
 
APTAUJAS KOPSAVILKUMS 

PAR IEDZĪVOTĀJU BALSOJUMAM PAR ĢERBOŅA VARIĀCIJĀM 

Aptaujas norise: 01.08./21.08. 

Kopējais dalībnieku skaits:  634 

 

 

1. Kurš no ģerboņa variantiem Jums ir saistošāks novada vienotas identitātes 

veidošanai? 

 

  

12% aptaujas dalībnieki jeb 77 personas 
balsoja par 1. ģerboņa variantu – LEPNI 

“Vilks lepni pacēlis galvu un asti” 

 

3% jeb 25 iedzīvotāji atbalstīja 2. variantu 
– ZIEDOŠI “Vilks ar rudzupuķu un rožu 

ziediem vairoga “galvā”” 

 
 

Iedzīvotājiem bija iespēja balsot par sev vēlamo ģerboņa variantu 3 veidos:  

Smiltenes novada pašvaldības balsošanas sistēmā, Elektroniski aizpildāmā veidlapā un 

iesniedzot balsošanas biļeti Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un 

pagastu pārvaldēs visa novada administratīvajā teritorijā. No visiem aptaujas dalībniekiem:  

• Veidlapu aizpildīja – 242 iedzīvotāji 

• Elektroniskajā balsošanas sistēmā balsoja – 121 iedzīvotājs 

• Klātienē – 269 iedzīvotāji 

 

Iedzīvotāju aktivitāte  balsojumā bijušo administratīvo teritoriju skatījumā: 

• Raunas novada iedzīvotāji – 22 % 

• Smiltenes novada iedzīvotāji – 58% 

• Apes novada iedzīvotāji – 20 % 
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3. Variants

84% aptaujas dalībnieki uzskata, 

ka jaunā Smiltenes novada 

ģerbonis varētu būt VIENOTI jeb 

“Trīs apvienoto novadu simbolu 

simbioze” 



 
6 dalībnieki, kas izteica viedokli par Smiltenes novada ģerboni pārstāvēja pilsētas, kas neatrodas 

novada administratīvajā teritorijā – Ādaži, Ogre, Valmiera, Rīga un Valka un Alūksne.  

 

Kopumā balsojumā piedalījās iedzīvotāji ar vidējo vecumu 49 gadi, jaunākie dalībnieki 

sasnieguši 17 gadu vecumu, turpretī vecākais dalībnieks, kas paudis viedokli par novada 

simboliku ir 92 gadus vecs.  

4,4% respondenti no visiem novada iedzīvotājiem (vecuma grupā no 15-75 gadiem, kas ir 

14 366 iedz.1) piedalījušies viedokļa izteikšanā par novada simboliku. 

 

Iedzīvotājiem tika sniegta iespēja vērtēt balsojuma norisi, ģerboņa variāciju 

vizuālo noformējumu, kā arī skatījumu par novada vērtībām:  

Kopumā tika saņemti 34 viedokļi, vairāki jautājumi, un 1 iesniegums par mākslinieka 

izstrādātajām variācijām un novada simbolikas izstrādes darba procesu.  

Jautājumi, kas izskanēja no novada iedzīvotājiem:  

1. Kāpēc rudzupuķes ziedam mainīts ziedlapu skaits?  

2. Kāpēc  tik liels fokuss uz vēsturiskiem elementiem – uz Baltvācu dzimtu simboliem? 

3. Kādēļ, veidojot jaunu novadu, jāizmanto senā simbolika.  

 

Viedokļi/komentāri:  

 

1. Tik un tā nav sajūtas, ka tas ir vienojoši. Vairāki elementi rada tāpat sajūtu par dalījumu. 

Un tā melnā svītra starp dzelteno un zilo sadaļā ne vieno. Šķiet tumšs. Pietrūkst vairāk 

dzeltenā. Kādēļ gan nebija varianta ar Līvena simboliku, kas vairāk asociējas ar Smilteni 

un tās attīstību. Lai vai kā.. Paldies par ieguldīto darbu. 

2. Pirmie divi ģerboņi ir “pārmudrīti” pārāk daudz dažādu simbolu. 3. bija vistīrākais no 

piedāvātajiem. 

3. Ļoti laba simbioze! 

4. Vai tiešām rudzupuķes ir nepieciešamas ģerbonī? 

5. Atbalstu variantu Nr.3, "Vienoti", kas vizuāli un arī nosaukumā vairāk attiecināms uz mūsu 

novadu, uz to, kur mums tiekties un kādiem kļūt. 

6. Te vienlīdz svarīgi visi, nevis viens dominē... 

7. Tikai 3.variantā ir iekļauti simboli no visiem apvienotajiem novadiem. Pieļauju, ka tas 

iespaidos balsošanas rezultātus, jo Smiltenes novada iedzīvotājiem ir vieglāk pieņemt 

lēmumu, jo rudzupuķes simbols ir visos trīs variantos.  

8. 3. ir vienīgais ģerbonis kur, Smiltene (Smiltenes novads) paliek priekšplānā. Kādēļ nav 

izmantots, piemēram, Līvenu dzimtas ģerbonis, kas būtu saistīts ar Smilteni, kas ir 

novada centrs. Pārējie divi ģerboņi ļoti līdzīgi, varēja piedāvāt kādu krasi atšķirīgāku 

variantu.  

9. Kaut arī vilks ģerbonī ir simbols, ar vilku negribas, jo vilka simbols liekas jau redzēts kaut 

kur…  Izvēlos- VIENOTI- tas parāda skaidri kā novads ir izveidojies- no trīs ļoti spilgtām 

personībām… Tas varbūt motivēs kaut netieši, kļūt vienotākiem novadā… 

10.Vispār jau īsti neviens no piedāvātajiem nesaistās ar Smilteni 

 
1 RAIM datu avots, 24.08.2022. 



 
11.Manuprāt, vilks nav raksturīgs nevienam no mūsu pagastiem. Bet 3. Variants ļoti labi 

atspoguļo visus mūsu bijušos novadus un līdz ar to simbolizē kopību. Patīk 3. 

12.3 variants man liekas ir visatbilstošākais, jo ir apvienoti visi bijušie novadi un neviens 

nepaliek "ārpusē", kā 1 un 2. 

13.Ģerboņa Nr. 3 dzeltenais laukums varēja veidot mūsu pašu 3 pakalnus.   

14.Neloģiska šķiet iepriekš vispār neizmantota simbola - vilka - iekļaušana divos no trīs 

variantiem; vēsturiskā atsauce uz Vulfu dzimta nav intuitīvi skaidra nevienam. Tādēļ 

simbolu simbioze ir loģiskāka izvēle. 

15.Trešais variants uzrunāja tīri vizuāli, sajūtu līmenī. Vilks man neasociējas ar šo novadu 

vietām kurās dzīvojam. 3. variantā, tomēr, ir ņemti vērā visi trīs apvienotie novadi. 

16.Vilks ir no pagātnes, bet novadi trīs par vienu tapuši, ka vienlīdz svarīgi, tā tam vajadzētu 

būt! 

17.Ļoti piesaistīja uzmanību.  

18.Var.nr.3 iesaku nedalīt ar asu stūri, jo šķiet, ka Smiltene konfliktē ar Raunu un Api. 

Iesaku dalīt vienkārši uz pusēm. 

19.Īsti neviens no ģerboņiem neatbilst novadam, aizmirstam kā vienmēr izcelt to ar ko mūsu 

novadā lepojamies, balstāmies uz veciem vēstures faktiem.  

20.Esmu visnotaļ skeptisks par šīs balsošanas jēgu. Ja domes pārstāvji publiski pauž atbalstu 

vienam variantam, aptaujā var piedalīties katrs, bet principā ir skaidrs, kurš variants 

uzvarēs. :)  

21.Vizuāli skaists ir arī 1.variants Lepni, bet tas mani, kā Smiltenes iedzīvotāju neuzrunā. 

Vulfu dzimtas kapi Gaujienā - ar tiem man saistās šī dzimta - nāca un aizgāja, pārdodot 

savu īpašumu tālāk nākošajai bagātajai dzimtai. Kā tas saistās ar Smilteni kā novada 

centru? Nekā! Tad vairāk Līvens darījis Smiltenei un reģionam. Labāk ņemt kaut ko, kas 

apvieno mūs visus. Ziedi un simboli ir laba alternatīva - vienoti kā puķes pļavā! Rakstam 

jaunā novada vēsturi ar jauniem, vienotiem simboliem! 

22.Lai novadā būtu draudzība ticība un mīlestība. 

23.Tīkamāks ir trešais variants, jo tas apvieno to, kas katram novadam jau ir bijis raksturīgs 

pirms apvienošanas.gs 

24.Ģerbonim ir jāpaliek iepriekšējam. 

25.Baronu simbols, lai paliek vācu baroniem. 

26.Ja esam apvienojušies, mums jābūt vienotiem gan idejās gan darbos. 

27.Visi piedāvātie varianti ir ar skatu atpakaļ, tiek cildināti vācieši, viņu atstātās pēdas ir 

godināmas un paldies par to, bet vai vajag izcelt tikai to periodu vēsturē? 

 


