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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 un investīciju 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 47 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 situācijā, parādītu 

pašvaldības darbības progresu, noteiktu, vai Smiltenes novada attīstības programma 2012.-

2018.gadam tiek īstenota kā plānots, tika izstrādāts uzraudzības pārskats.  

Šis ir trešais 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. Vispārīgs Smiltenes novada attīstības raksturojums 
 

Ja salīdzina novada kopējo attīstību saskaņā ar teritorijas indeksa aprēķiniem, kurus veic Valsts 

reģionālās attīstības aģentūra, tad redzam, ka 2014.gadā salīdzinot ar 2010.gada datiem, Smiltenes 

novada attīstības rādītāji ir nedaudz samazinājušies (attīstības indeksa rangs no 28.vietas 

samazinājies uz 31.vietu), bet tie vēl aizvien ir pozitīvi, par ko liecina vieta rangā un pozitīvais 

attīstības indekss (+0,047) starp visiem Latvijas novadiem. Attīstības indeksa samazināšanos 

galvenokārt ietekmē Iedzīvotāju skaita samazināšanās. 

 

Novadā 2014.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. 2015.gada 

janvārī veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātā (piedalījās 352 respondenti), secināts, ka ar dzīves 

kvalitāti novadā pilnībā vai drīzāk apmierināti ir 81% iedzīvotāju. 

 

1.tabula. Smiltenes novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums 
Nr. Rādītājs Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 
Rādītāja 

vērtība bāzes 
gadā 

Vēlamā 
attīstības 
tendence 
2017.gadā 

Datu 
avots 

Rādītāja 
vērtība 
2011. 
gadā 

Rādītāja 
vērtība 
2012. 
gadā 

Rādītāja 
vērtība 
2013. 
gadā 

Rādītāja 
vērtība 
2014. 
gadā 

1. Teritorijas 
attīstības 
indeksa rangs 

 (starp 109 
novadiem, 
2010. gada 
datiem) 

28. vieta  ↗ VRAA  
 

31.vieta Nav 
pieejams 

33.vieta 
 

31.vieta 

2. Teritorijas 
attīstības 
līmeņa izmaiņu 
indekss 

pēc 2010. gada 
datiem 
salīdzinot ar 
2009. gada 
vērtību 

0,438 ↗ VRAA/ 
RAIM  
 

0,292 0,351 Nav 
pieejams 

0.256 

3. Teritorijas 
attīstības 
līmeņa indekss 

 (2010. gads) 0,226 ↗ VRAA  
 

0,168 Nav 
pieejams 

0,098 0.047 

4. Iedzīvotāju 
skaits 

(2011. gads) 14226 ↗ PLMP 14049 
01.01.201
2. 

13917 
01.01.201
3 

13663 
01.01.201
4 

13511 
01.01.201
5 

5. Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa 
ieņēmumi 
pašvaldības 
budžetā uz 
vienu 
iedzīvotāju 

 (2010. gads) 234,60 Ls 
(332.96 EUR) 
 

↗ VRAA/ 
RAIM 

228,88 Ls 
325,67 
EUR 
 

277,80 Ls 
395,27 
EUR 

286,95 Ls 
408,29 
EUR 

- 
457,48 
EUR 

6. Bezdarba 
līmenis (%) 

 (2011. gads) 8,9 ↘ NVA 7,3 
01.01.201
2. 

6,9 
01.01.201
3. 

6,4 
01.01.201
4. 

4.9 
01.01.201
5 

7. Reģistrēto 
uzņēmumu 
skaits uz 1000 
iedzīvotājiem 

 (2010. gads) 66 ↗ UR/ 
aprēķi
ns 

74 78 80 81 

8. Demogrāfiskā 
slodze 

 (2011. gads) 514 ↘  VRAA/ 
RAIM 

514,7 
01.01.201
2. 

521 
01.01.201
3. 

522 
01.01.201
4. 

532 
01.01.201
5 

9. Ekonomiski 
aktīvo 
statistisko 
vienību skaits  

(2010. gads) 944 ↗ CSP/ 
UR 

1046 1088 1093 1088 
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10. Iedzīvotāju 
apmierinātība 
ar dzīvi novadā 

Programmas 
izstrādes 
anketu 
apkopojums 

 ↗ Smilte
nes 
novad
a 
pašval
dības 
organi
zētā 
aptauj
a 

 2013.g. 
janvāris- 
77% 
apmierinā
ti 

2014.g. 
janvāris- 
74% 
apmierinā
ti 

2015.g. 
janvāris 
81% 
apmierinā
ti 

 

Rādītāju apzīmējumu paskaidrojums: 

Sarkans – tendence pasliktinās 

Zaļš – tendence uzlabojas 

Melns – rādītājs palicis nemainīgs 
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2. 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 2015. gada 1. janvārī dzīvoja 13511 iedzīvotāji. Pēdējo septiņu gadu laikā iedzīvotāju skaits 

samazinās ik gadu vidēji par 1%. Kopš 2009. gada kopējais Smiltenes novada iedzīvotāju skaits ir 

samazinājies par 861 personu, kas 2015.gada sākumā ir par 6% mazāks nekā 2009. gada sākumā. 

 
 

Attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas 2009.-2015.g.(gada sākumā) 

Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
 

Pēc Smiltenes novada pašvaldības datiem 2014.gadā Smiltenes novadā iedzīvotāju skaitu 

papildinājuši 155 jaundzimušie, bet miruši 155 iedzīvotāji, kas nosaka dabisko pieaugumu - 0. 

Smiltenes novadā dabiskais pieaugums no 2009. -2013.gadam ir bijis negatīvs. Salīdzinot ar 

2013.gadu dzimstība novadā ir palielinājusies par 55 jaundzimušajiem, reģistrētais miršanas skaits 

ir palielinājies par 16. 

  
3.4.attēls.Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji Smiltenes novadā 2009.-2014. gadā. 
Datu avots: Smiltenes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa. 

Laika posmā no 2009.gada līdz 2015.gadam ir vērojama bērnu un jauniešu skaita samazināšanās 

dinamikas tendence, kas uzrāda pakāpenisku skaita samazinājumu no 2813 bērniem un jauniešiem 

2009. gadā līdz 2356 bērniem un jauniešiem 2015.gada sākumā. Kopējais bērnu un jauniešu skaits 

Smiltenes novadā šajā periodā samazinājies par 16%. Tomēr jāatzīmē, ka strauji samazinājies bērnu 
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skaits 7-18 gadu vecumā (par – 28%), bērnu skaits 0-6 vecumā 2014.gada sākumā ir palielinājies 

par 11% salīdzinot ar 2009.gadu. 

  
3.10.attēls.Smiltenes novada bērnu skaita dinamika, 2007.-2015.g., gada sākumā. 

Datu avots: LR PMLP. 

 

Apdzīvojuma blīvums vidēji Smiltenes novadā 2015.gada sākumā bija 14,28 iedz./km². 

Samazinoties iedzīvotāju skaitam novadā, samazinās arī apdzīvojuma blīvums no 15,1 iedz./km
2
 

2011.gadā līdz 14,28 iedz./km
2
 2015.gadā.  

 Starptautiskās ilgtermiņa migrācijas rādītāji 2011.-2014.gads 

 
 Datu avots: www.csb.gov.lv. 

 

2.2. Dabas resursi 

Saskaņā ar LAD sniegto informāciju par LIZ izvērtējumu 2014.gadā, Smiltenes novadā 3,4% LIZ 

zemju ir aizaugušas. Smiltenes novadā neapstrādātās ir 3346 ha LIZ zemes jeb 9,6% (2013.g.-9,6%; 

2012.g.-9,5%; 2011.g. -13,36%), tai skaitā aizaugušas 1168 ha jeb 3,4% (2013.g.-2,5%; 2012.g.-

1,5%;)no visas kopējās LIZ platības. Neapstrādātās zemes ir potenciāls izmantošanai 

lauksaimniecības ražošanai.  

 

 

LVĢMC derīgo izrakteņu krājumu bilancē par 2013. gadu ir iekļautas 6 atradnes, kuras 2013. gadā 

tika izmantotas, 2014.gadā iekļautas 6 atradnes, krājumi apstiprināti divās atradnēs. 
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3.13.tabula. 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 

Krājumi 

2013.g. 1. 

janvārī, 

tūkst. m3 

Krājumi 

2014.g. 1. 

janvārī, 

tūkst. m3 

Krājumi 

2015.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 

 

A- 7454.74 

N-246 

906.93 

A-10463.01 

N-

197218.80 

 

 

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 

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 

 

 

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 

A 11.34 

0.00 

A 32.85 

0.00 

A 11.33 

 

A 32.04 

A 11.33 

 

A 31.98 

A 11.33 

 

A 31.79 

4. KAPUSILS I 

Smiltenes novads 

Launkalnes 

pagasts 

Būvniecībai, 

ceļu būvei un 

uzturēšanai 

Latgiprodortrans, 1978,  

SIA "Zemes Puse", 2013 

Smilts-grants 

A – 330.15, N – 0.00,  

Smilts A – 1841.51, N – 

0.00 

A 191.46 

0.00 

A 1 497.33 

0.00 

A 191.46 

 

A 1 497.33 

A 329.19 

 

A 1841.51 

 

5. PALTNIEKI 

Smiltenes novads 

Brantu pagasts 

Būvniecībai, 

ceļu būvei 

Ceļuprojekts, 1986, 

Zemesprojekts, 1990 

Smilts - A – 221,70, 

Smilts-grants – A – 115.60 

 

- A 220,91 

A 106,47 

A 220.29 

A 101.51 

A 217.56 

A 100.66 

6. LANKASKALNS 

Smiltenes novads, 

Palsmanes 

pagasts 

Būvniecībai, 

Meža ceļu 

būvei 

SIA "Ģeol.grupa "Silūrs" " 

2013 

Smilts-grants  

A - 293.70 N - 0.00  

Smilts A - 366.35 N - 0.00 

 

- - A 293.70 

 

A 211.23 

 

 

Datu avots: LVĢMC, Derīgo izrakteņu krājumu bilance par 2010. un 2012. -2014.gadu. 24.08.2015. 

2.3. Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi 

Smiltenes novadā 2014.gadā ir uzlabojusies satiksmes drošība, par ko liecina CSDD dati. 

Pēc Ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem Smiltenes novadā 2014. gadā ir notikuši 68 ceļu 

satiksmes negadījumi (2010.g.- 71; 2012.g.-83, 2013.g.-89), no kuriem 19 negadījumi bija ar 

cietušajiem (2010.g.-21; 2012.g.-36, 2013.g.-16), bojāgājušo nav (2010.g.-2, 2012.g.-1, 2013.g.-0), 

negadījumos bija 20 ievainotie (2010.g.-35; 2012.g.-35, 2013.g. -18). 

2014.gadā Smiltenē uzstādīti 3 ātruma mērīšanas displeji tranzītielās, pie iebraukšanas pilsētā 

(Atmodas ielā, Daugavas ielā, Valkas ielā) 

2014.g. rekonstruēts ietves posms Kalna ielā. 

Īstenotie Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekti: 

2014. gadā realizēti šādi projekti: 

1) „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Variņu ciemā” 

Variņos projekta ietvaros tika realizēta ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, tīklā padotā un līdz 

patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte tagad atbilst normatīvo naktu prasībām, tiek 

nodrošināta nepārtraukta ūdensapgāde. Uzlabota arī notekūdeņu savākšanas kvalitāte. Projekta 

ietvaros izbūvētie un rekonstruētie kanalizācijas cauruļvadi samazina infiltrācijas apjomus un 

notekūdeņu noplūdes gruntsūdeņos.  
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2) „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Palsmanes ciemā” 

Palsmanē - tiek nodrošināta nepārtraukta ūdensapgāde, ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana. 

Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana. Ir apvienotas, rekonstruētas Internātskolas 

un Līvu sistēmas. Projekta ietvaros uzlabota notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāte. 

Rekonstruēti arī maģistrālie pašteces kanalizācijas vadi. 

 

Smiltenes pašvaldības SIA „Smiltenes NKUP” ar 2014. gadu ir pārņēmis pagastu centralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus visā Smiltenes novada teritorijā. 

Atkritumu apsaimniekošana: 

2014.g. pabeigts Smiltenes novada slēgtās atkritumu izgāztuves: „Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošās Smiltenes novada Palsmanes pagasta izgāztuves „Kangarkalni” Nr.94748/3360/PPV 

rekultivācija” un turpinās rekultivācijas projekts: „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes 

novada Smiltenes pilsētas izgāztuves „Drandu ielā 24” Nr.94155/3371/PPV rekultivācija”. 

Smiltenes pilsētas izgāztuve ir pēdējā, kas jārekultivē Smiltenes novadā. 

Siltumapgāde: 

2014. gadā SIA “SM Energo” realizē projektu “Smiltenes pilsētas siltumapgādes pārvades un 

sadales sistēmas rekonstrukcija”. Projekta ietvaros tiek rekonstruēts Smiltenes pilsētas 

siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas posms 4,5 km garumā, lai samazinātu siltumenerģijas 

zudumus vismaz par 20%.  

Ielu apgaismojuma atjaunošana: 

2014.gadā īstenots projekts „Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūras modernizēšana, 3.kārta”, kura ietvaros atjaunoti ielu apgaismojuma gaismekļi 

Smiltenes pilsētas ielās vai ielu posmos: Parka, Lazdu, Audēju, Raiņa, Galdnieku, Gaujas, Ceriņu, 

Līvu, Rīgas, Kalna, Daugavas, Klusā, Mētras, Smilšu, Mūrnieku, Augstā, Krasta ielā un Jāņu kalnā. 

Kopumā Projekta ietvaros nomainīti 87 gaismekļi un papildus uzstādīti 25 gaismekļi, lai 

nodrošinātu nepieciešamo apgaismojumu, kā arī lai samazinātu CO2 emisijas par 32.78 tonnām 

gadā. 

2014. gadā izbūvēts apgaismojums Blomes pagasta Dzirnavu ielā(4 apgaismes punkti). 

Smiltenes novadā AS "Sadales tīkls" 2014.gadā realizējis 8 investīciju projektus, uzlabojot 

piegādātās elektroenerģijas kvalitāti novada iedzīvotājiem: 

1) izbūvēta vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnija izolēta vada izpildījumā 

aptuveni 9 km garumā; 

2) meža teritorijā pārbūvēta 20kV gaisvadu elektrolīnija pret kabeļu līniju 2,2 km garumā, 

tādējādi ievērojami uzlabojot elektroapgādes drošumu šajā līnijas posmā;  

3) izbūvētas 2 jaunas transformatoru apakšstacijas; 

4) veikta zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve kabeļu līnijās aptuveni 20 km 

garumā, kas būtiski uzlabos elektroenerģijas piegādes kvalitāti novada iedzīvotājiem. 

5) Turpinot labas sadarbības praksi, paralēli AS "Sadales tīkls" zemsprieguma elektrotīkla 

rekonstrukcijai Smiltenē - Mētras, Galdnieku, Augstā, Klusā un Parka ielā, Smiltenes 

novada dome rekonstruēja savā valdījumā esošos ielu apgaismojuma tīklus, uzlabojot ne 

vien elektroapgādes kvalitāti un drošumu iedzīvotājiem, bet sakārtojot un uzlabojot 

pilsētvidi.  
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6) Elektroapgādes tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija veikta Grundzāles, Brantu, Bilskas 

un Blomes pagastos Smiltenes novadā  

 

Publisko teritoriju labiekārtojums: 

Labiekārtošanas projektus īstenojušas nevalstiskās organizācijas, kā arī A/s „Latvijas Valsts meži”. 

Smiltenes tehnikuma projekts „Smiltenes muižas bruģa rekonstrukcija”- veikta vēsturiskā Bruģa 

atjaunošana Kalnamuižas teritorijā. 

2014.gadā Smiltenes novadā realizēti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 

attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekti „Skrejceļa vienkāršotā renovācija 

Grundzāles sporta laukumā”, „Hokeja laukuma izveide” Blomes pagastā un „Brīvdabas trenažieri 

Grundzālē”. 

2014. gadā uzsākta Smiltenes skeitparka atjaunošana un labiekārtošana, Smiltenes bērnu un rotaļu 

laukums tika papildināts ar rotaļu iekārtām. Palsmanes PII atjaunots teritorijas labiekārtojums. 

Smiltenē Jāņukalnā izveidoti 4 atpūtas vietu laukumi ar soliņiem un atkritumu tvertnēm, Atmodas 

ielas malā izveidoti 6 atpūtas vietu laukumi. 

Smiltenes pilsētas kapos veikta ūdensvada izbūve un daļēja kapu akmens mūra atjaunošana. 

Vairāku Smiltenes novadam nozīmīgu sabiedriskās nozīmes teritoriju labiekārtošanai tiek izstrādāti 

apstādījumu un teritorijas labiekārtošanas plāni. 

 

2.4. Mājokļi 

Smiltenes novadā – pagastos un pilsētā ir pašvaldībai 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 162 (2014.g.). 

3.37.tabula. Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošie dzīvokļi un ēkas 2014.g. 

Nr. Teritorija 
Dzīvokļu skaits kopā 

2011 2012 2013 2014 

1. Brantu pagasts 6 2 0 0 

2. Bilskas pagasts 13 13 10 11 

3. Blomes pagasts 15 12 6 8 

4. Grundzāles pagasts 31 27 13 12 

5. Smiltenes pagasts 5 5 3 1 

6. Launkalnes pagasts 43 32 33 33 

7. Palsmanes pagasts 40 33 40 40 

8. Variņu pagasts 10 15 14 14 

9. Smiltenes pilsētā 47 42 43 43 

 KOPĀ 210 181 162 162 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība, sociālais dienests 2013, finanšu nodaļa 2014 

Mājokļu attīstības tendences atspoguļo būvniecības pieteikumu skaits. No kopējo Smiltenes novada 

būvniecības pieteikumu skaita, dzīvojamās mājas sastāda tikai trešo daļu. 
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3.27.attēls. Būvniecības pieteikumu skaits Smiltenes novadā 2011. - 2014.gadā. 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldība būvvalde. 

SIA «Smiltenes NKUP» līdz 2014.gadam Smiltenes pilsētā pabeidzis 9 daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektus (pēc projektu īstenošanas kopā 324 dzīvokļiem). 

2.5. Pašvaldības pārvaldes resursi 

2014.gada 1.februārī Smiltenes novada domes administrācijā strādā 69 darbinieki, bet domei 

pakļautajās 27 iestādēs kopumā strādā 834 darbinieki (2013.g.-827) 

Lielākais apmeklētāju skaits ir pašvaldības teritoriālajās vienībās ar lielāko iedzīvotāju skaitu – 

Smiltenes pilsētā un Palsmanē. Salīdzinot ar 2013.gadu, apmeklētāju skaits ir samazinājies 

Grundzāles, Palsmanes, Brantu pagastu pārvaldēs, pārējās pagastu pārvaldēs un domes 

administrācijā Smiltenē tas ir palielinājies (kopā: 33439 - 2011.g.; 27019 – 2012.g.; 27668 – 

2013.g., 27932 – 2014.g.). 

Smiltenes novada pašvaldība ir ieviesusi elektronisko dokumentu aprites sistēmu Namejs. Visas 

pašvaldības iestādes un pagastu pārvaldes ir saslēgtas vienā sistēmā, izņemot sociālā dienesta 

pakalpojumus. 

Pašvaldības mājaslapā palielinājies elektroniski pieejamo pakalpojumu klāsts sasniedzot 40 

pakalpojumus (2013.g. -36). 

2014. gadā Smiltenes novads ir piedalījies Latvijas pašvaldību e-indeksa mērījumā, iegūstot 46,71 

punktu. Latvijas pašvaldību e-indekss analizē pašvaldību īstenoto praksi e-pārvaldes un e-vides 

jomā. Tikai 9 Latvijas pašvaldības ir saņēmušas pusi vai vairāk no maksimāli iegūstamajiem 100 

punktiem.  

Pašvaldības iedzīvotāju skaits saistās ar iegūto punktu skaitu Latvijas pašvaldību e-indeksā. 

o Republikas nozīmes pilsētu kategorijā vidējā e-indeksa vērtība (vidējā aritmētiskā 

vērtība no šajā grupā ietilpstošo pašvaldību iegūtajām e-indeksa vērtībām) ir 48.17 

punkti 

o Lielo novadu kategorijā – 39.41 (Smiltenes novadam 46,71 punkts - 10. vieta) 

o Mazo novadu kategorijā – 34.46 

2.6. Finanšu resursi un investīcijas 

Finanšu ekonomiskās krīzes rezultātā kopējie ieņēmumi 2009.gadā strauji samazinājās, t.i., par 

27%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. No 2010.gada situācija ar budžeta ieņēmumiem nedaudz 
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uzlabojās. 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu budžeta ieņēmumi ir samazinājušies par 8%, 

izdevumi samazinājušies par 10,7%. 

 
3.28.attēls.Smiltenes novada domes ieņēmumi un izdevumi, 2009.-2014.g., EUR. 

Datu avots: 2009.–2010.g. - www.kase.gov.lv;  2011. - 2014.gads– Smiltenes novada pašvaldība. 

Analizējot pamatbudžeta izdevumu struktūru, redzams, ka nemainīgi lielāko Smiltenes novada 

izdevumu daļu veido izdevumi izglītībai. Pieaug izdevumi sociālajai aizsardzībai, veselībai un 

pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un vides aizsardzībai. Salīdzinājumā ar 

2013.gadu būtiski ir samazinājušies izdevumi ekonomiskajā darbībā.  

 
3.31.attēls. Smiltenes novada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām, 2009.-2014.g., EUR 

Datu avots: 2009.–2010.g. - www.kase.gov.lv; 2011. -2014.gads – Smiltenes novada pašvaldība.  

Pēdējo sešu gadu laikā kapitāli ieguldījumi no budžeta līdzekļiem veidoja 20 956 451 milj. EUR. 

2014. gadā, salīdzinot ar 2013.gadu par 40 % samazinājušies Smiltenes novada pašvaldības budžeta 

kapitālie izdevumi 
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3.35.attēls.Smiltenes novada pašvaldības budžeta kapitālie izdevumi, 2009.-2014.g., tūkst. EUR 

Datu avots: www.kase.gov.lv 

2.7. Uzņēmējdarbības vide 

Pēc SIA „Lursoft” datiem 24 gada laikā, sākot no 1991.gada, Smiltenes novadā ir reģistrēti 1515 

uzņēmumi. 2014.gadā reģistrēta 31 komercstruktūra, kas ir par 18,4% mazāk kā 2010.gadā un par 

13,1% mazāk kā 2012.gadā un  6% mazāk kā 2013.gadā.  

 
4.1.attēls.Smiltenes novadā reģistrēto uzņēmumu dinamika, 1991.-2014.g. 

Datu avots: SIA „Lursoft”. 

 
2014. gada decembrī SIA „Lursoft” datu bāzē ir atrodami 1088 Smiltenes novadā reģistrēti un 

nelikvidēti uzņēmumi. Šo uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms – 15,5 milj. latu. 

 

Novadā 2014.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. 

No komercstruktūrām, kas Smiltenes novadā veic aktīvu uzņēmējdarbību, ir izanalizēti 100 

uzņēmumi ar vislielāko apgrozījumu. To summārais apgrozījums 2014.gadā veidoja 356 milj. euro 

(2013.g.- 327,6 milj.euro) 90 % no komercstruktūru summārajiem ieņēmumiem Smiltenes novadā 

veidoja uzņēmumi, kuru gada apgrozījums pārsniedz 1 420 miljonu euro (šādu uzņēmumu ir 26 un 

kopējais apgrozījums sastāda 319 milj.euro (2013.g.- 295,4 milj.euro). 

Skaitliski vislielākā grupa, t.i., uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 280 tūkst. euro, apvieno 34 

uzņēmumus. To summārie ieņēmumi veido tikai 2% - 7,1 milj.euro (2013.g.-2,2% 7,2 milj.euro). 

280-710 tūkst. euro - 26 uzņēmumi  3% 11,4 milj. euro (2013.g.-2,9% 9,6 milj.euro), 710-1420 - 18 

uzņēmumi  5%.(2013.g. -4,7%, 15,5 milj euro)  
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4.7.attēls. Simts lielāko uzņēmumu sadalījums grupās pēc 

apgrozījuma 

4.8.attēls. Simts lielāko uzņēmumu apgrozījumu 

sadalījums pa uzņēmumu grupām. 

Pēc CSP 2013. gada datiem Smiltenes novadā bija 981 (2012.g.-977) ekonomiski aktīvās tirgus 

sektora statistikas vienības. 44% no tām darbojās lauksaimniecība un mežsaimniecībā, 38% 

pakalpojumu sfērā, 15% – rūpniecībā un 3% – būvniecībā. Par 2014.g. šādi dati vēl 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 2014. gada datiem Smiltenes novada TAI ir 0,047. Pozitīvs TAI lielums nozīmē, ka gada laikā 

Smiltenes novada attīstība ir norisinājusies straujāk nekā vidēji Latvijā.  

Tūrisms: 

Smiltenes novadā veiksmīgi attīstās naktsmītņu tīkls (viesnīcas, viesu nami, kempingi). Pēc CPS 

datiem 2014.gadā salīdzinot ar 2012.gadu gultasvietu skaits samazinājies par 41%, palielinājies 

apkalpoto personu skaits – par 1.6%, numuru skaits samazinājies – par 20%.  

4.18.tabula. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Smiltenes novadā, 2009-2014.g. 
  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2012/2

011 

2014/20

13 

Mītņu skaits, gada beigās 9 11 11 11 9 7 100% 77% 

Gultasvietu skaits, gada 

beigās 
310 380 373 384 398 226 103% 57% 

Numuru skaits, gada beigās 95 110 106 97 105 77 92% 73% 

Apkalpotās personas 2996 4740 6611 7486 6656 7605 113% 114% 

                                                 
1
  LR Ministru kabineta noteikumi Nr.367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība” 
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tai skaitā ārzemnieki 593 708 1042 1365 1385 1454 131% 105% 

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: 

Smiltenes novads 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

LAD 819 819 813 893 978 1266 

L/S datu centrs 285 198 197 274 275 722 

Zemes aps. līg. 192 145 151 187 178 443 

VID 178 112 150 226 341 499 

Bioloģiskā l/s 39 32 33 53 56 119 

L/s statistika 170 1216 172 176 217 185 

KOPĀ 1683 2522 1516 1809 2045 3234 

Datu avots: Lauku attīstības speciālistu informācija 2009.-2014.g. 

2.9. Izglītība 

2014. gadā realizēts projekts „Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu attīstība”. Mērķis - jaunu 

vietu izveide pirmsskolas vecuma bērniem izglītības programmas apguvei (Smiltenes Trīs pakalnu 

sākumskolā), tādējādi samazinot bērnu skaitu rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm Smiltenes 

novada pašvaldībā. 

 

Realizēts projekts „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” – 

veikta ugunsdrošības pasākumu īstenošana 5 izglītības iestādēs, kur nakšņo skolēni. 
 

Pirmsskolas izglītība: 

2014./2015.m.g kopējais pirmsskolas bērnu skaits izglītības iestādēs ir 634, no kuriem 351 apmeklē 

pirmsskolas izglītības iestādes un 283 mācās pirmskolas grupās pie skolām. Pirmsskolas bērnu 

skaits izglītības iestādēs salīdzinot ar 2013.g. ir samazinājies par 10 bērniem. 

 

5.1.attēls. Izglītojamo skaits Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs, pirmsskolas grupās pie izglītības 

iestādēm, 2009./2010.m.g.- 2014./2015.m.g. 

Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde. 
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Tomēr vēl aizvien saglabājas bērnu rinda uz pirmsskolas izglītības iestādēm.  1,5 – 5 gadu vecu 

bērnu skaits Smiltenes novadā rindā uz PII 01.01.2015.– 56 (2014.- 93; 2013 – 99). Faktiski gan ne 

visi bērni, kas sasnieguši 1,5 gadu vecumu, ir gatavi apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.   

Projekta „Bērnudārza Rīgas ielā 8A rekonstrukcija” ietvaros PII „Pīlādzītis” sāk darboties sajūtu 

istaba. 

Projekta “Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu attīstība” ietvaros Trīs pakalnu sākumskolas 

telpās izbūvēta viena jauna pirmsskolas grupiņa ar 18 vietām, kā arī renovētas 2 grupiņas, 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.-

2014./2015.m.g.  

Datu avots: Smiltenes novada Izglītības pārvalde. 

Vispārējās vidējās izglītības iestādēs pēdējo 6 gadu laikā izglītojamo skaits ir sarucis. 

2014./2015.m.gadā tajās mācības uzsāka 642 skolēni, kas ir par 31% mazāk nekā 
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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 82% 

absolventu, 12% strādā un 5% iestājās profesionālās izglītības iestādē. 

Projekti 

ESF atbalstīts LU projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam 

pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”. Projekta ieviešana skolā uzlabojusi situāciju ar 

skolēnu uzvedību, sadarbību ar vecākiem, ar novada pašvaldības struktūrvienībām.  

Sadarbībā ar NVA „Neformālās izglītības programmu apguves īstenošana bezdarbniekiem un darba 

meklētājiem”. Apmācīti bezdarbnieki un darba meklētāji. 

Sadarbībā ar NVA neformālās izglītības programmu īstenošana preventīvā bezdarba samazināšanas 

pasākuma „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros apmācīti bezdarba riskam 

pakļautie strādājošie.  

Igaunijas-Latvijas programmas ietvaros tiek realizēts projekts “Jaunieši sadarbojas”. Projekta 

mērķis ir panākt pierobežā dzīvojošo jauniešu sadarbību biznesā, tradīciju izkopšanā, kultūras 

sadarbībā.  

 

Profesionālā izglītība: 

2014./2015.m.gadā Smiltenes tehnikumā mācības uzsāka 533 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.-2014./2015.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, 2013/2014. mācību gadā 67 izglītojamie, 

2014/2015.mācību gadā – 50 izglītojamie.  

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: 

Jauniešu centrā “Miteklis” jaunieši pavada lietderīgu brīvo laiku, izmantojot 2013.gadā projektā 

iegādāto aprīkojumu. Aktīvi darbojās jauniešu dome, organizējot dažādas aktivitātes jauniešiem no 

skolas brīvajā laikā. 

 

2.10. Sociālā drošība un veselības aprūpe 

2014.gadā novadā bija 488 maznodrošinātās personas, trūcīgās 1039 personas. 

Kopējais Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotais līdzekļu apjoms 

2014. gadā 275646,00 EUR, salīdzinājumā ar 2013. gadu izlietotais līdzekļu apjoms ir pieaudzis. 

Ienākumu līmenis maznodrošināta statusa piešķiršanai 2014.gadā tika noteikts atšķirīgs ģimenēm, 

kurās ir darbspējīgas personas līdz 208,00 EUR un ģimenes, kurās visi ģimenes locekļi ir pensionāri 

vai invalīdi līdz 272,00 EUR. 

2014.gadā valsts noteiktā garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošinājuma pabalstus 

saņēma 33 trūcīgās ģimenes  ( 65 personas), 2013.gadā  47 (98 personas). 

2014.gadā vislielāko summu pabalstos ir izmaksājusi Smiltenes pilsēta 145241,00 EUR, no 

pagastiem Launkalnes pagasts 29923,00 EUR. Visvairāk klientu iesniegumi reģistrēti Smiltenē  - 

1073, Launkalnes pagastā – 253, kopā novadā reģistrēti 2339, 2013.gadā bija 1918. Sagatavoti 

lēmumi novadā 2340, t.sk. visvairāk pilsētā – 1072 un Launkalnes pagastā – 255. Sociālie 

darbinieki snieguši konsultācijas 3714 reizes, no pagastiem aktīvāk šajā jomā ir strādājuši 

darbinieki Blomes un Brantu pagastos. Apsekošanas visvairāk veiktas Blomes -125 un Launkalnes 

pagastos-124, Smiltenes pilsētā – 382 reizes. 
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* 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.-2014.g. 

Datu avots: VSAA. 

 

 

Sociālie pakalpojumi: 

2014.gadā uzsākts sadarbības projekts "Samariešu atbalsts mājās". Projekta ietvaros pieejams 

mobilās brigādes sociālās  aprūpes pakalpojums, izveidota sociālās aprūpes mobilā brigāde. 

 

2014.gada maijā atbalsta grupas notika personām ar invaliditāti. Grupu nodarbības notika 

jaunizveidotajā Sociālās palīdzības telpās Smiltenes pagasta pārvaldes ēkā, Kalnamuiža 2, 

Smiltenes pagasts. 

 

Uz 2015. gada sākumu ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojums tika nodrošināts 46 personām, maksa 

par ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumiem 1 personai diennaktī 2014.gadā  -12,81 EUR. 

2014.gadā ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma maksu par pakalpojumiem 25 klientiem  sedza 

paši vai tuvinieki; 21 personai no pašvaldības līdzekļiem par kopējo summu 53099,00 EUR, šobrīd  

pansionātā vecākais klients - 102 gadi, vidējais  klientu vecums 84 gadi. 

2014.gadā turpinājās ESF finansēta NVA pasākuma “ Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ieviešana 

Smiltenes novadā. Periodā no 2014.gada 2. janvāra līdz 2014.gada 30.novembrim tika izveidotas 36 

jaunas algoto pagaidu sabiedriskā darba vietas, no septembra 32 darba vietas. 

 

2.11. Kultūrvide, kultūras iestāžu un pasākumu pieejamība  

2014.gadā Smiltenes novadā darbojas 41 dažāds amatiermākslas kolektīvs (2010.g.-36; 2012.g.-40; 

2013.g.-41), tajos iesaistījušies ap 745 dalībnieki (2010.g.-647; 2012.g.-704; 2013.g. -745)  un 36 

kolektīvu vadītāji un koncertmeistari. 
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5.32.attēls. Amatiermākslas kolektīvu skaits Smiltenes novada kultūras iestādēs 2012.2014.gadā. 

Datu avots: Smiltenes novada Kultūras pārvalde. 

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: 

Smiltenes novada bibliotēkas 2014. gadā darbojās apstākļos, kad aizvien pieauga bibliotēkas 

lietotāju prasības. Publiskās bibliotēkas tika orientētas uz lietotāju interesēm, vajadzībām un 

ērtībām. Pilsētas un pagastu bibliotēkas ir kā informācijas, izglītības, kultūras un saskarsmes vieta 

ikvienam tās apmeklētājam bez vecuma, dzimuma un sociālā ierobežojuma, īpašu vērību veltot 

bērnu, jauniešu, kā arī cilvēku ar īpašām vajadzībām un citu mazaizsargātu sociālo grupu (vecie 

ļaudis, bezdarbnieki u.c.) bibliotekārajai apkalpošanai. 

2014. gadā Smiltenes novada bibliotēkās reģistrēti 3 591 bibliotēkas lietotāji (3506-2013.g., 4086-

2012.g., 3932-2011.g.), kuri apmeklējuši bibliotēkas 62 766 reizes un 6 753 virtuālie apmeklējumi 

(http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com/, http://spbbernunodala.blogspot.com/). Kaut nedaudz, 

bet ar katru gadu palielinās bibliotēku krājumi, sasniedzot 65 097 eksemplārus. Grāmatu un citu 

izdevumu veidu izsniegums bija 100 864  

RADOŠAIS STĀSTS: Dzejas mīļotāji – vietējie literāti bija bieži viesi bibliotēkā. Viņi lasīja savus 

jaunrades darbus, dalījās domās un bibliotekāru rosinātas, nolēma izdot kopīgu dzejoļu grāmatu. 

Kopdarbības rezultātā, rudenī ( ar Smiltenes novada domes atbalstu) tika izdota un prezentēta 

Smiltenes jauno autoru krājums „Zied rudzupuķēs debesis”. Pēc kopkrājuma iznākšanas, aktīvākie 

radošie literāti un mākslinieki apvienojās sabiedriskajā organizācijā „Smiltenes Mākslinieku 

apvienība”. 

PRAKTISKAIS STĀSTS: Viens no apjomīgajiem darbiem bija, izmantojot biedrību „Smiltenei un 

Latvijai” kā starta platformu, īstenot projektu „Augsim gudri! Galda un attīstošās spēles Smiltenes 

novada bērniem”. Projekta īstenošana nodrošināja visas Smiltenes novada bibliotēkas ar 444 galda 

un attīstošajām spēlēm, kopsummā par 7444 eiro. Šis projekts ir veiksmīga alternatīva bērnu brīvā 

laika pavadīšanai datorspēlēm. Tas guvis pozitīvu bibliotēkas lietotāju, it sevišķi bērnu un viņu 

vecāku, novērtējumu. Sekmīgi turpinājās projekta “Ceļojošās grāmatu kopas Smiltenes novada 

lauku iedzīvotājiem” īstenošana lauku bibliotēkās. Abi projekti tika īstenoti ar Eiropas Savienības  
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5.39.attēls. Apmeklētāju skaits Smiltenes novada bibliotēkās, 2008.-2014. gads. 

Datu avots: Smiltenes novada Kultūras pārvalde.  

2.12. Sporta un aktīvās atpūtas iespējas 

2014.gadā regulāri ar sportu nodarbojas 850 novada iedzīvotāji (2011.g.-700; 2012.g.- 800, 2013.g. 

820). Pēc atbilstošas infrastruktūras izveides aktivitātēs iesaistīto skaits palielinātos. 

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), 2014.gadā turpinājās 17 (neturpinājās Ēvalda Rudzīša galda tenisa kausa 

izcīņa).  

2014.gadā Smiltenes novadā realizēti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 

attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekti „Skrejceļa vienkāršotā renovācija 

Grundzāles sporta laukumā”, „Hokeja laukuma izveide” Blomes pagastā un „Brīvdabas trenažieri 

Grundzālē”. 

5.13. tabula. Dati par sporta bāžu noslogojumu 2011.-2014.g. 

Nr. Sporta bāze Apmeklējumu 

skaits 2011.g. 

Apmeklējumu 

skaits 2012.g. 

Apmeklējumu 

skaits 2013.g. 

Apmeklējumu 

skaits 2014.g. 

1. Sporta komplekss pie Tepera ezera 39150 41800 43400 41200 

2. Sporta Pārvaldes Sporta halle 36910 40200 42250 46000 

3. Smiltenes ģimnāzijas sporta 

komplekss 

33780 33780 33800 32800 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldības sporta pārvalde, 2011.-2014.g. 

2014.gadā pārrobežu sadarbības projekta ”Cross Border Athletics” ietvaros veikta stadiona 

rekonstrukcija Sporta kompleksā „Teperis”, ir uzsākta ilgtermiņa sadarbība starp vietējām sporta 

skolām bērnu un jauniešu fiziskās sagatavotības uzlabošanā Smiltenes novadā un Porhovas rajonā 

(Krievija), izmantojot abu valstu pieredzi un resursus. 

 

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. 
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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.-10.kārtas laikā iesniegtas 162 projektu idejas un realizēti 112 

projekti.  

2009.-2014.gadam Abulas LP darbības teritorijā apgūti LEADER finansējums 459,521  tūkst euro. 

Kā iepriekš, arī 2014.gadā Smiltenes novada dome ar līdzfinansējumu atbalstīja 8 nevalstisko 

organizāciju projektus. 
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2.14. Sabiedriskā drošība un kārtība 

Analizējot Smiltenes novada pašvaldības policijas sabiedriskās kārtības statistiku, pārkāpumu skaits 

2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, samazinās par 4.4% (77 pārkāpumi). Pašvaldības policija 

visvairāk ir saņēmusi sūdzības par alkohola reibumā esošajām personām, ģimenes konfliktiem, 

nepilngadīgo pārkāpumiem. 

5.19.tabula. Smiltenes novada pašvaldības policijā saņemtā un reģistrētā informācija (no 01.01.2011. līdz 

31.12.2014.) 

Pārkāpuma veids 
KOPĀ  

2011.g 2012.g 2013.g 2014.g 

Visa reģistrētā 

informācija 
508 1520 1761 1684 

Alkohola reibumā 

esošas personas 
129 334 319 294 

Nepilngadīgo 

pārkāpumi  
22 84 69 80 

Ģimenes konflikti 55 104 85 89 

Aizdomīgas personas 21 31 64 45 

Klaiņojoši dzīvnieki 31 142 137 97 

Ugunskuru 

nelik.kurināšana 
27 36 37 32 

Naktsmiera traucēšana 36 72 57 44 

Vides piesārņošana 9 19 25 23 

Dabiskās 

vajadz.publ.vietās 
6 29 19 11 

Zādzības 22 38 44 46 

Atrasti dokumenti 1 3 5 2 

Huligāniski konflikti 73 66 74 65 

Ceļu satiksmes 

pārkāpēji 
41 258 254 126 

Palīdzība NMP 

dienestam 
7 29 20 22 

Pazudušas personas 6 29 16 8 

Nelikumīga zveja 3 15 13 7 

Sab.kārt.nodrošināšana 

pasākumos 
14 47 41 48 

Citi pārkāpumi - 184 482 645 

Datu avots: Smiltenes novada pašvaldības policija. 

 

2014.gadā īstenots projekts „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novada ūdenstilpēs”, 

kura ietvaros iegādāts materiāltehniskais nodrošinājums un piesaistīti cilvēkresursi nārsta vietu 

uzraudzībai un apsardzei.  

 

Projekta rezultātā pārbaudīti 13 makšķernieki (jauns ieraksts pārkāpumu tabulā), makšķerēšanas un 

zvejas pārkāpumi konstatēti 7 gadījumos. 
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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 47.  

 

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 trīs gadu periodā - 2012.,2013.un 2014.gadā. 

 

3.tabula. Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti vidēja termiņa prioritāšu novērtēšanai 

Nr. Rādītājs 

Rādītāja 

vērtība bāzes 

gadā 2011. 

Prognozētā 

rādītāja 

vērtība 

2018.gadā 

Datu avots 

Rādītāja 

vērtība 

2012. gadā 

Rādītāja 

vērtība 

2013. gadā 

Rādītāja 

vērtība 

2014. gadā 

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.latvija.l

v 

Smiltenes 

novada 

pašvaldība, 

www.latvij

a.lv  

Smiltene.lv 

– 29 

pakalpoju

mu 

apraksti 

Latvija.lv- 

0 

Smiltene.lv 

– 36 

pakalpojum

u apraksti 

Latvija.lv- 

0 

Smiltene.lv 

– 40 

pakalpojum

u apraksti 

Latvija.lv- 

0 

(Dati uz 

novembri) 

2. 2. www.smiltene.lv 

apmeklētāju skaits 

vidēji dienā 

500 +20% Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

573 645 

 

724 

3. 3. Ieviesto tiešo e-

pakalpojumu  

īpatsvars 

0 50% no 

visiem 

pakalpojumie

m 

www.latvij

a.lv 

0 0 0 

4. 4. Sagatavota 

pašvaldības ilgtermiņa 

attīstības stratēģija 

0 1 Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

0 1 1 

RV1.2:Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un inovācijas    

5. 5. uzņēmējdarbības 

aktivitātes pieaugums, 

reģistrētu uzņēmumu 

skaits gadā 

35 42 Lursoft   54 33 31 

6. 6.  ekonomiski aktīvās 

tirgus sektora 

statistikas vienības 

944 

(2010.g.) 

 1000 Centrālā 

statistikas 

pārvalde 

977 n/d 1088 

7. 7. tūristu skaita 

pieaugums, Apkalpotu 

tūristu skaits viesnīcās 

un tūrisma mītnēs 

4740 

(2010.g.) 

7000 Centrālā 

statistikas 

pārvalde 

7486 6656 7605 

8. 8. Piesaistīto privāto 

investoru skaits 

(investīcijas virs 

50 000Ls) 

19 25 Smiltenes 

novada 

pašvaldība, 

11 6  8 

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

Rādītāja 

vērtība bāzes 

gadā 2011. 

Prognozētā 

rādītāja 

vērtība 

2018.gadā 

Datu avots 

Rādītāja 

vērtība 

2012. gadā 

Rādītāja 

vērtība 

2013. gadā 

Rādītāja 

vērtība 

2014. gadā 

būvvalde  

RV1.3: Attīstīta sabiedrības līdzdalība un plaša sadarbība    

9. 9.  Izveidota trīspušu 

konsultatīvā padome 

un uzņēmēju atbalsta 

institūcijas 

 0  1 Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

1 1 1 

10.  Iekļaušanās 

pārrobežu un 

starptautiskajos 

pilsētu un/vai novadu 

sadarbības tīklos 

(„dvīņu pilsētas”, 

Baltijas Jūras reģiona 

pilsētu sadarbības tīkli 

utml.) 

 0  2 Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

0 0 0 

11. Vietējo iniciatīvu 

atbalsts 

8 56 (8x7gadi) Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

8 

 (2012.g. 

laikā) 

8 

 (2013.g. 

laikā) 

8 

(2014.g. 

laikā) 

RV1.4: Dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība    

12.  Lauksaimnieciskajā 

ražošanā izmantotās 

lauksaimniecības 

zemes 

 86,64%  95% Smiltenes 

novada 

pašvaldība, 

Lauku 

atbalsta 

dienests  

90,5% 90,4% 90,4% 

13.  Saglabāta bioloģiskā 

daudzveidība – dabas 

aizsargājamās 

teritorijas un 

mikroliegumi 

 9 dabas 

aizsargājamā

s teritorijas 

un 33 

mikroliegum

i 

 9 dabas 

aizsargājamās 

teritorijas un 

33 

mikroliegumi 

Dabas 

pārvalde 

9 dabas 

aizsargājam

ās teritorijas 

un 43 

mikroliegu

mi 

 

9 dabas 

aizsargājam

ās 

teritorijas 

un 43 

mikroliegu

mi 

9 dabas 

aizsargāja

mās 

teritorijas 

un 43 

mikroliegu

mi 

14. Atjaunojamo energo 

resursu izmantošana 

autonomajās 

pašvaldības ēkās  

2  4 Smiltenes 

novada 

pašvaldība  

4 4 4 

 

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

pakalpojumi 

   

RV2.1: Kvalitatīvi un pieejami izglītības pakalpojumi mūža garumā    

15. Mūžizglītībā iesaistīto 

iedzīvotāju īpatsvars 

no kopējā skaita (gada 

laikā) 

700 Palielinājums 

par 15% 

Apmācības 

uzņēmumi, 

NVA, 

izglītības 

iestādes 

n/d n/d n/d 

16.  Bērnu un jauniešu 

centru (brīvā laika) 

skaits Smiltenes 

novadā 

1 7 Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

1 1 1 

17. Nodrošināta 

pirmsskolas izglītības 

pieejamība 

Bērnu skaits 

rindā uz PII 

30.12.2011.– 

91 

Nav rindu uz 

vietām PII 

Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

 

Bērnu 

skaits rindā 

uz PII 

01.01.2013

.– 99 

Bērnu 

skaits rindā 

uz PII 

01.01.2014.

– 93 

Bērnu 

skaits rindā 

uz PII 

01.01.2015

.– 50 

18. Vidusskolu 77% 80% Smiltenes 77,7% 80% 82% 
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Nr. Rādītājs 

Rādītāja 

vērtība bāzes 

gadā 2011. 

Prognozētā 

rādītāja 

vērtība 

2018.gadā 

Datu avots 

Rādītāja 

vērtība 

2012. gadā 

Rādītāja 

vērtība 

2013. gadā 

Rādītāja 

vērtība 

2014. gadā 

absolventu īpatsvars, 

kas turpina izglītību 

profesionālajās un 

augstākās izglītības 

iestādēs 

novada 

izglītības 

pārvalde 

RV2.2: Atpazīstami sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumi    

19. Atpazīstamu sporta 

pasākumu 

skaits (gadā) 

21 28 Smiltenes 

novada 

sporta 

pārvalde 

19 18 17 

20.  Sportā iesaistīto 

iedzīvotāju īpatsvars 

5% (700) 12% Smiltenes 

novada 

sporta 

pārvalde 

5,7%(800) 6%(820) 6,3%(850) 

RV2.3: Radoši un daudzveidīgi kultūras pakalpojumi    

21.  Izveidots seno amatu 

tradīciju centrs 

0 1 Smiltenes 

tehnikums, 

Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

0 0 0 

22.  Pašdarbības kolektīvu 

skaits   

36 38 Kultūras 

nami, 

Smiltenes 

novada 

kultūras 

pārvalde 

40 41 41 

23. Radošo darbnīcu, 

izstāžu skaits gadā 

2 4 Kultūras 

nami, 

Smiltenes 

novada 

kultūras 

pārvalde 

n/d n/d n/d 

24 Kultūras pasākumu 

apmeklētāju skaits 

(gadā) (klubi, 

estrādes) 

26765 Palielinājums 

par 15% 

Kultūras 

nami, 

Smiltenes 

novada 

kultūras 

pārvalde 

n/d 34707 34828 

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

25. Gultas vietu skaits 

ilgstošas sociālās 

aprūpes pakalpojuma 

sniegšanai bērniem 

10 25 Smiltenes 

novada 

Bērnu un 

ģimenes 

atbalsta 

centrs 

20 20 20 

26. Gultas vietu skaits 

ilgstošās sociālās 

aprūpes pakalpojumu 

sniegšanai 

pieaugušajiem 

20 55 SIA 

Smiltenes 

sarkanā 

krusta 

slimnīca 

20 55 55 

27. Feldšeru punktu skaits 3 4  Sociālais 

dienests 

3 4 4 

28. Sociālās palīdzības 

atbalsta punktu skaits 

2 7 Sociālais 

dienests 

3 5 6 

VP3: Droša un pievilcīga dzīves un darba vide    
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Nr. Rādītājs 

Rādītāja 

vērtība bāzes 

gadā 2011. 

Prognozētā 

rādītāja 

vērtība 

2018.gadā 

Datu avots 

Rādītāja 

vērtība 

2012. gadā 

Rādītāja 

vērtība 

2013. gadā 

Rādītāja 

vērtība 

2014. gadā 

RV3.1: Attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra    

29.  Pašvaldības īpašumā 

esoša droša un 

kvalitatīvas transporta 

infrastruktūras 

īpatsvars 

(rekonstruēto ielu un 

ceļu īpatsvars) 

5% (20 km) Palielinājums 

līdz 20% 

Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

8,2% 

(33,3km) 

10% 

(41km) 

10% 

(41km) 

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

novada 

pašvaldība 

6km 6,2km 6,2km 

31. PIPP skaits novadā 13 15 Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

13 13 13 

RV3.2: Sakārtota vides infrastruktūra    

32. Ciemu skaits ar 

īstenotajiem 

ūdenssaimniecības 

attīstības projektiem 

2 7 Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

3 5 7 

33.  Rekultivētas novada 

izgāztuves 

8 +2 Atkritumu 

apsaimnie-

kotāji 

8 8 9 

34. Eko laukuma 

apmeklētāju skaits 

(gadā) 

0 1500 Atkritumu 

apsaimnie-

kotāji 

776 (no 

maija līdz 

oktobrim) 

1601 2144 

RV3.3: Labiekārtotas sabiedriskās nozīmes teritorijas un objekti    

35. Izveidoto rotaļu 

laukumu skaits 

novada teritorijā 

7 10 Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

7 10 10 

36. Atjaunoto/izveidoto 

sporta laukumu skaits 

1 5 Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

1 2 5 

37.  Izveidots 

daudzfunkcionāls 

Tepera sporta un 

atpūtas komplekss 

0 1 Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

0 0 0 

38. Akreditēts Smiltenes 

novada muzejs Mēru 

muižā 

0 1 Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

0 0 0 

39. Īstenoti parku/skvēru 

labiekārtošanas 

projekti 

2 5 Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

2 2 2 

RV3.4: Pieejami mājokļi    

40. Nodrošināti 

pašvaldības dienesta 

dzīvokļi 

0 10 Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

3 3 3 

 

41. Nodrošināts sociālo 

dzīvokļu fonds 

0 8 Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

0 0 0 

 

Rādītāju apzīmējumu paskaidrojums: 

Sarkans – tendence pasliktinās 

Zaļš – tendence uzlabojas 

Melns – rādītājs palicis nemainīgs 



Pārskats par Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanu 2014. gadā 

 

   

28 

Vidēja termiņa prioritāšu, rīcības virzienu  
un uzdevumu progresa analīze 2012.-2014.gadā 

 

Progresa analīze attēlota diagrammās pa rīcības virzieniem, izvērtējot veiktās darbības mērķu un 

uzdevumu sasniegšanas virzienā. Tabulās skaitliski norādīts Attīstības programmas rīcības plānā 

iekļauto pasākumu/aktivitāšu skaits katra uzdevuma izpildei. 

Apzīmējumi: 

VP –  Vidēja termiņa prioritātes 

RV –  Rīcības virzieni 

U -  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 

 

 
 

Rīcības virziena 1.1. izpildē 27% aktivitātes ir ieviestas, 53% ir procesā, 20% nav realizētas. 

Uzdevuma 1.1.3. izpildē šobrīd nenotiek šādas aktivitātes – “e-pakalpojumu izstrāde, e-pakalpojumu 

funkcijas ieviešana novada interneta mājas lapā sasaistē ar www.latvija.lv “ un “Kvalitātes vadības sistēmas 

izstrāde, ieviešana pašvaldībā un pašvaldības iestādēs”. Aktivitātes ir plānots sākt realizēt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latvija.lv/
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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 

 

 
 

Rīcības virziena 1.2. izpildē 7% aktivitātes ir ieviestas, 43% ir procesā, 50% nav realizētas. 

Uzdevuma 1.2.2. izpildei paredzētas 2 aktivitātes - “Novada tūrisma stratēģijas izstrāde” un 

“Novada mārketinga plāna izstrāde, t.sk. novada zīmola izstrāde”, kuru īstenošana šobrīd nenotiek. 

 

 

 

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 

 

 
 

Rīcības virziena 1.3. ieviešanā 50% aktivitātes ir izpildītas, 50% procesā vai daļēji izpildītas. 
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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 

 

 
 

Rīcības virziena 1.4. izpildē 87% aktivitātes ir procesā, 13% nav realizētas. 

Šobrīd nenotiek U.1.4.2. aktivitātes “Atjaunojamo energoresursu ieviešana pašvaldības autoparkā” 

un U.1.4.3. “Pašvaldības īpašumā esošo zemes dzīļu izpēte” īstenošana. 

 

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 

 

 
 

Rīcības virziena 2.1. izpildē 21% aktivitātes ir ieviestas, 43% ir procesā, 36% nav realizētas. 
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U.2.1.1. aktivitātes “Bērna un ģimenes atbalsts izglītības uzsākšanai skolā” un U.2.1.2.”Jauniešu 

iniciatīvu centru darbības nodrošināšana” šobrīd netiek īstenotas rīcības plānā noteiktā apmērā. 

U.2.1.3. izpildē šobrīd netiek ieviestas aktivitātes: “Novada Mūžizglītības centra izveide, 

iedzīvotāju iesaistei mūžizglītībā” un “Mūžizglītības iespēju pieejamība karjeras izvēles atbalstam 

un sociālās atstumtības riska mazināšanai”.  

U.2.1.5. aktivitāte “Jaunatnes darbinieku apmācība, līdzdalības sekmēšana jaunatnes darbinieku 

pieredzes apmaiņā un neformālās izglītības pasākumos” šobrīd netiek īstenota plānotā apmērā.  

 

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 

 

 
 

Rīcības virziena 2.2. izpildē 38% aktivitātes ir ieviestas, 62% ir procesā. 

 

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 

 

 
 

Rīcības virziena 2.3. izpildē 10% aktivitātes ir ieviestas, 90% ir procesā vai daļēji realizētas 
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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  

 

 
 

Rīcības virziena 2.4. izpildē 31% aktivitātes ir izpildītas, 38 % ir procesā, 31% nav realizēts. 

U.2.4.1. aktivitāte “Smiltenes novada sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrāde” šobrīd 

nenotiek.  

U.2.4.3. šobrīd nenotiek aktivitātes “Nakts patversmes izveidošana Smiltenes novadā” un 

“Multifunkcionālā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra attīstība Smiltenes Sarkanā 

krusta slimnīcas ēkā”. 

U.2.4.4. izpildē šobrīd netiek realizēta aktivitāte “Veselības veicināšana - profilaktiskais darbs ar 

iedzīvotājiem” . 
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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 

 

 
 

Rīcības virziena 3.1. izpildē 77% aktivitātes ir procesā, 23% nav realizētas. 

U.3.1.1. izpildē nenotiek aktivitāte “Vidzemes šosejas A2 rekonstrukcija”; 

U.3.1.2. aktivitāte “Smiltenes velo celiņu maršrutu attīstības koncepcijas izstrāde” nenotiek; 

U.3.1.3. izpildē nenotiek aktivitāte “Pašvaldības sakaru tīkla izveide Smiltenē (paralēli ielu 

rekonstrukcijas, u.c. projektiem)”.  

 

RV3.2: Sakārtota vides infrastruktūra  

U.3.2.1. 
U.3.2.2. 
U.3.2.3.  
U.3.2.4.  

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

 

 
 

Rīcības virziena 3.2. sasniegšanā 11% aktivitātes ir izpildītas, 78% ir procesā, 11% nav 

realizētas. 

U.3.2.1. aktivitāte “Veicināt pieslēgšanos ūdenssaimniecības tīkliem” netiek realizēta. 
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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 

 

 

Rīcības virziena 3.3. izpildē 4% aktivitātes ir realizētas, 83% aktivitātes ir procesā, 13% nav 

realizētas. 

U.3.3.4. aktivitāte “Kultūras pieminekļu un parku atjaunošana un labiekārtošana” nenotiek rīcības 

plānā plānotajā apmērā. 

U.3.3.6. izpildē šobrīd netiek realizēta aktivitāte “Mācību aprīkojuma atjaunošana dabas zinību 

kabinetos, izglītības iestāžu informatizācija”. 
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RV3.4: Pieejami mājokļi 

U.3.4.1. 
U.3.4.2.  

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

 

 

Rīcības virziena 3.4. izpildē 43% aktivitātes ir procesā, 57% aktivitātes nav realizētas. 

U.3.4.1. aktivitātes “Dienesta viesnīcu/dzīvokļu izveide, nomas dzīvokļu izveide” un “Atbalsts 

daudzdzīvokļu dzīvojamo namu teritoriju labiekārtošanai” šobrīd netiek ieviestas. 

U.3.4.2. nenotiek aktivitātes: “Dzīvokļu iegāde sociālā dzīvojamā fonda izveidošanai” un “Sociālo 

dzīvokļu izveide”.  
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4. Investīciju plāna īstenošanas progress 

2012.gada 29.novembrī apstiprinātajā investīciju plānā bija iekļauti 205 projekti.  

2014.gada 30.decembrī apstiprināts aktualizētais Smiltenes novada attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns, no Investīciju plāna izslēgti 27 projekti un 

iekļauti 113 projekti. 

Investīciju plānā iekļauta jauna sadaļa „Integrēto teritoriju investīciju ideju projektu apraksti”, 

kurā ietverti ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Specifisko atbalsta mērķu 

(SAM) 3.3.1. un 5.6.2. 20 projektu ideju apraksti, kuriem plānots piesaistīt finansējumu novada 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. 

Šobrīd investīciju plānā ir 291 projekts. No šiem projektiem pilnībā īstenoti 42 projekti, 51 projekts 

realizēts daļēji vai samazinātā apjomā, 113 projektu realizācija plānota pēc 2014.gada. 

 

Prioritāte/stratēģiskais mērķis 

Plānotais 

projektu 

skaits 

2012.-

2018.g. 

Realizēts 

2012, 

2013. un 

2014.g. 

Daļēji 

realizēts Procesā 

Nav 

realizēts 

Plānots 

realizēt 

2015.-

2018.g. 

VP1: Efektīva publiskā pārvalde un 

līdzdalība 76 9 12 2 8 45 

RV1.1: Pilnveidot pašvaldības 

pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 14 4 6 1 3 0 

RV1.2: Sekmēt uzņēmējdarbības 

attīstību un inovācijas 49 1 2 1 4 41 

RV1.3: Attīstīta sabiedrības 

līdzdalība un plaša sadarbība 5 3 2 0 0 0 

RV1.4: Dabas resursu ilgtspējīga 

pārvaldība 8 1 2 0 1 4 

VP2: Daudzveidīgi izglītības, 

sporta, kultūras, veselības un 

sociālie pakalpojumi 48 6 16 6 12 8 

RV2.1: Kvalitatīvi un pieejami 

izglītības pakalpojumi mūža garumā 18 1 7 2 5 3 

RV2.2: Atpazīstami sporta un 

aktīvās atpūtas pakalpojumi 5 0 2 0 1 2 

RV2.3: Radoši un daudzveidīgi 

kultūras pakalpojumi 10 1 3 2 3 1 

RV2.4: Attīstīti un pieejami 

veselības un sociālās aprūpes 

pakalpojumi 15 4 4 2 3 2 

VP3: Droša un pievilcīga dzīves un 

darba vide 167 27 23 7 50 60 

RV3.1: Attīstīta satiksmes un sakaru 

infrastruktūra 38 5 7 1 16 9 

RV3.2: Sakārtota vides 

infrastruktūra 41 7 7 3 7 17 

RV3.3: Labiekārtotas sabiedriskas 

nozīmes teritorijas un objekti 81 15 7 3 24 32 

RV3.4: Pieejami mājokļi 7 0 2 0 3 2 
Pavisam kopā: 291 42 51 15 70 113 
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SECINĀJUMI 

Apkopojot informāciju par Smiltenes novada attīstības programmas īstenošanu 2014.gadā var 

izdarīt šādus secinājumus: 

 Turpinās iedzīvotāju samazināšanās. Laika posmā no 2011.g. līdz 2014.g. saskaņā ar 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Smiltenes novada iedzīvotāju skaits 

samazinājies par 5%; 

 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 pieaugošie 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā uz vienu iedzīvotāju; 

 Mājokļu attīstības tendence pieaug, bet tā aizvien ir zema. 2014.gadā palielinājies 

būvniecības pieteikumu skaits. Tiek īstenoti dzīvojamā fonda energoefektivitātes 

uzlabošanas projekti. 

 Vispārējās vidējās izglītības iestādēs skolēnu skaits 6 gadu laikā sarucis par 31%; 

 Pieaug sociālo pakalpojumu klāsts, kā arī sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits; 

 Samazinās sabiedriskās drošības un kārtības pārkāpumu skaits; 

 Tiek turpināti infrastruktūras attīstības projekti visā novada teritorijā; 

 2014.gadā strādāts pie 14 projektu ieviešanas, vairāk kā 32 projektu rezultātu uzturēšanas, 

kā arī vairāku projektu sagatavošanas. 
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PRIEKŠLIKUMI 

 Jāseko līdzi dažādo finansētāju izsludinātajām projektu iespējām, un jāizmanto tās atbildoši 

novada Attīstības programmai; 

 Bez programmām, ar kuru palīdzību tiek īstenotas ES politikas, uzmanība jāpievērš arī 

daudzajām programmām, ar kuru palīdzību tiek īstenotas Latvijas valsts politikas. Arī šīs 

programmas atbilstoši pašvaldības vajadzībām, var dot nepieciešamo līdzfinansējumu 

problēmu risināšanai (Klimata pārmaiņu finanšu instruments, Latvijas vides aizsardzības 

fonda programmas, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta programma, Izglītības un 

zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma, Labklājības ministrijas Valsts 

programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai, Latvijas Kultūrkapitāla fonda 

programmas, Zivsaimniecības fonda programmas, u.c.); 

 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, 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; 

 Rīcības plāna aktualizēšanas gadījumā jāprecizē arī noteiktie attīstības programmas  

uzraudzības rādītāji -indikatori, atbilstoši esošajai situācijai; 

 

 Gadījumā, ja informāciju par attīstības programmas noteiktajiem indikatoriem nav  

iegūstama, jāprecizē arī noteiktie attīstības programmas indikatori; 

 Vairāk jāplāno sadarbības projekti (piemēram, pašvaldība – uzņēmums), kuru īstenošana 

nodrošinās ieguvumus vairākām jomām; 

 2015.gada laikā sadarbībā ar visām pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm nepieciešams 

veikt Attīstības programmas aktualizāciju, kā arī Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 

rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu, jo ārējo investīciju piesaiste ir iespējama tikai 

tiem projektiem, ka ir iekļauti pašvaldības investīciju plānā; 

 Investīciju plānā lietderīgi norādīt konkrētas projektu idejas, kurām piesaistāms finansējums, 

bet ne rīcības, kas īstenojamas katru gadu. Rīcības saglabājamas rīcības plānā; 

 Rīcības plānam un Investīciju plānam, ir jāsasaucas ar domes budžeta pasākumiem, tādā 

veidā tikai nodrošinot Attīstības programmā atbilstošu paredzēto pasākumu norisi izvirzīto 

mērķu sasniegšanā. Lai atvieglotu un uzlabotu informācijas apkopošanu ikgadējo 
uzraudzības ziņojumu izstrādei, nepieciešams strādāt pie datu apkopošanas sistēmas 

uzlabošanas; 

 

 


