SMILTENES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

SMILTENES NOVADA ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.-2037.GADAM
1.redakcijas Sabiedriskā apspriešana
Nr.2
2013. gada 20.jūnijā
Palsmane, Kultūras nams, lielā zāle
Sanāksme sākta plkst. 17:30
Sanāksmi vada – pārstāvis no SIA „Reģionālie projekti” – Tālis Skuja
Protokolē – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja A.Lapiņš.
Piedalās: Modris Bogdanovs (pensionārs), Ārija Bogdanova (pensionāre), Tigna Podniece
(Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja), Andris Lapiņš (Smiltenes novada dome, Attīstības
un plānošanas nodaļas vadītājs), Tālis Skuja (SIA „Reģionālie projekti”, projektu vadītājs)
A.Lapiņš: Ievadvārdi par sabiedriskās apspriešanas mērķi un kur iespējams atrast, iepazīties ar
materiālu.
Galvenais mērķis ir iegūt papildus priekšlikumus un atsauksmes par izstrādāto ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas pirmo redakciju. Darba grupas, kas tika organizētas šā gada aprīlī, deva
savu skatījumu un priekšlikumus par Smiltenes novada attīstību, pēc kā arī tika veidota
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcija.
T.Skuja: Kā jau Andris minēja mēs (SIA „Reģionālie projekti) esam informācijas apkopotāji.
Tiekoties darba grupās ar iedzīvotājiem, speciālistiem un uzņēmējiem tika izveidota pirmā
redakcija. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija sastāv no divām daļām. Viena ir stratēģiskā daļa,
kur tika apkopota esošā stratēģija un otra ir telpiskā perspektīva – tas uz ko mēs
koncentrējamies (apdzīvojamās daļas struktūra, lauku attīstība un transporta infrastruktūra).
T.Skuja iepazīstina klātesošos ar Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
1.redakcijas prezentāciju.
DISKUSIJAS:
T.Podniece: Vai ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir arī grozāma šo 25.gadu laikā?
T.Skuja: Pēc pašreizējiem normatīviem aktiem grozīt nav paredzēts, bet, ja nepieciešams,
būtu jāizstrādā jauna stratēģija.
M.Bogdanovs: Prātīgi ir paredzēt Smiltenei apvedceļu.
A.Lapiņš: Kādreiz ir pētīti un izskatīti dažādi apvedceļa varianti. Startēģijā nav jānosaka tieši,
kur šis apvedceļš ies, bet būtiski ir saglabāt apvedceļa izbūves iespēju.
M.Bogdanovs: Vai pilsētai pietiks teritoriju, kur attīstīties?
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A.Lapiņš: Ap pilsētu un pieguļošajos ciemos ir iespējas paplašināt gan dzīvojamo, gan
ražošanas apbūvi.
M.Bogdanovs: Jāvērtē jaunās kapsētas iespējamā atrašanās vieta.
A.Lapiņš: Kā iespējamā jaunās kapsētas vieta ir atzīmēta teritorija pie šosejas A2 krustojuma
ar ceļu Smiltene – Gulbene.
T.Podniece: Jauno kapsētu vajadzētu pēc iespējas tuvāk pilsētai, jo kapus lielākoties apmeklē
pensionāri. Protams, jāvērtē vietas, kur tas iespējams.
T.Podniece: Brantu puse vairāk iezīmēta, kā tūrisma zona. Kas tam par iemeslu.
A.Lapiņš: Priekšlikums par tūrisma zonām nāca no darba grupām. Bet salīdzinoši ar citu
novada teritoriju Brantu pusē ir izteiktāks reljefs, kas veido savdabīgu ainavu, mazāk izteiktas
mežsaimniecības un lauksaimniecības teritorijas. Vairāki dabas objekti.
T.Podniece: Kartēs ir atzīmētas arī vēsturiskas apdzīvotās vietas. Palsmanes pagastā varētu
atlikt arī Cepļus un Pūķus.
T.Skuja: Varam papildināt kartes vēsturiskajām apdzīvotajām vietām. Šo apdzīvoto vietu
parādīšanai kartēs nav principiālas nozīmes, vairāk tādēļ, lai kartēs būtu vieglāk orientēties.
T.Podniece: Palsmanes ciems salīdzinoši ar citiem novada ciemiem tomēr īsti nav vienā
apdzīvotības līmenī. Vēsturiski no 1615.gada Palsmanē ir muižas centrs.
A.Lapiņš: Priekšlikums ņemams vērā, jo Palsmanē ir tādi infrastruktūras objekti, kas nav citos
ciemos – kapsēta, baznīca, bērnudārzs, u.c.
M.Bogdanovs: Un Palsmanē ir 3 izglītības iestādes, kas ir viens no faktoriem, kāpēc Palsmane
kā ciems ir nozīmīgāka.
T.Skuja: Varam Palsmani izdalīt kā atsevišķu apdzīvotības līmeni un precizēt pakalpojumu
klāstu.
M.Bogdanovs: Palsmanē nepieciešama ražošana, jo savādāk cilvēkiem nav darba, un jāpamet
ciems. Un noteikti vajag uzbūvēt sporta zāli, lai cilvēkiem ir, kur pavadīt laiku.
Sanāksme slēgta: 18:30
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