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.1
2013. gada 18.jūnijā
Smiltenē, Dārza ielā 3, domes sēžu zālē
Sanāksme sākta plkst. 17:30
Sanāksmi vada – pārstāvis no SIA „Reģionālie projekti” – Tālis Skuja
Protokolē – Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja L. Kalniņa.
Piedalās: Andris Lapiņš (Smiltenes novada dome, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs),
Marita Mūze (Smiltenes novada domes, sabiedrisko attiecību speciāliste), Kārlis Lapiņš
(Smiltenes novada dome, izpilddirektors), Kaspars Stūrmanis (Biedrība „Mēs Smiltenes
novadam” valdes priekšsēdētājs), Inta Siliņa (Smiltenes sociālā dienesta vadītāja), Sarmīte
Daudziete (Smiltenes novada dome, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja)
Ingars Veismanis (Smiltenes novada dome, Saimnieciskās nodaļas saimniecības pārzinis),
Sanda Veismane (Smiltenes novada TIC vadītāja), Lita Kalniņa (Smiltenes novada dome,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja), 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).
Izstrādātā stratēģija pieļauj Smiltenes pilsētas robežu maiņu.
T.Skuja iepazīstina klātesošos ar Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
1.redakcijas prezentāciju.
DISKUSIJAS:
S.Veismane: Kartē „Esošā pakalpojumu pieejamība apdzīvotās vietās” ir norādīti dažādi
pakalpojumu piedāvātāji, bet nav norādīts tūrisma informācijas centrs. Tas manā skatījumā arī
būtu būtisks.
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T.Skuja: Ņemsim vērā un papildināsim.
A.Lapiņš: Runājot par pakalpojumu shēmu ir vēl lietas, ko vajadzētu paredzēt, bet uz telpisko
plānojumu tas nekādu iespaidu šobrīd neatstāj. Piemēram, Variņos ir atvēries feldšerpunkts,
kas arī būs jāpievieno, Mēros jāprecizē pakalpojumi.
I.Siliņa: Vai ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir arī grozāma/maināma? Lai mēs neesam atrauti
no valsts, kopējās attīstības stratēģijas.
A.Lapiņš: Tālis sākumā rādīja, ka šis plānošanas dokuments jāgatavo saskaņā ar Vidzemes
plānošanas un Latvijas Republikas plānošanas dokumentiem. Ja mainās nacionālās attīstības
plāns, tad pašvaldībai arī ir pienākums mainīt savu stratēģiju.
T.Skuja: Tie nebūs kā grozījumi, pēc pašreizējiem normatīviem aktiem būtu jāizstrādā jauna
stratēģija.
K.Stūrmanis: Pirmajā redakcijā par dzīvojamo platību un iedzīvotāju skaitu. Kā jūs plānojat,
ka šīs teritorijas tiks apdzīvotas, ja šeit parādās, ka iedzīvotāju skaits samazinās? Vai tiek
plānots, ka iedzīvotāju skaits varētu arī palielināties?
A.Lapiņš: K.Stūrmanim parāda tabulu ar faktisko iedzīvotāju skaitu un plānoto.
K.Lapiņš: Iedzīvotāju skaita samazināšanās ir fakts, taču ir jāskatās pozitīvi nākotnē. No
citiem novadiem brauc strādāt cilvēki, un tieši ar uzņēmējdarbību mēs varam cilvēkus
pievilināt. Taču nepieciešams domāt par dzīvojamo fondu. Mums investoriem ir jāparāda, ka
Smiltenes novadā ir brīva vieta, kur attīstīties, un ka būs darbaspēks.
K.Stūrmanis: Pie Launkalnes varētu būt izveidota industriālā zona.
K.Lapiņš: No uzņēmējiem ir izskanējis viedoklis par otru apvedceļa variantu ValmieraLaunkalne. Taču es neredzu nepieciešamību pēc šī ceļa.
A.Lapiņš: Būtiski ir saglabāt iespēju izbūvēt apvedceļu, neizslēgt šo iespēju.
DISKUSIJA PAR APVEDCEĻU
I.Siliņa: Vai ir plānota sadarbība ar kaimiņu novadiem?
A.Lapiņš: Protams. Ir atsevišķa sadaļa – novada funkcionālās saites.
DISKUSIJA PAR PAKAPOJUMU PIEEJAMĪBU
K.Stūrmanis: Kāds ir nākamais solis, saistībā ar ilgtspējīgas attīstības stratēģiju?
A.Lapiņš: Līdz 05.jūlijam var iesniegt atsauksmes un priekšlikumus. Tad tie tiks iestrādāti
šajā plānošanas dokumentā un ilgtspējīga attīstības stratēģija tiks nodota izskatīšanai un
apstiprināšanai Smiltenes novada domei.
Sanāksme slēgta: 18:40
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