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Smiltenes novadam 

 
 

 

MĒRĶIS: 

Smiltenes novada līdzsvarota attīstība-visu paaudžu iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

uzlabošana! 

 

VĒRTĪBAS: 

- Izglītoti un veseli cilvēki drošā sabiedrībā. 

- Sakārtota vide. 

- Stabila novada attīstība. 

To sasniegsim ar komandas darbu, kuru raksturos: 

- Pieredze un zināšanas. 

- Godīgums un atbildība. 

- Efektīva un atklāta pārvalde. 

 

EKONOMIKA. 

- Uzturēsim un pilnveidosim uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi. 

- Piesaistīsim ES fondu finansējumu uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. 

- Atbalstīsim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ražošanas uzņēmumiem. 

- Patstāvīgs dialogs ar novada uzņēmējiem. 

- Sekmēsim atbalstu tāda veida izglītībai , kas rada pieeju kvalificētam 

darbaspēkam. 

 

 IZGLĪTĪBA. 

- Uzlabosim pirmsskolas un vispārizglītojošo iestāžu infrastruktūras un 

materiāltehnisko bāzi. 

- Popularizēsim karjeras ievirzes izglītību vispārizglītojošās iestādēs. 

- Finansiāli atbalstīsim pedagogu darbu novada izglītības iestādēs. 

- Finansēsim interešu izglītības programmas. 

- Atbalstīsim dažādas jauniešu iniciatīvas. 

 

KULTŪRA. 

- Veicināsim novada iedzīvotāju kultūras tradīciju kopšanu. 

- Atbalstīsim pašdarbības kolektīvu darbību visā novadā. 

- Līdzfinansēsim kultūras projektu konkursus, atbalstīsim nevalstisko 

organizāciju iniciatīvas un starptautisko sadarbību. 

- Meklēsim risinājumu modernas bibliotēkas izveidei. 

 



SPORTS. 

- Realizēsim uzsāktos projektus sporta jomā. 

- Rūpēsimies par izglītības iestāžu sporta infrastruktūras uzlabošanu un 

materiāltehniskās bāzes pilnveidošanu. 

- Atbalstīsim novada sportistu un kolektīvu dalību vietējās un starptautiskās 

sacensībās. 

- Finansēsim sporta projektu konkursus un atbalstīsim sporta klubus un masu 

sportu. 

- Meklēsim risinājumu peldēšanas centra izveidei. 

 

VESELĪBA. 

- Nodrošināsim veselības aprūpes pieejamību visiem novada iedzīvotājiem. 

- Saglabāsim esošo veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un kvalitāti novadā 

,veicināsim jaunu pakalpojumu piesaisti. 

- Atradīsim risinājumu bezmaksas zobārstniecības pakalpojuma pieejamību 

bērniem un skolēniem. 

- Motivēsim iedzīvotājus izvēlēties veselīgu dzīvesveidu. 

 

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA. 

- Nodrošināsim un pilnveidosim sociālās palīdzības un pakalpojumu sistēmu 

novada  iedzīvotājiem. 

- Turpināsim īstenot sociālā atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem, meklēsim 

iespējas tās uzlabot. 

- Finansiāli atbalstīsim sociālās darbības nevalstiskās organizācijas. 

- Meklēsim risinājumus dzīvojamā fonda paplašināšanai un īres dzīvokļu 

būvniecībai. Atbalstīsim individuālo būvniecību, attiecīgi plānojot infrastruktūru. 

- Nodrošināsim efektīvu Pašvaldības policijas darbību. 

 

VIDE.   

- Kopsim novada teritoriju, parkus un mežus, ūdeņus pilnveidojot aktīvās atpūtas 

iespējas. 

- Atbalstīsim daudzīvokļu māju un pagalmu sakārtošanu. 

- Uzturēsim bērnu rotaļu laukumus un būvēsim jaunus. 

- Plānveidīgi turpināsim rekonstruēt ( t.sk. izbūvējot infrastruktūru) ielas, ceļus,  

gājēju un velo ceļus. 

- Nodrošināsim atkritumu savākšanas sistēmas saglabāšanu un pilnveidošanu 

veicinot šķirošanu, savākšanas sezonālās akcijas.   

- Virzīsim ideju, kas ietver Smiltenes pilsētas un piegulošo ciemu Silvas, 

Kalnamuižas un Vidzemītes kā vienotas teritorijas attīstību.                                                                                                         

 

TŪRISMS. 

- Jānostiprina mūsdienīgs un mērķtiecīgs novada zīmols. 

- Sadarbībā ar partneriem Vidzemē attīstīsim tūrisma piedāvājumu, atbalstīsim 

pasākumu tūrismu kā prioritāti sporta, izklaides, kultūras, gardēžu un citu tūrisma veidu 

vienošanai. 

- Atbalstīsim dalību tūrisma izstādēs, popularizējot novadu un Vidzemi kā tūrisma 



galamērķus. 

 

PĀRVALDE. 

- Pašvaldības budžetu plānosim saskaņā ar novada attīstības stratēģijā, programmā 

un investīciju plānā noteiktajām prioritātēm, ES fondu iespējām. 

- Nodrošināsim efektīvu finanšu resursu izmantošanu un pārvaldīšanu. 

- Īstenosim labas un efektīvas pārvaldes principu sadarbībā ar visu novada 

sabiedrību, īpaši ar sabiedriskajām organizācijām. 

- Piedāvāsim kvalitatīvus un pieejamus komunālos pakalpojumus. 

- Nodrošināsim iedzīvotājus ar aktuālāko informāciju kopējam darbam Smiltenes 

novada sabiedrības labā. 


