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1. STRATĒĢISKĀ DAĻA  

1.1. Smiltenes novada attīstības vīzija  

Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments. 

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).  

Šī ir attīstības programmas stratēģiskā daļa, II sējums, kas ietver Smiltenes novada ilgtermiņa attīstības 
vīziju līdz 2030. gadam, ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes novada vīzijas sasniegšanai, rīcības 
virzienus un uzdevumu kopumu. Sadaļā tiek uzsvērta vīzijas saskaņa un papildinātība ar valsts, reģiona, 
kaimiņu novadu plānošanas dokumentiem, analizēta Smiltenes novada funkcionālā ietekmes zona. 

Ir uzskaitīti programmas ieviešanas rādītāji. Stratēģiskajā daļā ir ietverta arī programmas uzraudzības 
kārtība. 
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1.2. Specializācija un funkcionālās ietekmes zona  

Smiltenes novada attīstības programma un Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji 

Status-quo scenārijā1 Smiltenē tāpat kā Vidzemē turpinās esošās attīstības tendences, jo nenotiek aktīva 
iejaukšanās pastāvošajā situācijā. Pašvaldības uzskatīs sevi par atsevišķām “karaļvalstīm” un sadarbība 
notiks tikai līdzšinējā apjomā un formā, saglabāsies lokālpatriotisms. Politikas veidošanā pamatā 
saglabāsies nozaru pieeja, tomēr izplatītāki kļūs dažādu starpnozaru projekti izglītībā, tūrismā, 
uzņēmējdarbības veicināšanā un kultūrā. Nav aktīvas starptautiskās sadarbības, neattīstās jauni virzieni 
un netiek ieviestas inovācijas dažādās jomās – no publiskās pārvaldes līdz uzņēmējdarbībai. Par 
Smiltenes novada vēlēšanos uzlabot dzīves vidi un iedzīvotāju labklājību liecina stratēģisko dokumentu 
izstrāde, ilgtermiņa vīzijas noteikšana un rīcības plāna izstrāde investīciju piesaistei vidējā termiņā. 

Konkurences scenārijā attīstās uzņēmējdarbības vide Smiltenē un pilsētai pieguļošajos pagastos. 
Kvalitatīvi sporta pasākumi Tepera kompleksā piesaista apmeklētājus, toties tālākās pagastu teritorijas ir 
mazāk pievilcīgas dzīvošanai, palielinās teritoriālās atšķirības. Dabas resursu apsaimniekošanā nav 
pievērsta uzmanība ilgtspējas principiem. 

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

Izvērtējot Smiltenes pilsētas un novadu veidojošo pagastu attīstību, ilgtspējīgākais ir izstrādātais 
optimālais attīstības scenārijs, kurš apvieno pozitīvās kohēzijas un konkurences iezīmes. Attīstības 
atslēgas vārdi ir sadarbība, specializācija, uzņēmība un vēlēšanās izglītoties. Pakalpojumi ir pieejami gan 
Smiltenes pilsētās, gan pašvaldību veidojošos pagastu centros, novads attīstās lauku un pilsētas 
mijiedarbībā, Smiltenē pieejamos pakalpojumus papildinot ar pagastu priekšrocībām – daba, ezeri, 
kultūrvēsturiskais mantojums brīvā laika pavadīšanai, pievilcīga dzīves vide pašiem un nosacījums 
ilgtspējīgam lauku tūrismam. Lauki kļūst par patērējamo telpu pilsētas iedzīvotājiem. Vietu pievilcība 
veidojas no vietējo iedzīvotāju lielākas iesaistīšanās un ieinteresētības. Kvalitatīvu pakalpojumu 

                                                           
1
Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji izstrādāti projekta “Lauku reģiona pievilcīga tēla veidošana − Trans in Form 

(041) ietvaros. Projekta aktivitāte: WP3 „Scenāriju plānošana reģionālā potenciāla un pilsētvides attīstībai.”, 
Vidzemes plānošanas reģions, 2011. 
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pieejamība, tai skaitā e-pakalpojumi, efektīva publiskā pārvalde, atpazīstami sporta un kultūras pasākumi 
Smiltenes pilsētā un pagastos, pievilcīga dzīves vide un brīvā laika pavadīšanas iespējas veicinās pastāvīgo 
iedzīvotāju piesaistīšanu vietai. 

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

Sadarbība novada robežās kultūras jomā – dalība tautas daiļrades kolektīvos. 

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

Smiltenes novada sauklis: 

Smiltenes novads – vieta, kur augt! 

 
Specializācija  

Pamatojas uz tradicionālajām nozarēm – lauksaimnieciskā ražošana un pārstrāde, mežsaimniecība, 
kokapstrāde un ceļu būve. 

Plānoto gadu termiņā ir potenciāls attīstīties mājražošanai, komercializējot senos arodus un prasmes – 
maizes cepšanas, sieru siešana, amatniecība. Lauksaimnieciskās ražošanas dažādošana, attīstot, 
piemēram, kazkopību. Izmantojot tranzīta ceļu esamību, Krievijas un Igaunijas robežas tuvumu, attīstīt 
loģistikas pakalpojumus. Smiltenes novads papildinās reģiona pilsētu un novadu attīstības virzienus, 
pamatojoties uz to, ka Vidzemes atvērtās telpas attīstība balstās uz lauksaimniecību, mežsaimniecību un 
tūrismu. Ekonomiskās aktivitātes dažādotas, papildinot tradicionālās lauksaimniecības nozares ar citiem 
darbības veidiem - bioloģisko lauksaimniecību, netradicionālajiem virzieniem, amatniecību.  
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1.1.attēls. Vēlamās telpiskās struktūras vīzija. 
Datu avots: Vidzemes reģiona teritorijas plānojums, telpiskās attīstības perspektīvas, pētījums „Reģioni 
Latvijā 2010-2011”. 

Salīdzinot ar pārējiem Vidzemes reģiona novadiem, Smiltenes novadam ir izteiktāka meža un 
lauksaimniecības zemju attīstība, kas arī turpmāk nosaka mežrūpniecības, kokapstrādes, 
lauksaimniecības ražošanas un pārstrādes nozares attīstību. Reģionālās nozīmes tūrisma koridori iet gar 
Smiltenes novada robežām, piesaistīt tūristus ir iespējams, piedāvājot autentisku tūrisma produktu un 
kvalitatīvus pakalpojumus. Tūrisma piedāvājums jāveido kompleksi, sadarbojoties ar Vidzemes reģiona 
novadiem. Attīstot latviskās dzīvesziņas vīziju, tās ir maizes cepšanas amatu darbnīcas un ceptuves -
kafejnīcas, lauku sētas ražojumi un zaļie tirdziņu ar bioloģisko pārtiku.  

Vidzemes reģionā sāk attīstīties netradicionāli tūrisma piedāvājumi – sporta tūrisms, kas saistās ar 
starptautiskām sacensībām. Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstībā Smiltenei ir ļoti plašas 
iespējas sadarboties ar Vidzemes reģiona novadiem, īpaši kaimiņu pašvaldībām - Gulbenes, Valkas un 
Alūksnes novadiem, veidojot kompleksu tūrisma piedāvājumu. Iedzīvotāju dzīves un darba apstākļu 
kvalitātes uzlabošanai tiek attīstīta kultūras infrastruktūra, ir uzsākta Smiltenes kultūras nama 
rekonstrukcija, pagastos darbojas tautas/kultūras nami, nodrošinot kultūras pasākumu pieejamību 
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Smiltenes pilsētā un pagastos, saliedējot sabiedrību un sniedzot iedzīvotājiem radošo izpausmju iespējas, 
tādējādi sekmējot vērtību inovāciju ieviešanu saimnieciskās dzīves organizēšanā.  

Kultūras infrastruktūras galveno pārklājumu novadā veido bibliotēkas, saietu nami un topošais novada 
muzejs Mēru muižā, kā arī kultūrizglītības iestādes, bibliotēkas, kas bieži darbojas arī kā sabiedriski 
nozīmīgi mūžizglītības centri. Kultūras namiem, muzejiem un citām kultūrizglītības iestādēm ir liels 
attīstības potenciāls, veidojot reģionālos amatniecības, etnogrāfiskās kultūras centrus, sekmējot vietējo 
iedzīvotāju nodarbinātību un mikro-ražošanas attīstību. 

1.1.tabula.Funkcionālās ietekmes zona. 
Smiltenes funkcionālās ietekmes zona 

Vietējais līmenis Daudzveidīgi un kvalitatīvi publiskie pakalpojumi Smiltenes novada iedzīvotājiem. 
Atpazīstami un populāri sporta pasākumi, orientēšanās, velomaratons, 
riteņbraukšanas sacensības, auto-moto sports.  
Latviskās dzīvesziņas centrs – amatu un tradīciju saglabāšanas un 
pārmantojamības darbnīcas, izstāde. 
Ceļu būves un veterinārmedicīnas izglītības centrs. Humānās pedagoģijas un 
Inovatīvās izglītības centrs. 
Rūpniecības centrs – mežsaimniecība, kokapstrāde, ražošana. 
Lauksaimniecība, lauksaimniecības produktu pārstrāde. 

Reģionālais līmenis Daudzveidīgi publiskie pakalpojumi novada iedzīvotājiem sadarbībā ar blakus 
novadiem un pilsētām.  
Smiltenes novads izmanto priekšrocības pakalpojumu un produktu izstrādē un 
piedāvājumā, ko nodrošina atrašanās Latvijas – Igaunijas un Latvijas – Krievijas 
pierobežā. 
Ceļu būves un veterinārmedicīnas izglītības centrs. Humānās pedagoģijas, 
Inovatīvās izglītības un veselīga dzīvesveida centrs.  
Rūpniecības centrs – mežsaimniecība, kokapstrāde, ražošana. 
Lauksaimniecība, lauksaimniecības produktu pārstrāde. 
Atpazīstami un populāri sporta pasākumi, orientēšanās, velomaratons, 
riteņbraukšanas sacensības, auto-moto sports. 

Nacionālais līmenis Latviskās identitātes un dzīvesziņas centrs. 
Ceļu būves un veterinārmedicīnas izglītības centrs. Humānās pedagoģijas un 
Inovatīvās izglītības centrs. 
Rūpniecības centrs – mežsaimniecība, kokapstrāde, ražošana. 
Lauksaimniecība, lauksaimniecības produktu pārstrāde. 
Sporta un aktīvais tūrisms, atpazīstami un populāri sporta pasākumi, 
orientēšanās, velomaratons, riteņbraukšanas sacensības. 

Starptautiskais līmenis Atpazīstami un populāri sporta pasākumi, kuros piedalās starptautiskās 
komandas.  
Pasaulē atpazīstama Smiltenes novada uzņēmēju produkcija. Seno un 
tradicionālo arodu prasmes tiek izmantotas autentisku produktu radīšanā. 
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Smiltenes novada attīstības stratēģiskie mērķi saskan ar Vidzemes plānošanas reģiona stratēģiskajām 
prioritātēm 

 

1.2.tabula.Smiltenes novada blakus novadu vīzijas un prioritārie virzieni. 

 
Novads 

 
Vīzija 

 
Saistība ar Smiltenes novadu 

Strenču Strenču novads 2020. gadā ir izcili sasniedzama, 
komfortabla, ģimenei draudzīga un  pieejama dzīves un 
darba vieta ar uzņēmumiem, kas vērsti uz dabas kapitāla 
gudru izmantošanu un augstākās kvalitātes garīgās 
veselības aprūpi un sekmēšanu. Gaujas plostnieku 
galvaspilsēta. 
 
Specializācija - dabas resursu ieguves un pārstrādes 
kompetence, garīgās veselības aprūpes saglabāšana un 
attīstība, veco ļaužu sociālā aprūpe (valsts nozīmes SIA 
“Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, Sedas veco ļaužu 
sociālās aprūpes un cilvēku ar īpašām vajadzībām  
rehabilitācijas centrs, nišu tūrisms – jaunu 
konkurētspējīgu tūrisma produktu izstrāde, t.sk. 
pakalpojumi tranzītam 

Papildina zaļo domāšanu, sakoptās vides 
teritorijas. Smiltenes novada 
specializācijā nav uzsvērta veselības 
aprūpe, Strenču novads papildina šajā 
joma Smiltenes novada attīstības 
redzējumu. 
Kopā ar blakus novadiem ir iespēja 
veidot plašāku tūrisma piedāvājumu, 
Smiltenes novada specializācijā tiek 
uzsvērts sporta tūrisms. 

Valkas Kopīgi novērtēts dabas kapitāls un saglabāts 
kultūrvēsturiskais mantojums, veidota mērķtiecīga 
sadarbība ar Smiltenes profesionālajām izglītības 
iestādēm, kopīga sadarbība uzņēmējdarbības 
veicināšanā, sporta un kultūras pasākumu organizēšanā 

Smiltenes novada attīstības programma 
nepārklājas, bet papildina Valkas novada 
vīziju un specializāciju, kopīgs dabas 
kapitāls un aizsargājamās teritorijas, 
sadarbība sporta pasākumu 
organizēšanā. Kopīga sadarbība 
uzņēmējdarbības uzlabošanā, ceļu un 
sakaru infrastruktūras sakārtošanā 

Apes, Raunas, 
Priekuļu 

Notiek AP izstrāde  
  

Gulbenes Papildina Gulbenes tūrisma piedāvājumu, dabas vērtību 
saglabāšanu 

Nepārklājas, jo Smiltenes novada 
programmā akcentēts sporta tūrisms, ir 
iespēja papildināt ar Gulbenes 
kultūrvēsturiskajiem maršrutiem reģiona 
iepazīšanā. Gulbenes novada 
specializācijā ir plašs nozaru izklāsts, 
Smiltenes novads specializējas uz jau 
tradicionālajām novada nozarēm – 
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lauksaimniecība, ceļu būve, ražošana un 
pārstrāde 

Vecpiebalgas Vecpiebalgas novads 2030. gadā ir kļuvis par prestižu 
dzīves vietu kā viens no skaistākajiem un sakoptākajiem 
Vidzemes pagastiem ar augstvērtīgu dzīves vidi un 
kvalitatīviem pakalpojumiem.  
Novada iedzīvotāju dzīves līmenis ir viens no 
augstākajiem Vidzemē. Drošā, pievilcīgā dzīves telpa, 
daudzveidīgās uzņēmējdarbības iespējas piesaista arvien 
vairāk jaunus, izglītotus, sociāli un ekonomiski aktīvus 
iedzīvotājus. 
 

Smiltenes novada attīstībā būtiska loma 
ir Smiltenes pilsētai kā ekonomiskās 
attīstības dzinējspēkam, kas nekonkurē 
ar novadiem, kuriem nav pilsētas. 
Smiltenes novada programmā tiek 
minētas konkrētas uzņēmējdarbības 
nozares, kuras nav attīstītas Vecpiebalgas 
novadā. Novadi konkurē ar iedzīvotāju 
piesaisti, tomēr Smiltenes novadam 
uzņēmējdarbības jomā ir spēcīgas un 
attīstītas tradīcijas, īstenojot mājokļu 
politiku, novads panāks jaunu speciālistu 
ienākšanu 
  

Beverīnas Kopīgas iniciatīvas un vērtības – novada patriotisms, 
dabas vērtības, kvalitatīvi pakalpojumi 

Smiltenes novads papildina kā latviskās 
dzīvesziņas centrs, tradīciju saglabāšana 
un attīstīšana 
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1.3. Smiltenes novada attīstības stratēģiskais ietvars 

 

 

 

 

Attīstības vīzija 

Smiltenes novads – pasaules latviskākais novads Vidzemes centrā. Novadā ir attīstīta 

konkurētspējīga ražošana, tiek koptas izglītības, kultūras un sporta tradīcijas, pievilcīgā dzīves 

vidē dzīvo un darbojas gudri  un izglītoti cilvēki. 

 

      

      

Stratēģiskie 

mērķi 

SM1: Konkurētspējīgs 

un dinamisks novads 
  

SM2: Latviskās identitātes 

un tradīciju novads 
  SM3: Pievilcīga dzīves vieta 

     

Ilgtermiņa 

prioritātes 

IP1: Inovācijas, attīstīta 

ekonomika un 

sadarbība   

IP2: Kvalitatīva kultūrvide, 

jaunrade un pieejama 

sociālā infrastruktūra   

IP3: Nodrošināta 

kvalitatīva tehniskā un 

vides infrastruktūra 

      

Vidēja termiņa 

prioritātes 

VP1: Efektīva publiskā 

pārvalde un līdzdalība 
  

VP2: Daudzveidīgi izglītības, 

sporta, kultūras, veselības 

un sociālie pakalpojumi    

VP3: Droša un pievilcīga 

dzīves un darba vide 

Rīcības virzieni 

          

RV1.1: Pilnveidot 

pašvaldības 

pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti   

RV2.1: Kvalitatīvi un 

pieejami izglītības 

pakalpojumi mūža garumā 
  

RV3.1: Attīstīta satiksmes 

un sakaru infrastruktūra  

          

RV1.2: Sekmēt 

uzņēmējdarbības 

attīstību un inovācijas   

RV2.2: Atpazīstami sporta 

un aktīvās atpūtas 

pakalpojumi   

RV3.2: Sakārtota vides 

infrastruktūra  

          

RV1.3: Attīstīta 

sabiedrības līdzdalība 

un plaša sadarbība   

RV2.3: Radoši un 

daudzveidīgi kultūras 

pakalpojumi   

RV3.3: Labiekārtotas 

sabiedriskas nozīmes 

teritorijas un objekti 

          

RV1.4: Dabas resursu 

ilgtspējīga pārvaldība 
  

RV2.4: Attīstīti un pieejami 

veselības un sociālās 

aprūpes pakalpojumi   

RV3.4: Pieejami mājokļi 
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1.4. Vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 

VP1: Efektīva publiskā pārvalde un līdzdalība 

RV1.1: Pilnveidot pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 

U.1.1.1.  
U.1.1.2. 
U.1.1.3. 

Pilnveidot publiskos pakalpojumus un iesaistīt iedzīvotājus to izmantošanā 
Veikt pasākumus digitālās kompetences un pieejamības atbalstam 
Sekmēt gudras un ilgtspējīgas pārvaldes attīstību 

RV1.2:Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un inovācijas 

U.1.2.1.  
U.1.2.2. 
U.1.2.3. 
U.1.2.4. 

Veicināt biznesa un inovāciju attīstību 
Veicināt jaunu produktu, pakalpojumu izstrādi un mārketingu 
Attīstīt PPP sadarbības modeļus jaunu infrastruktūras objektu un pakalpojumu izveidē 
Veicināt Smiltenes novadam nepieciešamo speciālistu piesaisti 

RV1.3: Attīstīta sabiedrības līdzdalība un plaša sadarbība 

U.1.3.1. 
U.1.3.2. 
U.1.3.3. 

Sekmēt sociālo dialogu un sociālo tīklojumu izveidi 
Nodrošināt iedzīvotāju partnerības iniciatīvu un kopienu attīstību  
Veicināt pārrobežu un starptautisko sadarbību 

RV1.4: Dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība 

U.1.4.1.  
 
U.1.4.2.  
U.1.4.3. 

Izkopt Vidzemei raksturīgo dabas ainavu un kultūrainavu, saglabāt bioloģisko 
daudzveidību  
Sekmēt energoefektīvu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
 Efektīva zemes dzīļu izmantošana 

VP2: Daudzveidīgi izglītības, sporta, kultūras, veselības un sociālie pakalpojumi 

RV2.1: Kvalitatīvi un pieejami izglītības pakalpojumi mūža garumā 

U.2.1.1. 
U.2.1.2. 
U.2.1.3. 
U.2.1.4. 
U.2.1.5. 
U.2.1.6. 

Nodrošināt kvalitatīvu izglītību un bērnu aprūpes pieejamību 
Sekmēt interešu izglītības, jaunrades un radošuma attīstību 
Nodrošināt mūžizglītības iespējas 
Veicināt IT , e-skolas un alternatīvu metožu pielietojumu izglītībā 
Sekmēt pedagogu un mācībspēku kvalifikācijas celšanu un tālākizglītošanos 
Veidot bibliotēkas kā sociālā tīklojuma centrus 

RV2.2: Atpazīstami sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumi 

U.2.2.1.  
U.2.2.2.  
U.2.3.3. 

Veicināt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu 
Atbalstīt sasniegumu un profesionālo sportu 
Bērnu un jauniešu sporta atbalsts 

RV2.3: Radoši un daudzveidīgi kultūras pakalpojumi 

U.2.3.1. 
U.2.3.2.  
 
U2.3.3. 

Attīstīt un popularizēt novada latviskās identitātes kultūras zīmolu 
Organizēt tradicionālās kultūras pasākumus un nodrošināt to pieejamību plašam 
iedzīvotāju lokam 
Veicināt tradīciju saglabāšanu un pašdarbības attīstību 

RV2.4: Attīstīti un pieejami veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi 

U.2.4.1. 
U.2.4.2.  
U.2.4.3.  
U.2.4.4. 

Attīstīt alternatīvus sociālos pakalpojumus 
Attīstīt sociālo pakalpojumu sistēmu ģimenēm ar bērniem 
Nodrošināt sociālo pakalpojumu attīstību dažādām mērķa grupām 
Attīstīt veselības pakalpojumus  

VP3: Droša un pievilcīga dzīves un darba vide 

RV3.1: Attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra  

U.3.1.1.  
U.3.1.2. 
U.3.1.3. 
U.3.1.4. 

Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību 
Veicināt veloceliņu tīkla attīstību novada teritorijā 
Attīstīt sakaru infrastruktūru un bezvadu internetu un tā kvalitāti visā novada teritorijā 
Pilnveidot sabiedrisko pārvadājumu tīklu un infrastruktūru 

RV3.2: Sakārtota vides infrastruktūra  

U.3.2.1. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu attīstību 
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U.3.2.2. 
U.3.2.3.  
U.3.2.4.  

Labiekārtot parku, skvēru, kapsētu un ūdeņu publiskās zonas 
Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas, šķirošanas infrastruktūras attīstību  
Nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmu attīstību  

RV3.3: Labiekārtotas sabiedriskas nozīmes teritorijas un objekti 

U.3.3.1. 
U.3.3.2. 
U.3.3.3. 
U.3.3.4. 
U.3.3.5. 
U.3.3.6. 
U.3.3.7.  

Atjaunot un izveidot tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūru. 
Uzlabot un attīstīt sporta infrastruktūru un aprīkojumu 
Attīstīt daudzfunkcionālo Tepera sporta un atpūtas kompleksu 
Sekmēt kultūrvēsturisko objektu atjaunošanu un uzturēšanu 
Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un tehnisko aprīkojumu 
Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu 
Uzlabot sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 
infrastruktūru 

RV3.4: Pieejami mājokļi 

U.3.4.1. 
U.3.4.2.  

Veicināt dzīvojamo māju renovāciju, energoefektivitāti un  būvniecību 
Organizēt sociālā dzīvojamā fonda izveidi  

1.5. Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti vidēja termiņa 
prioritāšu novērtēšanai  

Nr. Rādītājs 
Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 2011. 

Prognozētā 
rādītāja vērtība 

2018.gadā 
Datu avots 

VP1: Efektīva publiskā pārvalde un līdzdalība 

RV1.1: Pilnveidota pašvaldības pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 

1. 1.  Uzlabota pašvaldības mājas lapā 
pieejamā informācija par 
pašvaldības pakalpojumiem, 
novada pašvaldības pakalpojumi 
iekļauti portālā www.latvija.lv 

Smiltene.lv – 29 
pakalpojumu 
apraksti 
Latvija.lv- 0 

 Visi pakalpojumi 
aprakstīti un 85% 
pakalpojumi 
iekļauti.www.latvi
ja.lv 

Smiltenes novada 
pašvaldība, 

www.latvija.lv  

2. 2. www.smiltene.lv apmeklētāju 
skaits vidēji dienā 

500 +20% Smiltenes novada 
pašvaldība  

3. 3. Ieviesto tiešo e-pakalpojumu  
īpatsvars 

0 50% no visiem 
pakalpojumiem 

www.latvija.lv 

4. 4. Sagatavota pašvaldības 
ilgtermiņa attīstības stratēģija 

0 1 Smiltenes novada 
pašvaldība  

RV1.2:Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un inovācijas 

5. 5. uzņēmējdarbības aktivitātes 
pieaugums, reģistrētu 
uzņēmumu skaits gadā 

35 42 Lursoft   

6. 6.  ekonomiski aktīvās tirgus 
sektora statistikas vienības 

944 (2010.g.)  1000 Centrālā statistikas 
pārvalde    

7. 7. tūristu skaita pieaugums, 
Apkalpotu tūristu skaits viesnīcās 
un tūrisma mītnēs 

4740 (2010.g.) 7000 Centrālā statistikas 
pārvalde   

8. 8. Piesaistīto privāto investoru 
skaits (investīcijas virs 50 000Ls) 

19 25 Smiltenes novada 
pašvaldība, būvvalde    

RV1.3: Attīstīta sabiedrības līdzdalība un plaša sadarbība 

9. 9.  Izveidota trīspušu konsultatīvā 
padome un uzņēmēju atbalsta 
institūcijas 

 0  1 Smiltenes novada 
pašvaldība     

10. 10.  Iekļaušanās pārrobežu un  0  2 Smiltenes novada 

http://www.latvija.lv/
http://www.smiltene.lv/


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam. II. sējums „Stratēģiskā daļa” Gala redakcija 
 

13 
Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 

 

Nr. Rādītājs 
Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 2011. 

Prognozētā 
rādītāja vērtība 

2018.gadā 
Datu avots 

starptautiskajos pilsētu un/vai 
novadu sadarbības tīklos („dvīņu 
pilsētas”, Baltijas Jūras reģiona 
pilsētu sadarbības tīkli utml.) 

pašvaldība  

11. 11. Vietējo iniciatīvu atbalsts 8 56 (8x7gadi) Smiltenes novada 
pašvaldība  

RV1.4: Dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība 

12. 12.  Lauksaimnieciskajā ražošanā 
izmantotās lauksaimniecības 
zemes 

 86,64%  95% Smiltenes novada 
pašvaldība, Lauku 
atbalsta dienests  

13. 13.  Saglabāta bioloģiskā 
daudzveidība – dabas 
aizsargājamās teritorijas un 
mikroliegumi 

 9 dabas 
aizsargājamās 
teritorijas un 33 
mikroliegumi 

 9 dabas 
aizsargājamās 
teritorijas un 33 
mikroliegumi 

Dabas pārvalde 

14. 14. Atjaunojamo energo resursu 
izmantošana autonomajās 
pašvaldības ēkās  

2  4 Smiltenes novada 
pašvaldība  

 
VP2: Daudzveidīgi izglītības, sporta, kultūras, veselības un sociālie pakalpojumi 

RV2.1: Kvalitatīvi un pieejami izglītības pakalpojumi mūža garumā 

15. 15. Mūžizglītībā iesaistīto iedzīvotāju 
īpatsvars no kopējā skaita (gada 
laikā) 

700 Palielinājums par 
15% 

Apmācības 
uzņēmumi, NVA, 
izglītības iestādes 

16. 16.  Bērnu un jauniešu centru (brīvā 
laika) skaits Smiltenes novadā 

1 7 Smiltenes novada 
pašvaldība 

17. 17. Nodrošināta pirmsskolas 
izglītības pieejamība 

Bērnu skaits rindā 
uz PII 30.12.2011.– 

91 

Nav rindu uz 
vietām PII 

Smiltenes novada 
pašvaldība 

 

18. 18. Vidusskolu absolventu īpatsvars, 
kas turpina izglītību 
profesionālajās un augstākās 
izglītības iestādēs 

77% 80% Smiltenes novada 
izglītības pārvalde 

RV2.2: Atpazīstami sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumi 

19. 19. Atpazīstamu sporta pasākumu 
skaits (gadā) 

21 28 Smiltenes novada 
sporta pārvalde 

20. 20.  Sportā iesaistīto iedzīvotāju 
īpatsvars 

5% (700) 12% Smiltenes novada 
sporta pārvalde 

RV2.3: Radoši un daudzveidīgi kultūras pakalpojumi 

21. 21.  Izveidots seno amatu tradīciju 
centrs 

0 1 Smiltenes tehnikums, 
Smiltenes novada 

pašvaldība 

22. 22.  Pašdarbības kolektīvu skaits   36 38 Kultūras nami, 
Smiltenes novada 
kultūras pārvalde 

23. 23. Radošo darbnīcu, izstāžu skaits 
gadā 

2 4 Kultūras nami, 
Smiltenes novada 
kultūras pārvalde 

24. 24 Kultūras pasākumu apmeklētāju 
skaits (gadā) (klubi, estrādes) 

26765 Palielinājums par 
15% 

Kultūras nami, 
Smiltenes novada 
kultūras pārvalde 

RV2.4: Attīstīti un pieejami veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi 
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Nr. Rādītājs 
Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 2011. 

Prognozētā 
rādītāja vērtība 

2018.gadā 
Datu avots 

25. 25. Gultas vietu skaits ilgstošas 
sociālās aprūpes pakalpojuma 
sniegšanai bērniem 

10 25 Smiltenes novada 
Bērnu un ģimenes 

atbalsta centrs 

26. 26. Gultas vietu skaits ilgstošās 
sociālās aprūpes pakalpojumu 
sniegšanai pieaugušajiem 

20 55 SIA Smiltenes sarkanā 
krusta slimnīca 

27. 27. Feldšeru punktu skaits 3 4  Sociālais dienests 

28. 28. Sociālās palīdzības atbalsta 
punktu skaits 

2 7 Sociālais dienests 

VP3: Droša un pievilcīga dzīves un darba vide 

RV3.1: Attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra 

29. 29.  Pašvaldības īpašumā esoša 
droša un kvalitatīvas transporta 
infrastruktūras īpatsvars 
(rekonstruēto ielu un ceļu 
īpatsvars) 

5% (20 km) Palielinājums līdz 
20% 

Smiltenes novada 
pašvaldība 

30. 30. Velo celiņu garums 2,5 km 12 km Smiltenes novada 
pašvaldība 

31. 31. PIPP skaits novadā 13 15 Smiltenes novada 
pašvaldība 

RV3.2: Sakārtota vides infrastruktūra 

32. 32. Ciemu skaits ar īstenotajiem 
ūdenssaimniecības attīstības 
projektiem 

2 7 Smiltenes novada 
pašvaldība 

33. 33.  Rekultivētas novada izgāztuves 8 +2 Atkritumu 
apsaimniekotāji 

34. 34. Eko laukuma apmeklētāju skaits 
(gadā) 

0 1500 Atkritumu 
apsaimniekotāji 

RV3.3: Labiekārtotas sabiedriskās nozīmes teritorijas un objekti 

35. 35. Izveidoto rotaļu laukumu skaits 
novada teritorijā 

7 10 Smiltenes novada 
pašvaldība 

36. Atjaunoto/izveidoto sporta 
laukumu skaits 

1 5 Smiltenes novada 
pašvaldība 

36. 37.  Izveidots daudzfunkcionāls 
Tepera sporta un atpūtas 
komplekss 

0 1 Smiltenes novada 
pašvaldība 

37. 38. Akreditēts Smiltenes novada 
muzejs Mēru muižā 

0 1 Smiltenes novada 
pašvaldība 

38. 39. Īstenoti parku/skvēru 

labiekārtošanas projekti 

2 5 Smiltenes novada 

pašvaldība 

RV3.4: Pieejami mājokļi 

40. Nodrošināti pašvaldības dienesta 
dzīvokļi 

0 10 Smiltenes novada 
pašvaldība 

39. 41. Nodrošināts sociālo dzīvokļu 
fonds 

0 8 Smiltenes novada 
pašvaldība 
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2. PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA 

2.1. Integrētās attīstības programmas institucionālais ietvars 

un laika grafiks 

Smiltenes novada integrētās attīstības programmā 2012.-2018. gadam ir noteikta Smiltenes novada 
attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni 
un uzdevumi 7 gadu periodam.  

Smiltenes novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu paredzēts veikt, īstenojot 46 uzdevumus atbilstoši 3 
izvirzītājām vidēja termiņa attīstības prioritātēm.  

Lai nodrošinātu Smiltenes novada attīstības novērtēšanas iespējas un izvērtētu attīstības plānošanas 
dokumenta rādītāju sasniegšanas progresu, Smiltenes novada pašvaldība ir izstrādājusi AP īstenošanas 
uzraudzības sistēmu, kas nodrošinās iespēju novērtēt pašvaldības attīstību kopumā: 

- novērtēt vidēja termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanas progresu; 
- demonstrēt pašvaldības darbības progresu un sasniegumus un informēt par to sabiedrību, 

deputātus un citas ieinteresētās puses;  

- identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar pašvaldības attīstību un kurām 

nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to risināšanai;  

- pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību.  

Smiltenes novada AP 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzība sastāv no četrām sadaļām:  

- AP uzraudzības institucionālais ietvars un laika grafiks;  

- Smiltenes novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji;  

- AP noteikto vidējā termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtējuma rādītāji;  

- Ikgadējā attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ziņojuma saturs un iekļaujamā informācija.  

Par Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības kārtību un tās 
ieviešanu atbildīga ir novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa. 

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības procesā tiek iesaistītas Smiltenes novada pašvaldības 
struktūrvienības un iestādes.  

Uzraudzības sistēmas procesu vada Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītājs, iesaistot attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības sistēmas procesā struktūrvienību, 
iestāžu vadītājus, kuri operacionālā līmenī veic uzraudzības īstenošanas procesa darbības saskaņā ar 
uzdevumiem.  

2.1. tabula. Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības 
sistēmas galvenie uzdevumi un atbildīgās institūcijas. 

Nr. Veicamais uzdevums Atbildīgā institūcija 

1. Apstiprināt Smiltenes novada AP2012.-2018. gadam, 
aktualizēt AP nepieciešamības gadījumā 

Smiltenes novada dome 

2. Koordinēt Smiltenes novada AP īstenošanas uzraudzības 
sistēmu un uzraudzību 

Smiltenes novada pašvaldība, Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

3. Nodrošināt Smiltenes novada AP rīcības plāna 2012.-2018. 
gadam izpildi 

Lēmējinstitūciju līmenī -Smiltenes novada 
pašvaldība, 
Izpildes līmenī - par rīcības plānā uzskaitīto 
projektu realizāciju atbildīgās Smiltenes 
novada pašvaldības struktūrvienības, 
iestādes 

4. Sistemātiski apkopot kvantitatīvos un kvalitatīvos datus, 
veikt analīzi saskaņā ar Smiltenes novada AP noteiktajām 
vidēja termiņa prioritātēm un novada attīstības izvērtējuma 

Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un 
plānošanas nodaļa, Smiltenes novada 
pašvaldības struktūrvienības, iestādes 



Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam. II. sējums „Stratēģiskā daļa” Gala redakcija 
 

16 
Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 

 

pamatrādītājiem 

5. Sagatavot ikgadējo pārskatu "Pārskats par Smiltenes novada 
AP 2012.-2018. gadam īstenošanu” 

Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

6. Apstiprināt ikgadējā pārskatu "Pārskats par Smiltenes 
novada  AP 2012.-2018. gadam īstenošanu”, 
Pieņemt lēmumu par grozījumiem attīstības programmā 
un/vai rīcības plānā, ja nepieciešams 

Smiltenes novada pašvaldība 

7. Informēt sabiedrību par attīstības programmas īstenošanas 
rezultātiem, publicēt pārskatu Smiltenes novada interneta 
vietnē www.smiltene.lv 

Smiltene novada pašvaldība Attīstības un 
plānošanas nodaļa sadarbībā ar Smiltenes 
novada pašvaldības struktūrvienībām 

Smiltenes novada AP 2012.-2018. gadam uzraudzības procesa rezultāti tiks iekļauti pārskatā „Pārskats 
par Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanu” ik gadu par katru 
iepriekšējo gadu un 1 reizi 3 gados par 3 gadu periodu.  

Atbildīga Smiltenes novada Attīstības un plānošanas nodaļa atbilstoši pārskata sagatavošanas laika 
grafikam. 

2.2. tabula. Smiltenes novada AP 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības ikgadējā pārskata 
sagatavošanas laika grafiks.  

Atbildīgā 
institūcija 

1 ceturksnis 2 ceturksnis 3 ceturksnis 4 ceturksnis 

Smiltenes 
novada 
pašvaldības 
Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

Pārskatu datu 
analīze un 
nepieciešamības 
gadījumā rakstiska 
papildu datu 
pieprasīšana no 
novada pašvaldības 
struktūrvienībām 

Ikgadējā pārskata 
„Pārskats par Smiltenes 
novada integrētās 
attīstības programmas 
2012.-2018. gadam 
īstenošanu” sagatavošana, 
ziņošana par rezultātiem 
Smiltenes novada 
pašvaldībā 

Sistemātiska datu 
vākšana un 
apkopošana 

Sistemātiska datu 
vākšana un 
apkopošana 

Attīstības un 
plānošanas 
nodaļa 

Pārskata 
sagatavošana  

Smiltenes novada 
pašvaldība, rezultātu 
publicēšana Smiltenes 
novada interneta vietnē 
www.smiltene.lv  

  

Smiltenes 
novada dome 

 Pārskata apstiprināšana, 
nepieciešamības gadījumā 
lēmuma pieņemšana par 
grozījumiem AP un/vai 
rīcības plānā 

  

Smiltenes novada pašvaldības struktūrvienības pēc Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un 
plānošanas nodaļas pieprasījuma līdz 15. martam sagatavo pārskatu par iepriekšējā gadā savā jomā 
paveikto saskaņā ar Smiltenes novada AP 2012.-2018. gadam Rīcības plānā ietvertajiem uzdevumiem, 
pasākumiem un aktivitātēm, kurā iekļauj arī informāciju par vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas 
rādītājiem.  

Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa analizē iesniegtos pārskatus un datus un 
nepieciešamības gadījumā līdz 1.aprīlim pieprasa papildu informāciju.  

Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Smiltenes novada 
pašvaldības struktūrvienībām līdz 1.jūnijam sagatavo ikgadējo „Pārskats par Smiltenes novada integrētās 
attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanu”, ziņo par rezultātiem novada pašvaldībai, kā arī ne 
vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc pārskata apstiprināšanas informē sabiedrību par AP īstenošanas rezultātiem, 
publicējot tos novada interneta vietnē www.smiltene.lv.  
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Smiltenes novada dome apstiprina sagatavoto pārskatu un nepieciešamības gadījumā, lemj par 
grozījumu veikšanu Smiltenes novada AP 2012.-2018. gadam un/vai Rīcības plānā.  

 

2.2. Smiltenes novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums 
Smiltenes novada attīstības pamatrādītāji, ar kuru palīdzību ir iespējams novērtēt novada attīstību 

kopumā, ikgadēja izvērtēšana ļaus salīdzināt novada attīstību ar citiem Latvijas novadiem.  

2.3. tabula. Smiltenes novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji. 

Nr. Rādītājs Rādītāja vērtība bāzes gadā Rādītāja 
vērtība 

pārskata gadā 

Vēlamā attīstības 
tendence 
2017.gadā 

Datu avots 

1. Teritorijas 
attīstības 
indeksa rangs 

 (starp 109 novadiem, 2010. 
gada datiem) 

28. vieta  ↗ VRAA  
 

2. Teritorijas 
attīstības līmeņa 
izmaiņu indekss 

pēc 2010. gada datiem 
salīdzinot ar 2009. gada 
vērtību 

0,438 ↗ VRAA  
 

3. Teritorijas 
attīstības līmeņa 
indekss 

 (2010. gads) 0,226 ↗ VRAA  
 

4. Iedzīvotāju skaits (2011. gads) 14226 ↗ PLMP 

5. Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa 
ieņēmumi 
pašvaldības 
budžetā uz vienu 
iedzīvotāju 

 (2010. gads) 234,60 ↗ VRAA 

6. Bezdarba līmenis 
(%) 

 (2011. gads) 8,9 ↘ NVA 

7. Reģistrēto 
uzņēmumu 
skaits uz 1000 
iedzīvotājiem 

 (2010. gads) 66 ↗ UR 

8. Demogrāfiskā 
slodze 

 (2011. gads) 514 ↘  VRAA 

9. Ekonomiski 
aktīvo statistisko 
vienību skaits  

(2010. gads) 944 ↗ CSP 

10. Iedzīvotāju 
apmierinātība ar 
dzīvi novadā 

Programmas izstrādes 
anketu apkopojums 

 ↗ Smiltenes 
novada 
pašvaldības 
organizētā 
aptauja 

Par Smiltenes novada attīstības pamatrādītāju datu apkopošanu un analīzi ir atbildīga Smiltenes novada 
pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa, kura izvērtēto rādītāju rezultātus iekļauj ikgadējā pārskatā 
„Pārskats par Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanu”. 

Smiltenes novada AP programmas 2012.-2018. gadam vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rezultatīvie 
rādītāji ir doti 2.4. AP stratēģijas nodaļā.  

Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai AP īstenošanas uzraudzības ietvaros ik gadu tiks veikts vidēja 
termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums, aizpildot ikgadējos rezultātus tabulā. 
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2.3. Integrētās attīstības programmā noteikto vidējā termiņa 

prioritāšu sasniegšanas izvērtēšana 

Smiltenes novada AP programmas 2012.-2018. gadam vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rezultatīvie 
rādītāji ir doti AP 2.1.nodaļā.  

Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai AP īstenošanas uzraudzības ietvaros ik gadu tiks veikts vidēja 
termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums, aizpildot ikgadējos rezultātus tabulā 2.3. 

2.4. tabula. Smiltenes novada AP 2012.-2018.gadam vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtēšanas 
rādītāji, piemērs. 

Nr
. 

Rādītājs Bāzes gads 
Rādītāja 
vērtība  

Prognozētā 
rādītāja vērtība 
tekošajā gadā 

Datu avots 

P1: Efektīva un ilgtspējīga dabas resursu ilgtspējīga izmantošana 

RV1.1: Vides pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

1.  
Iedzīvotāju skaits, kas izmanto 
centralizēto kanalizācijas 
sistēmu 

2010 970  
Smiltenes novada 
pašvaldība 

2.4. Ikgadējā integrētās attīstības programmas īstenošanas 
uzraudzības ziņojuma saturs un iekļaujamā informācija 

Tiek piedāvāta ikgadējā pārskata „Pārskats par Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018. 
gadam īstenošanu” struktūra un iekļaujamā informācija.  

2.5. tabula. Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības 
pārskata struktūra un tajā ietveramā informācija. 

Pārskata nodaļa Ietveramā informācija 

Ievads Ievadā ir jāsniedz neliela informācija par AP nozīmi un 
sasaisti ar citiem plānošanas dokumentiem, ka arī jāiekļauj 
informācija par AP uzraudzības sistēmu, pārskatā ietverto 
informāciju un kontaktinformāciju komentāru un 
ieteikumu sniegšanai. 

Smiltenes novada attīstības vispārējs raksturojums Šajā nodaļā ir jāsniedz vispārīgs Smiltenes novada 
attīstības raksturojums, iekļaujot attīstības pamatrādītāju 
izvērtējumu saskaņā ar rādītājiem, kas doti 4.3.tabulā. 

Smiltenes novada AP 2012.-2018. gadam 
īstenošanas progress 

Informācija par katras vidēja termiņa prioritātes ietvaros 
veiktajiem pasākumiem un aktivitātēm, izpilde, atkāpes no 
plānotā. 

Rīcības plāna 2012.-2018. gadam īstenošanas 
progress 

Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju 
izvērtējums. 

Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas radītāju 
izvērtējums 

Saskaņā ar rīcības plānā ietvertajiem rādītājiem. 

Secinājumi Apkopota informācija par konstatētajām novirzēm no 
plānotā un izdarītajiem galvenajiem secinājumiem. 

Rekomendācijas Jāietver informācija par ieteicamajiem uzlabojumiem, 
grozījumiem un precizējumiem, kas veicami AP vai AP 
uzraudzības procesā, pamatojoties uz iepriekšējās nodaļās 
veikto analīzi un izdarītajiem secinājumiem. 

Izmantotās informācijas avoti Informācijas avoti, kas izmantoti sagatavojot AP 
uzraudzības pārskatu. 

Pielikumi Papildus informācija, kura nevar tik iekļauta 
pamatdokumentā, kas kalpo kā informatīvs materiāls. 

 


