2 Kvadrātkilometrs 

KPFI Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

KSS Kanalizācijas sūkņu stacija 

kv kilovati 

LAD Lauku atbalsta dienests 

LDDK Latvijas Darba devēju konfederācija 

LIZ Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

LR Latvijas Republika 

Ls Lats 

LVAEI Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts 

LVC Latvijas Valsts ceļi 

LVĢMC Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs  

m metri 

m3 kubikmetri 

MK Ministru kabinets 

NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

NFI Norvēģijas finanšu instruments 

NĪN Nekustamā īpašuma nodoklis 

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

PB Pašvaldības budžets 

PFIF Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds 

PII Pirmsskolas izglītības iestāde 

PSIA Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
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RAL 21.03.2002. LR likums "Reģionālās attīstības likums" 

RAPLM Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 

RTP Reģiona teritorijas plānojums 

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PPP Privātā publiskā partnerība 

PIPP Publiskais interneta pieejas punkts 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SVID Stiprās, vājās puses, iespējas, draudi 

TAI Teritorijas attīstības indekss 

TEP Tehniski ekonomiskais pamatojums 

TIC Tūrisma informācijas centrs 

TP Teritorijas plānojums 

Tūkst. tūkstoši 

UB Uzņēmumu budžets 

UR Uzņēmumu reģistrs 

ŪAS Ūdens atdzelžošanas stacija 

VA Valsts aģentūra 

VARAM Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija2 

VB Valsts budžets 

VBMD Valsts budžeta mērķdotācija 

VIP Valsts investīciju programma 

VISC Valsts izglītības satura centrs 

VEC Veselības centrs 

VKKF Valsts Kultūrkapitāla fonds 

VKPAI Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

VSIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

VUGD Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

VZD Valsts zemes dienests 

ZS Zemnieku saimniecība 

ZAAO Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija 

                                                           
2 Saskaņā ar Ministru kabineta 22.11.2010 rīkojumu Nr.676 „Par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas likvidācijas nodrošināšanu” no 01.01.2011. Vides ministrijai tiek pievienota Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrija un tiek izveidota jauna iestāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
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Ievads  
Smiltenes novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam ir vidēja termiņa plānošanas 
dokuments. 

Atbilstoši RAPLM metodiskajiem ieteikumiem, Smiltenes novada AP ir ietvertas šādas nodaļas, kas 
izstrādātas atsevišķos sējumos:  

1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (I sējums) un pielikumi, 
2. Stratēģiskā daļa un programmas uzraudzības kārtība  (II sējums);  
3. Rīcības plāns (III sējums);  
4. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem (IV sējums).  

Smiltenes novada AP sagatavota saskaņā ar plānošanas dokumentiem.  
Eiropas līmeņa iniciatīvas: 

- Izglītība un apmācība 2020; 
- Lisabonas stratēģija; 
- Eiropas stratēģija 2020; 
- Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu; 
- ANO Konvencija par bērna tiesībām, 
- ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. 

Valsts līmeņa plānošanas dokumenti:  
- Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013. gadam;  
- Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007. – 2013. gadam;  
- Ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”; 
- Valsts Kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015. gadam; 
- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam; 
- Nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām, projekts 10.10.2011.; 
- Reģionālās politikas pamatnostādnes, projekts 08.2011. 

Reģionāla līmeņa plānošanas dokumenti:  
- Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma (2007.-2013. gadam); 
- Vidzemes plānošanas reģiona ekonomiskais profils, projekts 10.11.2010.; 
- Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010.-2017. gadam; 
- Pārskats par Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādi un ieviešanu 2008. 

gadā; 
- Vidzemes reģiona attīstības scenāriji, 2011.; 
- Latvijas reģionu ekonomikas attīstības perspektīvas un virzieni 2010-2011, IZA ekonomikas 

institūts, 2011. 
- Vidzemes plānošanas reģiona Mūžizglītības attīstības rīcības plāns 2007.–2013. gadam. 

Vietēja līmeņa plānošanas dokumenti – Smiltenes integrētās attīstības programma 2008.–2014. 
gadam; Bilskas, Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes pagasta, Smiltenes 
pilsētas un Variņu pagasta teritorijas plānojums, Latvijas un Vidzemes reģiona novadu un pilsētu 
attīstības programmas. 

Nozaru plānošanas dokumenti: 
- Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.–2013. gadam; 
- Lauku attīstības programma 2007.–2013. gadam; 
- Transporta attīstības pamatnostādnes 2007.–2013. gadam. 

Smiltenes novada pašvaldības un tās institūciju sniegtie dati, gada pārskati. LR Centrālās statistikas 
pārvaldes, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta, LURSOFT, VSIA „Latvijas 
vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” institūciju apkopotie, publiski pieejamie dati. 

AP izstrādes gaitā ir organizētas tikšanās un intervijas ar Smiltenes novada pašvaldības speciālistiem, 
izstrādes procesā ir apmeklēti visi Smiltenes novada pagasti.  
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Metodoloģija  
Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam izstrādāta, izmantojot RAPLM Valsts 
stratēģiskās plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas dokumentu 
„Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”, aktualizētā 
redakcija (2010. gada 23. septembris) ieteikumiem, kā arī 10.10.2011. VARAM izstrādāto projektu 
„Nozaru politikas vadlīnijas pašvaldībā”, kas jāņem vērā, izstrādājot pašvaldību attīstības programmas. 
AP izstrādē ir ņemta vērā integrētā pieeja un uzņēmējdarbības skatījums attīstības plānošanā.  

AP paredz Smiltenes novada attīstību balstīt uz vietējo resursu pilnīgāku izmantošanu. Dokumentā ir 
apzināts novada teritorijas attīstības potenciāls, unikālie resursi un vērtības. Ir noteikta Smiltenes 
novada specializācija, izvirzot vadošos ekonomiskās darbības veidus, kas ļaus Smiltenes novadam gūt 
ienākumus un paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Dokumenta izstrādē izmantotas šādas metodes:  
- saistīto plānošanas dokumentu analīze (vietējā, reģionālā un valsts līmeņa, kā arī teritoriju, ar 

kurām Smiltenes novads robežojas);  
- iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšana, anketēšanas rezultātu apkopošana un analīze, 

salīdzinājums;  
- statistikas, datu un pārskatu apkopošana un analīze;  
- attīstības tendenču novērtējums (pārsvarā izmantoti pieejamie dati par pēdējo 5 gadu 

periodu);  
- novada raksturojošo rādītāju salīdzināšana ar Smiltenes rādītājiem, valsts un dažos gadījumos 

ES 27 valstu vidējiem rādītājiem;  
- SVID analīze;  
- darba grupu semināri;  
- speciālistu, pagastu pārvalžu vadītāju intervijas; 
- nozaru speciālistu iesaiste dokumenta izstrādes procesā. 

Lai nodrošinātu integrētas pieejas izmantošanu attīstības plānošanā, veikta vispusīga plānošanas 
dokumentu analīze, kā arī ņemtas vērā ne tikai Smiltenes novada pašvaldības, kaimiņu pašvaldību, bet 
arī iedzīvotāju, uzņēmēju, dažādu nozaru profesionāļu intereses un izaugsmes perspektīvas. Pētīta 
jomu un teritoriju savstarpējā mijiedarbība, nodrošinot līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un vides 
attīstību.  

Sagatavojot rīcības plānu, ievērots jau īstenoto projektu konteksts, tādējādi nodrošinot to pēctecību.  

Iespēju robežās izmantoti 2007.-2011. gada dati, bet gadījumos, kad jaunāki dati par atbilstošo 5 gadu 
laika periodu nav pieejami, izmantoti dati par periodu, par kuru tie ir pieejami. Apkopotā informācija, 
kas izmantojama jomas speciālistiem un interesentiem, bet nav ievietota AP, skatāma AP pielikumos 
izvietotajās tabulās. 
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I PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN ANALĪZE 

1. Vispārīga informācija 

Smiltenes novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos pagastus 
– Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas. 

Smiltenes novada teritorijas kopēja platība – 946,1 km2.  
Blīvums – 15 iedz./km2. 

Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta. 

Iedzīvotāju skaits – 14 2263, 40% novada iedzīvotāji dzīvo Smiltenes pilsētā. 

Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas – 132 km, no Igaunijas robežas – 40 km.  

Robežojas ar Strenču, Valkas, Apes, Gulbenes, Raunas, Beverīnas, Vecpiebalgas un Priekuļu novadiem.  
 

 
1.1.attēls. Smiltenes novada izvietojums Latvijas kartē. 
Datu avots: Vikipēdija, Brīvā enciklopēdija 
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Smiltenes_novada_karte.png 

Smiltenes novadu šķērso galvenie autoceļi – šoseja (A2) Rīga–Veclaicene–Sanktpēterburga (Krievija) 
un valsts reģionālie autoceļi Valmiera–Smiltene, Smiltene–Valka, Smiltene–Gulbene, Smiltene–
Strenči. 

Smiltenes novada teritorija aizņem 946,1 km2. 

Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem Launkalnes pagasts – 221,1 km2, t.i., 23,5% no kopējās 
novada teritorijas. Vismazākā platība ir Smiltenes pilsētai – 7,2 km2, tas ir 0,8% no novada teritorijas. 

 

                                                           
3
 PMLP, 2011. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Attēls:Smiltenes_novada_karte.png
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1.2.attēls.Smiltenes novada teritorijas karte. 
Datu avots: VRAA. 

Lielākās ūdensteces novada teritorijā ir Abuls, Palsa, Nigra, Rauza, Vijas upe, un lielākās ūdenstilpnes 
ir Lizdoles, Niedrājs, Spiciera ezeri. 

Smiltenes novads ir viens no mežainākajiem Latvijas novadiem – 49,4% novada aizņem meža zemes. 
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 38,6% no novada kopējās teritorijas.  

1.1.tabula.Iedzīvotāju skaits apdzīvotajās vietās novadā. 

Smiltenes 
novads 

Apdzīvota vieta 
Iedzīvotāju skaits 

2009.gads 

Smiltenes pilsēta 5809 

Palsmane 691 

Variņi 511 

Grundzāle 410 

Silva 406 

Kalnamuiža 284 

Vidzeme 257 

Blome 249 

Bilska 234 

Launkalne 200 

Mēri 240 

Lobērģi 116 

Zeltiņi 102 

Brutuļi 174** 

Kamaldiņa (vasarnīcu ciems) 0 

Ilgas (vasarnīcu ciems) 5 

Aumeisteri 62* 

Vizla 55* 

Rauza 68*** 

Saltupi (vasarnīcu ciems) 36 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība, 2011. 
*-2008.g. 
**-2007.g. 
***-2002.g. 
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2. Vēsturiskā attīstība 

Informācijas avots: buklets „Smiltene”, Izdevējs: Smiltenes pilsētas dome, 2006.,2007., 
www.smiltene.lv, http://lv.wikipedia.org 

Vārds „Smiltene” cēlies no latgaļu cilts vārda „smiltesele”, kas pirmo reizi vēstures avotos minēta 
1427. gadā kā tirgotāju un amatnieku apmetne, taču tās pirmssākumi meklējami jau 13. gadsimtā. Tas 
liecina par Smilteni un tās apkārtni kā senas un bagātas vēstures apdzīvotu vietu. 

Gadsimtu garumā pilsēta piedzīvojusi gan veiksmes, gan neveiksmes. Dažādi karaspēki no 17.—18. gs. 
pilsētu vairākas reizes nopostīja, bet pateicoties vietējo iedzīvotāju neatlaidībai celt sagruvušās ēkas 
no jauna, arī pilsēta atdzima katru reizi no jauna.  

Pilsētas un novada vēsturi un  attīstību nosaka tur dzīvojošās personības. Gadsimtu mijā (19.-20.gs.) 
Ziemeļlatvijas mazpilsētā Smiltenē dzīvoja firsts Pauls Līvens, kura darbības vērienam pilsētas un 
tuvākās apkaimes mērogā līdzīgu grūti atrast. Pateicoties Smiltenes muižas īpašniekam, sākās  straujš 
pilsētas uzplaukums - tapa slimnīca, pirmā HES Baltijā, nabagu patversme, kokzāģētava, šaursliežu 
dzelzceļš.  

Pilsētas tiesības Smiltenei tiek piešķirtas 1920. gadā. 

Smiltenes novadu veidojošais Palsmanes pagasts pirmo reizi tiek minēts 1615. gadā, zviedru laikā, kad 
tiek nodalīts no Smiltenes pils apgabala. Mūsdienīgākā izpratnē pagasts tiek izveidots ap 1920. 
gadiem zemes reformas procesa rezultātā. Pagastā atrodas Palsmanes evaņģēliski luteriskā baznīca, 
kas celta 1817. gadā astoņstūra formā, Palsmanes muiža un parks, Rauzas dzirnavas, Rauzas un 
Palsmanes dzirnavu ezeri, Palsmanes pagasta nams. 

Smiltenes pagasta senākās liecības glabā 14. gs. pilsdrupas. Pils celta kā nocietinājums vācu 
bruņinieku laikos, pārdzīvojot zviedru, poļu un krievu laikus. Pilsdrupu teritorijā atrodas interesants 
objekts – siera namiņš, celts 1763. gadā, kas ir vienīgais Latvijā. Šeit agrāk tika turēts un žāvēts siers, 
ko veda uz Rīgas tirgiem. Īstu kultūras un ekonomikas uzplaukumu pagasts piedzīvoja 19. gs., kad šeit 
saimniekoja firsts Pauls Līvens. Vēl līdz šodienai saglabājies Smiltenes muižas ēku komplekss. 
Kalnamuižas teritorija var lepoties ne tikai ar vēsturiskām celtnēm, bet arī ar 18 ha lielo parku, kurā 
aug reti sastopamas dažādu koku un krūmu sugas, kā arī pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados 
izveidoto pirmo un lielāko akmens dārzu Latvijā. 

Variņu pagasts ir viens no jaunākajiem pagastiem Latvijā, kas izveidojies 1990. gada 18. oktobrī, uz 
bijušā kolhoza „Oktobris” bāzes, tagad – SIA ”Palsa”, atdaloties no Palsmanes pagasta. 19. gadsimta 
sākumā pagasta teritorijā dzīvojusi liela un bagāta dzimta – Īvāni. Pēteris Īvāns, viens no šīs dzimtas 
vecākajiem iedzīvotājiem, bijis ar lielu spēku un varēšanu apveltīts. No tā arī radies Variņu pagasta 
nosaukums.  

Bilskas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centrs ir Mēru muižas apbūve ar parku (19. gs. beigas –
20. gs. sākums). Muižas ēka celta 1905. gadā pēc muižas īpašnieka J.V.Hēkera pasūtījuma. 1926. gadā 
Mēru muižas iekšējās telpas tiek pārbūvētas un piemērotas skolas vajadzībām. Pagasta nozīmīgākie 
centri ir Bilska, Mēri, Loberģi, Zeltiņi. 

Launkalnes pagasta lepnums ir krāšņā un maz skartā daba, kas piesaista daudzu cilvēku uzmanību. 
Specifisko reljefa un hidroloģisko apstākļu dēļ ir konstatēta liela biotopu un putnu sugu daudzveidība. 
Par dabas neskartību liecina Rauzas un Šepkas upītes – tīras mežu upes ar izteiksmīgu ieleju. 
Launkalnes pagastā izveidots Silvas dendroloģiskais parks. 

Blomes pagasta vārds cēlies no kādreizējā Blomu muižas īpašnieka, kas uzvārdā bijis Blomenhof. Kopš 
1928. gada Blomes muižas jeb pils īpašnieks ir Blomes pagasta pārvalde. Blomes pagasts pēckara 
gados bija pazīstams arī kā kolhozs „Uzvara”, taču pēc 1955. gada kā Blomes ciems. 

Brantu pagastā atrodas ciems Vidzeme. Brantu pagastā darbojas viens no lielākajiem lauksaimniecības 
uzņēmumiem SIA „Vidzemīte”, tās vēsture aizsākusies jau pagājušā gadsimta 50.gados, attiecīgi 
„izejot” katru no Latvijas lauku attīstības vēstures posmiem. Pašlaik SIA „Vidzemīte” apsaimnieko ap 

http://www.smiltene.lv/
http://lv.wikipedia.org/


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

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 12 

2000 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Brantu pagasta teritorijā ir izveidots mikroliegums 
„Melnā stārķa un trijpirkstu dzeņa” ligzdošanas vietas. 

Grundzāles pagastā atrodas Aumeistaru muiža, kura ir ievērojamākais kultūrvēsturiskais piemineklis 
pagastā. Aumeisteru muižas komplekss atrodas interesanti veidotā un labi koptā parkā, kur aug 
dažādas koku un krūmu sugas no visas pasaules. Pašreiz redzamais muižas ēku komplekss ir veidojies 
18. un 19.gs. mijā. 

3. Smiltenes novada attīstībai nozīmīgie pieejamie resursi 

3.1. Cilvēkresursi 

3.1.1. Iedzīvotāju skaita dinamika 

Latvijā pēdējo gadu laikā ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence. Šī tendence 
raksturīga arī Smiltenes novadam. Pēc PMLP datiem Smiltenes novadā 2011. gada 1. janvārī dzīvoja 
14226 iedzīvotāji. Pēdējo piecu gadu laikā iedzīvotāju skaits samazinās ik gadu vidēji par 0,7%. Kopš 
2007. gada kopējais Smiltenes novada iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 410 personām, kas 2011. 
gada sākumā ir par 2,8% mazāks nekā 2007. gada sākumā. 

 

  
3.1.attēls. Smiltenes novada iedzīvotāju skaita dinamika, 2007.-2011.g. (gada sākumā). 
Datu avots: LR PMLP. 

Lielākais iedzīvotāju skaits Smiltenes novadā koncentrējas Smiltenes pilsētā – 5768 jeb gandrīz 40% no 
visiem novada iedzīvotājiem. Vismazāk apdzīvotais ir Brantu pagasts – 644 iedzīvotāji. Pārējos 
pagastos iedzīvotāju skaits ir no 946 Variņu pagastā līdz 1398 Bilskas pagastā.  

Vismazākais iedzīvotāju skaita samazinājums kopš 2007. gada ir bijis Grundzāles pagastā – 0,9%, 
vislielākais –6,43% Bilskas. Smiltenes pilsētā šajā laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 2,5% , 
tomēr attēlā redzams, ka Smiltenes pagastā iedzīvotāju skaits nav sarucis. 

 
3.2.attēls.Iedzīvotāju skaita dinamika Smiltenes novada administratīvi teritoriālajās vienībās 2007.-
2011.g. sākumā.  
Datu avots: LR PMLP. 
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Smiltenes novadam kaimiņos esošajos novados iedzīvotāju skaita dinamika kopš 2007. gada ir līdzīga –  
visos novados ir vērojams iedzīvotāju skaita samazinājums. 

 
3.3.attēls.Iedzīvotāju skaita dinamika Smiltenes un kaimiņu novados 2006.-2010.g., vidēji gadā. 
Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde. 

Pēc Smiltenes novada pašvaldības datiem 2011. gadā Smiltenes novadā iedzīvotāju skaitu 
papildinājuši 125 jaundzimušie, bet miruši 142 iedzīvotāji, kas nosaka negatīvu dabisko pieaugumu - 
17. Smiltenes novadā dabiskais pieaugums pēdējo piecu gadu laikā ir bijis negatīvs. 

2007 2008 2009 2010 2011

Dzimuši 151 141 153 112 125

Miruši 175 197 183 159 142

Dabiskais pieaugums -24 -56 -30 -47 -17
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3.4.attēls.Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji Smiltenes novadā 2007.-2011. gadā. 
Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība. 

Situācija Smiltenes novadā pēc rādītājiem - dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem, mirušo skaits uz 
1000 iedzīvotājiem 2009. un 2010. gadā ir labāka nekā vidēji Latvijā. 

3.1.tabula. Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji Latvijā un Smiltenes novadā, 2009.-2010.g. 

 2009 2010 

 Dzimuši uz 1 000 
iedzīvotājiem 

Miruši uz 1 000 
iedzīvotājiem 

Dzimuši uz 1 000 
iedzīvotājiem 

Miruši uz 1 000 
iedzīvotājiem 

Latvija 9,6 13,3 8,6 13,4 

Smiltenes 
novads 

10,6 13 8,7 11,7 

Datu avots: LR CSP. 

Pēc CSP datiem mazāks nekā Smiltenes novadā dabiskais pieaugums ir Gulbenes, Valkas, Strenču, 
Apes un Priekuļu novados. 
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Apes
novads

Beverīnas
novads

Gulbenes
novads

Priekuļu
novads

Raunas
novads

Smiltenes
novads

Strenču
novads

Valkas
novads

2009 -46 -17 -208 -40 -28 -30 -60 -69

2010 -44 -20 -221 -70 -37 -47 -57 -67
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3.5.attēls.Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Smiltenes un kaimiņu novados 2009.-2010.g. 
Datu avots: LR CSP, izņemot datus par Smiltenes novadu, avots - Smiltenes novada pašvaldība. 

Pēc Smiltenes novada pašvaldības datiem 2011. gadā tika noslēgtas 37 laulības, kas ir gandrīz uz pusi 
mazāk kā 2007. gadā, kad tika noslēgta 71 laulība.  
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3.6.attēls. Noslēgto laulību skaita dinamika Smiltenes novadā. 
Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība. 

Pēc Smiltenes novada pašvaldības datiem, 2011. gadā ir ievērojami palielinājies šķirto laulību skaits – 
29. 2009. gadā Smiltenes novadā tika šķirtas 12 laulības, bet 2010. gadā – tikai 8.  

3.1.2. Migrācija 

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo (teritorijā izbraukušo un iebraukušo iedzīvotāju starpība) 
uzskatāma par vienu no būtiskākajiem teritorijas pievilcību raksturojošiem rādītājiem. Latvijā kopumā 
šis rādītājs ir negatīvs un, salīdzinot ar 2009. gadu, pieaudzis gandrīz divreiz. Vidzemes reģionā un 
Smiltenes novadā šis rādītājs arī ir negatīvs. 2010. gadā migrācijas saldo salīdzinājumā ar 2009. gadu 
samazinājās par 12.5%. 
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3.2. tabula. Ilgtermiņa migrācijas rādītāji, 2009.-2010.g. 
 Latvija Vidzemes reģions Smiltenes novads 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Iebrauca 42666 40862 4236 4162 196 206 

Izbrauca 47366 48774 4948 5245 220 227 

Migrācijas saldo -4700 -7912 -712 -1083 -24 -21 

Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde. 

3.1.3. Iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra, demogrāfiskā slodze 

14% Smiltenes novada iedzīvotāju ir vecuma grupā līdz darbspējas vecumam (jaunāki par 15 gadiem), 
66% darbspējas vecumā (15 – 62 gadi) un 20% – virs darbspējas vecuma (vecāki par 62 gadiem).  

 
3.7.attēls.Smiltenes novada iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām, 2011.gada sākumā. 
Datu avots: LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.  

Atbilstoši PMLP datiem, 2011. gada 1. janvārī demogrāfiskās slodzes4 līmenis Smiltenes novadā ir 512. 
Demogrāfiskās slodzes līmenis 2011. gada sākumā ir zemāks nekā Vidzemes reģionā un Latvijā 
kopumā. 

 
3.8.attēls.Demogrāfiskā slodze gada sākumā. 
Datu avots: LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; Konsultanta aprēķini. 

Pēc PMLP datiem 2011. gada 1. janvārī Smiltenes novadā dzīvoja 7443 sievietes (52%) un 6768 vīrieši 
(48%). Neskatoties uz izmaiņām kopējā iedzīvotāju skaitā, dzimumu proporcionālā attiecība 
apskatāmajā periodā palikusi nemainīga. 

                                                           
4
 Demogrāfiskā slodze - darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji uz 1 000 

personām darbspējas vecumā 
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3.9.attēls.Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma, 2007.-2011.gada sākumā.  
Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. 

Laika posmā no 2007. gada līdz 2011. gadam ir vērojama bērnu un jauniešu skaita samazināšanās 
dinamikas tendence, kas uzrāda pakāpenisku skaita samazinājumu no 3105 bērniem un jauniešiem 
2007. gadā līdz 2615 bērniem un jauniešiem 2011. gadā. Kopējais bērnu un jauniešu skaits Smiltenes 
novadā šajā periodā samazinājies par 15,8%. Tomēr jāatzīmē, ka strauji samazinājies bērnu skaits 7-18 
gadu vecumā (par – 23,3%), tajā pašā laikā bērnu skaits 0-6 vecumā ir pieaudzis par 5,7%. 

 
3.10.attēls.Smiltenes novada bērnu skaita dinamika, 2007.-2011.g., gada sākumā. 
Datu avots: LR PMLP. 

Bērnu un jauniešu skaita samazināšanās tendence vērojama gan Smiltenes pilsētā, gan visos novada 
pagastos. Vislielākais bērnu skaita samazinājums bija Brantu pagastā un sastādīja 28,4% laika periodā 
no 2007. līdz 2011. gadam. Vismazāk bērnu skaits samazinājies Smiltenes un Launkalnes pagastā – 6% 
līmenī. Bērnu skaits iedalījumā pa dzimumiem gadu griezumā atspoguļots attēlā zemāk. 
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3.11.Bērnu skaita dinamika Smiltenes novadā sadalījumā pēc administratīvajām teritorijām, 2007.-
2011.g., gada sākumā. 
Datu avots: LR PMLP. 

 
3.12.attēls. Bērnu skaits iedalījumā vīrieši/sievietes, 2007.-2011.g., gada sākumā. 
Datu avots: LR PMLP. 

3.1.4. Smiltenes novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs un pilsonība 

2011. gada sākumā 94% jeb 13375 no visiem Smiltenes novada iedzīvotājiem bija latvieši, 3,1% jeb 
447 – krievi un 2,8% jeb 404 – pārējie. Smiltenes novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs pa gadiem ir 
samērā viendabīgs. 

 
3.13.attēls. Smiltenes novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs. 
Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. 

Pēc LR PMLP datiem, Smiltenes novadā pārsvarā dzīvo Latvijas pilsoņi. Iedzīvotāju struktūra pēc 
valstiskās piederības saglabājās praktiski nemainīga laika periodā no 2007. gada līdz 2011. gadam. 

 
3.14.attēls. Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības, 2007.-2010.g. 
Datu avots: LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. 
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Analizējot tautību datus Latvijā, Smiltenes novads ir trešais nacionalitātes ziņā viendabīgākais novads 
Latvijā un seko pēc Lubānas (96,06%) un Dundagas novada – 94,31% latvieši no kopējā iedzīvotāju 
skaita. 

3.1.5. Apdzīvojuma blīvums un iedzīvotāju izglītības līmenis 

Apdzīvojuma blīvums vidēji Smiltenes novadā 2011. gada sākumā bija 15,1 iedz./km². Samazinoties 
iedzīvotāju skaitam novadā, samazinās arī apdzīvojuma blīvums no 15,5 iedz./km2 2007. gadā līdz 15,1 
iedz./km2 2011. gadā.  

2010. gada sākumā Latvijā iedzīvotāju blīvums vidēji ir 34,9 cilv./km2, kas piecu gadu laikā, 
demogrāfisko procesu ietekmē sarūkot kopējam iedzīvotāju skaitam, ir samazinājies. Salīdzinājumam 
– ES 27 dalībvalstu vidējais iedzīvotāju blīvums ir 155 cilv./km2 – 3,3 reizes lielāks nekā caurmērā 
Latvijā, 10 reizes lielāks nekā vidējais rādītājs Vidzemes reģionā (15,2 iedz./km2) un Smiltenes novadā. 

Smiltenes novadā vislielākais apdzīvojuma blīvums 2011. gada sākumā bija Smiltenes pilsētā – 801,1 
iedz./km², savukārt no pagastiem lielākais apdzīvojuma blīvums bija Smiltenes pagastā – 17,4 
iedz./km², bet vismazākais apdzīvojuma blīvums bija Launkalnes pagastā – 5,8 iedz./km². 

 
3.15.attēls.Iedzīvotāju skaits, platība un blīvums Smiltenes novada administratīvi teritoriālajās 
vienībās 2011. gada  sākumā. 
Datu avots: LR PMLP, LR Centrālā statistikas pārvalde. 

Salīdzinot ar kaimiņu novadiem, iedzīvotāju blīvums Smiltenes novadā ir mazāks nekā Gulbenes 
novadā, taču ievērojami pārsniedz iedzīvotāju blīvuma rādītāju Beverīnas, Raunas, Apes un Strenču 
novadā.  

 
3.16.attēls.Iedzīvotāju blīvuma salīdzinājums Smiltenes un kaimiņu novados 2011. gada sākumā. 
Datu avots: LR Centrālā statistikas pārvalde. 
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Prognozējot iedzīvotāju skaita izmaiņas Smiltenes novadā līdz 2050. gadam, iedzīvotāju skaits krasi 
nesamazinās. Tomēr tas neraksturo, vai iedzīvotāju skaita izmaiņas ietekmē pozitīvi dzimstības 
rādītāji, vai arī, piemēram, migrācijas procesi no citām valstīm. 

 3.3. tabula. Iedzīvotāju skaita prognozes ES, 2005. – 2050. gads. 

 
Iedzīvotāju skaits uz 1. janvāri (milj.) 

Iedzīvotāju skaita pieaugums 
salīdzinājumā ar 1.01.2005 

 2005. g. 2015. g. 2025. g. 2050. g. 2015. g. 2025. g. 2050. g. 

ES 25 459,5 467,3 470,1 449,8 1,7 2,3 -2,2 

ES 15 385,4 394,7 398,8 384,4 2,4 2,4 -0,3 

Jaunās ES dalībv 74,1 72,6 71,3 65,4 -2,1 -3,8 -11,7 

Latvija 2,3 2,2 2,1 1,9 -4,4 -8,7 -17,4 

Smiltenes 
novadā5  

14629 13985,3 13356,3 12083,6    

Datu avots: „Eirostat”, Valsts stratēģiskais ievaddokuments 2007. – 2013. gadam. 

Vidzemes reģionā 41% no visiem nodarbinātajiem ir arodizglītība vai vidējā profesionālā izglītība, 
vispārējā vidējā izglītība - 24%, augstākā izglītība - 21%, bet pamatizglītība vai zemāka par 
pamatizglītību - 14% no nodarbināto kopējā skaita reģionā. Vidzemes reģiona novados saskaņā ar 
Vidzemes plānošanas dokumentos atspoguļotajiem pētījumiem ir aptuveni līdzīga situācija. 

Smiltenē pēc 2000. gada tautas skaitīšanas datiem 66,5% iedzīvotāju ir ar augstāko, vidējo  speciālo 
un /vai vidējo izglītību jeb par 11,2% augstāks rādītājs nekā reģionā. 

3.4.tabula.15 gadu un vecāku pastāvīgo iedzīvotāju grupējums pēc izglītības līmeņa. 

Izglītības līmenis Iedzīvotāju skaits 

Augstākā 511 

Vidējā speciālā 953 

Vispārējā vidējā 1926 

Pamatskolas 1434 

Sākumskolas 87 

Mazāk par 4 klasēm 11 

Bez izglītības 11 

Neprot lasīt un rakstīt 7 

Izglītības līmenis nav norādīts 107 

Kopā: 5047 

Datu avots: LR CSP, 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti. 
 

Bezdarba līmeņa rādītāji Smiltenes novadā vidēji ir zemāki nekā valstī kopumā. Pusei no visiem 

reģistrētajiem bezdarbniekiem (51%) ir augstākā vai profesionālā izglītība, taču starp bezdarbniekiem 

pārsvarā ir cilvēki vecumā no 45 gadiem un vecāki, t.i., priekšrocība izmantot kvalificētu darbaspēku ir 

ierobežota vidēji ar 10-15 gadus ilgu laika limitu. 

 
 

                                                           
5
 Iedzīvotāju skaita prognozes Smiltenes novadam,  izmantojot „Eirostat” prognozes Latvijai. 
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3.17.attēls.Bezdarba līmenis Smiltenes novadā.   
Datu avots: VRAA. 
 
Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits sastāda 66% no iedzīvotāju kopskaita. Vairums darbavietu ir 
koncentrētas budžeta iestādēs. 

3.1.6. Kopsavilkums un secinājumi 

Smiltenes novadā pēdējo gadu laikā ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence. 
Iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītāji, tāpat kā iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo ir negatīvi. 
Samazinās arī bērnu un jauniešu skaits. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs ir viendabīgs – 2011. gada 
sākumā 94% Smiltenes novada iedzīvotāji bija latvieši. Samazinās arī apdzīvojuma blīvums – 2011. 
gadā – 15,1 iedz./km2. Minētie rādītāji liecina, ka iedzīvotāji uzskata Smiltenes novadu par 
dzīvošanai salīdzinoši nepievilcīgu, jo izvēlas citu dzīves vietu. Tomēr Smiltenes pilsētā saglabājas 
liels iedzīvotāju blīvums, tāpēc turpmākā iedzīvotības attīstība ir iespējama, izmantojot lauku 
teritorijas. 

Bezdarba līmenis Smiltenes novadā vidēji gadā ir no 7-9% un kopumā ir zemāks nekā valstī. 

Demogrāfiskās slodzes līmenis novadā ir zemāks nekā vidēji Latvijā, kas ļauj secināt, ka pāris tuvāko 
gadu laikā tas būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu, tomēr, ņemot vērā zemo dzimstības līmeni, 
izmaiņas sagaidāmas plānošanas perioda laikā. Pēc pieciem gadiem darba spējīgo iedzīvotāju skaits 
ievērojami samazināsies, bet pieaugs gados vecāku iedzīvotāju skaits. Tas ietekmēs sociālā budžeta 
izdevumu paaugstināšanos un pieprasījumu pēc veselības un veco ļaužu aprūpes pakalpojumiem. 

 

3.2. Dabas resursi  

Dabas resursi ir vieni no nozīmīgākajiem Smiltenes novada attīstības resursiem un novada vērtībām. 
Vislielāko daļu no novada teritorijas aizņem meža zemes 45 – 50%. Lielākā mežainība ir Launkalnes, 
Variņu un Palsmanes pagastos, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidēji aizņem 38% no 
novada kopējās teritorijas, tās visvairāk ir Grundzāles un Bilskas pagastos. 
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3.18.attēls. Smiltenes novada zemju sadalījums ha, 2010. gads. 
Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība, 2011.  

Launkalnes pagastā meži  aizņem 16128 ha pagasta teritorijas, kas ir augstākā mežainība novadā - 
72,6%. 

3.2.1. Zeme un meži 

Smiltenes novada Variņu un Smiltenes pagastā atrodas reģiona nozīmes lauksaimniecības zemju areāli 
– teritorijas, kurās ir potenciāls konkurētspējīgai lauksaimniecībai un lauksaimniecība tiek noteikta kā 
prioritāte, to attīstot un atbalstot. Kritēriji, kas nosaka zemju kvalitāti, ir relatīvi augsta zemes vērtība 
ar nacionālas un reģiona nozīmes lauksaimniecības teritoriju īpatsvaru,  vienlaidus lauksaimniecības 
zemju platības, mazākais lauksaimniecībā neizmantoto zemju īpatsvars, veikta zemju ielabošana 
(meliorēšana, kaļķošana)6. 

Saskaņā ar LAD veikto pētījumu par LIZ izvērtējumu, Smiltenes novadā tikai 1,5% LIZ zemju ir 
aizaugušas, bet neapstrādātās un nekoptās lauksaimniecības zemes sastāda 13,36%. Neapstrādātās 
zemes ir potenciāls izmantošanai lauksaimniecības ražošanai.  

 
3.19.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju LAD izvērtējums. 
Datu avots: http: LAD, //www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-
pazinojumi/nov/lauksaimnieciba-izmantojamas-zemes-apsekosanas-rezultati/ 

Lauksaimniecības zemju resursa izmantošanu raksturo arī lauksaimniecības mājlopu skaits novadā. 
Salīdzinot ar Vidzemes reģiona novadiem, Smiltenes novadā ir viens no lielākajiem govju 
ganāmpulkiem – 5015 slaucamas govis, kas sastāda 2,65 % no Latvijā esošo govju kopskaita7. 

                                                           
6
 Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007-2027, Telpiskās attīstības perspektīva, Vidzemes 

plānošanas reģiona teritorijas plānojums, II daļa, 2007. 
7
 CSP, 15.07.2011. 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/nov/lauksaimnieciba-izmantojamas-zemes-apsekosanas-rezultati/
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/nov/lauksaimnieciba-izmantojamas-zemes-apsekosanas-rezultati/
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Novada pievilcību zemes pirkšanas un pārdošanas darījumiem zināmā mērā raksturo zemes kadastrālā 
vērtība.  

3.5.tabula.Smiltenes novada zemes kadastrālās vērtības 2011. gadā administratīvo teritoriju 
griezumā. 

Vietas nosaukums 
Zemes vienību kadastrālo 

vērtību summa, Ls 
Zemes vienību platību 

summa, ha 
Zemes vidējā kadastrālā 

vērtība, Ls/ha 

Smiltene 5331599 720,0571 7404 

Bilskas pagasts 2959158 15972,8852 185 

Blomes pagasts 1545928 7546,8285 205 

Brantu pagasts 1533802 8163,119 188 

Grundzāles pagasts 2107041 12876,2808 164 

Launkalnes pagasts 3823694 22127,5924 173 

Palsmanes pagasts 1629677 9913,822 164 

Smiltenes pagasts 1719240 6833,9884 252 

Variņu pagasts 1688750 10010,3905 169 

Datu avots: VZD, 2011. 

Salīdzinot ar Vidzemes reģiona nacionālās nozīmes pilsētām, Smiltenes pilsētas zemes vidējā 
kadastrālā vērtība vidēji ir 2-3 reizes zemāka (Cēsis – 15014 Ls/ha, Valmiera - 20125 Ls/ha). Tomēr, 
Smiltenes pilsētas zemes kadastrālā vērtība ir daudz augstāka salīdzinājumā ar blakus novadu 
pilsētām. Vairāk kā divas reizes augstāka par Valkas pilsētu (3007 Ls/ha), nedaudz augstākā kā 
Gulbenē (6091Ls/ha), un vidēji 6 reizes augstāka nekā Līgatnē, Sedā, Strenčos (1600–1200 Ls/ha). 
Salīdzinot pagastu zemju kadastrālās vērtības, augstākie rādītāji ir Smiltenes piepilsētas pagastiem – 
Blomes un Smiltenes pagastiem.   

Zemes auglību raksturo zemes kvalitatīvais novērtējums ballēs. Zemes kvalitātes novērtējums ir, 
ievērojot augsnes galvenos raksturojošos faktorus un pazīmes, aprēķināts rādītājs, kas nosaka zemes 
ražotspēju, kur maksimālais rādītājs ir 100 balles8. 

Vidējais svērtais lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvais novērtējums ballēs noteikts, 
izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēma) 
reģistrētos datus pēc stāvokļa uz 2009. gada 1. janvāri par zemesgabaliem, kuriem noteikts tikai viens 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība”. 

3.6.tabula. Vidējais svērtais lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvais novērtējums Smiltenes 
novadā. 

Vietas nosaukums Kvalitatīvais novērtējums ballēs 

Bilskas pagasts 
35 

Blomes pagasts 
36 

Brantu pagasts 
32 

Grundzāles pagasts 
33 

Launkalnes pagasts 
34 

Palsmanes pagasts 
35 

Smiltenes pagasts 
43 

Variņu pagasts 
39 

                                                           
8
 RAPLMpamn_190908_ZP; Valsts zemes politikas pamatnostādnes 2008. -2014.gadam. 
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Datu avots: VZD, 2011. 

Smiltenes novadā augstākās kvalitatīvais vērtējums ir Smiltenes un Variņu pagasta lauksaimniecības 
zemēm. Salīdzinot ar blakus novadu pagastiem, vērtējums virs 40 ballēm ir Vijciema pagastam (41) un 
Plāņu pagastam (40). Smiltenes novadā nav 1. grupas zemes vērtējumu zemju, kurās vidējais svērtais 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvais novērtējums ir 50 balles vai augstāks. Latvijā 
vidējais svērtais zemes kvalitātes novērtējums6 ir 38 balles, kas, ņemot vērā Latvijas klimatiskos 
apstākļus, tiek uzskatīts par minimālo auglības līmeni attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi, 
lai varētu nodrošināt komerciāli dzīvotspējīgu lauksaimniecību.  

Veicinot dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības līdzsvarotību, Smiltenes novada dome 2010. 
gada 28. aprīlī ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.8/10 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai smiltenes novadā”. 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemi (turpmāk tekstā – LIZ) iedala aramzemē, ilggadīgajos stādījumos, 
pļavās, ganībā un neizmantotajā lauksaimniecības zemē.  

 
3.20.attēls. Zemju sadalījums Smiltenes novadā 2010. gadā. 
Datu avots: VZD, Smiltenes novada pašvaldība. 

Smiltenes novadā ir pietiekošas aramzemes platības, daudz mazāk pļavu un ganību. 
Latvijas ārējās tirdzniecības bilances ievērojamu daļu sastāda koksnes un tās izstrādājumu eksports. 
Smiltenes novadā ir nozīmīgi mežistrādes un kokapstrādes uzņēmumi, kuri izmanto novada mežu 
resursus. Mežiem ir arī liela nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Meži nodrošina un arī 
nākotnē nodrošinās ievērojamu skaitu darba vietu un ienākumu gan strādājošiem, gan uzņēmējiem. 
Smiltenes novada mežainuma rādītājs ir viens no augstākajiem Latvijā un vidēji 27 ES valstīs. Vidējais 
rādītājs Latvijā – 49,9%, zemākais – 31% 9. Salīdzinājumam – Eiropas valstīs meža zemes vidēji aizņem 
30% teritorijas. 

Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona plānošanas dokumentu telpisko skatījumu, Smiltenes 
novadā atrodas nozīmīgākās reģiona meža zemju teritorijas un lauksaimniecības zemju teritorijas, 
kuras paredzēts saglabāt arī nākotnē. 

Meži pilda ne tikai saimniecisko funkciju, bet tiem ir būtiska nozīme vides apstākļu regulēšanā, 
kultūras vērtību un biotopu aizsardzībai Smiltenes novadā – purvainie meži, augstie un pārejas purvi, 
boreālie meži. To saglabāšanai Smiltenes novadā ir izveidoti dabas liegumi. 

Ar mežu apklātā kopējā platība Smiltenes novadā ir 46746,9 ha. Mežu kategorijā ir iekļauti arī purvi. 
To kopējā platība novadā ir 1625,2 ha. 

                                                           
9
 CSP, 2010. 



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

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 24 

Meži aizņem 49,41%, bet purvi 1,7% no novada kopējās teritorijas. Uz 1 iedzīvotāju ir vidēji 3,21 ha 
meža zemes (Latvijā vidēji 1,25 ha). Lielākie mežu masīvi plešas novada ziemeļu, vidus un dienvidu 
daļā. Lielākais mežu īpatsvars ir Launkalnes pagastā (16,77% no novada un 72,3% no pagasta 
teritorijas), Bilskas pagastā (attiecīgi 7,26% un 44,4%) un  Palsmanes pagastā (attiecīgi 5,76% un 59%).  

Mežu zemes novada teritorijā atbilstoši to izmantošanas mērķiem ir sadalītas trīs kategorijās: 
- Saimnieciskie meži; 
- Aizsargājamie meži; 
- Sabiedrībai nozīmīgie meži. 

3.2.2. Saimnieciskie meži 

Saimniecisko mežu kategorijā ietilpst visi novada teritorijā esošie meži un purvi, kuriem nav noteikti 
jebkādi ierobežojumi. Šie meži ir resurss mežsaimniecības un kokapstrādes attīstībai. 

Mežu galvenais izmantošanas mērķis ir mežsaimniecība un mežrūpniecība. 

Novadā mežus pārrauga Valkas virsmežniecība. Valsts mežu apsaimniekošanu veic AS „Latvijas valsts 
meži” Austrumvidzemes mežsaimniecība. Pārējos mežus (fizisko un juridisko personu, kā arī 
pašvaldību) apsaimnieko to īpašnieki vai pilnvarotās personas. Launkalnes pagastā mežus apsaimnieko 
arī mežu pētīšanas stacijas Smiltenes informācijas centrs (8196,4 ha) un akciju sabiedrības „Latvijas 
Valsts meži” Rietumvidzemes mežsaimniecība (97,1 ha). 

Saimnieciskajos mežos notiek vērā ņemama kokmateriālu un citu meža materiālu ieguve, kas veido 
nozīmīgu daļu no novada ekonomikas. Cirtes lielākoties notiek saskaņā ar  meža apsaimniekošanas 
plāniem, tāpat arī meža atjaunošanas darbi. 

3.2.3. Aizsargājamie meži 

Aizsargājamie meži izdalīti, lai nodrošinātu dabas daudzveidību, cilvēka darbības neskartu un maz 
pārveidotu mežu teritoriju saglabāšanu un aizsardzību, nodrošinātu zinātniskos pētījumus un vides 
pārraudzību, saglabātu mežu nozīmīgākās teritorijas sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai. 
Šie meži ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pamats. 

Launkalnes pagasta teritorijā pavisam aizsargājamo mežu platība ir 3793,6 ha, no tiem valsts īpašumā 
- 3600,8 ha, pārējie - 190,8 ha. Lielākā daļa no aizsargājamajiem mežiem – 2832 ha, ir iekļauti 
Mežoles kompleksajā dabas liegumā. 

Grundzāles pagastā Valsts mežu zemē ir 332,9 ha īpaši aizsargājamu meža iecirkņu,  no tiem 186 ha 
mežos, pārējie purvos. Pārējos mežus  īpaši aizsargājami meža iecirkņi ir 15,7 ha platībā. Šo mežu 
īpašniekiem meža apsaimniekošanas projektos norādīti attiecīgie ar to saistītie meža izmantošanas 
aprobežojumi. 

3.2.4. Sabiedrībai nozīmīgie meži 

Saskaņā ar VAS „Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecības Meža apsaimniekošanas 
plānu, meži Smiltenes pilsētas  teritorijā ir iekļauti augstvērtīgos – sabiedrībai  nozīmīgos mežos. 
Smiltenes pilsētas mežus nevar nodalīt no piepilsētas mežiem, jo dabā un ainavā robežas nav strikti 
novilktas un redzamas. 

Smiltenes pilsētas administratīvajā teritorijā esošie un tai pieguļošie meži piekļaujas dzīvojamai zonai, 
ir gaiši, ar paugurainu mikroreljefa ainavu, tāpēc ir iecienīti iedzīvotāju pasīvai un aktīvai, organizētai 
un neorganizētai atpūtai. Piepilsētas mežos tiek rīkoti daudzi sporta un atpūtas pasākumi. Smiltenes 
un tās apkārtnes mežos ir izveidojies blīvs taciņu un celiņu tīkls, ir vairāki automašīnu braukšanai 
piemēroti ceļi. Apmeklētākās vietas ir pie Cērtenes pilskalna, Klievezera tuvumā, Meža ielas un 
Saltupu ceļa apkārtnē. 

Blīvais taku un celiņu tīkls mežos izraisa izmaiņas biotopos, ko rada rekreācijas slodze – augu 
sabiedrību izmaiņas, augsnes erozija stāvās nogāzēs, kā arī rada mežos paaugstinātu ugunsbīstamību. 
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Lai novērstu mežu piesārņošanu, katru gadu sadarbībā ar LVM  tiek rīkotas mežu sakopšanas.  Pilsētas 
mežos daļēji tiek veiktas arī izlases un krājas kopšanas cirtes.  Izcērtot meža 2. stāvā augošās egles, 
tiek atsegts reljefs. 

Saskaņā ar VAS „Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecības Meža apsaimniekošanas 
plānu, arī meži ap Niedrāja ezeru ir iekļauti augstvērtīgos, sabiedrībai nozīmīgos mežos. Teritorija ap 
Niedrāja ezeru  plānota kā atpūtas zona, ar iespēju veikt meža transformāciju labiekārtošanas 
veikšanai. 

Novada teritorijā ietilpstošajos mežos dominējošās koku sugas ir egle, priede, un bērzs, kas veido 
klimatiskajiem un augsnes apstākļiem atbilstošas pamata audzes. Raksturīgākais meža augšanas 
apstākļu tips – sils, taču diezgan lielas platības aizņem arī lāns un damaksnis, auglīgākās augsnēs 
dominē vēris un dumbrājs. Vidējais koksnes pieaugums gadā ir 1,5 – 2,0 m3/ha. 

3.2.5. Purvi 

Lai gan novadā nokrišņu daudzums ir relatīvi neliels, zemā temperatūra un ar to saistītais mazais 
iztvaikojums, kā arī paugurainais reljefs sekmē pārmērīgu samitrinājumu. Tāpēc novadā ievērojamas 
platības aizņem purvi un vietām pārpurvojušies meži.  

Grundzāles pagasta teritorijai raksturīgi ilgstoši lietoti pļavu un purvu nosaukumi. Par purviem nereti 
tiek sauktas arī vietas, kas vienkārši ir mitrākas par pārējām vai arī bijušas tādas pirms meliorācijas. 
Īsta purva statuss ir Stirnu purvam (92 ha), daļēji arī Ragu purvs (arī Lankaskalna, Vizlas purvs) pagasta 
rietumu daļā, kas aizņem 386 ha. Melnais purvs (545 ha) ir zemais purvs austrumos no Aumeistariem.  
Masīva ziemeļdaļā esošās pļavas sauc par Melnā purva pļavām, dienvidu pusē – Dundurleja un Dibena 
purvs. Savukārt melnais mežs ir purvu masīvs ziemeļaustrumos no Vizlas, kuru atsevišķas daļas 
vietējie iedzīvotāji sauc par Dauguļu purvu, Lamsteru purvu, Vesmaņu purvu. Raga purvs aizņem 128 
ha, savukārt ziemeļaustrumos no Grundzāles ciema atrodas Siena purvs – stirnu purva nosusināto 
pļavu masīvs, jeb pēc melorācijas datiem,  Priežkalnu pļavas. Ķēniņu pļavas ir zemais purvs pagasta 
austrumu daļā. Pagasta tālākajā daļā rietumos no Aumeistariem ir Sibīrijas purvs – pļavu un mežu 
masīvs.  Baložu purvs atrodas mežu masīvā ko sauc par Smiltiņsilu. Mazāki, bet pastāvīgi lietoti 
apzīmējumi ir Spilvu purvs, Krievzemnieku purvs, Bērzkalna purvs, Šūpuļu purvs, Laužu kakts.  

Blomes pagasta ziemeļrietumu daļā atrodas Biksējas - Cūku un Vānu zemie purvi, kā arī zemā 
Mārsnēnu Lisas purva mala.  

Bilskas pagastā meži diezgan bieži pāriet slapjajos un purvainajos meža tipos, purvos ar kūdrainajām 
podzolētajām glejaugsnēm un purva kūdraugsnēm.  Plašus reljefa pazeminājumus aizņem purvi, kuros 
kūdras daudzums nereti sasniedz 5 m.  

Launkalnes pagasta teritorijā atrodas 10 purvi. To kopplatība 488,4 ha. Lielākie purvi ir Baltais purvs 
163,2 ha, Apiņu purvs – 161,6 ha. Krievu purvs 125,9 ha. Šie purvi atrodas Mežoles lieguma teritorijā.  

Purvu ekosistēmas ir nozīmīgas gan klimata, gan ūdens režīma uzturēšanai. Purvos ir izveidojusies 
specifiska augu un dzīvnieku valsts, tajos saglabājušās sugas - pēcleduslaikmeta relikti. Novada purvi ir 
bagāti ar dzērvenājiem un brūklenājiem.10 

3.2.6. Ūdeņi 

Novada centralizētajai ūdensapgādei izmanto pazemes ūdeņus, to krājumi ir pietiekami vajadzību 
līmenim – lauksaimniecībai, mājsaimniecību ūdensapgādei, rūpniecības attīstībai. Ūdens pietiekamība 
globālā skatījumā ir liela priekšrocība gan Vidzemes reģiona, gan Smiltenes novada ekonomiskajai 
attīstībai. 

Smiltenes novads nav bagāts ar virszemes ūdeņiem, tie aizņem tikai 1% no kopējās teritorijas. Lielākās 
ūdensteces novada teritorijā ir Abuls, Palsa, Nigra, Rauza, Vija un ezeri – Lizdoles, Niedrājs, Spicieris. 

 

                                                           
10

 Smiltenes novada Civilās aizsardzības plāns. 
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3.7.tabula. Nozīmīgākie ezeri un upes Smiltenes novadā.  
Pagasts Upes Ezeri 

Palsmanes pagasts Palsa, Kļavaisa, Rauza, Šepka, Vidaga, Vizla 
 

Palsmanes dzirnavu ezers 
Rauzas dzirnavu ezers 

Grundzāles pagasts Vija, Melderupīte, Stepupe, Tiņņupīte, Vecpalsa, 
Vizla, Robežupīte, Jaunpalsa, Vidaga 

 

Bilskas pagasts Vija, Kamalda, Kurmīšupīte, Pubuļupe, Pirkuļupe Bilskas, Sūča, Mēru 
ūdenskrātuve 

Launkalnes pagasts Abuls, Dranda, Cērtene, Vija, Kamalda, Rauza, 
Ruņģupīte, Šepka, Lipsa, Palsa, Kļavaisa 

Lizdoles ezers, Niedrājs, Spicieris 

Brantu pagasts Mutulīte, Nigra, Brantupe, Knīpupīte, Dranda, 
Cērtene, Kaņupe 

 

Blomes pagasts Abuls, Nigra, Mutulīte, Zaķīšu grāvis, Alkšņupīte, 
Lisa, Kaņupe  

 

Smiltenes pagasts Abuls, Nigra, Pelnanču upīte, 
Nārvelis, Kamalda 

Slīpju ezers 

Variņu pagasts Palsa, Šepka, Lapupe, Kļavaisa, Ķeņģu strauts, 
Akmeņupīte, Sterģupīte, Vizla, Bukšupīte, Vidaga 

 

Smiltenes pilsēta Abuls Teperis, Vidusezers, Tiltleju 
ezers 

Datu avots: www.wikipedia.org, www.smiltene.lv, pagastu pārvalžu dati.   

Smiltenes novadā ir Gaujas upju baseina apgabala upes un upju posmi, kas noteikti par prioritārajiem 
zivju ūdeņiem. Visas upes un ezerus var iedalīt divās galvenajās grupās atbilstoši tam, kādām zivju 
sugām tie ir vairāk piemēroti – lašveidīgo zivju ūdeņi un karpveidīgo zivju ūdeņi. Lašveidīgo zivju ūdeņi 
ir piemēroti lašu (Salmo salar), taimiņu un strautu foreļu (Salmo trutta), alatu (Thymallus thymallus) 
un sīgu (Coregonus) eksistencei, savukārt karpveidīgo zivju ūdeņi ir piemēroti karpu (Cyprinidae) 
dzimtas zivju, līdaku (Esox lucius), asaru (Perca fluviatilis) un zušu (Anguilla anguilla) eksistencei. 

Smiltenes novadā ir 4 lašveidīgo zivju ūdeņi un viens karpveidīgo. 

3.8.tabula. Prioritārie zivju ūdeņi Smiltenes novadā. 

Lašveidīgie zivju ūdeņi 

Rauza Smiltenes novads no Jeiskas HES līdz grīvai  
Šepka Smiltenes novads no Smiltenes–Gulbenes ceļa tilta 

līdz grīvai 
 

Vecpalsa Smiltenes, Apes novadi visa upe  
Vizla Smiltenes, Apes novadi no Vizlas līdz grīvai  

Karpveidīgo zivju ūdeņi 

Vija Valkas, Smiltenes, Strenču novadi visa upe  

Datu avots: 11pielikums, Ministru kabineta  2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.118, pielikums MK 
11.08.2009. noteikumu Nr.897 redakcijā. 

Kopā Latvijā ir 69 lašveidīgo zivju upes, no tām Smiltenes novadā ir 4, kas sastāda 5,79 % no visiem 
lašveidīgo zivju ūdeņiem. 

Prioritārajos zivju ūdeņos, kuri aptver zivju eksistencei un to krājumu dabiskai atražošanai nozīmīgas 
upes un ezerus, ir nepieciešams veikt ūdens aizsardzības vai ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus.  

Publisko ezeru un upju sarakstā Smiltenes novadā ir iekļauts Lizdoles ezers Launkalnes pagastā11. 
Lizdoles ezeram ir gleznaina, labi sakopta apkārtne. Ainavā iekļaujas ezers, meži, lauki. Apkārtnē 
atrodas viensētas – Jaunzemi, Sietiņi, Ezerlīči, atpūtas bāze „Silmači”. Galvenā specializācija ir atpūta 

                                                           
11 Civillikuma I PIELIKUMS (1102.pantam), (Pielikums 22.02.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2011.) 
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un peldvieta. Atpūtas bāzēs ir pieejami kempingi, laivu noma, sportošanas iespējas. Tuvumā ir tādi 
objekti kā Mežoles, Launkalnes, Šepkas dabas liegums. 

Smiltenes novadā nav ezeru, kuros zvejas tiesības saskaņā ar Civillikumu, pieder valstij. 

Smiltenes novadā ir nozīmīgas ūdens hidrobūves un vairāki mākslīgie ūdens uzstādinājumi – ezeri, kuri 
veidoti no mākslīgiem dambjiem.  

Atjaunota Smiltenes HES darbība (1999. gadā) un tiek intensīvi izmantots Tepera ezers. Smiltenes 
novadā kopumā uz ezeriem un upēm ir 14 hidrobūves. 

3.9.tabula. Smiltenes novada hidrobūves un to apsaimniekotāji. 
Nr. Ūdenskrātuve/objekts Īpašnieks/apsaimniekotājs 

1. SIA „Abuliņi” dīķis SIA „Abuliņi” 

2. Avotiņu dīķi (3 gab.) U.Avotiņš 

3. Cērtenes ezers un slūžas z.s. „Krastkalni” 

4. Tepera ezers un HES SIA „Gaisma” 

4.A Tepera ezera slūžas un regulēšanas aizbīdņi SIA „NKUP” 

5. Vidusezers (daļa) un slūžas J. Uldriķis 

5.A (rezerve)- Vidusezers un slūžas SIA „NKUP” 

6. Tiltlejas ezers, HES un slūžas SIA „GM” 

7. Brutuļu ezers D. Aleksejevs 

7.A Brutuļu ezera HES un slūžas SIA „Energo 2000” 

8. Jeiskas dzirnavas HES ZS „Jeiskas dzirnavas’ 

9. Rauzas dzirnavas HES ZS „Rauzas dzirnavas” 

10. Palsmanes ūdensdzirnavu HES SIA „Palsmanes HES” 

11. Steģu ūdenskrātuves HES  

12. Blomes dzirnavezers un slūžas  

13. Vilciņu dīķis un slūžas  

14. Smiltenes HES SIA „Gaisma 97” 

15. Vizlas HES, jauda 320 kW, Grundzāles pagasts  SIA „S&E Management” 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība, 2011.  

Lai nodrošinātu ūdenstilpņu ilgtspēju, pašvaldība ir atjaunojusi zivju resursus Blomes centra dīķi un 
Bilskas ezerā. Nākotnē nepieciešama zivju resursu atjaunošana arī citās ūdenstilpnēs. 

Tepera ezers 

Tepera ezers izveidots kā mākslīgs uzstādinājums uz Abula upes 19. gadsimta otrajā pusē. 
Hidrotehniskās būves rekonstruētas ap pagājuša gadsimta 20-tajiem gadiem. Tepera ezers nodrošināja 
pirmās Latvijā uzbūvētās Smiltenes hidroelektrostacijas darbību un ir nozīmīga apkārtējo iedzīvotāju 
atpūtas vieta.  

Šobrīd nedarbojas vai nepilnīgi darbojas ūdens izlaides aizbīdņi, ezerā veidojas sanesumi. 
Nepieciešams rekonstruēt Tepera ezera ūdens novadbūves ieplūdes un izplūdes vietās, sakārtot 
aizsprosta betonējuma virskārtas bojājumus, iztīrīt izgulsnējušos sanesumus ezera augšdaļā pie Abula 
upes ietekas. 

Ir izstrādāts tehniskais projekts „Smiltenes pilsētas Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija”, 
kurš paredz rekonstruēt zemes aizsprostu, paredzot filtrācijas ūdeņu pārtveršanu, veikt mūrētās 
sienas rekonstrukciju un jaunas asfaltbetona segas izbūvi, rekonstruēt ūdens novadbūvi un izlaidi, 
attīrīt no sanešiem Tepera ezera augšdaļu. Ņemot vērā, ka Tepera ezers un blakus esošais sporta 
komplekss ir nozīmīgs gan smilteniešu aktīvai brīva laika pavadīšanai, atpūtai, gan arī sporta 
pasākumiem, būtiski ir veikt ezera hidrobūvju rekonstrukciju un apkārtnes sakārtošanu. 

Nepieciešamas veikt arī citu hidrotehnisko būvju un uzstādinājumu rekonstrukciju. Piemēram, sliktā 
tehniskā stāvoklī ir uzstādinājums uz Rauzas upes. Nepieciešama slūžu rekonstrukcijas, jo tās 
nedarbojas, lai veiktu ūdens līmeņa pazemināšanu. 
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3.2.7. Īpaši aizsargājamās un ainaviskās teritorijas 

Latvijā ir 89 aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi12, no tiem Smiltenes novadā ir divi – Palsmanes 
parks Palsmanes pagastā, Silvas dendrārijs Launkalnes pagastā. 

No 60 aizsargājamajām alejām Smiltenes novadā ir divas – Bilskas aleja Bilskas pagastā, Jaunsmiltenes 
aleja Blomes pagastā13. 

Smiltenes novadā ir 5 dabas liegumi, 4 dabas pieminekļi, 33 mikroliegumi. Saskaņā ar Dabas 
aizsardzības pārvaldes datiem14, Smiltenes novadā ir vairāki mikroliegumi, var minēt  Bērzoles riestu 
un Šepkas riestu. 

3.10.tabula. Aizsargājamās dabas teritorijas Smiltenes novadā. 
Nr. Nosaukums Kods Aizsardzībā 

kopš 
Kategorija 

1.  Lielais purvs  5048 1977 Dabas liegums 

2.  Mežole 5241 1999 Dabas liegums 

3.  Palsmanes parks 7080 1987 Dabas piemineklis 

4.  Silvas dendrārijs 7081 2001 Dabas piemineklis 

5.  Rauza 5280 2004 Dabas liegums 

6.  Šepka 5281 2004 Dabas liegums 

7.  Launkalne 5282 2004 Dabas liegums 

8.  Bilskas aleja 9043 2005 Dabas piemineklis 

9.  Jaunsmiltenes aleja 9044 2005 Dabas piemineklis 

Datu avots: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kadastrs:  http://www.meteo.lv/public/30554.html. 

Smiltenes novads neietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu 
apvidū.  

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās izbūvējama tikai tā tūrisma infrastruktūra, kas paredzēta 
teritoriju dabas aizsardzības plānos. 

Mežole 

Pēc platības lielākais Smiltenes novada dabas liegums  Natura 2000 teritorijā, Launkalnes pagastā 
2832 ha. Dabas vērtības – purvainie meži, augstie un pārejas purvi, boreālo mežu aizsardzības vieta, 
aizsargājamie augi. 

Rauza 

DL “Rauza” Natura 2000 teritorija 812 ha platībā atrodas Launkalnes un Palsmanes pagastos. 
Teritorija izveidota ziemeļu upespērlenes Margaritifera un biezās perlamutrenes Unio crassus 
aizsardzībai. Dabas liegums “Rauza” ir nozīmīga vieta Bernes konvencijas III pielikumā un ES Biotopu 
direktīvas II un V pielikumā iekļautai sugai – ziemeļu upespērlenei, kā arī biezajai perlamutrenei, kas 
iekļauta ES Sugu un biotopu direktīvas II un IV pielikumā.  

Teritorijā bioloģiski nozīmīgākais biotops ir dabiskas upju straujteces. Izstrādātā dabas aizsardzības 
plāna ilgtermiņa mērķis ir panākt upespērleņu populācijas normālu pašatjaunošanās spēju, 
optimizējot un stabilizējot upju ekosistēmu kā upespērleņu dzīves vidi. Īstermiņa mērķi ir nodrošināt 
straujteču biotopu kvalitāti, kas atbilstu upespērleņu, perlamutreņu un to mazuļu vajadzībām, novērst 
bebru postījumus straujteču biotopos, panākt stabilas strauta foreļu populācijas izveidošanos, novērst 
piesārņojuma ieplūšanu upē. 

 

                                                           
12

 MK noteikumi Nr.131, Rīgā 2001.gada 20.martā (prot. Nr.12 10.§), „Noteikumi par aizsargājamiem 
dendroloģiskajiem stādījumiem”, 
13

 MK 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr.888 "Noteikumi par aizsargājamām alejām", ar grozījumiem 
25.06.2009. 
14

  www.daba.gov.lv, 15.11.2011. 

http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?P_NT_ID=5048&Z_CHK=4562
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?P_NT_ID=5241&Z_CHK=5069
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?P_NT_ID=11005&Z_CHK=63546
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?P_NT_ID=11006&Z_CHK=63802
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?P_NT_ID=11598&Z_CHK=1357
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?P_NT_ID=11599&Z_CHK=1613
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?P_NT_ID=11600&Z_CHK=65338
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?P_NT_ID=11899&Z_CHK=3149
http://vdc2.vdc.lv:8998/free/nt$nt.queryview?P_NT_ID=11900&Z_CHK=1339
http://www.meteo.lv/public/30554.html
http://www.likumi.lv/doc.php?id=123129#_blank
http://www.daba.gov.lv/
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3.21.attēls. Īpaši aizsargājamās teritorijas Vidzemes novadā. 
Datu avots: Latvijas reģionu ekonomikas attīstības perspektīvas un virzieni 2010-2011, IZA 
ekonomikas institūts. 

Launkalne 

DL Launkalne – Natura 2000 teritorija, 172 ha Launkalnes pagastā.  Izveidots, lai aizsargātu dabas 
vērtības – pasaulē retu un izmirstošu gliemju sugu – Ziemeļu upespērleni. Ir izstrādāts dabas 
aizsardzības plāns laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam. DL „Launkalne” ir nozīmīga vieta 
Bernes konvencijas III pielikumā un ES Sugu un biotopu direktīvas II un V pielikumā iekļautai sugai – 
ziemeļu upespērlenei, kā arī biezajai perlamutrenei, kas iekļauta ES Sugu un biotopu direktīvas II un IV 
pielikumā. Teritorijā bioloģiski nozīmīgākais biotops ir dabiskas upju straujteces.  

Galvenie teritorijas aizsardzības uzdevumi ir apturēt upespērleņu populācijas sarukšanu, panākt sugas 
normālu pašatjaunošanos, stabilizēt oligotrofo upju ekosistēmas kā upespērleņu dzīves vidi. Dabas 
aizsardzības plāna ilgtermiņa mērķis ir panākt upespērleņu populācijas normālu pašatjaunošanās 
spēju optimizējot un stabilizējot upju ekosistēmu kā upespērleņu dzīves vidi.15 Galvenie apdraudējumi 
– piesārņojuma ieplūde dabas lieguma teritorijā pa meliorācijas grāvjiem, bebru postījumi straujteču 
biotopos, nelegāla zvejniecība, ūdens līmeņa svārstības lejpus hidroelektrostacijām. 

                                                           
15

 Dabas lieguma „Launkalne” dabas aizsardzības plāns laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam. 
Izstrādātājs: Latvijas Malakologu biedrība, 2006. 
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Lielais purvs 

DL „Lielais purvs”, Natura 2000 teritorija Variņu pagastā. Teritorijā tiek aizsargāti ES Biotopu direktīvas 
aizsargājamie biotopi – purvainie priežu meži, pārejas purvi un slīkšņas. Ir medņu riesti. Aizsardzības 
plāns nav izstrādāts. 

Šepka 

Dabas liegums teritorija Natura 2000 “Šepka” atrodas Variņu, Palsmanes un Launkalnes pagastos, 
kopējā platība 375 ha. DL ir nozīmīga vieta Bernes konvencijas III pielikumā un ES Biotopu direktīvas II 
un V pielikumā iekļautai sugai – ziemeļu upespērlenei, kā arī biezajai perlamutrenei, kas iekļauta ES 
Sugu un biotopu direktīvas II un IV pielikumā. Teritorijā bioloģiski nozīmīgākais biotops ir dabiskas 
upju straujteces. Izstrādātā dabas aizsardzības plāna īstermiņa mērķi ir nodrošināt straujteču biotopu 
kvalitāti, kas atbilstu upespērleņu, perlamutreņu un to mazuļu vajadzībām, novērst bebru postījumus 
straujteču biotopos, panākt stabilas strauta foreļu populācijas izveidošanos, novērst piesārņojuma 
ieplūšanu upē. 

Augstu vērtējama šo upju biotopu dabiskums un tipiskums. Tie ir īpaši aizsargājami biotopi gan 
Latvijas, gan ES mērogā. Mazās upītes mežainā ainavā ir būtiska Latvijas ainavas sastāvdaļa.  

Dabas lieguma meži vērtējami kā intensīvi apsaimniekoti, lielākā daļa pieaugušo audžu un vidēja 
vecuma audžu ir izmantotas koksnes ražas iegūšanai. No tūrisma viedokļa teritorijas meži nav 
interesanti un ainaviski.  

Atklātās teritorijas lielākajās platībās ir intensīvi izmantotas lauksaimniecības teritorijas. Ja tās tiek 
apsaimniekotas atbilstoši zemes lietojuma veidam, nevis aizaudzētas ar krūmiem vai transformētas 
par karjeriem, apbūves platībām, tām ir nozīme Latvijas lauku viensētu ainavu saglabāšanā. 

Silvas dendrārijs 

Aizsargājamais dendroloģiskais stādījums Silvas dendrārijs ir dendroloģiskais parks, kurā atrodas 
vairāk kā 200 dažādas augu sugas. Ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Projektēts 
1968. gadā kā ainavu dendroloģiskais parks 15 ha platībā, kur akcentēti atsevišķi eksotiskie augi. 1987. 
gadā parks ir pārveidots, mainot tā funkcionālo risinājumu – veidojot dendrāriju ar plašākiem viena 
taksona stādījumiem. Izdarot inventarizāciju, ir konstatēti 234 skuju, lapu koku un krūmu taksoni (t.sk. 
47 skujkoki), secinot, ka tā ir lielākā koku un krūmu kolekcija Ziemeļvidzemē. 

Smiltenes novadā atrodas 15 aizsargājami un reti koki. 

3.11.tabula. Īpaši aizsargājamie un retie koki. 

ID Suga 
Aizsardzības 

kategorija 
Atrašanās vieta Apkārtmērs Augstums 

Bilskas pagasts 

869 Parastais ozols 
Quercus robur L.) 

DIŽKOKS Mēra parks, 60m SE no pils, 
dīķmalā 

5.13 28 

2054 Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

DIŽKOKS Vecbilska, parks, 60m E no 
centrālās ēkas 

4.05 28 

281 Zviedrijas kadiķis 
(Juniperus 
communis var. 
suecica) 

DIŽKOKS Mēra parks 1.4 7.5 

243 Āra bērzs (Betula 
pendula Roth) 

DIŽKOKS Mēra mežaparks, dīķmalā 2.77 31 

Blomes pagasts 

866 Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

DIŽKOKS Kreiļi, pie mājas 6.08 22 

867 Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

DIŽKOKS Rinģi, bērnudārzs. Pie mājas 8.62 14 

376 Parastā priede 
(Pinus sylvestris 

DIŽKOKS Smiltene –- Liepas – Cēsis ceļš. 
150m uz W no Garoziņu 

3.17 27 

http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=869#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=2054#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=2054#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=281#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=281#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=281#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=281#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=243#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=243#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=866#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=866#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=867#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=867#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=376#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=376#_blank
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ID Suga 
Aizsardzības 

kategorija 
Atrašanās vieta Apkārtmērs Augstums 

L.) autobusa pieturas 

280 Zviedrijas kadiķis 
(Juniperus 
communis var. 
suecica) 

DIŽKOKS Kreiļi, 250m uz W no mājām 1.33 10 

Grundzāles pagasts 

161 Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

DIŽKOKS Alejas; Paegļi; Rožkalni, 
Palsmanes mācītājmāja 

6.8 25 

465 Vīksna (Ulmus 
laevis Pall.) 

DIŽKOKS Veccaunas 5.62 22 

Launkalnes pagasts 

466 Vīksna (Ulmus 
laevis Pall.) 

DIŽKOKS Kaģi, 3.5km N no Smiltenes 3.64 24 

Variņu pagasts 

870 Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

DIŽKOKS Vilciņi. 5 km no Palsmanes 8.31 24 

378 Parastā priede 
(Pinus sylvestris 
L.) 

DIŽKOKS Ķeņģi, 700m N no mājām, 300m 
NE no Gulbenes – Valmieras 
ceļa 

2.94 26 

Smiltene 

413 Parastais 
skābardis 
(Carpinus betulus 
L. ) 

DIŽKOKS Smiltenes parks 1.9 11 

 Goba  Smiltene, Raiņa iela 62   

Datu avots: Īpaši aizsargājamo un reto koku reģistrs: http://www.meteo.lv/public/30554.html  

3.2.8. Parki un ainavas 

Abula upes ielejā ir izveidoti Smiltenes pilsētas ainaviskākie un lielākie parki. Vecajā un Jaunajā parkā 
ir augstvērtīgākās dabiski veidojušās un koptas Smiltenes ainavas. Šajos parkos apstādījumi izvietoti uz 
slīpām Abula ielejas krastu nogāzēm, tāpēc iespējams veidot baudāmas skatu līnijas. Augstumu 
starpība starp augstāko Tepera un zemāko Tiltleju ezeru ir 25 m. Abula upe, ezeru ūdens spoguļi, 
slīpās nogāzes un salīdzinoši mazais attālums starp ezeriem ir piemērota vide ainaviskās telpas 
attīstīšanai. Mainīgais Smiltenes novada reljefs tiek uzsvērts kā vērtība un novada ainavas atšķirības 
zīme. 

Mēru muižas parks un ēkas ir vienots kultūrvēsturisks objekts, kas veidojies 19. gs. vidū. Tā centru 
veido pils, stallis ar arkādi, divas kūtis, šķūnis mūra stabos. Saimniecības ēkas ir laukakmeņu mūra 
celtnes, kuru ailas mūrētas no sarkaniem ķieģeļiem un sākotnēji tām ir augsti dakstiņu jumti. Pils celta 
ap 1903.-1906.g. neorenesanses stilā, iespaidojoties no vēlīnā vācu manierisma. Tai ir glezniecisks 
siluets, iespaidīgi izmēri, celtnes būvapjomu veido divi ar stāviem zelmiņiem rotāti nevienāda lieluma 
flīģeļi, augsts kārniņu jumta segums ar masīvu kvadrātisku torni un jumta izbūvēm. Pilij bijuši grezni 
interjeri; saglabājušās durvis, koka apšuvuma paneļi, griestu apdare kokā. Pie Mēru muižas izkārtots 
parks ar svešzemju un vietējo koku un krūmu sugu stādījumiem, terasi un dīķu sistēmu. Netālu no pils 
aug Mēru dižozols, tā stumbra apkārtmērs 5,1 m. Dabas pētnieki to uzskata par kuplāko Baltijā. 

Kā trūkums dabas objektu, tai skaitā īpaši aizsargājamo dabas objektu pieejamībā, tiek minēta 
nepietiekama komunikācija starp ĪADT administrāciju darbiniekiem un vietējiem tūrisma uzņēmējiem, 
kvalitatīvu putnu un dzīvnieku vērošanas tūrisma produktu, infrastruktūras trūkums, aktīvā tūrisma 
produktu, kuros integrēti videi draudzīgi tūrisma principi, trūkums16.  

                                                           
16

 Ziņojums „Pozitīvie un negatīvie dabas resursu apsaimniekošanas un izmantošanas piemēri populāros un 

potenciālos tūrisma objektos/teritorijās” , LLTA „Lauku ceļotājs”, 2010. gads.       

http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=376#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=280#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=280#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=280#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=280#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=161#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=161#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=465#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=465#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=466#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=466#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=870#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=870#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=378#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=378#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=378#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=413#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=413#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=413#_blank
http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.KOKS_VIEW?p_dizk_id=413#_blank
http://www.meteo.lv/public/30554.html
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Smiltenes novadā ir vairāki pozitīvi piemēri. Niedrāja ezera krastā AS Latvijas Valsts meži Smiltenes 
apkārtnē ir izveidojusi velomaršrutu un atpūtas vietu tīklu, kur minētajās atpūtas vietās ir uzstādīti 
„iekšējās kārtības” noteikumi. Vēl ir jāpiemin velomaršruti pilsētas rekreatīvajā zonā, Smiltenes 
apkārtnes mežos ir izveidoti vairāki dažādu grūtības un garuma velomaršruti, kas dabā ir marķēti un 
labiekārtoti ar speciālām atpūtas vietām un norādēm. Ar retiem izņēmumiem šis ir viens no 
pozitīviem piemēriem Latvijā, kur, izmantojot pilsētas apkārtnē esošās mežu teritorijas, ir radīta bāze 
ar rekreāciju un aktīvo atpūtu saistītām aktivitātēm – velobraukšanai, kājām iešanai, bet ziemā – 
distanču slēpošanai. Ir sagatavoti un izdoti arī informatīvi materiāli par minētajiem maršrutiem. 
Turpmākās apsaimniekošanas priekšlikumi tūrisma kontekstā - atsevišķās vietās nepieciešams 
atjaunot zaudētos infrastruktūras elementus, t.sk. norādes17. 

Ir nepieciešams izveidot pieejamu celiņu, apgaismojuma infrastruktūru gan Smiltenes pilsētā, gan 
pagastu centros un ciemos, akcentēt vides dizaina elementus. Investīcijas vides infrastruktūrā veicina 
tūrisma nozares attīstību un Smiltenes novada ainaviskā tēla izveidi, kuru popularizējot, var piesaistīt 
apmeklētājus, radīt jaunus pakalpojumus un produktus. 

3.2.9. Derīgie izrakteņi 

Izmantotos derīgos izrakteņus pēc to izplatības biežuma iedala ierobežotas izplatības derīgie izrakteņi, 
kuri veidojušies pirmskvartāra nogulumiežos (kaļķakmens, dolomīts, māls un kvarca smilts). To 
izmantošanu ierobežo izplatība nelielā Latvijas teritorijas daļā, Smiltenes novadā tās ir dolomīts un 
nelielā daudzumā kvarca smilts. Augstienēs virs šiem iežiem atrodas 20—170 m biezs kvartāra 
nogulumu slānis, bet zemienēs ieguvi traucē augstais gruntsūdens līmenis. Otrajā grupā ietilpst plaši 
izplatītie derīgie izrakteņi — smilts un grants, kvartāra māls, saldūdens kaļķieži, kūdra un sapropelis. 
Smiltenes novadā visvairāk ir izplatītas smilts un grants atradnes.  

Ģipšakmens ir viens no vērtīgākajiem derīgajiem izrakteņiem, jo Latvijā ir lielākie ģipšakmens krājumi 
Ziemeļeiropā. Izpētīts, ka mūsu valstī lielākie krājumi atrodas Salaspils novadā (Salaspils atradne) un 
Bauskas novadā (Skaistkalnes atradne). AP izstrādes laikā veiktajās intervijās tiek minēts par 
ģipšakmens iespējamajām atradnēm arī Valkas un Smiltenes novados. 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (turpmāk tekstā – LVĢMC) ir izveidots Latvijas 
derīgo izrakteņu atradņu reģistrs, kas satur nozīmīgu informāciju par Latvijas teritorijā dažādos gados 
apzinātām derīgo izrakteņu iegulām – atradnēm un prognozēto krājumu laukumiem. 

Būvmateriālu izejvielu atradņu reģistrs patlaban atspoguļo informāciju par 2265 atradnēm un 
prognozēto krājumu laukumiem, starp tiem arī par 1265 izpētītām atradnēm, no kurām visvairāk 
(980) ir smilts un grants atradņu. Smiltenes novadā ir 27 būvmateriālu izejvielu atradnes, no kurām 
2010. gadā  vairāk kā 10 netika izmantotas 18. 

3.12.tabula. 2010. gadā izmantojamo derīgo izrakteņu atradņu saraksts. 

Nr. Derīgais izraktenis Atradnes nosaukums Nr. 

1. Dolomīts Dzeņi 15 

2. Smilts-grants un smilts Brutuļi 188 

3. Smilts-grants un smilts Kalna masaļi 189 

4. Smilts-grants un smilts Kapusils  190 

Datu avots: www.meteo.lv, skatīts 15.07.2011. 

                                                           
17 Ziņojums „Pozitīvie un negatīvie dabas resursu apsaimniekošanas un izmantošanas piemēri populāros un 

potenciālos tūrisma objektos/teritorijās” , LLTA „Lauku ceļotājs”, 2010. gads       
18

 http://mapx.map.vgd.gov.lv:8082/Cadaster/logAccess.htm 

 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Kaļķakmens
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dolomīts&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Māls
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvarca_smilts&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvartārs&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Nogulumieži
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Gruntsūdens&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Smilts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Grants
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kūdra
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sapropelis
http://www.meteo.lv/
http://mapx.map.vgd.gov.lv:8082/Cadaster/logAccess.htm
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LVĢMC derīgo izrakteņu krājumu bilancē par 2010. gadu ir iekļautas 4 atradnes, kuras 2010. gadā tika 

izmantotas. 

3.13.tabula. 2010. gadā Smiltenes novadā izmantojamo derīgo izrakteņu atradnes, būvmateriālu 
izejvielu krājumi (izpētītie (A kategorijas), novērtētie (N kategorijas). 

Nr. Atradne 

Derīgā 
izrakteņa 

izmantošana 

Izpētes veicējs un gads, 
akceptētie krājumi 

Krājumi 
2011.g. 1. janvārī, 

tūkst. m3 

1. DZEŅI 
Smiltenes novads 
Grundzāles 
Pagasts 

Šķembām, 
ceļu būvei 
 

 SIA "Geo Consultants" 
2008, Dolomīts, A - 7 616.50 
N - 221 092.40 

A-44 987.40 
N-331 900.00 

2. BRUTUĻI 
Smiltenes novads 

Būvniecībai, 
ceļu būvei un 
remontam 

Melioprojekts, 1984, Smilts-grants 
A - 433.90, N - 247.20 
Smilts, A - 608.60, N - 0.00 

A202.18 
N61.40 
A462.00 

3. KALNA MASAĻI 
Smiltenes novads 
Brantu pagasts 

Būvniecībai SIA "Geotech", 2007, smilts-grants 
A - 11.50, N - 0.00, Smilts, A - 37.00 
N - 0.00 

11.34 
0.00 
32.85 
0.00 

4. KAPUSILS I 
Smiltenes novads 
Launkalnes pagasts 

Būvniecībai, 
ceļu būvei un 
uzturēšanai 

Latgiprodortrans, 1978, Smilts-
grants 
A - 422.65, N - 0.00,  
Smilts A - 1 752.00, N - 0.00 

191.46 
0.00 
1 497.33 
0.00 

Datu avots: LVĢMC, Derīgo izrakteņu krājumu bilance par 2010. gadu. 

2010. gadā Smiltenes novadā nav no jauna iekļautu un nav izslēgtu derīgo izrakteņu atradņu. 

Salīdzinot ar blakus esošajiem novadiem, lielāks atradņu skaits 2010. gadā tika izstrādāts Alūksnes 
novadā (10), Valkas novadā (5), Gulbenes novadā (8). Atšķirībā no Smiltenes novada, Gulbenē tiek 
iegūts māls un kūdra, Sedas purvā Strenču novadā tiek iegūta kūdra, šāds derīgais izraktenis Smiltenes 
novadā nav derīgo izrakteņu reģistrā. 

3.14.tabula. Derīgo izrakteņu atradnes saskaņā ar derīgo izrakteņu uzskaites lapām. 

Nr. Atradnes nosaukums Derīgais izraktenis un izmantošanas veids Apjomi, tūkst. m
3 

Bilskas pagasts 

1. Vijciems – kvarca smilts kvarca smilts  metalurģijai A  

  smilts būvniecībai, ceļu būvei A-
 
68.20 

2. Āža mugura smilts būvniecībai, ceļu būvei A- 36.00 
 

3. Dzeņi (progn.l.) 
Arī Grundzāles, Palsmanes 
pagastos 

dolomīts šķembām, dolomīta miltiem 
dekoratīvajam akmenim 

A- 460 300.00 
 

4. Apsītes - Valkas rajons smilts ceļu būvei A- 45.80 

Blomes pagasts 

5. Blome kvarca smilts metalurģijai P- 370 588.24  

6. Alejas smilts-grants ceļu būvei A -  20.70  

Brantu 

7. Irbītes smilts-grants ceļu būvei, smilts-grants A- 101.20  

8. Paltnieki smilts A - 221.70  

  smilts-grants ceļu būvei  A- 108.45  

9. Brantu smilts ceļu būvei A- 32.85 

10. Kalna Masaļi smilts-grants būvniecībai A -11.34  

Grundzāles 

11. Dzeņi dolomīts šķembām, apakšējais slānis 
dolomīts dekoratīvajam akmenim 

A - 7561.74  
N-247001.40 

12. Meža stūris smilts-grants būvniecībai, smilts būvniecībai, 
ceļu būvei 

N -22.50 
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Nr. Atradnes nosaukums Derīgais izraktenis un izmantošanas veids Apjomi, tūkst. m
3 

13. Dzeņi (progn.l.), daļa atrodas 
arī Palsmanes un Bilskas 
pagastos 

dolomīts šķembām, dolomīta miltiem un 
dekoratīvajam akmenim 

P -460300.00 

Launkalnes 

14. Kāpusils (progn.l.) smilts-grants būvniecībai P – 10000.00 

15. Pāvukalns smilts-grants ceļu būvei, 
smilts ceļu būvei 

A – 87.85 

16. Kapusils 2b smilts-grants ceļu būvei A – 392.70 

  smilts A – 281.60 

17. Kapusils 3 smilts-grants ceļu būvei, būvniecībai A – 130.60 
N – 3195.30 

  smilts būvniecībai, ceļu būvei A – 182.10 
N – 665.80 

18. Kapusils 4 smilts-grants ceļu būvei, 
smilts ceļu būvei 

A – 165.50 

Palsmane 

19. Zilie smilts būvniecībai, ceļu būvei A – 552.40 

20. Lankaskalns smilts ceļu būvei, ceļu ziemas dienestam A – 34.54 

13. Dzeņi (progn.l.), arī 
Grundzāles un Bilskas 
pagastos 

dolomīts šķembām, dolomīta miltiem un 
dekoratīvajam akmenim 

P- 460300.00 

Smiltenes pagasts 

21. Brutuļi smilts-grants ceļu būvei, būvniecībai 
 

A – 202.18, N - 
61.40 

  smilts būvniecībai, ceļu būvei A – 462.00 

  Smilts-grants ceļu būvei, būvniecībai A – 433.90 

22. Brutuļi II smilts-grants ceļu būvei, būvniecībai 
 

A – 471.51 

23. Grāvju sils Smilts-grants ceļu būvei, smilts ceļu būvei A – 373.80 

Variņu pagasts 

24. Lindes smilts ceļu būvei A – 346.70 

25. Pūķi smilts-grants ceļu būvei, būvniecībai, 
smilts būvniecībai, ceļu būvei 

A – 39.00 

26. Lielmeži smilts ceļu būvei N –263.48 

  smilts-grants N –30.10 

27. Lazdiņi smilts ceļu būvei, ceļu ziemas dienestam A – 239.10 

Datu avots: Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs, LVĢMC, 2010, skatīts www. 
mapx.map.vgd.gov.lv:8082/Cadaster/logAccess.htm, 15.08.2011. 

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. 

Kā problēma tiek minēts pašvaldības un valsts ceļu nolietojums lielās kravu pārvadājumu slodzes dēļ, 
dolomīta putekļu negatīvā ietekme apkārtējo zemnieku saimniecību dārzus, rada troksni, putekļus. 
Dolomīta izstrādes nesakārtotais ražošanas process Grundzāles pagastā negatīvi ietekmē iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti – dolomīta raktuves piesārņo Palsas upi, rada putekļu mākoņus, spridzināšana – 
vibrācijas un troksni, bet akās pazeminās ūdens līmenis. Pašvaldībai un uzņēmējiem nav rasts 
risinājums, saskaņot ekonomiskās aktivitātes un iedzīvotāju labsajūtu.19 Grundzāles dolomīta atradnes 
izmantošana rada Variņu pagasta ceļu nolietojumu lielās kravu pārvadājumu slodzes dēļ20.  Ceļu 

                                                           
19

 Iedzīvotāju ikdiena - pastāvīgs putekļu mākonis, vibrācijas vairāku kilometru rādiusā un akas bez ūdens, 
www.ziemellatvija.lv, 11.07.2011. 
20 Plānošanas dokumenta „Variņu pagasta teritorijas plānojums” monitoringa ziņojums, 2011. 

http://www.ziemellatvija.lv/
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infrastruktūras atjaunošanai derīgo izrakteņu teritorijās ir jāsadarbojas valsts ceļu īpašniekiem, 
uzņēmējiem un pašvaldībai. 

3.2.10. Kopsavilkums un secinājumi 

Smiltenes novadā nozīmīgākie dabas resursi ir lauksaimniecības un meža teritorijas. Mežu platības 
ir pietiekamas lauksaimnieciskās ražošanas un celtniecības nodrošināšanai ar kokmateriāliem, kā 
arī ne tikai mazo, bet arī vidējo un lielo mežizstrādes un 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 un lauksaimniecība tiek noteikta kā prioritāte reģiona plānošanas dokumentos. 

Abula upe, ezeru ūdens spoguļi, slīpās nogāzes un salīdzinoši mazais attālums starp ezeriem ir ļoti 
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 tāpat kā Latvijā izplatītākie ir derīgie izrakteņi, kas nepieciešami 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. 

Tiek prognozēts, ka, attīstoties ekonomikai un līdz ar to nekustamā īpašuma tirgum, rodas lielāks 
pieprasījums pēc zemes. Tas ceļ zemes vērtību gan no resursu, piemēram, lai zemi izmantotu 
apbūvei, gan finanšu viedokļa, piemēram, kā nodrošinājums apgrozāmo līdzekļu iegūšanai. Zemes 
izmantošanā ir jāsabalansē pieprasījums pēc dažāda veida attīstības teritorijām, veicinot 
neizmantoto zemju iekļaušanu saimnieciskajā apritē. Smiltenes novadā ir attīstīta lauksaimnieciskā 
ražošana, un problēma ir paplašināt esošās saimniecības, jo zemes resursi tiek intensīvi izmantoti. 

3.3. Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi 

3.3.1. Autoceļi un transporta infrastruktūra 

Vidzemes plānošanas reģiona autoceļu tīkls ir samērā labi attīstīts un pietiekami blīvs, reģiona pilsētas 
un lielākos centrus savieno radiāls valsts galveno, reģionālo un vietējo autoceļu tīkls.  
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3.22.attēls. Vidzemes reģiona un Smiltenes novada transporta infrastruktūra. 
Datu avots: „Latvijas reģionu ekonomikas attīstības perspektīvas un virzieni 2010-2011”. 

Nozīmīgākais valsts galvenais autoceļš, kas šķērso Smiltenes novada teritoriju, ir 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 novadā pašvaldības autoceļi veido 329,99 km garu tīklu. Ielu kopgarums novadā ir 83,368 
km.  

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 min. braucienā ar vieglo a/m.  

3.15.tabula. Galvenie, reģionālie un vietējie valsts autoceļi Smiltenes novadā. 

A/c 
indekss 

Autoceļa nosaukums 
Garums,raksturojums Satiksmes intensitāte 

melnais grants  kopā 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Galvenie autoceļi 

A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob. 38,076 0,000 38,076           1209 

Reģionālie autoceļi 

P18 Valmiera-Smiltene    13,670 0,000 13,670           3071 

P24 Smiltene-Valka 14,326 0,000 14,326           1054 

P25 Smiltene-Strenči 6,300 0,000 6,300           411 

P27 Smiltene-Gulbene 20,269 0,000 20,269           3521 

  Kopā reģionālie autoceļi 54,565 0,000 54,565             
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Vietējie autoceļi 

V196 Valmiera-Brenguļi-Bikseja 0,300 2,674 2,974       260     

V229 Vecbilska-Cirgaļi 2,438 10,898 13,336           111 

V234 Smiltene-Rauna 12,320 0,000 12,320           110 

V235 Lembis-Drusti-Vecpiebalga 2,931 8,593 11,524         493   

V242 Raudiņa-Višķi 0,000 1,460 1,460       36     

V243 Blome-Birzuļi-Palsmane 10,015 18,318 28,333         192   

V244 Smiltene-Mēri-Lobērģi 8,375 16,370 24,745         78   

V245 Meimuri-Pubuļi-Vecbilska 0,860 14,360 15,220     42       

V246 Miži-Zeltiņi-Vecbilska 0,136 5,381 5,517       60     

V247 Mēri-Grundzāle-Vizla 1,610 15,490 17,100   98         

V248 Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe 6,477 25,536 32,013   289         

V249 Lankaskalns-Vidaga 1,348 6,862 8,210     74       

V250 Blome-Strante-Smiltene 0,104 11,823 11,927       60     

V251 Branti-Pieniņi-Launkalne 0,409 11,713 12,122     112       

V252 Smiltene-Rauziņa 0,000 9,346 9,346         82   

V253 Menskas-Medņi 6,807 7,335 14,142         8   

V254 Vidaga-Grošļi-Krustakmens 0,000 15,475 15,475     39       

V255 Smiltene-Pavāri 1,200 0,000 1,200       123     

V264 Jaunsmiltene-Garoziņa 1,340 2,350 3,690   83         

V265 Jaunsmiltene-Blomes skola 1,825 3,225 5,050 355           

V267 Ķieģeļceplis-Lizdole 0,000 7,577 7,577       29     

V268 Ķeņģi-Variņi-Rudbārži 5,693 6,902 12,595 345           

V323 Liepa-Smiltene 12,618 0,000 12,618         477   

V412 Ķeņģi-Jaunpiebalga 0,000 5,105 5,105         3   

 Kopā vietējie autoceļi 76,806 206,793 283,599       

Datu avots: LVC, 2011. 

Jaunākie dati par satiksmes intensitāti ir pieejami tikai par 2009. gadu, kas visaugstāko intensitāti 
atspoguļo uz reģionālajiem autoceļiem Smiltene - Valmiera un Smiltene – Gulbene. 

Ja autoceļu tīkla konfigurācija nodrošina pietiekamu centra sasniedzamību, tad autoceļu un pilsētas 
ielu tehniskā kvalitāte ne visur ir apmierinoša. Sasniedzamību negatīvi ietekmē nekvalitatīvais segums 
gan valsts ceļu posmos, gan arī pašvaldības autoceļos, kuriem nepieciešama rekonstrukcija. 

Svarīga ir satiksmes drošības uzlabošana uz valsts galvenajiem autoceļiem, apdzīvotajos ciemos 
Grundzāle, Launkalne ierīkojot apgaismojumu ciema posmā, melno satiksmes punktu rekonstrukcija, 
A 2 satiksmes pārvada Smiltene - Gulbene rekonstrukcija. 

Smiltenes novadā vairāk kā 65,75 km valsts autoceļu ir kritiskā – avārijas stāvoklī un tiem 
nepieciešami rekonstrukcijas darbi. 

3.16.tabula. Avārijas stāvoklī esošo autoceļu posmu saraksts Smiltenes novadā. 

Autoceļa 
indekss 

Autoceļa nosaukums Avārijas stāv. posmi Posma 
garums (km) 

Nepieciešamie 

uzlabojumi (pašv. Dati) no (km) līdz (km) 

Galvenie autoceļi  

 
A2 

Rīga-Sigulda-Igaunijas 
robeža 

103,800  120,100 16,300 Nepiec apgaismojums 
pie Launkalnes 
pagrieziena 
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  126,400  126,600 0,200  

  130,530  141,200 10,670 Grundzālē nepiec 
apgaismojums 

kopā: 27,170  

Reģionālie (1.šķiras) autoceļi  

P24 Smiltene-Valka   0,990 4,850 3,860 Npeice apgaismojums 
no Smiltenes līdz 
Kalnamauižai 

  11,700 15,3 13,300  

P25 Smiltene-Strenči   18,800 22,000 3,200  

P27 Smiltene- Gulbene 17,471 21,387 3,916  

Kopā novadā: 25,696  

Vietējie (2.šķiras) autoceļi  

V234 Smiltene-Rauna   14,401 20,788 6,387  

V235 Lembis-Drusti-Vecpiebalga   6,900 8,600 1,700  

V247 Mēri-Grundzāle-Vizla 13,2 14,7 1,500 Grundzālē nepiec 
apgaismojums, no 
grundzāles jāasfaltē 

V248 Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe 3,928 4,728 0,800 Jāasfaltē 

V268 Ķeņģi-Variņi-Rudbārži   4,000 5,500 1,500 Arī tilts avārijas stāv. 

Kopā: 12,884  

Pavisam kopā: 65,75  

Datu avots: Latvijas valsts ceļi, www.lvc.lv , 15.12.2011. 

Darba grupās tika uzsvērta nepieciešamība rekonstruēt valsts galveno autoceļa A2 posmus, veikt P18 
autoceļa melnā seguma atjaunošana, V 244 Smiltene-Mēri-Loberģi un V247 Mēri-Grundzāle-Vizla 
melnā seguma uzlabošanu Mēros un Grundzālē. Nepieciešams atputekļot V243 posmu Zeltiņu ciemā. 

Uzņēmējdarbības atbalstam svarīga ir melnā seguma atjaunošana V235 Lembis-Drusti-Vecpiebalga 
ceļa posmā gar kokapstrādes uzņēmumu AS „Stora Enso  Lavija”. Dolomīta šķembu intensīva 
transportēšana izsauc ceļa pasliktināšanos V247 Mēri-Grundzāle-Vizla posmā A2-V249 Lankaskalns-
Vidaga un V248 Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe. Piena lopkopības uzņēmumu paplašināšanās Variņu 
pagastā rada nepieciešamību rekonstruēt tiltu pāri Palsai V268 autoceļa Keņģi-Rudbārži apdzīvotā 
vietā Variņi. Launkalnes pagastā uz kokapstrādes uzņēmumiem „Vudlande” un „Smiltene Impeks” 
nepieciešams sakārtot pieslēgumus ar valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, u.c. 

Svarīgi, lai pa kvalitatīvu asfalta seguma ceļu varētu sasniegt visus lielākos ciemu, kas ir 
uzņēmējdarbības pastāvēšanas svarīgākais pamatnosacījums ciemos. Otrs būtiskākais kritērijs, kur 
nepieciešams labs ceļu stāvoklis ir ceļi, par kuriem notiek sabiedriskie pārvadājumi. 

Latvijas Valsts mežu ceļi 

Smiltenes novadā ir 35 valsts mežu ceļi, kopgarums 94 km. 
No 2012. gada līdz 2016. gadam ir paredzēts rekonstruēt vai izbūvēt 23 ceļus, kopgarums 35 km.  
 

3.3.1.1. Tilti un satiksmes pārvadi 

Smiltenes novadā atrodas 21 satiksmes pārvads/tilts, sešu tiltu tehniskais stāvoklis tiek raksturots kā 
neapmierinošs. Trim tiltiem ir izstrādāts rekonstrukcijas projekts un nepieciešams finansējums 
rekonstrukcijas darbu veikšanai.  

3.17.tabula.Latvijas Valsts ceļu Satiksmes pārvadu, tiltu skaits Smiltenes novadā, to tehniskais 
stāvoklis. 

Tilta atrašanās 
vieta-ceļa posms 

Pagasts, 
pilsēta 

Uzbūvēšanas 
gads 

Veiktie 
uzlabojumi 

Tehniskais raksturojums 
 

Upe vai 
šķēršļi 

A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas 
rob. km126,4 

Launkalnes 
pag. 1974 nav ir rekonstrukc.proj. P27 

A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas 
rob. km126,6 

Launkalnes 
pag. 1974 nav ir rekonstrukc.proj. P27 

http://www.lvc.lv/
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A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas 
rob. km126,6 

Grundzāles 
pag. rek.1996  labs Palsa 

P25 Smiltene-Strenči km 
3,9 Smiltenes pag. 1939 

2011 
margas apmierinoši Abuls 

V229 Vecbilska-Cirgaļi km 
11,5 Bilskas pag. 1968  apmier./slikts Vija 

V234 Smiltene-Rauna km 
2,6 Brantu pag. 1934  slikts Cērtene 

V235 Lembis-Drusti-
Vecpiebalga km8,6 

Launkalnes 
pag. 1971  slikts Rauza 

V242 Raudiņa-Višķi km 0,5 Bilskas pag. 1975  apmierinoši Kamaldiņa 

V243 Blome-Birzuļi-
Palsmane km 23,8 

Palsmanes 
pag. 1982 2003 rem. labs Rauza 

V243 Blome-Birzuļi-
Palsmane km 28,9 

Palsmanes 
pag. 1963 2006 rem. labs Palsa 

V247 Mēri-Grundzāle-Vizla 
km 13,6 

Grundzāles 
pag. 1964  slikts Palsa 

V248 Cirgaļi-Palsmane-
Ūdrupe km 16,1 

Palsmanes 
pag. 1964  apmierinoši Palsa 

V248 Cirgaļi-Palsmane-
Ūdrupe km 19,0 

Palsmanes 
pag. 1989  labs Palsa 

V248 Cirgaļi-Palsmane-
Ūdrupe km 26,8 Variņu pag. 1963  apmierinoši Palsa 

V250 Blome-Strante-
Smiltene km 2,9 Blomes pag. 1976  apmierinoši Nigra 

V250 Blome-Strante-
Smiltene km 6,3 Brantu pag. 1965  slikts Nigra 

V252 Smiltene-Rauziņa km 
0,8 

Launkalnes 
pag. nav info  apmierinoši Dranda 

V252 Smiltene-Rauziņa km 
8,6 

Launkalnes 
pag. nav info  apmierinoši Rauza 

V254 Vidaga-Grošļi-
Krustakmens km 7,1 Variņu pag. nav info  apmierinoši Palsa 

V268 Ķeņģi-Variņi-
Rudbārži km 5,8 Variņu pag. nav info  slikts Palsa 

V323 Liepa-Smiltene km 
27,7 Blomes pag. 1965  ir rekonstrukc.proj. Nigra 

Datu avots: LVC, 2011. 

3.3.1.2. Pašvaldības ceļi un ielas 

 

3.18.tabula.Smiltenes novada pašvaldības autoceļi, ielas un tilti.  
 
 
Pašvaldības 
nosaukums 

Autoceļi Ielas Tilti 

Kopā tajā skaitā Kopā tajā skaitā skaits garums brauktu-
ves 

laukums 
ar melno 
segumu 

garums brauktuves 
laukums 

ar melno segumu 

km km km m
2 

km m
2 

gab. m m
2 

Smiltenes 
novads  

329,99 7,71 83,368 491706 48,958 303392 31 452,4 3171 

t.sk. 
Smiltenes 
pilsēta 

0,00 0,00 47,609 287342 39,236 246228 6 59,0 312 

Datu avots: LVC Vidzemes reģiona Smiltenes nodaļa, 2010. 
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2011. gadā Smiltenes novada pašvaldība ir veikusi 27 pašvaldības autoceļu rekonstrukcijas darbu 
projektēšanu. Iespēju robežās šo posmu rekonstrukcija plānota sākot no 2012. gada. 

Pilsētā un pagastu ciemos sakārtojami (rekonstruējami) ielu posmi ir ar lielāko satiksmes intensitāti, 
kā arī rekonstruējami ceļu posmi, kas kavē Smiltenes novada attīstību un saikni ar blakus esošajiem 
novadiem, pilsētām, pilsētas drošu pieejamību. Piemēram, Limbažu ielas izbūve Līdz Daugavas ielai, 
nodrošinot iespēju smagā transporta nokļūšanai no pilsētas rūpniecības rajona uz valsts autoceļu 
Smiltene – Valmiera, nebraucot caur pilsētas centrālo daļu. Vidzemes ielas izbūve, Raiņa ielas 
rekonstrukcija, kas nodrošina savienojumus ar Brantu, Launkalnes pagastiem un Raunas novadu. 

Nepieciešama pašvaldībai piederošo tiltu rekonstrukcija, ir vērojami ceļu seguma iesēdumi pirms un 
pēc tilta uzbrauktuvēm, nepieciešama konstrukciju atjaunošana. Trūkst gājēju ietvju un velo celiņu, 
kas negatīvi ietekmē gājēju  un velosipēdistu drošību. Pagastu centros jāuzlabo satiksmes drošība, 
īpaši pie sabiedriskajiem objektiem, izglītības iestādēm. Kā viens no priekšlikumiem ir guļošā policista 
ierīkošana, apgaismojuma atjaunošana vai ierīkošana pagastu centros pie izglītības iestādēm (Variņi 
u.c.).   

Smiltenes novada līdzsvarotai attīstība ir nepieciešama pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija vai 
izbūve. (skat. pielikumā nr.12.) 

Vidzemes reģiona teritorijas plānojumā kā viena no rīcībām ir ietverta stratēģiskas nozīmes pamata 
infrastruktūras izveide – apvedceļu plānošana reģionālas nozīmes centriem, tai skaitā arī Smiltenei. 
Smiltenes pilsēts apvedceļa būvniecība atslogotu pilsētas centru no tranzīta transporta, sekmētu 
satiksmes drošību.  

Plānojot ceļu rekonstrukciju sevišķa vērība veltāma ainavas vērtību, tajā skaitā ainaviski nozīmīgu koku 
saglabāšanai, aizsargājamo koku (dižkoku) aizsardzībai, kā arī ceļa malās augošu koku, kuros ir īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotnes, aizsardzībai. Rekonstruējamo ceļu plāni un darbi saskaņojami ar 
inženierkomunikāciju turētājiem, lai saskaņotu darbības. Esošās situācijas analīzes pielikumos ir 
īstenoto projektu saraksti, kuri ietver Smiltenes pilsētas ielu rekonstrukcijas projektus. 

Pēdējos gados (2008.-2011.g.) īstenoti vairāki pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas projekti. 
Regulāri tiek plānoti līdzekļi ielu un ceļu uzturēšanai. No 2008. gada līdz 2011. gadam rekonstruēti 20 
km pašvaldības ielu un ceļu sekojošu projektu ietvaros: 

-    Daugavas ielas posma no Līkās ielas līdz Kalēju ielai rekonstrukcija; 
-     Raiņa ielas un tās pieslēgumu ielu kompleksā rekonstrukcija; 
-     Atmodas ielas un tās pieslēgumu ielu kompleksā rekonstrukcija; 
- Ceļa "Raunas ceļš- Paltnieki- Prieņi" rekonstrukcija Brantu pagastā; 
- Pašvaldības ceļu Launkalne- Rauziņa, Kalna Cepļi- Muižnieki- Dārziņi, Jautrais Ods- Sieki- 
Kainaiži rekonstrukcija; 
- Ielu asfaltbetona seguma izbūve Bilskā; 
- Brutuļu ciemā – Brutuļu ielas asfaltēšana; 
- Kalnamuižas ciemā-Līgo ielas asfaltēšana; 
- Ceļa Silenieki- Upmaļi posma rekonstrukcija Bilskā. 

Velo celiņi 

Smiltenes novadā kā veloceliņi pagaidām ir izmantojami tikai atbilstoša platumā un kvalitātē esošie 
celiņi Smiltenes pilsētā – Vecā parka teritorijā, Sporta un atpūtas kompleksā „Teperis”, Jāņu kalna 
teritorijā 2,5 km kopgarumā.  
 
2012. gadā līdz ar projekta „Smiltenes pilsētas ielu kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta” noslēgšanos 
Smiltenes pilsētā lietošanā tiks nodoti 3 km apvienotie gājēju un velo celiņi. 

Lai motivētu iedzīvotājus vairāk nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī radītu tiem iespēju 
ekonomēt laiku un līdzekļus, velo celiņu izbūve jāturpina. Būtiski ir atjaunot gājēju un velo celiņu no 
Smiltenes uz Silvu. Tāpat nepieciešams arī izveidot celiņus no Smiltenes uz Kalnamuižu un Vidzemi, kā 
arī nodrošināt piekļuvi ar velosipēdu lielākajiem sabiedriskajiem objektiem. 
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3.3.1.3. Satiksmes negadījumi 

Lielākais satiksmes negadījumu skaits ir pagastos, kurus šķērso valsts galvenais autoceļš A2 
(Launkalne, Grundzāle), kā arī vietās ar intensīvāku satiksmi – Smiltenes pilsēta un piepilsētas 
Smiltenes pagasts. 

3.19.tabula. 2010. gadā ceļu policijā reģistrēto satiksmes negadījumu  un cietušo skaits.  
 CSNg CSNg ar cietušajiem Bojāgājušie Ievainotie 

Bilskas pagasts 3 2 0 7 

Blomes pagasts 4 2 0 2 

Brantu pagasts 2 0 0 0 

Grundzāles pagasts 5 2 0 2 

Launkalnes pagasts 13 3 1 4 

Palsmanes pagasts 2 1 0 1 

Smiltenes pagasts 1 1 1 2 

Smiltenes pagasts 9 3 0 3 

Variņu pagasts 5 2 0 4 

Smiltene 29 5 0 10 

Smiltenes novadā kopā: 72 21 2 35 

Latvijā kopā 17855 3193 218 4023 

Datu avots: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/statistika/ 

Smiltenes novadā 2010. gadā ir notikuši  72 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 21 negadījums bija 
ar cietušajiem, negadījumos bija 2 bojāgājušie un 35 ievainotie. 

Salīdzinot negadījumu skaitu ar citiem Smiltenes novada kaimiņnovadiem var secināt, ka visvairāk 
CSNg notiek Gulbenes novadā 122, pēc tam Smiltenes novadā 72, Priekuļu novadā 48 un Valkas -  33. 

3.20.tabula. 2010.  gadā ceļu policijā reģistrēto satiksmes negadījumu  un cietušo skaits Smiltenes 
blakus novados.  

 CSNg CSNg ar cietušajiem Bojāgājušie Ievainotie 

Strenču novads 14 10 0 11 

Valkas novads 33 13 2 12 

Apes novads 7 3 0 6 

Gulbenes novads 122 23 1 29 

Raunas novads 14 5 0 10 

Vecpiebalgas novads 15 7 2 6 

Priekuļu novads 48 18 2 23 

Beverīnas novads 14 8 1 11 

Datu avots: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/statistika/. 

Pēc transportlīdzekļu turētāja adreses Smiltenes novadā ir reģistrēti 6105 transportlīdzekļi, no kuriem 
4808 ir vieglie, 454 kravas automobiļi, 31 autobusi, 513 motocikli/tricikli, 113 piekabes/puspiekabes, 
5 kvadracikli un 181 mopēdi. Latvijā kopā reģistrēti 806 462 transportlīdzekļi. 

3.21. tabula. Smiltenes novadā reģistrētie transportlīdzekļi pēc turētāja adreses. 
 Vieglie Kravas Autobusi Motocikli

, tricikli 
Piekabes, 
puspiekabes 

Kvadracikli Mopēdi Kopā 

Smiltenes 
novads 

4808 454 31 513 113 5 181 6105 

Latvijā kopā 636664 71575 5377 55035 17188 1137 19486 806462 

Datu avots: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/statistika/, 01.01.2011. 

Smiltenē reģistrētie transportlīdzekļi sastāda 0,76% no valstī kopējo reģistrēto transportlīdzekļu 
skaita. 

Smiltenes novadā līdz šim īstenotie ielu un ceļu rekonstrukcijas projekti, kā arī īstenotie satiksmes 
drošības pasākumi ir uzlabojuši satiksmes drošību pilsētā, salīdzinot ar 2008. gadu negadījumu skaits 
ir samazinājies gandrīz divtik. 

http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/statistika/
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/statistika/
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/statistika/
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3.23.attēls.Ceļu satiksmes negadījumu skaits 2007-2011.g. 
Datu avots: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/statistika/ 

3.3.2. Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana 

Lietus ūdeņu kanalizācijas pirmie posmi Smiltenes pilsētā būvēti 1920. gadā. Pilsētas lietus ūdeņu 

kanalizācijas tīklu garums ir aptuveni 6 km un novadgrāvji aptuveni 7 km garumā.  

2008.-2011. gadā ir rekonstruēti un izbūvēti sekojošie lietus ūdens kanalizācijas tīkli: 

- lietus ūdens kanalizācijas tīkli Daugavas ielā no Līkās līdz Abulas ielai 566 m, 

- lietus ūdens kanalizācija Atmodas ielā no Bērzu līdz Lejas ielai 450 m, 

- Atmodas ielas rekonstrukcijas laikā izbūvētas lietus ūdens kanalizācijas caurules 497 m,  

- Raiņa ielas rekonstrukcijas laikā izbūvētas lietus ūdens kanalizācijas caurules 1089 m,  

- izbūvēti tīkli no Mūrnieku līdz Krāsotāju ielai (lietusūdeņu atvades sistēma) 209 m21. 

Pakalpojumu sniegšanas zonā rekonstruētie un no jauna uzbūvētie tīkli ļauj ievērojami samazināt 

vides piesārņojumu, jo lielākā sistēmā var pilnīgāk attīrīt divu ciemu un pilsētas notekūdeņus. 

Ievērojami samazināta gruntsūdeņu, lietus, sniega ūdeņu infiltrācija tīklos, kā arī samazinās 

notekūdeņu eksfiltrācija.  

3.22.tabula. Dati par lietusūdeņu savākšanu Smiltenes novadā. 
Nr. Lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas Trases garums 

1.  Smiltenes pilsēta 6 km 

2.  Smiltenes pagastā uz IZM un individuālo māju īpašniekiem piederošās 
zemes ir 1990. gadā izbūvēta lietusūdeņu novadīšanas sistēma no 
individuālajām mājām 

Aptuveni 500 m 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība. 

Pilsētā pastāv nosusināšanas grāvju tīkls, kuru daļēji uzrauga un kopj zemes lietotāji un īpašnieki. 
Atsevišķās vietās pilsētā novadgrāvji tiek slikti kopti, ir aizsērējušas caurtekas. Pilsētā būtu veicama 
regulāra meliorācijas grāvju apsekošana un zemes lietotāju, īpašnieku atbildības paaugstināšana par 
viņu īpašumiem piegulošajiem grāvjiem. Lietus ūdens no kanalizācijas tīkliem Abulā pagaidām tiek 
ievadīts neattīrīts, bet perspektīvā ir plānots izbūvēt lietus ūdens attīrīšanas ietaises pilsēta centrā no 
Daugavas un Abulas ielas krustojuma uz ziemeļiem Abula upes kreisajā krastā. Silvas un Vidzemes 
ciemā nav nodalīta sadzīves un lietusūdens kanalizācija. 22 

                                                           
21 Plānošanas dokumenta „Smiltenes pilsētas attīstības programma 2008. – 2014. gadam” monitoringa 

ziņojums, Smiltenes novada dome, 2011. 
22

 Ūdenssaimniecības attīstība Smiltenē 2.kārta, Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija, Geo 
konsultants, Rīgā, 2010. 

http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/statistika/
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3.3.3. Dzelzceļš  

Vidzemes reģionā ir viens no zemākajiem dzelzceļa tīkla pārklājumiem – 3 km uz 100 km2. Vidzemes 
reģionu šķērso šādas dzelzceļa līnijas - Rīga–Lugaži, Rīga–Ērgļi, Rīga–Gulbene–Pitalova. Smiltenē 
dzelzceļš nav pieejams. 

3.3.4. Aviācija 

Variņu pagastā atrodas lidlauka teritorija, platība 3,1 ha. Teritorija pieder uzņēmumam „Latvijas 
Finieris” un tiek izmantota kokmateriālu uzglabāšanai. Atjaunojot infrastruktūru, lidosta varētu kalpot 
aviācijas sporta veidu, glābšanas dienestu vajadzībām, kā arī apkalpot atsevišķus individuālos 
lidojumu. 

3.3.5. Sakari 

Smiltenes teritorijā mobilo elektronisko sakaru pakalpojumu sniedz Latvijas mobilo elektronisko 
sakaru operatori: SIA „LMT”, SIA „Tele2”, SIA „Bite Latvija” un SIA „Triatel”. Novada pagastu teritorijā 
mobilo sakaru pārklājums ir nepilnīgs. 

Lauku iedzīvotājiem interneta pakalpojumus sniedz SIA „Lattelekom”, SIA „Telia” – Smiltenes novada 
pašvaldībai, pašvaldības iestādēm – skolām, bibliotēkām, pagastu pārvaldēm.  

Datu pārraides ātrums – lauku teritorijās līdz 2Mb/s, Smiltenes pilsētā, izmantojot Lattelekom DSL, 
līdz 3,5Mb/s. Būtu nepieciešams lielāks datu pārraides ātrums, kas jau ir pieejams Smiltenes pilsētā, 
tomēr izmaksas šim pakalpojumam ir salīdzinoši augstas. 

Smiltenes novada pašvaldības administrācija un pagastu pārvalžu darbinieki ir nodrošināti ar darba 
vajadzībām atbilstošu datortehniku, kas tiek apkopta, nolietotā tehnika tiek nomainīta pret jaunu 
atbilstoši veicamo uzdevumu nozīmīgumam. Pašvaldības administrācijas darbiniekiem ir pieejams 
lokālā tīkla savienojums un internets. Visās skolā ir ierīkots datortīkls, daļā skolu datori novecojuši. 
Neapmierinošs datortehnikas stāvoklis ir novada kultūras namos, nepieciešama datortehnikas 
modernizācija. 

Publisko interneta pieejas punktu lietotāju skaits Smiltenes novadā – 26 313 personas gadā. 

Nozīmīgākie ieviestie projekti IT jomā ir Smiltenes novada mājas lapas izveide, īstenošanas posmā ir 
skolu informatizācijas projekts. Smiltenes pilsētā ierīkota jauna videonovērošanas sistēma policijas 
vajadzībām. 

Nepieciešams uzlabot vai ierīkot ātrgaitas interneta  pieslēgumus, lai sniegtu plašākas iespējas 
iedzīvotājiem saņemt pakalpojumus. Lauku teritorijās iedzīvotāju un uzņēmumu interneta 
pieslēgumus nodrošina arī SIA EasyLink un Valkas – Valgas projekta laikā izveidotais tīkls, tomēr šie 
pieslēgumi nenodrošina pārklājumu visam novadam. Mobilie sakari lauku teritorijā nodrošina maza 
ātruma pieslēgumus. Lauku teritoriju attīstībai nozīmīgi ir kvalitatīvi un ātri sakari, būtiska ir droša un 
nepārtraukta elektroenerģijas padeve.   

Smiltenē nepieciešams izveidot pašvaldības sakaru tīklu, kas nodrošinātu sakaru kanālu starp 
iestādēm, kā arī nodrošinātu iespēju izvietot un pieslēgt novērošanas kameru tīklu, u.c. 

Pasta pakalpojumi 
Latvijas pasts Smiltenes novadā nodrošina septiņu pasta nodaļu darbību: 

- Bilskas pasta nodaļa – Pašvaldības māja, Bilska, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV – 4706 
- Blomes pasta nodaļā – Cēsu iela 9, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV – 4707 
- Grundzāles pasta nodaļa – Tilta iela 5, Dzeņi, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV – 4713 
- Launkalnes pasta nodaļa – Ezera iela 2, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV – 

4718 
- Palsmanes pasta nodaļa – Aptieka, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV – 4724 
- Variņu pasta nodaļa – Oktobra iela 3a, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV – 4726 
- Smiltenes pasta nodaļa – Dārza iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV – 4729 
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Kopš 2011. gada septembra Smiltenes novada Brantu pagasta iedzīvotāji pasta pakalpojumus var 
saņemt pie vietējā pastnieka. Brantu pagastā pastnieks tradicionālos pasta pakalpojumus un 
atsevišķus papildu pakalpojumus piedāvā katru darbdienu no plkst. 8 līdz 9 Rīgas ielā 71, Vidzemē. Pie 
pastnieka iespējams abonēt preses izdevumus, apmaksāt komunālos pakalpojumus, TV, interneta un 
citu pakalpojumu rēķinus, iemaksāt naudu fizisko vai juridisko personu kontos gan pasta norēķinu 
sistēmā, gan kredītiestādēs, nodot nosūtīšanai vienkāršas, ierakstītas un apdrošinātas vēstules, 
ierakstītas bandroles un sīkpakas. Sākot no 2012. gada 1. janvāra Latvijas pasts atbilstoši Eiropas 
Savienības direktīvām un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām obligātu universālo pasta 
pakalpojumu nodrošinās piecas darba dienas nedēļā. Pasta nodaļas strādās no pirmdienas līdz 
piektdienai, arī pasta un abonēto preses izdevumu piegāde notiek tikai šajās darba dienās. 

 

3.23.tabula. Smiltenes novada pasta nodaļu darba laiks no 2012. gada 1. Janvāra. 

Pasta nodaļa Pasta nodaļas adrese Pasta nodaļas darba laiks 

Bilska Pašvaldības māja, Bilska, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads, LV – 4706 

Pirmdiena: 8:00-13:30 
Otrdiena – Piektdiena 9:00-14:00 

Blome Cēsu iela 9, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes 
novads, LV – 4707 

Pirmdiena: 8:30-14:00 
Otrdiena – Piektdiena 9:00-14:00 

Grundzāle Grundzāles pasta nodaļa, Tilta iela 5, Dzeņi, 
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV – 4713 

Pirmdiena: 7:30-11:00 
Otrdiena – Piektdiena 7:00-11:30 

Launkalne Launkalnes pasta nodaļa, Ezera iela 2, Launkalne, 
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV – 4718 

Pirmdiena – Piektdiena: 9:00-12:30 

Variņi Variņu pasta nodaļa, Oktobra iela 3a, Variņi, 
Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV – 4726 

Pirmdiena: 8:30-12:00 
Otrdiena – Piektdiena 8:30-14:00 

Palsmane Palsmanes pasta nodaļa, Aptieka, Palsmane, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV – 4724 

Pirmdiena: 7:30-13:00 
Otrdiena – Piektdiena 7:30-13:30 

Smiltene Smiltenes pasta nodaļa, Dārza iela 1, Smiltene, 

Smiltenes novads, LV-4729 

Pirmdiena – Piektdiena: 8:00 - 18:00  

Sestdiena - 8:00 - 14:00  

Datu avots: Latvijas pasts, 2011. 

3.3.6. Gāzes apgāde 

Vidzemes reģiona ir pieeja dabas gāzei, tomēr šī energoresursa izmantošana netiek pilnīgi izmantota 
tīklu vājās attīstības un pieaugošās dārdzības dēļ. Pēdējos 10 gados ir samazinājusies dabasgāzes 
izmantošana ražošanas objektos, tomēr dabasgāzes patēriņa pieaugums ir individuālo patērētāju vidū. 
Attīstot piegādes un sadales tīklu, dabasgāzi būtu iespējams izmantot katlumājās, ražošanas objektos, 
kā arī individuālajiem lietotājiem viendzīvokļu mājās un šķidrās gāzes aizvietošanai saimnieciskām 
vajadzībām daudzdzīvokļu mājās.  

5 km attālumā no Smiltenes stiepjas maģistrālais gāzes vads Korneti – Inčukalns (123 km). 1989. gadā 
tika projektēts atzars no šī vada uz Smilteni, kas projektā paredzēja izbūvēt gāzes vadu 7538 m un 
gāzes regulēšanas staciju. Gāzes vads tika izbūvēts tikai 2036 m garumā, kā arī ielikti pamati 
tehniskajām ēkām. Gāzes vadu novietnes paredzētas ielu sarkanajās līnijās. Individuālo apbūves 
teritoriju gazifikācijai galvenokārt tiktu izmantota vidēja spiediena (P≤ 100 mbar) sadales gāzes vadu 
sistēma. 2005. gadā sagatavots jauns Smiltenes gazifikācijas projekts, taču nav īstenots. 

Smiltenes novadā dabasgāze apkurei izmanto Variņu un Palsmanes pagastos. Variņu pagastā ir 
pieejama dabas gāzes sadales infrastruktūra. Tā tiek izmantota apkurei, iespējams izmantot 
energoietilpīgajās tehnoloģijās, kā izejvielu ražošanas procesā. Dabasgāzes pievadu perspektīvā 
nepieciešams izbūvēt līdz Variņu pamatskolai23 

Tā kā dabasgāze ir viens no ekoloģiski tīrākajiem kurināmā veidiem, kura izmantošana pieaug, 
Vidzemes reģiona teritorijas plānojums paredz rīcības dabas gāzes pakalpojuma attīstībai – atzaru no 
maģistrālā dabas gāzes vada izbūvei reģiona nozīmes centru apgādei. Tomēr dabas gāze ir dārgs 
energoresurss, kas paaugstina apkures tarifus, kā arī AS “Latvijas Gāze” noslēgtie līgumi par 

                                                           
23 Plānošanas dokumenta „Variņu pagasta teritorijas plānojums” monitoringa ziņojums, 2011. 
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noteiktiem dabas gāzes piegādes apjomiem ne vienmēr ir izdevīgi pašvaldībām un iedzīvotājiem 
augsto izmaksu un tarifu dēļ. 

Šobrīd Smiltenē darbojas VAS “Latvijas propāna gāze”, kas realizē sašķidrināto gāzi – apkalpo 
stacionārās gāzes apgādes stacijas un balonus. Pilsētā darbojas 7 stacionārās sašķidrinātās gāzes 
apgādes stacijas.  

3.3.7. Ūdenssaimniecība un kanalizācija 

Smiltenes novadā ir paredzēts viens komunālās saimniecības apsaimniekotājs – Smiltenes pašvaldības 
SIA „Smiltenes NKUP”, kurš pakāpeniski pārņems pagastu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumus visā Smiltenes novada teritorijā.   

Kalnamuižā, atšķirībā no pārējām minētajām apdzīvotajām vietām, SIA “Smiltenes NKUP” nodrošina 
tikai kanalizācijas pakalpojumus, jo ūdensapgādi Kalnamuižā nodrošina Smiltenes tehnikums, kura 
teritorijā ir savs artēziskais urbums. Atsevišķās Smiltenes novada teritorijās pakalpojumu vēl sniedz 
pagastu pārvaldes.  

3.24.tabula.Esošo ūdenssaimniecību raksturojums Smiltenes novadā. 
Nr
. 

Ūdenssaimniecības 
sistēma 

Ūdensapgādes 
tīklu garums 

Urbumu 
skaits 

Pieslē
gumu 
skaits 

Patērē
tais 
ūdens
2010g. 

Kanalizācijas 
tīklu garums 

Pieslē
gumu 
skaits 

Īpatsvars, kam 
pieejams 
pakaplojums 

NAI 

1. Smiltenes sistēma 
(t.sk. Silva, 
Vidzeme, 
Kalnamuiža) 

 18,854 6 4,185   418,1 
m

3
/dn

n 
 

 22,514  7478   Smiltene 
65,2% 
 
Silva 
67,3% 
Vidzeme 
89,2% 

3 

2. Palsmane sistēma  3,885 km 2      3,358 km    46%  NAI 

BIO-

100 

3. Variņu sistēma 7,86 km 1 435/46
8                 
( 92%) 

26 824
m

3
 

7,72km   386/4
68                 
( 82%) 

 93% 
ūdensapgāde  
 
82% 
kanalizācija 

NAI 
BIO 
– 
200  

 4. Grundzāles  3 
sistēmas 
„Centra akas ŪAS” 
„Pamatskolas ŪAS” 
„Ceptuves ŪAS” 

 3,409 km 3  235 
iedz./ 
58 % 
 

 67,60 
m

3
/dn

n 

 4914,2 m  244 
iedz./ 
60 % 
 

 58% 
ūdensapgāde 
 
60% 
kanalizācija 

 NAI 
BIO-
100 

5. Launkalnes sistēma Pievadi – 
860m, ielu 
tīkli-1133m 

   1213m  30% 1 

6. Bilskas sistēma 400,0 m 2 264 48.18 
m

3
/dn

n 

3745m 218 84% 
ūdensapgāde 
 
70% 
kanalizācija 

BIO
NAI 
COK
-80 

7. Palsmanes Speciālā 
internātpamatskola 

 1       

 Mēru sistēma         

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un objekti pagastos tiek uzturēti par pašu līdzekļiem, bet 
ūdenssaimniecības attīstībai ir paredzēts piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu.  
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Smiltenes pilsētā 2010. gadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” 
ietvaros pabeigta dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve, rezultātā ir nodrošināta Smiltenes 
pilsētas apgāde ar kvalitatīvu attīrītu dzeramo ūdeni. Ūdens attīrīšanas iekārtas paredzētas 
maksimālam patēriņam 1370 m3/dnn, kas ievērojami pārsniedz plānoto vidējo patēriņu, projekta 
kopējās izmaksas, ietverot arī ūdenssaimniecības tīklu rekonstrukciju, NAI rekonstrukciju ir 5.133 
988.09 EUR ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.24 . Ir veikti sekojoši darbi: 

- Smiltenes pilsētā, Silvas un Vidzemes ciemos kopā izbūvēti ūdensapgādes tīkli 10836 m, 

- rekonstruēti 2650 m, izveidoti 143 māju pieslēgumi centralizētai ūdensapgādei, 

- veikta Silvas un Vidzemes ciemu pievienošana Smiltenes ūdenssaimniecības un notekūdeņu 

novadīšanas sistēmām,  

- izbūvēti ūdensvadi 2769.51 m, 2 ūdens spiediena paaugstināšanas stacijas, 

- izbūvēti saimnieciskās kanalizācijas tīkli 12338 m,  

- rekonstruēti 239 m, izbūvēti 1703 m spiedvadu,  

- izveidoti 238 māju pieslēgumi kanalizācijai.  

2010. gadā veikta Silvas un Vidzemes ciemu pievienošana Smiltenes ūdenssaimniecības un 

notekūdeņu novadīšanas sistēmām, izbūvēti kanalizācijas cauruļvadi 5355.88 m, kā arī 5 jaunas 

kanalizācijas sūkņu stacijas. 2009. gadā Brutuļos tika nodotas ekspluatācijā rekonstruētās attīrīšanas 

ietaises “Abuls” projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros. NAI 

projektētā vidējā dienas notekūdeņu plūsma ir 1450 m3/dnn25, bet maksimālā  2200 m3/dnn, kas ir 

pietiekoša Silvas, Vidzemes Ciemu, Kalnamuižas, Brutuļu ciema un pilsētas sadzīves notekūdeņu 

plūsmas attīrīšanai. 

2009. un 2010. gadā Smiltenes pašvaldības ERAF līdzfinansētās aktivitātes “Nacionālas un reģionālas 
nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai attīstībai” ietvaros līdz ar pilsētas ielu 
rekonstrukciju ir veikusi daļēja ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju pilsētā un ir izveidoti 
jauni tīklu pieslēgumi iedzīvotājiem. 

3.25.tabula. Ūdenssaimniecības raksturojums Smiltenes novada pagastos.  
Ciems, pagasts Ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas sistēmas 
raksturojums 

Īstenotie uzlabojumi Veicamie uzdevumi 

Variņu pagasts, 
Variņu ciems 
 

Centralizēta ūdensapgāde tiek 
nodrošināta 93% ciema 
iedzīvotāju. Dzeramo ūdeni 
iegūst no artēziskā urbuma 
„Katlumāja”. Centralizētie 
kanalizācijas pakalpojumiem tiek 
nodrošināti 82% iedzīvotāju. NAI 
jaudas ir nesamērīgi lielas un 
neatbilst esošajai situācijai, 
ciema A daļas ūdensvada tīkli ir 
kritiskā stāvoklī. 

2009. g. renovēts 3,24 km 
ūdensvads Variņu ciema 
rietumu daļā (mērķdotācijas 
ATR). 
2003.g. uzstādītas jaunas 
ūdens atdzelžošanas iekārtas. 

- urbuma, 
- ūdensvada renovācija, 
- jaunu NAI uzstādīšana.

26
 

 

Smiltenes 
pilsēta, 

Smiltenes pilsētas ūdensapgādi 
nodrošina 2 urbumi. 

2010.g. Smiltenē izbūvēta 
jauna ūdens attīrīšanas 

- Smiltenes maģistrālo un 
ūdens un kanalizācijas 

                                                           
24

 Ūdenssaimniecības attīstība Smiltenē 2.kārta, Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija, Geo 
konsultants, Rīgā, 2010. 
25

 Plānošanas dokumenta „Smiltenes pilsētas attīstības programma 2008. – 2014. gadam” monitoringa 
ziņojums, Smiltenes novada dome, 2011. 
26

 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Variņu ciemā , tehniski ekonomiskais 

pamatojums, SIA ,,Ūdensbūvenieks”, Variņi, 2010. 
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Vidzemes 
ciems, Silvas 
ciems  

stacija, tiek 
izmantotas bioloģiskās 
atdzelžošanas un 
demanganizācijas 
tehnoloģijas. Vidzemes un 
Silvas ciemu apvienotās 
sistēmas darbības 
nodrošināšanai 2009. g. ir 
veikta pilsētas NAI 
rekonstrukcija, ciemi ir 
pievienoti centralizētajai 
pilsētas ūdenssaimniecības 
sistēmai. 

tīklu rekonstrukcija un 
paplašināšana.

27
 

Grundzāles 
pagasta 
Grundzāles 
ciems 
 
 

Grundzāles ciema 3 
ūdensapgādes sistēmas ir 
nodrošinātas ar 3 ŪAS. „Centra 
akas ŪAS” un „Pamatskolas ŪAS” 
šobrīd funkcionē labi un sistēmā 
padotais ūdens atbilst 
normatīvajām prasībām, bet 
„Ceptuves ŪAS” nespēj attīrīt 
ūdeni atbilstoši normām. NAI 
BIO-100 darbojas mehāniskajā 
režīmā, bez bioloģiskās 
attīrīšanas (ar tiešu izplūdi Palsas 
upē). Iekārtas šobrīd praktiski 
nedarbojas, dūņas netiek 
savāktas. Iekārtu fiziskais 
nolietojums 95 %, apkalpes ēkas 
stāvoklis neapmierinošs. 
Notekūdeņu analīzes NAI izplūdē 
neatbilst normatīvu prasībām 
Kanalizācijas tīklu kopējais 
garums –  4914,2 m. Esošajā 
ūdensapgādes sistēmā minimālas 
ūdens rezerves un spiedienu 
nodrošina 4 spiedkatli  ir sliktā 
tehniskā stāvoklī (80 % 
nolietojums). 

2005.g. uzstādītas ūdens 
sagatavošanas iekārtas, jauda 
3,3 m

3
/h. Iekārtu tehniskais 

stāvoklis labs. 

- Esošās „Centra akas” 
rekonstrukcija, 

- Jauna urbuma izbūve, 
- 2 aku tamponēšana 

("Skolas aka" un 
"Ceptuve"),  

- ūdens attīrīšanas iekārtas 
būvniecība, 

- pazemes ūdens rezervuāra 
izbūve un otrā pacēluma 
sūkņu stacija; 

- esošo tīklu rekonstrukcija 
3409 m, 

- jaunu tīklu izbūve 4385 m  
- trīs ūdensapgādes sistēmu 

apvienošana un 
sacilpojumu izbūve,  

- jaunu pieslēgumu izbūve,  
- esošo kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija 4200 m 
garumā un 160 m garumā 
spiedvada rekonstrukcija, 

- jaunu tīklu izbūve 3739 m 
garumā 

- esošās KSS rekonstrukcija 
un jaunu KSS uzstādīšana, 

- jaunu NAI būvniecība. 

Bilskas pagasta 
Bilskas ciems 
 
 

Bilskas ciema ūdensapgādes 
sistēma ir tikai daļēji centralizēta. 
Teritorijā divi artēziskie urbumi 
„Centrs 1” un „Centrs 2”. Abas 
akas ir tehniski novecojušas. 
Ūdensapgādes sistēma būvēta 
no 1966. – 1985. gadam, tā ir 
nolietojusies. Sistēmai nav 
raksturīgs sacilpojums. 
Bilskas ciemā uzstādītās 
bioloģiskās notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises nepilda savas 
funkcijas – tās darbojas tikai kā 
nostādinātājs. Trašu tehniskais 

2002. g. izbūvētas ūdens 
sagatavošanas iekārtas.  
 

- artēzisko aku atjaunošana,  
- ūdenstorņa 

rekonstrukcija, 
- ūdens uzskaites mezglu 

izbūve, 
- ūdensvadu rekonstrukcija 

400,0 m, 
- ūdensvada jaunbūve 

1070,0 m, 
- jauna NAI BIO-70 

būvniecība, 
- esošo pašteces 

kanalizācijas vadu 
rekonstrukcija L=150m, 

                                                           
27

 Ūdenssaimniecības attīstība Smiltenē 2.kārta, tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija, SIA„Geo 

consultants”, Rīgā, 2010. gads. 
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stāvoklis ir slikts, nepieciešama 
tīklu rekonstrukcija. NAI fiziskais 
nolietojums novērtēts 100%.

28
 

- kanalizācijas pašteces tīklu 
jaunbūve L=700m. 

 Mēru ciema ūdenssaimniecības 
sistēma. 

 - nepieciešama tīklu 
rekonstrukcija. 

Palsmanes 
pagasts, ciems 
Palsmane 
 

46%  ciema iedzīvotājiem tiek 
nodrošināts pakalpojums. 
Ir 2 urbumi, NAI BIO-100,  
atdzelžošanas iekārta. Ūdens 
vada tīkla garums – 3,885 km, 
kanalizācijas vada tīkla garums – 
3,358 km. Ūdensvads 
neapmierinošā tehniskā stāvoklī. 
Vēl darbojas Palsmanes speciālās 
internātpamatskolas urbums. 

 1989.g. notikusi daļēja   
ūdensvada rekonstrukcija. 
 2007.g. uzstādīta ūdens 
atdzelžošanas iekārta par 
Palsmanes pagasta 
pašvaldības līdzekļiem. 

-   BIO dīķu tīrīšana, 
-   gaisa padeves sūkņu 

nomaiņa, 
-   ūdensvada rekonstrukcija. 
 

Launkalnes 
pagasts, 
Launkalnes 
ciems 
 

Aptuveni 60%  iedzīvotāju tiek 
nodrošināts pakalpojums.  
Darbojas urbumi, NAI, 
atdzelžošanas stacija. 
Kanalizācijas cauruļvadu garums 
1213 m, uzbūvēti 1968.g. Ūdens 
vadu tīkli  
Pievadi – 860 m, ielu tīkli-1133m, 
1968. g. 
Tehniskais stāvoklis daļēji 
apmierinošs. Ūdensvads un 
kanalizācijas tīkli ir novecojuši. 

Atdzelžošanas stacija 
rekonstrukcija 2008.g., 
NAI rekonstrukcija 2009.g.  
Ieguldīti pašvaldības līdzekļi 
140 000 LVL apmērā. 
 

-  Ūdensvada rekonstrukcija, 
-  kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija.  

Datu avots: Smiltenes novada pagastu pārvaldes dati, 2011. 
 
 
3.26.tabula.Smiltenes novadā ir īstenoti un plānoti šādi ūdenssaimniecības attīstības projekti: 

Nr. Projekta 
nosaukums 

Projekta mērķis Projekta kopējais 
finansējums, LVL 

Finanšu 
avoti 

Projekta 
īstenošanas 

termiņi 

1. Ūdenssaimniecības 
attīstība 
Austrumlatvijas 
upju baseinos 

1) Ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu paplašināšana un 
rekonstrukcija Smiltenē (Dakteru, 
Daugavas, Raiņa ielas) 

2) Smiltenes NAI rekonstrukcija 
3) Atdzelžošanas stacijas 
būvniecība Smiltenē 

5 840 284 EUR 
1)1 434 637 EUR 
2) 1 768 368 EUR 
3) 2 637 279 EUR 

KF 
SIA NKUP 

2007.-2010. 

2. Launkalnes ciemata 
attīrīšanas iekārtu 
izbūve 

Launkalnē Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu rekonstrukcija un skolas 
pieslēguma izbūve 

125 468 LR 
mērķdotācija 

2008.-2009. 

3. Maģistrālā 
kanalizācijas vada 
projektēšanai un 
izbūvei Grundzāles 
ciemā 

Maģistrālā kanalizācijas vada 
izbūve Smilšu un Tilta ielās, 
pārsūknēšanas stacijas izbūve 

28 793 LR 
mērķdotācija 

2009.-2010. 
 

4. Ūdensvada 
rekonstrukcija 
Variņu ciemā 

Ūdensvada rekonstrukcija Oktobra 
ielā 

52775 LR 
mērķdotācija-
29669 
SND 
(Smiltenes 
novada dome) 

2009.-2010. 
 

                                                           
28

TEP „Ūdenssaimniecības attīstība Smiltenes novada Bilskas pagasta Bilskas ciemā”, SIA „N&R Projekts”, 2009. 
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- 23106 

5. Ūdensapgādes un 
kanalizācijas 
sistēmu 
sakārtošana Blomes 
ciemā 

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu 
izbūve Blomē 

72 384 LR 
mērķdotācija 

2009.-2011. 
Notiek 
realizācija 

6. Ūdenssaimniecības 
attīstība Smiltenē 2. 
kārta 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 
pieslēgumu izbūve uz Silvas 
ciemu, Vidzemes ciemu; tīklu 
attīstība Smiltenē 

1 427 517 KF- 1 025 
248 
SIA NKUP- 
402 269 

2010.-2012. 
Notiek 
realizācija 

7. Ūdenssaimniecības 
attīstība Smiltenes 
novada Bilskas 
pagasta Bilskas 
ciemā un Mēru 
ciemā 

Jaunas NAI BIO būvniecība, esošo 
demontāža; artēzisko aku 
atjaunošana; ūdenstorņa 
rekonstrukcija; esošo UK tīklu 
rekonstrukcija un jaunu UK tīklu 
izbūve. 

228 516 ERAF - 160 
528 
SND- 67 987 

2012.-2014. 
Plānots 
projekts 

8. Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras 
attīstība Smiltenes 
novada Grundzāles 
ciemā 

Sakārtot Smiltenes novada 
Grundzāles ciema 
ūdenssaimniecību atbilstoši 
mūsdienu likumdošanas vides 
prasībām. 

417 377,86 
 

ERAF - 
290 796,05 
 SIA NKUP - 
51 316,95 
 

2012.-2015. 
Plānots 
projekts 

9. Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras 
attīstība Smiltenes 
novada Variņu 
ciemā 

   Plānots 
projekts 

10. Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras 
attīstība Smiltenes 
novada Blomes 
ciemā 

   Plānots 
projekts 

11. Ūdenssaimniecības 
attīstība Palsmanes 
ciemā 

Ūdenssaimniecība izbūvēta 70.g. 
Palsas kreisajā krastā, Darbojas 
BIO 100; 
Palsas kreisajā krastā 
internātskolai ir ūdensapgādes 
sistēma ar atdzelžošanu. 
Kanalizācijas sistēma vienota 

  Plānots 
projekts 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība. 

Smiltenes novadā nepieciešamas esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšana un rekonstrukcija, lai 

nodrošinātu iedzīvotājiem centralizētu ūdensapgādi un kvalitatīvu pakalpojumu, esošās kanalizācijas 

sistēmas paplašināšana un rekonstrukcija. 

3.3.8. Atkritumu apsaimniekošana  

Kopš 2004. gada Ziemeļvidzemē darbojas atkritumu poligons „Daibe”, kuras īpašnieks ir 
Ziemeļvidzemes pašvaldību dibinātā komercsabiedrība SIA „ZAAO”. Līdz ar sadzīves atkritumu 
apglabāšanas poligona „Daibe” darbības sākšanu, ir rekultivētas Ziemeļvidzemes reģiona izgāztuves.  

Smiltenes novada atkritumu izgāztuves, rekultivētās un kurām vēl ir nepieciešama rekultivācija: 
- Bilskas pagastā atkritumu izgāztuve, lopu kapsēta “Ancīši”; atkritumu izgāztuve “Stirnas” (ir 

rekultivētas); 
- Smiltenes pagastā atkritumu izgāztuve “Brutuļi” (ir rekultivēta); 
- Variņu pagastā atkritumu izgāztuve “Ezerkalns” (ir rekultivēta); 
- Smiltenē bij.pilsētas atkritumu izgāztuve Drandu 24; 
- Palsmanes pagastā atkritumu izgāztuve “Kangarkalni”; 
- Blomes pagastā atkritumu izgāztuve “Lapsiņas”(ir rekultivēta); 
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- Brantu pagastā atkritumu izgāztuve “Putni” (ir rekultivēta); 
- Launkalnes pagastā atkritumu izgāztuve “Putnukalns” (Ir rekultivēta) 
- Grundzāles pagastā atkritumu izgāztuve “Smiltiņsils” (Ir rekultivēta). 

Diemžēl vēl nav veikta Smiltenes pilsētas izgāztuves „Izgāztuve (Drandu ielā 24) ~1,84 ha platībā 
rekultivācija un Palsmanes pagasta „Kangarkalnu” izgāztuves rekultivācija. Izgāztuves ir I kategorijas, 
tās ir reģistrēta Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā 2004. gadā, Nr.9415/3371. Minētās 
izgāztuves rekultivācijai nepieciešams piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus. 

Atkritumu apsaimniekošanas plāna noteikto mērķu sasniegšanai ir paredzēts izveidot 10 
kompostēšanas laukumus pie lielākajām reģiona pilsētām, tai skaitā Smiltenē, kuros būs iespējams 
nodot parku – dārzu atkritumus. Kompostēšanas laukumu jaudas tiek plānotas no 500 m3 līdz 2000 
m3 gadā. Tādējādi tiem nepieciešamā platība ir no 300 m2 līdz 1100 m2. Visi kompostēšanas laukumi 
jāaprīko ar ūdensnecaurlaidīgu segumu, jāierīko lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēma, 
laukumi jāiežogo. Lai samazinātu atkritumu transportēšanas izmaksas, tiek paredzēta 6 atkritumu 
pārkraušanas punktu izveide, kuri  atradīsies Cēsīs, Limbažos, Salacgrīvā, Valkā, Valmierā un Smiltenē. 
Katrā no punktiem tiks uzstādīti divi 30 m3 konteineri.  

Smiltenes pilsētā centralizētu atkritumu savākšanu veic SIA „ZAAO”. Atkritumi tiek transportēti uz 

atkritumu poligonu. Smiltenes novadā 2012. gadā tiks izveidoti eko laukumi, eko punkti un PET 

pudeļu savākšanas punkti. 

3.27.tabula. Eko punkti Smiltenes novadā. 

Nr. Apdzīvota vieta Eko punktu skaits Piezīmes 

Šķiroto atkritumu savākšanas punkti – EKO punkti 

1. Smiltenes pilsētā  14 Abulas 6, Kalna 8,Audēju 2, Dakteru 26, Dārza 26, 

Gaujas 6, Kalna 2, Limbažu 5, Rīgas 3, Rīgas 8, Rīgas 7, 

Rīgas 16, Smilšu 4, Daugavas 64 

2. Launkalnes pagastā  2 Silvā un Saltupos pie Abuls tilta 

3. Palsmanes pagastā 2 Palsmanē un Rauzā 

4. Smiltenes pagastā 2 Brutuļos un Smiltenes pagasta Kalnamuižā 

5. Grundzāles pagastā   3 Grundzālē, Avotu un Smilšu ielas krustojumā; 

Grundzālē, Gaujas ielas 10 un Grundzāles pagasta 

Aumeisteros  

6. Brantu pagastā  1 Rīgas ielā 66 

7. Variņu pagastā  

 

2 Variņos Oktobra ielā 9 un Variņos Līvānu un Parka 

ielas krustojumā 

8. Bilskas pagastā  2 Bilskā un Mēros pie Birzuļu tautas nama 

9. Blomes pagastā  1 Blomē Cēsu ielā 13 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukums - EKO laukums 

10. Smiltenes pilsētā 1 Limbažu ielā 8 

PET pudeļu savākšanas punkti 

11. Smiltenes pilsētā 6 Rīgas 8a, Pils iela 10, Gaujas iela 1, Baznīcas laukums 

1, Pils iela 1, Dakteru iela 27  

12. Smiltenes pagastā 1 Smiltenes tehnikums 

Datu avots: Pašvaldības līgums ar ZAAO, 2011.  

3.3.9. Siltumapgāde 

Siltumapgādes trases Smiltenes novadā un Smiltenes pilsētā daļēji ir atjaunotas. 2008.-2010. gadā ir 
veikta centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu rekonstrukcijas un jaunu pieslēgumu izbūve: 

- 2008. gadā siltumtrases pieslēguma izbūve Rīgas ielā 8A PII "Pīlādzītis" 85 m garumā,  
- 2008. gadā maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija Mūrnieku, Gaujas, Rīgas ielā 546 m 

garumā,  
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- 2010. gadā Limbažu ielas kvartāla tīklu rekonstrukcija 310 m, 
- 2010. gadā siltumtrases pieslēguma izbūve Mūrnieku ielā no Gaujas ielas līdz Mētras 11A 

("Pīlādzītis") 199 m garumā29. 
- 2008.-2009. gadā Palsmanēatjaunoti tīkli. 

Tomēr Smiltenes pilsētā ir jāparedz siltumtrašu rekonstrukcija, jo diametri neatbilst šī brīža noslodzei. 

Smiltenē pietrūkst saražotās siltuma jaudas. Plānots, ka 2012./2013. gadā apkures sezonā Smiltenē 

uzsāks darbu koģenerācijas stacija, kas nodrošinās papildus siltumenerģijas piegādi iedzīvotājiem un 

pārējiem patērētājiem. 

3.28.tabula.Siltumapgādes sistēmas Smiltenes novadā.  

Nr. Centralizētā 
siltumapagādes 
sistēma 

Maģistrālo trašu 
garums 

No tām 
rekonstruētas 

Katlu mājas jauda 
(katli)/ kurināmais 

Pieslēgto patērētāju 
skaits 

1. Smiltenes 
centralizētā 
siltumapagādes 
sistēma 

4,0 km (kopā 6,5 
km) 

4,0 km 2,5 MW + 4 MW + ... 
/ šķelda 

82 patērētāji (ēkas) 

2. Palsmane 

centralizētā 

siltumapgādes 

sistēma 

1730 metri 1730 m 

rekonstruēta 

(2008.), 

uzstādīti 

 10 

siltummezgli  

Cietā kurināmā 

(malka) katli 2 gab. 

0,7 MW un 0,6 MW  

dabas gāzes katls 0,5 

MW  

3 juridiskās personas, 3 

pašvaldības iestādes, 63 

līgumi ar fiziskām 

personām 

3. Palsmanes 

speciālās 

internātpamatskola 

centralizētā 

siltumapgādes 

sistēma 

0,83 km  0,83 km  

2003. – 2004.  

Cietais kurināmais 

(malka) katli 2 gab., 

katrs 0,6 MW  

Nodrošina skolas 

internāta ēku un 

daudzdzīvokļu ēku -  

līgumi ar 17 fiziskām 

personām, 1 juridisko 

personu  

4. Grundzāles 

centralizētā 

siltumapgādes 

sistēma 

Nav siltumtrašu, 

ir tikai 2 

autonomās 

siltumapgādes 

sistēmas skolai 

un 

administratīvajai 

ēkai 

 Administratīvajai 

ēkai 0,5MW 

(uzstādīts 2007.) 

skolai 0,2MW 

(2005.) 

 

5. Variņu centralizētā 

siltumapgādes 

sistēma 

Nav Nav 1.0 MW malka 

šķelda 

Variņu pamatskola, 

Tautas nams, SIA „Palsa” 

administrācijas telpas, 

16 dzīvokļu māja 

6. Kalnamuiža, 
Smiltenes pagasts 

3.5 km 3.2 km 3 MW šķelda 10 tehnikuma ēkas, 4 
daudz.dz.ēkas,1 
pašvaldības ēka 

7. Bilskas pagasta 
pārvalde 

Ir individuālie 
siltuma mezgli 

 Darbojas 3 katlu 
mājas, jauda no 
0,25MW – 0,50 MW. 
2009.g. veikta 
Birzuļu tautas nama 

Bilskas pamatskola, 
pagasta pārvalde, 
Birzuļu tautas nams, 
Kastaņu dzīvojamā māja 

                                                           
29

 Plānošanas dokumenta „Smiltenes pilsētas attīstības programma 2008. – 2014. gadam” monitoringa 

ziņojums, Smiltenes novada dome, 2011. 
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katlu mājas 
rekonstrukcija. 
2012.gadā paredzēta 
Bilskas pamatskolas 
katlu mājai 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldības pagastu pārvaldes, 2011. 

Smiltenes pagasta siltumapgādes sistēma Kalnamuižā pieder IZM un apsaimnieko Smiltenes Valsts 
tehnikums. 

Palsmanē darbojas 2 malkas un 1 gāzes apkures katli – 1 malkas katls jāmaina. Ir nepieciešama 
Palsmanes katlu mājas rekonstrukcija, jo tā būvēta 1983. gadā, nav energoefektīva, ir lieli siltuma 
zudumi, esošie katli darbojas kopš 1986. gada. 

Bilskā un Launkalnē ir jāmaina apkures katli, lai sabiedriskajām iestādēm nodrošinātu kvalitatīvu 
pakalpojumu. 

2011. gadā Blomes kultūras namā siltumu sāk nodrošināt, izmantojot zemes siltumu. Plānots, ka 
līdzīga tehnoloģija tiks izmantota arī Grundzāles pamatskolas apkurei. 

3.3.10. Elektroapgāde 

Smiltenes novadu šķērso divas 110 kV elektropārvades līnijas: 
- Līnija LNr. 170 Smiltene – Valmiera, šķērso Smiltenes pagastu un Blomes pagasta 

teritorijas (kopgarums  ~11,6 km), 
- Līnija LNr. 171 Smiltene – Jaunpiebalga, šķērso Smiltenes pagasta, Brantu pagasta un 

Launkalnes pagasta teritorijas (kopgarums ~ 18 km). 

Sadales elektrotīklu līniju garumi Smiltenes novadā: 
- 20 kV gaisvadu elektropārvades līnijas 472,1 km 
- 20 kV kabeļu līnijas – 27,9 km 
- Transformatoru punkti – 362 gab. 
- 0,4 kV gaisvadu elektropārvades līnijas – 589,1 km 
- 0,4 kV kabeļu līnijas – 153,5 km. 

Smiltenes novada viensētas, kuras nav elektrificētas un kurās patstāvīgi dzīvo iedzīvotāji, ir 
konstatētas Blomes pagastā, „Ķauzeri”. Pieteikuma Nr. 111673096 (apsekojot objektu, 10.2009, tika 
konstatēts, ka iedzīvotāji īpašumā uzturas bez elektroapgādes). Pieslēguma pieteikumu, kuri nav 
izbūvēti dažādu iemeslu dēļ un kurus varētu nosaukt par viensētas pieteikumiem, kopējais skaits 
Smiltenes novadā ir 12. 

Samazinoties iedzīvotāju skaitam, samazinās arī uzņēmuma Latvenergo apkalpoto mājsaimniecību 
skaits. Salīdzinot ar 2006. gadu, ir kļuvis par 360 mājsaimniecībām mazāk.  

 
3.24.attēls.Apkalpoto iedzīvotāju skaita dinamika. 
Datu avots: Latvenergo, 2011. 
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Elektropārvades līniju tehniskais stāvoklis 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” 110 kV elektropārvades līnijas ir ekspluatācijā esošas un to tehniskais 
stāvoklis ir labs. AS „Sadales tīkls” 20 kV un 0,4 kV elektrolīniju tehniskais stāvoklis atbilst SPRK 
izsniegto licenču prasībām. Lielākie elektroenerģijas patērētāji Smiltenes novadā ir ražošanas 
uzņēmumi. 

 
3.25.attēls. Lielākie elektroenerģijas lietotāji Smiltenes novadā.  
Datu avots: Latvenergo, 2011. 

Smiltenes novadā darbojas 6 hidroelektrostacijas. 

3.29.tabula. Hidroelektrostaciju darbība un jauda. 

Komersanta nosaukums 
Uzstādītā jauda, 

MW 
Stacijas atrašanas adrese 

JEISKAS DZIRNAVAS ZS, Jeiskas dz. 
HES 

0,022 Smiltenes novadā, Launkalnes pagastā uz Rauzas 
upes 

RAUZAS DZIRNAVAS, ZS Rauzas dz. 
HES 

0,045 Smiltenes novadā, Palsmanes pagastā uz Šepkas 
upes 

ENERGO 2000, SIA Brutuļu HES 0,06 Smiltenes novadā, Smiltenes pagastā uz Abula 
upes 

PALSMANES ŪDENSDZIRNAVU HES, 
SIA Palsmanes HES 

0,13 Smiltenes novadā, Palsmane, uz Palsas upes 

GAISMA – 97, SIA Smiltenes HES 0,095 Smiltenes novadā, Abula iela, uz Abula upes 

GM, SIA Tiltleju HES 0,03 Smiltenes novadā, Smiltene, Ezera iela 2, uz 
Abula upes 

Datu avots: Latvenergo, 2011. 

Tomēr darba grupās un intervijās izskanēja viedoklis, ka elektroenerģijas apgāde nav droša, ir tās 
padeves pārtraukumi, jaunu pieslēgumu ierīkošanai vai esošās jaudas palielināšanai ir dārgas 
izmaksas, kas kavē jaunu objektu būvniecību un esošo attīstību. 

3.3.11. Ielu un laukumu apgaismojums 

Ielu un laukumu infrastruktūra ir pašvaldības īpašums un to apsaimnieko SIA „Vidzemes 

energoceltnieks” 

3.30.tabula. Ielu un laukumu apgaismojuma sistēma (2012. gada sākumā) 

Nr
. 

Ielu un laukumu 
apgaismojuma sistēma 

Apgaismojuma 
līniju garums 

Izbūvētās/ 
rekonstruē
tās līnijas 

Apgaismojuma 
punkti/ gaismekļu tipi 

Piezīmes 

1.  Smiltenes apgaismojuma 
sistēma 

~30 km 14,4km 800 (DLR, NA, 
kvēlspuldzes) 

 Katru gadu tiek 
īstenota kāda 
posma 
rekonstrukcija 



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

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 54 

2.  Blomes apgaismojuma 
sistēma 

0.3 km 0.3 km 12 punkti (Na) Nepieciešams 
ierīkot 1.3 km 
apgaismojuma 
sistēmu 

3.  Kalnamuižas apgaismojuma 
sistēma 

380 m 70 m  Apsaimnieko 
Smiltenes Valsts 
tehnikums 
Līgo ielai 
nepieciešama  
apgaismojuma  
sistēmas 
uzstādīšana 

4.  Bilskas apgaismojuma 
sistēma 
Tautas nams - Ziediņi 

407 m - 11 stabi/dzīvsudraba plānots 
nomainīt 
gaismekļus uz 
LED 

5.  Bilska – Žiguri - Skola 350 m - 11 stabi/dzīvsudraba  

6.  Grundzāles apgaismojuma 
sistēma 

1200 m  izbūvēts 
2010. 

13 apgaismes punkti/ 
apgaismojuma 
armatūra ar spuldzi 
Philips SGS-102, NH 
150W, 10 DLR 
apgaismes punkti 
laukumā pie 
administratīvās ēkas 

10 DLR 
gaismekļus 
plānots 
nomainīt uz LED 

7.  Palsmanes apgaismojuma 
sistēma 

2320 m  41 apgaismes punkts. 
Pieslēguma punkti 4 
gab.:Centrs, Rozītes, 
Zvaigznītes, 
internātskola.  
Gaismekļu tips DRL – 
200  

12 (7 Ezera ielā; 
5 pie PII) DLR 
gaismekļus 
plānots 
nomainīt uz LED 

8.  Variņu apgaismojuma 

sistēma 

1.2 km - 10 apgaismes punkti. 

/ DRL lampas 

Nepieciešams 

paplašināt 

sistēmu 

9.  Launkalnes apgaismojuma 
sistēma 

Ielu 
apgaismojuma 
tīkla kopējais 
garums 1.1 km 
(viena kopējā 
uzskaite) 

 
5 stabi 
atjaunoti 
2011.g. 
 
 
 
 
 

18gab. (Na) 
 

 

10.  Silvas apgaismojuma sistēma Ielu 
apgaismojuma 
tīkla kopējais 
garums 900 m 
(divas uzskaites) 

6 stabi 
atjaunoti 
2011.g. 

Kopā – 20gab. (Na) 
 

 

11.  Vidzemes apgaismojuma 
sistēma 

700m  18 apgaismes punkti 
(Na) 

 

Datu avots: Pašvaldības pagastu pārvaldes. 

Apgaismojuma sistēmās nepieciešams ieviest energoefektīvus gaismekļus – nomainot esošos 
kvēlspuldžu un dzīvsudraba gaismekļus. Nepieciešams ieviest energotaupīgo „gudrās apgaismojuma 
sistēmas”, kurām var regulēt apgaismojuma līmeņus, kā arī apgaismojuma ieslēgšanos un izslēgšanos. 
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3.3.12. Atjaunojamie energoresursi 

Alternatīvā enerģijas resursu izmantošana nerada draudus apkārtējai videi vai rada tos tikai mazos 
apmēros, salīdzinājumā ar fosilā kurināmā izmantošanu. Alternatīvās enerģijas veidi galvenokārt ir 
atjaunojamie resursi kā  biokurināmais, hidroenerģija, saules enerģija, vēja enerģija, viļņu enerģija, arī 
ģeotermālā enerģija. Alternatīvās enerģijas veids ir arī sintētiskais kurināmais. Alternatīvās enerģijas 
terminu lieto arī attiecībā uz jaunajām, perspektīvajām tehnoloģijām, piem., siltuma sūkņi. 
 
Samazināt ietekmi uz vidi ar enerģijas izmantošanu ir iespējams, izvēloties atjaunojamo 
energoresursu ražotu enerģiju. Šādu rīcību visdrīzāk būs iespējams veikt, ja dzīvo privātmājā. 
Smiltenes novadā pastāv un pakāpeniski attīstās alternatīvās enerģijas izmantošana. 

 3.31.tabula. Alternatīvās enerģijas patērētāji un ražotāji Smiltenes novadā. 

Apdzīvota vieta 
Alternatīvais avots, 

enerģija, jauda 
Ēkas nosaukums Uzstādīšanas gads 

Grundzāle Zemes siltumsūknis Grundzāles pamatskola paredzēts uzstādīt 2012.g. 

Brutuļi Līdz 1 MW Kamaldas 2015. 

Blome Zemes siltums „Pils” 2011. 

Palsmane Saules kolektors Palsmanes PII Paredzēts uzstādīt 2012. 

Datu avots: Smiltenes novada pagastu pārvaldes, 2011. 

Analizējot pieejamo informāciju par vēja ātrumiem un zemes temperatūru, konsultanti izsaka 
pieņēmumu, ka Smiltenes novads nav teritorija, kur ģeotermālais enerģijas veids varētu būt 
perspektīvs. Par petrotermālo enerģiju  datu publiski nav pieejami, bet urbumu dziļumi varētu būt ~5 
km vai pat dziļāki, salīdzinot ar Kurzemes dienvidu daļu vai Latvijas centrālo daļu tie ir 3-4 km dziļiem 
urbumiem. Tātad tās ir lielākas izmaksas enerģijas avota ierīkošanai un ekspluatācijai.  

Kā atsevišķos reljefa paaugstinājumos arī Smiltenes novadā ir iespējams efektīvi izmantot vēja 
enerģiju, palielinoties augstumam, pieaugs vēja ātrums un iespējams, ka šajā teritorijā nav 
perspektīvi ierīkot lielus vēja parkus, drīzāk tie varētu būt atsevišķu objektu vajadzībām ierīkoti 
atsevišķi torņi. Vidējais vēja ātrums Smiltenes novadā 10 m augstumā ir 3,4 – 4,4 m/sek, 
salīdzinājumam Kurzemes reģionā ir Latvijā vislielākais vēja ātrums – virs 5,4 m/sek 10 m augstumā. 

Ir veikti aprēķini un noteikts, ka saules enerģija praktiski visā Latvijas teritorijā ir vienāda. Saules 
enerģija, kas nonāk viena gada laikā uz Zemes virsmas m2 Latvijā ir ~1000kWh/m2. Līdzīgs starojums ir 
Dānijā un Zviedrijas dienvidos. Saules kolektors ir daļa no ēkas saules enerģijas izmantošanas 
sistēmas, kurā būtisku lomu ieņem arī akumulācijas tvertne un regulatori. Modernas saules enerģijas 
izmantošanas sistēmas energoefektivitāte (lietderības koeficients) ir 40 - 45%. Siltumenerģija, kuru 
iespējams iegūt no 1 m2 saules kolektora virsmas, ir 400 - 450 kWh/gadā. 

Saules kolektors ir jānovieto tā, lai saņemtu maksimālu saules starojumu. Tas nozīmē, ka saules 
kolektoriem ir jābūt orientētiem uz dienvidiem un ar minimālu noēnojumu. Saules kolektorus var 
integrēt ēkas sienās un tad tie kļūst par specifiskiem dizaina elementiem. Saules enerģiju var 
izmantot ne tikai karstā ūdens sagatavošanai, bet arī, lai daļēji segtu apkures sistēmas siltuma slodzi.  

Latvijā tiek izmantota hidroenerģija un Smiltenes novads ir pirmais Baltijā, kur tika uzbūvēta pirmā 
hidroelektrostacija. Latvijā kopumā darbojas 150 mazās HES, no tām Smiltenes novadā 6. Pozitīvie 
vides aspekti - netiek tērēts tāds vērtīgs energoresurss kā kurināmais, gaisa baseinu nepiesārņo 
izplūdes gāzes, zemas izmaksas – var konkurēt ar atomenerģiju, ogļu un dabas gāzes enerģiju, 
izmaksas nav atkarīgas no kurināmā cenu izmaiņām. Ņemot vērā uzstādītās jaudas un saražoto 
elektroenerģijas daudzumu, hidroelektrostacijas ieņem galveno lomu atjaunojamos energoresursus 
izmantojošo tehnoloģiju vidū gan Eiropā, gan pasaulē. HES kalpošanas ilgums var sasniegt līdz pat 100 
gadiem. Mazo HES būvniecība pēc neatkarības atgūšanas Latvijā sākās 1992. gada nogalē un pirmā 
tika atjaunota Smiltenes novada Brutuļu HES.  
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Arī Smiltenes novadā, ņemot vērā esošos uzstādījumus, upes un ūdensnoteces, HES ir vēl 
neizmantots potenciāls.30. 

Pieaugošais pieprasījums pēc  enerģijas, ierobežotie fosilā kurināmā krājumi, kā arī vides 
piesārņojums un globālās klimata pārmaiņas pēdējos gados pasaulē radījis pastiprinātu interesi par 
atjaunojamiem energoresursiem. Atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai ir kļuvis par 
svarīgu Eiropas Savienības politikas sastāvdaļu, arī Smiltenes novadā tiek paredzēti projekti 
alternatīvās enerģijas izmantošanai gan pašvaldības, gan privātajā sektorā. 

Latvijas primāro energoresursu bilancē atjaunojamajiem energoresursiem ir nozīmīga vieta. Galvenie 
atjaunojamo energoresursu veidi Latvijā ir biomasa (koksne) un hidroresursi, mazākā mērā tiek 
izmantota vēja enerģija, biogāze un salmi. Latvijā šo resursu potenciāls nav vēl pilnībā izmantots.31 

3.3.13. Kapsētu saimniecība 

Smiltenes novadā darbojas 4 kapsētas: 
- Palsmanes luterāņu draudzes kapi (7.2 ha), 
- Smiltenes pilsētas kapsēta, kuros atrodas Luterāņu kapsēta un piemineklis Brīvības cīņu 

varoņiem (9.2 ha) 
- Smiltenes meža kapi (0.8 ha), 
- Pareizticīgo kapi (0.8 ha). 

Jau nedarbojas divas kapsētas Smiltenē: 
- „Vecie kapi” 
- Ebreju kapi. 

Palsmanes pagastā nedarbojas Kungu kapi pie Dzirnavu ezera. 

Smiltenes novada pierobežas pagastu iedzīvotāji izmanto citu pašvaldību administratīvajās teritorijās 
esošās kapsētas – Grundzāles pagasta iedzīvotāji izmanto Aumeisteru kapus Valkas novada Zvārtavas 
pagastā un Gaujienas kapus Apes novada Gaujienas pagastā, Brantu pagasta iedzīvotāji – Raunas 
kapus. 

Smiltenes novada kapsētu apmeklētāju skaits kapusvētkos ir aptuveni 5000, svecīšu vakaros – 4000 
apmeklētāji. 

Pašvaldības vērtējumā kapsētu infrastruktūra ir neapmierinoša. Sliktā stāvoklī kapličas, ierobežota 
ūdens pieejamība vasaras sezonā. Smiltenes pilsētas kapsēta ir izsmēlusi savu resursu, ir jāplāno 
jaunas kapsētas izveide Smiltenes novadā. Pašvaldībai ir jāparedz zemes gabals, jāveic nepieciešamie 
projektēšanas darbi. Iespējamā vieta iezīmēta Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā – Vidzemes 
šosejas A 2 teritorijā  pie viadukta Rīgas virzienā.   

Palsmanes kapos ir nepieciešama ūdens urbuma ierīkošana. Jāizstrādā un jāievieš kapsētu 
izmantošanas noteikumi Smiltenes novadā. 

Smiltenes pilsētas kapsētai un Meža kapiem 2006. gadā ir sagatavoti kapsētu plāni un datu bāze. Šādu 
datu bāzi nepieciešams sagatavot publiski pieejamu, lai cilvēkiem būtu iespējas atrast radinieku vai 
paziņu atdusas vietas. Kapsētās jāievieš norāžu sistēmas. Tādējādi iespējams veicināt arī tūrismu. 

Pašvaldība izskata dzīvnieku kapsētas izveidošanas iespējamību.   

 

 

                                                           
30

 www.erec.org., „Mazās hidroelektrostacijas – pārbaudīta tehnoloģija tīras un ilgtspējīgas enerģijas ražošanai 
nākotnei”, 15.01.2012. 
31 http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/atjaunojamie_energoresursi/ 

 

http://www.erec.org/
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/atjaunojamie_energoresursi/
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3.3.14. Meliorācijas sistēmas 

Smiltenes novadā atrodas 29 valsts nozīmes ūdensnotekas.  

3.32.tabula. Valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts. 
Nr. ŪSI kods Nosaukums pēc VZD 

datu bāzes 
Kopējais garums 
(km) 

Gads, kurā regulēta 

1.  524 Abuls 56,61 1961., 1963., 2005. 

2.  524242 Kameņupīte 6,61 1957. 

3.  52432 Melderupīte 9,01 1964. 

4.  5244 Nigra 25,69 1953., 1965., 2005. 

5.  52442 Mutulīte 23,34 1967., 1971., 2005. 

6.  52444 Pelnaču upīte 7,82 1967., 1974. 

7.  524442 Naužēnu – Žubu N - 1 6,73 1958. 

8.  52446 Brantupīte 8,19 1963., 1971., 1977. 

9.  524472 Knīpupīte 6,61 1977. 

10.  5246 Nārvelis 9,03 1963.,2005. 

11.  5248 Dranda 10,62 1963. 

12.  52482 Cērtene 8,04 1964., 1978. 

13.  5256 Vija 64,31 1941., 1954., 1968., 1971., 1977. 

14.  52564 Kamalda 18,74 1961., 1966. 

15.  5256412 Rustupe 8,16 1972. 

16.  525642 Kurmīšupe 8,21 1961. 

17.  52566 Pubuļupe 20,82 1953., 1971. 

18.  525672 Mēmupe 4,53 1957. 

19.  52568 Laužu kanāls 9,37 1941. 

20.  525698 Gružupīte 7,03 1967., 1988. 

21.  5272 Vecpalsa 24,04 1978. 

22.  5272824 Lipsa 11,95 1981. 

23.  527288 Ruņģu strauts 7,28 1967. 

24.  5274 Vizla 22,36 1967., 1970. 

25.  52742 Jaunpalsa 3,73 1967., 1976. 

26.  5274222 Kumeļupe 6,23 1963. 

27.  5274244 Akmeņupīte 9,26 1960. 

28.  52742452 Sterģupīte 6.56 1962. 

29.  5276 Vidaga 22,16 1979. 

 Kopā: 81747,68  

Datu avots: "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", SIA, Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa, 
2011. 

2011. gadā Smiltenes novadā ir rekonstruētas 5 valsts nozīmes ūdensnotekas – Mēmupe, Nigra, 
Kripupīte, Vizla, Vidaga, kopā aptuveni 24 km. Tuvākā gada laikā ir paredzēta Kamaldiņas un Drandas 
rekonstrukcijas darbi. 

Zemnieku saimniecībās izveidotās meliorācijas sistēmas šobrīd netiek uzskaitītas. 

Pēc Zemkopības ministrijas datiem, kopumā meliorācijai būtu pakļaujami 94% no Latvijas LIZ. Tā kā 
lielākā daļa meliorācijas sistēmu ir būvētas pirms 20-30 gadiem, tās ik gadus arvien vairāk nolietojas 
un šobrīd ap 15% meliorēto platību nedarbojas projektētajā režīmā. Lielās platībās meliorācijas 
sistēmas netiek pienācīgi apsaimniekotas un uzturētas kārtībā, rezultātā notiek zemju degradācija un 
pārpurvošanās32. Kā viena no problēmām valsts nozīmes ūdensnoteku apsaimniekošanā tiek minēti 
bebru postījumi. Dzīvnieki veido dambjus, rok pazemes ejas, kas traucē ūdensnoteku regulēšanu un 
uzturēšanu labā darba kārtībā. 

                                                           
32

 RAPLMpamn_190908_ZP; Valsts zemes politikas pamatnostādnes 2008. -2014.gadam 



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

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 58 

3.3.15. Pašvaldības nekustamais īpašums 

Smiltenes novada pašvaldība uz 01.01.2011. ir iereģistrējusi Zemesgrāmatā 26,32% no visas bilancē 
esošās zemes kopplatības. 

3.33.tabula. Pašvaldības bilancē esošā zeme grupu griezumā. 
Pašvaldības bilancē  
esošā zeme grupu  
griezumā   

Īpašumā  
esošās ha 

Lietošanā  
esošās ha 

Kopā ha No kopējā daudzuma  
reģistrēts  
Zemesgrāmatā (%)  

Kopā  575.99  1 612.53  2 188.52  26.32  

Datu avots: 2010.g. Publiskais pārskats. 

Pašvaldībai ir jāparedz finansējums, lai pašvaldības bilancē esošās zemes vienības reģistrētu 
zemesgrāmatā. 

Pašvaldībai pieder meži, visvairāk pašvaldībai piederošo mežu ir Smiltenes pilsētā, Grundzāles un 
Palsmanes pagastos. 

 

3.26.attēls. Meži valsts un pašvaldības īpašumā pa pagastiem. 
Datu avots: Valsts zemes dienests, 2011. 

No pašvaldībai piederošās zemes 50,61% sastāda meži. 

3.34.tabula. Pašvaldībām piekritīgā zeme un zeme pašvaldību īpašumā, meža zeme. 
 Pašvaldībai piekritīgā zeme 

ha 
No tiem mežs 

Zeme pašvaldības 
īpašumā ha 

No tiem mežs 

Smiltenes novads 1076,8 89,9 ha/8,34% 561,3 284,1/ 50,61% 

Datu avots: Valsts zemes dienests, 2011. 

Smiltenes novada pašvaldībai ir pietiekoši nekustamā īpašuma, lai īstenotu investīciju projektus, 
attīstītu mājokļu politiku. 

3.3.16. Sabiedriskie un skolnieku pārvadājumi 

Skolnieku pārvadājumiem 2011./2012. mācību gadā ir izveidots 21 skolēnu pārvadājumu maršruts. 
Vienā dienā tiek veikti 36 reisi (17 no rīta; 19 pēcpusdienā) un tiek pārvadāti līdz 386 bērni (uz skolu 
un no skolas). 
  

Smiltenes novadā dienā ir apmēram 30 reisi, kas ienāk un iziet no Smiltenes autoostas (ieskaitot uz 
Valmieru darba dienās 8 reisi). Vidēji mēnesī Smiltenes novadā tiek pārvadāti 15 000 pasažieru.  

Kopš 2011. gada sākuma pasažieru skaits pamatā nemainīgs – atsevišķos mēnešos lielāks, dažos 
mēnešos mazāks. 
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3.35.tabula.Valmieras transporta uzņēmuma apkalpotie maršruti Smiltenes novadā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datu avots: SIA “VTU Valmiera". 
 
2009. gadā ir slēgti 5 reisi: Smiltene- Valka reiss plkst.13:25, Smiltene- Mēri- Mežciems- Smiltene reiss 
plkst.7:45, Smiltene- Brantu skola- Smiltene reiss plkst.7:00, Smiltene- Rauna- Rīga reiss plkst.14:35, 
Smiltene-Valmiera reiss plkst.12:55. 

2010. gadā ir slēgti 3 reisi: Smiltene- Valka reiss plkst.15:35, Smiltene- Palsmane- Variņi- Ķeņģi- 
Smiltene reiss plkst.6:00 un plkst.19:40, Smiltene- Rauna- Rīga reiss plkst.5:20. 

Ir arī reisi, kuriem ir mainītas izpildes dienas. 

3.3.17. Publisko teritoriju labiekārtojums 

Katru gadu tiek sakārtotas vai rekonstruētas Smiltenes novada zaļās teritorijas pilsētā, atjaunojot 
zālienu, apstādījumus, tiek uzstādītas un atjaunotas mazās arhitektūras formas – soliņi, atkritumu 
tvertnes, velonovietnes.  

Pēdējo gadu nozīmīgākās ir sekojošas publisko teritoriju labiekārtošanas: 
- PII "Pīlādzītis" teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana, bērnu rotaļu laukumu ierīkošana 

Rīgas ielā 8A  10581 m² platībā, Mētras ielā 11A 450 m² platībā, 
- teritorijas apzaļumošana 10091 m² platībā Raiņa ielas un tās pieslēguma ielu kompleksā 

rekonstrukcija ietvaros un 3600 m² platībā, 
- Atmodas ielas un tās pieslēguma ielu kompleksā rekonstrukcija ietvaros un nogāžu 

nostiprināšana 400 m² platībā. 

3.36.tabula.Publisko teritoriju labiekārtojums un nepieciešamie uzlabojumi. 
Nr. Apdzīvota 

vieta/objekts 
Bērnu rotaļu 
laukums 

Labiekārtotas atpūtas 
vietas 

Norādes, info 
stendi 

Citi 

1. Smiltene Bērnu rotaļu 
laukums izveidots 
2002.g. 

Tepera ezera 
apkārtne 
 
 

 Labiekārtošanai sagatavots 
skiču projekts 

   Baznīcas laukums 1 – pilsētas kartes 
stends; 

 

   Klievezera apkārtne 
(LVM); 

  

   Vecais parks  Daļai sagatavots skiču 
projekts;  

Dārza iela - Smiltenes AO - Bāze 

Smiltene-Džindžas -Mēri-Smiltene 

Smiltene-Palsmane-Variņi-Ķeņģi-Smiltene 

Smiltene-Vijciems-Smiltene 

Smiltene-Aumeistari-Gauja 

Smiltene-Palsmane-Variņi-Gaujiena 

Smiltene-Krūklkalni-Launkalne-Mežciems-Smiltene 

8.CBR-Smiltene-Ķieģeļceplis-Launkalne-Smiltene 

8.CBR-Smiltene-Mežciems-Launkalne-Smiltene 

Smiltene-Launkalne-Ķieģelceplis-Smiltene 

Smiltene-Aumeistari-Valka 

Valka-Gauja-Aumeistari-Smiltene 

Smiltene-Rauza-Variņi-Smiltene 

Smiltene-Strenči-Ēvele-Smiltene 

Smiltene-Šķipeles-Jurģēni-Smiltene 

Smiltene-Vidaga-Smiltene 

Smiltene - Valmiera 

Smiltene-Valka 
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Jāatjauno strūklakas 

   Jaunais parks   

   Svērs pie Sašķeltās 
ģimenes 

  

   „Ceļinieku parks” (arī 
skeitparks) 

 Sagatavots labiekārtošanas 
tehniskais projekts 

   Jāņu kalns   

   Lazdukalns   

    3 velo info stendi; 
top 2 stendi pie 
ielām; 
6 norāžu stabi ar 
norādēm; 
3 afišu stabi 

 

2. Silva Bērnu rotaļu 
laukums izveidots 
2009.g. 

Dabas taka uz 
„Vecsautiņu” avotiem 

  

3. Bilska 2012.g. paredzēts 
izveidot rotaļu 
laukumu 

Bilskas ezera 
pludmale 
 

  

   Bilskas skvērs  2012. atjaunos 
apgaismojumu 

   Matuļu dabas taka   

4. Mēri 2012. gadā 
paredzēts izveidot 
rotaļu laukumu 

Mēru muižas parks 
 

  

5. Grundzāle Rotaļu laukums 
izveidots 2010.g. 

Dabas taka gar Palsas 
upi 
 

  

   Labiekārtota (kāpnes, 
soliņi) ūdens 
ņemšanas vieta no 
avotiņa 

  

   skeitparks   

7. Blome 2012. gadā 
paredzēts izveidot 
rotaļu laukumu 

Estrāde „Jeberleja” 
 

Pagasta kartes 
stends 

Atjaunot pirts kompleksu 
estrādē „Jeberleja” 

   Skvērs Blomē  Nepieciešams izveidot 
bērnu rotaļu laukumu, 
soliņus pie pašvaldības 
ēkas,   
aprīkot peldvietu  pie 
pagasta centra ezera, 
Izstrādāt un realizēt 
pagasta centra 
apzaļumošanas projektu, 

8. Launkalne Bērnu rotaļu 
laukums izveidots 
2009. gadā 

Skvērs pie pagasta 
pārvaldes ēkas 
 

Norāde uz dabas 
taku, 
 informācijas 
stends par 
Launkalnes dabas 
liegumu 

 

   Dabas taka 
”Veļukalns” 

  

9. Variņi Bērnu rotaļu 
laukums izveidots 
2008.g. - 2 

Parks Palsas upes 
krastā 

 Nepieciešams atjaunot 
gājēju tiltiņus pāri upei 

   Ozolu audze pie 
pamatskolas 

  

   Bērzu birzs pagasta   
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centrā 

    Norāde – Vilciņu 
ozols 

 

10. Vidzeme Bērnu rotaļu 
laukums izveidots 
2009.g. 

   

11. Brutuļi Nav    

12. Kalnamuiža Nav Muižas komplekss  Pieder IZM 

13. Niedrāja 
teritorija 

 Takas un 
labiekārtojums (LVM) 

  

14. Silvas 
dendroloģiskais 
parks 

 Labiekārtojums 
(LVM) 

  

15. Cērtenes 
pilskalna 
teritorija 

 Takas un 
labiekārtojums (LVM; 
Krustceles) 

  

16. Biedrības 
„Ekolauks” 
objekti 

 Abula Kritnis, 
Smiltenes pag.  

  

   Bļodakmens, Brantu 
pag. 

  

   Zauskas priede 
Smiltenes pagastā 

  

17. Palsmane 2008. ierīkots pie 
kultūras nama  

Skvērs pie kultūras 
nama 

 Biedrības „Spēkavots” 
projekts, 
nepieciešams ierīkot 
soliņus 

   Atpūtas vieta centrā 
(aiz autoostas)  

  

   Palsmanes parks   Ir soliņi, nepieciešami info 
stendi  

18. Strāķkalni   Publiski pieejama 
peldvieta  

 Biedrības „Māsas 
Veronikas” projekts  

19. Pie Rauzas upes  Info stends par 
NATURA 2000 un 
upes pērļgliemeni, 
kura ir šajā teritorijā 
aizsargājama  

 Sadarbībā ar Malakologu 
biedrību.  

20. Smiltenes 
pagasts 

   Nepieciešams info stends 
uz Smiltenes pagasta un 
Plāņu pagasta robežas, 
autoceļš Smiltene – Strenči  

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība, 2011. 

Smiltenē un Smiltenes novada pagastos ikgadējo talku laikā tiek veikti ainavu sakopšanas darbi. 
Variņu pagastā 2009. gadā tika iestādīta ozolu birzs pie pamatskolas un bērzu birzs Variņu pagasta 
centrā, sakopts Palsas upes kreisais krasts 1,5 km garumā, uzstādīts bērnu rotaļu laukums pie Variņu 
pamatskolas, labiekārtots parks Palsas upes krastā33. Palsmanes pagastā 2010. gadā veikta estrādes 
teritorijas labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana, izveidota „zaļā klase” pie Palsmanes 
speciālās internātpamatskolas, ir ierīkots skvērs pie Palsmanes Kultūras nama. 

Nozīmīgākās nepieciešamo investīciju jomas ir ēku energoefektivitātes pasākumi, ielu un ceļu 
rekonstrukciju, ūdenssaimniecības attīstība. 

Smiltenes novadā ir nepietiekams bērnu rotaļu laukumu skaits, īpaši pagastu teritorijās. Ir 
nepieciešams atjaunot kartes stendus ar informāciju uz novada robežas pie lielākajiem autoceļiem.  

                                                           
33

 Plānošanas dokumenta „Variņu pagasta teritorijas plānojums” monitoringa ziņojums, 2011. 
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Pilsētas un ciemu labiekārtojums, pieejamība bērniem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ģimenēm 
ar bērniem ir viens no būtiskiem ērtas un pievilcīgas dzīves vides nosacījumiem, kas nosaka  aktīvās 
atpūtas iespējas un veicina  veselīgu dzīvesveidu. 

Publisko teritoriju labiekārtojums cieši saistās ar publiskās telpas attīstību, pilsētas un ciemu 
raksturīgajām ainavām, arhitektūras stilu un tam kopumā ir liela nozīme pilsētas un novada 
iedzīvotāju dzīves apstākļu veidošana. Pilsētas vides kvalitāte un pieejamība ir viens no faktoriem, lai 
piesaistītu uz zinātnes atziņām balstītus uzņēmumus, kvalificētu un radošu darbaspēku un tūristus 
Smiltenes novadam. Tādēļ jāpalielina arhitektūras, infrastruktūras plānošanas un pilsētplānošanas 
savstarpējā mijiedarbība, lai radītu pievilcīgas, lietotāju vajadzībām paredzētas sabiedriskās telpas, 
ārējās telpas labiekārtojumu un sasniegtu augstus standartus attiecībā uz dzīves vidi. Īpaši nozīmīgi 
tas ir arhitektūras mantojuma saglabāšanā un sasaistē ar jauniem vides objektiem, vides pieejamību 
visai sabiedrībai, tikai konkrētai pilsētai un vietai raksturīgo labiekārtojumu – soliņi, apgaismojums, 
ietvju ielikuma raksti, kas kopumā veido sabiedriskas telpas un to pilsētvides un arhitektūras vērtību34. 

Pašvaldībai sadarbībā ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem kopīgi jārada un jāsaglabā funkcionālas un 
labi projektētas pilsētu teritorijas, infrastruktūras un pakalpojumi. Piedāvātās ir sekojošas iespējas: 

- tehnisko projektu izstrādes gaitā organizēt metu konkursus, piesaistot vairākus arhitektu, 
plānotāju birojus radošu ideju attīstībai, dažādu speciālistu žūriju labāko darbu izvērtēšanai, 

- radošās pilsētas un/vai ciemu spēles, un diskusijas un citas inovatīvas metodes, iesaistot 
plašāku sabiedrību pilsētas un/vai ciemu teritorijas attīstības redzējumus meklējot, 

- mākslinieku plenēri, radošās darbnīcas, atainojot pilsētvidi un meklējot tikai Smiltenes 
pilsētai un novadam raksturīgo, 

- jauniešu, skolēnu, bērnu radošie konkursi, izstādes par pilsētas vides attīstību un nākotnes 
perspektīvu.  
 

3.3.18. Industriālās teritorijas 

Atbilstoši Smiltenes novada teritorijas plānojumam Smiltenes novadā var izdalīt 20 industriālās 
teritorijas - ražošanas teritorijas, kuras ir izveidotas un darbojas, vai kuru izveide ir uzsākta vai daļēji 
pabeigta (daļēji sagatavota infrastruktūra, daļēji apgūta pieejamā teritorija u.tml.). Teritorijās darbojas 
vai varētu darboties vairāki uzņēmumi. 

Industriālās teritorijas izvietojušās galvenokārt pie novada lielākajām apdzīvotajām vietām, kur ir 
pieejami darbinieki un apdzīvoto vietu infrastruktūra, kā arī pie lielākajiem novadu šķērsojošajiem 
autoceļiem. Industriālās teritorijas galvenokārt ir privātīpašumi. 

Bez uzskaitītajām (15.pielikumā) ražošanas zonām Smiltenes novadā ir daudzas lielākas un mazākas 
ražošanas teritorijas, kurās darbojas 1 uzņēmums, vai teritorija ir mazāka par 2 ha, un kurām 
nepieciešamas komunikācijas. 

Novadā ir samērā daudz lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumi, kuru pastāvēšanai un attīstībai 
nepieciešams kvalitatīvs ceļš, kā arī būtiski izveidot atbilstošu elektrības nodrošinājumu.  

3.3.19. Tehniskās infrastruktūras izvērtējums un secinājumi 

Smiltenes novadam ir stratēģiski izdevīga atrašanās vieta – Vidzemes reģiona centrā, valsts galvenā 
autoceļa A2 Latvija – Igaunijas robeža tuvumā. Laba satiksmes infrastruktūra nosaka pilsētas 
pieejamības potenciālu. Smiltenes novada pagastu centrus un Smiltenes pilsētu savieno asfaltētu 
ceļu tīkls, kas rada iespējas veidot funkcionāli vienotu un savstarpēji integrētu apdzīvoto vietu 
struktūru. Tomēr pilsētas ielu un novada ceļu, pagastu ciemu ielu tehniskā kvalitāte nav 
apmierinoša. Smiltenes pilsētā daudzām ielām nav lietus ūdens kanalizācija, nav energoefektīvs 
ielu apgaismojums, neapmierinoša ietvju un celiņu kvalitāte. Pagastu teritorijās kā problēma tiek 
minēta valsts vietējo un reģionālo autoceļu uzturēšana ziemas apstākļos, jo sniega tīrīšanu un 
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 Leipcigas Harta par ilgtspējīgām Eiropas pilsētām, 2007. 
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autoceļu kaisīšana netiek nodrošināta savlaicīgi. 

Būtiska ir interneta un mobilo sakaru pieejamība, kas nav kvalitatīva visā Smiltenes novada 
teritorijā, to nepieciešams attīstīt, lai, aktivizējot pilsētu un lauku sadarbības formas, pilnveidotu  e-
pakalpojumus, radot kvalitatīvus dzīves apstākļus jaunu iedzīvotāju grupu piesaistīšanai dzīvei 
novada lauku apvidos. 

Ir jāpievērš uzmanība vides infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai – ūdenssaimniecības 
modernizācijai vismaz 6 pagastu ciemos, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanai, 
šķirošanas attīstībai, iedzīvotāju informētībai par vides aizsardzības prasībām un atkritumu 
šķirošanu. 

Attīstot un labiekārtojot teritorijas, nav mazsvarīgi ievērot augstas būvkultūras vērtības, kas 
apvieno novadam un reģionam raksturīgo arhitektūras mantojumu ar modernajām tendencēm, 
radītu atšķirīgu un kvalitatīvu, radošu dzīves vidi. 

3.4. Mājokļi 

Smiltenes novada attīstībai un iedzīvotāju piesaistei būtiska nozīme ir mājokļu politikai. Šobrīd tiek 
uzskatīts, ka dzīvojamais fonds ir nepietiekošs, par ko liecina arī dzīvokļu rindas novada pašvaldībā. 

Visizplatītākais mājokļu veids Smiltenē ir atsevišķs dzīvoklis (1294). Gandrīz 2 reizes mazāk pilsētā ir 
mājokļu individuālās mājās (775). Privātīpašumā ir 94,5% dzīvojamo mājokļu platību, savukārt 
pašvaldības īpašumā ir 1,5% (neprivatizēti dzīvokļi, kuros mīt īrnieki) no kopējās dzīvojamās platības 
pilsētā, tādejādi tai ir nebūtiska ietekme dzīvojamo platību sektorā. Pēc mājokļu īpašuma piederības 
pilsētā dominē privātie mājokļu – 1386. 

Mājokļu lielums Smiltenē ir ievērojami atšķirīgs. Visvairāk pilsētā ir mājokļu ar 2 istabām (860), tad 
mājokļu ar 3 istabām (591) un 1 – istabas mājokļu (297). Būtiskākā daļa dzīvojamās platības neatbilst 
mūsdienu prasībām, kā arī ir nolietota.  

Smiltenes pilsētas dzīvojamais fonds sastāv no kopējās platības 3230 m2, kurās ir saglabājušies  47 
dzīvokļi. Pēc dzīvojamo ēku privatizācijas pabeigšanas privātīpašumā ir 203 153 m2 dzīvojamās 
platības. Tādējādi pašvaldības nozīme dzīvojamo ēku uzturēšanā un apsaimniekošanā ir būtiski 
mazinājusies. 

Mājokļu būvniecības periodi parāda, ka to nolietojums ir ievērojams un nepieciešamas investīcijas 
mājokļu kvalitātes uzlabošanai. Turklāt 60.-80. gadu laikā celtiem mājokļiem ir būtiskas 
energoefektivitātes problēmas, jo celtniecības standarti tika balstīti uz lētu enerģijas resursu 
pieejamību ilgtermiņā, tādējādi ekonomējot būvniecībā.  

Kredītu finansējuma pieejamība pēdējo gadu laikā mājsaimniecībām ir ļāvusi veikt kosmētiskos 
remontdarbus savos mājokļos, ka arī logu, radiatoru nomaiņu. Tā ka šādiem darbiem nav 
nepieciešama speciāla būvatļauja, tad šo uzlabojumu apjoms nav precīzi nosakāms.35 

2010. gadā Smiltenes novada sociālajā dienestā dzīvokļu rinda tika pārreģistrēta, 2011. gadā rindā ir 6 
ģimenes.  

Interesi par dzīvojamo platību Smiltenes pilsētā apliecina gan sludinājumi laikrakstos un interneta 
portālos par vēlmi īrēt dzīvokļus. Intervijās ar uzņēmējiem un pagastu pārvalžu speciālistiem ir 
noskaidrots, ka vairākos uzņēmumos ir vakantas darba vietas un ir vēlme piesaistīt speciālistus no 
citām Latvijas pilsētām vai novadiem, bet ir sarežģīti, īpaši jaunajiem speciālistiem, atrast dzīvojamo 
platību. Īres dzīvokļus ir iespējams veidot pašvaldību neizmantotajās ēkās, piemēram, bijušajās 
izglītības iestādēs. 
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  Smiltenes novada integrētās attīstības programma 2008.-2014.gadam. 
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3.4.1. Pašvaldības dzīvojamais fonds 

Smiltenes novada pagastos ir pašvaldībām piederoši dzīvokļi, kuri tiek izīrēti, tomēr daļa dzīvojamā 
fonda ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, nepieciešami remonti un rekonstrukcijas. Lielākais dzīvokļu 
skaits ir Launkalnes un Palsmanes pagastos. 

3.37.tabula. Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošie dzīvokļi un ēkas. 

Nr. Teritorija Dzīvokļu 
skaits 
kopā 

t.sk. 1 
istabas 

t.sk. 2 
istabas 

t.sk. 3 
istabas 

t.sk. 4 
istabas 

Apmieri
nošā 
stāvoklī 

Kritiskā 
stāvoklī 

Citas 
ēkas 

m² kopā 

1. Brantu 
pagasts 

6  5 1 - 3 3 - 88,3 

2. Bilskas 
pagasts 

13 4 5 4 - 13 - - 734,4 

3. Blomes 
pagasts 

15 6 8 - - 15 -  666,14 
 

4. Grundzāles 
pagasts 

31 26 5 -  28 3 - 1235,5 

5. Smiltenes 
pagasts 

5 1 1 3 - 5 - Admi-
nistrā-

cijas ēka 

324,6 

6. Launkalnes 
pagasts 

43 12 25 3 2 43 - 1māja 1474,6 

7. Palsmanes 
pagasts 

40 14 17 9 - 36 4 - 1812,5 

8. Variņi 
pagasts 

10 2 8   10 - - 478.4 

9. Smiltenes 
pilsētā 

47 - - - - - - - - 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība, 2011. 

Variņu pagastā pašvaldības dzīvojamais fonds ir pietiekams - ir pašvaldības īres dzīvokļi Variņos, brīvi 
dzīvokļi ir SIA „Palsa”. Dzīvojamā fonda labiekārtotība (nodrošinājums ar ūdensvadu, kanalizāciju, 
siltumu, ceļiem) pagasta centrā ir pietiekama36. 

Mājokļu attīstības tendences atspoguļo būvniecības pieteikumu skaits. No kopējo Smiltenes novada 
būvniecības pieteikumu skaita, dzīvojamās mājas sastāda tikai sesto daļu. 

 

3.27.attēls. Būvniecības pieteikumu skaits Smiltenes novadā 2011.gada 8 mēnešos. 
Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība. 
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 Plānošanas dokumenta „Variņu pagasta teritorijas plānojums” monitoringa ziņojums 2009.-2011., Smiltenes 
novada pašvaldība, 2011. 
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Lai piesaistītu privātos investorus un nekustāmā īpašuma attīstītājus mājokļu jautājumu risināšanā, 
Smiltenes novada pašvaldība ir izstrādājusi divus detālplānojumus dzīvojamo māju apbūvei pilsētas 
teritorijā: 

- pilsētas teritorijai „Audēju iela 14” plānotā (atļautā) izmantošana ir Apstādījumu teritorija, 
Daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorija un Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, 

- teritorijai „Audēju iela 20 un Rīgas iela 11” (atļautā) plānotā izmantošana ir Jaukta darījumu, 
sabiedrisko objektu un dzīvojamās apbūves teritorija, Daudzstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija un Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija. 

Savrupmāju teritorija ir paredzētas arī Launkalnes pagasta zemesgabalā nr.2., kuram ir izstrādāts 
detālplānojums. 

Pašvaldības uzņēmums SIA „Smiltenes NKUP” piesaistījis līdzekļus 2 daudzdzīvokļu dzīvojamo namu 
siltināšanai. 2011. gadā siltināta ēka Daugavas ielā 64, 2012. gadā plānots siltināt ēku Pils ielā 7. 

3.4.2. Secinājumi 

Smiltenes novada pagastos svarīga ir pašvaldībai piederošu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, 
ir nepieciešamība veikt energoefektivitātes pasākumus. Tā kā pagastu pārvaldes vai 
apsaimniekošanas uzņēmumi neveic namu apsaimniekošanu, nav veikti remontdarbi, nomainīti 
koplietošanas telpu logi, ēkās nav pievilcīga dzīves vide.  

Galvenie priekšnoteikumi ilgtspējīgiem komunālajiem pakalpojumiem ir energoefektivitāte un 
dabas resursu ekonomiska izmantošana, kā arī pakalpojumu ekonomiskā efektivitāte. Jāuzlabo 
ēku energoefektivitāte. Tas attiecas gan uz esošajām, gan jaunajām ēkām. Dzīvojamā fonda 
atjaunošana var ievērojami ietekmēt energoefektivitāti un iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanu. Īpaša uzmanība jāpievērš vecām un nekvalitatīvām ēkām. Optimizēti un funkcionējoši 
infrastruktūras tīkli un energoefektīvas ēkas samazinās gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju 
izmaksas37.  

Pašvaldības dzīvojamā fonda neesamība bieži ir par iemeslu, kādēļ novads zaudē esošus 
iedzīvotājus, viens no iemesliem, kādēļ uz dzīvi Smiltenes novadā neatgriežas vai neienāk 
iedzīvotāji, kuri šeit var atrast darbu. Par dzīvesvietas izvēli Smiltenes novadā interesenti 
lielākoties ir cilvēki ar zemiem vai vidējiem ienākumiem, kuriem nav hipotekāro kredītu iespējas, 
lai mājokli iegādātos.  

Smiltenes novadā ir vairāki pašvaldības īpašumi, kuriem viens no izmantošanas veidiem varētu būt 
mājokļi. Pašvaldībai ir telpas, kas būtu pielāgojamas pašvaldības nomas dzīvokļiem, tā piedāvājot 
dienesta dzīvokļus kvalificētiem speciālistiem.  

3.5. Pašvaldības pārvaldes resursi  

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", pašvaldības galvenās funkcijas ir: 
- organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, gādāt par savas administratīvās teritorijas  

labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 
- gādāt par iedzīvotāju izglītību, kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu  

un tautas jaunrades attīstību; 
- nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu,  

nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību; 
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 LEIPCIGAS HARTA par ilgtspējīgām Eiropas pilsētām, Leipcigā, 2007. gada 24.–25. maijā. 
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- sekmēt uzņēmējdarbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 
samazināšanu; 

- gādāt par sabiedrisko kārtību novadā.  

Smiltenes novada dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam 
sastāv no 15 deputātiem. 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, ir izveidotas 3 pastāvīgas 
komitejas - Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja 10 deputātu sastāvā; Kultūras, 
izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja 7 deputātu sastāvā; Sociālo un medicīnas jautājumu 
pastāvīgā komiteja 4 deputātu sastāvā. 
 
11 komisijas: 

- Administratīvā komisija; 
- Apstādījumu saglabāšanas komisija; 
- Civilās aizsardzības komisija; 
- Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija; 
- Ekspertu komisija; 
- Licencēšanas komisija; 
- Iepirkumu komisija; 
- Komisijai bērnu uzņemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas 

izglītības grupās pie skolām; 
- Politiski represēto personu lietu komisija; 
- Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija; 
- Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisijas. 

Smiltenes novada dome un tās struktūrvienības veic likumā noteiktās funkcijas, veicinot novada 
attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību. Smiltenes novada darbu vada domes 
priekšsēdētājs un izpilddirektors. Lai nodrošinātu pilsētas un lauku teritoriju iedzīvotāju vienlīdzīgu 
pieeju pašvaldības pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir iespēja pamatpakalpojumus saņemt arī savos 
pagastos.  

Pagastu pārvaldes nodrošina sekojošus pakalpojumus: 
- pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības 

kompetencē esošajiem jautājumiem;  
- pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota 

pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un ieņēmumus no budžeta 
iestāžu maksas pakalpojumiem; 

- nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā noteiktajā kārtībā; 

- nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem;  
- nodrošina pagasta pārvalžu teritorijā atrodošos un pakļautībā esošo iestāžu un 

struktūrvienību darbību. 

Plānošanas un investīciju piesaisti pašvaldībā nodrošina Attīstības un plānošanas nodaļa, kurai, 
analizējot piesaistītos līdzekļus un īstenotos projektus, ir pietiekoša kapacitāte.  

Uzņēmējdarbības vidi vistiešāk ikdienas darbā atbalsta pašvaldības tūrisma informācijas centrs 
(informācijas apmaiņa ar tūrisma un pakalpojumu uzņēmumiem, mārketinga aktivitāšu īstenošana, 
u.c., sīkāk skat. 4.3.1.apakšnodaļu), kā arī pašvaldībā strādājošie 4 lauku attīstības speciālisti, kuru 
galvenie darba pienākumi ir saistīti lauku uzņēmēju un zemnieku saimniecību konsultēšanu lauku 
attīstības un lauksaimniecības jautājumos, tehniskās palīdzības sniegšana dokumentācijas 
sagatavošanā un zemkopības problēmu un metožu jautājumos (sīkāk skat. 4.3.2.apakšnodaļu). 

2012. gada 1.februārī Smiltenes novada domē strādā 59 darbinieki, bet domei pakļautajās 29 iestādēs 
kopumā strādā 704 darbinieki. 
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3.38.tabula.Dokumentu aprite un apmeklētāju skaits pašvaldībā. 

  

Ienākošie 
dokumenti 
2010.g. 

Izejošie 
dokumenti 
2010.g. 

Ienākošie 
dokumenti 
2011.g. 

Izejošie 
dokumenti 
2011.g. 

Apmeklētāju 
skaits 
pašvaldībā 
2011.g. 

Grundzāles pag. pārv. 984 1241 1187 230 1520 

Bilskas pag. pārv. 145 53 250 100 1650 

Palsmanes pag. pārv. 910 1822 804 870 3700 

Smiltenes pag. pārv. 447 1056 201 123 1265 

Blomes pag. pārv. 91 373 102 359 1079 

Launkalnes pag. pārv. 66 181 51 153 1755 

Brantu pag. pārv. 717 398 623 427 600 

Variņu pag. pārv. 604 733 360 323 1630 

Smiltene (domes 
administrācija) 

2600 2328 2959 2677 20240 

Kopā 6564 8185 6537 5262 33439 

Datu avots: Smiltenes novada domes kancelejas nodaļa. 

Lielākais apmeklētāju skaits ir pašvaldības teritoriālajās vienībās ar lielāko iedzīvotāju skaitu – 
Smiltenes pilsētā un Palsmanē. Salīdzinot, uz pusi mazāks kā Palsmanē, apmeklētāju skaits ir Variņos, 
Bilskā un Grundzāles pagastu pārvaldēs.  

3.5.1. Iedzīvotāju pilsoniskā aktivitāte 

Salīdzinot ar valsts iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti vēlēšanās, Smiltenes novadā tā gandrīz ir par 3% 
augstāka, tomēr nedaudz zemāka nekā Vidzemes reģionā kopumā. 

3.39.tabula. Vēlētāju aktivitāte 11. Saeimas vēlēšanās valstī, Vidzemes reģiona un Smiltenes novadā. 

Teritorija Vēlētāju skaits Kopējā aktivitāte % 

Valstī 1542700 917713 59.49% 

Vidzeme 408911 263151 64.35% 

Smiltenes novads 11241 71 47 63.58% 

Datu avots: http://www.velesanas2011.cvk.lv/activities.html 

Viszemākā aktivitāte ir Latgales reģiona Ciblas novadā, kur nobalsojuši 36.23% iedzīvotāju. Augstākā 
aktivitāte Carnikavas novadā 101.61% un Saulkrastu novadā nobalsojuši 129.42%. 

Tautas nobalsošanā par valsts valodas statusu Smiltenes novadā 98,34% balsstiesīgo iedzīvotāju 
nobalsoja pret valsts valodas statusa piešķiršanu krievu valodai, kas liecina par izteiktu valsts 
piederības izjūtu un patriotismu. 

3.40. tabula. Vēlētāju aktivitāte Smiltenes novadā, Vidzemes reģionā un Latvijā 2012. gada 18. 
februāra tautas nobalsošanā par likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" 
pieņemšanu. 

Apgabals Balsošanas rezultāts 

 PAR PRET Nederīgas 

Valstī 273347 821722 3524 

Vidzeme 35164 262643 706 

Smiltene 141 8398 10 

Datu avots: http://web.cvk.lv/pub/public/30256.html 

http://www.velesanas2011.cvk.lv/report-activities-9416.html
http://www.velesanas2011.cvk.lv/activities.html
http://www.tn2012.cvk.lv/report-results-2.html
http://web.cvk.lv/pub/public/30256.html
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3.5.2. Pašvaldības dialogs ar sabiedrību 

Informācija par Smiltenes novada pašvaldības darbu, domes sēdēm, pieņemtajiem lēmumiem, 
sniegtajiem pakalpojumiem, organizētajiem pasākumiem un citām aktivitātēm ir pieejama: 

- Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv;  
- Smiltenes novada Domes vēstis; 
- Smiltenes TV sagatavotajos sižetos. 

Smiltenes novada Domes vēstis sniedz daudzpusīgu informāciju ne tikai par saistošajiem noteikumiem 
un pieņemtajiem lēmumiem, bet arī par notikumiem pilsētā, kultūras un izglītības pasākumiem un 
citu noderīgu informāciju. Būtiski, ka izdevums ir pieejams ikvienam vai nu drukātā veidā, vai arī 
elektroniskā versija pašvaldības mājas lapā. Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas izdevums 
 „Smiltenes novada Domes Vēstis” iznāk kopš 2010. gada, 1 reizi mēnesī (pēdējā mēneša piektdienā) 
un tiek izplatīts  bez maksas pašvaldības iestādēs un pilsētas tirdzniecības centrā „Centrs", tā tirāža ir 
2000 eksemplāru. 

Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta, aicinot piedalīties sabiedriskajās apspriešanās, ir iespēja 
uzrakstīt mājas lapā vēstuli domei un elektroniski mājas lapā saņemt atbildi no pašvaldības. Domes 
vadībai, deputātiem un speciālistiem ir noteikti iedzīvotāju pieņemšanas laiki, kad ikviens interesents 
var risināt un uzdot nepieciešamos jautājumus. 

3.5.3. Pašvaldības e-pakalpojumi 

VRAA pētījumā „Reģionu attīstība Latvijā 2010” ir veikts pašvaldību mājas lapu apskats līdz 2011. gada 
jūnijam. Smiltenes novada mājas lapā tiek nodrošināts informācijas pieejamības un pakalpojumu 
elektronizācijas līmenis ar iespēju – lejupielādējamas pakalpojumu veidlapas. Smiltenes pašvaldības 
mājas lapā ir norādīta sadaļa „Pakalpojumi”, ir iespēja elektroniski nosūtīt vēstuli domei, aizpildīt 
noteiktas veidlapas. Informācija par pakalpojumiem, pakalpojumu strukturēšana ir veikta atbilstoši 
dzīves situācijai. Vēl nav pieejams Smiltenes novada pašvaldības pakalpojumu apraksts portālā 
www.latvija.lv, nav informācijas par e-iespējām.  

Mājas lapā nepieciešams nodrošināt informāciju angļu un krievu valodā. 

Pašvaldības mājas lapai vidējais apmeklētāju skaits 2011. gada laikā dienā ir 500–600, vidēji 11 000 
mēnesī. Populārākās sadaļas – sludinājumi un aktualitātes. Atgriezeniskā saikne tiek noskaidrota 
aptauju veidā. 

2011. gada novembrī mājas lapā 29 pašvaldības pakalpojumiem ir pieejami apraksti. 

Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā ir sekojošo pakalpojumu apraksti: 
- Baznīcā noslēgto laulību reģistrācija 
- Ceremoniju organizēšana 
- Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana 
- Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana 
- Dzimšanas faktu reģistrācija 
- Dzimšanas reģistra papildināšana sakarā ar adopciju 
- Laulību reģistrācija 
- Miršanas faktu reģistrācija 
- Paternitātes atzīšana, noteikšana vai dzimšanas reģistra papildināšana 
- Tautības ieraksta maiņa 
- Vārda, uzvārda ieraksta maiņa. 

Publisko pasākumu organizēšanai Smiltenes novadā, saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto kārtību, ir 
jāsaņem Smiltenes novada domes atļauja, ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms attiecīgā pasākuma 
norises sākuma iesniedzot  iesniegumu. Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu 
izskatīšanas komisija lēmumu pieņem 10 dienu laikā no iesniegšanas datuma (ja iesniegums un visi 
nepieciešamie dokumenti  ir iesniegti ne vēlāk kā 15 dienas līdz pasākumam). 

Sociālā palīdzība, pabalsti: 
- Apbedīšanas pabalsts 

http://www.smiltene.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.smiltene.lv/socialie_pabalsti
http://www.smiltene.lv/socialie_pabalsti/open/541
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- Aprūpes mājas 
- Brīvpusdienu pabalsts skolēnam 
- Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 
- Izziņa par trūcīgo statusa piešķiršanu 
- Izziņas par atbrīvojumu no pacienta līdzmaksājuma 
- Ģimenes pabalsts (pabalsts mācību līdzekļu iegādei) 
- Maksas atlaides pabalsts pirmsskolas izglītības iestādē 
- Pabalsts bērna uzturam un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenē 
- Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai 
- Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā 
- Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts 
- Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai 
- Uzziņas un konsultācijas Sociālajā dienestā. 

Tūrisma pakalpojumi: 
- Tūrisma pakalpojumu reklamēšana, izvietojot informatīvus materiālus 
- Tūrisma informācijas sniegšana 
- Tūrisma informatīvo materiālu izplatīšana38 

Smiltenes novada pašvaldība ir paredzējusi ieviest elektronisko dokumentu aprites sistēmu Namejs. 
Visas pašvaldības iestādes un pagastu pārvaldes vēl nav saslēgtas vienā sistēmā, izņemot sociālā 
dienesta pakalpojumus. 

Tuvākajā laikā ir nepieciešama pašvaldības sniegto pakalpojumu elektronizācija, vienotas 
elektronizētas dokumentu vadības sistēmas ieviešana. Diemžēl pašvaldības institūcijām nav pietiekoši 
informācijas no atbildīgajām valsts iestādēm, kādā veidā ir paredzēta e-pakalpojumu sniegšana, nav 
skaidrs, cik izmaksās pašvaldību e-pakalpojumu iekļaušana www.latvija.lv portālā, kā notiks 
autorizācija, kādas procedūras ir paredzētas, lai iedzīvotāji var izmantot e-pakalpojumus minētajā 
portālā. Kā viens no tuvākajiem uzdevumiem ir vienas pieturas aģentūras principu ieviešana, kas 
balstās moderno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā. 

Kopš 2011. gada Smiltenes novada pašvaldība konkursa kārtībā līdzfinansē NVO īstenotos projektus 
sporta, kultūras, izglītības, sociālajā jomā un vides labiekārtošanā. 2011.gadā 3000 Ls apjomā tiek 
līdzfinansēti 8 NVO projekti. 

 

3.5.4. Publiskie interneta pieejas punkti 

Smiltenes novada pašvaldībā ir 13 publiskie interneta pieejas punkti (turpmāk tekstā – PIPP) 
bibliotēkās, pagasta pārvalžu un izglītības iestāžu telpās. Ar publisko interneta pieejas punktu 
starpniecību iespējams nodrošināt daļu pašvaldības pakalpojumus arī tādās vietās, kur nav 
pašvaldības pārvalžu vai citu iestāžu (Loberģi, Aumeistari, Brutuļi). 

3.41.tabula. Publisko interneta pieejas punktu pakalpojums  novada teritorijā. 

Ēkas 
pamatizmantošanas 
veids 

Adrese Interneta 
pieslēguma 
veids 

Interneta 
pakalpojumu 
sniedzējs 

Maksimālais 
datu 

apmaiņas 
ātrums 

Apmeklētāju 
skaits 

Bibliotēkas telpas „Aptiekas māja” Grundzāles 
pagasts 

bezvadu 
internets 

Telia 256 300 

Pagasta pārvaldes 
telpas 

„Pašvaldības māja”, Bilskas 
pagasts 

bezvadu 
internets 

Telia 1 771 

Bibliotēkas telpas Cēsu iela 13, Blome bezvadu 
internets 

Telia 2 980 

Bibliotēkas telpas Rīgas iela 71, Vidzeme, 
Brantu pagasts 

bezvadu 
internets 

Telia 256 kbps 2186 

                                                           
38

 http://www.smiltene.lv/Pakalpojumi_novads (skatīts, 27.11.2011.) 

http://www.smiltene.lv/socialie_pabalsti/open/542
http://www.smiltene.lv/socialie_pabalsti/open/548
http://www.smiltene.lv/socialie_pabalsti/open/550
http://www.smiltene.lv/socialie_pabalsti/open/543
http://www.smiltene.lv/socialie_pabalsti/open/556
http://www.smiltene.lv/socialie_pabalsti/open/549
http://www.smiltene.lv/socialie_pabalsti/open/555
http://www.smiltene.lv/socialie_pabalsti/open/544
http://www.smiltene.lv/socialie_pabalsti/open/554
http://www.smiltene.lv/socialie_pabalsti/open/545
http://www.smiltene.lv/socialie_pabalsti/open/553
http://www.smiltene.lv/socialie_pabalsti/open/546
http://www.smiltene.lv/socialie_pabalsti/open/551
http://www.smiltene.lv/turisma_pakalpojumi
http://www.smiltene.lv/turisma_pakalpojumi/open/560
http://www.smiltene.lv/turisma_pakalpojumi/open/559
http://www.smiltene.lv/turisma_pakalpojumi/open/558
http://www.latvija.lv/
http://www.smiltene.lv/Pakalpojumi_novads
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Pagasta pārvaldes 
telpas 

Tilita iela 5, Grundzāles 
pagasts 

bezvadu 
internets 

Telia 1 650 

Bibliotēkas telpas  Loberģi, Mūri, Bilskas pagasts bezvadu 
internets 

Telia 1 82 

Bibliotēkas telpas Kultūras nams, Palsmanes 
pagasts 

bezvadu 
internets 

Lattelecom 2 1822 

Bibliotēkas telpas Baznīcas laukums 13, 
Smiltene 

kabelis 
(t.sk. DSL) 

Lattelecom 4 15552 

Bibliotēkas telpas „Pilskalni” Launkalnes bezvadu 
internets 

Lattelecom 2 475 

Izglītības iestādes 
telpas 

Kalnamuiža – 5; Smiltenes 
novads 

kabelis 
(t.sk. DSL) 

Lattelecom 5 1235 

Pagasta pārvaldes 
telpas 

Oktobra iela 3A, Variņu 
pagasts 

bezvadu 
internets 

Telia 1 1000 

Bibliotēkas telpas Birzuļu bibliotēka, „Tautas 
nams” Mēros, Bilskas pagasts 

bezvadu 
internets 

Telia 1 300 

      

Bibliotēkas telpas Oktobra iela 13, Variņi, Variņu 
pagasts 

bezvadu 
internets 

Telia 1 960 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība, 2011. 

Lai noskaidrotu iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to kvalitāti un 
pieejamību, kā arī noteiktu nepieciešamos uzlabojumus, regulāri reizi gadā jāveic novada iedzīvotāju 
aptauja. Pieejamības nodrošināšanai viena no iespējām ir pašvaldības iestādēs izvietot termināļus,  
kuros pieejami pašvaldības elektroniskie pakalpojumi. 

3.5.5. Sadarbība ar apkārtējām pašvaldībām 

Smiltenes novada pašvaldības deputāti darbojas Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē, 
kurā ietilpst viens deputāts no katras Vidzemes pašvaldības. 

Sadarbībā ar 21 pašvaldību tiek organizēta atkritumu apsaimniekošana – nodibināts SIA „ZAAO”. 

3.42.tabula. Pašvaldību sadarbības jomas. 
Novads  Pašvaldību saskarsmes un interešu jomas 

Kaimiņu pašvaldības – Gulbenes, Priekuļu, 
Vecpiebalgas, Strenču, Valkas, Raunas, Apes, 
Beverīnas novadi 

Pārrobežu sadarbība 
Sporta, kultūras attīstība, pasākumu organizēšana 
Transporta infrastruktūras uzturēšana 
Īpaši aizsargājamo teritoriju apsaimniekošana 
Vides kvalitātes nodrošināšana Gaujas upes baseinā 
Sabiedriskie pārvadājumi 

Valmiera Veselības aprūpe, slimnīcas pakalpojumi 
Klejojošo dzīvnieku patversme 
Valsts iestāžu pakalpojumi 
Augstākās izglītības pakalpojumi 
Sabiedriskie pārvadājumi 
Vidzemes Olimpiskais centrs 

Cēsis Sabiedriskie pārvadājumi 

Valka Valsts iestāžu pakalpojumi 

Strenči Psihoneiroloģiskā slimnīca 

Rūjiena, Seda Pansionāta pakalpojumi 

Vidzemes Ziemeļu funkcionālais pilsētu tīkls 
(Cēsis-Rauna-Valmiera-Smiltene) 

Sadarbība projektu īstenošana 
Pašvaldību kapacitātes stiprināšana 
Uzņēmējdarbības vides aktivizēšana 
Transporta infrastruktūras attīstība 
Kompleksu tūrisma piedāvājumu, maršrutu, produktu 
izstrāde un attīstība 

Datu avots: Konsultantu ieteikumi, reģiona plānošanas dokumenti, Smiltenes novada pašvaldība. 
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Pašvaldībai ir pieredze kopīgu projektu īstenošanā sadarbībā ar citām Vidzemes reģiona pašvaldībām. 
Ar Valmieras pilsētu, Cēsu novadu, Valkas novads u.c. pašvaldībām īstenoti kopīgi  pašvaldības 
darbinieku kapacitātes stiprināšanas projekti. Sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju un Vidzemes 
reģiona un Igaunijas pašvaldībām realizēts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 
projekts „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju”. 

Sadarbībā ar citu pašvaldību iestādēm un speciālistiem tiek īstenoti arī dažādi sporta, kultūras, 
izglītības, sociālās jomas, tūrisma, u.c. projekti. 

Arī Vidzemes plānošanas reģions dod iepēju piedalīties projektos , kuros piedalās citas pašvaldības, kā 
arī ārzemju partneri. 

3.5.6. Starptautiskā sadarbība 

Novada starptautisko dimensiju atspoguļo ne tikai uzņēmēju saražotās produkcijas eksports uz citām 
valstīm, bet arī pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbība, sadraudzības pilsētas un īstenotie 
projekti. Smiltenes novada pašvaldībai ir noslēgti 17 sadarbības līgumi. 

3.43.tabula. Smiltenes novada sadarbības partneri. 
Pilsēta (Valsts) Sadarbības līguma mērķis 

Nakskov (Dānija)  

Willich (Vācija)  
 

Noslēgts 2002. gada 15. novembrī, mērķis attīstīt un uzturēt informācijas 
apmaiņu starp pašvaldības iestādēm, piemēram, pilsētas attīstības nodaļu, 
skolām, bērnudārziem 

Wiesenbach (Vācija) 
 

Noslēgts 2001. gada 12. oktobrī ar mērķi veicināt informācijas apmaiņu 
komunālo iestāžu darbībā pilsētu saimniecības attīstībā, nosakot katru gadu 
kopīgus sadarbības pasākumus, kā arī atbalstīt un veicināt iedzīvotāju un dažādu 
biedrību (īpaši jauniešu) tikšanos 

Pincara (Itālija) 
 

Noslēgts 2002.  gada 16. novembrī ar mērķi stiprināt draudzīgas attiecības starp 
sadraudzības pilsētām 

Rovigo (Itālija)  
 

Noslēgts 2011. gada 27. aprīlī ar mērķi stiprināt jau pastāvošās draudzīgās 
attiecības un veicināt plašāku sadarbību ekonomikas, sociālās, kultūras un 
jauniešu sadarbības jomās, kā arī veicināt pieredzes apmaiņu starp abiem 
reģioniem 

Pisek (Čehija) 
 

Noslēgts 2004.  gada 29. aprīlī ar mērķi attīstīt un stiprināt draudzīgas attiecības 
starp sadraudzības pilsētām 

Pustomiti (Ukraina) 
 

Noslēgts 2005.  gada 28. jūlijā ar mērķi attīstīt un uzturēt informācijas apmaiņu 
starp pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un struktūrvienībām, piemēram, 
pilsētas attīstības nodaļu, skolām, bērnudārziem, īpaši veicināt iedzīvotāju un 
apvienību (īpaši jauniešu) tikšanos 

Caerphilly (Lielbritānija)  

La Laguna (Spānija)   

Ļvova (Ukraina)  Noslēgts 2011. gada 11. maijā ar mērķi veicināt sadarbību ekonomikas, 
izglītības, kultūras, ekoloģijas, sporta un tūrisma jomās 

Porhova ( Krievija)  
 

Noslēgts 2010. gada 30. jūnijā ar mērķi veicināt sadarbību kultūras un sporta 
pasākumu organizēšanā, pašvaldības institūciju darba pieredzes apmaiņā, tiešu 
sakaru dibināšanā starp Porhovas rajona un Smiltenes novada saimnieciskās 
darbības subjektiem, kā arī veicināt sadarbību programmu izstrādē un realizācijā 
starp izglītības iestādēm un kopīgu projektu gatavošanā un realizācijā ar mērķi 
risināt vietējo pašvaldību orgānu aktuālās problēmas 

Steinkjer (Norvēģija)  

Kalix (Zviedrija)  

Karlstad (Zviedrija)  

Ornskoldsvik (Zviedrija  

Donnery (Francija)   

Pāvilosta (Latvija)   

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība, 2011. 
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Sadarbība vietējā un starptautiskajā mērogā veicina pieredzes apmaiņu, turklāt jaunrades veidošanās 
iespējama, veicinot arī uzņēmēju iesaistīšanos sabiedriskajos tīklojumos un sociālajā dialogā, attīstot 
uzņēmējdarbības prasmes. Radīt jaunradei labvēlīgu darba vidi ir iespējams, izmantojot pašvaldības 
institucionālo ietvaru un mehānismus.  

Smiltenes novada pašvaldībai ir jāveicina pārrobežu sadarbība ar Igauniju un Krieviju tūrisma 
attīstības jomā, kultūras mantojuma popularizēšanā. Būtisks sadarbības virziens ir iedzīvotāju 
mūžizglītības iespējas, starpkultūru dialogs. Smiltenes novadam jāiesaistās plašākā sadraudzības 
pilsētu tīklojumā, lai sniegtu iespēju satikties iedzīvotājiem no dažādām valstīm, veidotu starpnozaru 
sadarbību, atbalstītu iedzīvotāju iniciatīvas.   

3.5.7. Publiskie valsts institūciju pakalpojumi 

Publiskie valsts pakalpojumi Vidzemes reģiona Ziemeļu tīkla pilsētās – Cēsis, Valmiera, Smiltene, Valka 
ir izvietoti galvenokārt Valmierā, Valkā, Cēsīs. Smiltenes pilsētā ir pieejami tikai daži valsts sektora 
iestāžu sniegtie pakalpojumi. Iedzīvotāji saņemt nepieciešamos pakalpojumus mēro ceļu uz Valkas vai 
Valmieras pilsētām. Smiltenes novadā pieejamo publisko pakalpojumu saraksts (skat pielikumā nr.14.) 

Smiltenes novadā vairākas valsts institūcijas nepiedāvā pakalpojumus, tas ir pieejams citās reģiona 
pilsētās.  

3.44.tabula .Pārvaldes pakalpojumi, kas Smiltenes novadā nav pieejami (Valsts institūcijas). 

Iestāde Pilsēta, kur 
pieejams 

Prioritāte (1– augsta, 3 – 
zema) 

Kultūras pieminekļu inspekcija Vidzemes 
reģionālā nodaļa 

Cēsis 
 

3 

Vidzemes reģionālā Valsts darba inspekcija Valmiera 3 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 
Valkas KAC 

Valka 2 

Valsts Vides dienests, Valmieras reģionālā 
vides pārvalde 

Valmiera 2 

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes 
reģionālās administrācija 

Amatas novads 3 

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes 
reģionālā lauksaimniecības pārvalde 

Valmiera 2 

Valsts augu aizsardzības dienests, 
Vidzemes reģionālā nodaļa 

Valmiera 3 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra Valka, Valmiera 3 

Pārtikas un veterinārais dienests, 
Ziemeļvidzemes pārvalde 

Valmiera 
 

3 

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles 
nodaļa 

Valmiera 2 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Valmiera 2 

Ceļu satiksmes drošības direkcija Valka, Valmiera 2 

Valkas rajona tiesa Valka 3 

VZD reģionālā nodaļa Valka, Valmiera 2 

Uzņēmumu reģistrs Valmiera 2 

Valsts Probācijas dienests Valka 3 

Zemesgrāmatas nodaļa Valka 2 

Valmieras zonālais valsts arhīvs Valmiera 2 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība. 

Intervijās tiek uzsvērts, ka būtiski ir saglabāt vēl esošo valsts iestāžu pakalpojumus Smiltenes novadā. 
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3.5.8. Secinājumi 

Smiltenes novada centrs atrodas Smiltenes pilsētā, kur arī darbojas novada pašvaldības 
administrācija un deputāti. Smiltenes pilsēta ir labi pieejama visiem novadu veidojošajiem 8 
pagastiem. Lai nodrošinātu pilsētas un lauku teritoriju iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju pašvaldības 
pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir iespēja pamatpakalpojumus saņemt arī savos pagastos. Novadā 
darbojas 13 PIPP, ir liels apmeklētāju skaits, tomēr tuvākajā laikā ir jāievieš modernākas 
tehnoloģijas, vēlams nodrošināt PIPP arī tādās vietās, kur tas līdz šim nav pieejams, piemēram, 
Brutuļu ciemā.  

Smiltenes novada pašvaldībai ir pietiekoša tehniskā un cilvēkresursu kapacitāte, kā arī pieredze 
investīciju projektu izstrādē un īstenošanā. Pašvaldība pastāvīgi uzlabo sniegto pakalpojumu 
aprakstus, tie ir pieejami mājas lapā, kā arī tiek nodrošināta pietiekoša sabiedrības informēšana 
un iesaiste pašvaldības teritorijas attīstības jautājumos, lēmumu pieņemšanā un citos 
iedzīvotājiem būtiskos jautājumos. Pēdējā gada laikā pašvaldība ir uzsākusi atbalstīt nevalstisko 
organizāciju iniciatīvas, finansējot projektus iedzīvotājiem svarīgās jomās. 

Smiltenes novadam ir starptautiskās sadarbības un sadraudzības pilsētas, tomēr nākotnē ir 
jāveido vairāku pilsētu sadarbības tīkli, lai sekmīgi piedalītos pārrobežu sadarbības, 
starptautiskajos projektos ne tikai ar kaimiņu valstīm Igauniju, Krieviju, bet arī Baltijas jūras 
reģiona pilsētām, veidot „dvīņu pilsētu” sadarbības tīklus un citas pilsētu un novadu kopdarbības 
formas. 

Nozīmīgākās funkcionālās saites Smiltenes novadam ir ar kaimiņu novadiem, iedzīvotājiem dažādu 
pakalpojumu saņemšanai ir jābrauc uz Valmieru un/vai Valku. Būtiski būtu saglabāt jau esošos 
valsts pakalpojumus Smiltenes pilsētā, kā arī nākotnē nodrošināt valsts pakalpojumu elektronisku 
pieejamību, lai nevajadzētu iedzīvotājiem tērēt laiku un līdzekļus ceļam uz blakus pilsētām. 

 

3.6. Finanšu resursi un investīcijas 

3.6.1. Pašvaldības budžets 

Saskaņā ar teritoriālo reformu, 2009. gadā apstiprināts novada konsolidētais budžets, kurā apvienoti 
Smiltenes pilsētas un novada pagastu budžetu ieņēmumi un izdevumi. 

Pamatbudžets 

Līdz 2008. gadam visu pašvaldību budžeta ieņēmumi būtiski palielinājās, ieskaitot valsts dotāciju, ko 
pašvaldības saņēma administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk – ATR) pabeigšanai 2008. gadā.  

Finanšu ekonomiskās krīzes rezultātā kopējie ieņēmumi 2009. gadā strauji samazinājās, t.i., par 27%, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Situācija ar 2010. gada budžeta ieņēmumiem nedaudz uzlabojās, 
(ieņēmumu pieaugums bija 18%), kas ļāva palielināt izdevumus līdz pat 9 miljoniem latu.  

2011. gada budžeta ieņēmumu daļa samazinājās par 10%, salīdzinot ar 2010. gadu. Ieņēmumu 
samazinājumu lielā mērā ietekmēja valsts transfertu apjoma samazinājums (~17%). 2011. gada 
budžeta izdevumu daļa sastādīja 8.8 milj. latu, kas par 3% zemāk nekā iepriekšējā gadā. Budžeta 
deficītu plānots finansēt no uzkrājumiem, kas veidojušies, izpildot 2009. un 2010. gada budžetus.  
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3.28.attēls.Smiltenes novada ieņēmumi un izdevumi, 2008.-2012.g., Ls. 
Datu avots: 2008. gads - Smiltenes novada domes publiskais pārskats par 2009. gadu; 2009.–2010.g. - 
www.kase.gov.lv; 2011. gads un 2012. gada prognoze – Smiltenes novada pašvaldība. 

Aplūkojot detalizētāk pamatbudžeta ieņēmumu struktūru, var secināt, ka lielāku daļu ieņēmumos 
Smiltenes novadā veido transferti un nodokļu ieņēmumi, attiecīgi 53% un 42%. Transfertu īpatsvars 
pašvaldības ieņēmumos līdz 2010. gadam pieauga un sasniedza 57.6%. Tomēr 2011. gadā transfertu 
īpatsvars samazinājās līdz 53.1% līmenim. Ievērojami mazāku daļu veido nenodokļu ieņēmumi un citi 
ieņēmumi. Ņemot vērā to, ka nodokļu ieņēmumi, kuru lielāko daļu sastāda iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumi (vidēji 91% apskatāmā periodā) ir tieši saistīti ar valsts nodokļu politiku, kas 
pēdējos gados ir ļoti mainīga, pašvaldībai ir grūti prognozēt, vai nākotnē šī ieņēmumu daļa pieaugs vai 
samazināsies. 

 

* - iedzīvotāju īpatsvars darba spējas vecumā pieņemts atbilstoši 2010.gada datiem 
** - iedzīvotāju īpatsvars darba spējas vecumā pieņemts atbilstoši 2011.gada datiem 

3.29.attēls. IIN uz 1 iedzīvotāju darba spējas vecumā Smiltenes novadā, LVL. 
Datu avots: Konsultanta aprēķins. 

Nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi veido nelielu kopējo ieņēmumu 
daļu (vidēji 1.3% apskatāmā periodā). 

Pašvaldību budžetu transferti, sākot ar 2010. gadu, būtiski samazinājās sakarā ar rajona pašvaldības 
reorganizāciju, jo daļa valsts budžeta transfertu saņemta ar rajona pašvaldības starpniecību. 
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3.30.attēls.Smiltenes novada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2008.-2012.g., Ls un %. 

Datu avots: 2008. gads - Smiltenes novada domes publiskais pārskats par 2009. gadu; 2009.–2010.g. - 
www.kase.gov.lv; 2011. gads un 2012. gada prognoze – Smiltenes novada pašvaldība, konsultanta 
aprēķins. 

Analizējot pamatbudžeta izdevumu struktūru, redzams, ka nemainīgi lielāko Smiltenes novada 
izdevumu daļu veido izdevumi izglītībai. Pieaug izdevumi sociālajai aizsardzībai. Pēc ATR pašvaldībā 
nedaudz samazinās izdevumi pārvaldei. Salīdzinot ar 2011. gadu, 2012. gadā plānots būtisks izdevumu 
pieaugums izglītībai, ekonomiskai darbībai, sabiedriskai kārtībai un drošībai, kā arī kultūrai un atpūtai. 

 
3.31.attēls. Smiltenes novada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām, 2008.-
2012.g., Ls. 
Datu avots: 2008. gads - Smiltenes novada domes publiskais pārskats par 2009. gadu; 2009.–2010.g. - 
www.kase.gov.lv; 2011. gads un 2012. gada prognoze – Smiltenes novada pašvaldība.  

Speciālais budžets 

Pēckrīzes periodā (2009.-2011. gads) speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu raksturo pretēja 

tendence: ieņēmumi samazinās, izdevumi palielinās.  
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3.2.attēls.Smiltenes novada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi, 2008.- 2011. gads, Ls. 
Datu avots: 2008. gads - Smiltenes novada domes publiskais pārskats par 2009. gadu; 2009.-2010. 
gads – www.kase.gov.lv; 2011. gada prognoze – Smiltenes novada pašvaldība. 

Smiltenes novada speciālā budžeta ieņēmumus veido autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi, dabas resursu 
nodoklis un pārējie ieņēmumi. 2009. un 2010. gadā ievērojami palielinājušies ceļu (ielu) fonda 
ieņēmumi. 2010. gadā pieauga dabas resursu nodokļa ieņēmumi. 

 

3.33.attēls Smiltenes novada speciālā budžeta ieņēmumu struktūra, 2008.-2011.g., Ls. 
Datu avots: 2008. gads - Smiltenes novada domes publiskais pārskats par 2009. gadu, 2009.-2010. 
gads – www.kase.gov.lv; 2011. gada prognoze – Smiltenes novada pašvaldība. 

Neskatoties uz speciālā budžeta ieņēmumu samazinājumu, 2010. gadā būtiski palielinājušies speciālā 

budžeta izdevumi. Speciālā budžeta deficīts sastādīja ~22 tūkst. latu. 2011. gadā ieņēmumi pārsniedza 

izdevumus, un speciālā budžeta pārpalikums bija 47 tūkst. latu. 
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3.34.attēls.Smiltenes novada speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām, 2009.-
2011.g., Ls. 
Datu avots: 2008. gads - Smiltenes novada domes publiskais pārskats par 2009. gadu, 2009.-
2010.gads – www.kase.gov.lv; 2011. gada prognoze – Smiltenes novada pašvaldība. 

3.6.2. Investīcijas, projekti  

Galvenie sociālās sfēras investīciju projektu finansēšanas avoti ir pašvaldības un valsts budžeta resursi, 
piesaistītie aizdevumi, konkrētu Eiropas Savienības fondu programmu piešķirtie līdzekļi.  

Pēdējo trīs gadu laikā kapitālieguldījumi no budžeta līdzekļiem veidoja 7.2 milj. latu. 

 
3.35.attēls.Smiltenes novada pašvaldības budžeta kapitālie izdevumi, 2009.-2011. g., tūkst. Ls 
Datu avots: www.kase.gov.lv 

Šajā periodā investīciju projektu īstenošanai tika piesaistīti kredītlīdzekļi aptuveni 3 miljonu latu 
apmērā. Pēc LR Valsts kases datiem Smiltenes novada pašvaldības saistību apjoms attiecībā pret 
pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām (PFIF) pakāpeniski samazināsies no 
8.1% 2011. gadā līdz 4.9% 2017. gadā. 

 

http://www.kase.gov.lv/
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Turpmākajos 

gados
Pavisam 

Kopā saistības 559 474 513 541 682 962 431 163 400 883 349 052 336 094 2 643 653 5 916 822

Saistību apjoms % no pamatbudžeta 

ieņēmumiem
8.1% 7.4% 9.9% 6.2% 5.8% 5.0% 4.9%

6 929 025Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:

Saistību apmērs

 
3.36.attēls.Smiltenes novada pašvaldības saistību apjoms 2011.-2017.g., Ls. 
Datu avots: www.kase.gov.lv. 

Sākot no 2004. gada (pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā), Smiltenes novada teritorijā ir realizēti 
119 projektu, kuri saņēmuši Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Kopējais investīciju apjoms 
sastāda 11.1 milj. latu, no kuriem 70% ir finansēti no attiecīgo fondu līdzekļiem. (Datu avots: 
www.vidzeme.lv). 

Privātie biznesa projekti ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, galvenokārt, tika īstenoti līdz 2008. 
gadam. Četru gadu laikā kopējās investīcijas uzņēmējdarbības attīstīšanai bija aptuveni 4 milj. latu, tai 
skaitā 1.5 milj. latu  - ES fondu līdzekļu. 

Sākot no 2008. gada, galvenokārt Eiropas Savienības līdzekļi tika sadalīti triju programmu ietvaros: 
1.„Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 2.„Uzņēmējdarbība un inovācijas” (akcentu liekot uz inovācijām), 
3.„Infrastruktūra un pakalpojumi”.  

Kopējās investīcijas 19 projektos veido 6.7 milj. latu, no kuriem ES fondu līdzekļi ir 5.93 milj. latu (jeb 
89%). 
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3.45. tabula. Piesaistītās investīcijas no ES struktūrfondiem Smiltenes novada teritorijā, 2009.-2011.gadi.  

Nr.p.k. Projekta nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas ES finansējums Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs

1 "AS ""Stora Enso Timber"" darbinieku

kvalifikācijas celšana"

1.3.1.1.4.Atbats nodarbināto apmācībām

komersantu konkurētspējas veicināšanai -

atbats komersantu individuāli organizētām

apmācībām

Ls 39 668.00 Ls 23 254.80  2008.11.10.  2010.07.31. Stora Enso Latvija

2 Smiltenes Centra vidusskolas infrastruktūras

uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem

traucējumiem

3.1.3.3.2.Vispārējās izglītības iestāžu

infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar

funkcionāliem traucējumiem

Ls 92 489.00 Ls 83 633.00  2009.04.01.  2010.05.31. Smiltenes novada dome

3 "Pirmsskolas izglītības iestādes ""Pīlādzītis""

Mētras ielā 11A infrastruktūras attīstība"

3.1.4.3.Pirmskolas izglītības iestāžu

infrastruktūras attīstība nacionālās un

reģionālās attīstības centros

Ls 232 653.00 Ls 197 755.00  2009.06.01.  2010.11.17. Smiltenes novada dome

4 "Launkalnes pagasta atkritumu izgāztuves

""Putnukalns"" Nr.94708/5258/PPV rekultivācija"

3.5.1.2.1.Normatīvo aktu prasībām

neatbitošo izgāztuvju rekultivācija

Ls 13 709.61 Ls 11 653.17  2009.07.10.  2011.07.10. Launkalnes pagasta padome

5 "Normatīvo aktu prasībām neatbitošās Valkas

rajona Grundzāles pagasta izgāztuves

""Smiltiņsi"" Nr.94588/5318/PPV rekultivācija"

3.5.1.2.1.Normatīvo aktu prasībām

neatbitošo izgāztuvju rekultivācija

Ls 18 786.50 Ls 15 968.53  2009.07.10.  2011.07.10. Smiltenes novada Grundzāles pagasta

pārvalde

6 SIA Troll Nursery dalība starptautiskā izstādē 2.3.1.1.1.Ārējo tirgu apgūšana – ārējais

mārketings

Ls 6 255.42 Ls 3 127.71  2009.08.01.  2010.03.17. TROLL NURSERY

7 Atmodas ielas un tās pieslēgumu ielu

kompleksā rekonstrukcija

3.6.1.1.Nacionālas un reģionālas nozīmes

attīstības centru izaugsmes veicināšana

līdzsvarotai vats attīstībai

Ls 1 490 674.00 Ls 1 326 777.00  2009.09.23.  2010.12.31. Smiltenes pilsētas dome

8 Raiņa ielas un tās pieslēgumu ielu kompleksā

rekonstrukcija

3.6.1.1.Nacionālas un reģionālas nozīmes

attīstības centru izaugsmes veicināšana

līdzsvarotai vats attīstībai

Ls 1 084 422.00 Ls 965 192.00  2009.09.23.  2010.11.15. Smiltenes pilsētas dome

9 Atbata pasākumu īstenošana Smiltenes novadā

jauniešu sociālās atstumtības riska

mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem

traucējumiem integrācijai izglītībā

1.2.2.4.2.Atbata pasākumu īstenošana

jauniešu sociālās atstumtības riska

mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem

traucējumiem integrācijai izglītībā

Ls 188 852.00 Ls 188 852.00  2010.01.01.  2011.01.31. Smiltenes novada dome

10 Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana

Smiltenes Centra vidusskolā

3.1.3.1.Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei

atbitošas materiālās bāzes nodrošināšana

Ls 98 392.00 Ls 83 633.00  2010.01.01.  2011.02.28. Smiltenes novada dome
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Tabulas 1.3.6.1. turpinājums 

Nr.p.k. Projekta nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas ES finansējums Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs

11 Izglītības iestāžu informatizācija  3.2.2.1.2.Izglītības iestāžu informatizācija Ls 71 663.73 Ls 71 663.73  2010.01.01.  2011.06.30. Smiltenes novada dome

12 Mājturības un tehnoloģiju, dabaszinātņu

kabinetu renovācija un skolas jumta nomaiņa

Pamanes speciālā internātpamatskolā

3.1.3.3.1.Speciālās izglītības iestāžu

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Ls 92 798.00 Ls 78 878.00  2010.04.01.  2011.09.30. Smiltenes novada dome

13 Ambulatorā veselības aprūpes infrastruktūras

uzlabošana SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes

slimnīca”, nodrošinot stacionārās veselības

aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu

uz ambulatorās veselības aprūpes 

 3.1.5.1.2.Veselības aprūpes centru attīstība Ls 234 548.95 Ls 199 366.60  2010.07.01.  2011.06.30. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes

slimnīca”

14 Smiltenes piētas Daugavas ielas posma

rekonstrukcija

3.2.1.2.Tranzītielu sakārtošana piētu

teritorijās

Ls 624 029.97 Ls 542 634.75  2010.07.01.  2011.12.31. Smiltenes novada dome

15 Veterinārmedicīnas, viesnīcu un tūrisma

pakalpojumu izglītības programmu

modernizēšana Smiltenes tehnikumā

3.1.1.1.Mācību aprīkojuma modernizācija un

infrastruktūras uzlabošana profesionālās

izglītības programmu īstenošanai

Ls 761 089.00 Ls 654 536.00  2010.07.01.  2011.12.31. Smiltenes tehnikums

16 Mācību aprīkojuma modernizācija un

infrastruktūras uzlabošana Smiltenes

Profesionālajā vidusskolā profesionālās

izglītības programmu īstenošanai

3.1.1.1.Mācību aprīkojuma modernizācija un

infrastruktūras uzlabošana profesionālās

izglītības programmu īstenošanai

Ls 456 653.00 Ls 392 721.00  2010.07.26.  2011.11.25. Smiltenes Profesionālā vidusskola

17 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā

64, Smiltenē energoefektivitātes

paaugstināšanas pasākumi

3.4.4.1.Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības

uzlabošanas pasākumi

Ls 73 987.15 Ls 44 392.29  2010.08.25.  2011.01.25. Smiltenes NKUP

18 Ūdenssaimniecības attīstība Smiltenē, 2. kārta 3.5.1.1.Ūdenssaimniecības infrastruktūras

attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu

lielāku par 2000

Ls 1 079 208.80 Ls 1 025 248.36  2010.10.18.  2014.10.18. "SIA ""Smiltenes NKUP"""

19 Speciālistu piesaiste Smiltenes novada

pašvaldībai

1.5.3.1.Speciālistu piesaiste plānošanas

reģioniem, piētām un novadiem

Ls 21 000.00 Ls 21 000.00  2010.11.10.  2012.09.30. Smiltenes novada dome

 

Datu avots: www.vidzeme.lv.

http://www.vidzeme.lv/
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13.projekts netiek īstenots, savukārt trūkst „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija, 
Pils iela 7, Smiltene, Smiltenes novads”; „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas 
kapacitātes paaugstināšana”; „Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana Smiltenē”, 
kas uzsākti 2011. gadā. 

Būtiska nozīme  uzņēmējdarbības attīstībā Smiltenes novada teritorijā ir ārvalstu investoriem. 

Laika posmā no 1991. Līdz 2011. gadam Smiltenes novada ekonomikā tiešo investīciju veidā ir 
ieguldīti vairāk kā 5 milj. latu. Lielākie investori (valstis) ir Igaunija, Lielbritānija, Zviedrija, kuru 
īpatsvars veido 98.5% no summārajām investīcijām. 

3.46.tabula. Smiltenes novada ārvalstu tiešās investīcijas, 1991.-2011.g., Ls. 

Valsts Skaits Investīcijas Īpatsvars 

Igaunijas Republika 9 3 235 900 64.3% 

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste 1 1 268 000 25.2% 

Zviedrijas Karaliste 5 454 438 9.0% 

Somijas Republika 1 72 280 1.4% 

Vācijas Federatīvā Republika 2 2 900 0.1% 

Maurīcijas Republika 1 100 0.002% 

Kopā 19 5 033 618 100% 

Datu avots: www.lursoft.lv. 

Igauniju pārstāv deviņi investori, no kuriem lielākais „STORA ENSO TIMBER AS” ir veicis ieguldījumus 
savā meitas kompānijā vairāk kā 3.2 milj. latu apmērā. 

3.47.tabula.Igaunijas tiešās investīcijas Smiltenes novada uzņēmumos, 1991.-2011.g., Ls. 

Investors Investīcijas 

STORA ENSO TIMBER AS 3 220 000 

GRAANUL INVEST AS 4 000 

Aktsiaselts TESMAN 4 000 

Blumfeldt Vahur 4 000 

OU GRAANUL ENERGIA 2 000 

Karu Toomas 700 

Laas Lars 700 

Fjodorova Marina 500 

Kopā 3 235 900 

Datu avots: www.lursoft.lv. 

Vienīgā Lielbritānijas investora „KEDCO BLOCK LIMITED” ieguldījumi veidoja 1.3 milj. latu. Nedaudz 
vairāk kā 450 latu ekonomikā ir ieguldījuši zviedru investori.  

3.48.tabula.Zviedrijas tiešās investīcijas Smiltenes novada uzņēmumos, 1991.-2011.g., LVL. 

Investors  Investīcijas 

STIG-EAST AB 149 000 

WONDERLAND INTERNATIONAL AB 133 225 

Orvelind Jan Mikael 85 750 

Wonderland International Aktiebolag 44 444 

Swedfund International Aktiebolag 42 019 

Kopā 454 438 

Datu avots: www.lursoft.lv. 



 

82 
 

3.6.3. Secinājumi 

Rezumējot iepriekš minēto, jāatzīmē, ka Smiltenes novada budžets atbilst vispārējai ekonomiskajai 
situācijai valstī. Budžeta nodokļu ieņēmumi ir stabilizējušies 3.5 - 3.6 milj. latu līmenī. Ņemot vērā 
transfertus, nenodokļu ieņēmumus, uzkrātos kopējos resursus, 2011. gadā bija iespējams finansēt 
izdevumus 10.6 milj. latu apmērā, tai skaitā 3.7 milj. latu izdevumus kapitālieguldījumiem. 

Pēdējo triju gadu laikā netika saņemts tiešs atbalsts uzņēmējdarbībai no ES fondiem. Netiešs 
ieguvums ir no izglītības programmām. Sākot no 2008. gada, būtiski līdzekļi tiek novirzīti transporta 
infrastruktūras attīstībai (2.6 milj. latu) un ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai (1.08 milj. latu). 
Pašvaldības budžeta iespējas pieļauj investīciju projektu īstenošanu arī nākamajā plānošanas 
periodā. 

 


