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Ievads
Lai izstrādātu jaunveidojamā Smiltenes novada (Apes, Raunas un Smiltenes novada) attīstības
plānošanas dokumentus: Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.– 2045. gadam,
Smiltenes novada attīstības programmu un Smiltenes novada mobilitātes plānu 2021.2030.gadam, no 2021. gada 1.marta līdz 31. martam tika organizēta divu aptauju – iedzīvotāju
un uzņēmēju, veikšana. Abās aptaujās kopā piedalījās 732 respondenti, un to aizpildīšana bija
anonīma. Aicinājums iedzīvotājiem piedalīties aptaujās tika izplatīts dažādos publiskos
komunikācijas kanālos: pašvaldību tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu kontos, informatīvajos
izdevumos un publiskajā ārtelpā dažādās vietās visu trīs novadu teritorijās, kā arī tieši uzrunājot
potenciālos respondentus (uzņēmējus). No visām iedzīvotāju anketām 77 tika saņemtas papīra
formātā, pārējās – aizpildītas elektroniski.
Iedzīvotāju aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par
jaunveidojamā Smiltenes novada attīstības iespējām, esošajām problēmām (Apes,
Raunas un Smiltenes novadā) un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot
priekšlikumus trim augstākminētajiem attīstības plānošanas dokumentiem.
Iedzīvotāju aptaujā kopā piedalījās 671 respondenti, kas ir 3,7% no
jaunveidojamā Smiltenes novada teritorijas iedzīvotāju kopskaita 2020.gadā1.
Aptaujā bija iekļauti 20 jautājumi, kas bija izvietoti secīgi pa tēmām: 1)
respondenta profils, 2) esošās situācijas novērtējums un 3) jaunveidojamā novada
nākotne.
Uzņēmēju aptaujas mērķis bija noskaidrot uzņēmēju viedokli par jaunveidojamā
Smiltenes novada uzņēmējdarbības vidi, iekļaujot priekšlikumus plānošanas
dokumentos. Uzņēmēju aptaujā kopā piedalījās 61 respondents. Aptaujā bija
iekļauti 19 jautājumi, kas bija izvietoti secīgi pa tēmām: 1) uzņēmuma profils, 2)
esošās uzņēmējdarbības vides novērtējums un 3) jaunveidojamā novada
uzņēmējdarbības vides attīstība.
Abu aptauju rezultāti apkopoti šajā dokumentā, kurš izmantojams jaunveidojamā Smiltenes
novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. Dokuments izstrādāts sadarbībā ar telpiskās
plānošanas uzņēmumu SIA “Reģionālie projekti”, kopdarbā ar Apes, Raunas un Smiltenes novada
pašvaldībām. Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja veikta, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību
attīstības plānošanas procesos. Sabiedrības līdzdalība ir svarīga dokumentu izstrādes sākuma
posmā, jo iedzīvotāji un uzņēmēji var norādīt uz esošām problēmām, kuras būtu jārisina tuvākajos
gados, kā arī ieskicēt vēlamo novada attīstības vīziju, tādējādi jūtoties piederīgāki savam novadam
un sekmējot to, ka novads attīstās iedzīvotājiem un uzņēmējiem vēlamā virzienā. Sabiedrības
paustās vajadzības kalpo par pamatu pašvaldības prioritāšu, veicamo rīcību un īstenojamo projektu
definēšanai.

1 Iedzīvotāju skaits 2020.gada sākumā Apes novadā – 3220, Raunas novadā – 3019, Smiltenes novadā – 11985, kopā
visos trīs novados - 18224 (Centrālā statistikas pārvalde (CSP))
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1. Aptaujas respondentu profils
1.1.

Iedzīvotāju aptauja

1.1.1. Dzīvesvieta
11; 2%

Ciems

Apes novadā

172; 25%

228; 34%

Raunas novadā

322; 48%

260; 39%

Pagasta teritorija (ārpus
apdzīvotām vietām)

Smiltenes novadā

166; 25%

Cits variants

Pilsēta

183; 27%

Respondentu dzīvesvieta - teritorija

Respondentu dzīvesvieta - veids

Skaitliski visvairāk respondentu dzīvo Smiltenes novadā (322 jeb 48% no visiem respondentiem)
un abos pārējos novados – pa 25% respondentu. 2% jeb 11 respondenti norādījuši citu variantu
dzīvesvietai (t.sk. 1 – Apes un Smiltenes novadā, 1 – Smiltenes un Raunas novadā, 1 – Rīgā un
Smiltenē, 2 – Rīgā, 1 – Pierīgā, 1 – Siguldas novadā, 1 – Alūksnes novadā, 1 – Limbažos, 1- Valmierā,
1 – citā novadā). Apskatot respondentu aktivitāti proporcionāli iedzīvotāju skaitam, secināms, ka
aktīvāk aptaujas anketā piedalījušies Apes novada un Raunas novada iedzīvotāji. Aptaujā
piedalījušies 5,3% Apes novada iedzīvotāju, 5,5,% Raunas novada iedzīvotāju un 2,7% Smiltenes
novada iedzīvotāju2. Respondentu dzīvesvietas veida ziņa sadalījums ir salīdzinoši proporcionāls:
34% dzīvo pilsētā, 39% - ciemos, bet 39% - pagasta teritorijā (ārpus apdzīvotām vietām).
147
67

99

94
56

49

56

76

16
Apes novadā
Ciems

Raunas novadā

Smiltenes novadā

Pagasta teritorija (ārpus apdzīvotām vietām)

Pilsēta

Respondentu dzīvesvieta – teritorija un veids
Vienlaikus jānorāda, ka 16 respondenti, kuri norādījuši, ka dzīvo Raunas novadā, norādījuši, ka
dzīvo pilsētā. Visdrīzāk šajā gadījumā respondenti dzīvo Raunā (kam nav pilsētas tiesības, bet tas
ir Raunas novada centrs), tādēļ kopumā varētu uzskatīt, ka kādā no ciemiem Raunas novadā dzīvo
110 respondenti.
2 Iedzīvotāju skaits 2020.gada sākumā Apes novadā – 3220, Raunas novadā – 3019, Smiltenes novadā – 11985, kopā
visos trīs novados - 18224 (CSP)
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Gadījumā, ja respondenti dzīvo kādā no ciemiem, aptaujā tika lūgts precizēt ciema nosaukumu:


Apes novadā respondenti norādījuši, ka dzīvo šādos ciemos: Gaujienā (29), Trapenē (18),
Vidagā (9), Virešos (6), ciemu nenorādīja 3 respondenti.



Raunas novadā: Raunā (61, kas norādījuši, ka dzīvo Raunas ciemā + 16 respondenti, kas
norādījuši, ka dzīvo pilsētā Raunas novadā, tātad kopā 77), Drustos (15), Rozēs (10), Gatartā
(4), Mīlakšās (1), Palsmanē (1) ciemu nenorādīja 4 respondenti.



Smiltenes novadā: Palsmanē (17), Variņos (12), Grundzālē (12), Blomē (7), Mēros (6), Silvā
(6), Vidzemē (6), Bilskā (6), Launkalnē (4), Kalnamuižā (3), Brantos (2), Brutuļos (2), Rauzā
(2), Saltupos (2), Vizlā (2), Grotrūzī (1), Ilgās (1), Lobērģos (1), Mežos (1), Vārniņās (1),
Zeltiņos (12), ciemu nenorādīja 4 respondenti.

1.1.2. Aktivitātes ikdienā un mobilitāte
Iepērkos

139

Apmeklēju kultūras, izklaides pasākumus

154

Saņemu veselības aprūpes pakalpojumus

147

117

Saņemu skaistumkopšanas, sadzīves un citus pakalpojumus

87

122

100

111

110

73

Saņemu sociālos pakalpojumus

60 57

Strādāju attālināti

45 37

Mācos

261261

Mani bērni iegūst profesionālās ievirzes izglītību

121
123

75

36

459

49

498
500

Mani bērni apmeklē bērnudārzu

39 32

88 31

487

54 26 74 24

503

3418 63 30

Raunas novadā

538

111363 42

0

546

200

Smiltenes novadā

202
157

441

74 33

Mani bērni iegūst vidējo izglītību

43

180

422

30

37 46

Darbojos NVO

36

332

Īstenoju uzņēmējdarbību
Darbojos amatiermākslas kolektīvā

Apes novadā

106
129

126

3213 96

236
234

267

179

62 44

Mani bērni mācās pamatskolā

362

222

72

314

314

Strādāju algotu darbu

15

284

356

54

Sportoju un nodarbojos ar aktīvo atpūtu

261

333

119

143

Izmantoju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus

428

154

400
Citur

600

800

1000

1200

Nav aktuāli / neveicu šādas aktivitātes

Vietas, kurās respondenti veic ikdienas aktivitātes
No dažādām ikdienas aktivitātēm respondenti jaunveidojamā Smiltenes novada teritorijā
iepērkas, apmeklē kultūras, izklaides pasākumus, saņem veselības aprūpes pakalpojumus, kā
arī saņem skaistumkopšanas, sadzīves un citus pakalpojumus (piemēram, izmanto bankomātu).
Visretāk pārstāvēti tie respondenti, kuru bērni novada teritorijā iegūst vidējo izglītību, kuri darbojas
NVO vai amatiermākslas kolektīvos. Ārpus jaunā novada teritorijas visbiežāk respondenti dodas
saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, apmeklē kultūras, izklaides pasākumus, iepērkas.
Nozīmīgākās funkcionālās saites Apes, Raunas un Smiltenes novada teritorijai iedzīvotāju
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ikdienas aktivitāšu ziņā ir ar ģeogrāfiski tuvākajām pilsētām Valmieru, Cēsīm, Alūksni, kā arī Rīgu.
Bieži iedzīvotāji norādījuši arī to, ka dažādas aktivitātes veic Igaunijā, retāk Gulbenē,
Jaunpiebalgā, Valkā, Priekuļos, Madonā u.c. vietās Latvijā.
585 jeb 87% respondentu mājsaimniecībā ir privātā automašīna. 53% respondentu norādījuši,
ka ar automašīnu pārvietojas katru dienu. Sabiedrisko transportu katru dienu izmanto tikai 3%
respondentu, bet 75% respondentu norādījuši, ka to neizmanto nekad. Ar velosipēdu katru dienu
pārvietojas 4% respondentu, bet 59% to neizmanto nekad.
41; 6%

80;
12%
158; 24%

74; 11%

359; 53%

1-2 reizes nedēļā

108; 16%

3-5 reizes mēnesī

21; 3%

Nekad

Nekad

Pārvietošanās biežums ar automašīnu

104; 16%

Pārvietošanās biežums ar sabiedrisko
transportu

132; 20%

1-2 reizes nedēļā
202; 30%

3-5 reizes mēnesī
397; 59%

142; 21%
28; 4%

3-5 reizes mēnesī
Katru dienu

501; 75%

Katru dienu

1-2 reizes nedēļā

99; 15%

Katru dienu
238; 35%

Nekad

Pārvietošanās biežums ar velosipēdu

1-2 reizes nedēļā
3-5 reizes mēnesī
Katru dienu
Nekad

Pārvietošanās biežums ar kājām

1.1.3. Respondentu vecums
Respondentu vecuma struktūras
ziņā aptaujā pārstāvētas visas
vecuma grupas. Gandrīz trešdaļa
respondentu ir vecumā 35 – 49
gadi, bet pa 26% respondentu ir
vecumā 19 – 34 gadi un 50 – 64
gadi.
Vismazāk
pārstāvēta
jauniešu vecuma grupa (tikai 6%
no visiem respondentiem), bet
senioru pārstāvniecība aptaujā ir
10%.

66; 10%
37;
6%
177; 26%

177; 26%

214; 32%

līdz 18 gadiem
19 - 34 gadi
35 - 49 gadi
50 - 64 gadi
65 gadi un vairāk

Respondentu vecuma struktūra
6

120

112

100

80

80
53

60
40
20
0

78

10

38

24
2

39

6

2

2

19 - 34 gadi

35 - 49 gadi

50 - 64 gadi

1

līdz 18 gadiem

58

51 49

Apes novadā

Raunas novadā

Smiltenes novadā

15

23 28
0

65 gadi un vairāk

Cits variants

Respondentu vecuma struktūra un dzīvesvieta
Vismazāk respondentu vecumā līdz 18 gadiem dzīvo Raunas novadā (tikai 2 respondenti). Pārējās
vecuma grupas ģeogrāfiski pārstāvētas salīdzinoši proporcionāli iedzīvotāju skaitam katrā no
novadiem.

1.1.4. Informācijas iegūšana par pašvaldību
92; 7% 47; 4%

Pašvaldības mājas lapā
Pašvaldības informatīvajā izdevumā

376; 30%

368; 30%

Pašvaldības sociālo tīklu kontos

362; 29%

Klātienē
Cits variants

Jautājums - kādā veidā Jūs parasti iegūstat informāciju par pašvaldības darbu
Informāciju par pašvaldības darbu iedzīvotāji iegūst, izmantojot dažādus komunikācijas kanālus
(daudzi no tiem vairākus vienlaicīgi). Pašvaldības mājaslapa, informatīvais izdevums, sociālo tīklu
konti ir vienlīdz nozīmīgi informācijas ieguves avoti. Kā citus informācijas ieguves avotus visbiežāk
respondenti norādīja citus cilvēkus (radus, draugus, kaimiņus), kā arī tika minēts laikraksts
“Ziemeļlatvija” un televīzijas kanāls “ReTV”.
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1.2.

Uzņēmēju aptauja

1.2.1. Uzņēmumu atrašanās un darbības vieta
2; 3%

10; 12%

13;
21%
32; 53%

Apes novadā

9; 11%

Raunas novadā

14;
23%

26; 32%

Smiltenes novadā

3; 3%
17; 21%
17;
21%

Rīgā

Apes novadā
Raunas novadā
Smiltenes novadā
Citur Vidzemes reģionā
Visā Latvijā
Citur

Vieta, kur uzņēmums reģistrēts juridiski

Vieta, kur uzņēmums faktiski veic uzņēmējdarbību

Nedaudz vairāk kā puse (53%) no Uzņēmēju aptaujas respondentiem norādījuši, ka to uzņēmums
ir reģistrēts Smiltenes novadā. Kā uzņēmējdarbības veikšanas vietu visbiežāk respondenti
norādījuši Smiltenes novadu (32%), nedaudz retāk norādīts Apes un Raunas novads kā faktiskās
uzņēmējdarbības veikšanas vieta (pa 21% katrā no novadiem). Vairāki respondenti norādījuši
vairākas uzņēmējdarbības veikšanas vietas. Kā citas uzņēmējdarbības vietas norādītas Rīga,
Salaspils, Mārsnēni (Priekuļu novadā).

1.2.2. Uzņēmējdarbības nozare, forma un ilgums
21
13

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts

13

Apstrādes rūpniecība

12
7

1
1
1
1

Lauksaimniecība (augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības)

Mežsaimniecība un mežistrāde
Būvniecība

4

Veselība un sociālā aprūpe

4

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

4

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, tūrisms, viesmīlība

4

Transports un uzglabāšana

2

Cits variants

2

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
Mājsaimniecību kā darba devēju darbība, pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu
sniegšana individuālajās mājsaimniecībās
Māksla, izklaide un atpūta
Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

Uzņēmējdarbības nozare (pēc NACE klasifikācijas)
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Pēc uzņēmējdarbības nozares lielākā daļa respondentu pārstāv lauksaimniecības nozari. Salīdzinoši
bieži norādīts uz vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, automobiļu un motociklu remontu, kā
arī apstrādes rūpniecību un mežsaimniecību un mežistrādi. Pēc uzņēmējdarbības formas lielākā
daļa respondentu pārstāv sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), bet ilguma – lielākā daļa ar
uzņēmējdarbību nodarbojas ilgāk par 10 gadiem. Tomēr gan uzņēmējdarbības nozares, formas un
ilguma ziņā ir pārstāvēti dažādi respondentu profili, kas vērtējams pozitīvi, jo nodrošina
daudzveidību Uzņēmēju aptaujas respondentu vidū.

Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību (SIA)

1; 2% 1; 2%

2; 3%

5; 8%

Zemnieku saimniecība

8; 13%

2-4 gadus
9; 15%

Pašnodarbinātais

10; 16%
41; 67%

Pirmo gadu

39; 64%

Kooperatīva sabiedrība

6; 10%

SIA un zemnieku
saimniecība

5-7 gadus
8-10 gadus
Ilgāk

Uzņēmējdarbības forma

Darbības ilgums

1.2.3. Darbinieki un to mobilitāte
Strādājošo
skaita
ziņā
visbiežāk
respondenti
norādījuši,
ka
to
pārstāvētajos uzņēmumos strādā 1 – 3
darbinieki (49% no aptaujātajiem).
Diezgan bieži pārstāvēti arī citi, lielāki
uzņēmumi (t.sk. 3 uzņēmumi, kuros
strādā vairāk par 50 darbiniekiem), kas
nodrošina
respondenu
profilu
daudzveidību arī šajā ziņā.

3; 5%

5; 8%

1-3

4; 7%

4-9
30; 49%
19; 31%

10 - 20
20 - 50
Vairāk kā 50

Strādājošo skaits

9

7

Smiltenes novads
2

Apes novads
Raunas novads

6

23
10

7
4

23

8

42

7

44

2
2

Citur
Alūksnes pilsēta / apkārtne

1

Cēsu pilsēta / apkārtne

1

Valmieras pilsēta / apkārtne

1

13

44

5

55
10

50

8

0

10

52
20

30

40

50

60

Strādājošo dzīvesvieta
Uzņēmēju aptaujas respondentiem tika lūgts norādīt, kāda ir to strādājošo dzīvesvieta. 23
respondenti norādīja, ka 70% un vairāk to darbinieki strādā Smiltenes novadā, 10 respondenti – ka
Apes novadā, bet 4 respondenti – Raunas novadā. Salīdzinoši bieži tika norādīts, ka 1 – 30%
darbinieku respondentu uzņēmumos ir arī no citām teritorijām (t.sk. Alūksnes pilsētas vai tās
apkārtnes, Cēsu pilsētas vai tās apkārtnes, vai Valmieras pilsētas vai tās apkārtnes, kā arī citām
vietām). Uz jautājumu, vai uzņēmums organizē darbinieku nokļūšanu no dzīvesvietas uz darbavietu
un otrādi, 20% gadījumu tika norādīts, ka darbinieks izmanto uzņēmuma transportlīdzekli, bet 13%,
ka tiek organizēta darbinieku nokļūšana uz un no darbavietas ar kopēju transporta līdzekli, bet
11% tika norādīts, ka darbiniekiem tiek palīdzēts citā veidā.
Jā, darbinieks ikdienā izmanto uzņēmuma transportlīdzekli

22; 31%

14; 20%
9; 13%

18; 25%

8; 11%

Jā, organizējam darbinieku nokļūšanu uz/no darbavietas ar kopēju
transportlīdzekli
Palīdzam citā veidā (piemēram, finansiāls atbalsts, dienesta
viesnīca u.c.)
Nē
Nav aktuāli / nav attiecināms

Darbinieku nokļūšana no dzīvesvietas un darbavietu un otrādi
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2. Esošās situācijas novērtējums
2.1.

Iedzīvotāju aptauja

2.1.1. Ar ko lepojas iedzīvotāji

Ar ko lepojas iedzīvotāji – atslēgas vārdu mākonis
Visu trīs novadu iedzīvotāji lepojas ar dabas skaistumu (t.sk. konkrētiem dabas objektiem, izrietot
no to ģeogrāfiskās piederības), sakopto vidi, labiekārtotājām atpūtas un dabas tūrisma vietām
(īpaši pēdējos gados īstenotajiem labiekārtošanas un attīstības projektiem), izglītības iestādēm, kā
arī cilvēkiem, tradīcijām, kultūras dzīvi un sportistu sasniegumiem. Detalizēts izklāsts sniegts
zemāk.
Ar aktīvajiem cilvēkiem, novadniekiem, patriotiem, cilvēku vienkāršību un
radošumu, paveiktajiem darbiem – realizētajiem projektiem, ar izglītības
iestādēm (t.sk. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolu (ar 2021.g.1.septembri
pamatskolu), skolu Drustos, Trapenes, Gaujienas, Apes bērnudārziem,
Apes
novada Vidagas, Gaujienas mazajām skolām), dabu, ainavisko vidi, sakopto vidi,
svaigo gaisu, skaisto dabu, skaistām apskates vietām, dabas pērli Gaujienu
iedzīvotāji lepojas
ar Gauju un Vaidavu, tūrismu, dabas takām Vizlā un Tilderos,
kultūrvēsturisko mantojumu, Gaujienas muižas ansambli un Anniņām,
Zvārtavas pili, Vītoldienām, amatniekiem, Zigurda Safranoviča senlietu
muzeju, Laicena memoriālo muzeju Elīnas Zālītes memoriālo muzeju, moto
un velo tradīcijām (t.sk. motokrosa sacensības “Vaidavas kauss”), sporta
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aktivitātēm, sportistu panākumiem orientēšanās sportā, Vasaras
nometnēm, pašvaldības finansiālo atbalstu senioriem un senioru dažādām
aktivitātēm, Trapenes pansionātu, pašvaldības atbalstu izglītībai, to, ka
iespēju robežās ir saglabātas skolas, kultūras dzīvi un pasākumiem, sakoptu
Apes pilsētu, Drustu centru, ar vēsturi, Ojāru Vācieti, Linardu Laicēnu,
garāko lapegļu gatvi Latvijā, Pierobežas lielo gadatirgu, bibliotēku Gatartā,
ceļu stāvokļu uzlabojumu Trapenē, infrastruktūras sakārtošanu u.c.
Ar ainavām, aktīviem, atsaucīgiem, patriotiskiem un radošiem cilvēkiem,
skaisto un unikālo dabu, vēsturi, tūrismu (t.sk. lauksaimniecības tūrismu),
apskates objektiem, Raunas Staburagu, sakoptu pils parku, pilskalnu,
baznīcu, ezeriem kultūrvēsturisko mantojumu un auru, Raunas pilsdrupām,
Raunas vidusskolu (ar 2021.g.1.septembri pamatskolu), pašvaldības aktīvu
darbu novada attīstībā, mūsdienīgu novada pārvaldi, labiekārtoto vidi,
novada attīstību un saimniecisko darbību, pagasta darbiniekiem,
Raunas
novada
atsaucīgiem kaimiņiem, Raunas kultūras dzīvi un pasākumiem, attīstītiem
iedzīvotāji lepojas
sociālajiem pakalpojumiem, aktīviem uzņēmējiem, sakoptību, atkritumu
šķirošanas iespēju, projektu konkursiem, sporta zāli, sportistu
sasniegumiem, Drustu pagastu un sakoptību Drustos, bibliotēku, Tautas
namu, viesu namu "Pļavnas", Drusti – Visuma centrs, Raunas un Rozes
svētkiem, Raunas centrs vienmēr izgreznots atbilstoši sezonai un svētkiem,
atjaunotajiem tiltiem, ierīkoto Vidzemes ielas trotuāru un apgaismojumu,
latviešu nacionālās kultūras tradīcijām u.c.
Ar aktīvajiem, rosīgajiem, patriotiskajiem, entuziastiskajiem un darbīgajiem
iedzīvotājiem, dabu, ainavām, sakoptību, svaigu gaisu, klusumu, Tepera
ezera apkaimi, Smiltenes Veco parku, sakoptu Jauno parku, Bilskas ezera
taku, Niedrāja ezeru, ar uzņēmumu "Smiltenes piens", attīstītu
uzņēmējdarbību, lielajiem uzņēmumiem, daudzām darbavietām,
ekonomisko izaugsmi, kokapstrādes uzņēmumiem, sakoptām viensētām un
bioloģiskajiem lauksaimniekiem, sporta aktivitātēm, atpūtas un tūrisma
Smiltenes novada iespējām, zaļajām zonām un apkārtējo vidi, attīstību, sakoptību, autokrosa
iedzīvotāji lepojas
trasi, Tepera sporta stadionu, orientēšanās sporta aktivitātēm, Smiltenes
pilsētu, pilsētvidi, kultūras un arhitektūras vērtībām, drošo vidi, sakārtotu
infrastruktūru, tradīcijām, latviskumu, deju kolektīviem, Smiltenes luterāņu
baznīcas rekonstrukciju, tīrību, pašvaldības darbu, rudzupuķes simbolu,
izglītības iespējām, skolām un bērnudārziem (t.sk. Smiltenes vidusskolu, PII
Pīlādzītis, Smiltenes tehnikumu, profesionālās ievirzes izglītības iestādēm),
Variņu pagastu, Cērtenes pilskalnu, ģimenēm draudzīgu pilsētu, Variņu
sporta halli, Smiltenes bērnu rotaļu laukumiem u.c.
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2.1.2. Kā pietrūkst iedzīvotājiem

Kā pietrūkst iedzīvotājiem – atslēgas vārdu mākonis
Kopumā iedzīvotāji norāda uz līdzīgām vajadzībām neatkarīgi no to ģeogrāfiskās piederības.
Vajadzības variē gan sākot no nepieciešamības pēc kvalitatīvas autoceļu infrastruktūras, gājējiem
un velosipēdistiem piemērotas infrastruktūras līdz darbavietām, kā arī dažādām sadzīves
vajadzībām (t.sk. veikaliem, bankomātiem, pakomātiem, degvielas uzpildes staciju Apes novadā),
veselības aprūpes pakalpojumiem, interešu izglītības un mūžizglītības iespējām, plašākām
sabiedriskās ēdināšanas iespējām (t.sk. kafejnīcām). Salīdzinoši bieži iedzīvotāji norādījuši, ka tiem
trūkst peldbaseins, aktīvāka kultūras dzīve un izklaides iespējas, aktīvās atpūtas iespējas (t.sk. dabas
takas). Detalizētāks izklāsts par to, kā pietrūkst iedzīvotājiem, sniegts zemāk.
Kā pietrūkst Apes novada iedzīvotājiem?

Iedzīvotājiem Apes
pilsētā:

Pakomāts, degvielas uzpildes stacija, automašīnu mazgātava,
iemaksu/izmaksu bankomāts, pārtikas veikali, aktīvs, klientorientēts un
iedzīvotājus iesaistošs pašvaldības darbs, darbavietas, dzīvojamais
fonds, doktorāts un ārstu pakalpojumi, fizioterapeits, ēdināšanas
pakalpojumi, aktivitātes jauniešiem, skeitparks, kultūras un izklaides
pasākumi, dažādota literatūras pieejamība bibliotēkās, svešvalodu
mācības pieaugušajiem u.c.

Iedzīvotājiem Apes
novada ciemos:

Darba iespējas, degvielas uzpildes stacija, lielveikals, bankomāts
(Trapene), sakārtoti ceļi, atpūtas iespējas jauniešiem (Trapene), iespēja
aktīvi pavadīt brīvo laiku (Trapene), kultūras dzīve (Gaujiena, Trapene),
sporta aktivitātes (Trapene), sporta infrastruktūra (Vidaga) atbalsts no
pašvaldības, informācija par aktivitātēm (t.sk. par mazākiem
pasākumiem), sakopta vide (Gaujiena), veselības aprūpes pakalpojumi
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(Trapene), domubiedri, dzīvojamais fonds (Gaujiena), kafejnīca, viesnīca
viesu izmitināšanai, nepārtikas veikals pagastā (Trapene), pamatskolas
7.-9. klases (Trapene), pasta nodaļa (Vidagā, Durstos), aptieka Drustu
pagastā, skaistumkopšanas pakalpojumi u.c.

Iedzīvotājiem Apes
novada pagastu
teritorijā:

Asfaltēti ceļi, ceļu kvalitāte un uzturēšana (t.sk. ziemas sezonā), atbalsts
uzņēmējdarbībai no pašvaldības puses, vispārējs atbalsts no pašvaldības,
infrastruktūras izbūve (piemēram, optiskais internets, gājēju un
velosatiksmes infrastruktūra ārpus pilsētas teritorijas un pilsētās), jaudīgs
internets, atbalsts ģimenēm ar bērniem, veselības centrs un kvalitatīvi
veselības aprūpes pakalpojumi (t.sk. rehabilitācijas iespējas), nekustamo
īpašumu graustu sakopšana, sabiedriskais transports uz Igauniju
(piemēram, uz Veriem vai Valgu), lielāka sadarbība ar kaimiņu valstīm,
darbavietas, sabiedriskā transporta trūkums uz Api (Gaujienas pagasts),
cilvēku vienotība, informācijas centra pakalpojumi Gaujienā, izklaides
iespējas, labi apgādāts rūpniecības preču un pārtikas veikals, lielveikals,
iespēja iegādāties savu īpašumu, pakomāts Apē, degvielas uzpildes
stacija Apes novadā, sporta halle, āra trenažieri, kafejnīcas u.c.
Kā pietrūkst Raunas novada iedzīvotājiem?

Iedzīvotājiem Raunas
novada ciemos:

Iedzīvotājiem Raunas
novada pagastu
teritorijā:

Asfaltēts ceļš (t.sk. uz Valmieru, citi ceļi), kārtīgs ceļš uz Drustiem, labs
ceļš no Rozēm uz Raunu (arī Lisas virzienā), vispārēja ceļu kvalitāte un
uzturēšana novada teritorijā (t.sk. krūmu izzāģēšana ceļu malās,
pretputekļu apstrāde grants ceļiem), autobusu satiksme (Gatarta),
sakoptība (Drusti), ielu apgaismojums un gājēju ceļi (Drusti), iemaksas
bankomāts (Raunā), bankomāts Drustos, pakomāts Raunā, plašāki
ēdināšanas pakalpojumi (t.sk. ar piegādi uz mājām), kultūras nams
(Rauna), sabiedrības iesaiste dažādos pasākumos, kino, teātris, izklaides
iespējas (t.sk. tādas, kas nav saistītas ar pašvaldības veidotām
aktivitātēm), mākslīgā seguma futbola laukums (Raunā), interešu
izglītība (Rauna, Rozes), darba iespējas, dabas takas un dzirnavu dīķa
sakopšana pie Tanīsa kalna, darbavietas, veikals (Gatarta), pasts (Drusti),
peldvietas, fiziskās aktivitātes visiem vecumiem, pastaigu takas (t.sk. arī
nodrošinot pieejamība ar ratiņiem) soliņi, apgaismojums, ziemā –
distanču slēpošanas trase, veselības aprūpes pakalpojumi un zobārsts
(Drusti), mērķtiecīga pagasta attīstība (Rauna), labāka sabiedriskā
transporta kustība (Drusti), mūsdienīga degvielas uzpildes stacija un
automazgātava Raunā, nodrošināti pirmsskolas izglītības pakalpojumi
un godīgas rindas (Rauna), pašvaldības policija (Rauna), informatīvas
norādes par pareizu atkritumu šķirošanu (Drusti).
Asfaltēti ceļi, ceļu kvalitāte un ceļu uzturēšana (t.sk. ceļa, ceļa nomaļu,
grāvju profilēšana ikdienā, plānoto ceļa remontu Rauna – Drusti
saprātīga darbu plānošana, grants ceļa kvalitāte Rauna – Valmiera,
Rauna – Cēsis u.c.), lielāks atbalsts no pašvaldības amatiermākslai,
interešu izglītības iespējas, sabiedriskās ēdināšanas iespējas, izklaides
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Iedzīvotājiem
Smiltenes pilsētā:

Iedzīvotājiem
Smiltenes novada
ciemos:

vietas, darba iespējas, pagasta pārvaldes ieinteresētības trūkums,
pašvaldības komunikācija un klientorientēta pieeja, kvalitatīvi ģimenes
ārsta pakalpojumi (Drustu pagastā), darba iespējas sievietēm, biežāka
senioru iesaiste, biežāka atzinība uzņēmējiem, vairāk soliņu, pakomāts,
labs internets (Raunas pagastā), sabiedriskais transports u.c.
Kā pietrūkst Smiltenes novada iedzīvotājiem?
Aktivitātes bērniem un jauniešiem, fitnesa centrs / trenažieru zāle,
peldbaseins, publiskā pirts, sporta infrastruktūra ziemā, ledus halle,
aktīvāka kultūras dzīve un pasākumi, aktīvi līdzcilvēki, asfaltētas ielas,
atbalsta personāls skolēniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām,
atgriezeniskā saite no pašvaldības un deputātiem, jauna un moderna
bibliotēka, jauniešu centrs, mūžizglītības iespējas, daudzveidība interešu
izglītībā, izstāžu zāle, brīvdabas kino, sakopta Jāņukalnu estrāde,
atkritumu urnas, aktīvās atpūtas iespējas (dabas takas), izklaides iespējas,
bērnu rotaļu laukums pie Tepera, labi atalgotas darbavietas sievietēm,
darba iespējas, apģērbu veikali, pastāvīgs tirgus, banka, kura būtu
atvērta katru dienu, plašākas sabiedriskās ēdināšanas iespējas (t.sk.
kafejnīcas), lielveikali, mūsdienīgs muzejs, brīvi īrējami dzīvokļi,
caurskatāms pašvaldības darbs, centralizētā kanalizācija un
ūdensapgāde, labierīcības sabiedriskās vietās, ielu apgaismojums,
veselības aprūpes pakalpojumi, sociālo pakalpojumu vienots centrs (t.sk.
kur iespējams saņemt psiholoģisku atbalstu, dušas pakalpojumi, silta
ēdiena pieejamība), sociālā aprūpe senioriem un citiem, kam
nepieciešams, velosatiksmes infrastruktūra un sakārtota ceļu
infrastruktūra, praktiski infrastruktūras risinājumi visā pilsētā gājējiem un
mikromobilitātes satiksmes dalībniekiem u.c.
Kvalitatīva ceļu infrastruktūra un tās uzturēšana visās sezonās (t.sk.
asfaltēts ceļa Palsmane-Variņi-Ūdrupe), velosatiksmes infrastruktūra
(t.sk. velosipēdu ceļš Grundzāle-Silva, gar Smiltene-Gulbene ceļu, uz
Brutuļiem, no Smiltenes līdz Vidzemes ciema beigām), baseins, sakārtots
Vecais parks (Blome), ielu apgaismojums lauku ciemos (t.sk. Saltupos)
atpūtas un izklaides vietas un iespējas (Kalnamuiža, Launkalne u.c.),
kultūras piedāvājums dažādiem vecumiem (t.sk. 50+ vecumam),
plašākas sabiedriskās ēdināšanas iespējas, auto un motosports, sporta
un trenažieru zāle (Palsmane, Variņi u.c.), mūžizglītības iespējas,
veselības aprūpes pakalpojumi (t.sk. ārsti, diagnostika, rehabilitācija,
zobārstniecība, rindu mazināšana uz izmeklējumiem Smiltenē,
pakalpojumu pieejamība mazākos ciemos t.sk. Launkalnē), plašāks
bērnudārzs (Kalnamuiža), dabas takas, sakārtots Smiltenes centrs,
biljards un boulings, darba vietas (t.sk. Variņos), decentralizācija,
dzīvojamais fonds, veikalu dažādība (t.sk. lielveikali, veikals Vidzemes
ciemā, Launkalnē), tirdziņi (Palsmane), aktīvāks pagasta pārvaldes darbs,
plašāka publisko interneta punktu pieejamība, pirmsskolas izglītība
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Iedzīvotājiem
Smiltenes novada
pagastu teritorijā:

(Mēri), sabiedriskais transports nokļūšanai Smiltenē (Launkalne),
vienmērīga teritorijas attīstība u.c.
Ceļu infrastruktūra (t.sk. asfaltēti ceļi, gājēju ceļi gar autoceļiem (t.sk.
posmā Smiltene – Tehnikuma kalns – Bilska, ceļa kvalitāte Smiltene –
Valmiera, Variņi - Palsmane, ceļu uzturēšana lauku teritorijā ziemā,
veloceļi), aktīvāka kultūras dzīve (t.sk. āra pasākumi, biežāk pasākumu
pagastos brīvdabas estrādēs, Jāņkalna teritorijā, pasākumi dažādām
vecuma grupām (t.sk. jauniešiem), profesionālo teātru viesizrādes),
kafejnīcas (t.sk. āra kafejnīcas vasarā), apģērbu un apavu veikali,
saimniecības un būvmateriālu veikals, viesu mājas, lielveikals, veikals
(t.sk. Launkalnē), peldbaseins, banka, dzīvojamais fonds, informācija par
neapsaimniekotiem īpašumiem, daudzstāvu automašīnu novietnes
Smiltenē, sakopts kultūrvēsturiskais mantojums, sabiedriskais transports,
komunikācija ar deputātiem, atbalsts no pašvaldības, sociālā palīdzība,
veselības aprūpe (t.sk. ģimenes ārsts un zobārsts) Variņos, krematorija,
publiskās labierīcības sabiedriskās vietās u.c.

2.1.3. Jomu pieejamības un kvalitātes vērtējums
Šis vērtējums ir viena no būtiskākajām iedzīvotāju aptaujas sadaļām, ņemot vērā to, ka pēc šī
vērtējuma tiek veidoti arī dažādi uzraudzības rādītāji attīstības plānošanas dokumentiem.
Pozitīvā vērtējuma rādītājs aprēķināts, ņemot vērā to respondentu skaitu, kuri konkrēto jomu
novērtējuši apmierinoši un drīzāk apmierinoši, pret to respondentu skaitu, kuri snieguši
novērtējumu par jomu (atbildot ar „apmierina”, „drīzāk apmierina”, „drīzāk neapmierina” vai
„neapmierina” jeb neskaitot tos respondentus, kuri nav snieguši vērtējumu par jomu, izvēloties
atbildi „ nav viedokļa / neizmantoju”).

Vislabāko novērtējumu respondenti snieguši par šādām jomām: pirmsskolas
izglītības pakalpojumi (pozitīvā vērtējuma rādītājs – 88%), vides sakoptība un
publiskā ārtelpa (86%), pašvaldības sniegtie pakalpojumi (84%), teritorijas
attīstība kopumā (83%), vispārējās izglītības pakalpojumi (83%), atkritumu
apsaimniekošana un atkritumu šķirošanas iespējas (83%), informācija par
pašvaldības darbu (81%), sporta un aktīvās atpūtas iespējas (81%).
Lai gan nevienai no jomām pozitīvā vērtējuma rādītājs nav zemāks par 50%,
visvairāk neapmierinātības respondentiem ir par šādām jomām: mūžizglītības
iespējas pieaugušajiem (51%), satiksmes infrastruktūra - autoceļi, gājējiem
domātā infrastruktūra, veloceļi, satiksmes drošība u.c. (52%), iespēja iesaistīties
pašvaldības lēmumu pieņemšanā (56%) un daudzdzīvokļu namu
apsaimniekošana (59%).
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Teritorijas attīstība kopumā

Informācija par pašvaldības darbu

Apmierina

37; 5% 27; 4%

Drīzāk apmierina

71; 11%

253; 38%

283; 42%

42; 6%

44; 7%
74; 11%

Drīzāk neapmierina

Apmierina

204; 30%

Drīzāk neapmierina

307; 46%

Neapmierina

Drīzāk apmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /
neizmantoju

Nav viedokļa /
neizmantoju

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 83%

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 81%

(Apes novadā – 64%, Raunas novadā – 84%,
Smiltenes novadā – 92%)

(Apes novadā – 69%, Raunas novadā – 85%,
Smiltenes novadā – 85%)

Iespēja iesaistīties pašvaldības
lēmumu pieņemšanā

Pašvaldības sniegtie pakalpojumi

166; 25%

66; 10%

Apmierina

75; 11%
207; 31%

67; 10%
156; 23%

Apmierina

31; 4%

Drīzāk apmierina

187; 28%

65; 10%

Drīzāk neapmierina

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina

322; 48%

Neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /
neizmantoju

Nav viedokļa /
neizmantoju

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 56%

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 84%

(Apes novadā – 42%, Raunas novadā – 68%,
Smiltenes novadā – 56%)

(Apes novadā – 74%, Raunas novadā – 88%,
Smiltenes novadā – 87%)

Pirmsskolas izglītības
pakalpojumi

Vispārējās izglītības pakalpojumi
Apmierina

Apmierina

286; 42%

200; 30%
140; 21%

263; 39%

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina

149; 22%

27; 4%

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina

Neapmierina

18; 3%

190; 29%

28; 4%

Nav viedokļa /
neizmantoju

41; 6%

Nav viedokļa /
neizmantoju

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 88%

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 83%

(Apes novadā – 84%, Raunas novadā – 85%,
Smiltenes novadā – 92%)

(Apes novadā – 75%, Raunas novadā – 83%,
Smiltenes novadā – 86%)
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Profesionālās izglītības
pakalpojumi

Profesionālās ievirzes izglītība
(mākslas, mūzikas, sporta skola)

Apmierina

96; 14%

87; 13%

413; 62%

40; 6%
35; 5%

Apmierina

Drīzāk apmierina

280; 42%

Drīzāk neapmierina

159; 24%
151; 22%

Neapmierina

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina

37; 5%

Nav viedokļa /
neizmantoju

44; 7%

Nav viedokļa /
neizmantoju

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 71%

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 79%

(Apes novadā – 38%, Raunas novadā – 32%,
Smiltenes novadā – 92%)

(Apes novadā – 83%, Raunas novadā – 37%,
Smiltenes novadā – 89%)

Mūžizglītības iespējas
pieaugušajiem

Sociālās aprūpes pakalpojumi

300; 45%

63; 9%
127; 19%
107; 16%

74; 11%

Apmierina

104; 15%

Drīzāk apmierina

284; 42%

Drīzāk neapmierina

178; 27%

Apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina

Neapmierina

46; 7%

Nav viedokļa /
neizmantoju

59; 9%

Nav viedokļa /
neizmantoju

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 51%

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 73%

(Apes novadā – 47%, Raunas novadā – 39%,
Smiltenes novadā – 57%)

(Apes novadā – 65%, Raunas novadā – 76%,
Smiltenes novadā – 77%)

Veselības aprūpe

Ģimenēm draudzīga pašvaldība

60; 9%
68; 10%
120; 18%

Apmierina

141; 21%
282; 42%

Apmierina

117; 17%

Drīzāk apmierina

55; 8%

Drīzāk neapmierina

77; 12%

166; 25%
256; 38%

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /
neizmantoju

Nav viedokļa /
neizmantoju

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 69%

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 76%

(Apes novadā – 66%, Raunas novadā – 63%,
Smiltenes novadā – 73%)

(Apes novadā – 64%, Raunas novadā – 80%,
Smiltenes novadā – 79%)
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Darbs ar jaunatni, atbalsts
jauniešu iniciatīvām
100; 15%

233; 35%

173; 26%
65; 9%

100; 15%

Senioriem pieejami pakalpojumi
un atbalsts

Apmierina

73; 11%

Drīzāk apmierina

302; 45%

Drīzāk neapmierina

173; 26%

Apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /
neizmantoju

45; 7%

78; 11%

Nav viedokļa /
neizmantoju

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 62%

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 67%

(Apes novadā – 51%, Raunas novadā – 77%,
Smiltenes novadā – 60%)

(Apes novadā – 62%, Raunas novadā – 68%,
Smiltenes novadā – 68%)

Atbalsts NVO un vietējām
kopienām

Kultūras un izklaides iespējas,
bibliotēku pakalpojumi

Apmierina

62; 9%
145; 22%
366; 54%

53; 8%
45; 7%

48; 7%

Drīzāk apmierina

48; 7%
214; 32%

83; 12%

Drīzāk neapmierina

Apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina

278; 42%

Neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /
neizmantoju

Nav viedokļa /
neizmantoju

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 68%

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 79%

(Apes novadā – 65%, Raunas novadā – 61%,
Smiltenes novadā – 72%)

(Apes novadā – 85%, Raunas novadā – 84%,
Smiltenes novadā – 72%)

Sporta un aktīvās atpūtas
iespējas

Vides sakoptība un publiskā
ārtelpa

88; 13%
46; 7%
67; 10%

33; 5% 22; 3%

Apmierina

221; 33%
249; 37%

Apmierina

57; 9%

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina

227; 34%

Drīzāk apmierina

332; 49%

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /
neizmantoju

Nav viedokļa /
neizmantoju

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 81%

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 86%

(Apes novadā – 70%, Raunas novadā – 79%,
Smiltenes novadā – 87%)

(Apes novadā – 76%, Raunas novadā – 91%,
Smiltenes novadā – 88%)
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Sabiedrības drošība (pašvaldības
policija, videonovērošana u.c.)
78; 12%
56; 8%

Sabiedriskā transporta
pakalpojumi

Apmierina

180; 27%

102; 15%

255; 38%

240; 36%

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina

Apmierina

104; 15%
165; 25%

74; 11% 88; 13%

Neapmierina

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina

Nav viedokļa /
neizmantoju

Nav viedokļa /
neizmantoju

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 73%

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 62%

(Apes novadā – 59%, Raunas novadā – 74%,
Smiltenes novadā – 81%)

(Apes novadā – 55%, Raunas novadā – 70%,
Smiltenes novadā – 62%)

Satiksmes infrastruktūra (autoceļi,

Centralizētie ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumi

gājējiem domātā infrastruktūra, veloceļi,
satiksmes drošība u.c.)
28; 4%
153; 23%

108; 16%
226; 34%

156; 23%

Apmierina

Apmierina

155; 23%

Drīzāk apmierina

182; 27%

60; 9%

Drīzāk neapmierina

62; 9%

Drīzāk neapmierina

212; 32%

Neapmierina

Drīzāk apmierina

Neapmierina
Nav viedokļa /
neizmantoju

Nav viedokļa /
neizmantoju

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 52%

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 76%

(Apes novadā – 42%, Raunas novadā – 51%,
Smiltenes novadā – 57%)

(Apes novadā – 63%, Raunas novadā – 90%,
Smiltenes novadā – 77%)

Centralizētie siltumapgādes
pakalpojumi

Daudzdzīvokļu namu
apsaimniekošana

97; 15%
116; 17%
378; 56%

40; 6%

59; 9%

Apmierina

Apmierina

106; 16%

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina

389; 58%

59; 9%

Neapmierina

40; 6%

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina

58; 8%

Nav viedokļa /
neizmantoju

Nav viedokļa /
neizmantoju

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 73%

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 59%

(Apes novadā – 64%, Raunas novadā – 82%,
Smiltenes novadā – 71%)

(Apes novadā – 40%, Raunas novadā – 65%,
Smiltenes novadā – 64%)
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Atkritumu apsaimniekošana un
atkritumu šķirošanas iespējas
46; 7%

46; 7%

68; 10%

259; 39%

Telekomunikācijas pakalpojumi
(interneta pieejamība u.c.)

Apmierina

100; 15%

Drīzāk apmierina

57; 8%

Drīzāk neapmierina

252; 37%

33; 5%

Apmierina

240; 36%

241; 36%

Neapmierina
Nav viedokļa /
neizmantoju

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Nav viedokļa /
neizmantoju

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 82%

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 75%

(Apes novadā – 87%, Raunas novadā – 86%,
Smiltenes novadā – 77%)

(Apes novadā – 72%, Raunas novadā – 76%,
Smiltenes novadā – 77%)

Sadzīves pakalpojumi (veikali,
skaistumkopšanas pakalpojumi, bankomāti
u.c.)
18; 3%

65; 10%

201; 30%

111; 16%
276; 41%

Apmierina

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Nav viedokļa /
neizmantoju

Kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs – 73%
(Apes novadā – 67%, Raunas novadā – 76%,
Smiltenes novadā – 75%)

Gadījumos, ja respondenti norādīja, ka tos neapmierina vai drīzāk neapmierina kāda no jomām,
bija iespējams detalizētāk skaidrot neapmierinātības iemeslus. Padziļinātai analīzei, vērtējot
neapmierināto un drīzāk neapmierināto respondentu sniegtās atbildes, detalizētāk apskatītas tikai
tās jomas, kur kopējais pozitīvā vērtējuma rādītājs nesasniedza 70%.

Joma un pozitīvā vērtējuma
rādītājs
Mūžizglītības
iespējas
pieaugušajiem
(51%)

Dažādi respondentu minētie neapmierinātības iemesli
Nav informācijas par mūžizglītības iespējām vispār vai tās ir maz, piedāvājums uz vietas
ir ļoti šaura spektra, piedāvājuma nav vispār, pasniedzēju autoritātes trūkums, mazs
mūžizglītības piedāvājums senioriem, nav aktuāla piedāvājuma, nav pieejamas valodas
apguves iespējas, kā arī plašākai auditorijai pieejamas lekcijas par dažādām tēmām,
nav mūžizglītības jomas koordinatora, līdz šim piedāvājumā nav bijuši interesanti
temati u.c.
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Joma un pozitīvā vērtējuma
rādītājs

Satiksmes
infrastruktūra
(52%)

Iespēja iesaistīties
pašvaldības
lēmumu
pieņemšanā (56%)

Dažādi respondentu minētie neapmierinātības iemesli
Slikta ceļu kvalitāte (t.sk. lauku ceļu, grants ceļu, tas būtiski bojā automašīnas, apgrūtina
saimniecisko darbību), ceļi netiek uzturēti labā kārtībā ārpus novadu centriem), ielu
pārbūves tehniskie projekti Smiltenes pilsētā (tendēti nevis uz gājēju un velobraucēju
ērtību, bet pakārtoti autotransportam), ceļš Rauna-Mūri-Starti-Valmiera nav asfaltēts
(lai gan plānots to darīt jau vismaz pirms 20 gadiem), ceļa Rauna-Drusti-Jaunpiebalga
sliktā kvalitāte, Gaujienas centrā valsts ceļš sliktā stāvoklī, Gaujienas lauku ceļu sliktā
kvalitāte, autovadītāji Gaujienā neievēro satiksmes drošību, autoceļa Blome-Mēri
posmā no Valmieras šosejas līdz Mēriem bieži sliktā stāvoklī, vasaras periodā ceļi, kas
atrodas ārpus ciemiem nav apstrādāti ar pretputekļu līdzekļiem, kas ietekmē blakus
ceļiem dzīvojošos, autoceļa Rozes – Rauna, Rauna – Lisa kvalitāte, trūkst gājēju ceļu
ārpus Raunas, trūkst veloinfrastruktūras, autoceļa uz Palsmani sliktā kvalitāte,
satiksmes drošība Raunas centrā, ceļa posmam Palsmane – Variņi nepieciešams asfalta
segums (t.sk. rudens/pavasara sezonā ceļš nav izbraucams), sliktais ceļu stāvoklis
vietām Smiltenes novadā, trūks ietve Smiltenē ceļa posmā Ugunsdzēsēju depo - pa
Valkas ceļu līdz tehnikumam (māmiņas ar ratiņiem, cilvēki ratiņkrēslos nevar droši
nokļūt Kalnamuižā no pilsētas centra (ejot pa Valkas ceļu nav ietves, ejot cauri jaunajam
parkam šķērslis ir tiltiņš pār Abulu, ejot no centra gar Vidusezeru, šķērslis ir bruģis un
kāpnes), Apes novadā esošais Pleskavas šosejas A2 posms Gaujiena-Veras skola ir ar
kravas auto izbrauktām dziļām risām, gājēju pārvietošanās Atmodas un Raiņa ielas
krustojumā Smiltenē nepieņemama, gājēju un velo drošība Drustu ciemā ir
apdraudēta, uzlabojama ceļu kvalitāte Drusti - Jaunpiebalga, Drusti – Dzērbene un
Drusti – Launkalne virzienā, grantēto ceļu stāvoklis Grundzāles pagastā, uz
Aumeisteriem, Palsmani, Vizlu, Valkas šoseja nav piemērota nevienam
(autobraucējiem, velosipēdistiem, gājējiem, katastrofāls stāvoklī autoceļš Blome –
Birzuļi – Palsmane vienās bedrēs, ielas nav pārāk apgaismotas, ielu apgaismojums
netiek ieslēgts tad, kad nepieciešams, satiksmes infrastruktūra Jāņukalnā, gājēju
drošība līdz Raunas Staburagam, jau sākoties pie Cēsu ielas tilta nav kārtīgas ietves
gājējiem, ceļu kvalitāte posmā Gaujiena – Vireši, autoceļš Variņi – Palsmane –
Palsmanes kapi, ceļš gar Oktobra ielas dzīvojamo māju, Oktobra iela – Gaujas iela
(Smiltenē), slikta autobraucēju kultūra, kas apdraud gājēju drošību, nepieciešams
apgaismojums līdz Bilskas veikalam un daudzdzīvokļu mājām, gājēju un velosatiksmes
infrastruktūra tiek uzlabota tikai Smiltenes pilsētā, veloceļi pieejami tikai Apē (nevis
ārpus tās novadā), Apē Skolas ielas garumā nav nevienā pusē gājēju ietves, ceļu
kvalitāte posmos Rauna – Valmiera, Rauna – Cēsis, nav gājēju ceļa no Smiltenes
robežas līdz Vidzemes stadionam, neapmierina, ka nenovāc smiltis no abām
brauktuves pusēm pēc ziemas sezonas, ceļa Verasskola – Gaujiena sliktā
rekonstrukcijas kvalitāte (gar ceļa malu lieli grāvji un nav brīdinošu norāžu), virzienā no
Blomes centra uz Līvānu māju ciematu nepieciešams ierīkot gājēju ceļu, ziemā netiek
rūpīgi tīrīti ceļi, nav velosipēdiem speciālu ceļu vai nodalītu joslu, pietrūkst velosipēdu
ceļa posmā Smiltene- Launkalne- Ķieģeļceplis - Rauna – Ape, slikts stāvoklis ir uz Valkas
ielas Smiltenē, it īpaši ejot uz Kalnamuižu, kur atrodas stadions un sporta komplekss,
Smiltenes centra izbūve ar velo joslu ir bīstama u.c.
Nav iespēja iesaistīties lēmumu pieņemšanā, sabiedrības iesaistīšana ir maza,
informācija par pašvaldības darbu ir formāla, nav pārliecības, kā būtu iespējams
piedalīties lēmumu pieņemšanā, korupcijas riski, pirms lēmumu pieņemšanas nenotiek
apspriešana ar iedzīvotājiem, NVO sektoru, speciālistiem, nav nodrošināts mūsdienīgs
un vienkāršs veids, kā izteikt savu viedokli par interesējošiem jautājumiem (piemēram,
aptaujas anketu rīkošana), par maz informācijas, kā pašvaldība pieņem lēmumus,
nenotiek regulāras tikšanās starp deputātiem un iedzīvotājiem (piemēram,
atskaitīšanās par darbiem vismaz reizi pusgadā), trūkst atgriezeniskās saites, pašvaldība
nesadarbojas ar iedzīvotājiem, pašvaldības iestādes ir birokrātiskas, iestādes ir balstītas
uz savstarpējo pazīšanos, kas ietekmē objektīvu lēmumu pieņemšanu un prioritāro
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Joma un pozitīvā vērtējuma
rādītājs

Daudzdzīvokļu
namu
apsaimniekošana
(59%)

Darbs ar jaunatni,
atbalsts jauniešu
iniciatīvām (62%)

Sabiedriskā
transporta
pakalpojumi (62%)

Senioriem
pieejami
pakalpojumi un
atbalsts (67%)

Dažādi respondentu minētie neapmierinātības iemesli
vajadzību izvirzīšanu, ja tiek rīkotas aptaujas, tajās paustas viedoklis netiek ņemts vērā
vai netiek izskaidrots, netiek komunicēti un skaidroti pieņemto lēmumu pamatojumi,
bieži vien sabiedrība uzzina par (būvniecības) lēmumiem jau pēc pirmās būvniecības
kārtas uzsākšanas, publiskā telpā nav pieejama informācija, kad var pieteikties atbalsta
saņemšanai, iesniegumi netiek izskatīti komitejās, sēdēs, uz tiem atbildi pēc
vairākkārtēja lūguma, tiek pieņemti vienpersoniski lēmumi, lēmumu pieņemšana nav
atklāta, darbinieku neatsaucība un profesionalitātes trūkums, kā arī klientorientētas
attieksmes trūkums, slikta iepriekšējā pieredze saskarē ar pašvaldības darbiniekiem,
nenotiek brīvprātīgo iesaiste pašvaldības aktivitātēs u.c.
SIA "Smiltenes NKUP" monopola situācija un klientorientētas attieksmes trūkums, slikts
daudzdzīvokļu ēku fasāžu stāvoklis Apē, augstās apkures, ūdens un apsaimniekošanas
izmaksas, nav izskaidrots, kādēļ apsaimniekošanas izmaksas ir tik augstas, neizpratne
par pārtērētā ūdens rēķinu sadali, daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana ir atstāta uz
māju iedzīvotāju atbildību, dzīvokļi ir vēsi un radiatori remdeni, kā arī sētnieks
pienākumus veic tikai reizi mēnesī (Smiltenē), lai gan ir māju vecākie, tie savus
pienākumus neveic, tāpēc daudzas mājas ir sliktā stāvoklī, māju siltināšana norisinās
ļoti gausi, namu apsaimniekošanā īpašnieki iesaistās ļoti kūtri, trūkst atbalsta māju
siltināšanai no NKUP, kāpņu telpas netiek uzturētas kārtībā, kā arī pagalmu tīrīšana
nenotiek tik bieži, kā vajadzētu, atšķirīgā pieeja Raunas daudzdzīvokļu mājās, jo katrai
savs atbildīgais, kurš nav speciālists, nav labiekārtoti daudzdzīvokļu ēku pagalmi,
Drustos trūkst daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas pakalpojuma, sūdzības par
apsaimniekošanu daudzdzīvokļu mājā Smiltenē, Rīgas ielā 10, u.c.
Jauniešu centrs Raunā nav neko ievērības cienīgu paveicis ar jaunatni, vienkārši ēka,
kurā jaunieši iet un dara neko, Drustos trūkst aktivitāšu bērniem, jauniešiem, kuri dzīvo
lauku pagastos vispār nav piedāvājuma, darbs ar jaunatni Apē nenotiek, Smiltenē nav
jauniešu centra, jauniešiem vidusskolas vecumā nav piedāvājuma iesaistīties jauniešu
iniciatīvās ārpus skolas, Apes novadā trūkst komunikācijas ar jauniešiem – viss, kas ir
ticis izveidots priekš jauniešiem, nav apspriests ar jauniešiem (jaunieši tajā ziņa
pateiktu, ko labāk izveidot un kur investēt), trūkst aktivitāšu jauniešiem, Smiltenes
novadā nav attīstīta sadarbība ar jauniešiem, darbs ar jaunatni atstāts skolu pārziņā,
nejūt aktivitāti no jauniešu vidus, trūkst spēcīga līdera, Smiltenes novadā trūkst
speciālista darbam ar jauniešiem, lai gan novadā ir ļoti daudz jauniešu, izglītības
iestāžu, trūkst pulcēšanās un atpūtas vietas tieši jauniešu auditorijai, ja jaunietis
nedarbojas sportā, vizuālā mākslā vai mūzikā - viņam nav aktīvas kopienas, kur
pieslieties, darboties, iedvesmoties u.c.
Sabiedriskā transporta kustība nav pietiekami sakārtota, sabiedriskā transporta nav
(Smiltenes novada lauku teritorijā), sabiedriskā transporta saskaņotība starp Vidzemes
trijstūra pilsētām (Smiltene, Cēsis, Valmiera) ir neapmierinoša un neveicina savstarpējā
darba tirgus attīstību, jo nav iespējas nokļūt uz darbu un no darba starp šīm pilsētām,
ja privātās automašīnas lietošana nav prioritāte, ar sabiedrisko transportu nevar nokļūt
ērtos laikos uz novada muzeju Mēros, uz/no Valmieras neērta satiksme - garš
brauciens, uz/no Rīgas neērta satiksme, ar sabiedrisko transportu no Raunas nevar
nokļūt Valmierā, sabiedriskais transports posmā Valmiera – Smiltene nekursē izdevīgā
laikā, darbā ierasties uz plkst.9.00 Smiltenē nevar paspēt, Drustos nav sabiedriskā
transporta, lai nokļūtu pie ārsta, nav sabiedriskā transporta, sabiedriskais transports ir
gana dārgs pakalpojums un pārklājums ir gana šaurs, nav iespējams katru darba dienu
tikt līdz Smilteni un atpakaļ (no Apes novada), uz Api šobrīd nevar nokļūt ar sabiedrisko
transportu (no Trapenes ciema) u.c.
Senioriem, kas dzīvo ārpus pilsētas, ir grūtāka nokļūšana uz centru, pakalpojumiem,
nav padomāts īpaši par brīvā laika pavadīšanu senioriem, senioriem īpašu atbalstu un
iespējas neredz, šobrīd Smiltenes senioru klubiņš atrodas pagrabā (neatbilst prasībām
par vides pieejamību) u.c.
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Joma un pozitīvā vērtējuma
rādītājs
Atbalsts NVO un
vietējām kopienām
(68%)

Veselības aprūpe
(69%)

Dažādi respondentu minētie neapmierinātības iemesli
Ierobežots ir darbs ar novada NVO, trūkst apkopojošas informācijas par aktīvām NVO
novadā, būtu jāveicina šo organizāciju sadarbība, pirms lēmumu pieņemšanas
nenotiek NVO iesaiste, Smiltenē nejūt aktīvas NVO, NVO nereti jāuzņemas funkcijas,
kas jāveic pašvaldībai, piemēram, vides labiekārtošana, vietējās kopienas un NVO
pagaidām īpaši atbalstītas netiek u.c.
Nepieciešams logopēds Smiltenē, veselības aprūpes pakalpojumi niecīgi - pilns apjoms
Valmierā, bet satiksme no pagastiem slikta, neapmierina ģimenes ārsts, ir bijušas
izteiktas nekompetences epizodes, citi ģimenes ārsti atsakās pieņemt, veselības aprūpe
ir zemas kvalitātes vai nav pieejams, trūkst ģimenes ārsti vai to pakalpojumi ir zemas
kvalitātes, maz jaunu ārstu (t.sk. ģimenes ārstu), veselības aprūpē vajadzētu nodrošināt
jaunāku, modernāku tehnoloģiju pacientu izmeklēšanā, garas rindas pie speciālistiem
Smiltenes poliklīnikā, tādēļ jāmeklē speciālisti Valmierā, Cēsīs, Gulbenē, ierobežotas
iespējas tikt pie speciālistiem (netiek piedāvāti, ja tiek piedāvāti, ļoti garas rindas), mazs
piedāvājumu klāsts, ļoti dārgs zobārsts, Apē tikai viens ģimenes ārsts, nav izvēles
iespējas, u.c.

Analizējot visas jomas, secināms, ka atbildes vērtējums var atšķirties, izrietot no tā, kur ir
respondentu dzīvesvieta. Tomēr šajā ziņā jāņem vērā fakts, ka aptaujā nav piedalījies iedzīvotāju
skaitam proporcionāls respondentu skaits, kas var ietekmēt novērtējumu par katru atsevišķo
novadu. Viedokli aptaujā pauduši 5,3% Apes novada iedzīvotāju, 5,5,% Raunas novada iedzīvotāju
un 2,7% Smiltenes novada iedzīvotāju, tādēļ Smiltenes novada iedzīvotāju vērtējums pārstāvēts
iedzīvotāju skaitam proporcionāli mazāk. Neskatoties uz to, var secināt, ka katram no trim
novadiem atšķiras jomas, kuras iedzīvotāji vērtē vislabāk un viskritiskāk (gan pieejamības, gan
kvalitātes ziņā). Potenciāli jaunā novada attīstībā īpaša uzmanība būtu pievēršama tieši atsevišķo
novadu labajai praksei un tās pielietošanai jaunā novada pārvaldībā dažādās jomās, kuras
respondenti vērtē visaugstāk:


Apes novada respondenti visatzinīgāk novērtēja šādas jomas: atkritumu apsaimniekošana
un atkritumu šķirošanas iespējas (87%), kultūras un izklaides iespējas, bibliotēku
pakalpojumi (85%), pirmsskolas izglītības pakalpojumi (84%), profesionālās ievirzes
izglītība – mākslas, mūzikas, sporta skola (83%)



Raunas novada iedzīvotāji vislabāk novērtēja šādas jomas: vides sakoptība un publiskā
ārtelpa (91%), centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi (90%), pašvaldības
sniegtie pakalpojumi (88%), atkritumu apsaimniekošana un atkritumu šķirošanas iespējas
(86%), informācija par pašvaldības darbu (85%), pirmsskolas izglītības pakalpojumi (85%),
kultūras un izklaides iespējas, bibliotēku pakalpojumi (84%), teritorijas attīstība kopumā
(84%) un vispārējās izglītības pakalpojumi (83%).



Smiltenes novadā dzīvojošie respondenti vislabāk novērtēja šādas jomas: pirmsskolas
izglītības pakalpojumi (92%), teritorijas attīstība kopumā (92%), profesionālās izglītības
pakalpojumi (92%), profesionālās ievirzes izglītība – mākslas, mūzikas, sporta skola (89%),
vides sakoptība un publiskā ārtelpa (88%), pašvaldības sniegtie pakalpojumi (87%), sporta
un aktīvās atpūtas iespējas (87%), vispārējās izglītības pakalpojumi (86%), informācija par
pašvaldības darbu (85%).
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Viskritiskāk Apes novadā dzīvojošie respondenti novērtējuši profesionālās izglītības pakalpojumus
(38%), daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu (40%), iespēju iesaistīties pašvaldības lēmumu
pieņemšanā (42%) un satiksmes infrastruktūru (42%). Raunas novadā dzīvojoši respondenti
viskritiskāk vērtējuši profesionālās izglītības pakalpojumu (32%), profesionālās ievirzes izglītību
(37%) un mūžizglītības iespējas pieaugušajiem (39%). Smiltenes novadā dzīvojošie respondenti
viskritiskāk vērtējuši iespēju iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā (56%). Kopumā
neapmierinātības iemesli skaidroti iepriekš, bet liela daļa no kritiskajiem vērtējumiem saistīti ar
ierobežoto pakalpojumu pieejamību vai ierobežotu mobilitāti, kas apgrūtina pakalpojumu
saņemšanu. Kritiskāk dažādas jomas vērtējuši respondenti, kuri dzīvo Apes novadā (vidējais rādītājs
par visām jomā 64%), bet vislabāk Smiltenes novadā – 76%, salīdzinoši labu vidējo vērtējumu par
dažādām jomām snieguši Raunas novadā dzīvojošie respondenti – vidējais visu jomu novērtējums
sasniedzis 73%.

2.1.4. Cik lielā mērā ieteiktu citiem dzīvot jaunajā Smiltenes novadā
Uz jautājumu: “Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam: "Es ieteiktu citiem dzīvot jaunajā
Smiltenes novadā” respondenti snieguši daudzveidīgu vērtējumu. Skalā no 1 līdz 5, kur 5 nozīmē
piekrist pilnībā, bet 1 – pilnībā nepiekrist, 34 respondenti jeb 5% norādījuši, ka pilnībā nepiekrīt
šim apgalvojumam, 2 punktus no 5 šim apgalvojumam piešķīruši 28 respondenti jeb 4%, 3 punktus
– 195 jeb 29%, 4 punktus - 202 jeb 30%, bet 5 punktus jeb pilnībā piekrituši šim apgalvojumam
212 jeb 32% no visiem respondentiem. Kopumā 62% respondentu izvēlējušies atbildes “4” vai
“5”, kas vērtējams ļoti pozitīvi. Vērtējot respondentu atbildes pēc to dzīvesvietas, secināms, ka
visvairāk šim apgalvojumam piekrīt Smiltenes novada iedzīvotāji (no visiem Smiltenes novadā
dzīvojošajiem respondentiem atbildes “4” un “5” kopā snieguši 68%), tam seko Raunas novads
(57%) un Apes novads (53%).
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Smiltenes novadā"?
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2.2.

Uzņēmēju aptauja

2.2.1. Ar ko lepojas uzņēmēji

Apes novada uzņēmēji

Ar darbiniekiem, ar iespēju strādāt ārpus Rīgas, ar realizētajiem projektiem,
ar darba rezultātiem (iestādītajiem un izkoptajiem mežiem), bioloģiskās
saimniekošanas iespējām, ar Apes novadu un to, ka uzņēmējdarbība ir
svarīga Apes novadam, ar iespēju strādāt un maksāt nodokļus par spīti
birokrātijai valstī, ar saražoto produkciju, ar to, ka nākamās paaudzes vēlas
atgriezties novadā, veidot ģimenes un savus biznesus, ar to, ka uzņēmums
nevienam nav parādā, to, ka strādā pēc labākās sirdsapziņas, sakoptu vidi,
ģimeņu nodrošināšanu u.c.

Raunas novada uzņēmēji

Ar dzimtās vietas attīstību, ar Raunas novadu, ar uzņēmīgiem cilvēkiem, ar
interesanto produktu piedāvājumu, piesaistot tūristus novadam, to, ka
uzņēmums atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, ar darbiniekiem, izaugsmi un
attīstību, to, ka var strādāt dzimtajā vietā

Smiltenes novada uzņēmēji

Ar sakārtoto vidi, cilvēkiem, kuri veic tiešo darbu, latviskumu, senču mākslu
un tradīcijām, ar paveiktajiem darbiem un rezultātu, ar savu produkciju, ar
vietvārdiem, ar stratēģiski izdevīgo atrašanās vietu, kvalificētiem
darbiniekiem, latvisko vidi, to, ka Smiltenes novads ir ekonomiski spēcīgs,
dinamisks novads, vieglāk apvienot darbu ar ģimenes dzīvi nekā Rīgā,
sakārtotu infrastruktūru, ar stabilitāti, ar to, ka mazā ciemā var darīt lielas
lietas

2.2.2. Attīstības iespējas un atbalsts
Jā, apmierina

8; 13%
2; 3%

Drīzāk apmierina
21; 35%
Drīzāk neapmierina

10; 16%

Nē, neapmierina

20; 33%

Grūti novērtēt

Jautājums – vai Jūs apmierina Jūsu uzņēmuma attīstības iespējas novadā?
Uz jautājumu, vai uzņēmuma attīstības iespējas ir apmierinošas, vairums respondentu snieguši
pozitīvu vērtējumu. Kopā jautājuma pozitīvo vērtējumu īpatsvars ir 77 % (t.i., to respondentu
skaits, kas snieguši atbildes “apmierina” un “drīzāk apmierina” pret visu respondentu skaitu,
izņemot tos, kuri atbildējuši, ka faktoru ir grūti novērtēt).
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atbalstu
Rīga

Kopā

Jautājums - cik lielā mērā pašvaldība jau šobrīd veicina uzņēmējdarbības vides attīstību
(sadalījumā pēc respondentu norādītās uzņēmuma juridiskās reģistrācijas vietas un kopā)
Jautājumā par to, cik lielā mērā pašvaldība jau šobrīd veicina uzņēmējdarbības vides attīstību,
respondentiem bija jānorāda savs vērtējums skalā no 1 līdz 5, kur 5 nozīmē, ka pašvaldība jau
šobrīd sniedz visu iespējamo atbalstu, bet 1 – atbalsta nav vispār. 7% respondentu norādīja, ka
atbalsta nav vispār, 23% - to novērtēja ar 2 punktiem (5 punktu skalā), 21% - ar 3 punktiem, 33%
- ar 4 punktiem, bet 16% - ar 5 punktiem, uzskatot, ka pašvaldība sniedz visu iespējamo atbalstu.
Tātad kopā gandrīz puse respondentu pašvaldību aktivitātes novērtēja 4 vai 5 punktu vērtībā.
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Dalība dažādās uzņēmējdarbības vides attīstības aktivitātēs, piemēram, semināros, izstādēs, pieredzes apmaiņas
braucienos, uzņēmēju tikšanās pasākumos un tml.
Dalība sabiedriskās aktivitātēs (piemēram, aptaujās, publiskās apspriešanās)
Granta programmas, konkursi
Konsultāciju saņemšana no pašvaldības vai tās iestādēm
Dalība pašvaldības projektu aktivitātēs (piemēram, teritoriju attīstība uzņēmējdarbības vajadzībām, ceļu pārbūve)
Informatīvais atbalsts (piemēram, pašvaldību mājaslapas, sociālie tīkli)
Atbalsts nav izmantots

Jautājums – kādus uzņēmējdarbības atbalsta veidus Jūs esat izmantojis līdz šim?
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Attiecībā uz izmantotajiem pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta veidiem līdz šim respondenti
visbiežāk norādījuši, ka piedalījušies dažādās uzņēmējdarbības vides attīstības aktivitātēs
(piemēram, semināros, izstādēs, pieredzes apmaiņas braucienos, uzņēmēju tikšanās pasākumos
u.c.). Salīdzinoši bieži norādīts arī uz dalību sabiedriskās aktivitātēs (piemēram, aptaujās).

2.2.1. Galvenās problēmas
33

31
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9

5

4

4
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Nesamērīgs birokrātiskais slogs
Kvalificēta darbaspēka trūkums
Covid-19 pandēmijas ierobežojumi pēdējā gada laikā
Zema sabiedrības pirktspēja
Finansējuma piesaistes izaicinājumi
Augstas ražošanas/ pakalpojumu sniegšanas izmaksas
Nepietiekamas zināšanas (zināšanas par tirgu, inovācijām, tehnoloģijām u.c.)
Vāja uzņēmuma konkurētspēja
Citas problēmas
Sarežģītas importa/eksporta procedūras

Galvenās problēmas, ar kurām visbiežāk nākas saskarties uzņēmējiem
54% jeb 33 uzņēmēju aptaujas respondentu norādījuši, ka galvenā problēma ir nesamērīgs
birokrātisks slogs, 51% jeb 31 - kvalificēta darbaspēka trūkums, 41% jeb 25 – Covid-19 pandēmijas
ierobežojumi. Pārējās problēmas minētas salīdzinoši retāk. Kā citas problēmas minētas: telpu
trūkums, slikts autoceļu stāvoklis, t.sk. posms Rauna – Valmiera, kā arī darbinieku dzīvojamā fonda
problēmas.

Balsu skaits

2.2.2. Nepieciešamās infrastruktūras attīstība
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Dzīvojamais fonds darbiniekiem
Telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra
Zemes platības
Ēku, telpu piedāvājums
Autoceļu, pievadceļu, ielu caurlaides spēja un laba satiksmes organizācija
Industriālās platības
Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija
Energoapgāde
Sabiedriskais transports
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Pakomātu trūkums

Uzņēmuma attīstībai nepieciešamā infrastruktūra, kas šobrīd nav pieejama vai ir zemā kvalitātē
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Uzņēmēju ieskatā dzīvojamā fonda attīstība darbiniekiem ir viens no būtiskākajiem
nepieciešamajiem infrastruktūras uzlabojumiem, lai uzņēmējdarbība varētu attīstīties. Bieži
norādīts arī uz nepieciešamību uzlabot IKT infrastruktūru un zemes platību, ēku un telpu
piedāvājuma paplašināšanu.

2.2.3. Cik lielā mērā ieteiktu citiem nodarboties uz uzņēmējdarbību jaunajā
Smiltenes novadā
Uz jautājumu: “Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam: "Es ieteiktu citiem nodarboties ar
uzņēmējdarbību jaunajā Smiltenes novadā"” respondentiem bija jānorāda savs vērtējums skalā no
1 līdz 5, kur 5 nozīmē piekrist pilnībā, bet 1 – pilnībā nepiekrist.
2% jeb 1 aptaujātais norādīja, ka pilnībā nepiekrīt šim apgalvojumam, 3% jeb 2 – novērtēja
apgalvojumu 2 punktu vērtībā, 38% jeb 23 – 3 punktu vērtībā (kas būtu salīdzināms ar neitrālu
vērtējumu), 13% jeb 8 aptaujātie piešķīra 4 punktus, bet 27 jeb 44% - 5 punktus, pilnībā piekrītot
šim apgalvojumam.
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1 - pilnībā nepiekrītu

2

2

3

4

5 - pilnībā piekrītu

Jautājums - cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam: "Es ieteiktu citiem nodarboties ar
uzņēmējdarbību jaunajā Smiltenes novadā"
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3. Jaunveidojamā novada attīstība
3.1.

Iedzīvotāju aptauja

3.1.1. Novada vīzija

Novada vīzija pēc 20 gadiem – atslēgas vārdu mākonis
Atbildot uz jautājumu par to, kādam būtu jābūt jaunveidojamam Smiltenes novadam pēc 20
gadiem, respondenti visbiežāk norāda uz nepieciešamību turpināt attīstīties visās jomās,
nodrošinot pieejamus un kvalitatīvus pakalpojumus, kas attīstīti vienmērīgi visā novada teritorijā.
Tāpat respondenti bieži norāda uz nepieciešamību būt vienotiem, to, ka novadam jābūt
modernam, zaļam, sakoptam, ar labiem ceļiem, ar saglabātu vietu identitāti, latviskajām tradīcijām,
ar aktīvu uzņēmējdarbību, ilgtspējīgam, inovatīvam, vērstam uz sadarbību, tādam, lai ikviens justos
piederīgs un vajadzīgs, labi pārvaldītam, plaukstošam un stabilam.
Daži citāti no respondentu atbildēm par to, kādam jābūt jaunajam Smiltenes novadam pēc 20
gadiem:
 Ar attīstītu uzņēmējdarbību ne tikai Smiltenes

pilsētā, bet vienmērīgi visā
(respondents no Apes novada)

 Attīstītam, bet saglabājot vēsturiskās vērtības,

teritorijā!

mantojumu, tīru un draudzīgu vidi gan
cilvēkam, gan dzīvniekam, bez vēja parkiem!
(respondents no Raunas novada)

 Apdzīvotam, atpazīstamam, ar daudz jaunām

ģimenēm! (respondents no Raunas novada)

 Ar slimnīcu un baseinu! (respondents no

Smiltenes novada)

 Ar centriem novada pilsētās Raunā, Smiltenē,

Apē! (respondents no Apes novada)
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 Atpazīstamam visā valstī. Tādam, ka citu

Digitalizēt pašvaldības darbu. Izveidot tūristiem
draudzīgu vidi! (respondents no Apes novada)

novadu iedzīvotāji apskaustu mūsu novada
iedzīvotājus. Savukārt mūsu novada iedzīvotāji
ar lepnumu varētu paziņot, ka dzīvo Smiltenes
novadā! (respondents no Smiltenes novada)

 Saglabāt

latvisko garu. Būt tādam, lai
iedzīvotājiem te būtu saistoši uzturēties ikdienā
kultūras, sporta, tūrisma, kvalitatīvu ēdināšanas
pakalpojumu, u.c. baudīšanai! (respondents no
Smiltenes novada)

 Attīstītam, ar priecīgu sabiedrību, laimīgām

daudzbērnu ģimenēm, kuru tēvi dzīvo kopā ar
savu ģimeni, jo strādā pie mājām. Tūrisma
vietām, atpūtas centru, bērnu atpūtas centru, ar
jauniešu centru! (respondents no Apes novada)
 Bagātam

ar
smaidīgiem
(respondents no Raunas novada)

 Labākajam Latvijā! (respondents no Raunas

novada)

 Jānodrošina

vienmērīga attīstība katrā
teritorijā, tad novads būs spēcīgs, ar
iedzīvotājiem, darbavietām un izglītības
iekāpējam bērniem! (respondents no Apes
novada)

cilvēkiem!

 Attīstītam, labi pārvaldītam, pārtikušam, ar

izglītotiem iedzīvotājiem! (respondents no
Smiltenes novada)

 Lai

visi novada pagasti ir
(respondents no Raunas novada)

 Cilvēcīgam,

rosīgam, radošam, patīkamai
kultūrvidei! (respondents no Apes novada)

vienlīdzīgi!

 Latvijas priecīgāko, veselāko, laimīgāko ļaužu

 Caurspīdīgam,

paraugam,
vilinošam!
(respondents no Smiltenes novada)

novadam! (respondents no Smiltenes novada)

 Lai viss novads būtu līdzīgi attīstīts kopumā,

 Ekonomiski

attīstītam,
ar
spēcīgu
uzņēmējdarbību visā novada teritorijā,
ģimenēm draudzīgs! (respondents no Raunas
novada)

nevis tikai centrs. Lai nebūtu pamesti novārtā
attālākie pagasti! (respondents no Apes
novada)
 Modernam, ar tendenci uz izaugsmi, vienotam,

 Empātiskāku,

uz cilvēkiem orientētu, tas
domāts, lai arī riska ģimenēm parādītu ka var
arī savādāk dzīvot (respondents no Smiltenes
novada)

spēcīgam, vietai, kur pat pašos pagasta
tālākajos nostūros dzīvojoši jūtas piederīgi
novadam, saimnieciski spēcīgam, bagātam ar
izglītotiem cilvēkiem, ģimenēm draudzīgam,
bagātam ar kvalitatīviem kultūras pasākumiem
un atjaunotām kultūrvēsturiskajām vietām!
(respondents no Raunas novada)

 Es ļoti ceru, ka Smiltenes novads kļūs par

jaundzimušo bagātāko novadu, jo bērni ir
mūsu vērtība un pamats, man patīk doma ar
kādu strādā jau tagad novads - uz darba vietu
attīstību, dzīvokļu fonda paplašināšanu, tūrisms
– malači. Un pats galvenais - attīstību var redzēt
visā novadā kopumā! (respondents no Apes
novada)

 Lai turpinās novada izaugsme. Vēlos sakoptu,

sakārtotu vidi, ar iespējām pilnveidoties,
mācīties, sportot, baudīt kultūras pasākumus.
Lai mēs visi iedzīvotāji esam vajadzīgi savam
novadam, neatkarīgi no vecuma un attāluma
no novada centra! (respondents no Smiltenes
novada)

 Ilgtspējīgam ne tikai ekonomiskas, bet arī vides

kontekstā! (respondents no Raunas novada)

 Smiltenes novadam pēc 20 gadiem jābūt

 Inovatīvam, bet nepazaudējot savu vienkāršību,

apdzīvotam, ne tikai koncentrēties uz lielāko
pilsētu, bet spēt nodrošināt pakalpojumu grozu
katrā pagasta teritorijā! (respondents no Apes
novada)

cilvēciskumu un dabīgumu! (respondents no
Smiltenes novada)
 Ģimenēm,

senioriem
un
uzņēmējiem
draudzīgam. Attīstīt lauku reģionus, lai
cilvēkiem būtu vēlme pārcelties uz dzīvi laukos.

 Vajadzētu būt nodrošinātam sabiedriskajam

transportam uz novada centru. Sakārtoti ceļi.
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Neaizmirsti mazie pagasti! (respondents no
Raunas novada)

 Pirmklasīga slimnīca un Smiltenes tehnikumā

paramediķu apmācības!
Smiltenes novada)

 Tādam, lai būtu vēlēšanās šeit dzīvot arī mūsu

bērniem! (respondents no Apes novada)

(respondents

no

 TOP 15 valstī, vēlams ne pēc 20 gadiem, bet

krietni ātrāk! (respondents no Apes novada)

 Progresīvam! (respondents no Raunas novada)

 Top 5 Latvijā kā paraugam! (respondents no

 Nevajag kļūt par monstru bez sejas, jāpatur ir

Smiltenes novada)

katra apvienotā novada skaistums, "odziņa". Ar
to ir jālepojas! (respondents no Smiltenes
novada)

 Vienotam, līdzvērtīgās iespējās balstītam, ar

stabilu identitāti, ekonomiski spēcīgam, ar labu
sabiedrisko transportu pieejamību starp
novada mazajiem centriem, ar labu vidusskolu
un spēcīgām pamatskolām, stipru jaunatni un
atbalstošu
vidi
kultūrai
un
mazajai
uzņēmējdarbībai! (respondents no Raunas
novada)

 Vairāk

attīstīta uzņēmējdarbība, piesaistīti
jauni, radoši pedagogi skolā! (respondents no
Apes novada)

 Zaļam, pilnam ar jauniešiem un bērniem - jābūt

ir iespējām attīstīt mazos biznesus, novadam
jāatbalsta zaļais dzīvesstils, jābūt izcilai
infrastruktūrai, kas palīdzētu novada nostūros
dzīvojošajiem, nokļūt novada centrā bez
problēmām. Progresīvam, skaistam un ar
patiesu degsmi uz jaunām lietām izmantojot
vietējos resursus! (respondents no Raunas
novada)

 Novadā

gandrīz ikviens iedzīvotājs jūtas
piederīgs, sadzirdēts un saprasts. Nav vietas,
kur kādam no novada teritorijām būtu
prioritāte. Katra vieta saglabā savu identitāti un
visi savstarpēji sadarbojas! (respondents no
Smiltenes novada)

3.1.2. Plāni mainīt dzīvesvietu
Uz jautājumu, vai tuvāko 3-5 gadu laikā plānots mainīt dzīvesvietu, vairums respondentu
atbildējuši noraidoši. 83% respondentu neplāno mainīt dzīvesvietu ārpus Smiltenes novada (kopā
tie respondenti, kas norādīja, ka neplāno, neplāno, ja būs iespēja strādāt attālināti, un plāno mainīt
novada ietvaros). 6% respondentu norādīja, ka plānot mainīt ārpus novada robežām (t.sk. Latvijā
un ārpus Latvijas).
11; 2%
30; 5%

Nē, neplānoju

76; 11%

Nē, neplānoju, ja būs iespēja strādāt
attālināti
Jā, plānoju mainīt, bet jaunizveidojamā
Smiltenes novada ietvaros
Jā, plānoju mainīt ārpus jaunizveidojamā
Smiltenes novada, bet Latvijā
Jā, plānoju mainīt ārpus jaunizveidojamā
Smiltenes novada un ārpus Latvijas
Grūti pateikt

28; 4%

21; 3%
504; 75%

Jautājums - vai tuvāko 3-5 gadu laikā plānojat mainīt savu dzīvesvietu?
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3.1.3. Globālās tendences

Balsu skaits

Attiecībā uz to, kuras no globālajām tendencēm respondentiem liekas būtiskas, un tām būtu
jāpievērš uzmanība arī pašvaldības līmenī, visbiežāk tika norādīts uz labu pārvaldību un efektīvu
komunikāciju - tā uzskata 66% respondentu, izglītību (prasmes un zināšanas) visos vecumos
– 65%, tam seko sabiedrības veselība, kuru par svarīgu globālā kontekstā uzskata 58%
respondentu. Gana daudz respondentu uzskata, ka pašvaldībai būtu jāpievērš uzmanība
mobilitātei – 47%, iekļaujošai sabiedrībai un nevienlīdzības mazināšanai – 40% un vietējo
kopienu attīstībai un pilsoniskajai aktivitātei –39% respondentu. Mazāk respondentu uzskata,
ka svarīga ir sabiedrības novecošanās – 36%, urbanizācija (iedzīvotāju pārcelšanās no laukiem
uz pilsētām) un iedzīvotāju skaita sarukšana Latvijā – 27%, inovācija un digitalizācija – 26%,
klimata pārmaiņas – 21%. Tikai 11% respondentu norādījuši, ka būtu jāfokusējas tikai uz vietējām
problēmām un izaicinājumiem. Starp citiem atbilžu variantiem respondenti visbiežāk norādījuši uz
vietēja līmeņa izaicinājumiem (t.sk. uzņēmējdarbības veicināšanu un darba vietām novadā).

440

429

388

314

266

262

242

177 172 142 70 26

Laba pārvaldība un efektīva komunikācija
Izglītība (prasmes un zināšanas) visos vecumos
Sabiedrības veselība
Mobilitāte (pārvietošanās iespējas)
Iekļaujoša sabiedrība un nevienlīdzības mazināšana
Vietējo kopienu attīstība un pilsoniskā aktivitāte
Sabiedrības novecošanās
Urbanizācija (iedzīvotāju pārcelšanās no laukiem uz pilsētām) un iedzīvotāju skaita sarukšana Latvijā
Inovācija un digitālā transformācija
Klimata pārmaiņas
Būtu jāfokusējas tikai uz vietējām problēmām un izaicinājumiem
Cits variants

Jautājums - kurām no globālajām tendencēm jaunajam Smiltenes novadam būtu jāpievērš
īpaša uzmanība (sakārtots dilstošā secībā pēc atbilžu biežuma)
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3.1.4. Prioritārie darbi
Prioritāri veicamo darbu priekšlikumi lielā mērā saskan ar jautājumu, kurā iedzīvotājiem lūgts
norādīt, kas tiem pietrūkst (skat. sadaļu 2.1.2. Kā pietrūkst iedzīvotājiem). Respondenti bieži
uzskata, ka primāri būtu jāuzlabo satiksmes infrastruktūra, kā arī jāīsteno dažādi labiekārtošanas
projekti.

Prioritāri veicamie darbi jaunajai Smiltenes novada pašvaldībai – atslēgas vārdu mākonis
Daži citāti no respondentu atbildēm par to, kādi būtu jaunās Smiltenes novada pašvaldības
prioritāri veicamie darbi:
 Saglabāt izglītības iestāžu un interešu izglītības

 Jāuzlabo pašvaldības iespējas ietekmēt valsts

pieeju bērniem uz vietas Apes pilsētā un
pagastos! (respondents no Apes novada)

attīstību, tādejādi stiprinot pašvaldību ietekmi,
mobilitāte ar pilsētām, starp novadu centriem!
(respondents no Smiltenes novada)

 Ceļu

infrastruktūra,
lielāka
transporta
nodrošināšana starp pilsētām, darba vietas!
(respondents no Raunas novada)

 Ceļa un apgaismojuma sakārtošana Baižkalna

 Atjaunot dekoratīvo zīmuli pie Variņu skolas,

 Autoceļš uz Palsmani! (respondents no Smiltenes

teritorijā! (respondents no Raunas novada)

kura bija fotografēšanās vieta skolas izlaidumos
un arī garāmbraucējiem! (respondents no
Smiltenes novada)

novada)

 Ceļu infrastruktūras uzlabošana! (respondents

no Apes novada)

 Apes pilsētā izveidot kanalizācijas sistēmu un

 Vienotas novada tēls, infrastruktūras attīstība,

optisko internetu! (respondents no Apes novada)

izglītības
pieejamība,
veselības
(respondents no Raunas novada)
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aprūpe!

 Autoceļu

un velo infrastruktūras attīstība,
jāattīsta
sporta
un
atpūtas
objekti
pieaugušajiem! (respondents no Smiltenes
novada)

 Darbavietas

ceļu
sakārtošana,
(respondents no Apes novada)

estrādes darbība, jāatjauno grīda! (respondents
no Apes novada)
 Jāveicina autoceļa P29 atjaunošana visā garumā!

(respondents no Raunas novada)

izglītība!

 Dzīvokļu celtniecību! (respondents no Smiltenes

novada)

 Svarīgi būtu veicināt jaunā novada vienotību,

 Izglītības kvalitātes uzlabošana, PII vietu skaita

lielāku cilvēku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā,
veicināt jaunu uzņēmumu veidošanu un esošo
attīstīšanu (arī vidējo un mazo), atjaunot un
uzturēt kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt
dzīvojamā fonda paplašināšanos, celt izglītības
kvalitāti visā novadā! (respondents no Raunas
novada)

palielināšana! (respondents no Apes novada)

 Jāsakopj dabas taka un dzirnavu dīķis pie Tanīsa

kalna! (respondents no Raunas novada)
 Ēdināšanas uzņēmumi pēc 22.00, bērnu interešu

centri, bērnu izklaides parku piedāvājums
novadā, kino, teātra, mūziķu uzstāšanās,
uzvedumi! (respondents no Smiltenes novada)

 Baseina vietas sakopšana; esošo kultūrvēsturisko

vietu saglabāšana un uzturēšana- Mēru muižas
jumta rekonstrukcija, vecās kapličas restaurācija
Smiltenes kapos, Langes kapavietas uzturēšana,
siera namiņa konservēšana un saglabāšana;
jaunas bibliotēkas! (respondents no Smiltenes
novada)

 Jaudīgs internets novadā! (respondents no Apes

novada)

 Jāuzlabo ceļu stāvoklis vismaz starp Raunu,

Smilteni, Api, nerunājot par mazākas nozīmes
ceļiem! (respondents no Raunas novada)

 Ielu

apgaismojums Saltupos, Launkalnes
pagasta! (respondents no Smiltenes novada)

 un izstāžu zāles celtniecība, muzeja telpu izveide

Smiltenē, Jāņkalna rekonstrukcija un attīstība.
Kultūras jomā Smiltenē diemžēl visu laiku ir bijuši
vismazākie ieguldījumi. Par jaunpievienotajām
teritorijām grūti, ko teikt, bet arī tur ir objekti,
kam visticamāk nepieciešami līdzekļi.

 Sakārtot ceļus (piem. A2 šoseja), ielas, ietves,

velosipēdu ceļu, Apē Avotu iela (kaut kas jau
notiek, tas ir ļoti labi), Pasta ielas posms virs
Raganu klints upe skalo smilšakmens klinti.
Investīciju piesaiste uzņēmējdarbības attīstībai
Apes pusē, sadarbība ar Igauniju! (respondents
no Apes novada)

 Efektivizēt pārvaldes aparātu! (respondents no

Apes novada)
 Pašvaldības

dažādu darbinieku pieejamība,
darbu caurspīdīgums, atklātas domes sēdes,
informācija par paveiktajiem darbiem, aptauju
veikšana ko vajag iedzīvotājiem! (respondents no
Raunas novada)

 Novērst

nevienlīdzību starp pagastiem un
pilsētu! (respondents no Smiltenes novada)

 Jāsakārto infrastruktūra un jāizveido ilgtermiņa

attīstības plāns. Jābūt ir precīzai vīzijai, kā novads
attīstīsies un kā vienkāršais iedzīvotājs var tajā
piedalīties! (respondents no Raunas novada)

 Darbs ar jauniešiem. Sociāli neaizsargāto grupu

integrēšana sabiedrībā un darba vidē. Mājokļa
pieejamība novadā. Laicīga iespēja uzsākt bērnu
dārza gaitas no 1,5 gadu vecuma, jo šobrīd,
pavasara un vasaras bērni tās var uzsākt tikai
rudenī. Tas apgrūtina vecāku iespējas strādāt.
respondents no Smiltenes novada)

 Infrastruktūras

sakārtošana,
atbalsts
uzņēmējdarbībai,
medicīnas
pakalpojumu
uzlabošana un dažādošana! (respondents no
Smiltenes novada)

 Jaunu darbavietu radīšana, mazo uzņēmumu

 Iedzīvotāju aptaujas par gaidāmo projektu

veidošana un atbalstīšana, jaunu mājokļu
veidošana! (respondents no Apes novada)

veikšanu. Nepieciešama kafejnīca vai tējnīca,
bistro, vieta, kur pusdienot. Jāatjauno Gaujienas
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 Jāmēģina satuvināt Apes, Raunas un Smiltenes

 Jāsaved kārtībā visi ceļi (arī mazie), jāpilnveido

iedzīvotājus un jāpārliecina Raunas un Apes
iedzīvotājus, ka Smiltene ir cienīga nest novada
vārdu! (respondents no Apes novada)

aktīvās atpūtas iespējas! (respondents no Apes
novada)

 Jāturpina darbs pie pagastu infrastruktūras

 Internets, HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe)

uzlabošanas, esošo skolu, kultūras centru
saglabāšanu un efektīvu darbu, uzņēmēju
atbalstīšanu! (respondents no Apes novada)

attīstība! (respondents no Smiltenes novada)

 Jāatjauno pasta nodaļa Vidagā! (respondents no

Apes novada)

 Mobilitāte! (respondents no Raunas novada)

 Jāizbūvē

veloceļš
Rauna-Smiltene-Ape!
(respondents no Raunas novada)

 Jādomā par dzīvojamā fonda attīstību, lai jaunās

ģimenes varētu atļauties dzīvot un strādāt
Smiltenes novadā! (respondents no Smiltenes
novada)

 Jaunā lielākā novada pārvaldība, būtu jālabo

īsākais ceļš uz Raunu caur Vidzemīti, Jāņkalna
sakārtošana, jāremontē teritorija aiz Kultūras
centra uz bērnu atpūtas vietu! (respondents no
Smiltenes novada)

 Radošā māja Apē, Apē volejbola laukumos

apgaismojumu, atjaunot bortus un ledus liešanas
tehniku Apes slidotavā, mototrases izmantošana
visu sezonu, Apgaismojumu slēpošanas trasē
Apes mototrasē, Vietrādis Apes pilsētas centrā,
skeitparku jauniešiem Apē! (respondents no
Apes novada)

 Jāiekārto doktorāts Apē, lai būtu plašas telpas un

visiem pieejams, jānodrošina transports uz
Smilteni, ja tur jākārto kādas lietas! (respondents
no Apes novada)

 Noasfaltēt ceļu: Rauna-Drusti-Jaunpiebalga un

 Jāatbalsta uzņēmēji! Arī atkritumu šķirošana,

savest kārtībā - uzbērt kvalitatīvu granti citiem
Drustu pagasta ceļiem! (respondents no Raunas
novada)

īpaši tekstilizstrādājumi! (respondents no Raunas
novada)

 Jauniešu

centra izveide, dzīvojamā fonda
paplašināšana, novada ceļu atjaunošana, vides
pieejamības
veicināšana,
mūžizglītības
programmas uzlabošana! (respondents no
Smiltenes novada)

 Jāatbalsta īres namu būvniecība! (respondents

no Smiltenes novada)

 Vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti un viņu

atstumtības novēršana, autoceļu sakārtošana,
plašas sabiedriskās iespējas jauniešiem un
pensionāriem! (respondents no Apes novada)

 Jārūpējas par Valsts nozīmes pieminekļiem,

parkiem, vienoto soliņu, atkritumu urnu, svētku
noformēšanai! (respondents no Apes novada)

 Smiltenes bibliotēkai jaunas telpas! (respondents

no Smiltenes novada)

 Ieviest labu pārvaldību, kur patērētājs var

rēķināties ar pakalpojuma kvalitāti. Mobilitāte.
Izglītība visos vecuma posmos! ! (respondents no
Raunas novada)

 Jāierīko

lauku teritorijas, kas piemērotas
industriālai attīstībai! (respondents, kurš dzīvo
citā novadā)

 Jaunu ārstu piesaiste slimnīcā! (respondents no

Smiltenes novada)

3.1.5. Infrastruktūras uzlabojumi
Attiecībā uz prioritātēm tieši infrastruktūras uzlabojumos tuvāko 5 gadu laikā, respondenti
visbiežāk norādīja uz nepieciešamību uzlabot ceļu infrastruktūru lauku teritorijās – tā uzskata
81% respondentu. Kā nākamās infrastruktūras attīstības prioritātes respondentu ieskatā ir ielu
infrastruktūras uzlabošana apdzīvotās vietās (51%), jāattīsta publiski pieejamās atpūtas vietas
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un zaļās teritorijas (47%), kā arī jāattīsta bērniem un jauniešiem piemērota rotaļu un atpūtas
infrastruktūra (44%). Tāpat iedzīvotāji diezgan bieži norādījuši uz atkritumu šķirošanas
infrastruktūras attīstību (37%), ielu apgaismojuma uzlabošanu apdzīvotās vietās (34%), industriālo
teritoriju ierīkošanu (34%), jaunu sporta un aktīvās atpūtas objektu ierīkošanu (32%) un soliņu,
atkritumu urnu, velosipēdu novietņu ierīkošanu (32%).
537

339

313

292
248

226

226

212

210

193

169

166

139
72
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Balsu skaits
Jāremontē ceļu infrastruktūra lauku teritorijās
Jāremontē ielu infrastruktūra apdzīvotās vietās
Jāattīsta publiski pieejamās atpūtas vietas un zaļās teritorijas
Jāattīsta bērniem un jauniešiem piemērota rotaļu un atpūtas infrastruktūra
Jāattīsta atkritumu šķirošanas infrastruktūra
Jāuzlabo ielu apgaismojums apdzīvotās vietās
Jāierīko teritorijas, kas piemērotas industriālai attīstībai
Nepieciešami jauni sporta un aktīvās atpūtas objekti
Jāierīko vairāk soliņu, atkritumu urnu, velo novietņu utml.
Jāuzlabo satiksmes drošības infrastruktūra (aizsargbarjeras, gājēju pārejas, ātruma slāpētāji u.c.)
Jāattīsta inovatīvu un viedu risinājumu izmantošana apdzīvotās vietās (soliņi un pieturas ar viedierīču uzlādes
iespējām u.c.)
Nepieciešami jauni kultūras un mākslas objekti
Jāattīsta centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas
Jāattīsta centralizētās siltumapgādes sistēmas
Cits variants

Jautājums - kuriem no infrastruktūras uzlabojumiem būtu jāpievērš īpaša uzmanība tuvāko 5
gadu laikā? (sakārtots dilstošā secībā pēc atbilžu biežuma)
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3.1.6. Bažas saistībā ar jaunā novada izveidi
Respondentu atbildes uz jautājumu - kādas ir Jūsu bažas saistībā ar dzīvi jaunajā Smiltenes novadā,
visbiežāk saistītas ar šādiem aspektiem:


Attīstīsies nomales efekts, aizmirstot par attīstības nepieciešamību lauku teritorijās, tiks
attīstīti tikai novadu centri – Ape, Rauna, Smiltene, nespēja nodrošināt līdzsvarotu attīstību;



Netiks ņemtas vērā Apes un Raunas novadu iedzīvotāju vajadzības, tos apvienojot ar
Smiltenes novadu, mazināsies investīciju apjoms Apes un Raunas novadu pagastos;



Papildu līdzekļi tiks ieguldīti to teritoriju attīstībā (Apes un Raunas novadā), kas ir mazāk
attīstītas, liedzot investīcijas tālākai esošās attīstības sekmēšanai – Smiltenes novads vairs
neattīstīsies tik strauji;



Finanšu līdzekļu trūkums, lai apmierinātu visas vajadzības;



Būs sadrumstalots novada domes deputātu sastāvs ar atšķirīgām interesēm, bez vienotības;



Necaurspīdīga pārvaldība, birokrātijas pieaugums, korupcijas riski, populisma riski,
pārvaldības centralizēšana, kas rezultēsies iedzīvotāju problēmu neapzināšanā un
neizprašanā, lēmējvaras attālināšanās;



Samazināsies iespēja klātienē saņemt pakalpojumus;



Kultūras piedāvājuma mazināšanās;



Pašreizējo novadu, pagastu, ciemu identitātes un tradīciju mazināšanās, vēsturiskā
mantojuma pazaudēšana;



Nenotiks tiks sekmīga sadarbība ar Cēsu novada pašvaldību kā līdz šim (Raunas novadam);



Dzīvojamā fonda trūkums;



Depopulācija (iedzīvotāju skaita samazināšanās) un jauniešu aizplūšana;



Sabiedrības novecošanās, kā arī aizvien vairāk tiks aizmirsti laukos dzīvojošie seniori;



Izaicinājumi ar iekļaujošas sabiedrības veidošanu;



u.c.

3.1.7. Ko nevajag mainīt, bet saglabāt no līdzšinējā
Uz jautājumu - ko nevajadzētu mainīt, bet gan saglabāt (ņemot vērā iesākto, labo praksi esošajos
novados) iedzīvotāju dzīvesvietā pēc jaunā Smiltenes novada izveides, respondenti atbildējuši,
aptverot visas teritorijas attīstības jomas, piemēram:


Pašvaldības
sniegto
pakalpojumu
pieejamību pagastu pārvaldēs un pēc
iespējas tuvāk dzīvesvietai,



Kultūras dzīvi (t.sk. sekmīgo kultūras darba
organizēšanu Raunas novadā) un iestādes
(t.sk. bibliotēkas), kultūras tradīcijas,
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Novadu tradīcijas (t.sk. svētkus) un identitāti
(t.sk. vizuālo identitāti), kopīgus pasākumus
pagasta
iedzīvotājiem,
dažādus
tradicionālos
pasākumus,
piemēram,
Pavasara un rudens gadatirgus, Vītoldienu
organizēšanu
Gaujienā,
Motokrosa

sacensības "Vaidavas kauss" (Apes novadā),
novadu sporta spēles, u.c.


Amatiermākslas kolektīvus,



Esošās izglītības iestādes,



Jauniešu centru Raunā,



Sociālo pakalpojumu un aprūpes iestādes
(t.sk. Gatartas pansionātu Raunas novadā)



Veselības aprūpes iestādes, labo praksi
veselības veicināšanā (piemēram, Smiltenes
novadā),



Tirdzniecības vietas,



Dabas tūrisma un tūrisma objektu attīstību
(t.sk. Gaujienas kā tūrisma objekta attīstību,
Raunas pilsdrupu sakārtošanu u.c.)



Uzņēmējdarbības sekmēšanu Apes novadā,
atbalstu mazajiem uzņēmējiem Raunas

novadā, uzņēmējdarbības veicināšanas
programmas
jaunajiem
uzņēmējiem,
projektu konkursi Smiltenes novadā,


Sadarbību ar NVO sektoru un atbalstu
kopienu iniciatīvām un aktivitātēm (Apes
novadā, Raunas novadā, Sadarbību ar
Alūksnes un Apes novada fondu, sadarbību
ar biedrību "Alūksnes lauku partnerība"
Apes un Trapenes teritorijām, un biedrību
"Ziemeļgauja"
Virešu
un
Gaujienas
teritorijām)



Infrastruktūras attīstību pagastos un ciemos,
pilsētu labiekārtošanu,



Atbalstu daudzbērnu ģimenēm,



u.c. līdzšinējo
dažādās jomās.

pašvaldību

labo

praksi

Ņemot vērā to, ka respondenti ir snieguši vērtējumu par dažādām jomām, kas nereti bijis atšķirīgs
starp trim novadiem, labo praksi iespējams meklēt arī atsevišķo novadu augstāk novērtētajās
jomās (skat. nodaļu 2.1.3. Jomu pieejamības un kvalitātes vērtējums)

3.2.

Uzņēmēju aptauja

3.2.1. Ieguvumi uzņēmējdarbības attīstībai un ilgtspējai
Uz jautājumu par to, kādi būs ieguvumi uzņēmējdarbības attīstībai, visbiežāk uzņēmēji norādīja, ka
pagaidām neredz ieguvumus vai jautājumu ir grūti atbildēt / nav viedokļa. Tomēr vairāki uzņēmēji
minēja arī dažādus piemērus, kādi varētu būt potenciālie ieguvumi.
Apes novada uzņēmēji

Apvienotājā novadā tiks veicināta attīstība, potenciāli tālredzīga un
izlēmīga novada dome, darba vietas, koncentrētas iespējas, lielākas
finansējuma piesaistes iespējas

Raunas novada uzņēmēji

Iedzīvotāji vairāk atbalstīs vietējos ražotājus, lielāka darbaspēka izvēle starp
novadu speciālistiem, katrā pagastā ir savas stiprās puses un valsts mēroga
uzņēmumi, kas kopumā sekmēs arī mazo uzņēmumu attīstību

Smiltenes novada uzņēmēji

Darbavietas (t.sk. jaunas un labi apmaksātas), labklājība, potenciāli novada
domē varētu būt konstruktīva opozīcija, kas veicinātu attīstību ne tikai
uzņēmējdarbību, palielināsies pašvaldības iespējas uzlabot infrastruktūru,
risināt dzīvojamā fonda trūkuma problēmas, piesaistītās investīcijas
akumulēsies ekonomikā, Smiltenei palielināsies vilkme, teritorijas lielums,
vairāk pircēju un pakalpojumu saņēmēju, lielāka mērķgrupa, mazāks
birokrātijas slogs.
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3.2.2. Bažas saistībā ar jaunā novada izveidi
Lielākās bažas uzņēmējiem saistītas ar birokrātiskā sloga pieaugumu, to, ka lielākā daļa investīciju
tiks ieguldītas Smiltenes pilsētā, kā arī citiem aspektiem, kas saistīti ar nevienlīdzību.

Apes novada uzņēmēji

Jebkura veida formalitātes, kas būs jākārto Smiltenē, kas ir 50 km attālumā,
kam būs jātērē uzņēmēja laiks un būs īpaši resursu ietilpīgi mazajiem
uzņēmumiem, ka būtiski nekas nemainīsies, ka nesasniegs informācija par
iespējām, līdzekļu nevienlīdzīga sadale novadiem, tas, ka tagad uzņēmums
būs novada nomales uzņēmums, vietējo uzņēmēju nepietiekams atbalsts

Raunas novada uzņēmēji

Birokrātiskā sloga pieaugums, personīgo kontaktu un saskarsmes izzušana,
tas, ka Smiltenē Raunas novada uzņēmēju problēmas nevienu neinteresēs,
lēmējvara būs tālu no iedzīvotājiem un uzņēmējiem, būs nepietiekama
izpratne par vajadzībām, būs noraidoša attieksme pret jaunajiem
uzņēmējiem, jaunā novada dome nepalīdzēs tik aktīvi uzņēmējdarbībā kā
iepriekšējā, nebūs vienots redzējums par visa novada attīstību, vairāk
pakalpojumus pārņems Smiltenes uzņēmēji un nesniegs tos pietiekoši
kvalitatīvi citviet novadā kā Smiltenē.

Smiltenes novada uzņēmēji

Birokrātija pieaugs, iedzīvotāju skaits samazināsies, izaugsme apstāsies,
Smiltene paliks par Valmieras guļamrajonu, jo uzņēmēji aizplūdīs prom uz
Valmieru, kvalitatīva darbaspēka trūkums, lielākie investīciju projekti tiks
īstenoti tikai pilsētā un pilsētas uzņēmējdarbības attīstībai,
lauksaimniecības zemes degradācija, ūdeņu piesārņošana, nebūs
infrastruktūras, kas veicinātu jaunuzņēmumu (start-up) rašanos,
nesabalansēta valsts likumdošana un nodokļu likmju atšķirība starp
Igauniju, pašvaldība neatbalstīs un nenovērtēs uzņēmējus, jaunais novads
kļūst par ļoti izstieptu teritoriju, trūks kompetences ilgtspējīgā attīstībā.

3.2.3. Ko vajadzētu saglabāt
Uzņēmēju aptaujas dalībniekiem tika lūgts sniegt viedokli, ko no jau esošās labās prakses un
iestrādēm būtu jāsaglabā arī jaunajā Smiltenes novadā.
Apes novada uzņēmēji

Pārrobežu projektus ar Apes novadu, iespēju iesaistīties jebkuram vēlmi
izteikušam interesentam, preventīvos pasākumos jauniešiem izglītības
iestādēs, sadarbību, komunicēšanu.

Raunas novada uzņēmēji

Esošo labo praksi, ES fondu piesaisti jauniem un esošajiem ražošanas
uzņēmumiem darbavietu radīšanai, uzņēmējdarbības attīstību un grantu
konkursu, atlaides īres maksām, dalību izstādēs, pieredzes apmaiņas
pasākumos, uzņēmēju atpūtas pasākumos, saglabāt lauku konsultantu
Raunā, sekmēt, lai viss paliek tāpat.

Smiltenes novada uzņēmēji

Atbalstīt un saglabāt mazos uzņēmējus, uzņēmumu centienus paplašināt
uzņēmējdarbību ārpus sava novada, grantus un jauno uzņēmēju konkursu
“Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”, esošās aktivitātes un tradīcijas, turpināt
sakārtot ceļus, turpināt “netraucēt strādāt”, izvirzīt uzņēmējdarbības un
infrastruktūras attīstību kā prioritāti arī turpmāk.
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3.2.4. Papildu uzņēmējdarbības aktivitātes
Uz jautājumu, ko jaunā Smiltenes novada pašvaldība varētu darīt, lai vēl vairāk atbalstītu
uzņēmējdarbības attīstību un ilgtspēju, 82% jeb 50 respondenti norādīja uz nepieciešamību
nodrošināt regulāru uzņēmēju informēšanu par aktualitātēm (projektiem, finansējuma iespējām,
cita veida atbalstu). Kā citas aktivitātes norādītas pašas pašvaldības kapacitātes stiprināšanas
nepieciešamība, padziļināta izpēte par to, kādi uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi nesuši lielāko
atdevi un atgriezeniskās saites nodrošināšana uzņēmējiem pēc aptauju veikšanas.
50
35

31

28

27

24

23
13
3

Nodrošināt regulāru uzņēmēju informēšanu par aktualitātēm (projekti, finansējuma iespējas, cita veida atbalsts,
utt.)
Veidot atbalsta pasākumus jaunajiem uzņēmējiem
Veidot vienotu jaunā novada mārketinga un komunikācijas stratēģiju vietējo produktu un pakalpojumu
popularizēšanā
Rīkot regulāras tikšanās ar uzņēmējiem, piemēram, brokastis ar uzņēmējiem u.c.
Sekmēt pašvaldības digitālo transformāciju, lai vēl vairāk publisko pakalpojumu būtu pieejami digitāli
Nodrošināt speciālistu konsultācijas
Organizēt seminārus, mācības vietējiem uzņēmējiem
Organizēt godināšanas, apbalvošanas pasākumus uzņēmējiem

Jautājums - ko jaunā Smiltenes novada pašvaldība varētu darīt, lai vēl vairāk atbalstītu
uzņēmējdarbības attīstību un ilgtspēju
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Kopsavilkums
Jaunveidojamā Smiltenes novada (Apes, Raunas un Smiltenes novada) iedzīvotāju aptaujā kopā
piedalījās 671 respondents, kas ir 3,7% no jaunveidojamā Smiltenes novada teritorijas iedzīvotāju
kopskaita 2020. gadā, bet uzņēmēju aptaujā – 61 respondents. Aptaujas respondentu profils ir
daudzveidīgs, aptverot iedzīvotājus no visiem novadiem dažādos vecumos un dzīvesvietās, bet
uzņēmējus no dažādām saimnieciskās darbības jomām, atšķirīgām uzņēmējdarbības formām,
darbinieku skaita un uzņēmējdarbības ilgumu.
Galvenie informācijas iegūšanas avoti iedzīvotājiem par pašvaldību darbu ir dažādi, jo iedzīvotāji
nereti izmanto vairākus komunikācijas kanālus vienlaicīgi. Pašvaldības mājaslapa, informatīvais
izdevums, sociālo tīklu konti ir vienlīdz nozīmīgi informācijas ieguves avoti.
Visu trīs novadu iedzīvotāji lepojas ar dabas skaistumu (t.sk. konkrētiem dabas objektiem, izrietot
no to ģeogrāfiskās piederības), sakopto vidi, labiekārtotājām atpūtas un dabas tūrisma vietām
(īpaši pēdējos gados īstenotajiem labiekārtošana un attīstības projektiem), izglītības iestādēm, kā
arī cilvēkiem, tradīcijām, kultūrvēsturisko mantojumu, kultūras dzīvi, sportistu sasniegumiem.
Iedzīvotājiem, neatkarīgi no to ģeogrāfiskās piederības, visbiežāk pietrūkst kvalitatīvas autoceļu
infrastruktūras, gājējiem un velosipēdistiem piemērotas infrastruktūras, kā arī dažādu sadzīves
pakalpojumu (t.sk. veikali, bankomāti, pakomāti, degvielas uzpildes stacija (Apes novadā)). Tāpat
nereti iedzīvotāji norādījuši, ka tiem pietrūkst pieejamāki un kvalitatīvāki veselības aprūpes
pakalpojumi, interešu izglītības un mūžizglītības iespējas, plašākas sabiedriskās ēdināšanas
iespējas (t.sk. kafejnīcas). Salīdzinoši bieži iedzīvotāji izteikuši vēlmi savā novadā pēc peldbaseina,
aktīvākas kultūras dzīves un izklaides iespējām, kā arī aktīvās atpūtas iespējas (t.sk. labiekārtotām
dabas takas).
Vislabāko novērtējumu respondenti snieguši par šādām jomām:









pirmsskolas izglītības pakalpojumi,
vides sakoptība un publiskā ārtelpa,
pašvaldības sniegtie pakalpojumi,
teritorijas attīstība kopumā,
vispārējās izglītības pakalpojumi,
atkritumu apsaimniekošana un atkritumu šķirošanas iespējas,
informācija par pašvaldības darbu,
sporta un aktīvās atpūtas iespējas.

Visvairāk neapmierinātības respondentiem ir par šādām jomām:





mūžizglītības iespējas pieaugušajiem,
satiksmes infrastruktūra – autoceļi, gājējiem domātā infrastruktūra, velosipēdu ceļi,
satiksmes drošība u.c.,
iespēja iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā,
daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana.
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Kopumā neapmierinātības iemesli kritiskajiem vērtējumiem bieži vien saistīti ar ierobežoto
pakalpojumu pieejamību vai ierobežotu mobilitāti, kas apgrūtina pakalpojumu saņemšanu.
Kritiskāk dažādas jomas vērtējuši respondenti, kuri dzīvo Apes novadā (vidējais rādītājs par visām
jomām 64%), bet vislabāk Smiltenes novadā - 76%, salīdzinoši labu vidējo vērtējumu par dažādām
jomām snieguši Raunas novadā dzīvojošie respondenti – vidējais visu jomu novērtējums sasniedzis
73%.
Uzņēmēju aptaujas jautājumā par to, vai uzņēmuma attīstības iespējas vērtē apmierinoši, pozitīvi
izteikušies 77% respondentu. Uzņēmēju lielākie izaicinājumi saistīti ar nesamērīgo birokrātisko
slogu, kvalificēta darbaspēka trūkumu, Covid-19 ierobežojumiem un zemu sabiedrības pirktspēju.
No infrastruktūras attīstības vajadzībām uzņēmēji visbiežāk norāda uz dzīvojamā fonda, IKT
infrastruktūras un zemes platību, ēku un telpu pieejamības attīstību.
Attiecībā uz nākotnes perspektīvu iedzīvotāji sagaida, ka jaunais Smiltenes novads turpinās
attīstīties visās jomās, nodrošinot pieejamus un kvalitatīvus pakalpojumus, kas attīstīti vienmērīgi
visā novada teritorijā. Tāpat respondenti bieži norāda uz nepieciešamību būt vienotiem, to, ka
novadam jābūt modernam, zaļam, sakoptam, ar labiem ceļiem, ar saglabātu vietu identitāti,
latviskajām tradīcijām, ar aktīvu uzņēmējdarbību, ilgtspējīgam, inovatīvam, vērstam uz sadarbību,
tādam, lai ikviens justos piederīgs un vajadzīgs, labi pārvaldītam, plaukstošam un stabilam. No
infrastruktūras attīstības uzlabojumiem iedzīvotāji visvairāk sagaida ceļu infrastruktūras remontus
lauku teritorijās.
Lielākās bažas par dzīvi jaunajā Smiltenes novadā iedzīvotājiem saistītas ar to, ka līdz ar jaunā
novada izveidi tiks aizmirsts par lauku pagastu un ciemu attīstības vajadzībām, kā arī to, ka
pakalpojumi kļūs mazāk pieejami. Savukārt uzņēmēju bažas bieži vien saistītas ar birokrātiskā sloga
pieaugumu un nevienlīdzīgām investīcijām jaunā Smiltenes novada teritorijā. Lai sekmētu tālāku
uzņēmējdarbības vides attīstību, uzņēmēji visbiežāk sagaida, ka pašvaldība nodrošinās regulāru
uzņēmēju informēšanu par aktualitātēm, veidos atbalsta pasākumus jaunajiem uzņēmējiem un
veidos vienotu jaunā novada mārketinga un komunikācijas stratēģiju vietējo produktu un
pakalpojumu popularizēšanā.
Kopumā gan Apes, Raunas un Smiltenes iedzīvotāji, gan uzņēmēji ļoti bieži ieteiktu dzīvei un
uzņēmējdarbībai jauno Smiltenes novadu arī citiem. 44% uzņēmēju aptaujas respondenti
apgalvojumam “Es ieteiktu citiem nodarboties ar uzņēmējdarbību jaunajā Smiltenes novadā!”
piekrita pilnībā (piešķirot 5 punktus), 13% - piekrīt, piešķirot 4 punktus. Savukārt apgalvojumam
"Es ieteiktu citiem dzīvot jaunajā Smiltenes novadā!” pilnībā piekrīt 32% aptaujāto iedzīvotāju,
piešķirot 5 punktus, bet 4 punktus šim apgalvojumam piešķir 30% respondentu.
Apkopotie aptauju rezultāti tiks izmantoti jaunā Smiltenes novada attīstības plānošanas
dokumentu izstrādē, tādejādi nodrošinot, ka attīstības plānošanas procesā (jau tā sākumposmā)
tiek iesaistīta plašāka sabiedrība, kā arī izvērtētas un ņemtās vērā iedzīvotāju un uzņēmēju
vajadzības un priekšlikumi novada attīstībai nākotnē!
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Paldies ikvienam, kas piedalījās aptaujās –
671 iedzīvotājam un 61 uzņēmējam!
Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs
apvienotā Smiltenes novada attīstības plānošanā!

Aptaujas anketu rezultātus analizēja un apkopojumu
2021. gada maijā sagatavoja SIA “Reģionālie projekti” komanda
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