
Apkopots iedzīvotāju viedoklis par pašvaldības darbu 2014.gadā 

 

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju 
līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā un 
uzlabotu dzīves kvalitāti novadā, Smiltenes novada dome no 2015.gada 5. līdz 
27.februārim veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujā kopumā piedalījās 195 respondenti. 

Aptaujā tika ietverti jautājumi, lai novērtētu dažādu tehnisko infrastruktūru 
(piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju 
infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.), iedzīvotāju 
dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.), pakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā, kā 
arī iedzīvotāju viedoklis par svarīgākajiem darbiem, kas pašvaldībai jāveic 2015.gadā. 

 

Dzimums  

 

Sieviete 123       63% 

Vīrietis 72       37% 

 

 

 

 

 

Izglītība 

 

Pamata  2     1% 

Vidējā  21     11% 

Vidējā speciālā 52       27% 

Augstākā  105     54% 

Mācos skolā 5     2% 

Studēju 10     5% 

 

 

 

 

Vecums 

 

līdz 18  6   3% 

18 – 25 19   10% 

26 – 35 43   22% 

36 – 45 46   23% 

46 – 55 46   24% 

56 – 65 22   11% 

66 un vairāk 13   7% 

63% 

37% 

Sieviete

Vīrietis

1% 11% 

27% 

54% 

2% 5% Pamata

Vidējā

Vidējā speciālā

Augstākā

Mācos skolā

Studēju

3% 10% 

22% 

23% 

24% 

11% 
7% 

līdz 18

18 – 25 

26 – 35 

36 – 45 

46 – 55 

56 – 65 

66 un vairāk



Nodarbošanās 

 

Skolēns  9      5% 

Students 4      2% 

Uzņēmējs  14      7% 

Mājsaimniece 17      9% 

Bezdarbnieks 3      1% 

Pensionārs 21      11% 

Privāta uzņēmuma darbinieks 43      22% 

Valsts, pašvaldības iestādes darbinieks 64      33% 

Pašnodarbināta persona  16      8% 

Cits 4      2% 

 

 
 

 

Dzīvesvieta 

 

Smiltene  89   46% 

Bilskas pagasts 12 6% 

Blomes pagasts 11 6% 

Brantu pagasts 5 2% 

Grundzāles pagasts 23 12% 

Launkalnes pagasts 15 8% 

Palsmanes pagasts 19 10% 

Variņu pagasts 3 1% 

Smiltenes pagasts 14 7% 

Cits 4 2% 
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1.Vai Jūs esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā?  

 

Pilnīgi apmierināts 23    12% 

Drīzāk apmierināts 134    69% 

Drīzāk neapmierināts 29    15% 

Pilnīgi neapmierināts 2    1% 

Nav viedokļa 7    3% 

 

 

 

2. Novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE un PIEEJAMĪBA 
Jūsu pilsētā/pagastā?  

 Attīstības plānu vai būvniecības ieceru sabiedriskās apspriešanas organizēšana  

Pilnīgi apmierina 21      11% 

Drīzāk apmierina 89      46% 

Drīzāk neapmierina 40      20% 

Pilnīgi neapmierina 12      6% 

Nav viedokļa 33      17% 
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Gājējiem un velobraucējiem domātu ielu infrastruktūra 

Pilnīgi apmierina 23      12% 

Drīzāk apmierina 92      47% 

Drīzāk neapmierina 41      21% 

Pilnīgi neapmierina 27      14% 

Nav viedokļa 12       6% 

 

Ielu/ceļu infrastruktūra pilsētā  

Pilnīgi apmierina 21      11% 

Drīzāk apmierina 104      53% 

Drīzāk neapmierina 45      23% 

Pilnīgi neapmierina 16      8% 

Nav viedokļa 9      5% 
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Ielu/ceļu infrastruktūra pagastos  

Pilnīgi apmierina 8      4% 

Drīzāk apmierina 61     31% 

Drīzāk neapmierina 61     31% 

Pilnīgi neapmierina 28     15% 

Nav viedokļa 37     19% 

 

Ielu apgaismojums  

Pilnīgi apmierina 40      21% 

Drīzāk apmierina 98      50% 

Drīzāk neapmierina 33      17% 

Pilnīgi neapmierina 14      7% 

Nav viedokļa 10      5% 
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Tūrisma infrastruktūra  

Pilnīgi apmierina 30     15% 

Drīzāk apmierina 78     40% 

Drīzāk neapmierina 44     23% 

Pilnīgi neapmierina 11     6% 

Nav viedokļa 32     16% 

 

Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko punkti, eko laukums)  

Pilnīgi apmierina 61      31% 

Drīzāk apmierina 93      48% 

Drīzāk neapmierina 26      13% 

Pilnīgi neapmierina 6      3% 

Nav viedokļa 9      5% 
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Publisko teritoriju labiekārtojums (parki, apstādījumi, dabas aizsargājamās 
teritorijas un to infrastruktūra)  

Pilnīgi apmierina 35      18% 

Drīzāk apmierina 88     45% 

Drīzāk neapmierina 45     23% 

Pilnīgi neapmierina 13   7% 

Nav viedokļa 14   7% 

 

Publisko ūdeņu izmantošana  

Pilnīgi apmierina 34     17% 

Drīzāk apmierina 88     45% 

Drīzāk neapmierina 29     15% 

Pilnīgi neapmierina 17     9% 

Nav viedokļa 27     14% 
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Centrālā siltumapgāde 

Pilnīgi apmierina 20      10% 

Drīzāk apmierina 45      23% 

Drīzāk neapmierina 16      8% 

Pilnīgi neapmierina 6      3% 

Nav viedokļa 108      56% 

 

 

Kanalizācija un ūdensapgāde  

Pilnīgi apmierina 37       19% 

Drīzāk apmierina 88       45% 

Drīzāk neapmierina 11       6% 

Pilnīgi neapmierina 10       5% 

Nav viedokļa 49       25% 
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Kapsētu saimniecība  

Pilnīgi apmierina 38      20% 

Drīzāk apmierina 73      37% 

Drīzāk neapmierina 14      7% 

Pilnīgi neapmierina 7      4% 

Nav viedokļa 63      32% 

 

Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”) 

Pilnīgi apmierina 18       9% 

Drīzāk apmierina 64       33% 

Drīzāk neapmierina 24     12% 

Pilnīgi neapmierina 9      5% 

Nav viedokļa 80      41% 

 

Pirmsskolas izglītība  

Pilnīgi apmierina 68      35% 

Drīzāk apmierina 69      35% 

Drīzāk neapmierina 9      5% 

Pilnīgi neapmierina 3       1% 
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Nav viedokļa 46       24% 

 

Pamatizglītība un vidējā izglītība  

Pilnīgi apmierina 54       28% 

Drīzāk apmierina 91       47% 

Drīzāk neapmierina 13       7% 

Pilnīgi neapmierina 3       1% 

Nav viedokļa 34       17% 

 

Profesionālā izglītība  

Pilnīgi apmierina 32        16% 

Drīzāk apmierina 76        39% 

Drīzāk neapmierina 15        8% 

Pilnīgi neapmierina 1        1% 

Nav viedokļa 71        36% 
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Profesionālās ievirzes izglītība (Mūzikas, Mākslas un Sporta skola) 

Pilnīgi apmierina 54        28% 

Drīzāk apmierina 86        44% 

Drīzāk neapmierina 4        2% 

Pilnīgi neapmierina 0        0% 

Nav viedokļa 51        26% 

 

Interešu izglītība (pulciņi, deju kolektīvi u.c)  

Pilnīgi apmierina 58       30% 

Drīzāk apmierina 84       43% 

Drīzāk neapmierina 13       7% 

Pilnīgi neapmierina 5       2% 

Nav viedokļa 35      18% 
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Mūžizglītība (Pieaugušo tālākizglītība)  

Pilnīgi apmierina 7        4% 

Drīzāk apmierina 43        22% 

Drīzāk neapmierina 40        20% 

Pilnīgi neapmierina 20       10% 

Nav viedokļa 85       44% 

 

 

Sociālā palīdzība (pabalsti, dzīvokļa jaut. risināšana, u.c )  

Pilnīgi apmierina 14       7% 

Drīzāk apmierina 49       25% 

Drīzāk neapmierina 34       18% 

Pilnīgi neapmierina 26       13% 

Nav viedokļa 72       37% 
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Nekustamo īpašumu jautājumu risināšana  

Pilnīgi apmierina 7        4% 

Drīzāk apmierina 62        32% 

Drīzāk neapmierina 25        13% 

Pilnīgi neapmierina 24       12% 

Nav viedokļa 77       39% 

 

Būvvaldes sniegtie pakalpojumi  

Pilnīgi apmierina 6      3% 

Drīzāk apmierina 44      22% 

Drīzāk neapmierina 23      12% 

Pilnīgi neapmierina 17      9% 

Nav viedokļa 105      54% 
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Veselības aprūpe (Sociālā aprūpe, poliklīnika, feldšeru punkti)  

Pilnīgi apmierina 27       14% 

Drīzāk apmierina 87       45% 

Drīzāk neapmierina 45       23% 

Pilnīgi neapmierina 18        9% 

Nav viedokļa 18        9% 

 

Bērnu tiesību aizsardzība  

Pilnīgi apmierina 16       8% 

Drīzāk apmierina 76       39% 

Drīzāk neapmierina 11       6% 

Pilnīgi neapmierina 3       1% 

Nav viedokļa 89       46% 
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Kultūras nozares un pasākumu organizēšana  

Pilnīgi apmierina 33        17% 

Drīzāk apmierina 76        39% 

Drīzāk neapmierina 42        22% 

Pilnīgi neapmierina 36        18% 

Nav viedokļa 8         4% 

 

Bibliotēku sniegtie pakalpojumi un pieejamība  

Pilnīgi apmierina 68        35% 

Drīzāk apmierina 88        45% 

Drīzāk neapmierina 8        4% 

Pilnīgi neapmierina 5        3% 

Nav viedokļa 26       13% 
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Sporta nozares un pasākumu organizēšana  

Pilnīgi apmierina 53       27% 

Drīzāk apmierina 87       45% 

Drīzāk neapmierina 19       10% 

Pilnīgi neapmierina 4       2% 

Nav viedokļa 32        16% 

 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija)  

Pilnīgi apmierina 34        18% 

Drīzāk apmierina 99        51% 

Drīzāk neapmierina 24        12% 

Pilnīgi neapmierina 20        10% 

Nav viedokļa 18         9% 
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Sabiedriskais transports (Skolēnu pārvadājumi)  

Pilnīgi apmierina 39        20% 

Drīzāk apmierina 51        26% 

Drīzāk neapmierina 9         5% 

Pilnīgi neapmierina 16         8% 

Nav viedokļa 80        41% 

 

Civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšana  

Pilnīgi apmierina 9        5% 

Drīzāk apmierina 37       19% 

Drīzāk neapmierina 5        2% 

Pilnīgi neapmierina 10        5% 

Nav viedokļa 134        69% 
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Atbalsts uzņēmējdarbībai, nodarbinātības veicināšana  

 

Pilnīgi apmierina 4         2% 

Drīzāk apmierina 44        23% 

Drīzāk neapmierina 39        20% 

Pilnīgi neapmierina 27        14 % 

Nav viedokļa 81         41% 

 

Ainavas vizuāli estētiskais novērtējums  

Pilnīgi apmierina 44          22% 

Drīzāk apmierina 87          45% 

Drīzāk neapmierina 30          15% 

Pilnīgi neapmierina 15          8% 

Nav viedokļa 19          10% 
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Vides stāvokļa (ūdens, gruntsūdens, troksnis, gaiss u.c.) novērtējums  

Pilnīgi apmierina 36        18% 

Drīzāk apmierina 91        47% 

Drīzāk neapmierina 23        12% 

Pilnīgi neapmierina 13        7% 

Nav viedokļa 32        16% 

 

3.Kā Jūs vērtējat Smiltenes novada pašvaldības darbu pēdējā gada laikā? 

Ļoti Pozitīvi 12            6% 

Pozitīvi 77           39% 

Apmierinoši 73           37% 

Negatīvi 19          10% 

Ļoti negatīvi 5           3% 

Nav viedokļa 9           5% 
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4. Jūsuprāt, trīs labāk paveiktie pašvaldības darbi 2014.gadā? 

 Ielu un ceļu sakārtošana un rekonstrukcija - 32 

 Smiltenes Stadiona rekonstrukcija - 19 

 Ūdenssaimniecības sakārtošana pilsētā, pagastos - 19 

 Ātruma displeju uzstādīšana - 12 

 Ielu apgaismojuma sakārtošana - 11  

 Tepera ezera hidrobūvju rekonstrukcija - 11 

 Smiltenes novada svētki -10 

 Vides dizaina attīstība (pilsētas dekorējumi svētkos, ziedi, sakopta pilsēta, 
pagasti) - 10 

 G. Kukaiņa ievēlēšana mēra amatā - 10 

 Sakārtota NKUP darbība (ietves notīrītas, zāle nopļauta) - 9 

 Daudzdzīvokļu māju renovācija - 8 

 Āra trenažieri - 8 

 Rīkotie kultūras pasākumi - 6 

 Pilsētas kapu sakārtošana – 6 

 Smiltenes pilsētas svētki - 5 

 Skeitparka atjaunošana - 5 

 Smiltenes pilsētas Kultūras centra rekonstrukcija - 5 

 Atpūtas vietu, parku sakārtošana - 5 

 Vienotais ūdens un kanalizācijas projekts – 4 

 Smiltenes novada muzeja aktivitātes - 4 

 Smiltenes kapsētas labiekārtošana - 4 

 Grundzāles estrāde - 4 

 Grundzāles estrāde - 4 

 Siltumtrases rekonstrukcija - 3 

 Bērnu spēļu laukums -  2 

 Hokeja laukums - 2 

 Ezera "Niedrājs" sakopšana un uzlabošana - 2 

 Bilskas pagastā izveidotais sporta laukums - 2 

 Tehnikuma renovācija un jauna piebūve - 2 

 Skolu apkārtnes sakārtošana - 2 

 Gadatirgi - 2 
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 Bērnu laukumiņš - 2 

 Bērnudārza renovācija - 2 

 Ūdens attīrīšana - 2 

 vecgada salūts - 2 

 Pirmsskolas iestāžu attīstība - 2 

 Nobruģēts pamatskolas laukums - 2  

 Novadā esošo pagastu atbalstīšana un attīstīšana - 2 

 Vēlme sakārtot/optimizēt izglītības iestādes Smiltenē - 2 

 Sākts darbs pie peldbaseina un bibliotēkas ieceres un projekta - 2 

 Salabots pulkstenis pilsētas centrā - 1 

 Energoefiktivitātes uzlabošanas darbi skolās - 1 

 Vidzemes politiski represēto sanākšana - 1 

 Novada dzejnieku grāmata - 1  

 Talkas organizēšana Pilskalnā - 1 

 Novada sporta spēles - 1 

 Atteikums "Klondaikas" pārcelšanai - 1 

 Grundzāles sporta laukuma skrejceļa rekonstrukcija - 1 

 Luteriskās baznīcas informācijas plāksnes - 1 

 Tūrisma aktivizēšana - 1 

 piespiest strādāt pašvaldības policiju - 1 

 Kultūras darba vadīšana - 1 

 Notekūdeņu attīrīšana - 1 

 Automašīna cilvēku aprūpes vajadzībām - 1 

 Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2.redakcijas izstrāde - 1 

 Pilsētas Egle - 1 

 Siera kūkas konkurss Smiltenē - 1 

 Vairāk prezentē Smilteni tūristiem, ārzemniekiem - 1 

 Daugavas ielas aplis - 1 

 TIC centra pieejamība vasaras mēnešos - 1 

 Grundzāles karjers - 1 

 Izgāztuves Drandu ielā rekultivācijas darbi - 1 

 publisko interneta punktu paplašināšana - 1 

 Ziemassvētku paciņas bērniem - 1 

 Sabiedriskā apspriešana vecā parka rekonstrukcijai - 1 

 Teātru skate - 1 

 Atjaunotie tilti pilsētā - 1 

 Pārrobežu sadarbība - 1 

 Velotrenežieru atklāšana - 1 

 Āra trenažieri Grundzālē - 1 

 Trenažieri pieaugušajiem - 1 

 Pilsētas attīstības tempa nodrošināšana - 1 

 Smiltenes KSC vadības apstiprināšana - 1 

 Pašvaldības darba pārstrukturizācija - 1 

 Sporta pasākumi - 1 

 Pašdarbības kolektīvu atbalstīšana - 1 

 



5. Jūsuprāt, trīs neveiksmīgākie pašvaldības darbi 2014.gadā? 

 Peldbaseina un bibliotēkas būvniecības iecere – 41 

 Ielu un lauku ceļu remonts un izbūve – 11 

 Kultūras dzīves organizēšana pilsētā - 9 

 Ielu apgaismojums - 8 

 Kultūras pārvaldes vadītājas darbs - 7 

 Izglītības reforma Smiltenē - 5 

 Raiņa ielas sakārtošana – 5 

 Grundzāles dolomīta karjeras jautājums - 5 

 Ceļu, ielu apsaimniekošana, zālāju pļaušana - 5 

 Grausti - 4 

 Domes komandējumi - 4 

 Tūrisma objektu sakārtošana - 4 

 Pietrūkst kultūras pasākumi Jāņukalnā - 4  

 Pašvaldības Policijas elektro-velosipēdu iegāde – 3 

 Administratīvā aparāta lielums - 3 

 Telpas bibliotēkai - 2 

 Nepārdomāti dizaina banneri A2 šosejas malās – 2 

 Nepietiekama slimnīcas darbības pārraudzība un tās uzlabošana – 2 

 Ceļu infrastruktūra pagastos - 2 

 Vecā sporta laukuma slēgšana - 2 

 Skolas slēgšana - 2 

 Skolēnu pārvadāšana - 2 

 Pulkstenis pie pasta - 2 

 Sporta spēles Tepera stadionā - 2 

 Nepabeigta Jāņukalna skatuves uzlabošana - 2 

 Ātruma mērīšanas displeju uzstādīšana - 2 

 Graustu un nokaltušo koku aizsargāšana – 2 

 NKUP pakalpojumu cenu celšana - 2 

 azartspēļu paplašināšanās- 1 

 skolās stingrāku audzināšanu - 1 

 Pa maz uzmanības uzņēmējiem - 1 

 Asfalta seguma labošana - 1 

 Grozījumi Teritoriālajā plānojumā par Grundzāli - 1 

 Siltumtrases atzara izveidošana uz Baznīcas laukuma ielas - 1 

 Izsoles lauku apvidos ar pārāk lielu sākumcenu - 1 

 Silvas angāra būvniecības procedūra Jaunbūves - 1 

 Ne visām daudzstāvu dzīvokļu mājām ir pieeja pie atkritumu konteineriem 
otrreizējai pārstrādei - 1 

 Parasto laternu lampu nomaiņa uz LED - 1 

 Kanalizācijas un ūdensvada izbūves atcelšana uz vēlāku laiku atsevišķās 
pilsētas daļās - 1 

 Pils ielas 6 renovācija - 1 

 Jaunais pilsētas mērs - 1 

 Smiltenes pasākumu apskaņošana (jādomā par profesionālu skaņotāju) – 1 

 Tika modernizēta katlu mājas - 1 



 Sadarbība ar pagastiem - 1 

 Noplukušās fasādes domes ēkām - 1 

 Neizmantotais "Vidzemes", sporta laukums, izpostītais bērnu spēļu laukumiņš 

Vidzemē - 1 

 Nav nosiltinātas ēkas - 1 

 Ēkai, kur atrodas TLMS "Smiltene" noņemtas uzrakstu plāksnes, nav darba 
laika. Bērnu rotaļu laukuma pieejamība līdz plkst.22.00 - 1 

 Kultūras pasākumos regulāri rezervētās bezmaksas vietas varas pārstāvjiem - 1 

 Nav mākslas izstāžu zāles - 1 

 studijā "Smiltene" nav bijusi neviena izstāde kopš vadītājas maiņas - 1 

 Pašvaldību ēku apsaimniekošana - 1 

 Atpakaļpirkums īpašumā Kalēju ielā7 un 8, Smiltenē - 1 

 Brīvpusdienas - 1 

 Budžets kultūras projektiem - 1 

 TLMS Smiltene jaunā vadītāja iecelšana - 1 

 Noziedzības līmenis - 1 

 Klaiņojoši suņi - 1 

 Bibliotēka (nesakārtota vide un īss darba laiks) - 1 

 Nejēdzīgi šaurie jaunie ceļi, apļi - 1 

 Pilsētas rotājumi uz svētkiem - 1 

 Dekors "Rudzupuķe" – 1 

 Kino teātra aparatūras iegāde - 1 

 Maksājamo NĪ nodokļu atspoguļošana - 1 

 Tepera slūžu izbūve - 1 

 Kolektīva Ieviņa likvidēšana -1 

 netiek pievērsta uzmanība tūrisma attīstībai Smiltenē - 1 

 Guļošie policisti Smilšu ielā Grundzālē - 1 

6. Kā vērtējat šādus pašvaldības darba aspektus? 

Pašvaldības darbinieku zināšanas, kompetence  

Pilnīgi apmierina 28         14% 

Drīzāk apmierina 99         51% 

Drīzāk neapmierina 30         16% 

Pilnīgi neapmierina 12         6% 

Nav viedokļa 26         13% 



 

Pašvaldības darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem  

Pilnīgi apmierina 29           15% 

Drīzāk apmierina 100           51% 

Drīzāk neapmierina 36           18% 

Pilnīgi neapmierina 17            9% 

Nav viedokļa 13            7% 

 

Termiņi, kādos iespējams nokārtot lietas pašvaldībā   

Pilnīgi apmierina 32             16% 

Drīzāk apmierina 91             47% 

Drīzāk neapmierina 24             12% 

Pilnīgi neapmierina 13              7% 

Nav viedokļa 35              18% 

14% 

51% 

16% 

6% 

13% 
Pilnīgi
apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Pilnīgi
neapmierina

15% 

51% 

18% 

9% 
7% 

Pilnīgi
apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Pilnīgi
neapmierina



 

7.Vai Jūs saņemat pietiekami daudz informāciju par pašvaldības darbu? 

Pilnībā pietiekami 24            12% 

Pietiekami 98            50% 

Nepietiekami 64            33% 

Nav viedokļa 9             5% 

 

8. No kāda informācijas avota Jūs visvairāk uzzināt par pašvaldības darbu?  

Informatīvais izdevums „Smiltenes novada domes Vēstis” 120          62% 

Novada mājas lapa www.smiltene.lv 129          66% 

Sociālie tīkli (draugiem.lv, twiter.com) 44          23% 

STV studijas Smiltenes novada ziņu izlaidums 66          34% 

Laikraksts „Ziemellatvija”un portāls www.ziemellatvija.lv 124          64% 

Pilsētas 24 portāls www.smiltene24.lv 18          9% 

Pagastu mājas lapas (www.palsmane.lv, www.blome.lv) 12          6% 

Radio Skonto Vidzeme ziņas 5           3% 

Cits 20          10% 
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9. Kādu informāciju, Jūsuprāt, vajadzētu vairāk no pašvaldības?  

Par novada attīstības projektiem  104        53% 

Par domes pieņemtajiem lēmumiem 75        39% 

Par izglītības jautājumiem 54         28% 

Par novadā notiekošajiem kultūras un sporta pasākumiem  79         41% 

Par novadā pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 69         35% 

Par pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem 30          15% 

Par sociāliem pakalpojumiem 57          29% 

Ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem 42          22% 

Ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem  69         35% 

Par sabiedriskās kārtības aktualitātēm 49         25% 

Par notikumiem citos novados un Latvijā 24         12% 

Cits 12         6% 
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10. Lūdzu, uzrakstiet trīs svarīgākos darbus, kas pašvaldībai ir jāveic 2015.gadā 
Jūsu pilsētā/pagastā? 

 Peldbaseins un bibliotēkas ieceres realizēšana - 46 

 Ceļu sakārtošana pilsētā un pagastos (arī caurteku tīrīšana, grāvmalu pļaušana) 
- 30 

 Ielu sakārtošana (ietvju izbūve, ielu remonts, gājēju pārejas, veloceliņi) - 23 

 Ielu apgaismojums pagastos un pilsētā, parkos - 18 

 Tūrisma objektu, atpūtas vietu sakārtošana un izveide - 17 

 Vairāk kultūras pasākumu - 14 

 Rekonstruēt Raiņa ielu - 9 

 Darbinieku pienākumu, izglītības un kompetences pārskatīšana - 9 

 Izglītības reforma novadā - 6 

 Jāņukalna estrādes rekonstrukcija - 6 

 Tepera dambja rekonstrukcija - 6 

 Jāuzlabo Kultūras pārvaldes darbs - 5 

 Jāveicina darba vietu izveide - 5 

 Smiltenē beidzot jāsakārto graustu rajons - 5 

Ūdenssaimniecības sakārtošana, kanalizācijas sakārtošana - 5 

 Jāatjauno tilti - 5 

 pagasta pārvaldē uzstādīt bankomātu - 4 

 Izstāžu zāle - 4 

 Dzīvojamā fonda izveide - 3 

 Blomes mājas lapas aktualizēšana - 3 

 Pilsētas mežu sakopšana - 2 

 Uzlabot pašvaldības policijas darbu - 2 

 Jāpiesaista apzaļumošanas speciālisti novadā - 2 

 Atrast līdzekļus sporta hallei Palsmanes pagastā - 2 

 Sabiedriskā transporta iespējas pagastos, arī vasarās - 2 
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 Nodrošināt kvalitatīvāku un pieejamāku medicīnisko aprūpi - 2 

 Sakārtot novadu- apvienojot pagastus, nav nepieciešami tik daudzi pagastu 
pārvaldnieki - 2 

 Atbalstīt vietējos ražotājus/uzņēmējus - 2 

 Jāstrādā pie pilsētas/ novada tēla - 2 

 Bilskā uzlabot ūdens kvalitāti, lai nebūtu tik "rūsains" - 2  

 Jāsaremontē Grundzāles kultūras nams - 2 

 Komunālo pakalpojumu cenu pieauguma nepieļaušana - 2 

 Pašvaldības pakalpojumu pieejamības uzlabošana - 2 

 Skolas remonts - 2 

 Pilsētā - lai pansionātu varētu saukt par mājām - 2 

 Jāsāk domāt par uzņēmumu vides sakārtošanu - 2 

 Ieviest luksoforus, kur tie nepieciešami - 1 

 Organizēt braucienus uz kultūras pasākumiem (teātris, opera, balets, festivāls, 
utt.) Rīga, Liepājā, u.c. - 1 

 Apkure lietišķā mākslas studijā - 1 

 Tūrisma informācijas centram vasarā jāstrādā gan sestdien, gan svētdien - 1 

 Atvērt vēl augstskolas filiāles - 1 

 Pievērsties tūrisma attīstībai Smiltenē - 1 

 TLMS Smiltene izstādes - 1 

 Jāpārdomā talku organizēšana - 1 

 Uzaicināt grupu "Prāta vētra" uz Smiltenes pilsētas svētkiem - 1 

 Aizvērt kādu spēļu zāli - 1 

 Jāsaved centrs (pilsētā) kārtībā - 1 

 mājas lapas pārskatāmības un informācijas atrašanas uzlabošana - 1 

 Tehnikuma būves - 1 

 Turpināt Stadiona rekonstrukciju - 1 

 Jānodrošina jauno ģimeņu interesanta un aktīva līdzdalība pilsētas/ novada 
dzīvē - 1 Jāizveido kultūras koncepcija - 1 

 Papildināt āra trenažieru laukumu -  1 

 Ekonomiski atbalstīt un iedrošināt cilvēkus piedalīties pilsētas rīkotajos tirgos 
un darīt to biežāk - 1 

 Ieguldīt līdzekļus vietējo lauksaimnieku un zemkopju atbalstā - 1 

 Smiltenes poliklīnikas slimnieku pacēlājs - 1 

 Nepieciešams izveidot Smiltenē sludinājumu dēļus - 1 

 Sakārtot norādes Smiltenes pilsētā - 1 

 Pašvaldībā jāveic kosmētiskais remonts, un arī jāveic rekonstrukcijas iekšienē 
- 1 

 Sporta aktivitāšu pieejamība pieaugušajiem - 1 

 Nekustamā īpašuma paziņojumus kā bija iepriekš - 1 

 Paplašināt stāvvietu daudzumu pie PII Pīlādzītis - 1 

 Sadarbībā ar tuvējo pagastu iedzīvotājiem - 1 

 Izdot pagasta avīzi vismaz 1x ceturksnī - 1 

 Jāatbalsta talantīgie skolēni - 1 

 Izveidot basketbola komandu - 1 

 Izveidot nacionālo novada erudīcijas spēli vai loteriju - 1 



 Klaiņojošo suņu ķeršana, dzīvnieku patversmes izveide un saimnieku sodīšana 
- 4 

 Sporta laukums pie Trīs pakalnu sākumskolas - 1 

 jauni krēsli Trīs pakalnu sākumskolas zālei - 1 

 Iekārtot publisko slidotavu - 1 

 Jāveic vadības nomaiņa Smiltenes novada kultūras pārvaldē -1 

 Jāpadomā par tūrisma attīstību - 1 

 jārīko tematiskie kultūras pasākumi - 1 

 dažādas apmācības, kursi, semināri pagasta iedzīvotājiem par aktuālām un 
interesējošām tēmām - 1 

 Sabiedrisko kontroli parkā - 1 

 Rast iespēju (apmaksāt) bērniem braukt uz baseinu Valmierā vai Piekuļos kaut 
1x nedēļā - 1 

 Skolēnu autobusa pieejamība bērniem - 1 

 Sakārtot pašvaldības nekustamo īpašumu - 1 

 Jānokontrolē, cik taupīgi izlietots pilsētas budžets un jāinformē iedzīvotāji - 4 

 Aktīvāku darbību Palsmanes kultūras nozare - 1 

 Nodrošināt bērnudārza bērnu pārvadāšanu no 2 gadu vecuma un pavadoni 
autobusā - 1 

 Kultūras namā izremontēt tualetes, Pagasta estrādes - deju laukuma grīdas 
atjaunošana - 1 

 Hokeja halle - 1 

 Bērnu rotaļlaukuma pilnveidošana - 1 

 Politiski represēto vēsturisko atmiņu krājums - 1 

 Pieejamas telpas visiem pensionāriem, kāpnes pensionāru klubā, nav logu - 1 

 Pieaugušo mūžizglītības, profesionālās pilnveides attīstība novada teritorijā uz 
esošo izglītības iestāžu bāzes – 1 

 attīstīt profesionālus un neformālus kursus pieaugušiem – 1 

 Publiski pieejamo sporta aktivitāšu teritoriju paplašināšana - 1 

 Attīstīt rūpniecības un tirdzniecības teritoriju - 1 

 Luterāņu baznīcas sakārtošanu, teritorijas labiekārtošanu - 1 

 Kino teātra aparatūras iegāde - 1 

 Izbūvēt velo celiņu - 1 

 Pilsētā - lai uzlabojas aprūpes nodaļas kvalitāte - 1 

 

10. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba un pakalpojumu pieejamības 
uzlabošanai Jūsu pilsētā/pagastā? 

1. Rīkot dažādus konkursus; 
2. Ieklausīties iedzīvotāju viedoklī. Lai veicas!; 

3. Pievērsiet uzmanību novada mājas lapas saturam un tā atjaunošanai; 
4. Lai Nekustamo īpašumu nodaļā nodokļu lapā ieraksti būtu kā agrāk; 
5. Domei jāpārskata sava personāla IZGLĪTĪBAS atbilstība to ieņemamajiem 

amatiem; 

6. Novada vadībai braukt uz pagastiem, lai tiktos ar iedzīvotājiem!  
7. Dabūt izstāžu zāli mākslai. Parādīt, ka gleznotājiem pēc 18 gadiem ir iespēja 

izstādīt darbus, nevis to darīt citās pilsētās; 
8. Laipnāka attieksme pret klientiem; 

9. Saņemu nepietiekamu informāciju; 



10. Rīkojiet vairāk apspriešanas par veicamajiem darbiem, ieklausieties arī 
vecākos cilvēkos; 

11. Pašvaldības darbiniekiem turpināt iesāktos darbus; 
12. Vajag nomainīt vadību arī slimnīcā; 
13. Rīkot tikšanos ar iedzīvotājiem; 
14. Kultūras namā vajag organizēt pasākumus visām gaumēm un tikšanās ar 

dažādiem speciālistiem; 
15. Kopumā pakalpojumu pieejamība apmierina; 
16. Ieteikums kultūras pārvaldei koordinēt pasākumus pagastos, vienādi atbalstīt 

pagastu deju kolektīvus un citus kolektīvus. Interesantāku lasītājiem veidot 
Smiltenes novada avīzi. Lai katra novada ģimene saņemtu avīzi vienoties ar 
pasta darbiniekiem un iemest pastkastītēs, jo laukos daudzi nemaz nesaņem, 
(ņemt piemēru no Valkas novada). Lauku ceļu sakārtošana - atjaunošana; 

17. Man pakalpojumu pieejamība liekas pietiekoši laba; 

18. Pašvaldības telpas nepiemērotas klientu konfidencialitātes nodrošināšanai, 
vienā kabinetā apkalpo vairāki darbinieki un vienlaicīgi ir vairāki apmeklētāji. 
Telpu iekārtojums savārstīts, nav apmeklētājiem ērts, trūkst uzgaidāmās 
telpas, tās iekārtotas, ka nepatīkami uzturēties, Slimnīcas pansionāts nav 
laimīgām vecumdienām, bet nomiršanas istabas. Veidojiet saliedētāku 
komandu no saviem darbiniekiem un iestādēm; esiet draudzīgāki un vienotāki, 
Jaunu pakalpojumu Attīstība ES projektos, pārrobežu sadarbībā, ar privāto 
partnerību; 

19. Par civilo aizsardzību - vai novadā kāds ar to kompetenti nodarbojas; 
20. Smiltenes pilsētas kultūras centra pieejamības paplašināšana visai sabiedrībai - 

izstāžu zāle, tikšanos, pensionāru un represēto u.c., sanāksmju rīkošanai; 
21. Ja nepieciešami pakalpojumi, tad vienkāršāk iesēsties autobusā un aizbraukt 

uz Smilteni; 

22. Vairāk tikties ar iedzīvotājiem. Un darīt to ne tikai pirms vēlēšanām; 
23. Labiekārtot auto stāvlaukumu pie pilsētas autoostas. Ka ari zālāju iepretim 

autoostai; 

24. Vairāk jāsatiekas ar cilvēkiem teiksim reizi divās nedēļās publiski sporta 
centrā, lai atskaitās par padarīto utt.; 

25. Sakārtot drošības jautājumus novadā, respektīvi, Pašvaldības policijas 
darbiniekiem ir jārāda priekšzīme, nevis jāpiesedz draugi un radi. Jaunus 

kultūras un mākslas pasākumus Smiltenē un pagastos vasarā. īpašumos; 
26. Sniega šķūrēšanu lauku ceļos, arī tehnikuma teritorijā; 
27. Pašvaldības policiju biežāk pagastos; 
28. Nepublicēt lēmumus, kurus nevar izpildīt. Pēdējā laikā vairāk sola nekā dara - 

Dakteru ielas remonts, Vecais parks u.c.; 

29. Lielāku komunikāciju ar iedzīvotājiem par konkrētām lietām, ne tikai 
vispārēju informāciju; 

30. Policijas darbs - bieži nevar sazvanīt, kā arī nepieciešams uzziņas tālr.nr., 
interesējošos jautājumos; 

31. Aktuāla šķiet novada/pilsētas tēla veidošana caur kultūras norisēm, kam 
nepieciešama koncepcijas izstrāde un kvalificētu darbinieku piesaiste nozares 
attīstībā; 

32. Vairāk ieklausīties pilsētas iedzīvotājos, viņu ieteikumos; 
33. Iespēja norēķināties par visiem sniegtajiem pakalpojumiem vienuviet. Iespēja 

norēķināties ar bezskaidras naudas kartēm; 



34. 1. Publiskos iepirkumos priekšroku dot novada uzņēmējiem, kuriem nav 
nodokļu parādi likuma noteiktajā apmērā. 2. Strādāt pie iedzīvotāju 
sabiedrisko aktivitāšu veicināšanas darbos, kas izceļ novada sakārtotību un 
atpazīstamību. 3. Pašvaldības policijai vairāk sadarboties ar iedzīvotājiem- 

uzklausīt un ātri atrisināt radušās problēmas; 
35. Pagastos pārvaldniekiem vairāk iespēju pieņemt lēmumus, ko darīt pagasta 

dzīves uzlabošanai, pagastu pārvaldēs - sekretāru apmācība - pieņemt no 
iedzīvotājiem iesniegumus un mācēt paskaidrot, pie kāda speciālista vērsties, 
e-pakalpojumu ieviešana; 

36. Domes priekšsēdētāja informācija reģionālajā TV u.c.; 
37. "Smiltenes Novada Domes Vēstīs" vajadzētu vairāk vārdiskas informācijas, lai 

avīze iedzīvotājiem būtu interesantāka ( piemērs - Valkas novada avīze ); 
38. Mākslīgi neaudzēt pašvaldības štata vienības, bet pieejamos līdzekļus ieguldīt 

pilsētas attīstībā; 
39. Varētu būt labāks ceļš Grundzāles centrā pāri Palsai; 
40. Sakārtot ceļus. Gan centrā, gan Aumeistaros un Vizlā. Centrā izveidot gājēju 

trotuāru (no Gaujas ielas līdz skolai), lai bērni droši var iet uz skolu. Vēlami 
biežāki un negaidīti policijas reidi, kas nodrošinātu vietējo iedzīvotāju un 
bērnu drošību no "uzdzīvot mīlošiem jauniešiem". Braukšana pie stūres 
alkohola reibumā un bez vadītāja apliecības ir jāizskauž; 

41. Pārskatīt sociālo sfēru; 
42. 1.Vasaras periodā pašvaldības policijai vairāk uzmanības pievērst atpūtas un 

peldvietu uzturēšanai kārtībā, nepieļaut vandāļu pašdarbību. 2.Nevis palielināt, 

bet samazināt namu pārvaldes pakalpojumu samaksas. 3.Neatbalstīt ilgstošo 
bezdarbnieku atbalstīšanu ar pabalstiem, ja tie vispār negrib strādāt; 

43. 1.Sakārtot ielu/ceļu segumu pagastos. zinu, ka tas prasa daudz finanšu 
līdzekļus, bet ļoti daudzos pag. joprojām ir grants ceļš, vai asfalta segums, kas 
ir vairākas reizes "lāpīts", ir izveidojušās bedres, utt. 2. lai gan 2015.gadā 
plānots ieviest publisko interneta pieejas punktus, daudzās bibliotēkās būtu 
nepieciešams kosmētiskais remonts vai vislabākajā gadījumā - jaunas telpas; 

44. Darbinieku kompetences uzlabošana; 
45. Salabot auto ceļus; 
46. Izveidot pilsētas lielākajos, apmeklētākajos punktos informācijas dēļus, uz 

kuriem tiek pielikti Domes sēžu notikumu norises un pieņemtie lēmumi. 
Smiltenē, tirdzniecības centrā "Top!" izveidot pasta kastīti, kurā var iemest 
iedzīvotāju sūdzības un ziņojumus domes pārstāvjiem; 

47. Amatu atalgojuma publicēšana pašvaldības darbiniekiem. Nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu summas un aprēķināto soda naudu uzskatāmāku izdruku 
iegūšanu no datorprogrammas (pašlaik ļoti nepārskatāma, ja parāds veidojies 

vairākus taksācijas periodus); 
48. Nesūtīt vēstules par nekustamā īpašuma nodokli bez aploksnes - kur personas 

datu aizsardzība? Rīkot atklātus konkursus uz administrācijas darbinieku 
amatiem; 

49. Vairāk brīvu darba vietu. Vairāk sakārtotu ainavu pilsētā; 
50. Apmeklējumi un tikšanās ar darbiniekiem iestādēs; 
51. Smiltenes vēstis katrā mājā; 
52. Kultūras namā (Blomē) jāpārdomā pasākumu organizēšana, rīkošana; 
53. Ietvju bruģītis ziemā ir pārāk slidens. Jāizdomā, ar ko to apstrādāt, lai tas 

nesagādā problēmas gada aukstajos mēnešos; 
54. Lūgt Kultūras pārvaldei aktīvāk darboties; 



55. Rīkot vispār (vai biežāk ja jau eksistē) 'ēnu dienas' jeb atvērto durvju dienas 
pašvaldības iestādēs. Papildus iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā 
uzrunājot cilvēkus uz ielas un pat ja nepieciešams mājās; 

56. Rīkot sporta pasākumus arī ne tik sportiskiem cilvēkiem. Pašlaik visi sporta 
pasākumi ir tikai ikdienā trenētiem cilvēkiem; 

57. Vairāk informācijas par pašvaldības darbu Smiltene.lv; 
58. Būvvaldes darbalaiki; 
59. Ieteiktu Launkalnes pagasta pensionārus- invalīdus apkalpot arī Smiltenē. Ar 

Smilteni ir labāka sabiedriskā transporta kustība. Sociālā dienesta 
darbiniekiem būtu jāapmeklē visi sociāla pabalsta prasītāji. Nākotnē derētu 
padomāt par veloceliņa un gājēju celiņa izbūvi ceļa posmā Rauna- Smiltene- 

Ape. Tad arī uz riteņbraucējiem un nūjotājiem būtu attiecināma Balttour- 2015 

labā ideja par Vidzemes šosejas pieturām. Tas, protams, ir valsts mēroga 
pasākums, bet derētu; 

60. Lai NVA reāli palīdz cilvēkiem atrast darbu un sūta kursos; 
61. Domē ieviest kaut reizi mēnesī iedzīvotāju pieņemšanas laiku arī 

pēcpusdienās, jo ir dažādi darba laiki cilvēkiem un ne visi tiek no tiem rītiem; 
Nākas atprasīties no darba, mainīties un citādi grozīties, lai no pagasta tālākā 
kakta tiktu uz to pilsētu un uz pieņemšanu pie ierēdņiem pilsētas domē; 

62. Apsvērt jautājumu - vai pagastos ir nepieciešams sociālais darbinieks. Cik 
nepieciešams ir lauksaimniecības konsultants pagastos; 

63. Veicināt novada iedzīvotājos došanas prieku- atbalstot un suminot sabiedriskā 
kārtā paveiktos darbus. Sākt rosināt ideju par to, ka uz Latvijas 100 dzimšanas 
dienu izveidot Smiltenes pilsētā vai novadā kādu īpašu vides objektu; 

64. Atvērt Smiltenes pašvaldības " kontu" facebook.com Vairāk iespēju jaunajiem 
uzņēmējiem; 

65. Jārada vienots pašvaldības tēls un apkalpošanas standarts; 
66. Trotuāra izveidošana, lai bērni varētu droši aiziet uz skolu 2. Pagasta centrā 

tilta atjaunošana 3. Apgaismojuma izveide skolas un sporta laukumā 4. 
Pagasta vidi uzturēt sakārtotu un tīru; 

67. Sociālie pakalpojumi, kurus var atrisināt tikai pašreiz Valkā. Arī jādomā par 
domes vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem; 

68. Vairāk jākomunicē ar pagasta iedzīvotājiem, jāveic sabiedriskās apspriešanas, 
jārīko motivējoši un cildinoši pasākumi, kas vieno pagasta iedzīvotājus, 
jāsniedz iespēja sadarboties vietējiem uzņēmējiem. Jānodrošina iedzīvotāji ar 
aktuālāko un jaunāko informāciju pirms kāda pasākuma īstenošanas, nevis 
tikai pēc tā; 

69. Biežāk aktualizēt jauno informāciju mājas lapā; 
70. Lai nezūd saikne ar cilvēku; 

71. Ir nodrošinātas iespējas izteikt savu viedokli, uzrakstot vēstuli šajā portālā, 
ieejot domē un satiekot vajadzīgo speciālistu; 

72. Naudas izsniegšanas bankomāts; 
73. Novada mājas lapa tādā aizvēsturiskā izskatā un uz senām tehnoloģijām 

balstīta, dažas sadaļas, tie paši sludinājumi ir īpaši jāmeklē, vienīgais 
mierinājums, kaimiņu novadiem lapas nav labākas, bet mūsdienās tas ir ļoti 
būtiski kur var uzzināt visu to aktuālāko novadā; 

74. Arī pagastos derētu pasta kastītēs ielikt Smiltenes novada Vēstis; 
75. Nepieciešamo pakalpojumu pieejamība tiek nodrošināta; varbūt pašvaldība var 

stimulēt uzņēmējus attīstīt ražošanu un izveidot jaunas darba vietas Grundzālē; 
76. Bilskas pagasta darbinieki ir atsaucīgi un atvērti, vienmēr pretimnākoši; 



77. Izveidot mājaslapu grundzāle.lv; 
78. Pansionātu lētāku; 
79. Pašvaldības avīzi iemest pasta kastītēs. Pārdomātāk veidot avīzi, kas šodien 

atspoguļo tikai skolu un sporta darbu. Ir gadījumi, kad lēmumi netiek 
numurēti, grūti orientēties; 

80. Mājaslapas pārskatāmības uzlabojumi. Informācijas SAVLAICĪGUMS, 
precizitāte; 

81. Lai uzlabojas darbu kvalitāte, centra un nomaļu sadarbība; 
82. Būtu nepieciešams Smiltenes poliklīnikā kāds papildus ārsts. Nepieciešams 

būtu dermatalogs, varbūt vēl kāds; 
83. Veicināt tūrismu; 
84. Pašvaldībai vēl biežāk vajadzētu interesēties par iedzīvotāju viedokli. 

 


