Smiltenes novada iedzīvotāju aptaujas rezultātu
apkopojums
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu
iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.2018.gadam īstenošanā, Smiltenes novada dome no 2013.gada 21.janvāra līdz
18.februārim veica iedzīvotāju aptauju,
Aptaujā iedzīvotāji tika aicināti novērtēt dažādu tehnisko infrastruktūru (piem. par
ielu/ceļu infrastruktūru, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju
infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.) un
iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.)
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos. Kā arī aicinājām
iedzīvotājus sniegt viedokli par svarīgākiem darbiem, kas pašvaldībai ir jāpaveic
2013.gadā pilsētā un pagastos.
Kopā anketas aizpildīja 292 respondenti.
Dati par respondentu:
Jūsu dzimums:
Aptaujā piedalījās 32% vīriešu un 68% sieviešu.
Respondentu dzimums
Vīrieši 94
32%

Sievietes 198
68%

Jūsu vecums:
Respondentu vecums, kas piedalījās aptaujā ir ļoti dažāds – 21% ir vecumā no 36 –
45 gadiem, 20 % vecumā no 26 – 35 gadiem, 19% no 56-65 gadiem, 18 % no 46-55
gadiem, 9 % no 18-25 gadiem, , 9 % no 66 un vairāk gadiem. 4 % aptaujāto ir vecumā
līdz 18 gadiem.
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Jūsu izglītība:
44 % respondentiem ir augstākā izglītība,30 % vidējā speciālā,13 % vidējā izglītība. 6
% pamata izglītība, 4 % aptaujātie studē, 3 % mācās skolā.
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Jūsu nodarbošanās:
Visaktīvākie aptaujas dalībnieki bija pensionāri 26 %, valsts un pašvaldību iestāžu
darbinieki 22 un privāto uzņēmumu darbinieki 22 %, 6% pašnodarbinātas personas,
7% uzņēmēju, , 4% bezdarbnieku, 4% studenti. Mazāk aktīvas bija mājsaimnieces 3%, skolēni 3%.
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Jūsu dzīvesvieta atrodas:
65 % aptaujāto dzīvo Smiltenes pilsētā, 12% Palsmanes pagastā, 5% - Grundzāles
pagastā, 5% Blomes pagastā, 4% Launkalnes pagastā, 3% Brantu pagastā, 3%
Smiltenes pagastā, 2% Variņu pagastā un 1% Bilskas pagastā, 1% cits variants
(Piem.Valka).
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1.Vai Jūs esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā?
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1.Vai Jūs esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā?
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Uz jautājumu par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā 187 respondenti atbildēja ar
Drīzāk apmierināts. Respondentu sadalījums pēc vecuma ir ļoti dažāds – 22% ir
vecumā no 36 – 45 gadiem, 20 % ir vecumā no 66 un vairāk , 19% no 26 – 35
gadiem, 17 % no 56-65 gadiem, 13 %, kas ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā ir
apmierināti ir respondenti no 46-55 gadiem.
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Ar dzīvi Smiltenes novada apmierināti visvairāk ir valsts un pašvaldību iestāžu
darbinieki 26 %, privāto uzņēmumu darbinieki 24 % un pensionāri 21 %.
Respondentu sadalījums pēc nodarbošanās, kas ir apmierināti ar dzīvi
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2. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE un
PIEEJAMĪBA Jūsu pilsētā/pagastā?
Attīstības plānu vai būvniecības ieceru sabiedriskās apspriešanas organizēšana –
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Gājējiem un velobraucējiem domātu ielu infrastruktūra
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Ielu/ceļu infrastruktūra pagastos
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Ielu apgaismojums
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Tūrisma infrastruktūra
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Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko punkti, eko laukums)
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Publisko teritoriju labiekārtojums (parki, apstādījumi, dabas aizsargājamās
teritorijas un to infrastruktūra)
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Publisko ūdeņu izmantošana
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Centrālā siltumapgāde
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Kapsētu saimniecība
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Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”)
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Pamatizglītība un vidējā izglītība
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Profesionālās ievirzes izglītība (Mūzikas, Mākslas un Sporta skola)
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Drīzāk apmierina
115
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Interešu izglītība (pulciņi, deju kolektīvi u.c)
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Mūžizglītība (Pieaugušo tālākizglītība)
Pilnīgi apmierina
25
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Pilnīgi neapmierina
27
Nav viedokļa
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Mūžizglītība (Pieaugušo tālākizglītība)
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Sociālā palīdzība (pabalsti, dzīvokļa jaut. risināšana, u.c )
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Nekustamo īpašumu jautājumu risināšana
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Nekustamo īpašumu jautājumu risināšana
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Drīzāk apmierina
28%

Nav viedokļa
44%

Drīzāk
neapmierina
13%

Pilnīgi
neapmierina
8%

Būvvaldes sniegtie pakalpojumi
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Būvvaldes sniegtie pakalpojumi
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Veselības aprūpe (Sociālā aprūpe, poliklīnika, feldšeru punkti)
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41
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17
Veselības aprūpe (Sociālā aprūpe, poliklīnika, feldšeru punkti)
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Bērnu tiesību aizsardzība
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Bērnu tiesību aizsardzība
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Kultūras nozares un pasākumu organizēšana
Pilnīgi apmierina
43
Drīzāk apmierina
137
Drīzāk neapmierina
59
Pilnīgi neapmierina
31
Nav viedokļa
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Kultūras nozares un pasākumu organizēšana
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8%

Drīzāk
neapmierina
20%

Pilnīgi apmierina
15%
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Bibliotēku sniegtie pakalpojumi un pieejamība
Pilnīgi apmierina
113
Drīzāk apmierina
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Drīzāk neapmierina
11
Pilnīgi neapmierina
8
Nav viedokļa
37
Bibliotēku sniegtie pakalpojumi un pieejamība
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Sporta nozares un pasākumu organizēšana
Pilnīgi apmierina
70
Drīzāk apmierina
114
Drīzāk neapmierina
43
Pilnīgi neapmierina
13
Nav viedokļa
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Sporta nozares un pasākumu organizēšana
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Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija)
Pilnīgi apmierina
47
Drīzāk apmierina
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Drīzāk neapmierina
45
Pilnīgi neapmierina
25
Nav viedokļa
32
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija)
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Sabiedriskais transports (Skolēnu pārvadājumi)
Pilnīgi apmierina
52
Drīzāk apmierina
74
Drīzāk neapmierina
18
Pilnīgi neapmierina
10
Nav viedokļa
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Sabiedriskais transports (Skolēnu pārvadājumi)
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Civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšana
Pilnīgi apmierina
12
Drīzāk apmierina
50
Drīzāk neapmierina
21
Pilnīgi neapmierina
17
Nav viedokļa
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Civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšana
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Atbalsts uzņēmējdarbībai, nodarbinātības veicināšana
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Atbalsts uzņēmējdarbībai, nodarbinātības veicināšana
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Drīzāk apmierina
15%

Drīzāk
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3.Kā Jūs vērtējat Smiltenes novada pašvaldības darbu pēdējā gada laikā?
Ļoti Pozitīvi
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Negatīvi
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Ļoti negatīvi
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Nav viedokļa
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3.Kā Jūs vērtējat Smiltenes novada pašvaldības darbu pēdējā gada laikā?
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4. Jūsuprāt, trīs labāk paveiktie pašvaldības darbi 2012.gadā?

Biežāk minētās atbildes:
Kultūras pasākumi:
 Jaunā gada sagaidīšana Smiltenē (11x);
 Pilsētas svētki un Smiltenes piens 100 gadu jubilejas svinības (11x);
 Novada svētki (tai skaitā Motociklu vasara) (10x);
 Uzlabota svētku organizēšana (8x);
 Smiltenes novada muzeja darbība (3x);
 Kinoteātra saglabāšana (2x);
 Atbalsts kultūrai (2x).
Sporta infrastruktūras/pasākumi:
 Palsmanes pamatskolas sporta laukuma paplašināšana – pludmales volejbola
laukuma un slidotavas izveide (10x);
 Sporta pasākumu dažādība un organizācija (2x);
 Atbalsts sportistiem pašdarbniekiem (2x).
Atkritumu apsaimniekošana:
 Eko laukuma izveidošana Smiltenē (7x);
 Atkritumu šķirošanas konteineru uzstādīšana, arī lauku teritorijās (2x).
Teritoriju labiekārtošanas darbi:
 Palsmanes Mīlestības skvēra iekārtošana (14x);
 Labiekārtotas peldvietu teritorijas (Teperis, Klievezers, Niedrājs) (10x);
 Grundzāles estrādes būvniecība (8x);
 Labiekārtotas atpūtas vietas un piepilsētas meži (7x);
 Smiltenes pilsētas labiekārtošana (4x);
 Parku sakopšana (4x);
 Ceļu uzturēšana ziemā (4x);
 Pensionāru klubiņa remonts (3x);






Ceļu uzturēšana Launkalnes pagastā (3x);
Ceļu uzturēšana ziemā (Blomes pagasts) (2x);
Palsas upes tīrīšanas talka Palsmanē (2x).
Gājēju tilts pār Palsu (2x).

Attīstības plānošana:
 Beidzot sāk izskatīt jautājumu par peldbaseinu (3x);
 Atbalsts sporta kompleksam Teperis (2x);
 Smiltenes novada attīstības programmas izveide;
 Spēja saglabāt un atbalstīt visas pilsētas, pagastu izglītības iestādes, Interešu
izglītības pulciņus, kultūras, sporta iespējas novadā;
 Uzņēmēju padomes dibināšana;
 Smiltenes novada tēla un simbolikas plašāka atpazīstamības veicināšana,
 Būvvaldes labais darbs un sniegtie pakalpojumi;
 Jauna web lapa;
 Likvidējusi dažas azarta un spēļu zāles;
 Profesionālās skolas kopmītņu renovācija.
5. Jūsuprāt, trīs neveiksmīgākie pašvaldības darbi 2012.gadā?
Neveiksmīgākie pašvaldības darbi 2012.gadā
(Kopsavilkums pa kategorijām)
5

Ielu apgaismojums
Apstādījumi pie domes ēkas

2
42

Nepabeigtais peldbaseins
Grausti (Kalēju māja, pirts pie Maksimas)

8
45

Ielu rekonstrukcija
6

KSC rekonstrukcija
Kultūras pasākumi

33

Labiekārtošanas darbi

21
7

NKUP darbs
Pašvaldības darbs (Darbinieku attieksme, lēmumi)

59

Pašvaldības policijas darbs

9

Skolu renovācija

5

Sociālo jautājumu risināšana

4

Sporta infrastruktūra/pasākumi

6

Nav atbalsta uzņēmējdarbībai

4

Ielu un ceļu uzturēšana

25

Veselības aprūpe

4

Nav viedokļa

25
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Grausti:
 Iesākta un nepabeigta ēka Kalēju ielā(5 x);
 Neveic graustu likvidāciju Dakteru ielā;
 Pirts pie Maximas.
Ielu rekonstrukcija:
 Asfalta ieklāšana uz Grotūža privātīpašumu, uz Ādamsona lidlauku (5x);
 Ceļa kvalitāte (7x);
 Rotācijas apļa Daugavas ielas krustojumā - Valmiera, Valka būvniecība (9x);
 Uzbērums apļveida krustojumā (2x);
 Sašaurinātas ielas un krustojumi, neērti izbraucamas (7 x);
 Automašīnas stāvvietu izkārtojums pie Jāņukalna (samazināts vietu skaits)
(4x);
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Veloceliņi - nav nodalītas puses no gājēju celiņiem (3 x);
Nav gājēju celiņu, ietves (3x);
Neveiksmīgie ielu norobežojumi/ barjeras (3x);
Nav pabeigts mazais trotuāra posms no Klondaikas līdz krustojumam ar ieliņu
pie Smiltenes piena vai celiņu uz Mūrnieku ielu (2x);
Atkārtota Daugavas ielas rekonstrukcija;
Limbažu ielas pagalmu izbūves;
Nav sakārtotas Dakteru, Abulas, Audēju ielas;
Nepabeigtā Raiņa iela;
Pilskalna, Raiņa ielas krustojums;
Smagie, nepatīkami putekļainie dzīves apstākļi vasarā Audēju ielā;
Smiltenes ielu rekonstrukcijas plānojums - tieši plānojums!
Trotuāru bruģēšana;

Kultūras nama rekonstrukcija:
 Mūžīgā kultūras nama renovācija (2x);
 Izmainītais projekts kultūras nama renovācijai;
 Pārāk sadārdzināts projekts, būvkompānijas izvēle;
 Kultūras nama plašais stāvlaukums;
 Reorganizējot KSC, neskaidri nosprausti tālākie attīstības plāni.
Kultūras pasākumi:
 Novada svētki Blomē (Par daudz VIP zonas, pašvaldības vadoņu izklaides
organizēšana pa nodokļu maksātāju naudu (8x);
 Jāņu kalna aizmiršana, pasākumu trūkums (4x)
 Mazo bērnu eglītes izziņošana un organizēšana Blomē (3x);
 Vienotas tūrisma politikas trūkums novadā (3x);
 Sliktā kultūras pasākumu organizēšana (2x);
 Informācijas, afišas, reklāmas pieejamība (1 x);
 Finansējums kultūrai;
 Hronisks kultūras pasākumu trūkums;
 Jaungada sagaidīšana;
 Mežuļa digitālā uzruna gadu mijā;
 Kultūras pasākumu (jo īpaši zaļumbaļļu) trūkums Palsmanē;
 Muzeja izveide, jo uz pasākumiem nekursē autobuss, izņemot vienu
pasākumu;
 Tūrisma informācijas centra darba laiki vasaras periodā;
 Novada bibliotēkas telpu paplašināšana, vai cita ēka;
 TDA "Ieviņa" pakāpeniska izjukšana, un ja 2013. gadā par to īpaši netiks
padomāts, tad izjuks pavisam (kaut arī 12. janvāra koncertā parādījās cerība)
 Teātra svētki;
 Novadā nav neviena normāla, pelnoša, plašāku tūristu loku piesaistoša
objekta. Tūrisms kā ekonomiskās aktivitātes un potenciālo darbavietu
radīšanas sfēra ir zem katras kritikas. Patiesībā tūrisma Smiltenes novadā nav!
 Smiltenes pilsētas svētkus organizēt plašākus (vairākas dienas);
 Ziemassvētku sagaidīšanas pasākums un eglītes iedegšana.
Labiekārtošanas darbi:
 Nekopti parki (4x);
 Izcirstais Cērtenes pilskalns, Klievezera apkārtne (3x);
 Nav sakārtots stāvlaukums Daugavas iela (2x);
 Domes ēkas (Dārza ielā) vēsturiskās fasādes izbojāšana ar piebūvēm;
 Ir nepareizi likt sētniekiem ar dzelzs cirvi saskaldīt, sarobot trotuāra ķieģeļus;












Izgāztuves izveidošana Valkas šosejas un Abulas malā;
Laternu apgaismojums uz Ziemassvētkiem;
Meža sakopšana pie Saltupiem;
Neizpļauta kapu teritorija (Palsmane);
Neveiksmīga tirgus laukuma ierīkošana;
Piepilsētas atpūtas zonas iekārtošana jeb nespēja ierīkoto saglabāt no
demolētājiem;
Pilsētas centra ainava;
Pulkstenis stāv jau 1/2 gadu;
Talkas organizēšana (Blome);
Tūrisma infrastruktūras "sakārtošana" pie Tepera ezera".

Smiltenes NKUP darbs:






Nepietiekama māju siltināšana (2x);
Siltā ūdens padeves traucējumi pilsētā ziemas periodā (2x);
NKUP apsaimniekošanas pakalpojumi;
Pensionāru izlikšana no dzīvokļiem;
Kanalizācijas un ūdensvada izveidošana.

Pašvaldības darbs:
Lēmumu pieņemšana:
 Grāmatvežu likvidēšana pagastos, pagastu likvidēšana (5x);
 Būvniecības konkursu rīkošana – izvēlēts lētākais variants, bet ne
kvalitatīvākais. ''savējo'' lobēšana, apejot konkursus (2x);
 Pašvaldībai neinteresē iedzīvotāju viedoklis (2x);
 Likvidē skolas;
 Būvniecības konkursi;
 Jauniešu neiesaistīšana vasaras darbos;
 Pagastu aizmiršana - pagastu iedzīvotāju vajadzībām, infrastruktūrai, darba
iespējām un transporta nodrošināšanai netiek pievērsta nekāda uzmanība, visi
projekti tiek koncentrēti tikai pilsētas vajadzībām;
 Nelaist caur Palsmanes pagasta centru karjeru, šķembuvedēju mašīnas;
 Nespēja sakārtot izglītības sistēmu pilsētā;
 Nevalstisko organizāciju neiesaistīšana;
 Priekšsēdētāja vietnieces pieņemšana, CVS mazās skoliņas aizmiršana;
 Renovācijās nepietiekamā uzraudzība;
 Ūdenssaimniecības atdošana NKPU;
 Vecā centra problēma-bezpajumtnieki (3x);
 Pagastu pārvalde degvielu ņem no Smiltenes krusta DUS, kaut gan
SIA''Palsmane'' DUS ir tuvāk;
 Vairāk attīstīt Bilskas pagastu;
 Nav atrisināts Smiltenes tirgus jautājums - Smiltenē nav normāla, pastāvīga
tirgus;
 Vēlēšanās solītie nepadarītie darbi;
 Atdota siltumapgāde;
 Atļauju sniegšana spēļu zālēm.
Komunikācija ar sabiedrību:
 Blomes Mājas lapas nelietderīga uzturēšana (3x);
 Trūkst informācijas (3x);
 Lauku teritoriju iedzīvotāju ignorance (2x);
 Nav ieviesta atgriezeniskā saite ar sabiedrību;
 Nespēja izskaidrot savu pieņemto lēmumu pamatotību un nepieciešamību
iedzīvotājiem;




Sabiedrības neinformētība par finanšu plānošanu un resursu izlietošanu;
Smiltenes novada domes Vēstis, lieka naudas tērēšana.

Darba organizācija:
 Jaunu vakanču neizsludināšana, darbinieku nekorekta pieņemšana pašvaldības
iestādēs (radu, draugu būšana) (6x);
 Biežie komandējumi uz ārzemēm (3x);
 Neinteresēšanās par pašvaldības institūcijās strādājošajiem darbiniekiem –
minimālās algas;
 Darba laika neievērošana;
 Nav nodrošināts dalībnieku uzņemšanas serviss;
 Pagastu izzagšana, nejūt saimnieka darbu; no darba nav atbrīvots
izpilddirektors;
 Iepirkumos jāslēdz līgumi ar godprātīgām un atbildīgām firmām, lai veicamie
darbi tiktu darīti kvalitatīvi un ilgtermiņam.
Pašvaldības policijas darbs:
 Iecirkņa policista darbs praktiski nav jūtams (2x);
 Laika ierobežojums transporta līdzekļa novietošanai pie Smiltenes PII;
 Mazgadīgo laišana klubos;
 Pašvaldības policijas priekšniekam vajadzētu būt tādam, kas pārzina vairāk
likumus;
 Nav atrisināta centra stāvlaukumā transporta kustību - var atļauties likt
mašīnas kā un kur patīk;
 Aizliegums peldināt suņus - pat tad, kad tas netraucē citus peldētājus, vai
nomaļākās vietās (2x).
Sociālo jautājumu risināšana:
 Nepareizi tiek organizēts „100latnieku darbs”, nevajadzētu nodarbināt algotu
darboņu darbos, personīgām vajadzībām (2x);
 Netiek pilnībā atbalstītas maznodrošinātās ģimenes, kurās ir skolas vecuma
bērni;
 Sociālo jautājumu risināšana.
Sporta jautājumu risināšana:








Nav publiskas sporta infrastruktūras, organizētu aktivitāšu (nūjošana, ģimeņu
kopēja sportošana-stafetes, amatieru sports; kopējas veselības dienas,
vingrošanas apmācības, ko mājās var darīt katrs savā labā; invalīdu sports,
atbalstīts veterānu sportu, slēpošanas pārgājieni, vismaz reizi mēnesi
pasākums, kas orientēts uz masu fizisko aktivitātēm); Veselības veicinošu
pasākumu pret smēķēšanu, alkoholu, par veselīgu dzīvesveidu, veselīgiem
ēšanas paradumiem;
Nepareizi izbūvēta Sporta halle;
Riteņbraukšanas sacensības, jo dalībnieki novieto savu auto māju pagalmos,
pārģērbjas kāpņu telpās un atstāj atkritumus.
Solītais sporta laukums Mēros;
Sporta pasākumu nepilnvērtīga (ne-)organizēšana novadā;
Vingrošanas laukums Vecajā parkā.

Trūkst atbalsts uzņēmējdarbībai:
 Jaunu ražošanas iestāžu atvēršana novadā;
 Jaunu uzņēmēju ideju realizācijas līdzfinansēšana;
 Nav darba iespējas Smiltenes novadā;
 Pārāk maza un lēna sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem.

Ceļu un ielu uzturēšana:
 Ceļu, ielu, stāvlaukumu uzturēšana ziemas periodā (22x);
 Netiek domāts par vecākiem un maziem bērniem ziemā, kas grib uz
bērnudārzu Rīgas iela nokļūt ar ragavām! Ir bezjēdzīgi izšķiest cilvēku resursu
1,5 metru platas ietves atbrīvošanai pilnība no sniega, ja vecākiem ragavām
pietiktu ar 40 cm platas sniega joslas uz ietves.
Veselības aprūpe:
 Neveiksmīga ir Sarkanā Krusta slimnīcas pārveide par pansionātu, tā kļuvusi
par vecu nevarīgu cilvēku nabagmāju: pārāk daudz gultu istabā, nav atrisināti
ēdināšanas, mazgāšanās un tualetes jautājumi. Neviens cilvēks pie tik sliktas
apkalpošanas tur negribētu atrasties.
 Slimnīcas likvidēšana (2x);
 Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcā pasākumi pret dažādām saslimšanām galvenais - sirds un asinsvadu slimībām, par citām profilaksēm utt.
6. Kā Jūs vērtējat šādus pašvaldības darba aspektus?
Pašvaldības darbinieku zināšanas, kompetence
Pilnīgi apmierina
40
Drīzāk apmierina
132
Drīzāk neapmierina
42
Pilnīgi neapmierina
13
Nav viedokļa
65
Pašvaldības darbinieku zināšanas, kompetence
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Pašvaldības darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem
Pilnīgi apmierina
43
Drīzāk apmierina
121
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26
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40
Pašvaldības darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem
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Termiņi, kādos iespējams nokārtot lietas pašvaldībā
Pilnīgi apmierina
37
Drīzāk apmierina
119
Drīzāk neapmierina
43
Pilnīgi neapmierina
17
Nav viedokļa
76
Termiņi, kādos iespējams nokārtot lietas pašvaldībā
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7.Vai Jūs saņemat pietiekami daudz informāciju par pašvaldības darbu?
Pilnībā pietiekami
27
Pietiekami
147
Nepietiekami
104
Nav viedokļa
14
7.Vai Jūs saņemat pietiekami daudz informāciju par pašvaldības darbu?
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8. No kāda informācijas avota Jūs visvairāk uzzināt par pašvaldības darbu?
Smiltenes novada domes Vēstis
172
www.smiltene.lv
165
Sociālie tīkli (draugiem.lv, twiter.com)
24
STV Smiltenes novada ziņas
109
„Ziemeļlatvija”
213
www.smiltene24.lv
13
Pagastu mājas lapas
16
Cits variants
23
8. No kāda informācijas avota Jūs visvairāk uzzināt par pašvaldības darbu?
Smiltenes novada domes Vēstis

172
165

www.smiltene.lv
Sociālie tīkli (draugiem.lv, twiter.com)

24

STV Smiltenes novada ziņas

109

„Ziemeļlatvija”

213

www.smiltene24.lv

13

Pagastu mājas lapas

16

Cits variants

23
0

50

100

150

200

250

9. Kādu informāciju, Jūsuprāt, vajadzētu vairāk no pašvaldības?
Par novada attīstības projektiem
Par domes pieņemtajiem lēmumiem
Par izglītības jautājumiem
Par novadā notiekošajiem kultūras un sporta pasākumiem
Par novadā pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem
Par pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem komunālajiem
pakalpojumiem
Par sociāliem pakalpojumiem
Ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem
Ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem
Par sabiedriskās kārtības aktualitātēm
Par notikumiem citos novados un Latvijā
Cits variants

121
104
54
98
124
74
103
38
79
54
31
26
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10.un 11.jautājums darbi, kas pašvaldībai ir jāveic 2013.gadā un ieteikumi
pašvaldības darba uzlabošanai.
Attīstība:
 Nepieciešamas jaunas idejas, jāatbalsta iedzīvotāju idejas;
 Turpināt piesaistīt ES finansējumu;
 Skatīties citu pilsētu attīstībā un mācīties no tiem;
 Rekonstruējot ielas, vairāk konsultēties ar ielai tuvāko māju saimniekiem,
aptaujājot uz vietas, redzot reālo situāciju;
 Ziemas sezonā uz Vidusezera izveidot slidotavu. (Kādreiz tā bija un bija ļoti
jauki!)
 Vecā tirgus laukuma vietā ierīkot estrādei lielāku stāvlaukumu.
Ielu/ceļu sakārtošana/uzturēšana:
 Pabeigt lauku ceļu rekonstrukciju pagastos (24x);
 Jāturpina pilsētas ielu, trotuāru, veloceliņu sakārtošana (tai skaitā mazās ielas,
Raiņa, Abulas, Audēju iela u.c.) (42x);
 Gājēju celiņu/trotuāru izveide Palsmanes centrā (9x);
 Grundzālē - tilta remonts uz ceļa - Sijāni -Bērzkalni (8x);
 Ceļu uzturēšanas darbi gan ziemā, gan vasarā (9x);
 Noasfaltēt Smilšu ielu un citas ielas Grundzālē (4x);











Jāpievērš uzmanība ceļu labošanas darbu kvalitātei (3x);
Iekšpagalmu un ceļu sakārtošana Launkalnes pagastā (2x);
Savlaicīgu bedrīšu remontu veikt (2x);
Jānodrošina gājēju un ceļu satiksmes dalībnieku drošība, ierobežojot
pārgalvīgu ceļu satiksmes pārkāpēju dalību satiksmē;
Apgaismojums Valkas ielā;
Jānodala gājēju celiņi - velo celiņi /līdzīgi kā tas ir Rīgā/;
Ierīkot brauktuvi (ielu) no poliklīnikas stāvlaukuma līdz Dakteru ielai,
vajadzības gadījumā noziedot slimnīcas parka ārējo rindu;
Izbūvēt trotuāru Smiltene-Silva, arī apgaismojumu;
Gaujas ielas 4 siltā ūdens recirkulācijas uzlabošana;

Teritoriju labiekārtošana:
 Vecā parka labiekārtošana (13x);
Idejai: Vecajā parkā ierīkot kādas skaistas dekorācijas, objektus. Vidusezerā
ierīkot strūklaku ar skaistām ūdensrozēm vai kādām citām peldošām dekorācijām.
Sakārtot apgaismojumu.
 Ezeru labiekārtošana (Vidusezeru, Tepera ezera peldvietas, Klievezers,
Teperis un Abula upītes kādreizējais spēļu laukumiņš) (8x);
Idejai: Vecā parkā, ap Tepera ezeru - stadionu - moto trasi jāveido vienots aktīvās
atpūtas un pastaigu komplekss ( ar laivu, slēpju, velosipēdu u.c. nomu).
 Apkārtnes sakopšana Palsmanē, veco koku izzāģēšana parkā (5x);
 Pilsētas labiekārtošana (5x); Pilsētas centra skvēra atjaunošana, Pilsētas
apzaļumošanā ir vajadzīga jauna inovatīva pieeja (4x);
 Lūdzu padomāt par bērnu laukumu Mēros (3x);
 Padomāt par Bilskas pagasta apstādījumiem (3x);
 Saremontēt ieejas kāpnes pensionāru klubiņā (3x)
 Iekārtot vismaz divas sakārtotas publiskas peldētavas (Blomē un pie estrādes)
(2x);
 Pabeigt Grundzēles estrādes celtniecības darbus (2x);
 Labiekārtot peldvietas Grundzālē (2x);
 Iekārtot publisku peldvietu Palsmanē (3x);
 Palsmanes estrādes labiekārtošana, sabiedriskās tualetes (2x);
 Apgaismojums Bilskas pagastā;
 Neapmierina laukums pie veikaliem (Grundzāle);
 Papildināt skvēriņu ar soliņiem Palsmane;
 Jāglābj Palsas upe;
 Uzlabot Variņu pagasta centra estētisko skatu (vecie grausti); Variņu pagastā
sakārtot bērnu rotaļu laukumus;
 Palīdzēt sakopt baznīcu un tās teritoriju;
 Baznīcas laukumā jāuzliek biļetes uz noteiktu laiku;
 Uzstādīt kapos tualetes un sakopt teritoriju ap kapiem; Pie kapličas nav ūdens
krāns (2x);
 Sakārtot stāvlaukumu Daugavas ielā.
 Dome varētu ietaupīt arī uz apzaļumošanas rēķina, jo stādus iedzīvotāji varētu
paši izaudzēt un sanest (saziedot, jo katrs kas audzē stādus saviem dārziem,
stādi paliek pāri.
Ielu apgaismojums:
 Sakārtot Smiltenes pilsētas mazo ielu apgaismojums (6x);
 Uzlabot ielu apgaismojumu Palsmanē (3x);
 Variņu pagastā sakārtot ielu apgaismojumu (2x);
 Gājēju pārēju apgaismojuma uzlabošana Gaujas ielas posmā.
Sporta pasākumi/infrastruktūra:







Sporta kompleksa sakārtošana pie Tepera ezera (halle, stadions, tribīnes,
stāvlaukums) (9x);
Apgaismotas velo un slēpošanas trases izveidošana (7x);
Sporta laukuma seguma atjaunošana Grundzālē;
Sporta halles būvniecība Palsmanē;
Sporta pasākumu pilnveidošana.

Kultūras infrastruktūra/pasākumi:
 Plašāks pasākumu piedāvājums gan pilsētā, gan pagastos (20x)
 Kultūras nama mākslinieciskā vadītāja amatam jāizvēlas tiešām kompetents
cilvēks bez radu saitēm vai jaunības draudzības kontaktiem, kurš attaisnos
visu pilsētas iedzīvotāju un viesu cerības, un būs pieejam ikvienam
interesentam atbilstoši tajā ieguldītajiem naudas līdzekļiem. (7x)
 Smiltenes novada bibliotēkas attīstībai un jaunu telpu nodrošināšanai (4x);
 Jāņukalna estrādes rekonstrukcija (4x);
 Kinoteātra atklāšana (2x);
 Jānoorganizē sporta svētki Jāņos (Blomes pagasts);
 Atbalstīt vairāk lauku teātrus;
 Uzcelt estrādi Launkalnē;
 Lauku kultūras nama attīstība;
 Palsmanes kultūras namam ielikt jaunas āra durvis; Palsmanes kultūras nama
telpās jaunus, mīkstus solus; Palsmanes Brīvdabas deju plača modernizācija.
 Jānomaina kultūras nama vadītāja (Smiltenes pagasts);
 Kultūras un mūzikas pasākumu organizēšana novada brīvdabas estrādēs;
 Domāt par kultūras pakalpojumu kvalitāti, tradīcijām;
 Amatniecības centra – amatnieku darbnīcu izveide;
 Vēsturisko Kalnamuižas ēku restaurācija;
 Jāattīsta tūrisma joma, ārzemju tūristu piesaiste.
 Plašāku un savlaicīgāku informāciju par gaidāmajiem pasākumiem.
 Kultūras pasākumu rīkošanā iesaistīt nevalstiskās organizācijas un
iedzīvotājus;
 Smiltenes pilsētai nepieciešama sava izstāžu zāle un bibliotēkai plašākas
telpas.
 Laba ideja bija 2013.gada sagaidīšana pilsētas centrā ar koncertu un
uguņošanu. Turpmākiem gadiem šāda veida sagaidīšana būtu kā ikgadējs
pasākums, vairāk padomāt par atrakcijām bērniem, dažādību, lai var vecs,
jauns, vidējos gados atrast sev piemērotāku izklaidi sagaidot jauno gadu.
Nekustamo īpašumu jautājumu risināšana:
 Bīstamo ēku sakārtošana (Pirts pie Maksimas; Kalēju iela (11x);
 Nodrošināt cilvēkiem dzīvesvietu Smiltenē (piem. atjaunojot Kalēju ielas
māju, Meklēt investorus dzīvojamo māju celtniecībai) (5x);
 Ātrāk lemt par Brantu skolas ēkas tālāko likteni;
 Nepārdot pašvaldības īpašumus izsolēs, bet apsaimniekot tos.
Izglītības sistēmas pilnveidošana:
 Iedzīvotāju interešu izglītības un pašdarbības kolektīvu atbalstīšana (4x);
 Sporta laukums pie Trīs pakalnu sākumskolas (2x);
 Pieaugušo izglītības centrs (3x);
 Uzlabot SCV sākumskolas audzēkņu apstākļus gan telpās, gan ārpus tām (2x):
 Izglītības iestādes atbalstīšana - grāmatas, māc. līdzekļi, darba algas
pedagogiem palielināšana (2x);
 Palsmanes bērnudārza laukuma iekārtošana;
 Palsmanes pamatskolai jāpārtaisa trupas;
 Uzlabot Palsmanes pamatskolas pagalma segumu;
 Interaktīvās tāfeles iegāde Trīs pakalnu sākumskolai;










Jāsagatavo pirmsskolas grupas telpas vienai grupai atvēršanai nākamajā
mācību gadā Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā;
Brīvpusdienu nodrošināšana visiem sākumskolas skolēniem (2x);
Attīstīt Smiltenes tehnikumā iespējas pieaugušo pārkvalifikācijai;
Nodrošināt skolēnu nokļūšanu līdz skolai Smiltenes pilsētas teritorijā bez
maksas. Pagasti to var atļauties, bet Smiltenes pilsēta nelielam skaitam bērnu
diemžēl nē;
Padomāt arī par izglītības darbinieku prēmijām - sen nav bijušas;
Lauku bērnudārzos arī vasarā ir nepieciešama dežūrgrupa;
Lietderīgāku ekonomisko saimniekošanu: izglītības iestāžu apvienošanu;
Nodrošināt bērnudārzu vasarā un vakarā, palielināt vietu skaitu;

Veselības jomas sakārtošana:
 Jāsaglabā iedzīvotāja veselības stāvokļa anonimitāte/feldšerpunktā/;
 Paplašināt medicīnas speciālistu pieejamības iespējas (2x);
Nodrošināt kvalitatīvus speciālistus, kuri atbrauktu tepat uz Smilteni, jo daudzi
veselības jomas darbinieki mūsu novadā ir zemas kompetences un to vajag
uzlabot.
 Uzlabot medicīniskos pakalpojumus, uzlabot poliklīnikas telpas (4x)
Jāpaskubina Smiltenes poliklīnikas vadība, lai saņēmās un uzraksta kādu
projektu, lai izremontētu telpas un attīstītu ambulatoro pakalpojumu klāstu,
kvalitāti un pieejamību, citādi šie tur kā sūnu ciemā iesīkstējuši.
 Variņos vajag ģimenes ārstu;
 Jāpārveido SK slimnīca par cilvēka cienīgu pansionātu;
 Jāattīsta privātārstu prakses;
 Smiltenes slimnīcā atvērt vienu nodaļu kā slimnīcai bez lielām pacienta
maksām.
Komunikācija ar sabiedrību:
 Organizēt regulāras (1x mēnesi, reizi ceturksnī) tikšanās ar vietējiem
iedzīvotājiem un runāt par problēmām, plāniem, iecerēm tuvākā un tālākā
nākotnē klātienē, kā arī atskaitīties par paveikto! (17x);
 Jālikvidē vai jāsakārto Blomes mājas lapa - informācija veca (6x);
 Ciešāka saikne ar novada iedzīvotājiem, jāuzklausa viedokļi (6x);
 Vairāk informācijas par domes pieņemtajiem lēmumiem, to izskaidrošana pamatotība un nepieciešamība novada iedzīvotājiem (11x);
 Vairāk informācijas par pieaugušo izglītošanos;
 Raisīt interesi vēsturniekos par Brantu pagasta vēsturisko vietu un notikumu
apzināšanas;
 Vairāk jāinformē par Smiltenes pagastā notiekošo;
 Jāveicina piederības sajūta pagastam;
Vairāk jāinformē ar ko tieši nodarbojas pašvaldības darbinieki (Smiltenes
televīzijā varētu izveidot sižetus kā norit atpazīstamāko darbinieku darba dienabez izskaistinājumiem. Varētu pat aptaujāt iedzīvotājus tieši kuru darbinieku
ikdienai gribētos pasekot-un ja kāds atsakās tad lai paskaidro kāpēc) Varētu
informēt iedzīvotājus cik darbinieku ir citās līdzīga lieluma pašvaldībās un cik
lielas ir citur algas..."
 Senioriem un arī citiem organizēt tikšanās ar dažādiem ievērojamiem
cilvēkiem.
 Biežāk anketēt, anketēt iedzīvotājus katrā pagastā padziļināti. (5x)
 Atjaunot pagasta avīzītes (Blome, Grundzāle)
 Nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu Smiltenes novada Vēsti avīzīti.
 Komunikācijas uzlabošana, kompetences uzlabošana, profesionāli darbinieki.
 Domes lēmumu savlaicīga un pilnīga publicēšana mājas lapā
 Informāciju par pašvaldības aktivitātēm (sabiedriskām apspriešanām,
aptaujām, utml.) un aktualitātēm varētu izlikt arī uz afišu stabiem, Topā, pie
TIC, izveidot info stendus pie Domes ēkām.

















Uzlabot novada mājas lapu - saites uz pagastu vietnēm, izglītības iestāžu
aktuālā informāciju, saites uz to mājas lapām, saziņa onlainā ar domes
pārstāvjiem.
Veicināt NVO attīstību ar pieejamām konsultācijām par NVO darbības
principiem, iespējām, tai skaitā par Eiropas Savienības fondu apguves
iespējām.
Budžetā sīkāk atšifrēt izdevumus;
Jāizveido infocentrs vai pielikums Smiltenes novada domes Vēstīm - ar
telefoniem numuriem un veicamajiem darbiem
Iekārtot jautājumu kastīti, kur iedzīvotājiem iesniegt ierosinājumus;
Iekārtot ziņojumu stendu ar stiklu - pie domes par darba plāniem un norisēm,
ierosinājumiem, reklāmām katru mēnesi. Ievietot laikrakstu vietā.
Informācijas atklātumu/darbības caurspīdīgumu
Izveidot kādu viegli saprotamu uzskates materiālu, kurā būtu parādīts, pie kā
vērsties ar vajadzīgo jautājumu, kurā nodaļā tas ir' un kur šī nodaļa atrodas' un
protams tel. nr., e-pasts
Organizēt Atvērto durvju dienas pašvaldībā un to iestādēs;
Būt atvērtākiem sarunām pret iedzīvotājiem dažādu jautājumu risināšanā.
Būtu labi, ja no mājas lapas varētu aizsūtīt ziņu atbilstošai struktūrvienībai,
protams - ar vārdu un uzvārdu un kaut kad ātri saņem arī atbildi.
Nav padomāts, kā informāciju nodot cilvēkiem ar dzirdes problēmām.
Jautājumu un atbilžu vakaru rīkošanu Smiltenes novada TV;
Vairāk informācijas www.smiltene.lv
Novada Vēstis varētu abonentu kastītē piegādāt ar Ziemeļlatviju, citādi
paliekam bešā, citu novadu cilvēki var dabūt vairāk, ja visi maksājumi tiek
veikti internetā un NKUP vairs neiznāk iegriezties un domē jau speciāli nevar
iet un kaut ko meklēt!

Brīva laika pavadīšanas iespējas:
 Attīstīt bērnu un jauniešu izklaides iespējas (5x);
Dramatiska situācija ir ar jauniešu un bērnu brīvā laika pavadīšanu, jo,
piemēram, Blomē, brīvdienās un vakaros jauniešiem nav ko darīt, sporta zāle
skolā ir pa maksu un arī nepieejama, grūta savstarpēja komunikācija ar
atbildīgām personām, ne vienmēr jaunietim, studentam ir ko maksāt. Vecākiem
jau tā ir liels maksājumu slogs, kā arī atcerēsimies, ka šo bērnu vecāki ir tie uz
kuru Iedz.ien. nod. rēķina dzīvojam. Ierosinu atcelt samaksu par sporta zāli,
skaidri nodefinēt noteikumus un laikus.
 Pilsētā vajadzīga pirts (2x);
 Vajadzīgs ārpusskolas sporta un jauniešu darba organizators;
 Launkalnē jāizveido pulcēšanās vieta jauniešiem.
Atbalstīt uzņēmējdarbību/nodarbinātību:
 Veicināt uzņēmējdarbību (Radīt labvēlīgus nosacījumus jaunu uzņēmumu
dibināšanai, veicināt jaunu uzņēmumu veidošanu (13x);
 Jāveicina nodarbinātība, jaunu darbavietu radīšanu (3x);
 Jāielaiž vēl viena veikalu ķēde Smiltenē, konkurence uzlabos kvalitāti un
pazeminās cenas, jaunas darbavietas (2x);
 Kafejnīcas izveide Palsmanē;
 Attīstīt uzņēmēju parku ar to piesaistot jaunus ražotājus pilsētai, kā arī
atbalstīt jau esošos uzņēmumus un to vajadzības.
 Piesaistīt līdzekļus investorus jaunu dzīvojamo rajonu izveidei, jo pilsētā
katastrofāli trūkst dzīvojamais fonds (2x).
 Jāierīko ātrgaitas internets arī citur pilsētā, ne tikai daudzdzīvokļu mājām
 Jāizveido normāls lauksaimniecības produktu tirgus;
 Loģistikas centra, biznesa inkubatora radīšana A2 tuvumā (2x).
 Āra kafejnīcu ierīkošana vasaras sezonā (2x).

Sabiedriskais transports:
 Nodrošināt sabiedrisko transportu katru dienu un piemērotā laikā ar Rīgu.
(attiecas uz skrejciematiem);
 Pievērst uzmanību "aizmirstajām" pagastu vietām, jo arī tajās dzīvo vēl pa
kādam cilvēkam. (nokļūšanas iespējas uz pagasta, novada centru, medicīnas,
sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas). (3x);
 Satiksmes autobusa pieejami, kaut 1x nedēļā;
 Lai būtu iespēja piedalīties novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē
nepieciešams, lai ap plkst. 23.00 no Smiltenes kursētu vietējas nozīmes
autobuss pa maršrutiem - Smiltene-Mēri-Mēru pagrieziens-Palsmane-VariņiŪdrupe-Ķeņgi-Smiltene";
 Pilsētas autobuss iedzīvotājiem;
 Uzlabot sabiedriskā transporta organizāciju.
NKUP -māju siltināšana/Ūdenssaimniecība:
 Daudzstāvu māju renovāciju/siltināšana, (7x);
 Ūdenssaimniecības sakārtošana Palsmanē (5x);
 Jāsakārto NKUP darba kvalitāte, mainīt attieksmi pret apmeklētājiem,
caurspīdīgāku NKUP darbību (6x);
 Jāuzlabo un jāpilnveido NKUP apsaimniekošanas pakalpojumi (5x);
 Jāturpina ūdenssaimniecības attīstība - attīstīt ūdens un kanalizācijas sistēmas
pieejamību visā pilsētā (4x);
 Kanalizācijas izbūve Raiņa ielā un tai pieguļošajās ielā (2x);
 Pilsētas apkures nodrošināšana arī zem -20 grādiem, nevis uz laiku samazināt.
Veikt siltumtrases remontu, lai apkures laikā nerodas traucējumi. (2x);
 Pabeigt ūdenssaimniecības remontdarbus Grundzāles pagastā;
 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošana Launkalnes ciemā
rekonstrukcija;
 Jāsakārto ūdens un kanalizācijas sistēma Līvānu ciematā (Variņu pagasts);
 Salabot kanalizāciju pie mūra no Daugavas ielas 2;
 Kopā ar NKUP atjaunot daudzdzīvokļu māju pagalmos esošos rotaļu
laukumus;
 Siltuma un siltā ūdens padeves optimizācija;
 Par NKUP - iedzīvotāju līgumiem rīkot apspriešanas, aptaujas.
Sabiedriskā kārtība:
 Risināt jautājumu ar bezpajumtniekiem un dzērājiem – atrast citu pulcēšanās
vietu (4x);
 Jānodrošina policijas pakalpojumu pieejamība visu diennakti (2x);
 Jāizbeidz jauniešu ālēšanās ar automašīnām un motocikliem Launkalnes
ciemata centrā, Palsmanē;
 Jāizvieto vēl vairāk novērošanas kameras pilsētā;
 Biežāk redzēt Policiju Variņu pagastā;
 Kontrolēt transporta kustību/stāvēšanu;
 Stingrāk veikt kontroli par suņu īpašniekiem;
 Sabiedrisko pasākumu laikā policijai būt klāt, novērst nekārtības, palīdzēt
cilvēkiem;
 Točku likvidēt;
 Spēļu zāļu slēgšana.
 Pievērst uzmanību bērnu ārpusskolas klejošanai un vecāku vēršanu pie
atbildības, klejojošiem dzērājiem, kā arī klaiņojošiem lielajiem suņiem (2x);
 Jānomaina Pašvaldības policijas priekšnieks;
 Vairāk jādomā par cilvēku drošību, lai ir droši pa nakti mašīnu atstāt ārā un
vakarā iziet pastaigāties;
 Kalna iela jāpārveido par vienvirziena ielu;



Naktsmiera traucētāju apkarošana pilsētā (autohuļigāni);

Sociālie jautājumi:
 Pabalstu pārskatīšana.
 Sociālais atbalsts daudzbērnu ģimenēm;
 Sociālā aprūpe.
 Saglabāt pašnodarbinātā statusu pensionāriem ar ienākumiem līdz 170 Ls;
 Jādomā ko darīt ar sliņķiem un dīkdieņiem, kuri šturmē sociālo dienestu ar
pabalstu diedelēšanu.
 Padomāt par patversmēm, kur bezpajumtniekiem varētu būt iespēja tur
pārnakšņot, savest sevi kārtībā un kaut 1xdienā saņemt siltā ēdiena porciju.
 Vasarā 100ls-ieku vietā nodarbināt maksimāli daudz jauniešu Smiltenes
(novada) labiekārtošanas darbos.
Pašvaldības darbs:
Darbinieki, darba organizācija:
 Blomes pārvaldei ir jāsakārto darba organizācija, jāizvērtē darbinieku
kompetence, atbilstība savam amatam un arī atalgojumi, jāievēro darba laiki,
jākļūst pieejamai iedzīvotājiem (9x);
 Likvidēt Blomes pagasta pārvaldi - pilsētai vairāk paliks līdzekļi, tāpat nav
nekādas jēgas no tādas darbības;
 Jāpamaina pašvaldības darbinieku sastāvs, izvērtēt domes darbinieku veikto
darbu un izmantoto resursu efektivitāti, atbilstību, atalgojumu (17x);
 Jānomaina domes vadība (6x);
 Darba laika ievērošana (10x);
 Domes darbiniekiem ir jābūt atbildīgiem pret saviem darba pienākumiem un
visas savas pūles veltītu novada attīstībai. Laipna un kompetenta iedzīvotāju
apkalpošana par iedzīvotājiem interesējošiem jautājumiem (28x);
 Pagasta pārvaldniekiem vairāk jāuzņemas atbildība par visu, kas notiek
pagastā, darbu organizēt tā, lai darba laikā nebūtu slēgtas pagastmājas durvis
(Brantu pagasts);
 Jaunas asinis domē, kreatīvākus darbiniekus;
 Domes priekšsēdētājam vismaz vienu reizi gadā atbraukt uz katru novadu sētu;
 Likvidēt Sporta pārvaldi;
 Jāpalielina algas darbiniekiem, kas saņem minimālo atalgojumu.
Darbi, ka jāpadara:
 Jāpanāk bankomāta uzstādīšana Palsmanes un citu ekonomiski aktīvu novada
pagastu centros (3x);
 Jāpiesaista ainavu arhitekts Blomes pagasta centram;
 Vairāk izvērtēt un izzināt pabalstu piešķiršanas lietderību (Brantu pagasts);
 Iespēja saņemt remonta pakalpojumus (Brantu pagasts);
 Izremontēt Launkalnes pagastmājas zāli;
 Novērst neizdarītos darbus Palsmanes pag.
 Pēc ārzemju ceļojumiem sniegt detalizētu atskaiti par reāli gūtiem
ieguvumiem, kas paveikts, kāds labums no tā novadam;
 Novērst korupciju domē (2x)
 Pārbaudīt gāzes tarifus, lai nepienāktu pēc tam nepareizi rēķini.
 Vairāk finansiāli atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas, kuras nāk no biedrībām;
 Jālikvidē apbalvojums ""gada cilvēks"" un jāapbalvo tie, kam ir kādi būtiski
sasniegumi arī pagājušā un aizpagājušā gadā;
 Jābeidz izsaimniekot novada līdzekļi, nedomājot par tālāko pagasta attīstību.
 Samazināt pēc skaita azartspēļu iestādes;
 Stingrāk vērsties pret ļaunprātīgiem nodokļu maksātāju parādniekiem;















Lauku iedzīvotājiem pasliktinājusies pakalpojumu saņemšanas kvalitāte,
piemēram, zemes nodoklis, grāmatvedība;
Attīstīt pagastu pārvalžu darbību (5x);
Darba laiku pieskaņot Rīgas iestāžu darba laikiem, t.i 9.00-18.00,nevis 8.0017.00, lai pēc darba cilvēka normālā darba laika beigām plkst. 17.00 iespējams
arī kādu kabinetā satikt. (3x);
Rūpīgi pārdomāt, vai nepieciešama pašvaldības darba centralizācija Smiltenes
novada domē. Pagastā dzīvojošam cilvēkam svarīgi visus jautājumus nokārtot
pagasta padomē;
Vairāk elektroniskos pakalpojumus ieviest (3x);
Finanses un to pareiza izmantošana;
Nevar strādāt darbinieki, kas strādā darba apvienošanas kārtībā;
Atklātu konkursu rīkošana uz pašvaldības darbinieku amatiem;
Vairāk uzticēties pilsētas iedzīvotājiem, nevis iebraucējiem;
Izveidot vienas pieturas aģentūru;
Vēlēšanās jāievēl jauna dome, jauni deputāti, zinoši sociāli darbinieki,
grāmatvede;
Vajadzētu pakalpojumu servisu - santehniķu, sīku remontdarbu strādnieku
pieejamību.
Novadam vajag savu tiesībsargu, lai ikviens varētu izteikt savu ierosinājumu
un ātri saņemt taisnīgu atbildi par jebkuru jautājumu - ne atsevišķu štata vietu,
bet apvienojot ar citiem pienākumiem.

Rezultātus apkopoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

