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Iedzīvotāju aptauja par pašvaldības darbu 2016.gadā 

REZULTĀTU KOPSAVILKUMS 

No 2017.gada 16.janvāra līdz 13.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika 
aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2016.gadā.  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 2017.gadā. Aptauja respondentiem bija 

pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā. Kopumā aptauju aizpildīja 248 
Smiltenes novada iedzīvotāji (aptaujā par 2015.gadu - 157). 

Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā piedalījušies 82 vīrieši (aptaujā par 
2015.gadu 57) un 166 sievietes (aptaujā par 2015.gadu 100). Visaktīvāk aptauju 
aizpildījuši iedzīvotāji 26-35gadu vecumā - 62 personas (25%). Vecumā no 36-45 

gadiem aptaujā piedalījušās 53 personas (21,4%),  46-55 g.v. - 48 personas (19,4%), 

56-65 g.v. - 41 persona (16,5%), 18-25 g.v. - 25 personas (10,1%), 66 un vairāk - 19 

personas (7,7 %).  

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu aptauju - 36-45 g.v. aizpildīja 39 personas, 

26-35g.v. - 35 personas,  kā arī 3 respondenti vecumā līdz 17 gadiem. 

 

Izglītības līmenis:  
Augstākā izglītība 152 respondentiem (61,3%), vidējā speciālā - 57 (23%), 

vidējā – 25 (10,1%), studē 6 respondenti (2,4%), pamata izglītība ir 5 respondentiem 

(2%), mācās skolā 3 aptaujātie (1,2%).  
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Izdalot pēc nodarbošanās, visvairāk aptaujā piedalījušies valsts, pašvaldības 

iestāžu darbinieki 87 (35,1 %), kā arī privāta uzņēmuma darbinieki - 75 (30,2%). 21 

(8,5%) respondents ir pensionāri, 14 (5,6%) pašnodarbinātas personas, 13 (5,2%) ir 
uzņēmēji, 12 (4,8%) mājsaimnieces, 7 (2,8%) bezdarbnieki, 6 (2,4%) studenti, 4 
(1,6%) skolēni. Salīdzinājumā ar pagājušā gada aptauju - piedalījās 52 privātu 
uzņēmumu darbinieki un 45 valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki. Vismazāk aptaujā 
piedalījās skolēni (3) un studenti (5).  

 

Lielākā daļa jeb 112 (45,2%) respondenti kā dzīvesvietu norādījuši Smiltenes 

pilsētu, 31 (12,5%)  Grundzāles pagastu, 25 (10,1%) Launkalnes pagastu, 19 (7,7%) 

Palsmanes pagastu, 18 (7,3%) Smiltenes pagastu, 17 (6,9%) Blomes pagastu, 12 

(4,8%) Bilskas pagastu. 8 (3,2%) pārstāv Variņu pagastu, 3 (1,2%) Brantu pagastu, kā 
arī 3 respondenti norādījuši, ka viņu dzīvesvieta ir citur.  

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu aptauju - Smiltenes pilsētas iedzīvotāju 
aktivitāte nav ievērojami mazinājusies (92, 58,6%), toties Grundzāles un Launkalnes 

pagastu iedzīvotāju aktivitāte palielinājusies (Grundzālē 11, Launkalnē 5). Pārējo 
novadu pagastu iedzīvotāju aktivitāte nav ievērojami mazinājusies, bet ir pieaugusi vai 
palikusi nemainīga.  
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Lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (173 jeb 69,8%) ir drīzāk 
apmierināti ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu  skaits 
ir pieaudzis par 65 respondentiem, 36 jeb 14,5% iedzīvotāji ir pilnīgi apmierināti – arī 
šis skaits ir pieaudzis par 23 respondentiem, 33 iedzīvotāji jeb 13,3% ir drīzāk 
neapmierināti un 4 iedzīvotāji jeb 2,5% ir pilnīgi neapmierināti. 2 iedzīvotājiem jeb 
0,8% nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā. 
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1. Pakalpojumu un jomu kvalitāte un pieejamības 
vērtējums 

Respondenti tika aicināti novērtēt pakalpojumu un jomu kvalitāti un pieejamību 
savā pagastā/pilsētā dažādās kategorijās:  

1.1. Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi 
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2. Iedzīvotāju dzīves vide 
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Smiltenes novada pašvaldības darba vērtējums 

Vērtējot Smiltenes novada pašvaldības darbu 2016.gadā, 25 respondenti 
(10,1%) to vērtē ļoti pozitīvi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu šis skaitlis ir pieaudzis par 
19 respondentiem, 93 respondenti (37,5%) vērtē pozitīvi (2015.gadā 53 respondenti) 
103 (41,5%) vērtē apmierinoši, 17 (6,9%) negatīvi, 7 (2,8%) ļoti negatīvi un 3 (1,2%) 
respondentu nebija viedoklis šajā jautājumā. 
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2. Pašvaldības labāk paveiktie darbi 2016.gadā. 
 

Kā pašvaldības labāk paveiktos darbus 2016.gadā 74 reizes min Tepera 

hidrotehnisko būvju rekonstrukciju un promenādes sakārtošanu, kā arī strūklakas 
izveidi Tepera ezerā. 59 reizes tiek norādīts Vecais parks, tā sakārtošana. 33 reizes 
respondenti kā labāk paveikto darbu minējuši Latvijas karoga pacelšanu Jāņkalnā.  

29 reizes iedzīvotāji norādījuši papildus bērnudārza grupiņu atvēršanu un 

papildus pirmsskolas grupiņu izveidi, 28 - pilsētas noformējums, vides un apkārtnes 

labiekārtošana, norādot, ka Smiltene ir sakopta pilsēta. 17 reizes respondenti 
novērtējuši Valsts un pašvaldību vienotā klientu centra izveidi, 16 reizes minēta 

Smiltenes pilsētas skolu reorganizācija, Smiltenes vidusskolas izveide. 11 reizes 

novērtēta apgaismojuma sakārtošana, ielu apgaismojums Gaujas ielā, Grundzāles 
centrā.  10 reizes tiek novērtēti Smiltenes pilsētas svētki, 9 reizes minēts pie 

dzīvojamām mājām izveidotie spēļlaukumi Smiltenes pilsētā un Rīgas ielā. 8 reizes 

respondenti norādījuši, ka nav tādu labāk paveikto darbu. 6 reizes kā labāk paveiktais 
tiek minēta projektu izstrāde, infrastruktūras projekti un rīkotie pasākumi, kultūras 

dzīves uzplaukums. 5 reizes minēta Abulas ielas sakārtošana, novērtējot arī Abulas 
ietves atjaunošanu, 4 reizes brīvpusdienu piešķiršana skolēniem pamatskolā, 
ugunsdzēsēju depo būvniecības uzsākšana, 3 reizes novada svētki, dažu ceļu 
remonti, ielu sakārtošana, stipendijas skolēniem, kapsētu uzlabojumi, TIC 

aktivitātes, velo tūrisms. 3 reizes arī norādīts, ka nav komentāru šajā jautājumā, kā 
arī, ka, lai atbildētu, būtu nepieciešams veikto darbu saraksts.  

Divas reizes kā labāk paveiktie darbi 2016.gadā tiek minēti: izremontētie 
kultūras nami, jaunu krēslu iegāde Grundzāles kultūras namā; jauna spēļu laukuma 
izveide Smiltenē; komunikācija ar iedzīvotājiem; apstādījumi pilsētā; vēlēšanu 
reklāma – “Kantri radies Smiltenē”, lielīšanās ar pašvaldības darbu; grāmatas 
“Kāpēc?” izdošana; 31.decembra uguņošana; pasākumi un atbalsts uzņēmējiem; 

atkritumu šķirošana un jaunu tvertņu ierīkošana.  
Respondenti kā labos darbus novērtējuši arī kārtības nodrošināšanu pilsētā, 

peldbaseina iecere, pašvaldības vestibila remonts un iekārtojums, ūdensapgādes 
uzlabošana, pulksteņu salabošana, uzņēmējdarbības investīcijas kartes izveide, Bilskas 
ezera sakārtošana, Jāņu noformējums pilsētā, skolotājas D.Gulbes aiziešana no 
Grundzāles, iegādāts pamanāmas krāsas auto pagasta pārvaldē, novada centra 
pilnveidošana, piedalīšanās baznīcas sakārtošanas projektā, informatīvās norādes par 
apskates objektiem, projekti saistībā ar fiziskām aktivitātēm, domes atbalsts un 
pasūtījumu nodrošināšana uzņēmējiem, nepabeigtā namīpašuma atgūšana, sporta 
pasākumi, stāvlaukums Rīgas ielā, laivošana pa Abulas upi, Grundzāles brīvdabas 
estrādes labiekārtošanas atsākšana, trenažieru laukuma pilnveidošana, robotika skolā, 

Niedrāja labiekārtošana, slimnīcas parka apgaismojuma izveide, VSAA atvēršana 
Smiltenē, Smiltenes teātra izrādes, budžeta sabalansēšana.  

 

 

 

3. Pašvaldības neveiksmīgākie darbi 2016.gadā 
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Aicināti norādīt trīs neveiksmīgākos pašvaldības darbus 2016.gadā, visbiežāk 

(22 reizes) tiek norādīta Smiltenes skolu reorganizācija, vidusskolas izveide, 17 

reizes iedzīvotāji norādījuši, ka viņiem nav viedokļa šajā jautājumā un tikpat reizes 
norādījuši peldbaseinu, ieilgušos procesus ar tā celtniecību, objekta bīstamības 
nenovēršana. 14 reizes respondenti norādījuši, ka nav sliktu darbu vai, ka viņiem nav 

bijusi saskare ar tiem. Kā neveiksmīgs darbs tiek uzskatīta Latvijas karoga 

pacelšana Jāņkalnā, tā izmaksas (11 reizes), kā arī tas, ka neskatoties uz nesakopto 

teritoriju karogs ticis pacelts.  

Kā neveiksmīgs darbs tiek norādīts pašvaldības ceļu kvalitāte (8 reizes), kā 
arī pašvaldības policijas darbība (7 reizes), tiek akcentēta pašvaldības policijas 
vienaldzība sadzīves jautājumos, nesaskaņu risināšanā, arī policijas darbinieku 
vienaldzība un augstprātība, ņirgāšanās. Neapmierina arī pašvaldības policijas 
komentāri televīzijā un regulārā nokļūšana raidījumā “Bez Tabu”. Neveiksmīgi tiek 
vērtēta arī jaunu darbinieku pieņemšana domē (6 reizes), norādot, ka process 
balstoties uz savējo virzīšanu un jaunu štatu, amatu veidošanu draugiem, radiem, 
paziņām. Negatīvi tiek vērtēts arī minimālais pasākumu skaits Jāņukalnā vasaras 

sezonā, kā arī Smiltenes Kultūras centrā pieejamo pasākumu daudzums (6 reizes).  

Piecas reizes respondenti norādījuši, ka netiek domāts par uzņēmējiem, 

uzņēmējdarbības attīstību, tāpat arī trūkst komunikācijas gan ar uzņēmējiem, gan 
iedzīvotājiem (5 reizes). Smiltenes novada iedzīvotāji norādījuši četras reizes, ka 
netiek domāts par lauku reģioniem, pagastiem. Tikpat daudz reizes akcentēta 
veselības aprūpe un Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcas pieejamo pakalpojumu 
samazinājums, apgaismojums (Palsas iela, Vecais parks), Sijāru tilta atjaunošanas 

nepieciešamība.  
Trīs reizes tiek norādīts uz ielu un trotuāru tīrīšanu, sociālo dienestu darbību, 

aktīvāku darbinieku nepieciešamība, Ziemassvētku apgaismojums un Ziemassvētku 
egle, finansējuma nelietderīga izmantošana, novada svētki, Daugavas ielas māja, 
krustojums pie Kultūras nama, tā nedrošības nenovēršana, Raiņa iela.  

Divas reize kā neveiksmīgākie darbi tiek vērtēti: Smiltenes novada muzejs; 

centra apļa apstādījumi; pagastu darbinieku algu nesamērīgums, salīdzinājumā ar 
pilsētas domes darbiniekiem; Gints Kukainis; dejošana darba laikā 1.septembrī; 
ierobežota konkurence, nespēja to ietekmēt; Sporta skolas zāles renovācija; jaunu 

transportlīdzekļu iegāde; Ziemassvētku pasākuma trūkums Blomes pagastā; uzņēmēju 
pasākums; Ziemassvētku rotājumu trūkums; vadības attālināšanās no sabiedrības; 

rudens un dārza atkritumiem neesoša risinājuma. Respondenti kā neveiksmīgākos 
pašvaldības darbus 2016.gadā novērtējuši arī pilsētas svētkus, cūkas mēra apkarošanas 
pasākumus, Teperis, nav sakārtots Jaunais parks, dārgais remonts domes ēkai, 
konteineri pie Smiltenes kapličas, cilvēku skaits VVKAC, nav sakārtota kanalizācija, 
pieaugušo profesionālās kvalifikācijas celšana, Līgo kalna pārdošana, atkritumu 
apsaimniekošana pilsētā, atkritumu urnu trūkums (Abula tiltiņa tuvumā, Skeitparkā), 
infrastruktūras sakārtošana pagastos, bērnu laukums pie Abula upes, nekustamā 
īpašuma nodoklis, informācijas trūkums par publiskās apspriešanas rezultātiem, 
klaiņojošie suņi, stāvlaukumu trūkums pilsētā, pašvaldības policijas auto iegāde par 37 
tūkstošiem, nav atpūtas un izklaides centra Smiltenē, iepirkumi, kuru rezultātā nav 
kvalitātes, ieguldījums reliģisko organizāciju finansēšanā, Palsmanes parka 
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izkropļošana, uzņēmēju dienas, autoosta, daži nepārdomāti, ambiciozi deputātu 
lēmumi, strūklakas izmaksas, KNAB pieķerto deputātu skandāls, kultūras koncepcijas 
neatbilstība mūsdienās.  
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4. Pašvaldības darbinieku vērtējums 

 

136 respondenti (54,8%) pašvaldības darbinieku zināšanas un kompetenci vērtē 
kā drīzāk apmierinošas, 40 respondenti (16,1%) kā pilnīgi apmierinošas, 36 

respondenti (14,5%) kā drīzāk neapmierinošas. 7 respondenti (2,8%) kā pilnīgi 
neapmierinošas, taču 29 respondentiem (11,7%) nav viedokļa par darbinieku 
zināšanām un kompetenci.  

 
Spriežot par pašvaldības darbinieku attieksmi pret iedzīvotājiem, vairums 

respondentu (128 jeb 51,6%) attieksmi vērtē kā drīzāk apmierinošu, 45 respondenti 

(18,1%) kā pilnīgi apmierinošu, 41 respondents (16,5%) kā drīzāk neapmierinošu, 17 

respondenti (6,9%) kā pilnīgi neapmierinošu, savukārt 17 respondentiem (6,9%) nav 

viedokļa šajā jautājumā. 

 
Vērtējot termiņus, kādos iespējams nokārtot lietas pašvaldībā - 114 respondenti 

(46 %) ir drīzāk apmierināti ar termiņiem, 43 jeb 17,3 % drīzāk neapmierināti, 42 

respondenti (16,9%) ir pilnīgi apmierināti, 13 jeb 5,2% pilnīgi neapmierināti, bet 36 

respondentiem jeb 14,5% nav viedokļa.  
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Iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka 129 respondenti jeb 52% informāciju 

no pašvaldības saņem pietiekamā daudzumā, 69 jeb 27,8% nepietiekamā daudzumā, 

38 jeb 15,3 % pilnīgi pietiekamā daudzumā un 12 respondentiem (4,8%) nav viedokļa. 

 
Norādot trīs savus iecienītākos informācijas avotus par pašvaldības darbu, 

lielākā daļa respondentu (172 jeb 69,4%) norāda Smiltenes novada pašvaldības mājas 
lapu, 165 (66,5%) informatīvo izdevumu “Smiltenes novada domes Vēstis”, 145 
(58,5%) laikrakstu “Ziemeļlatvija” un portālu www.ziemellatvija.lv, 90 (36,3% ) – 

sociālos tīklus (draugiem.lv, twitter.com, facebook.com), 51 (20,6%) Smiltenes 

novada ziņu raidījumu RE:TV, 22 (8,9%) Smiltenes novada ziņu raidījumu internetā 
(youtube.com), 19 respondenti (7,7%) iegūst informāciju no citiem avotiem, 17 (6,9%) 

-  citos ziņu portālos (www.smiltene24.lv, www.valmieraszinas.lv), 16 (6,5%) – 

klausoties Smiltenes novada ziņas Radio TEV ēterā.  
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Vaicājot iedzīvotājiem, kāda veida informāciju (iespējamas 3 atbildes) viņi 

vēlētos vairāk saņemt no pašvaldības, lielākā daļa respondentu (124 jeb 50 %) norādīja, 
ka vēlētos saņemt vairāk informācijas par novada attīstības projektiem, 112 jeb 45,2 % 

par domes pieņemtajiem lēmumiem, 95 jeb 38,3% par novadā pieejamajiem veselības 
pakalpojumiem, 86 jeb 34,7% par novadā notiekošajiem kultūras un sporta 
pasākumiem, 79 (31,9%) par sociāliem pakalpojumiem un ar uzņēmējdarbību 

saistītiem jautājumiem. 63 jeb 25,4% respondentu vairāk vēlas uzzināt par izglītības 
jautājumiem, 49 (19,8%) par ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem, 35 

(14,1%) par pašvaldības sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem, 29 (11,7%) par 
sabiedriskās kārtības aktualitātēm, 20 (8,1%) par notikumiem citos novados un Latvijā, 
12 (4,8%) norādīja, ka vēlētos uzzināt citu informāciju.  
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7. Svarīgākie darbi 2017.gadam 

Iedzīvotāji tika aicināti norādīt trīs svarīgākos darbus, kas pašvaldībai jāveic 
2017.gadā. Visvairāk aptaujāto aicina (35) uzlabot ceļu kvalitāti, sevišķi lauku 
teritorijās, un veidot komunikāciju ar valsts ceļu atbildīgajām institūcijām. 23 reizes 

rosina veikt ielu rekonstrukcijas, īpaši akcentējot Raiņa ielu, kā arī Dakteru, Dārza, 
Gaujas, Palsas, Tilta ielas. Tikpat bieži (23 reizes) tiek akcentēta apgaismojuma 

nepieciešamība, salabošana gan pilsētā, gan laukos. Tiek izceltas tādas vietas kā 

Kalnamuiža, Blomes pagasts, Palsas, Skolas, Zaķu, Jaunā iela. 

Iedzīvotāji aktīvi izcēluši peldbaseina jautājumu. 22 reizes tika norādīts uz 
peldbaseina izveides nepieciešamību, projekta pabeigšanu, toties 12 reizes tika norādīts 
uz teritorijas sakopšanu, aizberot bedri, nepieciešamību novērst bīstamību, kāda 
izveidojusies ap esošo objektu. 

Tiek rosināts (13) sakārtot Jāņkalnu, Jāņkalna teritoriju, uzlabojot un 
atjaunojot estrādes apkārtni. Tikpat bieži (13) iedzīvotāji norāda, ka būtu nepieciešams 
sakārtot kultūras dzīvi, pievēršot vairāk uzmanības kultūras pasākumu rīkošanai, to 
kvalitātei.  

Respondenti (12) aicina izbūvēt gājēju celiņus, visbiežāk minot gājēju celiņa 
nepieciešamību Silvā, kā arī Palsmanē. Norāda arī gājēju ietves nepieciešamību 
Smiltenē, bērnu laukumu pusē.  

Kultūras pārvaldes, Kultūras dzīves reorganizācija tiek norādīta 10 reizes. 
Iedzīvotāji izteikuši neapmierinātību ar kultūras pasākumu biežumu un kultūras namu 
vadītāju darbiem.  

Vienlīdz bieži (9) novērtē Vecā parka uzlabošanas darbus, rosinot tos 

turpināt, kā arī aicina paplašināt dzīvojamo fondu Smiltenē.  

Līdzīgi kā ar gājēju celiņiem, septiņas reizes respondenti aicina izveidot arī 
veloceliņus Smiltenes novadā, īpaši akcentējot veloceliņa nepieciešamību ceļa posmos 
Smiltene- Silva, Smiltene- Brutuļi. 

Savu viedokli iedzīvotāji pauduši arī par Smiltenes vidusskolas sakārtošanas 
nepieciešamību (7). 

Sešas reizes respondenti minējuši, ka nepieciešams sakārtot infrastruktūru, 

tāpat arī bīstamo krustojumu Atmodas un Raiņa ielu krustojumā. Tikpat bieži  tiek  
minēta sabiedriskā transporta jautājuma risināšana, kad nekursē skolēnu autobusi, 
akcentējot pagastu teritorijas.  

Kā nākamie vēlamie darbi piecas reizes tiek norādīti - transporta stāvvietu 

izveide Smiltenes pilsētā; ieklausīšanās, komunikācija ar iedzīvotājiem, viņu 
līdzdalība lēmumu pieņemšanā, diskusiju organizēšana aktuālu jautājumu izskatīšanā; 

veikt remontus Smiltenes skolās turpināt iesāktos darbus.  

Četras reizes iedzīvotāji minējuši, ka nepieciešama sporta infrastruktūras 

pilnveide Palsmanē (sporta laukumi, sporta halle), Jaunā parka, kāpņu, remonts, 
Vidusezera sakārtošana. Trīs reizes iedzīvotāji minējuši: gājēju pāreju sakārtošanu 
Smiltenē; samazināt ierēdņu; darbinieku skaitu pašvaldībā; izveidot vienotu 

veselības un sporta centru; sakārtot peldvietas; atjaunot Sijāru tiltu; bankomāta 

nepieciešamība; Smiltenes NKUP darba izvērtēšana; investīciju un uzņēmēju 
piesaiste; risināt situāciju ar “bomžiem” pilsētas centrā; kaut viens veikals pagastā; 
sporta pasākumi ģimenēm, arī ziemas sezonā; veselības aprūpes pieejamības 
veicināšana.  
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Kā svarīgākie 2017.gada darbi vismaz divas reizes tiek minēti: regulāra ceļu 
kvalitātes uzturēšana ziemas sezonā; turpināt vides sakārtošanu; deputātu 
izglītošana vairākos svarīgos jautājumos; jāuzlabo pašvaldības policijas darbs 

pilsētā; pārdomāt nekustamā īpašuma nodokļa apmērus, piemērošanu; jāņem vērā 
iepriekšējo gadu aptaujas rezultāti; analizēt savu darbu; Grundzāles estrādes 
labiekārtošana; Bilskas ezera takas ierīkošana; Saltupu sakārtošana dzīvošanai- 
apgaismojums, kanalizācija; iesaistīties Luterāņu baznīcas sakārtošanā; 
Ziemassvētkos izgreznot Lielo egli Grundzālē; izmantot “Zemnieksētas” telpas; 

klaiņojošu suņu izkaušana; izveidot vienotus svētku rotājumus visā novadā, ieskaitot 
pagastus; esošo objektu (soliņu, tiltiņu) aizsardzības stiprināšana pret vandalismu; 

jānodrošina civilizēti apstākļi senioriem pansionātā; būtu nepieciešams sakārtot 
Mēru muižu; Lazdu kalna skatu torņa pieejamības nodrošināšana; piemērotas telpas 
bibliotēkai.  

Iedzīvotāji kā svarīgus darbus, kas pašvaldībai jāveic 2017.gadā arī min: EKO 

laukuma, konteineru izveidi esošo konteineru daudzumu papildināšanu; notekūdeņu 
sakārtošanas nepieciešamību; ceļu Piekārumi-Rijnieki vidus posma izbūvi, Priežkalni-
Bierņi rekonstrukciju; Bēriņu baznīcas sakārtošanu kapsētā; piknika vietu izveidi ap 
Teperi; Baznīcas laukuma labiekārtošanu; uzņēmējdarbības sakārtošanu, izskaužot 
vienu monopolu (TOP!). Tiek minēts arī tas, ka būtu jāizdara kaut kas traks, lai par 

Smilteni runātu visa pasaule un, ka būtu jānoorganizē kāds valstisks pasākums. Aicina 
padomāt par jauniešu un pusaudžu nodarbinātību pagastos, izveidot kādu tūrisma 
objektu “Līgo kalnā” kā piemēru minot Skatu torni, izveidot papildus velo novietnes 
pie izglītības iestādēm, izveidot mūžizglītības centru.  

 

 

8. Iedzīvotāju ieteikumi 
Aicināti sniegt ieteikumus pašvaldības darba un pakalpojumu pieejamības 

uzlabošanai pilsētā/pagastā visbiežāk (13 reizes) iedzīvotāji norāda, ka viņus viss 

apmierina, aicinot turpināt darbu, esot apmierinātiem ar pakalpojumu pieejamību, tāpat 
vēlētos, lai iedzīvotājus vairāk uzklausa un sniedz informāciju, kā arī domāt ne tikai 

par Smiltenes pilsētu, bet skatīties arī plašāk - visā novadā.  
 

Smiltenes novada dome pateicas par sniegtajām atbildēm! 
 

 

 


