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IEVADS
Smiltenes novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments.
Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskajiem ieteikumiem,
Smiltenes novada attīstības programmā (turpmāk – 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 attīstības programma 2012.-2018.gadam apstiprināta ar Smiltenes novada
domes 29.11.2012. lēmumu Nr.16, 5.§., vienlaicīgi apstiprinot arī plānošanas dokumenta
uzraudzības kārtību.
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.
Efektīvas pārvaldības nozīmīgs un neatņemams posms ir – uzraudzība un novērtēšana
konkrētā laika posmā. Dokumenta uzraudzības ietvaros tiek izvērtēta noteikto mērķu un rezultātu
sasniegšanas pakāpe, kas sasniegta īstenojot politiku, ieguldot resursus, kā arī ārējās vides faktoru
ietekmē. Lai konstatētu pārmaiņas novada sociālajā, ekonomiskajā un vides situācijās, parādītu
pašvaldības darbības progresu, noteiktu, vai Smiltenes novada attīstības programma 2012.2018.gadam tiek īstenota kā plānots, tika izstrādāts uzraudzības pārskats.
Šis ir otrais attīstības programmas 2012.-2018. gadam uzraudzības pārskats.
Pārskatu sagatavoja Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa izmantojot
informāciju no citām pašvaldības struktūrvienībām, iedzīvotāju aptaujām, apkopojot informāciju no
dažādiem valsts reģistriem un datu bāzēm, un cita veida informāciju.
Komentārus un ieteikumus par pārskata pilnveidošanu var iesniegt Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļā: tālr.64707866, e-pasts: sarmite.daudziete@smiltene.lv
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1. Smiltenes novada attīstības vispārējs raksturojums
Ja salīdzina novada kopējo attīstību saskaņā ar teritorijas indeksa aprēķiniem, kurus veic Valsts
reģionālās attīstības aģentūra, tad redzam, ka 2013.gadā salīdzinot ar 2010.gada datiem, Smiltenes
novada attīstības rādītāji ir nedaudz samazinājušies (attīstības indeksa rangs no 28.vietas
samazinājies uz 33.vietu), bet tie vēl aizvien ir pozitīvi, par ko liecina vieta rangā un pozitīvais
attīstības indekss (+0,098) starp visiem Latvijas novadiem. Attīstības indeksa samazināšanos
galvenokārt ietekmē Iedzīvotāju skaita samazināšanās.
Novadā 2013.gadā nedaudz aktivizējusies uzņēmējdarbība, par ko liecina Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā uz vienu iedzīvotāju palielināšanās, bezdarba līmeņa
samazināšanās, ekonomiski aktīvo statistisko vienību jeb uzņēmumu skaita palielināšanās.
Iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi novadā nosaka ar iedzīvotāju aptaujas palīdzību. 2014.gada
janvārī veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātā (piedalījās 352 respondenti), secināts, ka ar dzīves
kvalitāti novadā pilnībā vai drīzāk apmierināti ir 74% iedzīvotāju.
1.tabula. Smiltenes novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja
vērtība
bāzes gadā

Teritorijas
attīstības
indeksa rangs
Teritorijas
attīstības
līmeņa
izmaiņu
indekss
Teritorijas
attīstības
līmeņa indekss
Iedzīvotāju
skaits

(starp 109
novadiem, 2010.
gada datiem)
pēc 2010. gada
datiem salīdzinot ar
2009. gada vērtību

28. vieta

Vēlamā
attīstības
tendence
2017.gadā
↗

0,438

↗

(2010. gads)

0,226

(2011. gads)

Iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
ieņēmumi
pašvaldības
budžetā uz
vienu
iedzīvotāju
Bezdarba
līmenis (%)
Reģistrēto
uzņēmumu
skaits uz 1000
iedzīvotājiem
Demogrāfiskā
slodze

Datu
avots

Rādītāja
vērtība
2011.
gadā
31.vieta

Rādītāja
vērtība
2012.
gadā
Nav
pieejams

Rādītāja
vērtība
2013.
gadā
33.vieta

VRAA/
RAIM

0,292

0,351

Nav
pieejams

↗

VRAA

0,168

Nav
pieejams

0,098

14226

↗

PLMP

(2010. gads)

234,60 Ls

↗

VRAA/
RAIM

14049
01.01.20
12.
228,88
Ls

13917
01.01.20
13
277,80
Ls

13663
01.01.20
14
286,95
Ls

(2011. gads)

8,9

↘

NVA

(2010. gads)

66

↗

UR/
aprēķins

7,3
01.01.20
12.
74

6,9
01.01.20
13.
78

6,4
01.01.20
14.
80

(2011. gads)

514

↘

VRAA/
RAIM

514,7
01.01.20
12.

521
01.01.20
13.

522
01.01.20
14.

VRAA
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9.

10.

Ekonomiski
aktīvo
statistisko
vienību skaits
Iedzīvotāju
apmierinātība
ar dzīvi novadā

(2010. gads)

944

Programmas
izstrādes anketu
apkopojums

↗

CSP/ UR

↗

Smiltene
s novada
pašvaldī
bas
organizē
tā
aptauja

1046

1088

1093

2013.g.
janvāris77%

2014.g.
janvāris74%

apmierināt
i

apmierināt
i

Rādītāju apzīmējumu paskaidrojums:
Sarkans – tendence pasliktinās
Zaļš – tendence uzlabojas
Melns – rādītājs palicis nemainīgs
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Smiltenes novada AP 2012.-2018. gadam īstenošanas progress
Sadaļā iekļauti būtiskākie dati no Attīstības programmas I. daļas „Esošās situācijas analīze”
atjaunotajiem datiem. Attēlu un tabulu numerācija saglabāta atbilstoši „Esošās situācijas analīzes”
numerācijas struktūrai.
2.1. Cilvēkresursi
Latvijā pēdējo gadu laikā ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence. Šī tendence
raksturīga arī Smiltenes novadam. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Smiltenes
novadā 2014. gada 1. janvārī dzīvoja 13663 iedzīvotāji. Pēdējo septiņu gadu laikā iedzīvotāju skaits
samazinās ik gadu vidēji par 1%. Kopš 2009. gada kopējais Smiltenes novada iedzīvotāju skaits ir
samazinājies par 709 personām, kas 2014.gada sākumā ir par 4,9% mazāks nekā 2009. gada
sākumā.

Attēls. Patstāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas 2009.-2014.gadā
Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Pēc Smiltenes novada pašvaldības datiem 2013.gadā Smiltenes novadā iedzīvotāju skaitu
papildinājuši 100 jaundzimušie, bet miruši 139 iedzīvotāji, kas nosaka negatīvu dabisko pieaugumu
- 39. Smiltenes novadā dabiskais pieaugums pēdējo piecu gadu laikā ir bijis negatīvs.

3.4.attēls.Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji Smiltenes novadā 2009.-2012. gadā.
Datu avots: Smiltenes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa.

Laika posmā no 2009.gada līdz 2014.gadam ir vērojama bērnu un jauniešu skaita samazināšanās
dinamikas tendence, kas uzrāda pakāpenisku skaita samazinājumu no 2813 bērniem un jauniešiem
2009.gadā līdz 2394 bērniem un jauniešiem 2014.gadā. Kopējais bērnu un jauniešu skaits Smiltenes
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novadā šajā periodā samazinājies par 14,9%. Strauji samazinājies bērnu skaits 7-18 gadu vecumā
(par – 25%), bērnu skaits 0-6 vecumā ir palielinājies par 8,9% salīdzinot ar 2009.gadu.

3.10.attēls.Smiltenes novada bērnu skaita dinamika, 2007.-2013.g., gada sākumā.
Datu avots: LR PMLP.

Apdzīvojuma blīvums vidēji Smiltenes novadā 2014.gada sākumā bija 14,7 iedz./km². Samazinoties
iedzīvotāju skaitam novadā, samazinās arī apdzīvojuma blīvums no 15,1 iedz./km 2 2011. gadā līdz
14,7 iedz./km2 2014. gadā.
Starptautiskā ilgtermiņa migrācijas rādītāji 2011.-2013.gads

Datu avots: www.csb.gov.lv.

2.2. Dabas resursi
Saskaņā ar LAD veikto pētījumu par LIZ izvērtējumu, Smiltenes novadā neapstrādātās un nekoptās
lauksaimniecības zemes sastāda 9,6% (2011.g. - 13,36%; 2012.g.-9,5%). Neapstrādātās zemes ir
potenciāls lauksaimnieciskās ražošanas attīstībā.
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3.19.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju LAD izvērtējums.
Datu avots: http: LAD, //www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/nov/lauksaimnieciba-izmantojamaszemes-apsekosanas-rezultati/

2013. gadā Smiltenes novadā no jauna iekļauta derīgo izrakteņu atradne „Paltnieki” un bilancē
atjaunota derīgo izrakteņu atradne „Dzeņi”
3.13.tabula. Smiltenes novadā izmantojamo derīgo izrakteņu atradnes, būvmateriālu izejvielu
krājumi (izpētītie (A kategorijas), novērtētie (N kategorijas).
Derīgā
izrakteņa
izmantošana

Izpētes veicējs un gads,
akceptētie krājumi

Nr.

Atradne

1.

DZEŅI
Smiltenes novads
Grundzāles
Pagasts
BRUTUĻI
Smiltenes novads

Šķembām,
ceļu būvei

SIA „Geo Consultants”
2008, Dolomīts, A – 7 616.50
N – 221 092.40

Būvniecībai,
ceļu būvei un
remontam

KALNA
MASAĻI
Smiltenes novads
Brantu pagasts
KAPUSILS I
Smiltenes novads
Launkalnes
pagasts

Būvniecībai

5.

PALTNIEKI
Smiltenes novads
Brantu pagasts

Būvniecībai,
ceļu būvei

6.

LANKASKALNS
Smiltenes novads,
Palsmanes
pagasts

Būvniecībai,
Meža ceļu
būvei

Melioprojekts, 1984, Smiltsgrants
A – 433.90, N – 247.20
Smilts, A – 608.60, N – 0.00
SIA „Geotech”, 2007,
smilts-grants
A – 11.50, N – 0.00,
Smilts, A – 37.00; N – 0.00
Latgiprodortrans, 1978,
SIA "Zemes Puse", 2013
Smilts-grants
A – 330.15, N – 0.00,
Smilts A – 1841.51, N – 0.00
Ceļuprojekts, 1986,
Zemesprojekts, 1990
Smilts - A – 221,70,
Smilts-grants – A – 115.60
SIA "Ģeol.grupa "Silūrs" "
2013
Smilts-grants
A - 293.70 N - 0.00
Smilts A - 366.35 N - 0.00

2.

3.

4.

Būvniecībai,
ceļu būvei un
uzturēšanai

Krājumi
2011.g. 1.
janvārī,
tūkst. m3
A-44 987.40
N-331 900.00

Krājumi
2013.g. 1.
janvārī,
tūkst. m3
A- 7454.74
N-246 906.93

Krājumi
2014.g. 1.
janvārī,
tūkst. m3
A-10463.01
N-197218.80

A 202.18
N 61.40
A 462.00

A 182.00
N 61.40
A 399.14

A 182.00
N 61.40
A 386.18

A 11.34
0.00
A 32.85
0.00
A 191.46
0.00
A 1 497.33
0.00

A 11.33

A 11.33

A 32.04

A 31.98

A 191.46

A 329.19

A 1 497.33

A 1 841.51

-

A 220,91
A 106,47

A 220.29
A 101.51

-

-

A 293.70
A 211.23

Datu avots: LVĢMC, Derīgo izrakteņu krājumu bilance par 2010. un 2012. -2013.gadu.

2.3. Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi
2013.gadā Latvijas Valsts ceļi rekonstruējuši valsts galvenā ceļa A2 viaduktu krustojumā ar
reģionālo autoceļu P 27 (Smiltene – Gulbene). Atjaunots tilts pār Nigras upi Blomē.
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Kopumā pabeigta 7,07km pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcija vai seguma atjaunošana:
1) 2013.gadā Smiltenes pilsētā projekta „Smiltenes pilsētas Valkas ielas rekonstrukcija” pabeigta
rekonstrukcija un nodoti ekspluatācijā: Valkas ielas posms 0,305 km, t.sk. dzelzsbetona/ metāla
transporta tilts L=11,4m, kā arī izbūvēts jauns gājēju/ velo tilts L=15m.
2) 2013.gadā projekta „Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija” ietvaros rekonstruēti un
nodoti ekspluatācijā:- a/c „Lapsiņas –Plāņi” Blomes pag. (1,095km),- a/c „Pakuļi- ZeltiņiDzeltuceplis” Bilskas pag.(0,403km),- a/c „Jaunvīķīšu ceļš” Brantu pag. (1,454 km), - Smilšu iela
Grundzāles pag. (0,750 km), - a/c „Gaisma- Pīlādži” Bilskas pag. (0,656 km), - Rūpniecības iela
Palsmanes pag. ( 0,550 km), - a/c „Kalna cepļi- Muižnieki-Dārziņi” Launkalnes pag. (0,580 km), a/c „Ziediņi – Ezermala” Bilskas pag. (0,344 km)
3) Klātnes atjaunotas Launkalnes pagasta Silvas ciema Silvas ielai (~100m asfalta segums, granīta
šķembu segums), Kā arī Smiltenes pilsētas Galdnieku ielas 400m garam posmam.
2013. gadā „Smiltenes pilsētas Valkas ielas rekonstrukcijas” projekta ietvaros izbūvēti 200m
apvienotie gājēju un velo celiņi.
Pēc Ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem Smiltenes novadā 2013.gadā ir notikuši 89 ceļu
satiksmes negadījumi (2010.g.- 71; 2012.g.-83), no kuriem 16 negadījumi bija ar cietušajiem
2010.g.-21; 2012.g.-36), negadījumos nav bojāgājušo (2010.g.-2; 2012.g.-1) un 18 ievainotie
(2010.g.-35; 2012.g.-35).
Īstenotie Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekti:
1) Projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Bilskas ciemā” veikta
esošā ūdensvada, kanalizācijas spiedvada, kanalizācijas kolektora, kanalizācijas sūkņu stacijas un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.
2) Projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Grundzāles ciemā”.
Projekta ietvaros kopumā ir izbūvēti ūdensvadi 2470 metri un kanalizācijas maģistrālie vadi 940
metru garumā, izbūvētas kanalizācijas pārsūknēšanas stacija, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārta,
jauna artēziskā aka un notekūdeņu attīrīšanas iekārta.
Atkritumu apsaimniekošana:
Uzsākta divu Smiltenes novadā slēgto atkritumu izgāztuvju rekultivācijas projekti: „Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Palsmanes pagasta izgāztuves „Kangarkalni”
Nr.94748/3360/PPV rekultivācija” un „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada
Smiltenes pilsētas izgāztuves „Drandu ielā 24” Nr.94155/3371/PPV rekultivācija”.
Šīs izgāztuves ir pēdējās, kas jārekultivē Smiltenes novadā.
Siltumapgāde:
2013.gadā SIA „SM Energo” pabeidz projektu „Ar šķeldu darbināmas koģenerācijas elektrostacijas
izveidi Smiltenē”, kā rezultātā Smiltenes
4MW(siltumapgādei)+1MW (elektroenerģija).

pilsētā

izbūvēta

koģenerācijas

stacija

ar

jaudu

Ielu apgaismojuma atjaunošana:
2013.gadā īstenots projekts „Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūras modernizēšana, 2.kārta”, kura ietvaros atjaunoti ielu apgaismojuma gaismekļi
Smiltenes pilsētā Dakteru, Dārza, Jaunā, Bērzu, Zaķu, Brūža, Meža, Blaumaņa, Galdnieku, Klievu,
Limbažu, Cēsu, Vidzemes, Mūrnieku, Valmieras, Līkā, Sporta un Ķiršu ielā; Palsmanes ciemā
Krasta un Upes ielā; Variņu ciemā Oktobra un Upes ielā; Bilskas ciemā Zvaigžņu un Saules ielā.
(kopā uzstādīti 205 LED gaismekļi). Apgaismojums izbūvēts arī projekta „Smiltenes pilsētas
Valkas ielas rekonstrukcijas” ietvaros (7 apgaismes punkti).
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Smiltenes pilsētā veikta ielu apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija Lielajā, Mazā Dārza, Podnieku,
Druvas un Kapu ielās (30 apgaismes punkti).
Projekta „Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija” ietvaros izbūvēts ielu apgaismojums
Smilšu ielā Grundzālē (9 apgaismes punkti).
Palsmanē atjaunoti gaismekļi gar valsts autoceļu un Strauta ielā (25 LED gaismekļi).
Publisko teritoriju labiekārtojums:
Biedrība „Vilkmuiža” 2013.gadā īstenojusi projektu „Inventāra iegāde bērnu rotaļu laukumiem
Bilskas un Mēru ciemos. Līdzīgi biedrība „GaisMa tunelī” īstenojusi projektu „Bērnu rotaļu
laukuma izveide Blomes pagastā”. Labiekārtošanas projektus īstenojušas arī citas nevalstiskās
organizācijas, kā arī A/s „Latvijas Valsts meži”.
Līdz ar Smiltenes kultūras centra rekonstrukciju atjaunots teritorijas labiekārtojums.
Smiltenes pilsētā Vecajā parkā atjaunota iecienīta atpūtas vieta - koka lapene „Sēnīte”.
2.4. Mājokļi
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. Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu skaits
sarūk no 210 (2011.g.) uz 161 (2013.g.).
Mājokļu attīstības tendences atspoguļo būvniecības pieteikumu skaits. No kopējo Smiltenes novada
būvniecības pieteikumu skaita, dzīvojamās mājas sastāda tikai ceturto daļu.

3.27.attēls. Būvniecības pieteikumu skaits Smiltenes novadā 2011. - 2013.gadā.
Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība būvvalde.

SIA «Smiltenes NKUP» līdz 2013.gadam Smiltenes pilsētā pabeidzis 3 daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektus, un 6 projekti ir uzsākti (pēc projektu
īstenošanas kopā 324 dzīvokļiem).
2.5. Pašvaldības pārvaldes resursi
2013.gada 31.decembrī Smiltenes novada domes administrācijā strādā 66 darbinieki (2012.g.-62),
bet domei pakļautajās 27 iestādēs kopumā strādā 799 darbinieki (2012.g.-827).
Lielākais apmeklētāju skaits ir pašvaldības teritoriālajās vienībās ar lielāko iedzīvotāju skaitu –
Smiltenes pilsētā un Palsmanē. Salīdzinot ar 2012.gadu, apmeklētāju skaits ir samazinājies
Grundzāles, Palsmanes, Brantu un Variņu pagastu pārvaldēs, pārējās pagastu pārvaldēs un domes
administrācijā Smiltenē tas ir palielinājies (kopā: 33439 - 2011.g.; 27019 – 2012.g.; 27668 –
2013.g.).

10

Pārskats par Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanu 2013. gadā

Apmeklēti nozīmīgākie pašvaldību IS darbiniekiem organizētie semināri par datu drošību un atvērtā
koda programmatūras izmantošanu.
Pašvaldības mājaslapā palielinājies elektroniski pieejamo pakalpojumu klāsts sasniedzot 36
pakalpojumus.
2013.gadā projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana” ietvaros sagatavota un apstiprināta „Smiltenes novada ilgtermiņa attīstības
stratēģija”2013.-2037.gadam.
2.6. Finanšu resursi un investīcijas
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.

3.28.attēls.Smiltenes novada domes ieņēmumi un izdevumi, 2008.-2013.g., Ls.
Datu avots: 2008. gads - Smiltenes novada domes publiskais pārskats par 2011. gadu; 2009.–2010.g. www.kase.gov.lv; 2011. - 2013. gads– Smiltenes novada pašvaldība.

Analizējot pamatbudžeta izdevumu struktūru, redzams, ka nemainīgi lielāko Smiltenes novada
izdevumu daļu veido izdevumi izglītībai. Pieaug izdevumi sociālajai aizsardzībai. Pēc administratīvi
teritoriālās reformas pašvaldībā nedaudz samazinās izdevumi pārvaldei. Salīdzinot ar 2012.gadu,
2013.gadā ir būtisks izdevumu pieaugums sociālai aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai un vides aizsardzībai, neliels pieaugums veselībai.
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3.31.attēls. Smiltenes novada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām, 2008.-2013.g., Ls.
Datu avots: 2008. gads - Smiltenes novada domes publiskais pārskats par 2009. gadu; 2009.–2010.g. www.kase.gov.lv; 2011. -2013. gads – Smiltenes novada pašvaldība.

Galvenie sociālās sfēras investīciju projektu finansēšanas avoti ir pašvaldības un valsts budžeta
resursi, piesaistītie aizdevumi, konkrētu Eiropas Savienības fondu programmu piešķirtie līdzekļi.
Pēdējo piecu gadu laikā kapitāli ieguldījumi no budžeta līdzekļiem veidoja 13, milj. latu.

3.35.attēls.Smiltenes novada pašvaldības budžeta kapitālie izdevumi, 2009.-2012. g., tūkst. Ls
Datu avots: www.kase.gov.lv

2.7. Uzņēmējdarbības vide
Pēc SIA „Lursoft” datiem 22 gada laikā, sākot no 1991. gada, Smiltenes novadā ir reģistrēti 1486
uzņēmumi. Pēc 2008.-2009. gada krīzes ekonomiskā aktivitāte atjaunojas, par to liecina reģistrēto
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uzņēmumu skaita dinamika. 2013. gadā reģistrētas 33 komercstruktūras, kas ir par 15,4% vairāk kā
2010. gadā.

4.1.attēls.Smiltenes novadā reģistrēto uzņēmumu dinamika, 1991.-2013.g.
Datu avots: SIA „Lursoft”.

2013. gada septembrī SIA „Lursoft” datu bāzē ir atrodami 1094 Smiltenes novadā reģistrēti un
nelikvidēti uzņēmumi. Šo uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms – 22,9 milj. latu.
Smiltenes novadā praktiski nav lielu tirgus sektora dalībnieku.
No komercstruktūrām, kas Smiltenes novadā veic aktīvu uzņēmējdarbību, ir izanalizēti 100
uzņēmumi ar vislielāko apgrozījumu. To summārais apgrozījums 2013. gadā veidoja 230 milj. latu
(327,6 milj.euro) 90 % no komercstruktūru summārajiem ieņēmumiem Smiltenes novadā veidoja
uzņēmumi, kuru gada apgrozījums pārsniedz 1 miljonu latu (šādu uzņēmumu ir 26 un kopējais
apgrozījums sastāda 207,6 milj. latu - 295,4 milj.euro).
Skaitliski vislielākā grupa, t.i., uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 200 tūkst. latu, apvieno 37
uzņēmumus. To summārie ieņēmumi veido tikai 2,2% (5 miljonus latu-7,2 milj.euro). 200-500
tūkst. latu - 22 uzņēmumi (2,9% 6,7 milj.latu -9,6 milj.euro), 500-1000 - 15 uzņēmumi 4,7%.(10,9
milj.latu -15,5 milj euro)

4.7.attēls. Simts lielāko uzņēmumu sadalījums grupās pēc
apgrozījuma

4.8.attēls. Simts lielāko uzņēmumu
sadalījums pa uzņēmumu grupām.

apgrozījumu
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Pēc CSP 2012. gada datiem Smiltenes novadā bija 977 ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas
vienības. 48% no tām darbojās lauksaimniecība un mežsaimniecībā, 42% pakalpojumu sfērā, 7% –
rūpniecībā un 3% – būvniecībā. Par 2013.g. šādi dati nav pieejami.
2.8. Novada sociālekonomiskā attīstība
Katru gadu VRAA aprēķina Latvijas administratīvo teritoriju attīstības indeksu (turpmāk tekstā –
TAI), kas raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot teritoriju augstāku vai zemāku attīstību
salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni valstī. Teritorijas attīstības indekss ir integrāls rādītājs, kas
tiek aprēķināts, ņemot vērā astoņus faktorus (rādītājus)1:
Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanai nepieciešamie rādītāji:
1. Ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000
iedzīvotājiem;
2. Bezdarba līmenis, %;
3. Trūcīgo personu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, %;
4. Kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem;
5. Dabiskās kustības saldo uz 1000 iedzīvotājiem;
6. Ilgtermiņa migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem;
7. Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem;
8. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju, euro.
Pēc 2013. gada datiem Smiltenes novada TAI ir 0.098. Pozitīvs TAI lielums nozīmē, ka gada laikā
Smiltenes novada attīstība ir norisinājusies straujāk nekā vidēji Latvijā.
Tūrisms:
Smiltenes novadā attīstās naktsmītņu tīkls (viesnīcas, viesu nami, kempingi). Pēc centrālās
statistikas pārvaldes datiem 2013.gadā gultasvietu skaits palielinājās par 3,6%, apkalpotās personas
samazinājušās par – par 11,1%, numuru skaits palielinājies – par 8,2%.
4.18.tabula. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Smiltenes novadā, 2009.-2012.g.
Mītņu skaits, gada beigās
Gultasvietu skaits, gada beigās
Numuru skaits, gada beigās
Apkalpotās personas
tai skaitā ārzemnieki

2009
9
310
95
2996
593

2010
11
380
110
4740
708

2011
11
373
106
6611
1042

2012
11
384
97
7486
1365

2013
9
398
105
6656
1385

2012/2011
100%
102,95%
91,51%
113,24%
131%

2013/2012
-18%
+3,6%
+8,2%
-11,1%
+1,5%

Datu avots: www.csb.gov.lv.

Lauku attīstība:
Pašvaldībā strādā 4 lauku attīstības speciālisti, kuru galvenie darba pienākumi ir saistīti lauku
uzņēmēju un zemnieku saimniecību konsultēšanu lauku attīstības un lauksaimniecības jautājumos.
Speciālisti sniedz tehnisko palīdzību dokumentācijas sagatavošanā un konsultācijas zemkopības
problēmu un metožu jautājumos.
4.20.tabula. Lauku attīstības speciālistu sniegto konsultāciju skaits kopā:

1

LR Ministru kabineta noteikumi Nr.367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība”
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Smiltenes novads

2009

2010

2011

2012

2013

LAD

819

819

813

893

978

L/S datu centrs

285

198

197

274

275

Zemes aps. līg.

192

145

151

187

178

VID

178

112

150

226

341

Bioloģiskā l/s

39

32

33

53

56

L/s statistika

170

1216

172

176

217

KOPĀ

1683

2522

1516

1809

2070

Datu avots: Lauku attīstības speciālistu informācija 2013.g.

Smiltenes novada pašvaldība kā partneris iesaistījies Vidzemes plānošanas reģiona projekta
„Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas
uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos” īstenošanā. Projekta ietvaros 3 jaunieši no
Smiltenes novada tika iesaistīti projekta aktivitātēs.
2.9. Izglītība
Pirmsskolas izglītība:
2013./2014.m.g kopējais pirmsskolas bērnu skaits izglītības iestādēs ir 644, no kuriem 355 apmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes un 289 mācās pirmskolas grupās pie skolām. Pirmsskolas bērnu
skaits izglītības iestādēs pieaug.

5.1.attēls. Izglītojamo skaits Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs, pirmsskolas grupās pie izglītības
iestādēm, 2009./2010.m.g.- 2013./2014.m.g.
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde.

Tomēr vēl aizvien saglabājas bērnu rinda uz pirmsskolas izglītības iestādēm. 1,5 – 5 gadu vecu
bērnu skaits Smiltenes novadā rindā uz PII 01.01.2014.– 93 (01.01.2013 – 99). Faktiski gan ne visi
bērni, kas sasnieguši 1,5 gadu vecumu, ir gatavi apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.
2013.gadā veikta Grundzāles pamatskolas vienstāvīgās daļas telpu pārbūve un izbūvēts rotaļu
laukums atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes prasībām un uz šīm telpām pārceltas 2 grupas.
Projekta „Bērnudārza Rīgas ielā 8A rekonstrukcija” ietvaros PII „Pīlādzītis” izbūvēta sajūtu istaba.

15

Pārskats par Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanu 2013. gadā

Projekta „Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu attīstība” ietvaros veikti rekonstrukcijas darbi
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā, kā rezultātā izveidota jauna pirmsskolas izglītības grupa ar 18
vietām un izbūvēts rotaļu laukums.
Vispārējā izglītība:
Smiltenes novadā darbojas 5 pamatskolas – Blomes pamatskola, Bilskas pamatskola, Grundzāles
pamatskola, Variņu pamatskola, Palsmanes pamatskola, 2 sākumskolas - Launkalnes sākumskola,
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola.

5.4.attēls. Izglītojamo skaits Smiltenes novada sākumskolās un pamatskolās, 2002/2003.m.g. un 2009./2010.m.g.2013./2014.m.g.
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde. Smiltenes novada pašvaldību apvienošanās (sadarbības) iespēju
izpētes projekts, 2003.g. (S3PP – izveidoja 2004.g)

Smiltenes novadā vispārējo vidējo izglītību nodrošina 2 izglītības iestādes – Smiltenes Centra
vidusskola un Smiltenes ģimnāzija.

5.5.attēls. Izglītojamo skaits Smiltenes novada vidējās vispārējās izglītības iestādēs, 2002./2003.m.g., 2009./2010.m.g.2013./2014.m.g.
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde.

Vispārējās vidējās izglītības iestādēs pēdējo 4 gadu laikā izglītojamo skaits ir sarucis.
2013./2014.m.gadā tajās mācības uzsāka 675 skolēni, kas ir par 27% mazāk nekā
2009./2010.m.gadā. Visvairāk skolēnu skaits sarucis Smiltenes ģimnāzija, kurā mācās izglītojamie
no 7.klases.
Saskaņā ar Izglītības pārvaldes datiem mācības augstskolā pēc viduskolas pabeigšanas turpina 80%
absolventu, 15% strādā un 5% iestājās profesionālās izglītības iestādē.
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Pēc projekta „Smiltenes novada Grundzāles un Palsmanes izglītības iestāžu renovācija atbilstoši
augstām energoefektivitātes prasībām” īstenošanas, 2013.gadā veikta šo iestāžu daļēja teritorijas
labiekārtošana.
2013.gada laikā īstenots „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs”, kā rezultātā Smiltenes ģimnāzijas dienesta viesnīcā, Launkalnes sākumskolas diennakts
grupā, Palsmanes pamatskolas internātā, Palsmanes internātskolas internātā un Palsmanes
pirmsskolas izglītības iestādes diennakts grupā ierīkotas izgaismotas izeju un evakuācijas kustības
virzienu norādītājzīmes, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
un balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas.
Profesionālā izglītība:
2013./2014.m.gadā Smiltenes tehnikumā mācības uzsāka 625 izglītojamais. Pēdējo gadu laikā to
skaitam ir tendence samazināties, kas ir saistīts ar dzimstības samazināšanos un migrācijas
procesiem.

5.7.attēls. Izglītojamo skaits Smiltenes novada profesionālajās izglītības iestādēs, 2010./2011.m.g.-2013./2014.m.g.
Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde. Smiltenes novada pašvaldību apvienošanās (sadarbības) iespēju
izpētes projekts, 2003.g.

Speciālā izglītība:
Palsmanes speciālajā internātpamatskolā 2011./2012. mācību gadu uzsāka 80 izglītojamie,
2012./2013. mācību gadā 81 izglītojamais, bet 2013/2014.mācību gadā 67 izglītojamie.
2013.g skolas internāta ēkai veikta jumta rekonstrukcija.
Smiltenes novada pašvaldība kā partneris piedalās projekta „Atbalsta programmu izstrāde un
īstenošana sociālā atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” īstenošanā.
Profesionālās ievirzes izglītība:
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5.13.attēls. Izglītojamo skaits Smiltenes Sporta, Mūzikas un Mākslas skolās.
Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība.

Neskatoties, ka bērnu skaits kopumā kopš 2003.gada ir samazinājies, profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu izglītojamo skaits ir palielinājies. Tas nozīmē, ka bērniem un jauniešiem ir interese
par radošām nodarbībām un fizisko sagatavotību.
Jaunatnes politika:

2013.gadā īstenots projekts "Jauniešu centrs „Miteklis” - radošs, aktīvs, sportisks un veselīgs.”
Projekta ietvaros iegādāts aprīkojums jauniešu centram, kas atbilst jauniešu vajadzībām un
interesēm un sekmē lietderīgu brīvā laika izmantošanu jauniešu centrā, sporta aktivitāšu
dažādošanai – vingrošanas paklāji, šaha spēļu inventārs, volejbola spēļu vietas iekārtošana JIC.
2.10. Sociālā drošība un veselības aprūpe
2013. gadā 3419 Smiltenes novada iedzīvotāji (25% no visiem Smiltenes novada iedzīvotājiem)
saņēma pensiju, no tiem 2875 iedzīvotāji (84,1%) vecuma pensiju, 417 (12,2%) invaliditātes
pensiju, 108 (3,%) apgādnieka zaudējuma pensiju, bet 25 (0,7%) izdienas pensiju. Lai arī 2013.
gadā, salīdzinājumā ar 2008.gadu, kopējais pensiju saņēmēju skaits ir pat nedaudz samazinājies,
samazinoties vecuma pensijas un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēju skaitam, tomēr minētajā
laika periodā ir pieaudzis invaliditātes pensiju saņēmēju skaits.

5.21.attēls. Smiltenes novada pensiju saņēmēju skaita un apjoma dinamika sadalījumā pa pensiju veidiem, 2008.2013.g.
Datu avots: VSAA.

2013. gadā vidēji katru mēnesi 2851 (2010.g.-2241; 2012.g.-2719), jeb 20,87% (2010.g.-15,75%;
2012.g -19,35%) no visiem novada iedzīvotājiem Smiltenes novada iedzīvotāji saņēma kādu no
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valsts sociālajiem pabalstiem, kuri nav atkarīgi no sociālajām iemaksām. Šo pabalstu saņēmēju
skaits pēdējos 4 gados palielinājies– 2009. gadā pabalstu saņēmēju skaits vidēji mēnesī bija 2307.

* Bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēju skaits 2008-2010.gadam ir dots par gadu
5.23.attēls. Smiltenes novada valsts sociālo pabalstu saņēmēju skaita dinamika vidēji mēnesī sadalījumā pa pabalsta
veidiem, 2008.-2013.g.
Datu avots: VSAA.

Analizējot pašvaldības sniegto sociālo palīdzību pa pabalstu veidiem, var secināt, ka 2012. gadā
vislielākais izmaksātais palīdzības apjoms, neskaitot pārējos sociālos pabalstus, ir pabalsts
brīvpusdienām un zupas virtuvei 52011 lati, kas salīdzinājumā ar 2010.gadu ir palielinājies par
15%, nākošā lielākā grupa ir pabalsts GMI nodrošināšanai 15290 lati, kas salīdzinājumā ar
2010.gadu ir samazinājies par 46%. Nākošās divas pašvaldības sociālo pabalstu grupas, kas
2012.gadā ir palielinājušās salīdzinājumā ar 2010.gadu, ir pabalsti vienreizējie pabalsti ārkārtas
situācijā (pieaudzis par 222%) un dzīvokļa pabalsts (pieaudzis par 87%). Salīdzinot ar 2012.gadu;
2013.gadā ir par 5745,00 Ls vairāk izmaksāts dzīvokļu pabalsts, par 2393,00 Ls vairāk veselības
pabalsts, bet gandrīz uz pusi samazinājusies ir GMI pabalsta izmaksa.
2013.gadā ir pieaudzis maznodrošināto personu skaits gandrīz 3 reizes salīdzinot ar 2012.gadu,
trūcīgo personu skaits ir gandrīz palicis 2012.gada līmenī, samazinājies par 9 personām.
Sociālie pakalpojumi:
Viens no Smiltenes novada domes Sociālā dienesta uzdevumiem ir līdzdarboties ES finansētajos un
citos projektos, ko Sociālais dienests ir veiksmīgi veicis līdz šim un plāno ari nākotnē īstenot ES
fondu līdzfinansētus projektus. 2007. gadā ESF atbalstītā projekta“ Konsultācijas un apmācība
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Vidzemes reģionā” ietvaros ir organizētas
bezmaksas apmācības sava uzņēmuma izveidošanai dažādām sociālā riska pakļautajām personu
grupām – kopumā 10 personām.
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2013.gada maijā atbalsta grupas notika personām ar invaliditāti. Grupu nodarbības notika
jaunizveidotajā Sociālās palīdzības telpās Smiltenes pagasta pārvaldes ēkā, Kalnamuiža 2,
Smiltenes pagasts.
Sociālais dienests sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2013.gadā
realizēja Smiltenes novada pašvaldībā 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un
institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otrajā
apakškārtā”” apstiprināto ESF projektu „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu
centrs”. Projekta mērķis – attīstīt jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Vidzemes reģionā –
mobilo sociālo pakalpojumu Resursu centru, lai uzlabotu projekta mērķa grupu klientu (personu ar
funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personu, daudzbērnu ģimeņu un
nepilno ģimeņu, bērnu no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, no vardarbības cietušo personu,
no psiho aktīvām vielām atkarīgo personu) funkcionālās prasmes un veicinātu iekļaušanos
sabiedrībā un darba tirgū.
Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrā 2013.gadā īstenots Labklājības ministrijas
atbalstīts projekts “Jauniešu mājas“, kā rezultātā izveidoti divi atsevišķi dzīvokļi patstāvīgas dzīves
pamatprasmju apguvei, ģimeniskas vides iepazīšanai Smiltenes novada bērni, kuri ir ārpusģimenes
aprūpē vecumā no 15 – 18 gadiem, kā arī vecāki, ja viņi turpina mācīties.
Kopējais vietu skaits Bērnu un ģimenes atbalsta centrā sasniedzis 20.
SIA „Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca”, kura ir pašvaldības kapitālsabiedrība, 2013.gadā tika
veikti remonta darbi, lai izveidotu Dienas centru invalīdiem un pensijas/pirmspensijas vecuma
personām. „Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcā” ir izveidotas 55 gultas vietas ilgstošās sociālās
aprūpes pakalpojumu sniegšanai pieaugušajiem un 10 medicīnas aprūpes gultas vietas.
2013.gadā Smiltenes pagasta pārvaldes ēkā projekta „Sociālo pakalpojumu paplašināšana un
atbalsta grupu telpu iekārtošana Smiltenes novada iedzīvotājiem” ietvaros ir izveidota Sociālās
palīdzības telpas - dušas telpu, veļas mazgāšanas punktu, pārtikas paku uzglabāšanu, humānās
palīdzības izsniegšanas vietu un iekārtot sociālā atbalsta grupu nodarbību un apmācību norises
telpas sociālo prasmju pilnveidošanai Smiltenes pilsētas, Smiltenes un Brantu pagastu trūcīgajiem
un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
2013.gadā izveidotas telpas sociālās palīdzības nodrošināšanai arī Bilskā.
Papildus 3 esošajiem feldšeru punktiem darbu uzsācis feldšeru punkts Variņos.
2.11. Kultūrvide, kultūras iestāžu un pasākumu pieejamība
2013.gadā Smiltenes novadā ir 41 dažādi amatiermākslas kolektīvi (2010.g.-36; 2012.g.-40), kuros
iesaistījušies 745 dalībnieku (2010.g.-647; 2012.g.-704) un 36 kolektīvu vadītāji.
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5.32.attēls. Amatiermākslas kolektīvu skaits Smiltenes novada kultūras iestādēs 2012. gadā.
Datu avots: Pagastu pārvaldes.

2013.gadā projekta „Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana Smiltenē” pabeigta
Smiltenes Kultūras centra rekonstrukcija. Pēc rekonstrukcijas kultūras centrā ir „Lielā zāle” ar
šņorbēniņiem un 375 skatītāju vietām, „Mazā zāle” 70 skatītāju vietām, „multifunkcionālā zāle” ar
pamatfunkciju teātra zāle, bet izmantojama arī izstādēm un konferencēm. Kinoteātris ir viens no
dažiem saglabātajiem Vidzemes reģionā, kuru apmeklē arī Valkas, Gulbenes, Alūksnes un citu
kaimiņnovadu iedzīvotāji.
Projekta „Grundzāles brīvdabas estrāde” ietvaros izbūvēta brīvdabas estrāde Grundzālē.
Pašvaldības autonomo funkciju izpildei Variņos pašvaldības īpašumā iegādāta Variņu tautas nama
ēka, kura līdz šim tika iznomāta.
Tautas tērpu iegādei īstenoti projekti „Tautas tērpu iegāde Blomes pagasta jauniešu deju
kolektīvam”, „Tautas tērpu iegāde Bilskas pagasta Birzuļu tautas nama jauniešu deju kolektīvam”.
Tērpu iegādei projektus īstenojušas arī vairākas pašdarbnieku kolektīvu biedrības.
Gatavojoties Mēru muižas attīstības projektiem īstenots Kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts
„Mēru muižas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un interjera apdares apsekošana”.
Smiltenes novada pašvaldība kā partneris iesaistījies Vidzemes plānošanas reģiona projekta
„Kapacitātes paaugstināšana kultūras nozares projektu un pasākumu īstenošanai Vidzemes
plānošanas reģionā” īstenošanā, kā rezultātā apmācīti novada kultūras nozares darbinieki.
Bibliotēkas:
2013. gadā Smiltenes novadā kopējais lasītāju skaits bija 3506. Salīdzinot ar 2008.g. (3667 lasītāji),
2009.g. (3868 lasītāji), 2010.g. (4008 lasītāji) un 2011.g. (3932 lasītāji), 2013.gadā tas ir
samazinājies.
Pieaugot rīkoto pasākumu skaitam, WIFI bezmaksas pieejamībai, palielinājies Smiltenes novada
bibliotēku apmeklētāju skaits. Salīdzinot ar 2010.gadu, 2013.gadā pieaugums vērojams
Grundzāles, Birzuļu bibliotēkās. Grundzāles bibliotēkā apmeklētāju skaits palielinājies par 38%,
Birzuļu – par 36%. Tas liecina, ka Smiltenes novada iedzīvotājiem tiek piedāvāti kvalitatīvi
tematiskie pasākumi, kā arī interesantas izstādes.

5.39.attēls. Apmeklētāju skaits Smiltenes novada bibliotēkās, 2006.-2013. gads.
Datu avots: Smiltenes novada Kultūras pārvalde.

2.12. Sporta un aktīvās atpūtas iespējas
2013.gadā regulāri ar sportu nodarbojas 820 novada iedzīvotāji (2011.g.-700; 2012.g.- 800).. Pēc
atbilstošas infrastruktūras izveides aktivitātēs iesaistīto skaits palielinātos.
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No 21 nozīmīgākā sporta pasākuma, kas notika 2011.gadā, 2012.gadā turpinājās 19 (Neturpinājās
„Livonijas kauss” basketbolā un strītbola turnīrs). 2013.gadā turpinājās 18 (neturpinājās Smiltenes
„Taizeļa kauss” futbolā)
2013. gadā Bilskas pagasta Mēru ciemā izbūvēts futbola laukums.
5.13. tabula. Dati par sporta bāžu noslogojumu 2011.-2013.g.
Nr.

Sporta bāze

1.
2.
3.

Sporta komplekss pie Tepera ezera
Sporta Pārvaldes Sporta halle
Smiltenes
ģimnāzijas
sporta
komplekss

Apmeklējumu
2011.g.
39150
36910
33780

skaits

Apmeklējumu
2012.g.
41800
40200
33780

skaits

Apmeklējumu
2013.g.
43400
42250
33800

skaits

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldības sporta pārvalde, 2011.-2013.g.

2013.gadā pārrobežu sadarbības projekta ”Cross Border Athletics” ietvaros uzsākta stadiona
rekonstrukcija Sporta kompleksā „Teperis”.
2.13. Smiltenes novada nevalstisko organizāciju darbība
Abulas lauku partnerība (Abulas LP) izstrādāja vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam,
kuras mērķis ir lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā. Abulas LP darbības teritorija ir septiņi pagasti tās apkaimē - Bilska,
Blome, Branti, Launkalne, Palsmane, Smiltene un Variņi un Smiltenes pilsēta.
Projektu ietvaros Smiltenes novadā ir uzlaboti sociālie pakalpojumi, sadzīvei nepieciešamo
pakalpojumu dažādošana lauku teritorijās, to labiekārtošana, kvalitātes paaugstināšana esošajos,
jaunu izveidošana, pagastos veikta ciemu un lauku teritoriju infrastruktūras un dabas elementu
sakārtošana, kultūras un sporta objektu sakopšana, izveidotas un aprīkotas saieta vietas.
LEADER projektu uzsaukumu 1.-9.kārtas laikā iesniegtas 159 projektu idejas un realizēti 109
projekti. No tiem 2013.gadā uzsākts īstenot 17 dažādu biedrību un 5 mājražotāju projektus.
2009.-2013.gadam Abulas LP darbības teritorijā apgūti LEADER finansējums 375 tūkst Ls.
Kā iepriekš arī 2013.gadā Smiltenes novada dome ar līdzfinansējumu atbalstīja 8 nevalstisko
organizāciju projektus.

2.14. Sabiedriskā drošība un kārtība
Analizējot sabiedriskās kārtības statistiku, pašvaldības policija visvairāk ir saņēmusi sūdzības par
alkohola reibumā esošajām personām, ģimenes konfliktiem, huligāniskām izdarībām.
5.19.tabula. Smiltenes novada pašvaldības policijā saņemtā un reģistrētā informācija (no 01.01.2011. līdz
31.12.2013.)
Pārkāpuma veids
Visa
reģistrētā
informācija
Alkohola
reibumā
esošas personas
Nepilngadīgo
pārkāpumi
Ģimenes konflikti
Aizdomīgas personas
Klaiņojoši dzīvnieki

KOPĀ

2011.g

2012.g

2013.g

508

1520

1761

129

334

319

22

84

69

55
21
31

104
31
142

85
64
137
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Ugunskuru
nelik.kurināšana
Naktsmiera traucēšana
Vides piesārņošana
Dabiskās
vajadz.publ.vietās
Zādzības
Atrasti dokumenti
Huligāniski konflikti
Ceļu
satiksmes
pārkāpēji
Palīdzība
NMP
dienestam
Pazudušas personas
Nelikumīga zveja
Sab.kārt.nodrošināšana
pasākumos
Citi pārkāpumi

27

36

37

36
9

72
19

57
25

6

29

19

22
1
73

38
3
66

44
5
74

41

258

254

7

29

20

6
3

29
15

16
13

14

47

41

-

184

482

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldības policija.

2013. gadā īstenots projekts „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novada publiskajos
ūdeņos”. Projekta ietvaros iegādāts materiāltehniskais nodrošinājums zivju resursu aizsardzībai.
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3. Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas radītāju izvērtējums
Ilgtermiņa 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.
Lai sasniegtu ilgtermiņa vīziju, attīstības programmā ir nodefinētas 3 Vidēja termiņa Prioritātes
(VP), kuras paredzēts īstenot 12 Rīcības Virzienos (RV). Katra Rīcības Virziena īstenošanai definēti
konkrēti Uzdevumi (U), kas kopumā ir 46.
Lai novērtētu Vidēja termiņa Prioritāšu rezultātu sasniegšanu, katram rīcības virzienam ir izdalīti
vairāki rādītāji.
Zemāk esošajā tabulā parādīts, kādus rādītājus ir plānots sasniegt 2018.gadā, un kāda rādītāja
vērtība sasniegta 2012.gadā un 2013.gadā.
3.tabula. Vidē termiņā sasniedzamie rezultāti vidēja termiņa prioritāšu novērtēšanai
Nr
.

Rādītāja
Prognozētā
vērtība bāzes
rādītāja vērtība
gadā 2011.
2018.gadā
VP1: Efektīva publiskā pārvalde un līdzdalība

Rādītājs

Rādītāja
vērtība 2012.
gadā

Rādītāja
vērtība 2013.
gadā

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

Smiltene.lv –
36
pakalpojumu
apraksti
Latvija.lv- 0

573

645

0

0

0

1

Lursoft

54

33

Centrālā
statistikas
pārvalde
Centrālā
statistikas
pārvalde

977

n/d

7486

6656

11

6

Datu avots

RV1.1: Pilnveidota pašvaldības pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

1. 1.

2. 2.
3. 3.
4. 4.

Uzlabota pašvaldības
Smiltene.lv –
Visi
Smiltenes
mājas lapā pieejamā
29
pakalpojumi
novada
informācija par
pakalpojumu
aprakstīti un
pašvaldība,
pašvaldības
apraksti
85%
www.latvija.
pakalpojumiem, novada
Latvija.lv- 0
pakalpojumi
lv
pašvaldības pakalpojumi
iekļauti
iekļauti portālā
www.latvija.lv
www.latvija.lv
www.smiltene.lv
500
+20%
Smiltenes
apmeklētāju skaits vidēji
novada
dienā
pašvaldība
Ieviesto tiešo e0
50% no visiem
www.latvija.
pakalpojumu īpatsvars
pakalpojumiem
lv
Sagatavota pašvaldības
0
1
Smiltenes
ilgtermiņa attīstības
novada
stratēģija
pašvaldība
RV1.2:Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un inovācijas

5. 5.

uzņēmējdarbības
aktivitātes pieaugums,
reģistrētu uzņēmumu
skaits gadā

35

42

6. 6.

ekonomiski aktīvās tirgus
sektora statistikas vienības

944 (2010.g.)

1000

7. 7.

tūristu skaita pieaugums,
Apkalpotu tūristu skaits
viesnīcās un tūrisma
mītnēs
Piesaistīto privāto
investoru skaits
(investīcijas virs 50 000Ls)

4740

7000

8. 8.

(2010.g.)
19

25

Smiltenes
novada
pašvaldība,
būvvalde
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Nr
.

9. 9.

10. 10
.

11. 11

Rādītāja
Prognozētā
vērtība bāzes
rādītāja vērtība
Datu avots
gadā 2011.
2018.gadā
RV1.3: Attīstīta sabiedrības līdzdalība un plaša sadarbība
Rādītājs

Izveidota trīspušu
konsultatīvā padome un
uzņēmēju atbalsta
institūcijas
Iekļaušanās pārrobežu un
starptautiskajos pilsētu
un/vai novadu sadarbības
tīklos („dvīņu pilsētas”,
Baltijas Jūras reģiona
pilsētu sadarbības tīkli
utml.)
Vietējo iniciatīvu atbalsts

Rādītāja
vērtība 2012.
gadā

Rādītāja
vērtība 2013.
gadā

0

1

Smiltenes
novada
pašvaldība

1

1

0

2

Smiltenes
novada
pašvaldība

0

0

8

56 (8x7gadi)

Smiltenes
novada
pašvaldība

8
(2012.g.
laikā)

8
(2013.g.
laikā)

.
RV1.4: Dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība

12. 12
.

13. 13
.

14. 14
.

Lauksaimnieciskajā
ražošanā izmantotās
lauksaimniecības zemes

86,64%

95%

Saglabāta bioloģiskā
daudzveidība – dabas
aizsargājamās teritorijas un
mikroliegumi

9 dabas
aizsargājamās
teritorijas un
33
mikroliegumi

9 dabas
aizsargājamās
teritorijas un 33
mikroliegumi

Atjaunojamo energo
resursu izmantošana
autonomajās pašvaldības
ēkās

2

4

Smiltenes
90,5%
90,4%
novada
pašvaldība,
Lauku
atbalsta
dienests
Dabas
9 dabas
9 dabas
pārvalde aizsargājamās aizsargājamā
teritorijas un
s teritorijas
43
un 43
mikroliegumi mikroliegumi
Smiltenes
novada
pašvaldība

4

4

VP2: Daudzveidīgi izglītības, sporta, kultūras, veselības un sociālie pakalpojumi
RV2.1: Kvalitatīvi un pieejami izglītības pakalpojumi mūža garumā

15. 15
.

16. 16
.

17. 17
.

18. 18
.

19. 19
.

Mūžizglītībā iesaistīto
iedzīvotāju īpatsvars no
kopējā skaita (gada laikā)

700

Palielinājums
par 15%

Bērnu un jauniešu centru
(brīvā laika) skaits
Smiltenes novadā
Nodrošināta pirmsskolas
izglītības pieejamība

1

7

Bērnu skaits
rindā uz PII
30.12.2011.–
91
77%

Nav rindu uz
vietām PII

21

28

Apmācības
uzņēmumi,
NVA,
izglītības
iestādes
Smiltenes
novada
pašvaldība
Smiltenes
novada
pašvaldība

Vidusskolu absolventu
80%
Smiltenes
īpatsvars, kas turpina
novada
izglītību profesionālajās un
izglītības
augstākās izglītības
pārvalde
iestādēs
RV2.2: Atpazīstami sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumi
Atpazīstamu sporta
pasākumu skaits (gadā)

Smiltenes
novada
sporta

n/d

n/d

1

1

Bērnu skaits
rindā uz PII
01.01.2013.–
99
77,7%

Bērnu skaits
rindā uz PII
01.01.2014.–
93
80%

19

18
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Nr
.

Rādītājs

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā 2011.

Prognozētā
rādītāja vērtība
2018.gadā

5% (700)

12%

Rādītāja
vērtība 2012.
gadā

Rādītāja
vērtība 2013.
gadā

5,7%(800)

6%(820)

0

0

40

41

n/d

n/d

n/d

34707

Smiltenes
novada
Bērnu un
ģimenes
atbalsta
centrs
SIA
Smiltenes
sarkanā
krusta
slimnīca
Sociālais
dienests
Sociālais
dienests

20

20

20

55

3

4

3

5

Datu avots
pārvalde

20. 20
.

Sportā iesaistīto
iedzīvotāju īpatsvars

Smiltenes
novada
sporta
pārvalde

RV2.3: Radoši un daudzveidīgi kultūras pakalpojumi

21. 21
.

22. 22
.

23. 23
.

24. 24

25. 25
.

26. 26
.

27. 27
.
28. 28
.

Izveidots seno amatu
tradīciju centrs

0

1

Smiltenes
tehnikums,
Smiltenes
novada
pašvaldība
Pašdarbības kolektīvu
36
38
Kultūras
skaits
nami,
Smiltenes
novada
kultūras
pārvalde
Radošo darbnīcu, izstāžu
2
4
Kultūras
skaits gadā
nami,
Smiltenes
novada
kultūras
pārvalde
Kultūras pasākumu
26765
Palielinājums
Kultūras
apmeklētāju skaits (gadā)
par 15%
nami,
(klubi, estrādes)
Smiltenes
novada
kultūras
pārvalde
RV2.4: Attīstīti un pieejami veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi
Gultas vietu skaits
ilgstošas sociālās aprūpes
pakalpojuma sniegšanai
bērniem

10

25

Gultas vietu skaits
ilgstošās sociālās aprūpes
pakalpojumu sniegšanai
pieaugušajiem

20

55

Feldšeru punktu skaits

3

4

Sociālās palīdzības atbalsta
2
7
punktu skaits
VP3: Droša un pievilcīga dzīves un darba vide
RV3.1: Attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra

29. 29
.

30. 30
.

Pašvaldības īpašumā
esoša droša un kvalitatīvas
transporta infrastruktūras
īpatsvars (rekonstruēto ielu
un ceļu īpatsvars)
Velo celiņu garums

5% (20 km)

Palielinājums
līdz 20%

Smiltenes
novada
pašvaldība

8,2%
(33,3km)

10%
(41km)

2,5 km

12 km

Smiltenes
novada
pašvaldība

6km

6,2km
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Nr
.

31. 31

Rādītāja
vērtība 2012.
gadā
13

Rādītāja
vērtība 2013.
gadā
13

Smiltenes
novada
pašvaldība

3

5

Atkritumu
apsaimniekotāji
Eko laukuma apmeklētāju
0
1500
Atkritumu
skaits (gadā)
apsaimniekotāji
RV3.3: Labiekārtotas sabiedriskās nozīmes teritorijas un objekti

8

8

776 (no
maija līdz
oktobrim)

1601

Smiltenes
novada
pašvaldība
Smiltenes
novada
pašvaldība
Smiltenes
novada
pašvaldība

7

10

1

2

0

0

Smiltenes
novada
pašvaldība
Smiltenes
novada
pašvaldība

0

0

2

2

Smiltenes
novada
pašvaldība
Smiltenes
novada
pašvaldība

3

3

0

0

Rādītājs
PIPP skaits novadā

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā 2011.
13

Prognozētā
rādītāja vērtība
2018.gadā
15

.

Datu avots
Smiltenes
novada
pašvaldība

RV3.2: Sakārtota vides infrastruktūra

32. 32
.

33. 33
.

34. 34
.

Ciemu skaits ar
īstenotajiem
ūdenssaimniecības
attīstības projektiem
Rekultivētas novada
izgāztuves

2

7

8

+2

Izveidoto rotaļu laukumu
skaits novada teritorijā

7

10

.
36
.

Atjaunoto/izveidoto sporta
laukumu skaits

1

5

Izveidots
daudzfunkcionāls Tepera
sporta un atpūtas
komplekss
Akreditēts Smiltenes
novada muzejs Mēru
muižā
Īstenoti parku/skvēru
labiekārtošanas projekti

0

1

0

1

2

5

35. 35

36. 37
.

37. 38
.

38. 39
.

RV3.4: Pieejami mājokļi
40
.

39. 41
.

Nodrošināti pašvaldības
dienesta dzīvokļi

0

10

Nodrošināts sociālo
dzīvokļu fonds

0

8

Rādītāju apzīmējumu paskaidrojums:
Sarkans – tendence pasliktinās
Zaļš – tendence uzlabojas
Melns – rādītājs palicis nemainīgs
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4. Investīciju plāna īstenošanas progress
2012.gada 29.novembrī apstiprinātajā investīciju plānā iekļauti 205 projekti. No šiem projektiem
pilnībā īstenoti 32 projekti, 67 projekti realizēti daļēji vai samazinātā apjomā.

Prioritāte/stratēģiskais mērķis

VP1: Efektīva publiskā pārvalde un
līdzdalība
RV1.1: Pilnveidot pašvaldības
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti
RV1.2: Sekmēt uzņēmējdarbības
attīstību un inovācijas
RV1.3: Attīstīta sabiedrības
līdzdalība un plaša sadarbība
RV1.4: Dabas resursu ilgtspējīga
pārvaldība
VP2: Daudzveidīgi izglītības,
sporta, kultūras, veselības un
sociālie pakalpojumi
RV2.1: Kvalitatīvi un pieejami
izglītības pakalpojumi mūža garumā
RV2.2: Atpazīstami sporta un
aktīvās atpūtas pakalpojumi
RV2.3: Radoši un daudzveidīgi
kultūras pakalpojumi
RV2.4: Attīstīti un pieejami
veselības un sociālās aprūpes
pakalpojumi
VP3: Droša un pievilcīga dzīves un
darba vide
RV3.1: Attīstīta satiksmes un sakaru
infrastruktūra
RV3.2: Sakārtota vides
infrastruktūra
RV3.3: Labiekārtotas sabiedriskas
nozīmes teritorijas un objekti
RV3.4: Pieejami mājokļi
Pavisam kopā:

Plānotais
projektu
skaits
20122018.

Realizēts
2012,
Daļēji
2013.
realizēts

37

8

Procesā

Nav
realizēts

2

10

17

15

4

6

2

3

9

1

3

0

5

5

2

3

0

0

8

1

5

0

2

48

7

19

7

15

18

1

8

2

7

7

2

4

0

1

10

1

3

2

4

13

3

4

3

3

120

17

31

18

54

31

5

8

1

17

26

2

7

9

8

58
5
205

10
0
32

14
2
67

8
0
27

26
3
79
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SECINĀJUMI
Apkopojot informāciju par Smiltenes novada attīstības programmas īstenošanu 2013.gadā var
izdarīt šādus secinājumus:
 Turpinās iedzīvotāju samazināšanās. Laika posmā no 2009.g. līdz 2013.g. saskaņā ar
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Smiltenes novads zaudējis 4% novada
iedzīvotāju;
 Iedzīvotāji aizvien vairāk iesaistās sabiedriskās aktivitātēs, par ko liecina amatiermākslā
iesaistīto un sporta nodarbībās iesaistīto skaita pieaugums;
 Uzlabojas ekonomiskā situācija, ko atspoguļo bezdarba samazināšanās un pieaugošais
uzņēmumu skaits;
 Mājokļu attīstības tendence pieaug, bet tā aizvien ir zema. Tiek īstenoti dzīvojamā fonda
energoefektivitātes uzlabošanas projekti.
 Vispārējās vidējās izglītības iestādēs skolēnu skaits 4 gadu laikā sarucis par 27%;
 Pieaug sociālo pakalpojumu klāsts, kā arī sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits;
 Pieaug sabiedriskās drošības un kārtības pārkāpumu skaits;
 Nozīmīgākie projekti īstenoti, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu
3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros. „Smiltenes pilsētas ielu kompleksā rekonstrukcija,
2.kārta”, „Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana Smiltenē”, kas atstāj
pozitīvu iespaidu uz vairākām jomām;
 Tiek turpināti infrastruktūras attīstības projekti visā novada teritorijā;
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PRIEKŠLIKUMI


Top Valsts nozaru plānošanas dokumenti 2014.-2020.gadam, kas būtiski ietekmēs
investīciju prioritātes Valsts mērogā. Pašvaldības struktūrvienībām jāseko līdzi valsts
plānošanas dokumentu sagatavošanai.



Vairāk aktivitātes veicamas uzņēmējdarbības vides aktivizēšanā (Investoriem pieejamo
īpašumu kartes izveidošana mājas lapā, u.c.), kas palielinās pašvaldības iedzīvotāju dzīves
līmeni nākotnē;



Jāuzskaita un vairāk jāatspoguļo privātās iniciatīvas, kas mudinātu iedzīvotājus vairāk
iesaistīties savas dzīves vides un apkārtnes labiekārtošanā un uzturēšanā;



Lai nodrošinātu ilgtspējīgus ieguldījumus, jāizstrādā Smiltenes novada nozaru plānošanas
dokumenti (Piemēram, izglītības sistēmas attīstības koncepcija, inženierinfrastruktūras
attīstības plāni);



Jaunu projektu plānošanā un īstenošanā, ņemt vērā infrastruktūras uzturēšanu un projektu
rezultātu uzturēšanu;



Pilnveidot mūžizglītības un kultūras norišu (rādītāju vērtību) uzskaites sistēmu;



Vairāk jāplāno sadarbības projekti (piemēram, pašvaldība – uzņēmums), kuru īstenošana
nodrošinās ieguvumus vairākām jomām.



Atbilstoši pārskatam un pašreizējai situācijai nepieciešams koriģēt Attīstības programmas
rīcības plānu un investīciju plānu.



Investīciju plānā lietderīgi norādīt konkrētas projektu idejas, kurām piesaistāms finansējums,
bet ne rīcības, kas īstenojamas katru gadu. Rīcības saglabājamas rīcības plānā.
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