
SMILTENES NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS 
KOPSAVILKUMS 2013 

Respondentu skaits 352  

Dati par respondentu 
 

Sieviete 249 71% 

Vīrietis 103 29% 

 

 

 

 

Pamata 38 11% 

Vidējā 49 14% 

Vidējā speciālā 94 27% 

Augstākā 144 41% 

Mācos skolā 18 5% 

Studēju 9 3% 

 
 

līdz 18 25 7% 

18 – 25 33 9% 

26 – 35 61 17% 

36 – 45 73 21% 

46 – 55 72 20% 

56 – 65 43 12% 

66 un vairāk 45 13% 

 



 

Skolēns 29 

Students 11 

Uzņēmējs 15 

Mājsaimniece 20 

Bezdarbnieks 22 

Pensionārs 60 

Privāta uzņēmuma darbinieks 59 

Valsts, pašvaldības iestādes darbinieks 95 

Pašnodarbināta persona 17 

Cits 24  

 

Smiltene 179 

Bilskas pagasts 23 

Blomes pagasts 17 

Brantu pagasts 8 

Grundzāles pagasts 27 

Launkalnes pagasts 17 

Palsmanes pagasts 18 

Variņu pagasts 20 

Smiltenes pagasts 34 

Cits 9 

 

 

1.Vai Jūs esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā? 
 

Pilnīgi apmierināts 39 11% 

Drīzāk apmierināts 222 63% 

Drīzāk neapmierināts 69 20% 

Pilnīgi neapmierināts 8 2% 

Nav viedokļa 14 4% 

 

 

 



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

Attīstības plānu vai būvniecības ieceru sabiedriskās apspriešanas organizēšana  
Pilnīgi apmierina 25 7% 

Drīzāk apmierina 129 37% 

Drīzāk neapmierina 72 20% 

Pilnīgi neapmierina 26 7% 

Nav viedokļa 100 28% 

Gājējiem un velobraucējiem domātu ielu infrastruktūra  
Pilnīgi apmierina 31 9% 

Drīzāk apmierina 166 47% 

Drīzāk neapmierina 99 28% 

Pilnīgi neapmierina 35 10% 

Nav viedokļa 21 6% 

Ielu/ceļu infrastruktūra pilsētā  
Pilnīgi apmierina 46 13% 

Drīzāk apmierina 179 51% 

Drīzāk neapmierina 60 17% 

Pilnīgi neapmierina 21 6% 

Nav viedokļa 46 13% 

Ielu/ceļu infrastruktūra pagastos  
Pilnīgi apmierina 9 3% 

Drīzāk apmierina 65 18% 

Drīzāk neapmierina 98 28% 

Pilnīgi neapmierina 72 20% 

Nav viedokļa 108 31% 

Ielu apgaismojums  

Pilnīgi apmierina 65 18% 

Drīzāk apmierina 145 41% 

Drīzāk neapmierina 80 23% 

Pilnīgi neapmierina 29 8% 

Nav viedokļa 33 9% 



Tūrisma infrastruktūra  
Pilnīgi apmierina 26 7% 

Drīzāk apmierina 121 34% 

Drīzāk neapmierina 88 25% 

Pilnīgi neapmierina 48 14% 

Nav viedokļa 69 20% 

Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko punkti, eko laukums)  
Pilnīgi apmierina 89 25% 

Drīzāk apmierina 155 44% 

Drīzāk neapmierina 46 13% 

Pilnīgi neapmierina 22 6% 

Nav viedokļa 40 11% 

Publisko teritoriju labiekārtojums (parki, apstādījumi, dabas aizsargājamās 
teritorijas un to infrastruktūra)  
Pilnīgi apmierina 55 16% 

Drīzāk apmierina 147 42% 

Drīzāk neapmierina 80 23% 

Pilnīgi neapmierina 27 8% 

Nav viedokļa 43 12% 

Publisko ūdeņu izmantošana  
Pilnīgi apmierina 51 14% 

Drīzāk apmierina 144 41% 

Drīzāk neapmierina 63 18% 

Pilnīgi neapmierina 28 8% 

Nav viedokļa 66 19% 

Centrālā siltumapgāde  
Pilnīgi apmierina 29 8% 

Drīzāk apmierina 92 26% 

Drīzāk neapmierina 40 11% 

Pilnīgi neapmierina 20 6% 

Nav viedokļa 171 49% 

 



Kanalizācija un ūdensapgāde  
 

Pilnīgi apmierina 58 16% 

Drīzāk apmierina 140 40% 

Drīzāk neapmierina 47 13% 

Pilnīgi neapmierina 24 7% 

Nav viedokļa 83 24% 

Kapsētu saimniecība  
Pilnīgi apmierina 54 15% 

Drīzāk apmierina 152 43% 

Drīzāk neapmierina 24 7% 

Pilnīgi neapmierina 16 5% 

Nav viedokļa 106 30% 

Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”)  
Pilnīgi apmierina 26 7% 

Drīzāk apmierina 99 28% 

Drīzāk neapmierina 46 13% 

Pilnīgi neapmierina 23 7% 

Nav viedokļa 158 45% 

Pirmsskolas izglītība 

Pilnīgi apmierina 117 33% 

Drīzāk apmierina 128 36% 

Drīzāk neapmierina 15 4% 

Pilnīgi neapmierina 2 1% 

Nav viedokļa 90 26% 

Pamatizglītība un vidējā izglītība  
Pilnīgi apmierina 88 25% 

Drīzāk apmierina 149 42% 

Drīzāk neapmierina 25 7% 

Pilnīgi neapmierina 10 3% 

Nav viedokļa 80 23% 

 



Profesionālā izglītība  
Pilnīgi apmierina 53 15% 

Drīzāk apmierina 118 34% 

Drīzāk neapmierina 19 5% 

Pilnīgi neapmierina 11 3% 

Nav viedokļa 151 43% 

Profesionālās ievirzes izglītība (Mūzikas, Mākslas un Sporta skola)  
Pilnīgi apmierina 94 27% 

Drīzāk apmierina 129 37% 

Drīzāk neapmierina 20 6% 

Pilnīgi neapmierina 4 1% 

Nav viedokļa 105 30% 

Interešu izglītība (pulciņi, deju kolektīvi u.c)  
Pilnīgi apmierina 76 22% 

Drīzāk apmierina 143 41% 

Drīzāk neapmierina 46 13% 

Pilnīgi neapmierina 9 3% 

Nav viedokļa 78 22% 

Mūžizglītība (Pieaugušo tālākizglītība)  
Pilnīgi apmierina 20 6% 

Drīzāk apmierina 69 20% 

Drīzāk neapmierina 72 20% 

Pilnīgi neapmierina 28 8% 

Nav viedokļa 163 46% 

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

Pilnīgi apmierina 37 11% 

Drīzāk apmierina 80 23% 

Drīzāk neapmierina 59 17% 

Pilnīgi neapmierina 45 13% 

Nav viedokļa 131 37% 

 



Nekustamo īpašumu jautājumu risināšana  
Pilnīgi apmierina 14 4% 

Drīzāk apmierina 82 23% 

Drīzāk neapmierina 47 13% 

Pilnīgi neapmierina 26 7% 

Nav viedokļa 183 52% 

Būvvaldes sniegtie pakalpojumi  

Pilnīgi apmierina 20 6% 

Drīzāk apmierina 66 19% 

Drīzāk neapmierina 38 11% 

Pilnīgi neapmierina 28 8% 

Nav viedokļa 200 57% 

Veselības aprūpe (Sociālā aprūpe, poliklīnika, feldšeru punkti)  

Pilnīgi apmierina 48 14% 

Drīzāk apmierina 146 41% 

Drīzāk neapmierina 89 25% 

Pilnīgi neapmierina 38 11% 

Nav viedokļa 31 9% 

Bērnu tiesību aizsardzība  
Pilnīgi apmierina 35 10% 

Drīzāk apmierina 105 30% 

Drīzāk neapmierina 28 8% 

Pilnīgi neapmierina 11 3% 

Nav viedokļa 173 49% 

Kultūras nozares un pasākumu organizēšana  
Pilnīgi apmierina 58 16% 

Drīzāk apmierina 123 35% 

Drīzāk neapmierina 86 24% 

Pilnīgi neapmierina 64 18% 

Nav viedokļa 21 6% 

 



Bibliotēku sniegtie pakalpojumi un pieejamība  
Pilnīgi apmierina 131 37% 

Drīzāk apmierina 137 39% 

Drīzāk neapmierina 16 5% 

Pilnīgi neapmierina 5 1% 

Nav viedokļa 63 18% 

Sporta nozares un pasākumu organizēšana  
Pilnīgi apmierina 87 25% 

Drīzāk apmierina 147 42% 

Drīzāk neapmierina 33 9% 

Pilnīgi neapmierina 18 5% 

Nav viedokļa 67 19% 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija)  
Pilnīgi apmierina 61 17% 

Drīzāk apmierina 171 49% 

Drīzāk neapmierina 52 15% 

Pilnīgi neapmierina 31 9% 

Nav viedokļa 37 11% 

Sabiedriskais transports (Skolēnu pārvadājumi)  
Pilnīgi apmierina 70 20% 

Drīzāk apmierina 78 22% 

Drīzāk neapmierina 26 7% 

Pilnīgi neapmierina 13 4% 

Nav viedokļa 165 47% 

Civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšana 

Pilnīgi apmierina 23 7% 

Drīzāk apmierina 54 15% 

Drīzāk neapmierina 23 7% 

Pilnīgi neapmierina 16 5% 

Nav viedokļa 236 67% 

 



Atbalsts uzņēmējdarbībai, nodarbinātības veicināšana  
Pilnīgi apmierina 11 3% 

Drīzāk apmierina 52 15% 

Drīzāk neapmierina 61 17% 

Pilnīgi neapmierina 69 20% 

Nav viedokļa 159 45% 

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

Ļoti Pozitīvi 9 3% 

Pozitīvi 118 34% 

Apmierinoši 156 44% 

Negatīvi 43 12% 

Ļoti negatīvi 9 3% 

Nav viedokļa 17 5% 

 

4. Kā Jūs vērtējat šādus pašvaldības darba aspektus? 

Pašvaldības darbinieku zināšanas, kompetence  

Pilnīgi apmierina 45 13% 

Drīzāk apmierina 170 48% 

Drīzāk neapmierina 51 14% 

Pilnīgi neapmierina 22 6% 

Nav viedokļa 64 18% 

Pašvaldības darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem  
Pilnīgi apmierina 59 17% 

Drīzāk apmierina 146 41% 

Drīzāk neapmierina 70 20% 

Pilnīgi neapmierina 39 11% 

Nav viedokļa 38 11% 

 



Termiņi, kādos iespējams nokārtot lietas pašvaldībā  
Pilnīgi apmierina 42 12% 

Drīzāk apmierina 139 39% 

Drīzāk neapmierina 46 13% 

Pilnīgi neapmierina 29 8% 

Nav viedokļa 96 27% 

5. Kā Jūs vērtējat minēto pašvaldības darbu īstenošanu 2013.gadā? 

Pagastu ceļu rekonstrukcija  
Labi 95 27% 

Slikti 99 28% 

Nav viedokļa 158 45% 

Valkas ielas (Smiltenē) rekonstrukcija  
Labi 211 60% 

Slikti 27 8% 

Nav viedokļa 114 32% 

Daudzdzīvokļu māju siltināšana  

Labi 138 39% 

Slikti 46 13% 

Nav viedokļa 168 48% 

Ielu apgaismojumu sakārtošana novadā  
Labi 180 51% 

Slikti 83 24% 

Nav viedokļa 89 25% 

Pašvaldības mežu kopšana  
Labi 123 35% 

Slikti 40 11% 

Nav viedokļa 189 54% 

 



Atbalsts NVO projektu īstenošanai  
Labi 96 27% 

Slikti 31 9% 

Nav viedokļa 225 64% 

Sociālo pakalpojumu paplašināšana Smiltenes slimnīcā  
Labi 130 37% 

Slikti 52 15% 

Nav viedokļa 170 48% 

Ūdenssaimniecības tīklu izbūve ciemos  
Labi 114 32% 

Slikti 40 11% 

Nav viedokļa 198 56% 

Pirmsskolas grupu izbūve un rekonstrukcija  
Labi 192 55% 

Slikti 27 8% 

Nav viedokļa 133 38% 

Tautas tērpu iegāde kolektīviem  
Labi 168 48% 

Slikti 37 11% 

Nav viedokļa 147 42% 

Brīvdabas estrādes izbūve Grundzālē  
Labi 171 49% 

Slikti 10 3% 

Nav viedokļa 171 49% 

CITI VARIANTI: 

 Lielāko daļu jau izdara NVO ar saviem aktīvistiem, kā tērpu iegāde, kolektīviem, estrādes izbūve, 
parku, atpūtas vietas izveide un utt.., dome ir tikai līdzfinansējuma sniedzēja, bet ne darītāja un 
naudas devēja. Ja jautājuma pamatdoma ir vispārīgs jautājums - vai tas ir slikti vai labi, ka tā tika 
darīts/plānots darīt, tad piekrītu, ka šādas pārmaiņas ir tikai pozitīvas. Savukārt, ja tiek vērtēta 
kvalitāte, kādā šie darbi tika darīti, vēlos teikt, ka "Sociālo pakalpojumu paplašināšana Smiltenes 
slimnīcā" netika veikta pietiekami. Pilsētas ūdensvads ir - pilsētas kanalizācijas pieslēgums nav 
izbūvēts.  

 Kāpēc nav siltināta māja abulas ielā 8? Tiek diskriminēti tie dzīvokļu saimnieki, kas visus 
maksājumus izdara laicīgi un nav parāds ar nkup!  

 Āra trenažieri Vecajā parkā  



 Būtu labāk veicinājuši ražošanu un darbavietu veidošanu pilsētas attīstībai citā līmenī.  
 Viens ir sapost Smilteni, bet otrs ir par kādu naudu?  
 Man abi vecāki strādā valsts labā un maksā pārmērīgus nodokļus, bet kā šos līdzekļus izmanto 

pašvaldība?  
 Arī baseina sāgu vajadzētu beidzot sākt kustināt un noslēgt! Tas būtu kā nākamais pluss Smiltenes 

attīstībā. Un kas notiek ar to grauztu uz Daugavas ielas ?????? Kad tas tiks sakārtots???? Varbūt 
Smiltene šo grauztu var nojaukt vai arī veidot jaunu dzīvokļu bāzi Smiltenei!  

 Kur novada kultūras tradīcijas?  
 Atzīmēju "ielu apgaismojumu sakārtošana novadā" ar slikti, tādēļ, ka gaisma, ko rada jaunie lukturi 

nav pietiekoši spoža.  
 Daudzdzīvokļu māju siltināšana nav domes nopelns, bet gan pašu iedzīvotāju  
 Zemes dienesta darbiniece - rupjas uzvedības - Slikti  

 Māju grieztu siltināšana 

 Pārdomāt apstādījumu noformēšanu un pilsētas egles noformēšana 

  Āra trenažieri  
 Vajag jaunu bibliotēku  
 Kultūras pārvaldes darbs- vērtējums- Slikti.  

 Āra trenažieri 

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

Pilnībā pietiekami 37 11% 

Pietiekami 160 45% 

Nepietiekami 118 34% 

Nav viedokļa 37 11% 

 

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

 



8. Kādu informāciju, Jūsuprāt, vajadzētu vairāk no pašvaldības? 

 

Par novada attīstības projektiem 156 13% 

Par domes pieņemtajiem lēmumiem 140 12% 

Par izglītības jautājumiem 89 8% 

Par novadā notiekošajiem kultūras un sporta pasākumiem 145 12% 

Par novadā pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 143 12% 

Par pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem 74 6% 

Par sociāliem pakalpojumiem 129 11% 

Ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem 48 4% 

Ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem 110 9% 

Par sabiedriskās kārtības aktualitātēm 75 6% 

Par notikumiem citos novados un Latvijā 44 4% 

Cits 24 2% 

9. Kā Jūs būtu gatavs piedalīties novada attīstības veicināšanā? 

 

ar darbu talkās 190 32% 

ar ziedojumiem kāda konkrēta objekta atjaunošanai 50 8% 

kā brīvprātīgais pasākumu organizēšanā 77 13% 

ar biedrības starpniecību konkrētā jomā 40 7% 

veidojot un iesaistoties Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē 50 8% 

piedaloties iedzīvotāju aptaujās un sanāksmēs 152 26% 

Cits 36 6% 

10. Lūdzu, uzrakstiet trīs svarīgākos darbus, kas pašvaldībai ir jāveic 2014.gadā 
Jūsu pilsētā/pagastā? 

1. Dizainerim jāpaaugstina kvalifikācija  
2. Sociālā māja  
3. RAIŅA IELA!!!  
4. Jāsakārto izglītības problēmas Smiltenes novadā. Mēs tiešām esam noguruši no tās nepārtrauktās 

5. cīņas skolu starpā.  
6. Siltināt māju Abulas ielā 8  
7. Uzlabot darbu sociālajā jomā  
8. Sakārtot Smiltenes poliklīnikas ārstu darbu! Piesaistīt jaunus kadrus! 
9. mēģināt atrast risinājumu peldbaseina uzcelšanai vai sakārtot būvlaukumu;  
10. Kalēju ielas daudzdzīvokļu māja;  
11. Kultūras dzīves salīdzinošs apsīkums vasaras mēnešos Jāņkalnā;  
12.  Vidējā izglītība 10.-12.klasēm (vai nepieciešamas mazpilsētā 2 vidusskolas?). 
13. Peldbaseina celtniecība  
14. Izstāžu zāle  
15. Peldbaseins  



16. Sociālā māja  
17. Jaunu darbavietu izveidošana.  
18. Atrisināt jautājumu par peldbaseina izbūvi.  
19. Kultūras darba uzlabošana( teātri, koncerti) 
20. Jāuzbūvē peldbaseins  
21. Pirts  

22. Jāpaplašina un jāuzlabo tirgus  
23. Gājēju pārejas apgaismojums pie veikala Maxima un Kultūras centra.  
24. Peldbaseina izbūve.  
25. Ielu sakārtošana.  
26. Nakts patversme  

27. Peldbaseins  

28. Luksafora izveide pie kultūras nama kāpnēm (ar speciāli piespiežamo pogu priekš gājējiem)  
29. Salabot tiltu pār Vizlas upi  
30. Jāatjauno skeitparks  
31. Jāpabeidz peldbaseina būvniecība  
32. Jānodrošina slimnīcas dārzs ar apgaismojumu  
33. Apkārtējās vides sakārtošana.  
34. Apgaismojums ielās.  
35. Jāmaina pārvaldes vadītājs. 
36. Bibliotēka  
37. Peldbaseins  

38. Aktīvās atpūtas laukuma iekārtošana Mēros  
39. Ielu apgaismojums Mēros  
40. Baseins  

41.  Ielu, ceļu sakārtojums pagastos  
42.  Kanalizācija, ūdensapgāde pagastos  
43. Jāatjauno iespēja jauniešiem sportot.  
44. Uzlabot dzīvojamo fondu  
45. Salabot Audēju ielu  
46. Attīstīt ūdenssaimniecību pagastos  
47. Jāsakārto Jāņukalna estrāde  
48. Jāuzbūvē jaunas daudzdzīvokļu mājas  
49. Jāveic skrejceļa rekonstrukcija sporta laukumā  
50. Jāpapildina sporta laukuma aprīkojums ar vingrošanas stieņiem, līdztekām un citām iekārtām 

vingrošanai  
51.  Jāsalabo Sijāru tilts. 
52. Tāpat kā iepriekšējā gadā rakstīju nepieciešams Palsmanē rīkot vairāk/regulāri kultūras pasākumus, 

īpaši balles! Nepieciešami arī organizēti sporta pasākumi, kuru tikpat kā vispār nav Palsmanē. 

53. Jāsakopj vecais parks.  
54. Izvērtēt kultūras pārvaldes vadītājas darba stilu.  
55. Tūrisma informācijas centra darba laiku piemērot aktīvai tūristu plūsmai- vasarā sestdienās un 

svētdienās strādā, izņemt no informācijas kartes objektus, kurus nav iespējams apskatīt un 
izmantot. 

56. Jāuzlabo kultūras vadītājas darbs Palsmanes pagastā, jo ir tikai pašdarbnieku uzstāšanās un nekas 
cits nenotiek, tik skaistā kultūras namā.  

57. Sijaku tilta rekonstrukcija  

58. Turpināt labiekārtot sporta laukumu 

59. Jāatsāk un jāpabeidz peldbaseina izbūve.  
60. Pilnībā jāsakārto Smiltenes kultūras centra darbs-vadītāja amatā jābūt ieinteresētam kultūras jomā 

cilvēkam, turklāt -vietējam, kurš pazīst savus kolektīvus daudzu gadu garumā. Noteikti jābūt arī 
pasākumu režisoram. Un kultūras namā ir jārīko pasākumi, kuros cilvēki ir gaidīti, nevis jūtas kā 
muzejā (tā tas ir pašlaik). Lūdzu nomainīt Šeptera kungu, jo viņš pilnībā nemāk komunicēt ar 
cilvēkiem!  

61. Jāattīsta izglītības sistēma, kultūra un sports.  
62. Ielu sakārtošana  



63. Sakārtot ūdens un kanalizāciju privātmājās° 

64. Dot iespēju dzīvot cilvēciskos apstakļos  
65. .lauku ceļu sakārtošana 2.Ielu apgaismojuma izbūve Līvānu ciematā 1.Ceļu rekonstrukcija 2.TOP 

veikala apgaismojums 3.Sakopt normālākās ielas  
66. Ūdensvads Līvānu ciematā 2. 2 apgaismojuma punkti parkā 3.Sakārtot ceļus un ielas Līvānu 

ciematā Ielu un ceļu sakārtošanas turpināšana, Palsmanes kapličas atjaunošana, veicināt iestāžu 
savstarpējo sadarbību. 1.Ceļubūve 2.Internets 3.Atjaunot ezerus, kur makšķerēt 

67. Beidziet nodarboties ar naudas slaukšanu Smiltenē un novadā. Centieties nu uzlabot tūrisma jomā 
kaut ko, lai gan vilciens sen jau ir aizbraucis - diemžēl jūsu pašu vainas dēļ. NKUPS vispār ir 
izsmiekls gatavais. Mācieties vismaz no Valmieras namsaimnieka,kā tās lietas jādara tā,lai visiem 
būtu labi,bet nu jā jums tak pie kājas parastie cilvēki,ka tik nauda nāk pašu kabatās tas jūs tik 
interesē. Palsmane-apgaismojums ari butu velams ari uz Rupnieku ielas,jo tomer pa tumsu ir 

bailigi staigat,jo taisitais cels 2013 gada vasara ir jau sabojats! visa visuma mani viss 

apmierina:)Turpināt ielu remontus, māju siltināšanu, baseina izbūve, tūrisma objektu attīstība, 
parku sakārtošana, publisko ūdeņu sakārtošana un attīstība, bērnu vasaras darbu organizēšana, 
vasarā katru nedēļas nogali pasākumus Jāņukalna estrādē, Smiltenes pilsētā jāuzlabo kultūras 
darbs, dēļ kā tad uzcēla to melno māju kalna galā? Vecgada naktī nav kur aiziet pieklājīgiem 
jauniešiem. punkts 2. Apgaismojums un ielu stāvoklis, pilsēta nav tikai Baznīcas laukumā. punkts 
3. Kas notiek naktīs no piektdienas uz sestdienu, no sestdienas uz svētdienu. Vai tas nevienu 
policiju neinteresē? punkts 4. Pieteicos uz celiņu peldbaseinā, vai tiešām mana rinda vēl nav 
pienākusi? Paldies par sapratni. 

68. Grundzālē vajag rekonstruēt tiltu. Jāaizliedz rakt/spridzināt dolomītu Grundzāles apkaimē.  
69. Lielāks atbalsts kultūrai pagastos, nevis koncentrēt visu tikai pilsētai. Motivēt NKUP ātrāku 

kanalizācijas izbūvi pagastā un piespiest uzlabot ūdens kvalitāti, jo cena neatbilst kvalitātei.  
70. bezmaksas pusdienas sākumskolas skolēniem/1.-6./; pirmsskolas bērniem iedalīt līdzekļus mācību 

materiālu iegādei/2-4g./ 

71. Jāturpina uzlabot ceļi  
72. Jāuzlabo apgaismojums 2.Sakārtot ceļazīmes 3.Piedāvāt lielākas darba iespējas  
73. Jaunu darba vietu veidošana veicinot uzņēmējdarbību, ražošanas attīstību. 2)Kultūras piedāvājumu 

dažādošana, lai vienīgie pasākumi nav saistīti ar pašdarbības kolektīvu uzstāšanos. 3) Sabiedriskā 
transporta kustības uzlabošana.  

74. JĀSAKĀRTO RAIŅA IELAS POSMS KAS IR SLIKTĀKS PAR JEBKURU LAUKU CEĻU!!! 
2.JĀATRISINA JAUTĀJUMS PAR GRUNDZĀLES DOLOMĪTA IZSTRĀDI 
IEDZĪVOTĀJIEM LABVĒLĪGĀ IZNĀKUMĀ! 3.JĀUZLABO PAŠVALDĪBAS POLICIJAS 
DARBS LAI PILSĒTAS CENTRĀ BEIGTOS *RALLIJI*!  

75. Jāsakārto ceļi, jāpilnveido brīvā laika izmantošanas iespējas pagastā - pašdarbnieku kolektīvi, 
pulciņi, pasākumi un jāattīsta skolas infrastruktūra - stāvlaukums, ko sen jau solīja...  

76. Savest kārtībā Kalēju ielu 2.Palīdzēt vientuļajiem pensionāriem  
77. Peldbaseina izbūve. Kanalizācijas un ūdensvadu pieslēgšana dzīvojamām mājam ar atvieglotiem 

noteikumiem.1.Ceļu rekonstrukcija centrā 2.Zemes ceļu uzturēšana kārtībā  
78. Baseina izbūve 2.SCV sākumskolas būve jāuzbūvē peldbaseins jāiztīra un jāsakopj apkārtne 

pilsētas ezeriem jāierīko apgaismota slēpošanas trase 1.Jāsakārto sociālie jautājami 2.Jāsakārto 
apgaismojums 3.Jāpabeidz baseina būvniecība  

79. Jāņukalna rekonstrukcija  
80. Sakārtot atbilstoši likumdošanai ūdens Tarifus Smiltenes novadā. Veicināt uzņēmējdarbību 

Novadā. Nodalīt lēmējvaru no izpildvaras, Lai Deputāti lemj ko darīt un kam piešķirt naudu. Un 
Izpildvarai izpildīt pieņemtos lēmumus. Jo patreiz ir viss Otrādi- Visu novadā nosaka Galvenais 
grāmatvedis, nevis Ievēlētie Deputāti. 

81. jāsper liktenīgs solis baseina virzienā! 2)jāsalabo Raiņa ielas nelabotais posms. 3)jāiekārto vieta, 
kur mazgāties un mazgāt veļu nabadzīgajiem, īpaši bomžiem  

82. Izstrādāt ilgtermiņa attīstības plānu izglītības sfērā 2) Likvidēt tūrisma centru 3) Izveidot 
uzņēmējdarbības un tūrisma aģentūra, kas reāli nodarbojās ar tūrisma un uzņēmējdarbības 
veicināšānu un atbalstīšanu Smiltenes novadā. Aģentūrai ir plašākas funkcijas un iespējas, nekā 
tūrisma centram, kas ir zem kultūras pārvaldes.  

83. Nav viedokļa  



84. Sakārtot Raiņa ielu (nepabeigto posmu). Uzcelt peldbaseinu. Nodibināt vides aizsardzības 
dienestu.  

85. Zemes dienestā darbiniecei jāiemācās būt pieklājīgākai  
86. Slidotava Rīgas ielas rajonā 2. Baseins 3. Jaunu darba vietu izveide 4. Slēgt visas spēļu zāles!!!  
87. Beidzot būtu jāsaved kārtībā Abulas ielas ietve (tā ir vienkārši katastrofālā stāvoklī)  
88. Jāsakārto aptauju reģistrācijas kārtība (vēlētos kaut vai savai aizpildītai anketai identifikācijas Nr. - 

citādāk nav ticamības, ka nevēlamās anketas netiek izdzēstas)  
89. Domāt, kā vairāk piesaistīt pilsētai, novadam tūristus (kaut vai dažādu projektu ietvaros veidot 

jaunus tūrisma objektus)  
90. Sporta laukuma labiekārtošana  
91. Bankomāta ierīkošana  
92. Estrādes ierīkošana 

93. Jāiesaistās mežsaimniecības nozares, zivsaimniecības nozares, lauksaimniecības nozares, 
ekonomikas nozares, informācijas tehnoloģiju un transporta nozares attīstībā gan Vidzemes 
reģionā, gan Smiltenē, gan arī apkārtējos pagastos jāievieš efektīvi ģimenes tiesību aizsardzības 
mehānismi, jānodrošina tūrisma iespējas viesiem un izbraukšanas iespējas vietējiem, kā arī 
savlaicīgai aizsardzības pasākumi vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, jāapmierina iedzīvotāju 
vēlmes īpaši veselības, izglītības, labklājības un kultūras jomās  

94. Jāpabeidz sakārtot pilsētas parki un tai pieguļošā zaļā zona un iesāktie ceļi. Jāpanāk,lai māju vai 
iestāžu īpašnieki OBLIGĀTI sakopj un uztur kārtībā savu teritoriju. Kārtīga, pārdomāta sestdienas 
talka skolām, lai bērnus un jauniešus iemācītu cienīt un turēt tīru savu dzimto vietu. Paldies!  

95. Peldbaseins  

96. Gaidām baseinu, ko solīja pirmsvēlēšanu kampaņās (vismaz, lai redzam, ka kaut kas notiek);  
97. Vairāk kultūras un sporta pasākumus;  
98. Jāizvērtē izglītības pārvaldes darbs (efektivitāte)  
99. Raiņa ielas posma sakārtošana  
100. Dzīvojamā fonda (iz)veidošana - Smiltenē strādājošiem jāpiedāvā iegādāties/izīrēt 

dzīvokļus. Tirgus cenas ir uzspūstas un nav iespējams parūpēties par dzīvesvietas nodrošināšanu, 
līdz ar to jāizvērtē vai ir vērts palikt un strādāt Smiltenes novadā.  

101. Beidzot jāuzsāk peldbaseina būve Smiltenē  
102. Sākt risināt jautājumu par sporta laukuma veidošanu pie Trīs pakalnu sākumskolas.  
103. Vēl vairāk atbalstīt daudzbērnu ģimenes, tās celt saulītē.  
104. Kultūras pasākumi  
105. Iztīrīt dīķi Raiņa un Parka ielas krustojumā, lai tur zied ūdens rozes kā līdz šim  
106. Raiņa ielas beigu posms.  
107. Ceļš no Vidzemes uz Raunu braucot..  
108. Apgaismojums Brantu pagastā!!!!! 
109. Jāsaved slimnīcai skurstenis kārtībā, lai dūmi nesmird  
110. vajag dažādot kultūras dzīvi  
111. Vairāk tikties ar cilvēkiem un nešķirot tos pēc aprites  
112. Peldbaseina izbūve  
113. Ielu apgaismojums  

114. Raiņa un Atmodas ielas krustojuma rekonstrukcija  
115. Kultūras centrā nepieciešams vadītājs, kuram tiešām interesē kultūras dzīve pilsētā un 
novadā. Pašlaik tāds vēl nav redzams.  
116. Attīstot ielu infrastruktūru, jāņem vērā, ka pilsētā kājāmgājēji pārvietojas ne tikai pa centru, 
kur ir ietves, bet arī pa ielām, kur tādu nav. Tādēļ nelabvēlīgos laika apstākļos, it sevišķi ziemā, ielas 
jāuztur tādas, lai pa tām varētu pārvietoties ne tikai transports, bet arī kājāmgājēji. 
117. Autobusa satiksme  

118. Ātrāku internetu  
119. Jāpiešķir vairāk līdzekļu bibliotēkai  
120. Apgaismojums gājēju pārejām pie tirdzniecības centra "Centrs",  
121. Stāvlaukuma Daugavas ielā pret veco universālveikalu sakārtošana, 
122. .Jātiek galā ar to baseinu kas atrodas Smiltenē.2 

123. Vairāk kādu riteņbraucēju sacencības. 
124. Vairāk kādu jauniešu pasākumi.  



125. Varbūt likvidējiet un netērējiet līdzekļus Blomes mājas lapas uzturēšanai./rakstu jau otro 

gadu/ Vienkārši vajadzētu strādāt, nevis eksistēt.  
126. Ceļu remonts Grundzālē  
127. Stadiona rekonstrukcija 2.Jārisina jautājums par peldbaseinu un jāsakārto minētā teritorija 3. 
Jāatjauno Smiltenes skatutornis, kas varētu kļūt par pilsētas simbolu un tūrisma objektu. To savā 
īpašumā varētu pārņemt pašvaldība.  
128. Turpināt iesākto daudzās jomās-izglītība, kultūra. 2.Neapskatīt jautājumus vienpusīgi 
jautājumos par pagastu darbu un skolām. 3.Būt cilvēcīgiem saskarsmē ar cilvēkiem. 1.Jāatjauno 
Jāņukalna estrāde  
129. Jums par to maksā domājiet!  
130. Krāšņāku Jaunāgada egli 
131. Nedrīkst būt algots priekšsēdētāja vietnieks.  
132. Gaujas - Tilta ielas remonts Piesaistīt dolomīta karjera izstrādes noteikumu izveidošanai 
visus nepieciešamos speciālistus -spējīgus un zinošus juristus, vides speciālistus, utt. Pieņemt tādu 
lēmumu, kas dotu reālu labumu arī pagasta iedzīvotājiem. 1.Sakārtot Daugavas ielas krustojumu 
2.Skatu tornis  

133. Jāsakārto ceļi, kas neprasa daudz izdevumus. Par cik tas ir ļoti dārgs process jāuztur esošie, 
t.i. valsts un pagasta grants seguma ceļiem vajadzīgs no greiderēt esošās kantītes, lai ūdens plūstu 
prom no ceļa, savādāk, tas lietus periodā vai sniega kušanas kļūst kritisks, grāvju dziļums 70% to 
atļauj darīt. 2. Pārējās lietas, manuprāt, ir atkarīgas no budžeta un iespējām, man nekas tik ļoti 
svarīgāks par kaut ko citu neliekas, jo esmu students un braucu divreiz, trīsreiz mēnesī mājā un izjūtu 
problēmu ar ceļiem.  
134. Uzsākt estrādes pārbūvi - Jāņukalnā 1. Baseina būvniecība 2. Jāņukalna rekonstrukcija 3. 
Vairāk kultūras pasākumi (balles) 
135. Apgaismojums Bilskā 2.Ceļa uzlabojums  
136. būtu vajadzīga labiekārtota sociālā māja nevis nabagmāja  
137. Kultūras pasākumu organizēšana Smiltenē, ielu asfaltēšana un visbeidzot sakārtot jautājumu 
par neuzcelto peldbaseinu. 

138. Kultūras nams joprojām stagnē, gan ar pasākumiem, gan ar darba stilu.-jāmainās par 100% 
2. Vasarā Tūr.inform. centram jāstrādā arī brīvdienās, ārpusē jānorāda kontakttelefoni 3.Radoši strādāt, 
iertīkojot vasarā puķu statīvus un apstādījumus. Novēlu visiem strādāt, nevis atstrādāt savu darbu. Nav 
radošas idejas....  
139. Jāsakārto Smiltenes baseina lieta. 2. Jāmazina Smiltenes bagāto zuņēmumu/ēju ietekme 
Smiltenes novada attīstībā, kā arī jāsamazina lielo uzņēmumu monopola stāvoklis. 3. Ja tiek izsludināts 
konkurs uz kādu objektu būvniecību, kā vieni no kritērijiem ir jāievieš: a) darbinieku vidējai algai ir 
jāatbilst nozares vidējam atalgojumam. b) Uzņēmumam ar VID-ā reģistrētu peļņu jāstrādā vismaz 
pēdējos (piem.) 3 gadus. (tādējādi iespējams būtu izvairījušies no baseingeitas). 4. Rūpīgāk sekot līdzi 
Smiltenes Pašvaldības policijas darbībai - mainīt darbiniekus, kas draudzējas un diezgan regulāri 
vasaras mēn. "tusējas" ar "baikeriem" baznīcas laukumā un jautri pavada laiku! 5. VIENREIZ 
SAVEST KĀRTĪBĀ TO !@£$% BIJUŠO BANKAS PULKSTENI!!!! 6. Mazināt vai pārtraukt 
pūliņus tūristu piesaistīšanai Smiltenē - Smiltene ir jauna un maza pilsēta, kurā tūristiem nav tik daudz 
ko vispār darīt. Tā vietā labāk Smilteni pārtaisīt par biznesa centru vidzemē (protams nedaudz 
pārspīlēti). 7. Mazināt korupciju "Smiltenes NKUP". (obligāts) 8. Uzturēt Smilteni, kā Latviskāko 
pilsētu Vidzemē. Neatbalstīt pasākumus, kuros nojaušama Krievijas ietekme (lidz šim laikam nekas 
tāds nav bijis, un tā tik turpināt). 9. Kaut kā tikt vaļā no baznīcas laukuma 
dzērājiem/bezpajumtniekiem, ļoti grauj Smiltenes izskatu! 10. Tā kā Pašvaldības finansē ziemā ceļu 
tīrīšanu (ja nemaldos), tad lūgums izskatīt jaunākās tehnoloģijas šajā nozarē, un paspīdēt visas latvijas 
priekšā ar to ieviešanu. Links uz interesantu rakstu par šo tēmu: 
http://www.theverge.com/2013/12/27/5246688/wisconsin-fights-frozen-streets-with-leftover-cheese-

brine  

140. Jāuzlabo pakalpojumu kvalitāte Smiltenes poliklīnikā un bijušajā slimnīcā 2)Jāsakārto 
gājēju ietves Dakteru ielā 3)Vajadzīgs apgaismojums mājām pie Līgo kalna  
141. Novērtēt visus cilvēkus 2.Biežāk tikties ar iedzīvotājiem 3.Sakārtot parkus  
142. Labiekārtot/atjaunot rotaļu laukumus 2.Tūrisma objektu paplašināšana, kā arī plašāku info 
par tūrisma iespējām. 3.Ielu, ceļu uzlabošana.  
143. Novērošanas kameras pie Trīs pakalnu sākumskolas un pie bijušās Zemnieksētas.  



144. Sakārtot Vaļņu ielas segumu.  
145. Palīdzēt sakārtot Smiltenes lepnumu- luterāņu baznīcu.  
146. Internets  

147. Ceļu būve  
148. Jāsakārto tūrisma infrastruktūra novadā;  
149. Jāpārveido novada mājas lapa smiltene.lv pārskatāmāk un iekļaujot vairāk informācijas;  
150. Jāturpina sakopt ceļu un ēku infrastruktūru pilsētas centrā un ārpus tā, tādā veidā spodrinot 
pilsētas tēlu pilsētas iedzīvotāju un viesu acīs.  
151. Beidzot saprast pagasta darbiniekiem, ka nav "karaļi " un atsēž savas stundas par nodokļu 
maksātāju naudu  
152. Darbiniekiem savu darba laiku veltīt darba darīšanām nevis veikalu un skaistumkopšanas 
salonu apmeklēšanai  
153. Pagasta sociālai darbiniecei izskaidrot kas ir darbs "sociālā" jomā laukos 

154. Jāsakārto tūrisma infrastruktūra tai skaitā Tepera ezers un peldbaseins.  
155. Jāsāk domāt par industriālā rajona izveidi, jo pašlaik pilsēta turās tikai uz vecajiem 
ražotājiem, neskatoties nākotnē nepiesaistot jaunas investīcijas un darba devējus. Kā trešais 
dzīvojamais fonds Smiltenes pilsētā kas gadiem jau nav papildināts, atrast dzīvokli uz īri ir gandrīz 
neiespējami. 
156. nav viedokļa 

157. Kultūras pasākumu sakārtošana Jāņukalnā,  
158. baseina jautājuma nokārtošana, 
159.  izglītības jautājumi.  
160. "Ūdensvadu un kanalizācijas izbūve, individuālo māju pieslēgumu izbūve līdz sarkanajai 
līnijai”.- ieplānot/ pabeigt kanalaizācijas izbūvi.  
161. Peldbaseins  

162. Pilsētas nomales sakopšana  
163. Peldbaseina būve 

164. Sakārtot Raiņa ielu  
165. Darbavietas cilvēkiem pēc 50gadiem  
166. Ielu apgaismojuma sakārtošana  
167. Tas jāzina speciālistiem  
168. Nekas jau nemainīsies  
169. Atjaunot skatu torni  

170. Jāievieš dzīvnieku turēšanas noteikumi 
171. .Jākontrolē šo noteikumu ievērošana  
172. Jāsakārto izglītības sistēma un skolu jautājums.  
173. Vai SCV un SĢ mazās klases (līdz 5.kl.) nevar apvienot vienās telpās.  
174. Velo celiņi kaut kā (ar citu krāsu vai atzīmēm) jānodala no gājēju celiņiem.  
175. Sakārtot tūrisma infrastruktūru - nepieciešams savs algots gids pilsētā, kurš vienmēr būtu 
pieejams. (Arī nedēļas nogalēs.) Apzināt jaunus tūrisma objektus (dižkoki, dižakmeņi, neparastas 
vietas utt. un izveidot tūrisma objektu katalogu ar fotogrāfijām un aprakstiem.  
176. Lūdzu necelt cenas pakalpojumu sniegšanā kā piem. Smiltenes NKUP  
177. Turpināt darbību saunas un peldbaseina izbūvē 

178. Pirmkārt- Kultūras dzīve Smiltene!!!! Zem katras kritikas, tāds kultūras nams bet pasākumi 
Ļoti maz un vāji, arī domāt par vadības attieksmi pret pasākumu apmeklētajiem!!!! 

179.  Otrkārt Izglītība un jauno pedagogu iesaiste visas izglītības iestādēs, jo skolas kolektīvi 
noveco!  

180. Domāt un atvēlēt naudu lauku skolu modernizēšanai tieši mācību līdzekļu ziņā, jo lauku 

bērni arī ir pelnījuši tādu pasu izglītību kā pilsētā!!!!  

181. Vairāk domāt par jauniešu iesaistīšanu sportā - riteņbraukšana, hokejs, basketbols u.c. 
182. Raiņa ielas asfaltēšana Vecā parka uzlabošana Atpūtas vietu izveide jaunajā parkā  
183. Bankomāta ierīkošana 

184. Estrādes ierīkošana 

185. Baseins  

186. Raiņa iela  
187. Vairāk kultūras pasākumus par ziedojumiem (vairāk klasisko mūziku ). 



188. Jāpiedomā par apgaismošanu, jo visi gaismekļi nedeg. Paldies Jums.  
189. Bilskas pagastā Mēros, manuprāt ļoti nepieciešams būtu izveidot barjeru vai margas ceļa 
posmā pāri upei. (Jo tur viegli paslīdēt gan bērnam ejot vai ar riteni braucot un iekrist dziļajā ūdenī).  
190. Upes tīrīšana Mēros  
191. Vien no galvenajām lietām, ko pašvaldībai vajadzētu sakārtot, tas ir sociālo palīdzību 
ģimenēm. Jo ejot prasot kaut kādu sociālo palīdzību, tad no darbinieku puses bija tikai viena atbilde, 
ka nekas nepienākas un tas nav normāli.  
192. Rotaļlaukums bērniem  
193. Rotaļlaukums bērniem  
194. Rotaļlaukums bērniem 

195. Pirti centrā  
196. Nepieciešams bankomāts  
197. Nepieciešama estrāde  

198. Vairāk jāveicina uzņēmējdarbība. (citādi visi bēg prom)  
199. Apgaismota gājēju + veloceliņa izbūve Smiltene - Silva - Smiltenes pagrieziens (veicinātu 
velosporta attīstību, brīvā laika pavadīšanas iespējas skrituļojot, nūjūjot un vienkārši satiksmes 
drošības uzlabošanai.)  
200. Satiksmes organizācija tranzītielas krustojumos pīķa stundās.  
201. Mājdzīvnieku turēšanas noteikumu sakārtošana (klaiņojošo bez saimnieku kaķu problēmas 
risināšana) 
202. Pilsētas ielu segumu atjaunošana, kuras atrodas tālāk no centra bet ietilpst pilsētas robežās. 
Kultūras centra attīstība, lai rekonstruētā ēka nebūtu kā piemineklis bet gan pieejama iedzīvotājiem.  
203. Jāsakārto asfalta segumi pagastos, jānoraida grozījumi dolomīta ieguvei!  
204. Jāuzsāk peldbaseina būve.  
205. Jāierīko apgaismojums Smiltenes pagasta Līgo ielā.  
206. Jāiegūst īpašumā Līgo kalns un jāsāk labiekārtošanas darbi.  
207. Ierīkot ielu apgaismojumu Smiltenes pagastā Līgo ielā  
208. Turpināt saunas un darbību peldbaseina izbūvē  
209. Ielu apgaismošana Smiltenes tehnikumā  
210. Vairāk kultūras pasākumu  
211. Vairāk sporta pulciņu ar citu sporta novirzienu  
212. Jāapgaismo iela Smiltenes pagasta Līgo ielā;  
213. Jāorganizē daudz vairāk pasākumu jauniešiem; Vasarā varētu organizēt vairāk zaļumballes  
214. apgaismojums gājēju pārejām.  
215. Luksoforu ieviest kultūras centra krustojumā Uzlabot atpūtu parkos 

216. Izvērtēt novada domē strādājošo kompetenci un novērtēt attieksmi pret iedzīvotājiem. Jo 
dažas personas, kuras strādā domes struktūrvienībās ir nevies iedzīvotājiem, bet vienkārši eksistē savā 
amatā. Viens no piemēriem, ja atnāk klients, tad nevajag likt gaidīt kamēr darbiniece padzers kafiju, 
bet klientam jāgaida. Piemērs, būvvaldes darbiniece.  
217. Paskatīties plašāk uz visiem pagastiem nevis tikai Smilteni. Pagastos arī dzīvo cilvēki un ir 
pelnījuši kādu ielas rekonstrukciju, asfalta posmu vai ko citu, nevis tikai katru gadu lieli objekti 

Smiltenē.  
218. Amatu konkursiem izvēlēties kompetentus kandidātus, samazināt kadru mainību iestādes 
vadītāju amatos.  
219. Vēlos redzēt Smiltenē baseinu  
220. Ceļu remonts  
221. Kultūras pasākumi  
222. Sporta pasākumi Blomes pagastā- ceļu labiekārtošana, jāiekārto peldvietas ne tikai centrā, 
bet arī ārpus tā, un pats galvenais- jārisina jautājums par automašīnu stāvlaukuma izveidi pie 
pirmsskolas izglītības iestādes Blomē.  
223. Izveidot gājēju-velobraucēju celiņu Smiltene-Brutuļi  
224. Tautas slēpošanas pārgājieni, velopārgājieni, nūjošana u.c - veicināt iedzīvotāju veselīgu 
dzīves veidu  
225. Vēsturisko atmiņu saglabāšana-represēto liecību krājums  
226. Piesaistīt ražošanas uzņēmumus ar labvēlīgiem noteikumiem, meklēt topošos ražotājus un 
jau laicīgi tiem uzbāzties.  



227. Sakārtot parkus, apskates objektus (kas šobrīd pielīdzināms 0), tā lai tie veicinātu tūrismu. 
3.Iespējams pareizāk būtu investēt naudu projektos kas nes reālu peļņu, veidot pašvaldības uzņēmumus 
un kad sākam pelnīt, tad būvējam tik varenu kultūras namu, nevis vadāmies pēc principa ir nauda, ir 
jātērē. Palies, Andžejs izvērtēt siltumapgādes izcenojumus, iemesls jaunam apkures veidam bija, lai 
būtu lētāk, bet diemžēl nav lētāk, kāpēc vairāk pasākumu pilsētas kultūras namā, ne tikai vietējo 
pašdarbnieku jautājums par pilsētas baseinu  
228. Uzlabot ceļu kvalitāti  
229. Uzlabot sporta laukumu Ielu seguma uzlabošana.  
230. Ūdens un kanalizācijas ierīkošana ielās kur tā nav.  
231. Pašdarbības kolektīvu darba sakārtošana.  
232. Baseina būvniecība 

233. Jāņukalna sakārtošana  
234. atmodas-Raiņa ielas krustojums  
235. Lūdzi nožogot gājēju ietvi no velobraucējiem  
236. Jāsakārto kultūras pārvalde, nekārtības, kas tur notiek, ir jāizbeidz, kamēr vēl ir ko glābt. 
Jāattīsta tūrisma iespējas pilsētā. Jāapdomā apgaismojuma sakārtošana aplī uz Pleskavas šosejas, 

nobraucamais ceļš ir knapi saskatāms. 
237.  peldvietas iekārtošana  
238. velosipēdu un gājēju ceļš  
239. kultūras jomā pašdarbnieku kolektīvu uzstāšanos un koncertos dalībniekus no lielajām 
pilsētām  
240. jauniešu izklaides vietas  
241. Vairāk tikties ar iedzīvotājiem  
242. Vairāk rādīt teātrus un koncertus  
243. Salabot trotuārus, sevišķi pie slimnīcas  

244. Pasākumus iedzīvotajiem, bērniem rotaļu laukumu, un ir vajadzīgs darbs,.PENSIONARIEM 

ATBRIVOT DARBUS .JAUNIEM DARBS IR VAJADZIGAAKS.  

245. Jāatrisina dzīvojamā fonda jautājums.  
246. Jāveicina jaunu uzņēmumu, darbavietu rašanās.  
247. Rūpīgāk jākontrolē bāriņtiesas darbs ar bērniem no "nelabvēlīgajām" ģimenēm vai 
jāpārskata tās metodika šo jautājumu risināšanā.  
248. Autobusu satiksme  

249. Ātrāku internetu  
250. Jāpiešķir vairāk līdzekļu bibliotēkai  
251. Smiltenē Raiņa ielas rekonstrukcija  

252. Uzbūvēt jaunu bibliotēkas ēku  
253. Jārisina baseina būvēšanas jautājums Jāsakārto kultūras darba struktūra. Jāturpina ielu 
sakātošana  

254. Jāapseko un jālikvidē nedroši koki, kas vētrās var apdraudēt cilvēku dzīvības, spēt piesaistīt 
līdzekļus un veidot vairāk kultūras pasākumus, un izveidot publisku tējnīcu/pasēdnīcu, kur 
palsmaniešiem būtu iespēja atpsties.  
255. Sakārtot meteorīta apkārtni  
256. Palīdzēt īpašniekiem sakārtot skatu torni  
257. Novākt vai sakārtot dārzkopības veikala apkārtni Kalna ielā 

258. Jāatjauno un jāatbalsta Ieviņas studija un Ieviņu jauniešiem - nost ar veco dejotāju 
atbalstīšanu.  
259. Beigt naudas izšķērdēšanu.  
260. Jāapvieno skolas.  
261. Jāatbalsta mazos uzņēmumus, saucot kopā un palīdzot ar konsultācijām un nodokļu 
atlaidēm. Nepieciešams Biznesa inkubators atspērienam.  
262. Sakārtot un atbalstīt kultūras dzīvi Smiltenē- tagad taisni kauns.  

263. Atjaunot luterāņu baznīcas fasādi un darbību 

264. Sakārtot, apgaismot Veco parku, jo pašlaik tas ir tikai bomžiem, huligāniem, suņiem un 
skaļiem jauniešiem.  
265. Peldbaseina jautājums - jāatrisina pozitīvi.  
266. Lazdukalna torņa jautājumā - jāpalīdz rast risinājums.  



267. Uzlabot (izbūvēt) noeju uz Veco parku no Blaumaņa ielas gala.  
268. Jāsakārto apgaismojums parka teritorijā. Jāizveido tūristiem interesanti apskates objekti. 
Jābeidz radīt apstākļus, ka rodas sajūta, ka dzīvo cietumā tikai lielākā teritorijā. 
269. .beidzot jānovāc flīžu celiņš no Jānīša veikala uz Lazdu ielu  
270. Noasfaltēt Audēju ielu visā garumā  
271. Apgaismojumu mazajās ieliņās  
272. Tūrisma informācijas centra darbību svētdienās  
273. Jāatrisina jautājumi ar "Latvijas ceļi" par ceļa posma Grundzāle-Vizla rekonstrukciju 

274. .Jāsakārto ,,peldbaseins".  
275. Kaut ko lietas labā darīt ar daudzdzīvokļu māju uz Kalēju ielas.  
276. Izmantot sporta spēlēm, sacensībām, treniņiem Vidzemē sporta laukumu.  
277. ielu rekonstrukcija, sodīt nesakopto īpašumu saimniekus, sakārtot veselības aprūpi 
278. Nodrošināt SCV sākumskolas skolēniem piemērotas telpas.  
279. Pilsētas kapos galvenos celiņus varētu nobruģēt.  
280. Apgaismojums ceļa posmā Smiltene-Silva-Saltupi  

281. Kanalizācijas izbūve Saltupi-Pavāri  
282. Gājēju ceļa sakārtošana ceļa posmā Smiltene-Silva  

283. Bruģi  
284. Pie Smiltenes ģimnāzijas jāiestāda jauni bērzi  
285. Jāuzlabo ārstniecisko pakalpojumu klāsts Jāsakārto peldvietas pie ezeriem  
286. Jāaizliedz dolomīta rakšana.  
287. Biežāk jādomā par Novada cilvēkiem!  
288. Jāsalabo bedres uz ielām  
289. Iedot Blomei lielāku autobusu - priekš Blomes bērniem 

290. Panākt, ka Valkas ielas (Smiltenē) rekonstrukcija nebeidzās līdz ar pilsētas robežzīmi, bet 
tiktu rekonstruēta līdz pagriezienā uz Niedrāja ezeru.  
291. AR SMILTENES UZŅĒMĒJU LĪDZDALĪBU NOKRĀSOT SMILTENES LUTERĀŅU 
BAZNĪCU - PILSĒTAS CENTRĀLAIS OBJEKTS.  
292. Vairāk kontrolēt ar pašvaldības policijas starpniecību bērnu laukuma 
"NEIZDEMULĒŠANU", kas jau daļēji notiek, kur "brīvdomātāji" nezin, kam īsti paredzēts šis 
laukums un kādām varbūt vecuma grupām utt.  
293. Uzsākt brīvdabas estrādes rekonstrukciju Jāņukalnā - atbilstoši mūsdienu prasībām un 
iespējām Attīstīt Smiltenes pilsētas kultūras sfēru, kā arī izglītības jautājumus! 
294. Jāveicina uzņēmējdarbība - jāuzceļ jauna rūpnīca, ražotne, lai nodrošinātu darbavietas. 

295. Jānovērš pašvaldības policijas netikumība un korumpētība.  

296. Uzbūvēt BASEINU!  

297. Sakārtot gājēju pārejas ( apgaismotas, saredzamas, saprotamas).  
298. Sakārtot stadionu atbilstoši tā statusam.  

299. Kultūras pasākumu veidošanu, lai tie būtu saistošāki.  

300. Ceļu apgaismojums līdz Silvai  
301. Trotuāra sakārtošana līdz Silvai  
302. Kanalizācijas izbūve Saltupos  
303. Baseina izbūve  
304. Gājēju pāreja pret Kultūras nama stāvajām kāpnēm  
305. Braucamo ceļu sakārtošana, 
306. Sociāla darba uzlabošana  
307. Lauku teritoriju ceļu sakārtošana  
308. Ciematu teritoriju apgaismojuma sakārtošana  
309. Cienīgs atalgojums darbiniekiem  
310. Jāstrādā saskaņā ar Attīstības programmā noteikto.  
311. Tirgu  

312. Atjaunot kāpnes un solus Jāņukalna estrādē  
313. Viss, kas saistīts ar baseinu  
314. Māju siltināšana  
315. Ielu apgaismojums un renovācija  

316. Peldbaseina celtniecība  



317. Sakārtot gājēju celiņu līdz Silvai  
318. Aktivizēt kultūras centra darbību  
319. Laternu uzstādīšana  
320. Guļošo policistu  
321. Ūdensvada rekonstrukcija visā pagastā – Bilskā 

322. Jāizveido riteņbraucējiem, skrituļotājiem, skrējējiem utml. sporta aktivitātēm piemērots 
celiņš ~ 10km garumā; 
323. Jāizstrādā un jāuzsāk realizēt Smiltenes pilsētas Vecā parka rekonstrukcijas projekts, 
veidojot to kā interesantu ģimenei un aktīvai atpūtai piemērotu atpūtas vietu;  
324.  Aktīvāk jārealizē māju siltināšanas projekti.  
325. Jāsakārto atkritumu konteineru laukums Smilšu ielā, Smiltenē.  
326. Naktspatversme  

327. Peldbaseins  

328. Sociālā māja  
329. Turpināt uzlabot un sakārtot publisko infrastruktūru novadā.  
330.  Bagātināt kultūras dzīves daudzveidību novadā, pilnvērtīgi izmantojot pieejamo kultūras 

infrastruktūru.  
331.  Izveidot uzņēmējdarbības atbalsta fondu novadā.  
332.  Atsāk peldbaseina būvdarbus  
333. Nomaina segumu trotuāram Smiltene - Silva  

334. Apgaismojums Smiltene - Silva būtu vajadzīga 

335. Skatu torņa remontēšana  
336. Meteorīta sakārtošana  
337. Sakārtot Kala ielu 2 pagalmu un trotuāra daļu uz autoostu 

338. Jāuzlabo izglītības kvalitāte Smiltenes skolās  
339.  Jāveicina kultūras un sporta pasākumu apmeklētāju aktivitāte.  
340. Veicināt jauniešu nodarbināšanu vasaras mēnešos, kaut vai "simtlatnieku" programmā (jo 
jaunieši darbus izdarīs rūpīgāk, kā tie pudeles brāļi, kuriem pat nav spēka slotu noturēt),  
341. Iekārtot invalīdu pacēlāju poliklīnikā  
342. Sabiedriskā pirts  
343. Traktors ar inventāru mazdārziņiem  
344. Savest kārtībā alejas ceļu uz Bilskas pamatskolu (asfaltu)  

345. Veidot pasākumus jauniešiem, tā saucamajā jauniešu centrā Bilskā (ja tāds vēl skaitās)  
346. Iegūt atpakaļ Bilskas īpašumā klubu (Druvas) centrā  
347. Vairāk darbavietas  

348. Pilnveidot sociālo palīdzību  
349. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana  
350. Kanalizācija Saltupos  
351. Baseins  

352. Apgaismojums pilsētā  
353. Uz Gaujas ielu jauns asfalts.  

354. Tilts pār Palsu aiz vecajām darbnīcām jāatjauno  
355.  Jālikvidē guļošie policisti uz jaunajiem asfaltiem.  
356. Jāsakārto lauku ceļi  
357. Jāatbalsta ceļa Palsmane-Variņi sakārtošana. Nav iespējams normāli pārvietoties, nelaužot 
mašīnu. Mēs taču arī esam nodokļu maksātāji!  
358. Variņu pašvaldībai jārod beidzot iespēja atbalstīt jaunu tērpu iegādi jauniešu un vid. 
paaudzes kolektīviem! Kauns ar tik veciem, kožu saēstiem tērpiem uzstāties, un kauns arī uz savējiem 
skatīties! Birkenšteina kungam šī lieta absolūti neinteresē.  
359. Jānomaina Variņu pašvaldības pagastvecis, jo nav reālas ieinteresētības, lai veicinātu 
pagasta attīstību. 
360. Baseins  

361. Bibliotēka  
362. trotuāru labiekārtošana  
363. Jāizveido Jauniešu centra telpa Smiltenē - vieta, vēlams, centrā, kur jaunieši kaut reizi 
nedēļā varētu visi sanākt kopā, spēlēt spēles (galda, u.c.) Arī skatīties filmas un iedzert siltu tēju, 



varbūt muzicēt (muzikanti varētu ņemt līdzi ģitāras). Šāda iespēja jau ir vairākās pilsētās, piem., Cēsīs. 
Tas ļoti piesaista jauniešus! :)  
364. Jāsakārto mazās ieliņas  
365. Jānodrošina apgaismojums 


