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Smiltenes novada attīstības programma 2012.- 2018. gadam ir vidēja termiņa
plānošanas dokuments.
Smiltenes novada AP ir ietvertas šādas nodaļas, kas izstrādātas atsevišķos sējumos:
Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (I sējums) un pielikumi,
Stratēģiskā daļa un programmas uzraudzības kārtība (II sējums);
Rīcības plāns (III sējums);
Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem (IV sējums).
Šis ir attīstības programmas IV sējums, pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.
Pārskatā ietverta informācija par anketēšanas rezultātiem programmas izstrādes gaitā,
1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas gaita, anketēšanas rezultāti un sanāksmju
protokoli, kā arī atzīme par iesūtīto priekšlikumu iekļaušanu programmā.
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1. PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM
Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādē sabiedrības iesaiste attīstības
programmas izstrādē ir veikta sekojoši:
1. Smiltenes novada dome 2011.gada 19.aprīlī pieņem lēmumu Nr.5, 11.§. par Smiltenes
novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādi un apstiprina izstrādfes darba
uzdevumu. Lēmums tiek publicēts mājaslapā www.smiltene.lv, „Smiltenes novada domes
vēstis” un laikrakstā „Ziemeļlatvija”
2. No 2011.gada 1.jūlija līdz 15.jūlijam varēja ikviens interesents pieteikties dalībai attīstības
programmas darba grupās. Paziņojums tika publicēts www.smiltene.lv Dalībai darba grupās
pieteicās vairākas nevalstiskās organizācijas, kā arī privātpersonas.
3. Smiltenes novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas veikšana, kura notika laikā no
2011.gada 12.jūlija līdz 2011.gada 10.augustam. Aptaujās rezultātā iegūtā informācija
izmantota rīcības plāna un stratēģiskās sadaļas izstrādē. Aptaujas rezultātu apkopojums
ievietots Smiltenes pašvaldības mājas lapā – www.smiltene.lv. Programmas izstrāde
organizēta 4 darba grupās- Infrastruktūra, Uzņēmējdarbība, Dzīves vide (izglītība, kultūra,
sociālie), Publiskā pārvalde. Papildus interesntiem, kas pieteicās dalībai darba grupās, tika
pieaicināti arī nozaru speciālisti, pašvaldības speciālisti, u.c. Visu darba grupu locekļiem tika
organizēts kopīgs stratēģijas izstrādes seminārs. Materiāli, viedokļi izmantoti SVID analīzes
veikšanai, esošās situācijas analīzei, stratēģijas izstrādei.
- 22.07.2011. plkst.10.00 Publiskās pārvaldes darba grupa,
- 22.07.2011. plkst.13.00 Infrastruktūras darba grupa,
- 29.07.2011. plkst.10.00 Uzņēmējdarbības grupa,
- 29.07.2011. plkst.13.00 Dzīves vides (Sociālās, veselības, kultūras un izglītības jomas
darba grupa),
- 29.09.2011. Smiltenes novada attīstības programmas stratēģijas izstrādes darba grupa,
- 07.12.2011. Rīcības un investīciju plāna izstrādes darba grupa.
4. Intervijas ar aktīvākajiem dažādu nozaru pārstāvjiem – kopā 38 intervijas. Materiāli
izmantoti esošās situācijas analīzē, specializācijas noteikšanā, rīcības plāna izstrādē.
5. AP 1.redakcijas Sabiedriskās apspriešana. Smiltenes novada attīstības programmas 2012. –
2018.gadam 1.redakcijas Sabiedriskās apspriešanas laikā ir saņemts rakstiski priekšlikumi
labojumu veikšanai un informācijas papildināšnai
1.redakcijas sabiedriskā apspriešana
Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.1, 1.§. sabiedriskajai
apspriešanai tika nodota Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
1.redakcija, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no šā gada 1.februāra līdz 1.martam.
Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un
rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc tika aicināti novada uzņēmēji, izglītības, veselības,
sociālās aprūpes, infrastruktūras, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā
arī citi interesenti iesaistīties attīstības programmas sabiedriskajā apspriešanā, lai vienotos par
turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm iedzīvotāju pārstāvošajās
jomās.
Paziņojumi par Attīstības programmas 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu tika publicēti
www.smiltene.lv,Pašvaldības bezmaksas izdevumā „Smiltenes novada domes vēstis”, Laikrakstā
„Ziemeļlatvija”, www.ziemellatvija.lv.
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Novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas materiāli sabiedriskās apspriešanas
laika posmā no š.g. 1.februāra līdz š.g. 1.martam bija pieejami:
-

Smiltenes novada domē, 2.stāvā, 24.kabinetā darba dienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00;
Smiltenes novada pagastu pārvaldēs (Blomē, Vidzemē, Bilskā, Kalnamuižā, Grundzālē,
Palsmanē, Variņos, Launkalnē);
Smiltenes novada bibliotēkās(Smiltenē, Blomē, Vidzemē, Bilskā, Mēros, Loberģos,
Kalnamuižā, Grundzālē, Aumeisteros, Palsmanē, Variņos, Launkalnē);
Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltene.lv.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Smiltenes novada attīstības programmas 1.redakciju
iesniedza līdz 2012.gada 1.martam Smiltenes novada domē, Smiltenē, Dārza ielā 3, anketu sūtot pa
pastu uz adresi: Smiltenes novada dome, Smiltene, Dārza ielā 3, LV-4729; elektroniski– Smiltenes
novada domes mājaslapā www.smiltene.lv.
Komentāru un priekšlikumu sniegšanai tika izmantotas anketas, kas bija pieejama vietās, kur izvietoti
materiāli, kā arī novada domes mājas lapā www.smiltene.lv.
Apspriešanas laikā izstrādātās anketas aizpildīja 19 personas (apkopojums skatāms pielikumā).
Papildus priekšlikumus un labojumus iesniedza 21 persona.
Novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksmes notika:
1. 2012.gada 14.februārī plkst.17.30 Smiltenes valsts tehnikuma- profesionālās vidusskolas zālē,
Pils ielā 8, Smiltenē;
2. 2012.gada 16.februārī plkst. 17.30 Palsmanes kultūras namā, Palsmanē.
Sabiedriskās apspriešanas gaitā tika organizētas darba grupas, kurās iesniedza priekšlikumus
attīstības programmas papildināšanai:
1. 01.02.2012. plkst.15.00, 06.03.2012. plkst.14.00 Izglītības darba grupa
2. 07.02.2012., plkst. 10.00 Infrastruktūra un pārvalde,
3. 07.02.2012., plkst.13.00 Kultūra,
4. 09.02.2012., plkst.12.00 Uzņēmējdarbība,
5. 09.02.2012., plkst. 15.00 Sociālie jautājumi.
Sabiedriskās apspriešanas laikā plašsaziņas līdzekļos tika izplatīti papildus informatīvie materiāli un
publikācijas par programmas 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu;
1) Sižets „Smiltenes novada ziņas” LTV7 kanālā televīzijā (Vidzemes reģiona apraides zonā)–
3.02.2012.plkst 22.30. ar atkārtojumu 6.02.2012. plkst. 7.30 un 12.50.;
2) Raksts „Plāno novada nākotni” laikrakstā „Ziemeļlatvija 9.02.2012.; Raksts „Top dokuments,
kas ietekmēs Smiltenes novada nākotni” laikrakstā „Ziemeļlatvija 16.02.2012.;
3) Tikšanās ar Smiltenes novada uzņēmējiem par Attīstības programmu 6.03.2012., kas
atspoguļota arī sižetā „Smiltenes novada ziņas” LTV7 kanālā televīzijā (Vidzemes reģiona
apraides zonā)– 9.03.2012.plkst 22.30. ar atkārtojumu 12.03.2012. plkst. 7.30 un 12.50., kā
arī www.smiltene.lv 8.03.2012.; raksts „Tiksies ar uzņēmējiem” laikrakstā „Ziemeļlatvija”
2.03.2012.; raksts „Dibinās uzņēmēju padomi” laikrakstā „Ziemeļlatvija” 13.03.2012.;
www.ziemellatvija.lv 8.03.2012.
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1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un precizējumi tika apkopotu un
sagatavots Smiltenes novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas
kopsavilkums, kas ievietots mājaslapā www.smiltene.lv.
Ar Smiltenes novada attīstības programmas 1.redakciju tika iepazīstināti arī Smiltenes novada
uzņēmēji, kuru tikšanās reizē 2012.gada 6.martā tika prezentātā izstrādātā plānošanas dokumenta
redakcija, kā arī uzklausīti uzņēmēju ieteikumi un priekšlikumi.
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 Smiltenes novada iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopojums.
Lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par Smiltenes novada nākotni, attīstības iespējām, esošajām
problēmām, 2011.gadā tika veikta iedzīvotāju aptauja.
Kopā anketas aizpildīja 113 respondenti.
1. Lūdzu, norādiet savu vecumu
Lielākā daļa respondentu – 29% ir vecumā no 36 – 45 gadiem, 25 % vecumā no 26 – 35 gadiem, 15%
no 46-55 gadiem, 14% no 18-25 gadiem, 12% no 56-65 gadiem, 4% no 66 un vairāk gadiem. 1%
aptaujāto ir vecumā līdz 18 gadiem.

2. Jūsu dzimums:
Aptaujā piedalījās 26% vīriešu un 76% sieviešu.
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3. Jūsu izglītība:
61% respondentiem ir augstākā izglītība, 16% vidējā speciālā, 11% vidējā izglītība. 8% aptaujātie
studē, 2% pamata izglītība, 2% mācās skolā.

4. Jūsu dzīvesvieta atrodas:
29% aptaujāto dzīvo Smiltenes pilsētā, 27% - Grundzāles pagastā, 13% Palsmanes pagastā, 9%
Launkalnes pagastā, 7% Bilskas pagastā, 5% cits variants, 4% Brantu pagastā, 2% Blomes pagastā, 2%
Variņu pagastā un 2% Smiltenes pagastā.

Cits variants:
-

Virešu pagasts
Smiltenes pilsēta/Variņu pagasts
Rīga
Plāņu pagasts.
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5. Jūsu nodarbošanās:
Visaktīvākie aptaujas dalībnieki bija valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki 47%, 22% privāto
uzņēmumu darbinieki, 6% pašnodarbinātas personas, 5% uzņēmēju, 5% pensionāru, 4%
bezdarbnieku, 4% studenti. Mazāk aktīvas bija mājsaimnieces - 3%, skolēni 3%.

6. Jūsu darba/mācību vieta atrodas:
Darba vai mācību vieta pusei aptaujāto atrodas Smiltenes pilsētā 50%, 17% Variņu pagastā, 9% ārpus
Smiltenes novada teritorijas, 7% respondenti strādā vai mācās Grundzāles pagastā, 8% Palsmanes
pagastā.
9%
17%
1%
8%
2%
2% 7%

1% 1%

50%

2%

Smiltenes pilsētā

Bilskas pagastā

Blomes pagastā

Brantu pagastā

Grundzāles pagastā

Launkalnes pagastā

Smiltenes pagastā

Palsmanes pagastā

Variņu pagastā

Ārpus Smiltenes novada teritorijas

Nestrādāju/ nemācos
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7. Vai tuvāko piecu (5) gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu?
80% aptaujāto respondentu neplāno tuvāko 5 gadu laikā mainīt dzīvesvietu, 7% respondentu plāno
mainīt dzīvesvietu Smiltenes novada robežās, 5% Vidzemes reģiona robežās, 5% Latvijas robežās, bet
3% ārpus Latvijas robežas.

8. Kur Jūs visvairāk iegūstat informāciju par pašvaldības darbību?
Visbiežāk Smiltenes novada iedzīvotāji iegūst informāciju par pašvaldības darbu no reģionālā
laikraksta „Ziemeļlatvija” – 31%, novada portālā 28%, 17% pašvaldības laikrakstā, 12% Smiltenes TV
kanālā, 11% domē/ pagastā.

Cits variants:
-

No kaimiņa
Neiegūstu informāciju, jo nevajag
Smiltenes domes vēstīs - reti. Vajadzētu izplatīt pastkastēs
No ģimenes
Verbāli
Mājaslapu nepieciešams pilnveidot
No paziņu sarunām.
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9. Kādu informāciju, Jūsuprāt, vajadzētu vairāk no pašvaldības?
Iedzīvotājiem visvairāk nepieciešama informācija no pašvaldības par savu pagastu/pilsētu 44 atbildes,
par sociāliem pakalpojumiem 41 atbilde, par pašvaldības darbību kopumā 39 atbildes, par novadā
notiekošiem kultūras un sporta pasākumiem - 38 atbildes.

Cits variants:
-

Lietderīgi būtu izvietot specifisku informāciju internetā, lai nepieciešamības gadījumā tā ir
viegli atrodama
Par pieaugušo izglītību
Par pieejamajām vakancēm novada domē!
Informācijai vajadzētu būt vienkāršākai, labāk pārskatāmai un saprotamai.

10. Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic Jūsu pilsētā/pagastā?
Aptaujas rezultāti liecina, ka visvairāk nepieciešams remontēt ceļus, ielas un laukumus - 77 atbildes,
jāizkopj parki un apstādījumi, jāuzlabo labiekārtojums 43 atbildes, atkritumu apsaimniekošana -34
atbildes, jāuzlabo ielu apgaismojums un satiksmes drošība - 30 atbildes. Jāveic publisko ūdeņu
pieejamība - 23 atbildes. Jāuzlabo pašvaldības sabiedrisko iestāžu energoefektivitāte -23 atbildes.
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Cits variants:
-

-

-

Sakārtot sabiedriskās tualetes, līdzīgi kā Cēsīs, izkopt pilsētas parkus, lai tur notiktu kultūras
pasākumi, mūzikas koncerti, vieta kur atpūsties, attīstīt sporta laukumus un padarīt to visiem
iedzīvotājiem pieejamu, aktīvu sportošanas popularizēšana
Jārenovē daudzdzīvokļu nami
Peldvietu izveidošanu un uzturēšanu kārtībā atbilstoši MK noteikumiem „Peldvietu
iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi” un peldvietu higiēnas prasību nodrošināšanu Tepera
ezerā, Niedrājā, lai varētu reģistrēt Veselības inspekcijā kā iekšzemes peldvietas un tiktu
veiktas peldūdens monitorings
Darbavietu radīšanas iespējas - uzņēmums, ražotne
Lauku ceļu uzturēšana kārtībā
Ūdenstilpņu /Vidusezers, Teperis, Tiltleju ezeri tīrība
Jāuzlabo izglītoto jauniešu darba, atpūtas iespējas Smiltenē
Paplašināt kanalizācijas tīklus.
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11. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Jūsu pilsētā/pagastā:
Sabiedriskais transports/ lielākais atbilžu skaits – 41% drīzāk apmierina

Centralizēta ūdensapgāde/lielākais atbilžu skaits – 54% drīzāk apmierina

Centralizēta kanalizācija/lielākais atbilžu skaits – 25% drīzāk apmierina
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Centralizēta siltumapgāde/lielākais atbilžu skaits – 40% nav pieejams

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi/lielākais atbilžu skaits 37% drīzāk apmierina

Ārsts/ feldšeris/lielākais atbilžu skaits – 46% drīzāk apmierina
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Policija/lielākais atbilžu skaits – 41% drīzāk apmierina

Skola/lielākais atbilžu skaits – 41% ļoti apmierina

Bērnudārzs/lielākais atbilžu skaits – 48% drīzāk apmierina
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Kultūras pasākumi/lielākais atbilžu skaits – 43% drīzāk apmierina

Sporta pasākumi/lielākais atbilžu skaits 45% drīzāk apmierina

12. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Jūsu pilsētā/pagastā:
Vides sakoptība/lielākais atbilžu skaits – 69% drīzāk apmierina
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Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves, celiņi, gājēju pārejas utml.)/lielākais atbilžu skaits – 50%
drīzāk apmierina

Velo celiņi, maršruti/lielākais atbilžu skaits – 30% nav pieejams

Transportam domāto ielu/ceļu infrastruktūra/lielākais atbilžu skaits – 42% drīzāk apmierina, 32%
drīzāk neapmierina
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Ielu apgaismojums/lielākais atbilžu skaits – 49% drīzāk apmierina

Sabiedriskā transporta pakalpojumi/lielākais atbilžu skaits – 39% drīzāk apmierina

Būvvaldes pakalpojumi/lielākais atbilžu skaits – 52% grūti pateikt, 27% drīzāk apmierina
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Ūdensapgādes pakalpojumi/lielākais atbilžu skaits – 49% drīzāk apmierina

Atkritumu savākšana/izvešana/lielākais atbilžu skaits – 59% drīzāk apmierina

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana/lielākais atbilžu skaits – 53% ļoti neapmierina
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Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi/lielākais atbilžu skaits – 39% drīzāk apmierina, 37% grūti
pateikt

Veselības aprūpes pakalpojumi/lielākais atbilžu skaits – 50% drīzāk apmierina

Kultūras un izklaides pasākumi/lielākais atbilžu skaits – 59% drīzāk apmierina
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Vispārējās izglītības pakalpojumi/lielākais atbilžu skaits – 49% drīzāk apmierina

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi/lielākais atbilžu skaits – 43% drīzāk apmierina

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi/lielākais atbilžu skaits – 38% drīzāk apmierina, 33% nav
pieejams
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Namu apsaimniekošanas pakalpojumi/lielākais atbilžu skaits – 28% grūti pateikt, 25% drīzāk
apmierina, 24% nav pieejams

13. Kādi, Jūsuprāt, pakalpojumi vēl būtu nepieciešami Jūsu pilsētā/pagastā?





Atjaunot autobusu satiksmi ar Rīgu
Atkritumu šķirošana
Grundzālē jāizdomā, kā piesaistīt tūristus
Ziemā kvalitatīva ceļu tīrīšana, jo aizputina ceļus un netiek uz darbu

14. Kādi, Jūsuprāt, ir LIELĀKIE TRŪKUMI Jūsu pilsētā/pagastā?

Pēc respondentu domām, lielākie trūkumi Smiltenes novadā ir darba vietu trūkums - 76 atbildes,
slikts ceļu un ielu stāvoklis - 61 atbilde, drošības un kārtības nodrošināšana - 38 atbildes.
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15. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt PRIORITĀRAJĀM JOMĀM, ko Smiltenes novadā vajadzētu
attīstīt?

Prioritārās jomas Smiltenes novada attīstībā ir infrastruktūra – 56 atbildes, veselības aprūpe – 41
atbilde, drošība un sabiedriskā kārtība – 29 atbildes.


Pastiprināti kontrolēt derīgā izrakteņa - dolomīta- ieguves procesus Grundzālē.

16. Kāds, Jūsuprāt, būtu nozīmīgākais Smiltenes novada ATTĪSTĪBAS VIRZIENS?

Nozīmīgākie Smiltenes novada attīstības virzieni pēc respondentu domām ir cilvēka labklājība – 40%,
33% - uzņēmējdarbības attīstība, 16% - infrastruktūras attīstība.

23

Smiltenes novada integrētās attīstības programma 2012. – 2018.gadam, Sabiedrības līdzdalība, gala
redakcija, IV sējums

17. Jūsu ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai:






Rast jaunas darba vietas
Domnieku darba laiki un funkcijas, iedzīvotāju jautājumu un ierosinājumu
Uzskaite
Jāņukalna sakārtošana
Tā turpināt.
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2.Smiltenes novada uzņēmēju aptaujas rezultātu apkopojums.
Lai izzinātu uzņēmēju viedokli par Smiltenes novada nākotnes attīstību un esošajām
aktuālākajām problēmām uzņēmējdarbības jomā, 2011.gadā tika veikta uzņēmēju aptauja.
Kopā anketas aizpildīja 42 respondenti.SportsSabiedrībaGalerijaUzņēmumu katalogs
1. Kādā uzņēmējdarbības nozarē Jūs darbojaties?
Aptaujas rezultāti attēlo, ka 22 aptaujātie uzņēmumi darbojas lauksaimniecības jomā, 7 pakalpojumu
jomā (skaistumkopšana, juridiskie pakalpojumi u.c.), 3 nevalstiskās organizācijas, 2 mežistrādē. No
pārējām jomām aptaujā piedalījās pa vienam uzņēmējam.

2. Uzņēmējdarbības forma
Pēc uzņēmējdarbības formas lielākā daļa aptaujāto ir zemnieku saimniecības, sadaļā „cits variants” 52%, 36% - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), 12% individuālie komersanti (IK), neviena akciju
sabiedrība (AS) aptaujā nepiedalījās.
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Cits variants:
-

Zemniekus saimniecība
Saimnieciskā darbība
Pašnodarbinātā persona
Biedrība.

3. Cik ilgi Jūs nodarbojaties ar uzņēmējdarbību?
38% aptaujāto uzņēmumu darbojas jau ilgāk nekā 10 gadus, 29% no 5-7 gadiem, 12% no 2-4 gadiem,
12% no 8-10 gadiem. 9% uzņēmumu darbojas pirmo gadu.

4. Jūsu uzņēmuma atrašanās vieta:
Lielākais aptaujātouzņēmumu skaits atrodas Palsmanes pagastā – 14 atbildes, 11 - Smiltenes pilsētā,
5 - Grundzāles pagastā, 3 - Launkalnes pagastā.

26

Smiltenes novada integrētās attīstības programma 2012. – 2018.gadam, Sabiedrības līdzdalība, gala
redakcija, IV sējums

5. Lūdzu, norādiet uzņēmuma dibināšanas iemeslu?
38% - respondentu uzņēmējdarbību uzsāka, vēloties pielietot praksē savas zināšanas, spējas un
pieredzi, 25% virzīja motivācija un vēlēšanās uzsākt savu biznesu, 18% - vēlme pelnīt, 16% uzņēmējiem impulsu deva atgūtais vai iegūtais īpašums, 4% - zaudēts darbs.

Cits variants:


Vēlme strādāt darbu, ko mīlu.

6. Lūdzu, norādiet Jūsu uzņēmumā strādājošo darbinieku skaitu:
75% uzņēmumos darbinieku skaits ir no 1-5, 12% - uzņēmumos no 6-10 darbinieku, 8% - no 50-100
darbiniekiem. 5% - no 11-20 darbiniekiem.
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7. Kā vērtējat sava uzņēmuma attīstības iespējas novadā?
55% aptaujāto uzņēmēju uzņēmuma attīstības iespējas novadā vērtē kā vidējas, 33% labas, 10% kā
sliktas, 2% kā ļoti labas.

8. Tuvāko trīs (3) gadu laikā Jūs plānojat ...?
Tuvāko 3 gadu laikā 52% uzņēmēju plāno uzņēmējdarbību atstāt esošajā līmenī, 38% - paplašināt, 7%
domā par uzņēmuma likvidāciju, 3% - cits variants.

Cits variants:


Atkarīgs no banku politikas.

9. Vai nākotnē plānojat mainīt/papildināt uzņēmuma esošo darbības nozari ar citu nozari?
42% aptaujāto neplāno mainīt/papildināt esošo darbības nozari, 32% par to nav domājuši, 24% plāno
to darīt, 2% cits variants.
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Cits variants:
-

Atkarīgs no banku politikas
Lauksaimnieciskā ražošana
Kravu pārvadājumi.

10. Cik aktuālas Jums ir šīs ārējās problēmas?
Augstie nodokļi/lielākais atbilžu skaits 49% - ļoti aktuāla, 41% ir aktuāla.
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Augsta konkurence/lielākais atbilžu skaits 35% - ir aktuāla, 28% - neitrāla.

Novada līmeņa saistošo noteikumu un lēmumu prasības/lielākais atbilžu skaits – 28% nav aktuāla,
23% neitrāla.

Kontrolējošo institūciju lielais skaits/lielākais atbilžu skaits – 40% ir aktuāla, 33% ļoti aktuāla.
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Pašvaldības vienaldzība uzņēmējdarbības veicināšanā/lielākais atbilžu skaits 29% ir aktuāla, 28%
neitrāla, 20% ļoti aktuāla.

Iepirkumu konkursu politika/lielākais atbilžu skaits – 24% ļoti aktuāla, 24% neitrāli, 19% ir aktuāla.

Kvalificēta darbaspēka deficīts/lielākais atbilžu skaits – 31% ir aktuāla.
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Problēmas realizēt savu produkciju/ pakalpojumu/lielākais atbilžu skaits 37% ir aktuāla.

Korupcija/lielākais atbilžu skaits – 37% nav aktuāla, 24% ir aktuāla.

Negodīgi biznesa partneri un klienti/lielākais atbilžu skaits – 29% neitrāli, 24% mazliet aktuāli un 24%
nav aktuāli.
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Problēmas ar izejmateriāliem/lielākais atbilžu skaits -37% nav aktuāli.

Eiropas Struktūrfondu apguve/lielākais atbilžu skaits – 33% ir aktuāli.

Grūti pieejami kredīti/ finanšu avoti/lielākais atbilžu skaits -26% nav aktuāli.
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Informācijas un konsultāciju trūkums par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām/lielākais atbilžu skaits
– 34% nav aktuāli.

11. Lūdzu, nosauciet galvenās iekšējās problēmas, ar kurām saskaraties, nodarbojoties ar
uzņēmējdarbību ikdienā:
Galvenās lielākās problēmas, ar ko uzņēmēji saskaras, ir apgrozāmo līdzekļu trūkums - 22 atbildes,
augstas pakalpojumu/preču sniegšanas izmaksas - 19 atbilžu varianti, 15 atbildes – kvalificēta
darbaspēka trūkums, 15 – ierobežotas ražošanas preču/pakalpojumu jaudas.

Cits variants:
-

Meža noieta tirgus.
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12. Lūdzu, atzīmējiet savas produkcijas/pakalpojumu noieta tirgu:

41% uzņēmēju atzīmē, ka galvenokārt preču/pakalpojumu noieta tirgus ir Smiltenes novads, 35%
uzņēmēju atzīmējuši Vidzemes reģionu, 20% - Latvija.
13. Atzīmējiet, kas no zemāk norādītās infrastruktūras Jūsu uzņēmuma attīstībai ir nepieciešams,
bet nav pieejams:
Uzņēmuma attīstībai galvenokārt nepieciešams ēku un telpu piedāvājums – 11 atbildes, zemes
platību piedāvājums - 7 atbildes, autoceļi - 7 atbildes.
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14. Kādi, pēc Jūsu domām, ir 3 nozīmīgākie Smiltenes novada uzņēmējdarbības virzieni, kas varētu
veidot novada EKONOMISKO PROFILU/ SPECIALIZĀCIJU?
Pēc uzņēmēju domām novada specializācija ir iespējama lauksaimniecībā – 32 atbildes, 21 kokapstrāde, ceļu būve – 19, pārtikas ražošana 14 atbildes.

Cits variants:
-

Jāsāk strādāt reāli, tiekoties ar uzņēmējiem
Kravu pārvadājumi
Vides sakārtošana
Satiksmes autobusu trūkums, autobuss uz Palsmani vakarpusē
Tekstilizstrādājumu, apģērbu ražošana, eksports
Problēmu nav
Sociālo jautājumu risināšana, medicīniskā un mājas aprūpe, veco ļaužu mājas aprūpes
uzlabošana, pansionātu atvēršana
Pašvaldība strādā normāli
Neaizmirst laukus
Vienkāršu un pārskatāmu programmu ieviešana
Ceļu būve un remonti
Lauksaimniecības zemju aizaudzēšana ar krūmiem un nelietderīga izmantošana
Ceļi ziemā, vasarā - ceļmalas
Jāsaglabā lauku skolas.
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1. KOPSAVILKUMS PAR SMILTENES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012.2018.GADAM 1.REDAKCIJAS SABIEDRISKO APSPRIEŠANU
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2012.gada 26. janvāra lēmumu Nr.1, 1.§. sabiedriskajai
apspriešanai tika nodota Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
1.redakcija, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2012. gada 1.februāra līdz 1.martam.
Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada prioritātes un
rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc tika aicināti novada uzņēmēji, izglītības, veselības,
sociālās aprūpes, infrastruktūras, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā
arī citi interesenti iesaistīties attīstības programmas sabiedriskajā apspriešanā, lai vienotos par
turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm iedzīvotāju pārstāvošajās
jomās.
Paziņojumi par Attīstības programmas 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu tika publicēti:
1) www.smiltene.lv - 31.01.2012.;
2) Pašvaldības bezmaksas izdevumā „Smiltenes novada domes vēstis” – 27.01.2012.;
3) Laikrakstā „Ziemeļlatvija” – 31.01.2012.;
4) www.ziemellatvija.lv - 1.02.2012.
Papildus informatīvi materiāli un publikācijas par Attīstības programmas 1.redakcijas sabiedrisko
apspriešanu:
1) Sižets „Smiltenes novada ziņas” LTV7 kanālā televīzijā (Vidzemes
reģiona apraides zonā) 3.02.2012.plkst 22.30, atkārtojums 6.02.2012.
plkst. 7.30 un 12.50.;
2) Raksts „Plāno novada nākotni” laikrakstā „Ziemeļlatvija 9.02.2012.;
Raksts „Top dokuments, kas ietekmēs Smiltenes novada nākotni”,
laikrakstā „Ziemeļlatvija 16.02.2012.;
3) Tikšanās ar Smiltenes novada uzņēmējiem par Attīstības programmu
6.03.2012., kas atspoguļota arī sižetā „Smiltenes novada ziņas” LTV7
kanālā televīzijā (Vidzemes reģiona apraides zonā)– 9.03.2012.plkst
22.30. ar atkārtojumu 12.03.2012. plkst. 7.30 un 12.50., kā arī
www.smiltene.lv 8.03.2012.; raksts „Tiksies ar uzņēmējiem”
laikrakstā „Ziemeļlatvija” 2.03.2012.; raksts „Dibinās uzņēmēju
padomi” laikrakstā „Ziemeļlatvija” 13.03.2012.; www.ziemellatvija.lv
8.03.2012.
Novada attīstības programmas 2012. - 2018.gadam 1.redakcijas materiāli sabiedriskās apspriešanas
laika posmā no š.g. 1.februāra līdz š.g. 1.martam bija pieejami:
-

Smiltenes novada domē, 2.stāvā, 24.kabinetā darba dienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00;
Smiltenes novada pagastu pārvaldēs (Blomē, Vidzemē, Bilskā, Kalnamuižā, Grundzālē,
Palsmanē, Variņos, Launkalnē);
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-

Smiltenes novada bibliotēkās (Smiltenē, Blomē, Vidzemē, Bilskā, Mēros, Loberģos,
Kalnamuižā, Grundzālē, Aumeisteros, Palsmanē, Variņos, Launkalnē);
Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltene.lv.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Smiltenes novada attīstības programmas 1.redakciju
varēja iesniegt līdz 2012.gada 1. martam. Anketas aizpildīja 19 personas (apkopojums skatāms
pielikumā). Papildus priekšlikumus un labojumus iesniedza 21 persona.
Smiltenes novada domē, Smiltenē, Dārza ielā 3, anketu sūtot pa pastu uz adresi: Smiltenes novada
dome, Smiltene, Dārza ielā 3, LV-4729; elektroniski – Smiltenes novada domes mājaslapā
www.smiltene.lv.
Komentāru un priekšlikumu sniegšanai tika izmantotas anketas, kas bija pieejama vietās, kur izvietoti
materiāli, kā arī novada domes mājas lapā www.smiltene.lv.
Novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notika:
1. 2012.gada 14. februārī plkst.17.30 Smiltenes valsts tehnikuma- profesionālās vidusskolas
zālē, Pils ielā 8, Smiltenē;
2. 2012.gada 16.februārī plkst. 17.30 Palsmanes kultūras namā, Palsmanē.
Sabiedriskās apspriešanas gaitā tika organizētas darba grupas, kurās iesniedza priekšlikumus
attīstības programmas papildināšanai:
- 01.02.2012. plkst.15.00, 06.03.2012. plkst.14.00 Izglītības darba grupa
- 07.02.2012., plkst. 10.00 Infrastruktūra un pārvalde,
- 07.02.2012., plkst.13.00 Kultūra,
- 09.02.2012., plkst.12.00 Uzņēmējdarbība,
- 09.02.2012., plkst. 15.00 Sociālie jautājumi.
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2. SANĀKSMJU PROTOKOLI
SMILTENES NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. – 2018. gadam
1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols nr.1.
Smiltene, 14.02.2012.,
Smiltenes Valsts Tehnikums
Pils iela 8,
Smiltene,
Smiltenes novads,
LV- 4729
Sākums: 17.30
Sanāksmi vada I.Groce
Protokolē: K.Timofejevs
Piedalās: 16 dalībnieki saskaņā ar pielikumu.
A.Mežulis iepazīstina klātesošos ar Smiltenes novada integrētās attīstības programmu 2012.2018.gadam, uzsverot, ka attīstības programma ir novada attīstības Satversme un ir nozīmīgs
dokuments tuvākajam laika periodam. 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana ir laiks, kad katrs
ir aicināts izteikt viedokli un iesniegt savus priekšlikumus.
I.Groce: Smiltenes novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam prezentācija.
A.Mežulis aicina izteikt viedokli par programmu, papildinājumus.
I.Siliņa: Zemo bezdarba līmeni nav nepieciešams tā uzsvērt, jo viena no ESF galvenajām
atbalsta jomām ir bezdarba mazināšana.
U.Rudzītis: Vai Attīstības programmu varēs vēl papildināt? Iedziļinoties investīciju
teritoriālajā sadalījumā, šķiet, ka tur ir ko papildināt.
K.Timofejevs: Prioritātes un uzdevumi nebūs maināmi, kad dokumentu apstiprinās. Projektus
īstenot un projektu sarakstu varēs papildināt atbilstoši iespējām.
U.Rudzītis: Noteikti vajadzētu paredzēt arī Kalnamuižas ciema ūdenssaimniecības attīstību.
Aprakstošajā daļā jāvērtē arī izglītības kvalitāte. Neviena Smiltenes novada skola nav pirmajā
100-niekā.
I.Vergina: Skolu vērtēšana ir diskutabla lieta.
A.Mežulis: Uzskatu, ka mērķi jānosaka sasniedzami. Arī valsts iestādes un ārējie finansētāji
mērķos ieviesīs korekcijas. Neviens nevar pateikt, kas jādara, lai cilvēki nebrauktu prom.
Dzimstība šajā gadā pagaidām ir katastrofāla - 7 dzimuši, 34 miruši, kas noved pie tālākajām
problēmām. Investīciju plānā trūkst oriģinālu ideju.
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I.Groce: Oriģinālas idejas ir Kino atjaunošana, Arodu centra izveide.
T.Jaunzemis: Ko darīt ar skolām? Izglītojamo skaits samazinās, skolas varētu veidot kā
daudzfunkcionālus centrus, lai telpas tiktu pilnībā noslogotas. Varbūt arī deleģējot
pašvaldības funkcijas privātajam sektoram, tas palīdzētu noturēt skolas kā lauku centrus.
I.Vergina: Latvijā ir problēma, ka skolotājs drīkst pasniegt tikai vienu priekšmetu, citās valstīs
var pasniegt vairākus. Tas uz nelielu bērnu skaitu palielina pedagogu skaitu. Ja viens
pedagogs varētu pasniegt vairākus priekšmetus, būtu iespēja atteikties no pedagogiem.
G.Krūmiņš: Paldies izstrādātājiem, man pagāja 8 stundas, iepazīstot programmu. Sapņu
programma daudzās pozīcijās. Piemēram, dabas gāze. Tomēr esam no tā atteikušies. Pirms
4-5 gadiem vēl parādījās variants, tagad ideja ir noraidāma, jo tas ir par dārgu. Arī Latvijas
Gāze nenāk pretim.
Limbažu ielas izbūve šķiet utopija. Kādeiz tika plānots 6 m augsts uzbērums un rotācijas aplis
uz Valmieras šosejas. Kaut gan nenoliedzami jāizbūvē Vidzemes un Vēju ielas.
Jautājums - vai pašvaldībai nepieciešams Bilskas kultūras nams. Kolhozs pārdeva par
parādiem, deputāti nevēlas par šiem 25 000 latu iegādāties, bet vēl nama rekonstrukcijā ir
jāiegulda 200 000 lati. Vai tas ir vērts, šāds klubs? Vai pēc 7 gadiem būs, kas iet uz šo klubu?
I.Groce: Vai Bilskā skola var pildīt kultūras nama funkciju?
G.Krūmiņš: Dzimstība kādreiz Smiltenes pilsētā bija 120 bērni gadā, tagad visā novadā 125
bērni gadā.
Par uzņēmējdarbību, daudz nozīmē StoraEnso, kas apgroza 50 milj. gadā, lūgums, lai darbība
tiktu saglabāta. Pārējie „lielie” uzņēmumi ir pazīstami, taču apgrozījumi nav ne tuvu tik lieli.
Tūrismā ir ļoti mazs apgrozījums un viesu māju izmantošana, ar to nevar izdzīvot. Jāprecizē
tur pavadīto nakšu skaits.
Senie amati ir vajadzīgi, bet darbmācības līmenis skolās ir krities.
Bruģa seguma atjaunošana no Valsts tehnikuma uz Smilteni gan ir vajadzīgs un atbalstāms
projekts.
I.Vergina: Rūpīgi ir jāpārdomā, kur dzīvot jaunajām ģimenēm Smiltenē, nekustāmais īpašums
ir dārgs. Smiltenē ir darba iespējas jaunajiem, skolotāju paaudze mainīsies. Nepieciešami
mājokļi.
Atbalstāma ir ideja, ka viens skolotājs var mācīt vairākus priekšmetus.
I.Vergina: Dzīve Rīgā daudziem nešķiet pievilcīga, šī ir vieta, kur var labi dzīvot, ja ir mājokļu
attīstība. Kā sakārtot jautājumu, lai skolotāji varētu mācīt vairākus priekšmetus, lai laukos
būtu lauku skolotāji uz vietas, nevis brauktu no pilsētas vai blakus pagasta. 1-12 klases
modelis palīdz līdzsvarot skolotāju slodzes.
U.Rudzītis: Personāla atjaunošana iestādēs un uzņēmumos ir problēma. Izteikti trūkst vidējā
līmeņa specuiālistu. Par to stipri jādomā!
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A.Mežulis: Dzīves līmeni nosaka 3 lietas – banku esamība, spēļu zāles un benzīntanki.
Smiltenē šīs nozares uzņēmumi attīstās, pēta biznesa vidi, prognozē tās attīstību un vēl viena
bankas filiāle un benzīntanks plāno atvērt savu uzņēmumu Smiltenē. Vēl arī apdrošināšanas
iestāžu klātesamība ir ievērojama.
U.Rudzītis: Nav tik bezcerīgi. Novads ir sakopts.
A.Mežulis: Nākošais krīzes vilnis, ja nāk krīze, ir tiem novadiem, kuriem nav pilsētas centrā.
Tie arī nevarēs īstenot ES projektus.
G.Krūmiņš: Mazās pašvaldības nākotnē būs pakļautas reformai.
M.Mūze: Vai ir statistika par iedzīvotāju atgriešanos novadā?
I.Groce: Tādi dati nav pieejami, jo iedzīvotāji ir deklarējušies vienā vietā, bet uzturas, kur
vēlas.
A.Mežulis: PSRS laikā, la veicinātu jauno speciālistu atgriešanos laukus, tiem atmaksāja
komunālos pakalpojumus.
Strenčos, piemēram, tagad maksā 100 Ls par iestāšanos vidusskolā.
I.Vergina: Iedzīvotājiem atjaunojas uzticība ekonomikas izaugsmei.
Novadā tiks plānots biznesa inkubators?
K.Timofejevs: Nav jēgas izveidot biznesa inkubatoru, kas stāv tukšs. Biznesa atbalsta
instrumenti jāizmanto pareiziem mērķiem, lai nesanāk to veidot tikai ES naudas apguvei.
I.Vergina: Jāatbalsta mājražotāji un jāpalīdz tiem pārdot produkciju.
I.Groce: Vai ir vēl ierosinājumi? Paldies par līdzdalību.
Sanāksmes slēgta 18.45
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SMILTENES NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. – 2018. GADAM
1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Palsmanē protokols nr.2.
Palsmane
2012.gada 16.februārī plkst.18.00
Sanāksmi vada: novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
Protokolē: I.Čekša-Ratniece
Sanāksmē piedalās: 31 dalībnieks saskaņā ar pielikumu, VARAM pārstāve J.Butņicka.
Klātesošos uzrunā Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, norādot, ka viņam ir patiess prieks, ka uz
šo sabiedrisko apspriešanu ir ieradies tik daudz iedzīvotāju. Tas ir svarīgs dokuments, kas paredz
novada attīstības iespējas līdz 2018.gadam. Programmu izstrādā firmas speciālisti kopā ar domes
speciālistiem un nodaļu vadītājiem. Svarīgs ir katrs ieguldījums un idejas. Pašlaik izskatīšanai ir
piedāvāta 1.redakcija, kuru var papildināt, labot un izteikt ierosinājumus. Programmā ir daudz
statistikas materiālu, tie ir svarīgi dati un labi, interesanti salīdzinājumi.
I.Groce klātesošajiem piedāvā prezentāciju – iepazīstina ar esošo situāciju, stratēģisko daļu, projektu
plānu, uzmanību pievēršot Palsmanes pagastam.
Jautājums: Vai var iegūt informāciju par plānotajiem jauniešu centriem?
Atbild I.Groce: Jauniešu centru izveidei ir jāizmanto tās pagastiem piederošās telpas, kuras netiek
pietiekoši noslogotas. Tās ir jāaprīko.
A.Mežulis: Ja mēs siltināsim Palsmanes bērnudārzu, tad šīm telpām ir jābūt maksimāli noslogotām.
Tas aktuāli ir lauku skolām, kur mazinās skolēnu skaits. Telpās var ierīkot gan jauniešu centru, gan
internātu, gan bibliotēku utml. Tad ir vajadzīgā atdeve ieguldītajiem līdzekļiem. Jāatceras, ka dārga ir
arī telpu uzturēšana.
Jautājums: Vai katrā pagastā ir domāts par sporta laukumu?
Atbild I.Groce: Grundzālē, Palsmanē. Tie būs domāti ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.
Jautājums: Palsmanē nav sporta zāles, bet mums ir trīs izglītības iestādes. Līdz ar to vērojam jauniešu
aizplūšana no pagasta.
I.Groce: Vai ir telpas, kuras varētu pielāgot sporta zālei?
Nav. Mums jau arī nevajag neko lielu. Mēs varētu rīkot nometnes. Nepieciešams arī rekonstruēt
internātu un to pielāgot.
A.Mežulis: Sporta zāles nepieciešamība ir jāieraksta attīstības plānā. Rast līdzekļus internātskolai
varētu arī kādā no ES programmām.
- Sporta zāle ir vajadzīga arī sporta stundām.
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Jautājums: Palsmanē ir slikti ceļi. Arī ietvju jautājums ir aktuāls. Šis projekts ir prioritārāks par citiem.
Dabas aizsardzības speciālists: 1% ūdenstilpņu, kas ir lašveidīgo zivju upes, ir 4 upes. Tām ir izstrādāti
attīstības plāni –upju tīrīšana, mazuļu ielaišana. Šīs upes ir vienīgās Latvijā (2 upes pie mums). Līdzekļi
ir vajadzīgi zivju mazuļu ielaišanai.
I.Groce: Kam ir jāveic to tīrīšana?
Dabas aizsardzības speciālists: Tiem, kas tām atrodas tuvāk.
A.Lapiņš: Zivju mazuļu ielaišana ir konkrētu cilvēku, iestāžu iniciatīva. Dome kā pašvaldība to atbalsta.
Dabas aizsardzības speciālists: Ir daudz HES. Bet ko mēs no tā gūstam? Tie dabai labu neko nedara.
HES ir šķērslis zivīm. Vēl man iepatikās attīstības programmā nosauktais unikālais Palsmanē – kapi.
Palsmane kā vieta lieliem kapiem.
Vietējais iedzīvotājs: Šo projektu vajadzētu pārvietot uz leju.
Jautājums: Kāda loma ir nevalstiskajām organizācijām attīstības stratēģijā? Palsmanē darbojas 3
aktīvas organizācijas – dabas aizsardzības jautājumos, mūžizglītībā.
I.Groce: Sabiedriskajām organizācijām ir jādarbojas kopā ar pašvaldību. Iniciatīvai jānonāk no
biedrībām, pašvaldībai ir jānodrošina atbalsts. Tas var sekmēt mājražošanas procesus u.tml.
A.Lapiņš: Sociālā joma ir viens no sektoriem, kur pašvaldība ir deleģējusi funkcijas biedrībām.
J.Butnicka: Investīciju projektos būtu jānorāda arī sadarbība ar biedrībām. Investīciju lietas gribētos
redzēt reālākas. Investīciju plānā nav redzams, kā būs piesaistītas investīcijas, veidots atbalsts
uzņēmējdarbībai. Mēs varam atsūtīt priekšlikumus. Gribas redzēt kvantitatīvus mērķus, kuriem
pakārtoti konkrēti projekti. Pie tā ir jāpiestrādā.
Jautājums: Kāpēc vīzijā nav saistības ar valsti?
A.Mežulis: Valsts steidzamības kārtā sākusi izstrādāt savu plānu. Katru dienu mums ir jāatbild uz
daudzām anketām.
J.Butnicka: Pie augstākās izglītības ieteicams minēt arī Valmieru. Jābūt sadarbībai, arī pašvaldību
projektos.
A.Mežulis: Mēs kā pašvaldība ļoti gribam vairāk uzzināt uzņēmēju viedokli, lai izstrādātu projektus,
bet diemžēl atsaucība no uzņēmēju puses ir ļoti maza. Uz darba grupu bija ieradies tikai viens
uzņēmējs.
J.Butnicka: Nākamajā attīstības periodā tieši caur pašvaldībām būs atbalsts uzņēmējiem.
A.Lapiņš: Pirmo reizi dzirdam no ministrijas konkrētas lietas.
Vietējais iedzīvotājs: Latvijas Valsts meži būvē skaitus un labus ceļus, bet tie ir tikai konkrēti posmi.
Tas pats ir arī ar šo posmu tīrīšanu un uzturēšanu. Kaut kā nesaprotami, jo Latvijas Valsts meži ir taču
valsts uzņēmums.
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Vietējais iedzīvotājs: Daudzi ceļi vispār netiek tīrīti un kaisīti.
A.Mežulis: Finansējums ceļu uzturēšanai atkal ir samazināts par 30% Smiltenes novadā. Finansējums
skolēnu pārvadāšanai 3 gadu laikā ir sarucis par 60%. Tāda ir reālā situācija. Valsts samazina,
pašvaldībai par to jārūpējas no sava budžeta. Pozitīvi, ka mūsu novadā ir aktīvi uzņēmēji, iedzīvotāju
ienākuma nodokļi pieaug.
J.Butnicka: Labi būtu atspoguļot pa uzņēmējdarbības jomām šos pieaugumus.
A.Mežulis:: Reālais bezdarba procents ir zemāks par 7%. Grūtāk darbu ir atrast sievietēm.
Vietējais iedzīvotājs: Vairs nav iespējams iegūt slaucējas profesiju. To nemāca nedz tehnikumā, nedz
bezdarbnieku kursos.
Vietējais iedzīvotājs: Tāda pat situācija ir arī ar elektriķiem.
I.Groce: To varētu nodrošināt jūsu tehnikums kā mūžizglītību.
J.Butnicka: Kāpēc tad pie stiprās puses ir mūžizglītība, tad jau tā ir iespēja.
Vietējais iedzīvotājs: Esošā izglītības sistēma ir traģiska. Jau vairāku gadu garumā gatavo lauku
uzņēmējus, bet nemāca neko konkrētu. Rezultātā nav arodu pratēju. Tehnoloģijas ienāk, bet ar tām
neprot strādāt.
A.Mežulis: Smiltene ir vienīgā vieta Latvijā, kur tiek mācīti vetārsti un ceļu būvnieki. Bet valsts lauž
apstiprinātā projekta līgumu. Iespējams, ka plānotie līdzekļi tiks ieguldīti citos centros.
Vietējā iedzīvotāja: Tehnikuma jauniešiem nav iespēju, kur būt praksē. Jāsakārto sistēma, paredzot,
lai ceļu būvju uzņēmumu obligāti ņemtu praksē šos jauniešus.
Vietējais iedzīvotājs: Lieli līdzekļi tika ieguldīti meliorācijā. Bet tagad nav kas šīs teritorijas
apsaimnieko. Tā ir problēma. Vēl – 200 m pie upes ir ferma. Fermas pārcelšana ir problēma.
Palsmanē tika veikta nepieciešamā izpēte, bet darbi tā arī nav sākti. Launkalnē situācija vēl ir
smagāka.
Vietējais iedzīvotājs: Runājot par ceļu attīstību, nav normāli, ka netiek pietiekoši greiderēti lauku ceļi.
To uzturēšana ir jāliek programmā.
A.Mežulis: Mūsu attīstības plānā ir jābūt norādītām konkrētām līnijām, lai varētu startēt šādos
projektos. Tur es saskatu pozitīvo, pēc kura mēs varēsim strādāt.
Vietējais iedzīvotājs: Kad programma būs pilnībā gatava?
A.Lapiņš: Aprīļa mēnesī.
I.Groce: Vai ir vēl jautājumi, priekšlikumi. Gaidām atsauksmes Smiltenes novada pašvaldības
attīstības nodaļā, Palsmanes pagasta pārvaldē līdz 01.03.2012.
Sapulce slēgta 19.20
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SMILTENES NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. – 2018. gadam
1.redakcijas apspriešanas IZGLĪTĪBAS darba grupas protokols nr.3.
Smiltene, 01.02.2012.
Smiltenes novada dome
Dārza iela 3, Smiltene,
Smiltenes novads,
LV- 4729
Sākums 15.00
Darba grupu vada I.Vergina
Protokolē: I.Groce
Piedalās: 18 dalībnieki saskaņā ar pielikumu.
V.Mālkalne. Attīstības programmas vīzijā nav minēta kvalitatīva un pieejama izglītība,
zinātņietilpīgais potenciāls. Projektu apraksti ir atšķirīgi katrai izglītības iestādei.
I.Vergina: Piedāvā katrai izglītības iestādei minēt darbības virzienus un iespējamās attīstības
vīzijas, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu izglītību, rosinātu jauniešus nebraukt projām
no novada. Laukos kā viena no iespējām ir attīstīt lauku skolas kā kopienu centrus.
Novadam ir jāizstrādā novada izglītības attīstības stratēģija.
I.Groce: Rīcības un investīciju plānā tas varētu būt viens no investīciju projektiem – Smiltenes
novada izglītības attīstības programmas izstrāde, kas atspoguļotu novada redzējumu par
izglītības iestāžu attīstību 7 gadu un ilgākā periodā.
M.Vestfāle: Blomes pamatskolā palielinās audzēkņu skaits ar uzvedības problēmām. Te
ierodas jaunieši no Gaujienas un Tilžas. Ir jāievieš izglītības programma audzēkņiem ar
uzvedības traucējumiem. Ņemot vērā, ka skolēnu skaits ar uzvedības traucējumiem
palielinās, Blomes pamatskolas specializācija varētu būt darbs ar izglītojamiem, kuriem ir
uzvedības traucējumi.
Tam nepieciešams:
- atbalsta rīcības un metodikas kā audzēkņiem, tā pedagogiem
- nepieciešama starpinstuticionālā sadarbība (Sociālais dienests, bāriņtiesa utml.),
- atbalsta personāls audzēkņiem (psihologs un citi speciālisti),
- sporta nodarbību organizators,
- izglītības iestāde – sporta aprīkojums.
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V.Elstiņa: Grudzāles pamatskola ir izstrādājusi attīstības koncepciju. Izglītības iestādes
attīstības vīzija – kvalitatīvas izglītības un kultūras centrs Grundzāles pagastā. Jau tagad tiek
sniegti mūžizglītības pakalpojumi, IT apmācība, apmeklē blakus novadu iedzīvotāji.
Ir ieviesta inovatīva apmācības metode – Radošuma stunda. Iestādes pedagogi ir apguvuši
prasmes šādai apmācības metodei. Audzēkņiem ir uzlabojušās sekmes un mācību vielas
apguve.
Nepieciešams:
- skolas sporta laukums.
I.Auga: Palsmanes speciālā internātskola saņem valsts mērķdotācijas speciālo programmu
apguvei bērniem ar īpašām vajadzībām. Mācās skolēni no citiem novadiem. Nepieciešams:
- izveidot un atvērt pirmsskolas izglītības programmu,
- pilnveidot profesionālās pamatizglītības tehnisko aprīkojumu – kokapstrādes
darbgaldus, aprīkojumu ēdienu gatavošanas nodarbībām.
D.Pērle: Palsmanes pamatskola ir pagasta sabiedriskās dzīves centrs. Bērni pēc skolas
nodarbībām aktīvi iesaistās sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Bērnu piesaistei liela nozīme ir
internātam.
Nepieciešams:
- programma bērniem ar mācīšanās grūtībām, lai varētu nokārtot eksāmenus,
- izveidot sporta centru, kas ietver sporta laukumu, sporta zāle un kurā darbojas arī
jauniešu centrs.
Ja Palsmanes pagastā tiks nodrošināta pievilcīga dzīves vide iedzīvotājiem pēc darba - sporta
iespējas, tad daudzi, kuri īrē dzīvokļus Smiltenes pilsētā, pārcelsies uz dzīvi Palsmanes ciemā
vai pagastā.
I..Gruzdāne: Launkalnes sākumskola nodrošina pirmsskolas izglītību. Izglītības iestādei ir
sociāla rakstura ievirze, jo bērni nāk no sociālā riska ģimenēm, bieži internātā pavada visu
nedēļu.
Nepieciešams:
- labiekārtot internātu,
- izveidot diennakts centru.
M.Jansone: Bilskas pamatskola veidojas kā pagasta sporta un kultūras centrs. Atjaunotā
sporta zāle, trenažieru zāle ir noslogotas arī vakaros, nāk bērni un pieaugušie. Veidojas
paaudžu klubiņi. Jau tagad ir iespējams iesaistīties mūžizglītībā, sniedzot IT apmācības. Ir
paredzēts veidot māmiņu klubu.
Nepieciešams:
- mājturības apmācībai iegādāties šujmašīnas,
- pagasta telpās ierīkot internātu.
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I.Raiskuma: Trīs Pakalnu sākumskola ir ekoskola un ievieš vides izglītību, to integrēto mācību
procesā un mācību programmā. Tiek ieviestas korekcijas programmas, ir gatavi strādāt ar
bērniem no 6 gadu vecuma, lai nodrošinātu pēctecības principu. Ik gadus organizē 2 nedēļu
mācību nometnes.
Trīs pakalnu sākumskola ir sākumizglītības metodiskais centrs.
Nozīmīgas ir tradīcijas – koru kultūras kopšana un attīstība, skolā darbojas divi kori.
Aktīva dzīvesveida nodrošināšana visiem audzēkņiem ir iegādātas slēpes.
Nepieciešams:
- sporta un rotaļu laukums.
I.Vergina: Smiltenes Centra vidusskola ir vienīgā izglītības iestāde novadā, kas pieejama
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir pietiekoša materiālā un cilvēku kapacitātes bāze, lai
izglītības iestāde kļūtu par mūžizglītības centru, interešu izglītības un jaunatnes centru.
V.Mālkalne: Centra ģimnāzijai ir nepietiekamas telpas bibliotēkai un virtuvei. Taču,
samazinoties skolēnu skaitam, šo jautājumu iespējams risināt.
Nepieciešams:
- inventārs profesiju apguvei.
A.Miķe: Nepieciešami palīglīdzekļi dislekcijas un disgrāfijas gadījumiem. Pedagogu apmācība,
lai strādātu ar bērniem, kuriem ir šie traucējumi.
Atšķirīgas programmas un metodes, lai strādātu ar īpaši apdāvinātiem bērniem.
S.Rudzīte: PII „Pīlādzītis” ir novada PII metodiskais centrs, koordinācijas centrs.
Nepieciešama:
- uzlabota latviskās identitātes, tradīciju izglītības programma,
- programmu izstrāde bērniem ar valodas traucējumiem,
- atbalsta personāls PII – logopēdi, psihologi,
- ir iespējams veidot psiholoģiskās palīdzības centru novadā,
- psihologu metodisko apvienību,
- nepieciešama materiālā bāze bērnu apmācībai – didaktiskās spēles, atbilstošas
rotaļlietas. Tas rodas no jauno programmu augstajām prasībām, kā jāsagatavo bērni
1.klasei,
- nepieciešams sporta laukuma aprīkojums,
- logopēdiskā kabineta aprīkošana.
H.Balodis: Smiltenes Mākslas skolai samazinās valsts atvēlētais finansējums, bet
kultūrizglītības iestādēs audzēkņu skaits ik gadus palielinās.
Nepieciešams:
- Smiltenes Mākslas skolas energoefektivitātes pasākumi un apkures katlu
rekonstrukcija.
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I.Joksts: Smiltenes pilsētas BJSS arī pieaug bērnu skaits, tomēr bērnu fiziskās sagatavošanās
prasmes un iemaņas ir samazinājušās. Aktīva fiziskā aktivitāte pozitīvi ietekmē bērna
veselību.
Nepieciešama:
- sadarbība ar pilsētas vispārizglītojošām skolām sportisko bērnu atbalstam,
- nepieciešama sporta skolas renovācija.
Jautājumi skolām:
1. Nozīmīgākie projekti – sadalot – infrastruktūra un pārējie, nosaukums, finansētājs,
summa, skaitliskie rezultāti (renovētas telpas, apmācīto bērnu, pedagogu skaits, ieviesto
programmu, metožu skaits un nosaukums, izdotie mācību palīglīdzekļi utt.).
2. Ieviestās inovatīvās, radošās utml. apmācības metodes un/vai programmas – skaits,
iesaistīto vai apmācīto audzēkņu skaits, iesaistīto pedagogu skaits. Prognoze katrai skolai uz
2018.gadu – cik (vai %, vai konkrētos skaitļos) tiks ieviestas jaunas, inovatīvas programmas,
cik bērnu tajās apmācīti.
3.Interešu izglītībā iesaistīto bērnu skaits un prognoze 2018.gadam.
4. Vidusskolu absolventu skaita īpatsvars, kas turpina izglītību profesionālajās un augstākajās
izglītības iestādēs, tagad (2010/2011) un 2018.gadā.

48

Smiltenes novada integrētās attīstības programma 2012. – 2018.gadam, Sabiedrības līdzdalība, gala
redakcija, IV sējums

SMILTENES NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. – 2018. gadam
1.redakcijas apspriešanas PUBLISKĀS PĀRVALDES UN TEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS darba
grupas protokols nr.4.
Smiltene, 07.02.2012.,
Smiltenes novada dome
Dārza iela 3, Smiltene,
Smiltenes novads,
LV- 4729
Sākums: 10.00
Darba grupu vada I.Groce
Protokolē: I.Čekša-Ratniece
Piedalās: 23 dalībnieki saskaņā ar pielikumu.
I.Groce piedāvā izskatīt novada teritoriālo vienību prioritāro projektu sarakstu un izteikt
priekšlikumus. Izvērtēt esošās situācijas analīzē apkopoto informāciju, izteikt priekšlikumus
par precizējumiem, labojumiem un/vai papildinājumiem.
U.Birkenšteins: Ir jāprecizē investīciju plānā izmaksas par ceļu rekonstrukciju, Variņu pagastā
tās nav pietiekošas.
G.Kukainis: Vai plānotajām investīcijām ir reāla sasaiste ar mūsu iespējām?
I.Groce: Jā, ņemot vērā līdzfinansējumu. Pagaidām kopējās investīcijas sastāda 22 miljonus
LVL. Plānoto projektu realizācija notiks līdz 2018.gadam.
U.Rudzītis: Ja mēs pašlaik neieplānojam kādus projektus, tad tos arī nevarēsim ieviest.
A.Mežulis: Tas ir attīstības plāns, kur mēs paredzam savas iespējas. Tām jābūt arī
ambiciozām. Pat Latvijas valsts attīstības plānā nav norādīts, kas īsti ir gaidāms. Nav jābaidās
likt plānā savas prioritātes un tās pamatot.
A.Lapiņš: Mēs jau neplānojam tikai ES struktūrfondu apguvi, bet arī pašvaldības un citu
līdzekļu iesaisti.
I.Groce: Papildinājumi Palsmanes pagasta pārvaldes projektiem un prioritārajiem investīciju
projektiem.
T.Podniece: Cik precīzi ir jābūt norādītām summām?
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I.Groce: Tām ir jābūt aptuvenām, taču iespēju robežās – reālām.
U.Rudzītis: Palsmanes pagasta pamatskolas siltināšanas izmaksas ir zemākas – LVL 380 000,
jāveic precizējumi investīciju plānos.
T.Podniece: Jāprecizē valsts ceļu nosaukumu, kuriem nepieciešama rekonstrukcija, lai
pagasts būtu pieejams pa melnā seguma ceļiem. Palsmanes kapsētas labiekārtošanas
darbiem nepieciešamā summa ir ap LVL 20 000. Ieteikums - šo projektu neiekļaut prioritāro
projektu sarakstos. Aktuāla būs arī pamatskolas internāta siltināšana (jau uztaisīts
energoaudits).
J.Jansons: Tie būtu V243 Blome-Birzuļi-Palsmane, V247 Mēri-Grundzāle-Vizla un V248 CirgaļiPalsmane-Ūdrupe.
M.Rungulis: Ir jāprecizē A2 šosejas nosaukums – A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža, nelietot
tekstā sarunvalodā lietojamo Pleskavas šoseja.
I.Groce: Vai ir papildinājumi Grundzāles pagastam?
A.Zvejniece: Kāpēc prioritātēs nav ceļu?
I.Groce: Tie ir aprakstā un investīciju plānā, nav prioritārajā plānā.
A.Zvejniece: Svarīgi ir sakārtot Valsts ceļu no dolomīta raktuvēm līdz šosejai A2 ~3km
garumā. Jāizskata ar PPP iespējas.
G.Kukainis: Nepieciešama asfaltēšana Tilta ielai 600 m, arī 300 m ir jāapgaismo, kas ir Valsts
ceļš.
A.Zvejniece: Grundzāles iedzīvotājiem svarīga ir brīvdabas estrādes izbūve. Tāme būs pāri
LVL 100 000. Nedrīkst aizmirst tiltu rekonstrukciju, kas ir pašvaldības īpašums.
I.Groce: Bilskas pagasta prioritārie projekti – vai ir nepieciešamība veidot jaunu kultūras
namu, vai izmantot šīm vajadzībām varētu arī izglītības iestādi? Prioritātēs ir ielikti 3 projekti.
L.Karlsone: Tiek apspriesta iespēja kultūras nama ēkas iegādei un izveidei piesaistīt privātos
uzņēmējus. Ir nepieciešama Mēru ciema ielu apgaismošana un rekonstrukcija.
I.Groce: Piedāvāju iekļaut kā publiskās privātās partnerības projektu kultūras nama izveide.
G.Kukainis: Ir svarīga ūdenssaimniecības attīstība Mēru ciemā, sliktā stāvoklī ir
ūdenssaimniecības sistēma.
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A.Mežulis: Piedāvāju iekļaut vienotu projektu Mēru ciema ielu kompleksā rekonstrukciju, kas
paredz arī ūdensapgādes rekonstrukciju un apgaismojuma ierīkošanu.
U.Rudzītis: Projekta finansējums Mēru muižas kompleksam ir nepietiekošs, ir tad jāliek
1.kārta.
I.Groce: Piedāvāju Novada muzeja izveides projektu Mēru muižā attiecināt uz novada
projektiem un palielināt summu. Papildināt Bilskas pagasta pārvaldes projektus ar Mēru
ciema ielu rekonstrukcijas projektu, kā arī kultūras nama projektu ar PPP sadarbības modeli.
A.Zvejniece: Līdz 2018.gadam ir jāparedz skolas sporta laukuma izveide, ir jāiekļauj investīciju
plānā. Ir jāparedz Grundzāles pagasta valsts ceļu attīstība, kas nodrošina savienojumus ar
dolomīta raktuvēm.
Šo ceļu sakārtošana būtu tiešs atbalsts uzņēmējdarbības vides sakārtošanai. Jāņem vērā, ka
dolomīta iegulas šajā pagastā ir nozīmīgas, tāpēc nākotnē tiks izstrādātas vēl intensīvāk. Ceļi
neiztur slodzi. Piedāvājums programmā uzsvērt šo pievedceļu sakārtošanas nepieciešamību.
Iespējama PPP sadarbība ar karjeru apsaimniekotājiem.
K.Lapiņš: Viss atkarīgs, kā uzņēmēji kārtos šos jautājumus. Pašvaldība var tikai atbalstīt. Tas
pats ir arī ar Launkalnes iebrauktuvēm. Jābūt privātajai partnerībai.
I.Groce: Programmā ir jāiekļauj nepieciešamība izgaismot tos ciemus, kurus šķērso valsts
galvenie autoceļi – A2 šoseja – Grundzāles ciems.
M.Rungulis: Nepieciešama apgaismojuma ierīkošana A2 vismaz 1 km garā posmā A2
krustojumā ar V235, kā arī A2 šosejai pie viadukta, lai braucēji diennakts tumšajā laikā
nepabrauktu garām pagriezienam uz Smiltenes pilsētu kā no Rīgas puses, tā no Alūksnes
puses.
M.Lazdiņš: Nozīmīgs ir ceļa posms no A2 līdz Launkalnes centram (valsts ceļš V235), seguma
rekonstrukcija, apgaismojums.
I.Groce: Brantu pagastam prioritārajos ir norādīti 2 projekti. Vai būs vēl?
M.Treijere: Brantu pagastā neveidosim ģimenes māju, tā ir jāpārceļ uz Smiltenes pagastu.
Brantu pagastam paliek viens projekts - ielu attīstība, kuram jāpievieno vēl Ezera iela - 300
m. Nav Brantu pagasta pārvalde, ir Brantu pagasts kā teritoriālā vienība.
I.Groce: Izvērtēsim Blomes pagasta prioritāros projektus!

51

Smiltenes novada integrētās attīstības programma 2012. – 2018.gadam, Sabiedrības līdzdalība, gala
redakcija, IV sējums

G.Bogdanovs: Blomes pagastam nav vajadzīgs pirmais projekts – energoefektivitātes
paaugstināšana. Svarīga ir ūdenssaimniecības attīstība. Otrais ir ielas, arī būtiska ir Jeberlejas
estrādes rekonstrukcija un labiekārtošana. Tas varētu būt trešais projekts.
I.Groce: Kā prioritāros projektus vērtē Smiltenes pagasts?
M.Treijere: Smiltenes pagasts – jāpievieno Brutuļu un Līgo ielas apgaismošana.
A.Mežulis: Projekts par amatu darbnīcām Smiltenes Valsts tehnikumā ir jāīsteno
tehnikumam sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību.
M.Treijere: Vēl ir jāīsteno sociālās istabas projekts, kurā varētu atrasties pagasta mājas
pagrabā. Tur atrastos veļas istaba, duša, tiktu piedāvāti alternatīvie sociālie pakalpojumi.
Būtiski būtu apgaismot ceļa P24 posmu no pilsētas robežas līdz Pagriezienam uz Kalnamuižu
(~300m), jo tur ir daudz gājēju.
I.Groce: Esam nonākuši pie Variņu pagasta.
U.Birkenšteins: Variņiem tiks atsūtītas precizētas summas ielu rekonstrukcijas projektiem.
Variņos valsts ceļš (V268) ir sliktā stāvoklī, kurš savieno SIA „Palsa” fermu - 500 liellopi, tiek
pārvadātas kravas, skābbarība, izdangāts, valstij piederošais tilts arī ir avārijas stāvoklī.
Tuvākajā laikā SIA „Palsa” būvēs vēl vienu mājlopu novietni 500 liellopiem.
Jāsakārto Valsts ceļš no Grundzāles caur Palsmani un Variņiem līdz Ūdrupei ( V247, V248,
V249 posmi) – vēlams noasfaltējot. Ceļš šķērso vairākas apdzīvotās vietas. Pa šo ceļu tiek
veikti sabiedriskie pārvadājumi, dolomītu transportēšana no karjera, mežsaimniecības
transports u.c.
A.Lapiņš: LVM ir jāiesniedz perspektīvā karte, kurus meža ceļus ir paredzēts attīstīt 7 gadu
periodā, lai varētu salikt kopā ar pašvaldības un valsts ceļu rekonstruējamo ceļu kartēm, būtu
redzami kopumā plānotie darbi.
I.Groce: Vai ir papildinājumi, ierosinājumi pie Smiltenes pilsētas projektiem?
M.Rungulis: Tepera stadionam plānotās summas ir par mazām.
G.Kukanis: 5.projektu (Tepera slūžu rekonstrukcija) ir jāpārliek uz 3.projekta vietu.
U.Rudzītis: Projektam Tepera slūžu un hidrotehnisko būvju rekonstrukcija summa ir LVL 125
000. Tas ir viens no svarīgākajiem projektiem, tāpēc tam sarakstā ir jābūt augstāk.
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Guntars: Pilsētai nozīmīgāks ir veselības un aktīvā sporta trašu ierīkošanas projekts, nevis
sporta skolas rekonstrukcija. Veselības trases iespējams īstenot kopā ar Tepera sporta
kompleksa attīstības projektu.
U.Rudzītis: Plānotie LV 35000 novada bibliotēkas telpu izbūvei ir nepietiekoši. Par šādu
summu var izstrādāt tehnisko projektu.
G.Kukainis: Jāplāno arī sociālās mājas, dzīvokļu izveide. Tam ir nepieciešami LV 200 000.
A.Lapiņš: Būtu jāsāk šo jautājumu risināt kā vienu no Smiltenes novada projektiem. Jaunajai
novada kapsētai jāplāno līdzekļi izpētei un sagatavošanai.
I.Groce: Jāprecizē, kurām skolām ir jāpilnveido dabaszinību projekti. Dabaszinību projektā
plānots aprīkojums, tādēļ jāņem ārā no prioritārā infrastruktūras objektu saraksta.
G.Kukainis: Vai Smiltenes pilsētas projektu sarakstā nav piemirsti parki?
I.Groce: Mēs to pārbaudīsim investīciju plānā.
M.Rugainis:

Vai

paredzētā

summa

peldbaseina

izbūvei

ir

pietiekoša?

I.Groce: Varbūt šo projektu lietderīgāk būtu īstenot sadarbībā ar privāto partnerību. Un šo
projektu ņemam ārā no prioritāro saraksta.
Latvijas Valsts ceļi iesūtīs novada tiltu sarakstu, uzsverot, kuri tilti ir avārijas stāvoklī. Saraksts
jāpievieno programmai.
I.Groce: Vai ir minēti visi nozīmīgākie novada ezeri? Ja nav, lūgums pagastu pārvaldēm
iesūtīt.
A.Lapiņš: Visus ezerus diez vai ir jāliek, vajag kritērijus, kuri liekami un kuri ne. Ezeru
informāciju var iegūt no pagastu un pilsētas teritoriju plānojumiem.
I.Groce: Iesūtiet ezerus, kuri ir nozīmīgi rekreācijas jomā, kur paredzēts iekārtot pludmales,
arī lielākos pagastu ezerus.
Lūdzu, precizējiet informāciju par HES un hidrobūvēm novadā. Vai ir iekļautas visas
hidrobūves, saskaņā ar publiski pieejamajiem datiem un pagastu pārvalžu sniegto
informāciju.
A.Cams: Nav nosauktas visas aizsargājamās teritorijas. Tekstā vietām parādās Valkas
mežniecība. Nosaukumi ir jāprecizē.
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I.Groce: Lūgums papētīt pašvaldības sadarbības jomas ar Vidzemes citām pašvaldībām.
T.Podniece: Pie pašvaldības sadarbības ir jāpiemin Valmiera – sabiedriskie pārvadājumi,
Strenči – psihoneiroloģiskā slimnīca.
G.Markss: Valmierā darbojas Vidzemes Olimpiskais centrs, izglītības saiknes, hokeja halle. Tā
ir mūsu sadarbība ar apkārtējām pašvaldībām.
T.Podniece: Būtu jāprecizē ceļu nosaukumi.
A.Lapiņš: Novada pašvaldība ir apkopojusi informāciju par ūdenssaimniecībām Smiltenes
novadā, kopsavilkums ir jāievieto esošās situācijas analīzē. Tiks izsūtīta informācija par
skolēnu sabiedriskajiem pārvadājumiem, kas arī jāatspoguļo esošās situācijas analīzē.
Programmas 1.redakcijas pilnveidošanai veicamie uzdevumi:
 Precizēt prioritāro investīciju projektu sarakstu, attiecīgi arī investīciju plānu.
 Papildināt informāciju par ūdenssaimniecības projektiem.
 Atspoguļot kartogrāfiskajā materiālā LVC, LVM ceļus, kuriem ir nepieciešama
rekonstrukcija, LVM iesūtīt šo informāciju.
 Atspoguļot kartogrāfiskajā materiālā pašvaldības ceļu rekonstrukcijas.
 Papildināt informāciju par valsts tiltiem novadā, tai skaitā par to tehnisko stāvokli.
 Precizēt tekstā valsts autoceļu nosaukumus.
 LVM mežiem precizēt informāciju par īpaši aizsargājamajām teritorijām un iesūtīt.
 Ievietot jaunākos tautas skaitīšanas datus.

Sapulces noslēgums: 11.55
Sapulces vadītāja: I.Groce
Protokoliste: I.Čekša-Ratniece
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SMILTENES NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. – 2018. gadam
1.redakcijas apspriešanas KULTŪRAS darba grupas protokols nr.5.
Smiltene, 07.02.2012.,
Smiltenes novada dome
Dārza iela 3, Smiltene,
Smiltenes novads,
LV- 4729
Sākums: 13.00
Darba grupu vada I.Groce
Protokolē: I.Čekša-Ratniece
Piedalās: 7 dalībnieki saskaņā ar pielikumu.
I.Groce piedāvā izskatīt informāciju esošās situācijas analīzē, sniedz informāciju par kultūras
nozares projektiem prioritārajā investīciju plānā. Dalībnieki ir aicināti izvērtēt esošās
situācijas analīzē apkopoto informāciju, izteikt priekšlikumus par precizējumiem, labojumiem
un/vai papildinājumiem.
P.Jansone: Būtiski, lai Smiltenes Jāņu kalna teritorija ar estrādi būtu investīciju plānā, jo šī
teritorija ir jāsakārto.
S.Rozīte: par Abuls partnerības jaunākajiem projektiem tiks iesūtīta informācija. Ir jāveic
labojums par biedrību „Vilkumuiža 2011”, kas nav saņēmusi finansējumu partnerības
ietvaros.
I.Groce: Ir būtiski uzsvērt iedzīvotāju iniciatīvas laukos, LEADER projektu ietvaros, jo
iesniegtās idejas, pieprasītais finansējums vairākas reizes pārsniedz pieejamo finansējumu.
Lauku iniciatīvu attīstībai būtu jāpalielina ES finansējums šajā programmā, kā veiksmīgi tas
notiek citās ES valstīs.
Z.Krūmiņa: Investīciju plānā ir jāieliek projekts „Sabiedriskā interneta pieejas punkta izveide
Silvas ciemā”. Ļoti nozīmīga ir novada bibliotēkas attīstība, jo pieaug bibliotēku apmeklētāju
skaits. Problēma ir nelielais finansējums uz vienu iedzīvotāju grāmatu, periodikas iegādei.
Piemēram, Aumeistaru bibliotēkā tas ir tikai 0,37 Ls uz vienu cilvēku. Lasītājiem
nepieciešamas jaunas grāmatas un periodika, bet mēs to nevaram iegādāties.
I.Kauliņa: Ir jāparedz Lietišķās mākslas studijas attīstība. Šobrīd telpas ir aukstas, problēmas
ar apkuri, ir jāveic telpu remonts, labiekārtošana. Aukstajā laikā ir grūti atrasties tādās telpās.
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Studijā darbojas daiļamata meistari, studijā ir stelles. Arī bērni un jaunieši labprāt vēlētos
mācīties aust. Studija ik gadus piedalās izstādēs. Bet nepieciešami materiāli, kurus patlaban
pērk privāti.
I.Groce: Ir piedāvājums katrai kultūras iestādei noteikt darbības virzienu – Lietišķās mākslas
studijai – aušana, rokdarbi, radošās darbnīcas šajā jomā. Valsts tehnikuma amatu un arodu
darbnīcā – kokapstrāde, maizes cepšana, arī radošās darbnīcas, piesaistot iedzīvotājus un
jauniešus amatu apguvē. Mākslas skola – veidošana, gleznošana.
P.Jansone: Mākslas skolā nav pietiekoši telpu, lai varētu nodrošināt radošās darbnīcas.
A.Lapiņš: Programmā ir jāsniedz arī informācija par Bērnu un jauniešu izglītības un interešu
centru.
I.Groce: Lūdzu minēt, kādi un kur radošie centri veidojas novadu lauku teritorijās?
P.Jansone: Palsmanē aktīvi darbojas organizācija „Spēkavots”, Grundzāles pagastā tiek austi
tautu tērpi. Grundzāles pagastā ir liela aktivitāte gan pašdarbībā, gan sabiedrisko pasākumu
organizēšanā, tāpēc ir radusies nepieciešamība izveidot estrādi pie Palsas upes Grundzālē.
Novada muzejā Mēros vēlamies piesaistīt apmeklētājus caur personību prizmu – stāsti par
izcilajiem novadniekiem, kā arī aktīva līdzdalība – sveču liešana, dažādas veidošanas un
aktīvie pasākumi gada garumā. Smiltenē Lietišķās mākslas studijai centrs, bet Palsmanē,
Grundzālē un Variņos varētu būt kā filiāles vai tamlīdzīgi. Darbībai jānotiek arī novada
muzeja telpās Mēros.
I.Groce: Tautas Lietišķajai mākslas studijai ir jāizstrādā plāns, kā turpmāk attīstīties, kādi
svarīgākie virzieni. Varbūt veidot kultūras attīstības programmu.
P.Jansone: Un virzīt tālāk – latviskās identitātes programmu. Novadam kultūras jomā ir divi
būtiskākie virzieni – novadā ir vieni no spēcīgākajiem dejotājiem, deju kolektīviem un
amatierteātri, kā arī daiļamata meistari. Cilvēki pašdarbībā ir ļoti aktīvi, kolektīvu tautu tērpi
ir izšūti, piesaistot finansējumu ES fondu ietvaros, vēlēšanās un iniciatīva nāk no pašiem
cilvēkiem, tātad tas ir svarīgi pašiem.
I.Groce: Programmas rādītājos ir nepieciešami amatnieku tirdziņi regulāri, vismaz vienreiz
mēnesī.
P.Jansone: Suvenīru veidošana, izmantojot Smiltenes novada logo – rudzupuķi. Tagad arī
Balttour izstādē Smiltenes novads kopā ar tūrisma uzņēmējiem piedāvā iepazīt ģimenei
Smiltenes novadu. Būtu vajadzīgs „savu labumiņu veikaliņš”. Jāteic, ka pamazām tiek uzsākta
sadarbība ar uzņēmējiem.
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A.Lapiņš: Tas jau sākotnēji ir zaļais tirdziņš. TIC var piedāvāt tikai suvenīrus iegādāties,
mājražotāji sierus, medu var piedāvāt zaļajā tirdziņā.
I.Groce: Uzskaitīsim tūrisma piesaistes objektus Smiltenes novadā!
Z.Krūmiņa: Brauc skatīties meteorītu, tās ir iekļauts arī slēptuvju spēlēs, uz šo vietu ir
norādes, bet nav pie paša objekta nekādas informācijas.
P.Jansone: Nav informācijas norādes uz valsts autoceļiem, Smiltenes novada kartes,
izvietojums, objekti, no A2 šosejas nav skaidras norādes, kur ir Smiltenes pilsēta, lai
piesaistītu tranzītā braucošos ceļotājus.
Z.Krūmiņa: Cērtenes pilskalns, tur vēl varētu izveidot pils maketu.
P.Jansone: Mēru muiža, redzēt un līdzdarboties. Interaktīvi piedāvājumi. Piesaistīt jaunos
māksliniekus, bēniņu telpā rīkot alternatīvā teātra izrādes. Teātra svētki jau ir paredzēti
Mēru muižā šajā gadā.
P.Jansone: Viesu namu un tūrisma uzņēmēji – Ezerlejas, Silmači, Dona, Jeberlejas estrāde,
hernhūtiešu draudzes nams.
Jāņakalns. Tā ir vieta, kur novadā ir sākusies kultūras dzīve. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
orķestris tur ir spēlējis balles.
Z.Krūmiņa: Lazdukalna skatu tornis, arī daudzus interesē, bet ir avārijas stāvoklī.
P.Jansone: Evanģēliski luteriskās draudzes baznīca, var uzkāpt un redzēt pilsētu no torņa,
atvērt logus. Ir redzama privātkolekcija. Jeberlejas estrāde varētu kļūt par aktīvu vietu
aktīviem notikumiem. Turpat blakus atrodas arī „Donas”. Radošās darbnīcas brīvā dabā,
vajag atjaunot parku un estrādi. Ir iespējams svinēt gadskārtu notikumus. Arī Jāņukalna
estrādei ir liela teritorija, tai jābūt centrālajai estrādei novadā.
I.Groce: Noteikti minams arī Tepera sporta un atpūtas komplekss kopā ar Latvijas Valsts
mežu izveidotajām aktīvās atpūtas takām.
A.Lapiņš: Kā tūrisma piesaistes objektu nedrīkst aizmirst arī Lizdoles ezeru un tā apkārtni
(atpūtas komplekss „Silmači”, Ezerlejas, Kleperi)
Samazināt aprakstā nepieciešamos uzlabojumus kultūras namos, bibliotēkās, pārāk
detalizēti. Ir nepieciešams Smiltenes kultūras nama aprīkojumu paredzēt – spoguļus,
aizkarus, mazās zāles aprīkojums.
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A.Lapiņš: Nepieciešams paredzēt modernu kinoteātra aprīkojumu.
P.Jansone: Kā sauksim – Kino 80?
I.Groce: Ir nepieciešama sekojoša papildus informācija:
 Tradicionālie pasākumi – pasākumu skaits gadā/mēnesī, teritoriālā vienība,
apmeklētāju skaits, dalībnieku skaits, sagatavo P.Jansone.
 Dalībnieku skaits Tautas lietišķās mākslas studijā, arī organizēto pasākumu skaits,
sagatavo I.Kauliņa.
 Pasākumu skaits brīvdabas estrādēs, to raksturojums (balle, diskotēka, pašdarbība),
apmeklētāju un dalībnieku skaits, sagatavo P.Jansone.
 Abuls partnerības atbalstīto projektu kopsavilkums un labākie piemēri, sagatavo
S.Rozīte.
 Nepieciešams pievienot privātmuzeju aprakstus, sagatavo P.Jansone.
 Esošās situācijas analīzē jāpapildina par tūrisma piesaistes objektu raksturojumu.
 Jāpievieno informācijas par Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra
darbību, īstenotajām programmām. Informāciju var prasīt BJIIC vadītājai
(http://www.smiltene.lv/new_193_1/open/127)

Sapulces noslēgums: 14.55
Sapulces vadītāja: I.Groce
Protokoliste: I.Čekša-Ratniece
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SMILTENES NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. – 2018.
gadam
1.redakcijas apspriešanas Uzņēmējdarbības darba grupas protokols nr.4.
Smiltene, 09.02.2012.,
Smiltenes novada dome
Pils iela 2, Smiltene,
Smiltenes novads,
LV- 4729
Sākums: 12.00
Darba grupu vada K.Timofejevs
Protokolē: A.Lapiņš
Piedalās: 9 dalībnieki saskaņā ar pielikumu.
K.Timofejevs piedāvā izskatīt Attīstības programmas stratēģisko daļu, kas attiecas uz
uzņēmējdarbību.
G.Mūrniece: Pašvaldībai jāuzlabo komunikācija ar uzņēmējiem.
K.Timofejevs: Pašvaldība AP plāno īstenot uzņēmēju atbalsta centra funkciju – 1) jauno
uzņēmēju konsultēšana, 2) uztur kontaktus ar esošajiem uzņēmumiem, 3) informē uzņēmējus
par iespējām (ārējo finansējumu, u.c.)
A.Lapiņš: Pagaidām pašvaldība uztur regulārus kontaktus divos virzienos – caur Tūrisma
informācijas centru ar tūrisma uzņēmējiem, kā arī pašvaldība algo 4 lauku attīstības
speciālistus, kas pagastos darbojas ar zemniekiem un lauksaimniekiem.
G.Mūrniece: Nepieciešams rīcības virziens vai tml. „Uzņēmējdarbības veicināšana”, kur kā
viens uzdevums varētu būt saistīts ar elektrības pieslēgumu nodrošināšanu. Uzņēmējiem
nepieciešamas regulāras savstarpējas tikšanās (Cilvēcīgas tikšanās).
K.Timofejevs: Uzņēmēju atbalstam var veidot programmas vai konkursus ar pašvaldības
finansējumu. Piemēram ir pašvaldības, kas veido atbalsta programmas jaunajiem uzņēmējiem
un piešķir dotāciju līdz 2000Ls.
K.Lapiņš: Uzņēmēji arī tagad pulcējas interešu grupās – „Smiltenes uzņēmēju klubs”,
„Zemnieku klubs”. Iespējams, pašvaldībā jāorganizē lielāko nodokļu maksātāju sveikšana, vai
kas tamlīdzīgs.
G.Mūrniece: Nepieciešams izveidot teritorijas pie pilsētas ar inženiertīkliem, kur uzņēmēji
varētu izvietot ražotnes.
G.Kukainis: Līdzīgi dara arī Smiltenes sadraudzības pašvaldība Čehijā – Piseka, kura
atpirkusi zemesgabalus, tos aprīkojusi ar komunikācijām un tālāk nodod uzņēmējiem.
G.Mūrniece: AP jāpastiprina ienākumu daļa, jo viss uzsvars likts tikai uz izdevumiem.
Uzņēmējus satrauc Smiltenes luterāņu baznīcas stāvoklis. Rekonstrukcija un labiekārtošana ir
iepējama ar vietējo uzņēmēju līdzdalību, tikai kādam jāuzņemas organizatoriskā puse.
Jāiekļauj šāds uzdevums.
G.Mūrniece: Šogad „Smiltenes pienam” ir 100 gadu jubileja. Priecājamies, ka beidzot notiek
Smiltenes kultūras nama remonts.
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G.Mūrniece: Vīzija jāpapildina ar, ka „uz šejieni tiecas”, kā arī būtu jāpiemin jaunieši, kas šeit
piesaista iedzīvotājus. Latviskā dzīvesziņa un tautas tradīcijas arī, iespējams, jāpievieno
vīzijā.
G.Kukainis: Vīzija ir nedaudz savādāka, nekā stratēģijas darba grupā rudenī tika runāts.
Nepieciešams pieprecizēt. Formulējumi bija savādāki.
G.Mūrniece: Smiltenes pilsētā nepieciešams atrisināt 3 būvju likteņus: 1) peldbaseinu, 2)
daudzstāvu māju Kalēju ielā; 3)Tautas daiļamatnieku ēku Atmodas ielā.
G.Mūrniece: Algu tirgu novadā ļoti ietekmē „Stora enso”. No „Smiltenes piena” darbinieki
aiziet, jo nav iespējams samaksāt tādu algu. Ir veikts pētījums par algu apjomu ražošanas
uzņēmumos, kas parāda, ka „Aldaris” algās izmaksā līdz 20%, citi alkohola ražotāji 10-15%,
pārtikas ražotāji zem 10% no uzņēmuma apgozījuma.
G.Mūrniece: Pašvaldības iepirkumos vietējam uzņēmumam jābūt prioritāram.
K.Timofejevs: ES finanšu instrumentu ietekmes rezultātā tirgū investīcijas nonāk viļņveidīgi,
kas to kropļo. Finanšu ministrija dod metodiku aprēķiniem, bet to ievērot reāli ir problēmas.
K.Timofejevs: Kādas ir iespējas vairāk sadarboties ar Smiltenes Valsts tehnikumu?
K.Lapiņš: Tehnikumam vairāk jādarbojas mūžizglītībā, jāīsteno profesionālās izglītības kursi,
ko arī jau dara.
G.Mangale: Tehnikumā vairs neapmāca tik nepieciešamos lauksaimniecības speciālistus, kā
agronomu, zootehniķi,u.c.
K.Timofejevs: Valsts dod iespējas jaunajiem uzņēmējiem, kā arī uzņēmējdarbības attīstībai1)LAD ir programmas uzņēmējdarbībai laukos; 2) Hipotēku bankas programmas. Pašvaldībai
jāalgo konsultants, kas palīdz uzņēmējiem strādāt ar LAD, hipotēku bankas un NVA
programmām, kā arī palīdz risināt praktiskus jautājumus.

Sapulces noslēgums: 13.30
Sapulces vadītāja: .Timofejevs:
Protokolists: A.Lapiņš
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SMILTENES NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. – 2018. gadam
1.redakcijas apspriešanas SOCIĀLĀS darba grupas protokols nr.5.

Smiltene, 09.02.2012.
Smiltenes novada dome
Pils iela 2, Smiltene,
Smiltenes novads,
LV- 4729
Sākums: 15.00
Darba grupu vada: I.Siliņa
Protokolē: D.Zagorska
Piedalās: 22 dalībnieki saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Darba kārtība
1. Sanāksmes atklāšana
2. Iepazīšanās un sākotnējā viedokļa izteikšana par „Smiltenes novada integrētās
attīstības programmas 2012.-2018.gadam” (turpmāk tekstā Programma) 1.redakcijas
nodaļu 1.6.2. Sociālā drošība un veselības aprūpe un ar to saistītajām Stratēģiskās
daļas sadaļām (Rīcības plāns, Investīciju plāns, u.c.)
3. Diskusija un Investīciju plāna sadaļas „RV2.4: Attīstīti un pieejami veselības un
sociālās aprūpes pakalpojumi” precizēšana, labošana un pilnveidošana un vienošanās
par atbilstošu precizējumu veikšanu citās Programmas sadaļās.
Paveiktais darbs un panāktās vienošanās
1. Darba grupas sanāksmi atklāja darba grupas vadītāja I.Siliņa un dod vārdu SIA
„Baltkonsults” konsultantei J.Gūžai darba grupas semināra vadīšanai. J.Gūža
iepazīstina ar darba norisi un darba grupa vienojas, ka darba grupa srādās līdz plkst.
17:00;
2. Katrs no darba grupas klātesošajiem dalībniekiem iepazīstina ar sevi un lielākais
vairums izteic savu sākotnējo viedokli par Programmas 1.redakcijas nodaļu 1.6.2.
Sociālā drošība un veselības aprūpe un ar to saistītajām Stratēģiskās daļas sadaļām
(Rīcības plāns, Investīciju plāns, u.c.), norādot uz atsevišķiem vēlamiem veicamajiem
precizējumiem un pilnveidojumiem, t.sk. kā būtiskākie ir minami sekojoši:
a. Variņu pagasta iedzīvotāji vēlētos, lai tiek paplašināta veselības pakalpojumu
pieejamība, piemēram, būtu nepieciešams atjaunot dzemdību nodaļu. Telpas
un speciālisti būtu pieejami;
b. ir nepieciešams redzējums par sadarbību ar izglītības iestāžu atbalsta
personālu, jo sociālā joma ir ciešā saskarē ar izglītības jomu, piemēram,
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c.
d.
e.
f.

g.

h.

atsevišķās jaunās māmiņas vēl ir skolnieces, līdz ar to ir iespējama un
nepieciešama starpinstitucionāla sadarbība, piemēram, ar Smiltenes novada
Bērnu un ģimenes atbalsta centru;
ir jādomā gan par Sociālā dienesta darbinieku nepietiekamo skaitu, gan par
nepietiekošajām pakalpojumu sniegšanas telpām;
Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcai ir daudz uzlabojamā;
Visiem novada sociālajiem darbiniekiem ir atbilstoša izglītība. Katram
sociālajam darbiniekam nepieciešama atsevišķa telpa darbam ar klientiem.
nepietiekami skaidra ir pašvaldības koncepcija par atbalstu personām ar
īpašām vajadzībām, it īpaši pieaugušiem cilvēkiem, būtu nepieciešams centru
personām ar garīgu invaliditāti līdzīgs kā, piemēram, Valmierā ir izveidota
„Iespēju māja”;
esošās situācijas raksturojumā ir nepieciešams papildināt informāciju par
Smiltenes novada Bērnu un ģimeņu atbalsta centra sniegtajiem
pakalpojumiem (nepilngadīgo māmiņu programma, bērnu emocionālā
programma, bēbīšu skoliņa, u.c.), kā arī Investīciju plānā ietvert telpu
rekonstrukcijas projektu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai
bērniem; Jāveido jaunas atbalsta grupas.
Investīciju plānā ir nepieciešams ietvert audžuģimeņu konsultāciju centra
izveidi. To iespējams veidot uz BĢAC bāzes.

Darba grupas dalībnieki vienojas, ka detalizēti un precīzi izskanējušie un darba
gaitā radušies precizējumi, papildinājumi un labojumi tiks fiksēti primāri
Investīciju plānā, norādot uz attiecīgiem labojumiem citās Programmas sadaļās, ja
tas būs nepieciešams.
Darba grupas dalībnieki vienojas, ka informācija par vēl nepieciešamajiem
pilnveidojumiem (dati par personām ar atkarībām, dati par izglītības iestāžu
atbalsta personāla skaitu, dati par personām ar garīgu invaliditāti, par mājas
aprūpi, vardarbībā cietušo skaitu, u.c.) Programmas gala redakcijas nodaļā „1.6.2.
Sociālā drošība un veselības aprūpe” tiks iesūtīti I.Siliņai līdz 13.02.2012,
nosūtīšanai SIA „Baltkonsults” nodaļas pilnveidošanai.
3. Investīciju plāna sadaļas „RV2.4: Attīstīti un pieejami veselības un sociālās aprūpes
pakalpojumi” pilnveidošanas darba rezultāts un atbilstošie precizējumi citās
Programmas Stratēģiskās daļas nodaļās ir doti pielikumā Nr.2 (redzamo labojumu
režīmā).
Darba grupas dalībnieki vienojās, ka Rīcības plāna uzdevums „U2.4.5.Attīstīt veselības
pakalpojumus” tiek papildināts ar jaunu pasākumu „Nodrošināt veselības
pakalpojumu pieejamību un attīstību”, paredzot, ka kā sadarbības partneri var būt arī
privāti praktizējoši ārsti.
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Darba grupas dalībnieki vienojās, ka „RV3.3: Labiekārtotas sabiedriskas nozīmes
teritorijas un objekti” ietvaros ir jāizveido jauns uzdevums „U3.3.7. Uzlabot sociālo
pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru” un
informācija par šajā sadaļā ietveramajiem investīciju projektiem ir jāiesūta I.Siliņai
līdz 15.02.2012, nosūtīšanai SIA „Baltkonsults”.
Darba grupas dalībnieki vienojās, ka Sociālās palīdzības punkti (istabas) līdz šim
izveidoti Palsmanē un Blomē. Šādi punkti jāveido pārējos pagastu centros, izņemot
Brantu pagastā. Bilskā šāds punkts tiek veidots.
Variņos jāatjauno feldšerpunkta darbība.
Sociālajos namos vai pašvaldības dzīvojamajā fondā jāveido arī servisa dzīvokļi
(pieejami cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem).
Sēdes vadītāja: I.Siliņa
Protokoliste:

D.Zagorska
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SMILTENES NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. – 2018. gadam
1.redakcijas apspriešanas UZŅĒMĒJU TIKŠANĀS sanāksmes protokols nr.5.

2012.gada 6.martā
Smiltenē, Dārza ielā 3,
domes sēžu zālē
Sanāksme sākta plkst. 18:05
Darba kārtība:
1. Smiltenes novada domes priekšsēdētāja A.Mežuļa uzruna;
2. Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.g. 1.redakcijas prezentācija un
apspriešana (SIA „Baltkonsults”, I.Groce);
3. Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes veidošanu (A.Mežulis);
4. Hipotēku bankas attīstības programmu prezentācija (A.Čukure).
Sanāksmi vada – Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis
Protokolē – A.Lapiņš
Piedalās:
Smiltenes novada uzņēmēji (reģistrācijas lapas pielikumā)
Smiltenes novada domes pārstāvji: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs A.Lapiņš,
izpilddirektors K.Lapiņš, tehniskais direktors U.Rudzītis, Saimnieciskās darbības nodaļas
vadītājs G.Kukainis, Finanšu nodaļas vadītāja L.Trapane, ainavu arhitekte L.Šmite-Ūdre,
projektu vadītāja G.Brūvere, Kancelejas nodaļas vadītāja E.Sirmā, sabiedrisko attiecību
speciāliste M.Mūze, Kultūras pārvaldes vadītāja P.Jansone
Pieaicinātās personas: I.Groce, I.Čekša-Ratniece
Mediji: Smiltenes TV pārstāvji: J.Ūdris, E.Ūdre
1. Smiltenes novada domes priekšsēdētāja A.Mežuļa uzruna
A.Mežulis ir gandarīts, ka uzņēmēji ir atsaukušies pašvaldības iniciatīvai, un atraduši laiku,
lai šodien piedalītos šajā sanāksmē.
Ir būtiski Smiltenes novada attīstības programmā paredzēt arī uzņēmējiem nepieciešamas
lietas, jo kā apgalvoja VARAM pārstāvji, tad uzņēmējdarbības atbalstam no 2014.gadam
plānotie ES līdzekļi būs pieejami atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām
prioritātēm. Tādēļ pašvaldībai ir ļoti būtiski, ko domā un ko plāno uzņēmumi.
Lai pašvaldība būtu lietas kursā par uzņēmēju plāniem, kā arī lai uzņēmēji zinātu, ko dara
pašvaldība, ir ierosinājums veidot uzņēmēju konsultatīvo padomi, kas regulāri nāktu kopā.
2. Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas prezentācija
un apspriešana
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SIA „Baltkonsults” pārstāve I.Groce prezentē sagatavoto Smiltenes novada attīstības
programmas 1.redakciju.
Diskusija:
Pudāns: par nepabeigto peldbaseina projektu. Kad tas tiks pabeigs? Attīstības plānā
neredzēju?
A.Mežulis: ir veikts novērtējums par to, kādā stāvoklī ir izbūvētie pamati. Centīsimies runāt
ar privātīpašnieku par iespēju pārņemt iesākto projektu un realizēt to ar saviem spēkiem.
J. Dinga: Jāatbalsta ne tikai mājražotāji, bet arī amatnieki (piem. galdniecības).
A. Vilkasts SIA”Agrotehnika Smiltene”: par to vai ir veikts tirgus pētījums, un kāds ir
pieprasījums mājražotāju un amatnieku produkcijai. Grūtākais ir pārdot saražoto.
Izskan priekšlikums, ka nepieciešams vairāk autostāvvietu pie centrālajiem sabiedriskajiem
objektiem, (piem. pie kultūras nama), cilvēkiem vajadzīgas ērtības;
J. Da Costa Silva, SIA „Controltech”: Nepieciešams pašvaldībai veidot Industriālo parku
Smiltenes novadā. Uzņēmumam nepieciešama zeme ~400m2 montāžas angāra izbūvei. Vai ir
brīvas pašvaldības zemes, kuras paredzētas ražošanai?
G.Mūrniece, A/S„Smiltenes piens” pievienojas diskusijā par brīvajām zemēm un atbalsta
ideju, ka pie Smiltenes jāveido industriālais parks.
A.Lacbergs, SIA „8CBR”: Pie Launkalne jau ir izveidojies industriālais parks. Nepieciešama
pilsētas apvedceļa būvniecība, lai smagais transports nebrauktu caur centru. Abi pilsētas tilti
pār Abulu ir katastrofālā stāvoklī. Kaikas ielas rajonam ir visas iespējas attīstīties kā
ražošanas teritorijai. Pašvaldībai stiprāk jāfiltrē nekustamo īpašumu darījumi, un vajadzības
gadījumā jāizmanto pirmpirkuma tiesības. Piemēram, ja nepieciešama zeme industriālās zonas
izveidei Rīgas – Kaikas ielu rajonā.
SIA „BAF”: ir lauku ceļi, kur 20 gadus Palsmanē un citur laukos nav nekas darīts (greiderēts).
Iesniegs sarakstu ar ceļiem.
A.Mežulis: Pašvaldības ceļus uztur un tīra vietējie uzņēmumi, malku pašvaldībai piegādā
vietējie uzņēmēji.
Izskan secinājums: Daudz izdevumu Attīstības programmā tiek plānoti brīvā laika
pavadīšanai, maz līdzekļu uzņēmējdarbības attīstībai.
O.Mucenieks: Nepieciešama sporta internāta izveide Smiltenē.
J.Dinga: Jāatjauno Brīvības piemineklis pilsētas kapos.
3. Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes veidošanu
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A.Mežulis informē par ieceri un nepieciešamību veidot Smiltenes novada uzņēmēju konsultatīvo
padomi. Tiek izteikts priekšlikums padomei rīkot tikšanās reizi 3 mēnešos. A.Mežulis lūdz izvirzīt
pārstāvjus.
K.Lapiņš izsaka priekšlikumu izvirzīt pārstāvjus pa vienam no katras jomas, piemēram, no ceļu būves,
no lauksaimniecības, no pienrūpniecības, no kokapstrādes utml.
Pārstāvji netiek izvirzīti.
A.Mežulis piedāvā sagatavot un elektroniski līdz nākamai tikšanās reizei izsūtīt vairākus padomes
nolikuma variantus (dažāds padomes lielums un pārstāvniecība), kas izstrādāti, balstoties uz citu
pašvaldību pieredzi, lai varētu vienoties, kāds modelis ir vispiemērotākais Smiltenes novadam.
4. Hipotēku bankas attīstības programmu prezedntācija
Hipotēku bankas pārstāve A.Čukure prezentē bankas piedāvātās atbalsta programmas uzņēmumiem:
Starta programma - atbalts uzņēmējdarbības uzsākšanai; Mikrokreditēšanas programma; MVU
izaugsmes programma; Programma lauksaimniekiem - apgrozāmo līdzekļu aizdevumi; Komersantu
konkurētspējas uzlabošanas programma.

Sanāksme slēgta: plkst.19.30
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3. SMILTENES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012.-2018.GADAM 1.REDAKCIJAS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS APTAUJAS
KOPSAVILKUMS
1.Lūdzam norādīt Jūsu vecuma grupu, dzīvesvietu un nodarbošanos (atzīmējiet atbilstošo).
Vecuma grupa:
līdz 18

0

0%

18 – 25

1

5%

26 – 35

3 16%

36 – 45

4 21%

46 – 55

5 26%

56 – 65 66 un vairāk

6 32%

Dzīvesvieta:
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Smiltene

5

26%

Grundzāles pag.

0

0%

Palsmanes pag.

3

16%

Variņu pag.

0

0%

Bilskas pag.

0

0%

Blomes pag.

1

5%

Launkalnes pag.

5

26%

Smiltenes pag.

3

16%

Brantu pag.

0

0%

Other

2

11%

Nodarbošanās:
Algots darbinieks publiskajā sektorā

1053%

Algots darbinieks privātajā sektorā

3 16%

Pašnodarbināts

1 5%

Uzņēmējs

2 11%

Students

0 0%

Pensionārs

211%

Bezdarbnieks

0 0%

Other

1 5%
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2.Lūdzam sniegt viedokli par novada attīstības programmas īstenošanas sagaidāmo ietekmi jeb rezultātu.

Tā ir būtiska novada izaugsmei

9 47%

Tā uzlabos iedzīvotāju dzīves vidi

9 47%

Tā sekmēs novada resursu ilgtspējīgu izmantošanu

4 21%

Tā veicinās iedzīvotāju labklājības pieaugumu

3 16%

Tā sekmēs uzņēmējdarbību

3 16%

Tā piesaistīs novadam jauniešus un jaunās ģimenes

3 16%

Tās ieviešanas rezultātā novadā nekas nemainīsies

5 26%

Cilvēki var izvēlēties vairākas izvēles rūtiņas, tādēļ procentuālā attiecība var palielināties par vairāk
nekā 100%.
3. Lūdzam sniegt vērtējumu, komentārus un/vai priekšlikumus par attīstības programmas daļām.
1.daļa „Esošās situācijas analīze”
1. Pie izglītības iestādēs realizētajiem projektiem neparādās neviens no Smiltenes ģimnāzijas un Smiltenes tehnikuma realizētajiem projektiem.
2. Ja ir vēlme uzlabot Smiltenes novadu, tad ir nepieciešamas pārmaiņas. Ir nepieciešams sākumā Smiltenes novada domes iekšienē radīt pārmaiņas,
lai cilvēkiem ir ticība un vēlme dzīvot/strādāt Smiltenes novadā, kas arī nestu vajadzīgo izaugsmi.
3. Vides pieejamība cilvēkiem ar kusību traucējumiem. Būtiski ir gan pilsētā, gan ciemos labiekārtot tā, lai šī vide būtu pieejama bērniem un
pieaugušajiem ar kustību traucējumiem. Īpaši izglītības un kultūras iestādes. Mūžizglītība. Šobrīd Smiltenes novadā trūkts mūžizglītības iespējas
pieaugušajiem. Formālās un neformālās izglītības iespējas tiek piedāvātas bezdarbniekiem, diemžēl strādājošajiem un citiem interesentiem šādas
iespējas ir ļoti ierobežotas. Latviskā dzīvesziņa. Smiltenes novadā ir tikai viena folkloras kopa. Izraugoties novada attīstības ceļu Smiltenes novads pasaules latviskākais novads, būtu jādomā par folkloras un kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju pārmantošanu un nodošanu jaunajām
paaudzēm. To lieliski veic un iedzīvina folkloras kopas.
4. Apmierina.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dramatiska, lauki tiek izputināti un veicināta jaunatnes aizbraukšana.
Izstrādāts izsmeļoši.
Apmierinošs izklāsts par esošo situāciju..
Nav ko piebilst.
Zemais bezdarba procents Smiltenē lielā mērā ir tādēļ, ka daudzi dodas uz darbu Valmierā, Rīgā, Valkā un citur, bet ir deklarēti Smiltenes novadā.
Smiltenes funkcionālās ietekmes fona. Vietējais līmenis. Reģionālais līmenis. Ceļu būves, veterinārmedicīnas, tūrisma un viesnīcu izglītības centrs.
Nacionālais līmenis. Ceļu būves un veterinārmedicīnas izglītības centrs.
11. Nepilnīgi.
12. Izmantot esošos resursus un piesaistīt ārzemju investorus.
13. Diezgan bēdīga situācija. Dzīvokļi diezgan nepamierinātā stāvoklī. Pansionāts – ne pēc tā standartiem, ko paredz Pansionāts.
14. Daļēji apmierinoša. Maz tiek strādāts un domāts pie esošo resursu saglabāšanas, vairāk par jaunām idejām.
2.daļa „Stratēģiskā daļa”
1. No citiem novadiem bērnus Smiltenes novadam ir grūti piesaistīt.
2. Man kā Smiltenes iedzīvotājai nav skaidra Smiltenes novada ilgtermiņa stratēģija.
3. Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Turpināt Smiltenes Centra vidusskolas paplašināšanu, jo šī ir vienīgā izglītības iestāde novadā,
kas pilnībā piemērota izglītojamajiem ar kustību traucējumiem. Šīs izglītības iestādes telpas izmanto arī pieaugušie - augstskola un kursi.
4. Mūžizglītība - Pieaugušo izglītība. Smiltenes novada bibliotēka ir veiksmīgi uzsākusi piedāvāt tematiskos vakarus pieaugušajiem. Labā apmeklētība
liecina, ka interese par šo piedāvājumu sabiedrībā ir liela. Novada bibliotēkas telpu jautājums vēl arvien nav atrisināts. Izskatīt iespēju nākotnes
bibliotēkā izveidot auditorijas, telpas pieaugušo izglītošanās iespējām. Bibliotēkas vide un pieaugušo izglītības centrs veido lielisku savstarpēju
papildināšanos.
5. Varētu pie kādas skolas uzbūvēt peldbaseinu un apgaismotu slēpošanas trasi.
6. Daudzpusīgi aptvertas vajadzības, kuras būtu jāattīsta.
7. Gribētu nosaukt dažas sabiedriskās lietas , kas mani uztrauc un interesētu:
1) ceļu stāvoklis Smiltenes pilsētā un novada teritorijā,
2) Atkritumu šķirošanas laukums Smiltenē un pagastu centros,
3) Sakārtot lielo parku Smiltenē,
4) Tautas lietišķās mākslas studijas "Smiltene" telpu renovācija, jo programmā pieminēta tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana, bet, lai lietas notiktos, nepieciešamas telpas darbu izstādīšanai un siltas telpas arodu apgūšanai ziemas mēnešos( pašlaik ziemā studijas
telpās ir problēmas ar siltuma saglabāšanu, krāsns, kuras, bet telpas ir aukstas).
5) aktīvās atpūtas objektu izveide.
8. Smiltenes funkcionālās ietekmes fona. Vietējais līmenis. Reģionālais līmenis. Ceļu būves, veterinārmedicīnas, tūrisma un viesnīcu izglītības centrs.
Nacionālais līmenis. Ceļu būves un veterinārmedicīnas izglītības centrs.
9. Izstrādāta pārlieku optimistiska.
10. Izveidot konkurētspējīgu novadu.
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11. Maz tiek pieminēta Launkalnē stratēģiskā attīstība.
12. Maz domāts par jauno ģimeņu piesaistīšanu novadā, „Dzīvokļi”, darbavietas. Siguldas novads piedāvā visām iedzīvotāju grupām bezmaksas
bērnudārzs, bērna dzimšanas pabalsts.

Vīzija 2018.gadam: „Smiltenes novads – pasaules latviskākais novads Vidzemes centrā.
Atbalstu

13

68%

Neatbalstu

1

5%

Other

5

26%

2.daļa „Rīcības plāns” un „Investīciju plāns”
1. Novadā nav vajadzīgas 2 vispārējās vidējās izglītības iestādes pie pašreizējā skolēnu skaita. Faktiski tāda pati situācija ir attiecībā uz 3PP un SCV.
Lietderīgi būtu visas 3 minētās iestādes apvienot, izveidot vienu lielu skolu, attiecīgi ar vienu administratīvo aparātu. Skolas bāzētos 1.-6.kl
pašreizējās 3PP telpās, bet 7.-12.kl. SĢ telpās.
2. Ja vēlamies attīstīt uzņēmējdarbību, ir jārada labvēlīgi apstākļi.
3. Uzņēmējdarbības konsultāciju centrs.
4. Pilsētā maz kultūras pasākumu.
5. Trūkst masu pasākumu. Ziemā derētu atjaunot, agrāk tik iecienītos slēpošanas pārgājienus. Ģimenēm ar bērniem pasākumus ar dažādām atrakcijām.
6. Neredzu, kā rīcības plāns un investīciju plāns panāks, ka Smiltenes novads būs pasaulē latviskākais novads.
7. Investīciju plāns ir nepārliecinošs.
8.
25.lpp.U.3.3.4. "Kalnamuižas" un pilskalna teritorijas labiekārtošana.
9. Prioritāte Nr.1 – jaunu darba vietu radīšanas, uzņēmējdarbības atbalsts.
 Veloceliņu ierīkošana – velotīkla izveide pilsētā un tuvākajos pagastos.
 Tepera sporta un aktīvās atpūtas kompleksa izveide – slēpošana, nūjošana, skrituļošana.
 Pilsētas ezeru attīrīšana.
 Atkritumu šķirošanas attīstība.
 Sporta laukuma izveide pie Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas.
 Mūsdienīgas novada bibliotēkas izveidi ar plašu grāmatu un citu materiālu (CD, DVD), datu bāzu klāstu.
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10.
11.
12.

Amatniecības centra – amatnieku darbnīcu izveide.
Veco ļaužu dienas centra izveide.
Vēsturisko Kalnamuižas ēku restaurācija, muzeja ierīkošana kādā no šīm ēkām.
Laukiem vēl kaut ko bez ceļiem.
Sakārtot ceļu infrastruktūru, attīstīt veselības un sociālos pakalpojumus.
Pilsēta 50% un lauki 50%.

Jūsuprāt 3 aktuālākie projekti novadā
1. Vispārējo izglītības iestāžu apvienošana vienā.
2. Kultūras nama remonts.
Palsmanes estrādes remonts.
Mēru muižas muzeja izveide.
3. Ģimenes mājas izveide.
Jauniešu centra izveide Launkalnes ciemā.
4. Smiltenes Centra vidusskolas piebūve.
Novada centrālās bibliotēkas telpu izbūve.
5. Veicināt biznesa un inovāciju attīstību.
Sekmēt energoefektīvu un atjaunojamo resursu izmantošanu.
Nodrošināt kvalitatīvu izglītību un bērnu aprūpes pieejamību.
6. 1. Rast iespēju tomēr uzbūvēt peldbaseinu Smiltenē.
2. Izveidot apgaismotu slēpošanas trasīti tuvu pilsētai.
3. Smiltenē ļoti būtu nepieciešams zemnieku tirdziņš, kur varētu iegādāties zemnieku ražoto gaļu, piena produktus, dārzeņus u.c
Attīstītas inovācijas un uzņēmējdarbība - Uzņēmējdarbības popularizēšanas plāns, Mūžizglītības centra izveide, Mūžizglītības programmu
piedāvājums iedzīvotājiem; visi projekti, kas attiecas uz drošas un pievilcīgas dzīves un darba vides izveidošanu.
1) ceļi novadā,
2) tradīciju un kultūrvēstures mantojuma saglabāšana un izmantošana iespējamo arī privātā biznesa projektu realizācijai,
3) aktīvās atpūtas objektu izveidošana un uzturēšana darba kārtībā.
7. Visi ir aktuāli.
8. Veloceliņu ierīkošana.
Mūsdienīgas novada bibliotēkas izveide, paplašināšana,
Amatniecības centra izveide.
9. Tepera sporta centrs, Ūdenssaimniecības.
10. Ielu sakārtošana.
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11.
12.
13.
14.

Projekti orientēti uz atsevišķu teritoriju attīstību un sakārtošanu.
Nav visu novadu aptverošu projektu.
Smiltenes ielu kompleksā rekonstrukcija.
Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra; Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana Smiltenē;
Pedagogu konkurētspējas veicināšana.
Secinājums: Vairākas reizes minēti šādi projekti 1) aktīvās atpūtas objektu izveide (4x); 2)Ielu un ceļu sakārtošana (4 x); 3)Novada bibliotēkas izbūve
(2 x); 4)Smiltenes kultūras nama remonts (2 x); Veicināt biznesa un inovāciju attīstību (2x); Amatniecības centra izveide (2x)

4.Lūdzam sniegt viedokli, kādas, Jūsuprāt, nākotnē būs novada attīstībai nozīmīgākās uzņēmējdarbības nozares.
Mežsaimniecība

1474%

Lauksaimniecība

1263%

Ieguves un apstrādes rūpniecība

3 16%

Netradicionālā lauksaimniecība

7 37%

Radošā industrija (amatniecība)

4 21%

Tirdzniecība un komercpakalpojumi

7 37%

Ceļu būve

8 42%

Izziņas un eko tūrisms

3 16%

Sporta un aktīvais tūrisms

7 37%

Mājražošana

4 21%

Other

0 0%

Cilvēki var izvēlēties vairākas izvēles rūtiņas, tādēļ procentuālā attiecība var
palielināties par vairāk nekā 100%.
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5.Lūdzam sniegt viedokli, kāda veida sadarbība ir būtiska Smiltenes novadam (norādiet jomas)
Ar kaimiņu pašvaldībām
Demogrāfija

2 11%

Vides saglabāšana

4 21%

Teritorijas labiekārtošana

3 16%

Ceļu rekonstrukcija

1053%

Atjaunojamo energoresursu izmantošana

5 26%

Sabiedriskie pārvadājumi

5 26%

Pārvalde

4 21%

Uzņēmējdarbība

8 42%

Izglītība

6 32%

Veselības aprūpe; Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

8 42%

Kultūra, sports un tūrisms

9 47%

Sabiedriskā drošība

2 11%

Other

3 16%

Cilvēki var izvēlēties vairākas izvēles rūtiņas, tādēļ procentuālā attiecība var palielināties par vairāk nekā 100%.
Uzņēmumu sadarbība
1. Jāpalīdz uzņēmumiem sākt savu darbību.Ražotne.
2. Slēgt līgumus ar rehabilitācijas centriem u.c. par iedzīvotājiem izdevīgu sadarbību.
3. Radīt apstākļus starptautiskai sadarbībai.
4. Novada delegācijās uz sadraudzības pilsētām iekļaut uzņēmējus, aicināt uzņēmējus uz tikšanām, kad ir ieradušās delegācijas utt.
5. 1) ar novada domi par darbiem, kurus pašvaldības uztic un piedāvā pirmo piedāvājumu veikt novadā reģistrētiem uzņēmumiem, tā veicinot
budžeta līdzekļu apgrozību novada ietvaros.
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Ar valsts institūcijām

Demogrāfija

6 32%

Vides saglabāšana

6 32%

Teritorijas labiekārtošana

3 16%

Ceļu rekonstrukcija

7 37%

Atjaunojamo energoresursu izmantošana

6 32%

Sabiedriskie pārvadājumi

4 21%

Pārvalde

3 16%

Uzņēmējdarbība

6 32%

Izglītība

11 58%

Veselības aprūpe; Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

9 47%

Kultūra, sports un tūrisms

5 26%

Sabiedriskā drošība

1 5%

Other

4 21%

Cilvēki var izvēlēties vairākas izvēles rūtiņas, tādēļ procentuālā attiecība var palielināties par vairāk nekā 100%.
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Pārrobežu sadarbība (Rietumu virziens)
Demogrāfija

1 5%

Vides saglabāšana

4 21%

Teritorijas labiekārtošana

3 16%

Ceļu rekonstrukcija

4 21%

Atjaunojamo energoresursu izmantošana

3 16%

Sabiedriskie pārvadājumi

2 11%

Pārvalde

2 11%

Uzņēmējdarbība

7 37%

Izglītība

5 26%

Veselības aprūpe; Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

1 5%

Kultūra, sports un tūrisms

10 53%

Sabiedriskā drošība

3 16%

Other

4 21%

Cilvēki var izvēlēties vairākas izvēles rūtiņas, tādēļ procentuālā attiecība
var palielināties par vairāk nekā 100%.
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Pārrobežu sadarbība (Austrumu virziens)
Demogrāfija

1 5%

Vides saglabāšana

3 16%

Teritorijas labiekārtošana

2 11%

Ceļu rekonstrukcija

3 16%

Atjaunojamo energoresursu izmantošana

5 26%

Sabiedriskie pārvadājumi

2 11%

Pārvalde

1 5%

Uzņēmējdarbība

1263%

Izglītība

4 21%

Veselības aprūpe; Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

2 11%

Kultūra, sports un tūrisms

8 42%

Sabiedriskā drošība

4 21%

Other

4 21%

Cilvēki var izvēlēties vairākas izvēles rūtiņas, tādēļ procentuālā
attiecība var palielināties par vairāk nekā 100%.
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Ar nozaru organizācijām
Demogrāfija
Vides saglabāšana

3 16%
10 53%

Teritorijas labiekārtošana

3 16%

Ceļu rekonstrukcija

3 16%

Atjaunojamo energoresursu izmantošana

8 42%

Sabiedriskie pārvadājumi

3 16%

Pārvalde

2 11%

Uzņēmējdarbība

8 42%

Izglītība

5 26%

Veselības aprūpe, Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

4 21%

Kultūra, sports un tūrisms

6 32%

Sabiedriskā drošība

2 11%

Other

4 21%

Cilvēki var izvēlēties vairākas izvēles rūtiņas, tādēļ procentuālā
attiecība var palielināties par vairāk nekā 100%.
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Ar vietējām interešu grupām
Demogrāfija

1 5%

Vides saglabāšana

9 47%

Teritorijas labiekārtošana

1158%

Ceļu rekonstrukcija

1 5%

Atjaunojamo energoresursu izmantošana

3 16%

Sabiedriskie pārvadājumi

0 0%

Pārvalde

2 11%

Uzņēmējdarbība

6 32%

Izglītība

6 32%

Veselības aprūpe

4 21%

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

4 21%

Kultūra Sports Tūrisms

9 47%

Sabiedriskā drošība

1 5%

Other

6 32%

Cilvēki var izvēlēties vairākas izvēles rūtiņas, tādēļ
procentuālā attiecība var palielināties par vairāk nekā
100%.
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4. SMILTENES NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012.-2018.GADAM 1.REDAKCIJAS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ
IESNIEGTO PRIEKŠLIKUMI UN ATZĪMES PAR TO IEKĻAUŠANU SMILTENES NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012.2018.GADAM GALA REDAKCIJĀ
Nr.
p.k.
1.

Iesniedzējs
Diāna Vītola.
Biedrības
ATBALSTS
cilvēkiem ar
īpašām
vajadzībām
valdes
priekšsēdētāja

1.2.

1.3.
2.

Māris Stabiņš

Priekšlikums
Pie biedrības ATBALSTS darbojas senioru deju
kopa Pīlādzītis jau 5 gadus, pie kam pamatsastāvs
nav mainījies, iekļaujams sadaļa NVO darbība
kultūras jomā. Sociālo pakalpojumu sniedzēji un
aktīvākās NVO Smiltenes novadā biedrība
ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībā. Adrese
Abulas iela -2 Smiltene, tālr.29272534 epasts VALKAS_ib@inbox.lv Status NVO cilvēku ar
invaliditāti un draudošu invaliditāti atbalsts,
biedru atbalsts, sociālā palīdzība, pasākumi
kultūrā, sportā. Klienti cilvēki ar īpašām
vajadzībām (visdažādākiem vecumiem)
Finansējums - projekti, pašvaldības dotācija,
biedru nauda, ziedojumi.
Attiecībā uz NVO būtu jāatstāj NVO centra
izveide, jo darbību attīstīt apgrūtina pastāvīgu
telpu trūkums un vēl NVO saustarpēja darbības
koordinēšana, sadarbība ar pašvaldību. Gribu
vērst uzmanību uz Vidzemes reģiona pašvaldību
finansējumu sociālā atbalsta pasākumiem uz
vienu cilvēku pašvaldībā, LVL Smiltenes novadā
tas ir 4 - zemākais 16,94, vidējais Vidzeme 24,89.
6.lpp papildināt – Eiropas līmeņa iniciatīvas- ANO
konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām
Daži precizējumi.
Artūrs Pauliņš ir arī pieaugušo 2010. gada
Pasaules un Eiropas čempionātu dalībnieks.
1.5.4.2. tabulā domātas droši vien orientēšanās
sacensības Kāpa, kas citu gadu Smiltenes novadā
nenotiks.

Atbalstīts vai
noraidīts
Atbalstīts

Pamatojums

Piezīmes
Iekļauts Esošās situācijas
aprakstā (turpmāk tekstā –
ESA) „Kultūrvide”

Atbalstīts

Iekļauts ESA „Kultūrvide”

Atbalstīts

Iekļauts 6.lpp.

Atbalstīts

Iekļauts ESA. „Sporta un
aktīvās atpūtas iespējas”
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Nr.
p.k.
2.2.

Iesniedzējs

Grundzāles sporta laukuma rekontrukciju- tajā
skaitā skrejceļa 250m +100m taisne mūsdienīga
seguma izveidi.
152 lpp jāmaina ieraksts par Tehnikuma iesaldēto
sporta zāli.
1.6.2.2. tabulā obligāti jāpiemin Grundzāles
tautas deju kolektīvs ar vadītāju Daigu Gulbi

2.3.
2.4.

2.5.

Grundzālē vasarā nav kur peldēties. Vajadzīgs ir
atklātais peldbaseins pļavā starp skolu un sporta
laukumu, tur ziemā varēs spēlēt hokeju un slidot.
Mums jau divus gadus pēc kārtas ir slidošanā
medaļas olimpiādē, tāpēc vajag peldbaseinu, kas
vienlaicīgi būs arī slidotava un hokeja laukums.
Tad ir pretrunīga informācija par iedzīvotāju
skaitu, vienā tabulā Grundzālē ir virs 400
cilvēku.

2.6.

2.7.

3.

Priekšlikums

Palsmanes PII

Obligāti skolās vajag trīs sporta stundas nedēļātam jāatrod finansējums.
Tad vēl sporta klubu biedriem atlaide pie
ģimenes ārsta 50%. Cilvēki sapratīs, ka sportot ir
labi.
Pirmsskolas izglītības iestāde Palsmanē, vieta, kur
profesionāls, kvalitatīvs un radošs darbinieku
kolektīvs sagatavos pirmsskolas vecuma
audzēkņus pamatizglītības apguvei.
Piedāvāsimo Nodarbības jaunajām ģimenēm
”Stārķēnu gaidot’’
o Nodarbības „Mazajam Ķiparam”( 0-1 g.)
o Licencēt speciālās izglītības programmas
pēc esošās situācijas nepieciešamības
.(vadoties pēc audzēkņu veselības
pārbaudēm)

Atbalstīts vai
noraidīts
Atbalstīts

Pamatojums

Iekļauts investīciju plānā.

Atbalstīts
Atbalstīts.

Atbalstīts
daļēji.

Noraidīts.

Noraidīts.

Atbalstīts

Piezīmes

Ir iekļauts projekts, kas paredz
rekonstruēt
Grundzāles
sporta
laukumu pie izglītības iestādes. Ir
jāizskata iespējas ziemā šo sporta
laukumu izmantot ziemas sporta
veidiem.
Programmas informācijas avots ir
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,
dati tiek sniegti saskaņā ar datu bāzēs
pieejamo informāciju.
Veiksmīgs priekšlikums, kurš būtu
iekļaujams veselības un izglītības
nozaru
attīstībā
valsts
līmeņa
dokumentos.

Iekļauts ESA. „Sporta un
aktīvās atpūtas iespēja”
Iekļauts ESA.
“Unikālais un atšķirīgais
Smiltenes novadā”
Iekļauts Investīciju plānā.

Iezīmes, Vēr
Cilvēki, Notik

Iekļauts ESA „izglītība” /
investīciju plānā.
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Nr.
p.k.

Iesniedzējs

Priekšlikums
o

o

o
o

3.3.
4.

Kultūras pārvalde

Pamatojums

Noraidīts

Jautājums jārisina novadā kopumā.
Jāpamato Smiltenes novada izglītības
attīstības koncepcijā.

Piezīmes

Plānota „Izglītības iestādes renovācija
atbilstoši augstām energoefektivitātes
prasībām” PROCESĀ
Ūdens un kanalizācijas sistēmas
uzlabošana-. tualešu un mazgājamo
telpu remonts atbilstoši, sanitāri
higiēniskām prasībām.
Labiekārtot un atjaunot rotaļu un sporta
laukumu
Kursi- pirmsskolas skolotājām
kvalifikācijas celšanai speciālo
programmu īstenošanai

o
Psihologs

3.2.

Atbalstīts vai
noraidīts

Jāpapildina informācija par Palsmanes pagasta
pirmsskolas izglītības iestādi
Privātmuzeji, kolekcijas Smiltenes novadā
1. Maigas Āboliņas privātkolekcija atrodas
Variņu pagastā, Oktobra ielā 1a-16, tālr.
+37164728373, +37128752407 (ekskursija par
ziedojumiem). Apskatāma stikla, keramikas,
porcelāna trauku, zīda apgleznošana, kā arī
senlietas. No vēstures līdz mūsdienām apskatāma
bijušā kolhoza „Oktobris” dzīve.
2. ZS „Lejas Kleperi” atrodas Launkalnes pagastā,
tālr. +37164700464, +37126485545 (ekskursija
par ziedojumiem).
Tradicionāla lauku saimniecība Vidzemē, kur
senči saimniekojuši vairāk kā 350 gadus.
Saimniecībā apskatāma meža, medību un
senlietu privātkolekcija. Saimniecībā iespēja
iepazīt arī dabu, tās daudzveidību – augus, kokus
to dabiskajā vidē, jo šī ir demonstrācijas

Atbalstīts.

Iekļauts ESA. „Izglītība”

Atbalstīts.

Iekļauts ESA. „Muzeji”
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Nr.
p.k.

Iesniedzējs

Priekšlikums

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Piezīmes

saimniecība par nenoplicinošas mežsaimniecības
metodēm. Pie mājas aug viens no dižākajiem
Latvijas ošiem. Iespēja piknikot.
3. Smiltenes novada muzejs, Bilskas pagasta
Mēros, Mēru muižā, tālr. +37129227562
(ekskursija par ziedojumiem).
2011. gada 30.septembris novada iedzīvotājiem
bija svētku diena, jo pēc vairāku gadu ilga
lolojuma, apmeklētājiem durvis vēra Smiltenes
novada muzejs. Daudzo apmeklētāju acīs bija
vērojams prieks un gandarījums par jaunu un
skaistu vietu.
Vēsturiskais lēmums par Smiltenes novada
muzeja izveidošanu tika pieņemts šī gada
28.jūlijā, pateicoties enerģisku un neatlaidīgu
cilvēku iniciatīvai. Novada muzejs ir Smiltenes
novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība, un
par tās vadītāju tika iecelta Zinaida Bērza. Zinaida
kopš 2008.gada ir izveidojusi nodibinājumu
„Smiltenes muzeja fonds”, kas līdz šim
apsaimniekoja savākto vēsturisko kolekciju (apm.
4000 vienības), no kurām 3000 vienības ir
dāvinājusi Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas
ārste Ilze Krūmala.
Muzeja atrašanās vieta vēsturiskajā Mēru muižas
kompleksā ir tikai likumsakarība, jo tas ir
kultūrvēsturisks objekts, kura apbūve veidojusies
19.gs. vidū, bet muižas pils būvniecība
romantiskā eklektisma stilā pabeigta 1906.gadā.
Pilij bijuši grezni interjeri un līdz pat šodienai ir
saglabājušās koka durvis, koka apšuvuma paneļi,
koka griestu apdare.
No 1926.gada skaistajā pilī saimniekoja Birzuļu
pamatskolas bērni, taču izglītības reformu
rezultātā kopš 2009.gada jūlija muižas ēka stāvēja
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Nr.
p.k.

Iesniedzējs

Priekšlikums

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Piezīmes

neapdzīvota. Pēc trīs gadu gaidīšanas Mēru muiža
ir tikusi pie jaunas saimnieces. Pils plašās telpas
un parks sniedz daudz iespējas dažādu ideju
realizēšanai. Darba ir ļoti daudz un ceram, ka
visiem kopā mums izdosies atdzīvināt pili un
ikdienu sagaidīt arvien vairāk jaunu apmeklētāju.
„Esam ieguvuši skaistu vietu un namu. Lai mēs
varētu lepoties ar to, jāiegulda liels darbs, kas pa
spēkam ir tikai daudzām rokām un galvām kopā.
Aicinu izteikt savus priekšlikumus, atbraukt
ciemos kopā ar kādu senu vai varbūt pat ne tik
senu, bet interesantu lietu un stāstu. Tam
noteikti atradīsies vieta muzejā”, aicina Smiltenes
novada muzeja vadītāja Zinaida Bērza.
Muzejā ir apskatāma ļoti plaša medicīnas lietu,
koka priekšmetu un rokdarbu kolekcija, dažādas
fotogrāfijas un liecības par Birzuļu pamatskolas
vēsturi, kā arī senas un vērtīgas grāmatas.
Vēsturiskie priekšmeti izvietoti pa vairākām
tematiskām telpām – Personību zāle, Senlietu
galerija, Rokdarbu istaba un pat Ilzes Krūmalas
kabinets. Savukārt katra mēneša pēdējā
svētdienā gaidāmi dažādi tematiski pasākumi.
4. Liliju selekcionārs Andris Krūmiņš, „Sirmiņi”,
Blomes pag., tālr. +37126539071.
Iespējams iepazīties ar liliju selekcionāru Andri
Krūmiņu un viņa dārzu, kurā apskatāmas
aptuveni 250 liliju šķirnes to ziedēšanas laikā
(tikai vasaras vidū, jūlija mēnesī). Selekcionārs
izveidojis liliju katalogu, pēc kura iespējams
izvēlēties un nopirkt sev vēlamo liliju šķirni.
5. Ērikas Trifanovas flokšu dārzs, „Lejasbrieži”,
Grundzāles pag., tālr. +37164728593,
+37126479881(ekskursija par ziedojumiem).
Iespēja apskatīt līdz pat 100 dažādu nokrāsu
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Nr.
p.k.

5.

6.
7.

Iesniedzējs

Dzimtsarakstu
nodaļa

G.Krūmiņš
Palsmanes
pagasta pārvalde

7.2.

7.3
8.

Bilskas
pagasta
pārvalde

Priekšlikums
flokšu šķirņu to ziedēšanas laikā (vasaras vidū no
jūlija līdz augustam), lielākā daļa ir saimnieces
pašas selekcionētas. Iespēja iegādāties stādus.
6. Laimā Klāva - „Kroņkrogs”, Bilskas pagasts
(tūrisms, privātkolekcija senā pienotavā)
7. Aldis Apsītis – Smiltene, (Vecu fotogrāfiju
kolekcionārs, pastmarku u.c. lietas)
8. Ugunsdzēsēju depo un dažādu uzgunsdzēsēju
aprīkojuma eksponāti, Smiltene
9. Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas
muzejs – ekspozīcija, Smiltene
10. 8CBR - ceļu būves attīstības eksozīcija un
liecības par ceļu būves darbību, vēsturi
Demogrāfiskā situācija Smiltenes novadā 2009.
gadā un 2010.gadā
Dzimšana – 153, 113
Laulības – 27, 28
Šķiršana 12, 8,
Miršanas dati 183,161
14. lpp. Ir tekstā ( mirušo skaits uz 100
iedzīvotājiem), vajag (uz 1000 iedzīvotājiem)
Redakcionāli labojumi
Palsmanes pagastā pēc Iedzīvotāju reģistra
datiem (ZZ Dats tiešsaistes programma) 2011.
gadā 1052 iedzīvotāji.
Ūdeņiem nepieciešams pielikt informāciju par
Speciālās internātpamatskolas urbumu, jo tiek arī
iedzīvotāji no šī urbuma nodrošināti.
Par
dzīvokļiem
Palsmanes
pagastā
36
apmierinošā stāvoklī un 4 kritiskā stāvoklī.
Jāpievieno informācija par ūdenssaimniecību
Mēru ciemā.

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Piezīmes

Atbalstīts.

Precizējumi iekļauti ESA,
„Cilvēkresursi”

Atbalstīts.
Noraidīts

Precizējumi iekļauti ESA.

Atbalstīts.

Atbalstīts
Atbalstīts

Dati par visām teritorijām tiek ņemti
no viena avota uz noteiktu datumu, lai
tie būtu salīdzināmi gan laikā, gan
teritoriāli.
Precizējumi iekļauti ESA
„Ūdenssaimniecība un
kanalizācija”
Precizējumi iekļauti ESA
„Mājokļi”
Precizējumi iekļauti ESA
„Ūdenssaimniecība un
kanalizācija”
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Nr.
p.k.
8.2.

9.

9.2.

9.3.

9.4.

Iesniedzējs

Bērnu un ģimenes
atbalsta centrs

Priekšlikums
Biedrība „Vilkmuiža 2011” darbojas Bilskas
pagasta Bilskas ciemā. Biedrība izveidota ar
mērķi veicināt jauniešu atgriešanos laukos,
nodrošināt kvalitatīvas kultūras, sporta un
izglītības iespējas. Radīt apstākļus cilvēka
mūžizglītības attīstībai mūsdienu līmenī. Kopt un
veidot jaunas tradīcijas. Darboties partnerībā ar
valsts, pašvaldības un nevalstiskām institūcijām
Latvijā un citās valstīs. Veicināt dažādu projektu
realizāciju pagasta pārvaldes teritorijā.
2012. gadā ,piesaistot sponsoru, iegādāti mūzikas
instrumenti, notiks muzikālas nodarbības
pirmskolas vecuma bērniem.
1)Jāpapildina informācija par BĢAC:
„Mazuļu skola”; BĢAC ir iespēja apgūt
programmu „Bērnu emocionālā audzināšana”;
motivācijas programma jauniešiem „ Notici sev.”;
pieejamas psihologa konsultācijas.
BĢAC plāno izveidot reģionālo konsultatīvo
atbalsta centru audžu ģimenēm, Plānots
organizēt atbalsta pasākumus dažādām sociālā
riska grupām - nepilngadīgajām jaunajām
māmiņām;
sievietēm,
kas cietušas no
vardarbības; pusaudžiem un jauniešiem no
sociālā riska ģimenēm.
Plānots organizēt dažādas darbnīcas ģimenēm,
kurās interesenti speciālistu vadībā apgūtu
dažādas praktiskas iemaņas, kas noderīgas
ikdienas dzīvē.
2) Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta
centra ēkai Galdnieku ielā 10 ir nepieciešama
renovācija. Ir nepieciešams ēku siltināt, atjaunot
fasādi, pārbūvēt elektroinstalāciju, atjaunot vai
nomainīt grīdas, sienu un griestu apmetumu,
jāizbūvē jauna apkures sistēma, jāpārplāno

Atbalstīts vai
noraidīts
Atbalstīts

Pamatojums

Piezīmes
Precizējumi iekļauti ESA
„Nevalstisko organizāciju
darbība kultūras jomā”

Atbalstīts

Precizējumi iekļauti ESA
„Smiltenes novada Bērnu un
ģimeņu atbalsta centrs”

Atbalstīts
daļēji

Jāpamato ar datiem

Rīcības plānā

Atbalstīts
daļēji

Jāpamato ar datiem

Rīcības plānā

Atbalstīts

Iekļauts Investīciju plānā.
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Nr.
p.k.

10.

Iesniedzējs

Launkalnes
pagasta pārvalde

10.
2.

11.

Sporta pārvalde

Priekšlikums
telpas, jāizbūvē jaunas dušas un labierīcību
telpas. Teritorijai ir nepieciešama labiekārtošana,
piebraucamā ceļa atjaunošana, teritorijas
nožogošana, sporta un rotaļu laukumu izbūve.
1)Jāpapildina 1.3.3.20.tabula „Publisko teritoriju
labiekārtojums”: Bērnu rotaļu laukumi ir gan
Silvā, gan Launkalnē; Launkalnē ir Skvērs pie
pagasta pārvaldes ēkas un Dabas taka
”Veļukalns” (Norāde uz dabas taku, informācijas
stends par Launkalnes dabas liegumu); Pie Silvas
ir Taka uz „Vecsautiņu” avotiem
2)Ielu apgaismojums Launkalnes pagastā uz
20.02.2012.
Launkalnē
Laternas kopā 17gb.
t.sk. ar apgaismes ķermeņiem 1gb
Kopā- 18gb
Ielu apgaismojuma tīkla kopējais garums
apmēram 1.1km (viena kopējā uzskaite)
Silvā
Laternas kopā 15gb
t.sk. ar diviem apgaismes ķermeņiem 5gb.
Kopā – 20gb
Ielu apgaismojuma tīkla kopējais garums 850900m (divas uzskaites)
Pēdējie rekonstrukcijas darbi veikti 2011.gada
rudenī.
Jāpapildina dati par sporta bāžu noslogojumu
2011.g.:
1.Sporta komplekss pie Tepera ezera- 39150
apmeklējumi;
2.Sporta Pārvaldes Sporta halle-36910
3.Smiltenes ģimnāzijas sporta komplekss-33780
...
19.

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Piezīmes

Atbalstīts

Precizējumi iekļauti ESA
„Publisko teritoriju
labiekārtojums”

Atbalstīts

Precizējumi iekļauti ESA
„Ielu un laukumu
apgaismojums”

Atbalstīts

Precizējumi iekļauti ESA
„Sporta un aktīvās atpūtas
iespējas”
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Nr.
p.k.
12.

Iesniedzējs
Pašvaldības
policija

12.
2.
12.
3.

Priekšlikums
1)nepieciešams modernizēt un paplašināt
Pašvaldības policijas personālsastāvu (2x) ar
mērķi nodrošināt nepārtrauktu darbības servisu.
2)paplašināt un modernizēt videonovērošanas
sistēmu pilsētā (pie atpūtas vietām, parkos,
sporta iestāžu un izgl.iestāžu tuvumā utml.
3)mūsdienu prasībām atbilstošu sabiedrisko
tualešu ierīkošana (diennakts)

Atbalstīts vai
noraidīts
Atbalstīts
daļēji

Pamatojums

Piezīmes

2012.g. personālsastāvs palielināts
iespēju robežās. Nākotnē plānojama
atbilstoši situācijai.

Precizējumi iekļauti ESA
„Sabiedriskā drošība un
kārtība”
Iekļauts Investīciju plānā

Atbalstīts
daļēji

Pirms tam jāizvērtē nepieciešamība pie
konkrētie objektiem
Pakalpojums
tiek
nodrošināts
sadarbībā
ar
Valmieras
suņu
patversmi.
Jautājumu
Smiltenes
novadā iespējams risināt sadarbībā ar
Smiltenes valsts tehnikumu.

Investīciju plānā WC
iekļautas sabiedriskajos
objektos
Precizējumi iekļauti ESA
„Sabiedriskā drošība un
kārtība”

Atbalstīts

12.
4.

4)aktuāla ir klaiņojošu dzīvnieku problēma
novadā un to izvietošana pēc noķeršanas
(nepieciešama sava Novada dzīvnieku patversme)

Atbalstīts
daļēji

12.
5.
12.
6.

5)rast risinājumu bezpajumtnieku izmitināšanai
ziemā un nakts patversmes ierīkošanai

Atbalstīts

Iekļauts Investīciju plānā

6)jāpapildina dati par Smiltenes novada
pašvaldības policijā saņemto un reģistrēto
informācija
1)attīstības programmas 1. redakcijas
stratēģiskajā daļā un rīcības plānā trūkst
tematisks skatījums uz novadu un tā lomu
reģionā un valstī.
2)Pašreizējās situācijas analīzē ir uzskaitīti
realizētie projekti Smiltenes novadā 2010.-2012.
gadā, tomēr aicinām attīstības programmu
papildināt ar informāciju par realizēto projektu
pēctecību, norādot to saikni ar investīciju plānu.

Atbalstīts

Precizējumi iekļauti ESA
„Sabiedriskā drošība un
kārtība”
Stratēģiskā daļa

3)Attīstības programmas esošajā situācijas
aprakstā - 6.lpp. rakstīts, ka ņemti vērā vietēja
līmeņa plānošanas dokumenti, piemēram –

Atbalstīts
daļēji

13.

13.
2.

13.
3.

Vidzemes
plānošanas
reģions

Atbalstīts

Ir iekļauta tabula ar novada skatījumu
reģionālajā,
nacionālajā
un
starptautiskajā līmenī.

Atbalstīts
daļēji

Realizējamo
projektu
pēctecību
atspoguļo termiņi, kādos tos ir
paredzēts īstenot. Ir pievienota tabula
ar prioritāro projektu sarakstu
teritoriālajā un tematiskajā skatījumā.
ESA pie katras nozares ir iekļauta
informācija
par
realizētajiem
projektiem, un par iesākto projektu
turpināšanas nepieciešamību.
ESA tiek minētas to pilsētu un novadu
programmas, kuras ir izstrādātas un
pieejamas publiski. Metodoloģija

Rīcības plānā; Investīciju
plānā

Stratēģiskā daļa
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Nr.
p.k.

Iesniedzējs

13.
4.
14.

15.

Palsmanes
pieaugušo
tālākizglītības
centrs
U.Rudzītis

Priekšlikums
Gulbenes novada attīstības programma, nav
skaidrs vai un kā tiek ņemta vērā Valkas novada
attīstības programma.
4)Papildus lūdzam novērst neatbilstības Attīstības
programmas
vidēja
termiņa
definētajās
prioritātēs 2.3. nodaļā un 2.4. nodaļā.
Jāiekļauj informācija par Palsmanes pieaugušo
tālākizglītības centra darbību

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Piezīmes

nenosaka par obligātu prasību ņemt
vērā visas apkārtējo teritoriju attīstības
programmas.
Atbalstīts

Stratēģiskā daļa

Atbalstīts

Precizējumi iekļauti ESA
„Izglītība”

Pie uzņēmumiem jāiekļauj SIA „Vudlande”
Neto apgrozījums 2010.g. 5,55M LVL

Atbalstīts

Precizējumi iekļauti ESA
„Ieguves un apstrādes
rūpniecība”
Precizējumi iekļauti ESA
„Autoceļi un transporta
infrastruktūra”; Investīciju
plānā; pielikumā iekļauta
ceļu karte
Precizējumi iekļauti ESA
„Autoceļi un transporta
infrastruktūra”; pielikumā
iekļauta ceļu karte
Investīciju plānā

16.

VAS
Latvijas
Valsts
ceļi
Vidzemes
reģ.
Smiltenes nod.

Labojumi un papildinājumi saistībā ar Latvijas
Valsts ceļiem un tiltiem Smiltenes novadā

Atbalstīts

17.

A/S
„Latvijas
Valsts
meži”
Austrumvidzemes
mežsaimniecība
Smiltenes
pag.
dzīvojamo māju
apbūves gabalu
„Kamaldiņa”
īpašnieki

Informācija par A/s „LVM” īpašumā esošajiem
ceļiem un plānotaļiem ceļu būves un
rekonstrukcijas darbiem.

Atbalstīts

Lūdzam iekļaut Smiltenes novada attīstības
programmā 2012.-2018.gadam:
1)Kamaldiņas ceļa izbūvi uz dzīvojamo māju
apbūves gabaliem Smiltenes pag. „Kamaldiņas”.

Atbalstīts

Projekts īstenojams
zemes īpašniekiem

2)Uzstādīt elektrotransformatoru ar lielāku
jaudu, lai nodrošinātu elektroenerģijas padevi, jo
šobrīd elektroenerģija daudziem apbūves gabalu
„Kamaldiņas” īpašniekiem nav pieejama.

Atbalstīts
daļēji

Elektrotransformatora jaudas un tā
uzstādīšana ir Latvenergo funkcija,
pašvaldība var izvērtēt šī apbūves
gabala nozīmību novada attīstībai un
sadarbībā ar zemes īpašniekiem lūgt
Latvenergo
palielināt
elektrotransformatora jaudu, tomēr
finansējums jaudu palielināšanai būs

18.

18.
2.

sadarbībā

ar

Stratēģiskā daļa
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Nr.
p.k.

Iesniedzējs

Priekšlikums

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Piezīmes

jānodrošina
apbūves
gabala
īpašniekiem.
Stratēģijā
zem
rīcības
virziena
„pieejami mājokļi” tiks iekļauts jauns
pasākums „Elektrības pieslēgumu
nodrošināšana mājokļiem”
19.

TLMS „Smiltene”

19.
2.

20.

Dabas
aizsardzības
pārvalde

1)Lai studija pilnvērtīgi strādātu un būtu radīta
patīkama vieta tūristu uzņemšanai, patreizējā
lielākā problēma ir telpu siltināšana.
Jāstrādā
pie
telpu
saglabāšanas
un
labiekārtošanas.
2)Saistībā ar Smiltenes novada attīstības
programmas 2012.-2018.g. sastādīšanu studijas
ieceres:
Siltas, mājīgas telpas, kurās patīkami strādāt un
apmeklētājiem dot iespēju vērot aušanu un
pašiem apsēsties pie stellēm;
Padoma sniegšana un prasmju apgūšana arī citu
rokdarbu iesācējām - adītājām, tamborētājām;
Konsultācijas par etnogrāfiski pareizu tautastērpu
izgatavošanu gan novada koru un deju kolektīvu
vajadzībām, gan individuāliem pasūtītājiem;
Amatniecības meistaru radīto izstrādājumu
popularizēšana
un
veiksmīga
iekļaušana
mūsdienu interjerā;
Kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana
skolu audzēkņiem, iespēja darbmācības stundas
noturēt studijas telpās.
Smiltenes novadā atrodas vairākas īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas: dabas liegumi
„Launkalne”, „Lielais purvs”, „Mežole”, „Rauza”
un „Šepka”, dabas pieminekļi: aizsargājamie
dendroloģiskie stādījumi „Palsmanes parks” un
„Silvas dendrārijs, aizsargājamās alejas „Bilskas
aleja” un „Jaunsmiltenes aleja”, ka arī

Atbalstīts

Stratēģiskā daļa; investīciju
plāns projekts par ēkas
rekonstrukciju

Atbalstīts

Kopumā programmā ir iekļauti projekti
par amatu saglabāšanu un attīstību
gan pašvaldības sadarbībā ar Valsts
tehnikumu, gan arī studijas telpās

Stratēģiskā daļa

Atbalstīts

Ir papildināta aprakstošā informācija
par aizsargājamajām dabas teritorijām.
Investīciju plānā precizēta informācija
par parkiem, kuriem nepieciešama
attīstība un rekonstrukcija.

Precizējumi iekļauti ESA
„Dabas resursi”,
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Nr.
p.k.

20.
2.

20.
3.

Iesniedzējs

Priekšlikums
aizsargājamie koki (dižkoki). Saskaņā ar likuma
„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”
pielikumu Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas
teritoriju Natura 2000 sarakstā Smiltenes novada
ir iekļauti: Dabas liegumi „ Launkalne”, „Lielais
purvs”, „Mežole”, „Rauza” un „Šepka”,
mikroliegumi „Bērzoles riests” un „Šepkas riests”.
Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu
Smiltenes novadā ir izveidoti 33 mikroliegumi
īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai,
tajā skaitā divi Natura 2000 sarakstā iekļautie
mikroliegumi. Dabas liegumiem „Lielais purvs” un
„Mežole” nav izstrādāti dabas aizsardzības plāni.
Lūdzam
precizēt
Attīstības
programmā
informāciju par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām, Eiropas nozīmes aizsargājamām
dabas
teritorijām
Natura
2000
un
mikroliegumiem atbilstoši iepriekš minētajam.
Lūdzam izvērtēt, vai attīstības plāna rīcībās
(RV1.4., U.1.4.1.) lietojams termins „dabas
ainavas” vai arī piemērotāki ir termini
„kultūrainavas”
vai
arī
„dabas
un
kultūrvēsturiskās
ainavas,”
jo
pārsvarā
paredzētas rīcības, cilvēka veidotajos ainavas
elementos.
Lūdzam precizēt un saskaņot ar Pārvaldi rīcības,
kurās kā partneris norādīta Pārvalde. Lūdzam
ņemt vērā, ka ezeru, ūdenstilpju un
hidrotehnisko būvju apsaimniekošanas plānu
izstrāde nav Pārvaldes kompetencē, ka arī
lūdzam precizēt parkus, kuriem nepieciešama
sakārtošana un rekonstrukcija (Investīciju plāna
120. un 122. punkts), kā arī ņemt vērā, ka parku
apsaimniekošana primāri ir zemes īpašnieka
pienākums. Iesakām numurēt Attīstības plāna

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Piezīmes

Atbalstīts

Precizēts rīcības plāns

Atbalstīts

Precizēts rīcības plāns
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Nr.
p.k.

Iesniedzējs

20.
4.

20.
5.

21.

Jānis

Priekšlikums

teksta lapas.
Izvērtējot Natura 2000 teritoriju izvietojumu,
dabas aizsardzības plānu esamību un Attīstības
programmā paredzētās rīcības, Pārvalde izsaka
viedokli, ka atsevišķas rīcības, kas saistītas ar
infrastruktūras attīstību, var ietekmēt Natura
2000 teritorijas, tomēr visdrīzāk būtiski negatīvas
ietekmes nav paredzamas. Ņemot vērā to, ka
Attīstības programmā nav konkretizētas rīcību
realizācijas vietas un ir paredzēts 2012.gadā
izstrādāt
teritorijas
plānojumu,
savas
kompetences ietvaros izsakām viedokli, ka
lietderīgāk ir veikt stratēģisko ietekmes uz vidi
novērtējumu un izstrādāt vides pārskatu
Smiltenes novada teritorijas plānojumam.
Lai nodrošinātu īpaši izsargājamo dabas teritoriju
aizsardzības prasības un saglabātu novada dabas
un ainavas vērtības, lūdzam papildināt attīstības
programmu sekojoši.
1) Noteikt, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
izbūvējama tikai tā tūrisma infrastruktūra, kas
paredzēta teritoriju, dabas aizsardzības plānos,
Noteikt, ka plānojot ceļu rekonstrukciju, sevišķa
vērība veltāma ainavas vērtību, tajā skaitā
ainaviski
nozīmīgo
koku,
saglabāšanai,
aizsargājamo koku (dižkoku) aizsardzībai, kas
nosakāmi saskaņā ar Ministru kabineta
16.03.2010.noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājmo
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” 38.2.apakšpunktu un
2.pielikumu, kā arī ceļa malās augošo koku, kuros
ir īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes, aizsardzībai.
Zālītis, Iekļaut pasākumu 2014.gadā 3x3 vasaras
nometne.

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Piezīmes

Atbalstīts

Atbalstīts

Atbalstīts
daļēji

Rīcības plānā un Investīciju plānā ir
iekļautas
tematiskās
vasaras

Investīciju plānā
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Nr.
p.k.

Iesniedzējs

Priekšlikums

Atbalstīts vai
noraidīts

22.

Edgars Kalniņš

Iekļaut seminārus par māju siltināšanu un
energoefektivitātes pasākumiem, kamēr tos
atbalsta ES, tā ir lieliska iespēja, lai attīstītos.

Atbalstīts
daļēji

23.

Ezerlejas

1) Nākošajā gadā Balttour 2013 izstādē vajadzētu
veidot kopīgu stendu Smiltenes novadam ar
amatniekiem, kas pārstāv Smiltenes novadu. Tā,
kā to šogad varējām redzēt Latgales stendā.
2) Rast iespēju piedalīties braucienos uz
sadraudzības pilsētām arī Smiltenes novada
uzņēmējiem (iespējams arī par saviem
līdzekļiem), tādā veidā dodot iespēju meklēt
jaunus kontaktus un sadarbības partnerus ārpus
Latvijas, paplašināt savu ražošanu un līdz ar to arī
radīt jaunas darba vietas.
3) Uzstādīt Smiltenes novada karti ar atpūtas
iespējām novadā uz novada robežām pie
autoceļiem, kā arī stratēģiski svarīgās vietās,
piemēram, pie kafejnīcas "Ods", vai LN
benzīntankā.
Tādā
veidā
ieinteresējot
garāmbraucējus apmeklēt Smiltenes novada
tūrisma objektus.
4) Sadarboties ar autoceļu uzturētājiem un
sakārtot stāvlaukumus uz lielajiem ceļiem ierīkot tualetes un uzstādīt atkritumu konteineru
urnas.

Atbalstīts

23.
2.

23.
3.

23.
4.

Pamatojums
nometnes, kuras varētu būt arī
nometne 3x3
Jau ir iekļautas sabiedrisko ēku
energoefektivitātes pasākumi; Namu
apsaimniekotāji organizē informācijas
nodošanu iedzīvotājiem.
Jau ir paredzēti sadarbības projekti,
kuri paredz arī tematiskos, tai skaitā,
uzņēmējdarbības sektora sadarbības
projektus.

Piezīmes

Investīciju plānā

Investīciju plānā

Atbalstīts

Jau ir paredzēti sadarbības projekti,
kuri paredz arī tematiskos, tai skaitā,
uzņēmējdarbības sektora sadarbības
projektus.

Investīciju plānā

Atbalstīts

Ir paredzēti projekti, tai skaitā
sadarbībā ar LVC, par informatīvo
norāžu, zīmju, karšu izvietojumu
Smiltenes novadā tā veidojot novada
teritoriju atvērtāku un pieejamāku
tūristiem, apmeklētājiem.

Investīciju plānā

Atbalstīts
daļēji

Stāvlaukumu sakārtošana uz valsts
ceļiem ir AS Latvijas Valsts ceļu
kompetencē, tomēr programmā tiks
uzsvērta pašvaldības vēlme un
nepieciešamība novada attīstībai veikt
valsts
autoceļu
rekonstrukciju,
iekļaujot
arī
autostāvvietas,
apgaismojumu apdzīvotajās vietās
Grundzālē un Launkalnē, paredzēt

Rīcības plānā
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Nr.
p.k.

Iesniedzējs

23.
5.

24.

1.redakcijas
sabiedriskās
apspriešanas
sanāksmes
protokols
Smiltenē

24.
2.
24.
3.
24.
4.

1.redakcijas
sabiedriskās
apspriešanas
sanāksmes
protokols
Palsmanē

24.
5.
24.
6.

J.Butņicka

24.

J.Butņicka

Priekšlikums

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums
likvidēt satiksmes drošības melnos
punktus (Smiltenes A2 šosejas
viadukts).
Smiltenes novada pašvaldība rosina
veidot uzņēmēju konsultatīvo padomi,
kas paredzētu regulāras pašvaldības un
uzņēmēju sanāksmes un diskusijas par
novada
attīstību,
paredzamajiem
projektiem un sadarbību.

Piezīmes

5) Vismaz reizi ceturksnī rīkot uzņēmēju tikšanos
ar domes darbiniekiem, lai rezumētu padarīto un
apspriestu turpmākos darbus.

Atbalstīts

Paredzēt
arī
Kalnamuižas
ūdenssaimniecības attīstību

ciema

Atbalstīts

Investīciju plānā

Smiltenes pilsētas Limbažu ielas izbūve, jāizbūvē
Vidzemes un Vēju ielas
Bruģa seguma atjaunošana no Valsts tehnikuma
uz Smilteni gan ir vajadzīgs un atbalstāms
projekts
J.Pērle Palsmanes pamatskolai nepieciešams:
-programma bērniem ar mācīšanās grūtībām, lai
varētu nokārtot eksāmenus;

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā

-izveidot sporta centru, kas ietver sporta
laukumu, sporta zāli un kurā darbojas arī jauniešu
centrs
Pie augstākās izglītības ieteicams minēt arī
Valmieru. Jābūt sadarbībai, arī pašvaldību
projektos
Novada aktīvos uzņēmējus un to ienākumu

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts

Precizējumi iekļauti ESA
„Sadarbība ar apkārtējām
pašvaldībām”

Atbalstīts

Precizējumi iekļauti ESA

Noraidīts

Rīcības plānā

Blakus esošajā Palsmanes speciālajā
internātpamatskolā
ir
šāda
programma.
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Nr.
p.k.
7.

Iesniedzējs

25.

1.redakcijas
sabiedriskās
apspriešanas
Izglītības darba
grupas protokols

25.
2.

25.
3.

M.Vestfāle

25.
4.
25.
5.
25.

V.Elstiņa
I.Auga

Priekšlikums
pieaugumu atspoguļot pa uzņēmējdarbības
jomām . VARAM sniegs datus.
I.Vergina: Piedāvā katrai izglītības iestādei minēt
darbības virzienus un iespējamās attīstības
vīzijas, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu
izglītību, rosinātu jauniešus nebraukt projām no
novada. Laukos kā viena no iespējām ir attīstīt
lauku skolas kā kopienu centrus.
Novadam ir jāizstrādā novada izglītības attīstības
stratēģija.
Smiltenes
novada
izglītības
attīstības
programmas izstrāde, kas atspoguļotu novada
redzējumu par izglītības iestāžu attīstību 7 gadu
un ilgākā periodā.
Blomes pamatskolā nepieciešams:
atbalsta rīcības un metodikas kā
audzēkņiem, tā pedagogiem
nepieciešama
starpinstuticionālā
sadarbība
(Sociālais
dienests,
bāriņtiesa utml.),
atbalsta
personāls
audzēkņiem
(psihologs un citi speciālisti),
sporta pasākumu organizators,
izglītības iestādei – sporta inventārs un
aprīkojums.
Jāsagatavo skolu apraksti pēc vienota
principa par pamatu ņemot labāko
piemēru
Grundzāles pamatskolā nepieciešams:
skolas sporta laukums.
Palsmanes speciālā internātskola saņem valsts

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Piezīmes
„Uzņēmējdarbības vide”

Atbalstīts

Precizējumi iekļauti ESA
„Izglītība”/ Rīcības
plānā/ESA analīzes
kopsavilkumā

Atbalstīts

Rīcības plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts

Precizējumi iekļauti ESA
„Izglītība”

Atbalstīts

Investīciju plānā

Neatbalstīts

Jautājums jārisina novadā kopumā.

Investīciju plānā
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Nr.
p.k.
6.

Iesniedzējs

25.
7.
25.
8.

D.Pērle

25.
9.

I.Gruzdāne

25.
10.

M.Jansone:

Priekšlikums
mērķdotācijas speciālo programmu apguvei
bērniem ar īpašām vajadzībām. Mācās skolēni no
citiem novadiem. Nepieciešams:
izveidot un atvērt pirmsskolas izglītības
programmu,
PSI pilnveidot profesionālās pamatizglītības
tehnisko aprīkojumu – kokapstrādes darbgaldus,
aprīkojumu ēdienu gatavošanas nodarbībām.
Palsmanes pamatskolai nepieciešams:
programma bērniem ar mācīšanās
grūtībām,
lai
varētu
nokārtot
eksāmenus,
izveidot sporta centru, kas ietver
sporta laukumu, sporta zāle un kurā
darbojas arī jauniešu centrs.
Launkalnes sākumskola nodrošina pirmsskolas
izglītību. Izglītības iestādei ir sociāla rakstura
ievirze, jo bērni nāk no sociālā riska ģimenēm,
bieži internātā pavada visu nedēļu.
Nepieciešams:
labiekārtot internātu,
izveidot diennakts centru.
Bilskas pamatskola veidojas kā pagasta sporta un
kultūras centrs. Atjaunotā sporta zāle, trenažieru
zāle ir noslogotas arī vakaros, nāk bērni un
pieaugušie. Veidojas paaudžu klubiņi. Jau tagad ir
iespējams iesaistīties mūžizglītībā, sniedzot IT
apmācības. Ir paredzēts veidot māmiņu klubu.
Nepieciešams:
mājturības
apmācībai
iegādāties
šujmašīnas.

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Piezīmes

Jāpamato Smiltenes novada izglītības
attīstības koncepcijā.
Blakus atrodas Palmanes PII, kur tiek
nodrošināta programma.
Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts
daļēji

Blakus atrodas Palmanes SI, kur tiek
nodrošināta programma.

Investīciju plānā

Atbalstīts

Jāpamato Smiltenes novada izglītības
attīstības koncepcijā.

Investīciju plānā

Atbalstīts

Jāpamato Smiltenes novada izglītības
attīstības koncepcijā.

Investīciju plānā, ESA
kopsavilkumā
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Nr.
p.k.

Iesniedzējs

25.
11.

I.Raiskuma

25.
12.

I.Vergina

25.
13.

V.Mālkalne

25.
14.

A.Miķe:

25.
15.

S.Rudzīte:

Priekšlikums
pagasta telpās ierīkot internātu.
Trīs Pakalnu sākumskola ir „eko” skola un ievieš
vides izglītību, to integrējot mācību programmā
un procesā
Nepieciešams:
sporta un rotaļu laukums.
Smiltenes Centra vidusskola ir vienīgā izglītības
iestāde novadā, kas pieejama cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. 420 skolēni. Skolā mācās no 5 g.
vecuma līdz 12.klasei. Ir pietiekoša materiālā un
cilvēku kapacitātes bāze, lai izglītības iestāde
kļūtu par mūžizglītības centru, interešu izglītības
un jaunatnes centru.
Nepieciešams:
Piebūves celtniecība.
Mūžizglītības iespēju paplašināšana.
Smiltenes ģimnāzijai ir nepietiekamas telpas
bibliotēkai un virtuvei. Taču, samazinoties
skolēnu skaitam, šo jautājumu iespējams risināt.
Populārāka
kļūst
profesionālā
izglītība.
Nepieciešams:
inventārs profesiju apguvei.
Smiltenes ģimnāzijai nepieciešami palīglīdzekļi
dislekcijas un disgrāfijas gadījumiem. Pedagogu
apmācība, lai strādātu ar bērniem, kuriem ir šie
traucējumi.
Līdztekus vajadzīgas atšķirīgas programmas un
metodes, lai strādātu ar īpaši apdāvinātiem
bērniem.
PII „Pīlādzītis” ir novada PII metodiskais centrs,
koordinācijas centrs. Pedagogi ir izstrādājuši un

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Atbalstīts

Piezīmes

Investīciju plānā, ESA
kopsavilkumā

Atbalstīts
daļēji

Jāpamato Smiltenes novada izglītības
attīstības koncepcijā.

Rīcības plānā un investīciju
plānā, ESA kopsavilkumā

Atbalstīts
daļēji

Jāpamato Smiltenes novada izglītības
attīstības koncepcijā.

Rīcības plānā un investīciju
plānā.

Atbalstīts
daļēji

Jāpamato Smiltenes novada izglītības
attīstības koncepcijā.

Investīciju plānā.

Atbalstīts
daļēji

Jāpamato Smiltenes novada izglītības
attīstības koncepcijā.

Investīciju plānā
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Nr.
p.k.

Iesniedzējs

25.
16.

I.Vergina

25.
17.

H.Balodis:

25.
18.

I.Joksts

Priekšlikums
darbā izmanto autorprogrammu – ietvertas
latviskā identitāte, dzīvesziņa, tradīcijas.
Nepieciešama:
programmu izstrāde bērniem ar
valodas traucējumiem,
atbalsta personāls PII – logopēdi,
psihologi,
psihologu metodisko apvienību,
nepieciešama materiālā bāze bērnu
apmācībai – didaktiskās spēles,
atbilstošas rotaļlietas (nepieciešam
jauno
programmu
augstajām
prasībām, kā jāsagatavo bērni 1.klasei),
nepieciešams
sporta
laukuma
aprīkojums un iekārtas,
logopēdiskā kabineta aprīkošana.
Iespējams jāveido psiholoģiskās palīdzības centrs
novadā. Līdzīgs centrs darbojas Cēsīs.

Smiltenes Mākslas skolai samazinās valsts
atvēlētais finansējums, bet kultūrizglītības
iestādēs audzēkņu skaits ik gadus palielinās.
Nepieciešams:
Smiltenes
Mākslas
skolas
energoefektivitātes
pasākumi
un
apkures katlu rekonstrukcija.
Smiltenes pilsētas BJSS arī pieaug bērnu skaits,
tomēr bērnu fiziskās sagatavošanās prasmes un
iemaņas ir samazinājušās. Aktīva fiziskā aktivitāte
pozitīvi ietekmē bērna veselību.

Atbalstīts vai
noraidīts

Atbalstīts
daļēji

Pamatojums

Jāpamato Smiltenes novada izglītības
attīstības koncepcijā. BĢAC piedāvā
pakalpojumu.

Piezīmes

Investīciju plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā
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Nr.
p.k.

Iesniedzējs

26.

1.redakcijas
sabiedriskās
apspriešanas
PUBLISKĀS
PĀRVALDES
un
TEHNISKĀS
INFRASTRUKTŪRA
S darba grupas
protokols

26.
2.

A.Zvejniece

26.
3.

G.Kukainis

26.
4.
26.
5.
26.
6.

A.Zvejniece

26.
7.
26.
8.

L.Karlsone

A.Zvejniece

Priekšlikums
Nepieciešama:
sadarbība ar pilsētas vispārizglītojošām
skolām sportisko bērnu atbalstam,
nepieciešama sporta skolas renovācija.
G.Kukainis Ir svarīga ūdenssaimniecības attīstība
Mēru ciemā, sliktā stāvoklī ir ūdenssaimniecības
sistēma.
A.Mežulis Piedāvāju iekļaut vienotu projektu
Mēru ciema ielu kompleksā rekonstrukciju, kas
paredz arī ūdensapgādes rekonstrukciju un
apgaismojuma ierīkošanu.
Svarīgi ir sakārtot Valsts ceļu no dolomīta
raktuvēm Grundzāles pagastā līdz šosejai A2
~3km garumā. Jāizskata ar PPP iespējas.
Nepieciešama asfaltēšana Tilta ielai 600 m, arī
300 m ir jāapgaismo, kas ir Valsts ceļš Grundzāles
pagastā.
Grundzāles iedzīvotājiem svarīga ir brīvdabas
estrādes izbūve. Tāme būs pāri LVL 100 000.
Nedrīkst aizmirst tiltu rekonstrukciju, kas ir
pašvaldības īpašums.
Tiek apspriesta iespēja Bilskas kultūras nama
ēkas iegādei un izveidei piesaistīt privātos
uzņēmējus.
Ir nepieciešama Mēru ciema ielu apgaismošana
un rekonstrukcija.
Līdz 2018.gadam ir jāparedz skolas sporta
laukuma izveide Grundzāles pagastā, ir jāiekļauj
investīciju plānā.

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Piezīmes

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts

Rīcības plānā

Atbalstīts

Rīcības plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts
daļēji

Atbalstāms tikai ar privāto līdzekļu
piesaisti, jo Bilskas skolā ir piemērota
zāle.

Investīciju plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā
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Nr.
p.k.
26.
9.

Iesniedzējs
M.Rungulis
M.Lazdiņš

26.
10.

M.Treijere

26.
11.
26.
12.

M.Treijere
M.Treijere

26.
13.
26.
14.

G.Bogdanovs

26.
15.

U.Birkenšteins

Priekšlikums
Nepieciešama apgaismojuma ierīkošana A2
vismaz 1 km garā posmā A2 krustojumā ar V235,
kā arī A2 šosejai pie viadukta, lai braucēji
diennakts tumšajā laikā nepabrauktu garām
pagriezienam uz Smiltenes pilsētu kā no Rīgas
puses, tā no Alūksnes puses.
Nozīmīgs ir ceļa posms no A2 līdz Launkalnes
centram
(valsts
ceļš
V235),
seguma
rekonstrukcija, apgaismojums.
Brantu pagastam paliek prioritārs viens projekts ielu attīstība, kuram jāpievieno vēl Ezera iela 300 m.
Smiltenes pagasts – jāpievieno Brutuļu un Līgo
ielas apgaismošana.
Vēl ir jāīsteno sociālās istabas projekts Smiltenes
pagastā, kura varētu atrasties pagasta mājas
pagrabā. Tur atrastos veļas istaba, duša, tiktu
piedāvāti alternatīvie sociālie pakalpojumi.
Būtiski būtu apgaismot ceļa P24 posmu no
pilsētas robežas līdz Pagriezienam uz Kalnamuižu
(~300m), jo tur ir daudz gājēju.
Blomes pagastam nav vajadzīgs pirmais projekts
– energoefektivitātes paaugstināšana. Svarīga ir
ūdenssaimniecības attīstība. Otrais ir ielas, arī
būtiska ir Jeberlejas estrādes rekonstrukcija un
labiekārtošana. Tas varētu būt trešais projekts
Variņos valsts ceļš (V268) ir sliktā stāvoklī, kurš
savieno SIA „Palsa” fermu - 500 liellopi, tiek
pārvadātas kravas, skābbarība, izdangāts, valstij
piederošais tilts arī ir avārijas stāvoklī. Tuvākajā

Atbalstīts vai
noraidīts
Atbalstīts

Atbalstīts

Atbalstīts

Pamatojums

Piezīmes
Rīcības plānā

Investīciju plānā/
„teritoriālo vienību
prioritārie investīciju
projekti”
Investīciju plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā/„teritoriālo
vienību prioritārie investīciju
projekti”

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā/
„teritoriālo vienību
prioritārie investīciju
projekti”

Atbalstīts

Rīcības plānā
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Nr.
p.k.

Iesniedzējs

26.
16.

U.Birkenšteins

26.
17.
26.
18.
26.
19.

A.Lapiņš

26.
20.

G.Markss

27.

1.redakcijas
sabiedriskās
apspriešanas
KULTŪRAS darba
grupas protokols

27.
2.

Z.Krūmiņa:.

27.

I.Kauliņa

G.Kukainis
T.Podniece

Priekšlikums
laikā SIA „Palsa” būvēs vēl vienu mājlopu novietni
500 liellopiem.
Jāsakārto Valsts ceļš no Grundzāles caur Palsmani
un Variņiem līdz Ūdrupei ( V247, V248, V249
posmi) – vēlams noasfaltējot. Ceļš šķērso vairākas
apdzīvotās vietas. Pa šo ceļu tiek veikti
sabiedriskie
pārvadājumi,
dolomītu
transportēšana no karjera, mežsaimniecības
transports
Jaunajai novada kapsētai jāplāno līdzekļi izpētei
un sagatavošanai
Jāplāno arī sociālās mājas, dzīvokļu izveide. Tam
ir nepieciešami LV 200 000.
Pie pašvaldības sadarbības ir jāpiemin Valmiera –
sabiedriskie
pārvadājumi,
Strenči
–
psihoneiroloģiskā slimnīca.
Valmierā darbojas Vidzemes Olimpiskais centrs,
izglītības saiknes, hokeja halle. Tā ir mūsu
sadarbība ar apkārtējām pašvaldībām.
Problēma ir nelielais finansējums uz vienu
iedzīvotāju
grāmatu,
periodikas
iegādei.
Piemēram, Aumeistaru bibliotēkā tas ir tikai 0,37
Ls uz vienu cilvēku. Lasītājiem nepieciešamas
jaunas grāmatas un periodika, bet mēs to
nevaram iegādāties.
Investīciju plānā ir jāieliek projekts „Sabiedriskā
interneta pieejas punkta izveide Silvas ciemā”.
Ļoti nozīmīga ir novada bibliotēkas attīstība, jo
pieaug bibliotēku apmeklētāju skaits
Ir jāparedz Lietišķās mākslas studijas attīstība.

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Piezīmes

Atbalstīts

Rīcības plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts

Precizējumi iekļauti ESA
„Sadarbība ar apkārtējām
pašvaldībām”

Atbalstīts

Precizējumi iekļauti ESA
„Sadarbība ar apkārtējām
pašvaldībām”

Noraidīts

Tās nav investīcijas, bet kārtējais gada
budžets un tā plānošanas prioritātes
un principi

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā
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Nr.
p.k.
3.

Iesniedzējs

Priekšlikums
Šobrīd telpas ir aukstas, problēmas ar apkuri, ir
jāveic telpu remonts, labiekārtošana. Aukstajā
laikā ir grūti atrasties tādās telpās.
Studijā darbojas daiļamata meistari, studijā ir
stelles. Arī bērni un jaunieši labprāt vēlētos
mācīties aust. Studija ik gadus piedalās izstādēs.
Bet nepieciešami materiāli, kurus patlaban pērk
privāti.
Nepieciešams paredzēt modernu kinoteātra
aprīkojumu.
Būtiski, lai Smiltenes Jāņu kalna teritorija ar
estrādi būtu investīciju plānā, jo šī teritorija ir
jāsakārto.
Nepieciešams
rīcības
virziens
vai
tml.
„Uzņēmējdarbības veicināšana”, kur kā viens
uzdevums varētu būt saistīts ar elektrības
pieslēgumu nodrošināšanu.

27.
4.
27.
5.

A.Lapiņš

28.

1.redakcijas
apspriešanas
UZŅĒMĒJDARBĪB
AS darba grupas
protokols nr.4.

28.
2.

G.Mūrniece

Uzņēmējiem
nepieciešamas
savstarpējas tikšanās

28.
3.

G.Mūrniece

28.
4.

G.Mūrniece

28.
5.

G.Mūrniece

P.Jansone

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Piezīmes

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts
daļēji

Elektropieslēgumi
funkcijas

ir

Latvenergo

Stratēģiskajā daļā zem
Uzdevuma „Veicināt biznesa
un inovāciju attīstību”
jāiekļauj jauns pasākums
„elektrības pieslēgumu
nodrošināšana”
Rīcības plāns

regulāras

Atbalstīts

Jau ir iekļauts projekts par konsultatīvo
padomju attīstību.

Nepieciešams izveidot teritorijas pie pilsētas ar
inženiertīkliem, kur uzņēmēji varētu izvietot
ražotnes
Smiltenes pilsētā nepieciešams atrisināt 1)
peldbaseinu, 2) daudzstāvu māju Kalēju ielā;
Tautas daiļamatnieku ēku Atmodas ielā.
Uzņēmējus satrauc Smiltenes luterāņu baznīcas
stāvoklis. Rekonstrukcija un labiekārtošana ir
iepējama ar vietējo uzņēmēju līdzdalību, tikai
kādam jāuzņemas organizatoriskā puse. Jāiekļauj
šāds uzdevums.

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā

Atbalstīts

Rīcības plānā
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Nr.
p.k.
29.

29.
2.

29.
3.
29.
4.
29.
5.

29.
6.

29.
7.

Iesniedzējs

Priekšlikums

1.redakcijas
apspriešanas
SOCIĀLĀS darba
grupas protokols
nr.5.

Variņu pagasta iedzīvotāji vēlētos, lai tiek
paplašināta veselības pakalpojumu pieejamība,
piemēram,
būtu
nepieciešams
atjaunot
(Smiltenē) dzemdību nodaļu. Telpas un speciālisti
būtu pieejami.
ir nepieciešams redzējums par sadarbību ar
izglītības iestāžu atbalsta personālu, jo sociālā
joma ir ciešā saskarē ar izglītības jomu,
piemēram, atsevišķās jaunās māmiņas vēl ir
skolnieces, līdz ar to ir iespējama un
nepieciešama starpinstitucionāla sadarbība,
piemēram, ar Smiltenes novada Bērnu un
ģimenes atbalsta centru.
ir jādomā gan par Sociālā dienesta darbinieku
nepietiekamo skaitu, gan par nepietiekošajām
pakalpojumu sniegšanas telpām.
Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcai ir daudz
uzlabojamā;
Visiem novada sociālajiem darbiniekiem ir
atbilstoša
izglītība.
Katram
sociālajam
darbiniekam nepieciešama atsevišķa telpa
darbam ar klientiem.
Nepietiekami skaidra ir pašvaldības koncepcija
par atbalstu personām ar īpašām vajadzībām, it
īpaši pieaugušiem cilvēkiem, būtu nepieciešams
centru personām ar garīgu invaliditāti līdzīgs kā,
piemēram, Valmierā ir izveidota „Iespēju māja”.
Esošās situācijas raksturojumā ir nepieciešams
papildināt informāciju par Smiltenes novada
Bērnu un ģimeņu atbalsta centra sniegtajiem

Atbalstīts vai
noraidīts
Atbalstīts
daļēji

Pamatojums
Atbilstoši valsts politikai, Smiltenē arī
nākotnē būs aprūpes slimnīca

Atbalstīts

Atbalstīts
daļēji

Piezīmes
Investīciju plānā

Rīcības plānā

Jāpamato ar plānošanas dokumentiem

Atbalstīts

Rīcības plānā

Atbalstīts

Rīcības plānā

Atbalstīts
daļēji

Atbalstīts

Jāpamato ar plānošanas dokumentiem

Rīcības plānā
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Nr.
p.k.

29.
8.

Iesniedzējs

Priekšlikums
pakalpojumiem
(nepilngadīgo
māmiņu
programma, bērnu emocionālā programma,
bēbīšu skoliņa, u.c.), kā arī Investīciju plānā
ietvert telpu rekonstrukcijas projektu ilgstošas
sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai
bērniem; Jāveido jaunas atbalsta grupas.
Investīciju plānā ir nepieciešams ietvert
audžuģimeņu konsultāciju centra izveidi. To
iespējams veidot uz BĢAC bāzes.
Investīciju plāna sadaļas „RV2.4: Attīstīti un
pieejami veselības un sociālās aprūpes
pakalpojumi” pilnveidošanas darba rezultāts un
atbilstošie precizējumi citās Programmas
Stratēģiskās daļas nodaļās ir doti pielikumā Nr.2
Darba grupas dalībnieki vienojās, ka
Rīcības plāna uzdevums „U2.4.5.Attīstīt
veselības pakalpojumus” tiek papildināts
ar jaunu pasākumu „Nodrošināt
veselības pakalpojumu pieejamību un
attīstību”, paredzot, ka kā sadarbības
partneri var būt arī privāti praktizējoši
ārsti.
Darba grupas dalībnieki vienojās, ka
„RV3.3:
Labiekārtotas
sabiedriskas
nozīmes teritorijas un objekti” ietvaros ir
jāizveido jauns uzdevums „U3.3.7.
Uzlabot sociālo pakalpojumu un
veselības
aprūpes
pakalpojumu
sniedzēju infrastruktūru”. Darba grupas
dalībnieki vienojās, ka Sociālās palīdzības
punkti (istabas) līdz šim izveidoti

Atbalstīts vai
noraidīts

Atbalstīts

Pamatojums

Piezīmes

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā
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Nr.
p.k.

30.

Iesniedzējs

1.redakcijas
apspriešanas
UZŅĒMĒJU
TIKŠANĀS
sanāksmes
protokols nr.5.

30.
2.
30.
3.
30.
4.

31.

31.
1.
31.
2.
31.
3.

1.REDAKCIJAS
SABIEDRISKĀS
APSPRIEŠANAS
APTAUJAS
KOPSAVILKUMS
Par Esošā
situācijas analīzi

Priekšlikums
Palsmanē un Blomē. Šādi punkti jāveido
pārējos pagastu centros, izņemot Brantu
pagastā. Bilskā šāds punkts tiek veidots.
Variņos jāatjauno feldšerpunkta darbība.
Sociālajos namos vai pašvaldības dzīvojamajā
fondā jāveido arī servisa dzīvokļi (pieejami
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem).
Nepieciešama sporta internāta izveide Smiltenē.

Atbalstīts vai
noraidīts

Atbalstīts
daļēji

Pamatojums

Piezīmes

Esošos pilsētas izglītības iestāžu
internātus ir iespējams izmantot
sporta internāta vajadzībām

Jāatjauno Brīvības piemineklis Smiltenes pilsētas
kapos.
Jāparedz industriālo teritoriju attīstība un izveide

Atbalstīts

Kapu rekonstrukcijas ir
iekļautas investīciju plānā

Atbalstīts

Investīciju plānā

Pilsētai nepieciešams apvedceļš un Limbažu ielas
rekonstrukcija

Atbalstīts
daļēji

Atkritumu šķirošanas laukums Smiltenē un
pagastu centros

Atbalstīts

Iekļauts ESA „Atkritumu
apsaimniekošana”

Pie izglītības iestādēs realizētajiem projektiem
neparādās neviens no Smiltenes ģimnāzijas un
Smiltenes tehnikuma realizētajiem projektiem.
Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Būtiski ir gan pilsētā, gan ciemos
labiekārtot tā, lai šī vide būtu pieejama bērniem

Atbalstīts

Iekļauts ESA „Izglītība”

Atbalstīts

Rīcības plānā

Pilsētas apvedceļa izbūve ir valsts
nozīmes
projekts.
Pašvaldībai
finansējums tik grandiozam projektam
nav pieejams.

Investīciju plānā irparedzēta
Limbažu ielas izbūve
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Nr.
p.k.

31.
4.

31.
5.

31.
6.

31.
7.
31.
8.

31.
9.

Iesniedzējs

Priekšlikums
un pieaugušajiem ar kustību traucējumiem. Īpaši
izglītības un kultūras iestādes
Mūžizglītība. Šobrīd Smiltenes novadā trūkst
mūžizglītības iespējas pieaugušajiem. Formālās
un neformālās izglītības iespējas tiek piedāvātas
bezdarbniekiem, diemžēl strādājošajiem un
citiem interesentiem šādas iespējas ir ļoti
ierobežotas.
Latviskā dzīvesziņa. Smiltenes novadā ir tikai
viena folkloras kopa. Izraugoties novada
attīstības ceļu Smiltenes novads - pasaules
latviskākais novads, būtu jādomā par folkloras un
kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju
pārmantošanu un nodošanu jaunajām paaudzēm.
To lieliski veic un iedzīvina folkloras kopas
Smiltenes funkcionālās ietekmes zona. Vietējais
līmenis. Reģionālais līmenis. Ceļu būves,
veterinārmedicīnas, tūrisma un viesnīcu izglītības
centrs.
Nacionālais
līmenis.
Ceļu
būves
un
veterinārmedicīnas izglītības centrs.
Izmantot esošos resursus un piesaistīt ārzemju
investorus

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Atbalstīts

Atbalstīts
daļēji

Piezīmes

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Vairāku folkloras kopu pastāvēšana
būs iespējama, ja būs vairāk
interesentu dalībai folkloras kopās

Rīcības plānā

Atbalstīts

„Smiltenes funkcionālās
ietekmes zona”

Atbalstīts

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Diezgan bēdīga situācija. Dzīvokļi diezgan
nepamierinātā stāvoklī. Pansionāts – ne pēc tā
standartiem, ko paredz Pansionāts.

Atbalstīts
daļēji

ESA daļēji apmierinoša. Maz tiek strādāts un
domāts pie esošo resursu saglabāšanu, vairāk par
jaunām idejām.

Atbalstīts
daļēji

Dzīvokļi galvenokārt ir privātīpašums.
Pašvaldības dzīvokļi tiks izvērtēti, un
pašvaldības
funkciju
izpildei
nepieciešamie dzīvokļi tiks atbilstoši
uzturēti.
Plānota Smiltenes Sarkanā Krusta
slimnīcas
attīstība,
tajā
skaitā
pansionāta attīstība.
Attīstības programmas uzdevums ir
pamatot investīciju nepieciešamību un
parādīt plānotos investīciju projektus.
Šeit nav iespējams parādīt visu

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā
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Nr.
p.k.

32.
1.

32.
2.

32.
3.

32.
4.

32.
5.

32.
6.

Iesniedzējs

Par Stratēģisko
daļu

Priekšlikums

Nav skaidra
stratēģija.

Smiltenes

novada

Atbalstīts vai
noraidīts

ilgtermiņa

Noraidīts

Vides pieejamība cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Turpināt Smiltenes Centra
vidusskolas paplašināšanu, jo šī ir vienīgā
izglītības iestāde novadā, kas pilnībā piemērota
izglītojamajiem ar kustību traucējumiem. Šīs
izglītības iestādes telpas izmanto arī pieaugušie augstskola un kursi.
Mūžizglītība - Pieaugušo izglītība. Smiltenes
novada bibliotēka ir veiksmīgi uzsākusi piedāvāt
tematiskos
vakarus
pieaugušajiem.
Labā
apmeklētība liecina, ka interese par šo
piedāvājumu sabiedrībā ir liela.
Novada bibliotēkas telpu jautājums vēl arvien nav
atrisināts. Izskatīt iespēju nākotnes bibliotēkā
izveidot auditorijas, telpas pieaugušo izglītošanās
iespējām. Bibliotēkas vide un pieaugušo izglītības
centrs veido lielisku savstarpēju papildināšanos.
Varētu pie kādas skolas uzbūvēt peldbaseinu un
apgaismotu slēpošanas trasi.

Atbalstīts
daļēji

Gribētu nosaukt dažas sabiedriskās lietas, kas
mani uztrauc un interesētu:
1) ceļu stāvoklis Smiltenes pilsētā un

Atbalstīts

Pamatojums
pašvaldībā ikdienā veicamo darbību,
kas saistīta ar uzturēšanu.
Pašvaldībai
jāparāda
sava
specializācija- nozares un virzieni, kur
notiksies līdzekļu koncentrācija.
Likumdošanas
akti
paredz,
ka
Attīstības programma ir vidēja termiņa
dokuments (7 gadiem). Ilgtermiņa
stratēģija
ir
cits
plānošanas
dokuments, kuru pašvaldība plāno
sagatavot.
Jāpamato Smiltenes novada izglītības
attīstības koncepcijā.

Piezīmes

Precizējumi iekļauti ESA
„Izglītība”

Atbalstīts

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Atbalstīts

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Atbalstīts

Tepera sporta kompleksā paredzēta
universālā trase (arī slēpošanai);
Plānots atbalstīt iesākto peldbaseina
būvi.

Investīciju plānā

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā
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Nr.
p.k.

Iesniedzējs

32.
8.

33.
2.
33.
3.
33.

Atbalstīts vai
noraidīts

novada teritorijā
2) Atkritumu šķirošanas laukums
Smiltenē un pagastu centros
3) Sakārtot lielo parku Smiltenē,
4) Tautas lietišķās mākslas studijas
"Smiltene"
telpu
renovācija,
jo
programmā pieminēta tautas tradīciju
un
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšana, bet lai lietas notiktos
nepieciešamas telpas darbu izstādīšanai
un siltas telpas arodu apgūšanai ziemas
mēnešos( pašlaik ziemā studijas telpās ir
problēmas ar siltuma saglabāšanu,
krāsns, kuras, bet telpas ir aukstas).
5) aktīvās atpūtas objektu izveide
Maz tiek pieminēta Launkalnē stratēģiskā
attīstība.

32.
7.

33.
1.

Priekšlikums

Rīcības plāns un
Investīciju plāns

Atbalstīts
daļēji

Pamatojums

Attīstības programma tiek gatavota
novadam kopumā. Ir rīcības, kas
plānotas arī Launkalnē.

Piezīmes

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Maz domāts par jauno ģimeņu piesaistīšanu
novadā, „Dzīvokļi”, darbavietas. Siguldas novads
piedāvā visām iedzīvotāju grupām bezmaksas
bērnudārzs, bērna dzimšanas pabalsts.
Novadā nav vajadzīgas 2 vispārējās vidējās
izglītības iestādes pie pašreizējā skolēnu skaita.
Faktiski tāda pati situācija ir attiecībā uz 3PP un
SCV. Lietderīgi būtu visas 3 minētās iestādes
apvienot, izveidot 1 lielu skolu, attiecīgi ar 1
administratīvo aparātu. Skolas bāzētos 1.-6.kl
pašreizējās 3PP telpās, bet 7.-12.kl. SĢ telpās
Ja vēlamies attīstīt uzņēmējdarbību, ir jārada
labvēlīgi apstākļi.

Atbalstīts

Atbalstīts

Investīciju plānā

Nepieciešams
centrs.

Atbalstīts

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Uzņēmējdarbības

Pilsētā ir maz kultūras pasākumu.

konsultāciju

Noraidīts

Atbalstīts
daļēji

Rīcības plānā

Jāpamato Smiltenes novada izglītības
attīstības koncepcijā.

Nedaudz mazāks kultūras pasākumu
skaits ir saistībā ar kultūras nama

Rīcības plānā
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Nr.
p.k.
4.
33.
5.

33.
6.
33.
7.
33.
8.
33.
9.
33.
10.
33.
11.
33.
12.
33.
13.
33.
14.
33.
15.
33.
16.
33.
17.

Iesniedzējs

Priekšlikums

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Piezīmes

rekonstrukciju.
Trūkst masu pasākumu. Ziemā derētu atjaunot,
agrāk tik iecienītos, slēpošanas pārgājienus.
Ģimenēm ar bērniem pasākumus ar dažādām
atrakcijām.
25.lpp.U.3.3.4. "Kalnamuižas" un pilskalna
teritorijas labiekārtošana.

Atbalstīts

Rīcības plānā

Atbalstīts

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Prioritāte Nr.1 – jaunu darba vietu radīšanas,
uzņēmējdarbības atbalsts.

Atbalstīts
daļēji

Veloceliņu ierīkošana – velotīkla izveide pilsētā
un tuvākajos pagastos.

Atbalstīts

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Tepera sporta un aktīvās atpūtas kompleksa
izveide – slēpošana, nūjošana, skrituļošana.

Atbalstīts

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Pilsētas ezeru attīrīšana.

Atbalstīts

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Atkritumu šķirošanas attīstība.

Atbalstīts

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Sporta laukuma izveide pie Smiltenes Trīs
pakalnu sākumskolas.

Atbalstīts

Investīciju plānā

Mūsdienīgas novada bibliotēkas izveidi ar plašu
grāmatu un citu materiālu (CD, DVD), datu bāzu
klāstu.
Amatniecības centra – amatnieku darbnīcu
izveide.

Atbalstīts

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Atbalstīts

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Veco ļaužu dienas centra izveide.

Atbalstīts

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Vēsturisko Kalnamuižas ēku restaurācija, muzeja
ierīkošana kādā no šīm ēkām.

Atbalstīts
daļēji

Laukiem vēl kaut ko bez ceļiem.

Atbalstīts

Pašvaldība nedrīkst nodarboties ar
uzņēmējdarbību,
bet
var
radīt
labvēlīgāku vidi uzņēmējdarbībai.

Pašvaldība muzeju veido Mēru muižā.
Tehnikumā
plānots
veidot
amatniecības centru.
Pagastos paredzētas ūdenssaimniecību
attīstības,
publisko
teritoriju

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Rīcības plānā

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

109

Smiltenes novada integrētās attīstības programma 2012. – 2018.gadam, Sabiedrības līdzdalība, gala redakcija, IV sējums

Nr.
p.k.

Iesniedzējs

Priekšlikums

Atbalstīts vai
noraidīts

Pamatojums

Piezīmes

apgaismojums, atkritumu šķirošana,
labiekārtošana, u.c.
33.
18.
34.
1.
34.
2.
34.
3.

34.
4.

Uzņēmumu
sadarbība

Sakārtot ceļu infrastruktūru, attīstīt veselības un
sociālos pakalpojumus.

Atbalstīts

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Jāpalīdz uzņēmumiem
Ražotne.

darbību.

Atbalstīts

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā

Slēgt līgumus ar rehabilitācijas centriem u.c. par
iedzīvotājiem izdevīgu sadarbību.

Atbalstīts
daļēji

Radīt apstākļus starptautiskai sadarbībai.
Novada delegācijās uz sadraudzības pilsētām
iekļaut uzņēmējus, aicināt uzņēmējus uz
tikšanām, kad ir ieradušās delegācijas utt.
ar novada domi par darbiem, kurus pašvaldības
uztic un piedāvā pirmo piedāvājumu veikt novadā
reģistrētiem uzņēmumiem, tā veicinot budžeta
līdzekļu apgrozību novada ietvaros.

Atbalstīts

sākt

savu

Atbalstīts
daļēji

Plānots paplašināt un pilnveidot
Smiltenē
pieejamo
pakalpojumu
klāstu.

Rīcības plānā/ Investīciju
plānā
Rīcības plānā

Iespēju robežās, jo ne vienmēr tas ir
iespējams.
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PIELIKUMI
Pielikums nr.1. Publikācijas presē
Pielikums nr.2. Sanāksmju dalībnieku paraksti
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PIELIKUMI
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29.04.2011. Publikācija www.smiltene.lv
01.07.2011. paziņojums www.smiltene.lv
12.07.2011 aicinājums piedalīties aptaujā www.smiltene.lv
26.07. 2011.publikācija www.smiltene.lv
08.09.2011. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem, www.smiltene.lv

31.01.2012. paziņojums par sabiedrisko apspriešanu www.smiltene.lv
13.02.2012. aicinājums uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm www.smiltene.lv

15.05.2012. Sagatavots sabiedriskās apspriešanas kopsavilkums, www.smiltene.lv

07.06.2012. Novada attīstības programmu nodod ministrijai atzinuma saņemšanai, www.smiltene.lv
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