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Sabiedriskās apspriešanas sanāksme, 18.06.2013., Smiltene, Dārza iela 3
1.

Sanda Veismane

Kartē „Esošā pakalpojumu pieejamība apdzīvotās
vietās” ir norādīti dažādi pakalpojumu piedāvātāji,
bet nav norādīts tūrisma informācijas centrs

Ņemts vērā

2.

Andris Lapiņš

Jāprecizē pakalpojumi Mēros un jāpievieno
feldšerpunkta pakalpojumi Variņos

Ņemts vērā

3.

Kaspars Stūrmanis

Pie Launkalnes varētu būt izveidota industriālā
zona

Ņemts vērā

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme, 20.06.2013., Palsmane, Kultūras nams
5.

Modris Bogdanovs

Jāvērtē jaunās kapsētas iespējamā atrašanās vieta

Ņemts vērā

6.

Tigna Podniece

Kartēs Palsmanes pagastā kā vēsturiskas
apdzīvotās vietas varētu atlikt arī Cepļus un Pūķus.

Ņemts vērā

7.

Tigna Podniece

Palsmanes ciems salīdzinoši ar citiem novada
ciemiem tomēr īsti nav vienā apdzīvotības līmenī.
Jāizdala jauns apdzīvoto vietu līmenis.

Ņemts vērā

8.

Modris Bogdanovs

Palsmanē nepieciešama ražošana, jo savādāk cilvēkiem
nav darba, un jāpamet ciems.

Ņemts vērā

9.

Modris Bogdanovs

noteikti vajag uzbūvēt sporta zāli, lai cilvēkiem ir, kur
pavadīt laiku

Ņemts vērā

Vidzemes plānošanas reģiona 1.07.2013. atzinums Nr.1-15.4/367
10.

Vidzemes plānošanas reģions

Titullapā nepieciešams norādīt IAS darbības
termiņu.

Ņemts vērā

11.

Vidzemes plānošanas reģions

Stratēģijā lūdzam paredzēt IAS uzraudzības
pasākumus. Vēršam uzmanību uz to, ka Stratēģiju
ievieš, īstenojot Smiltenes novada plānošanas

Ņemts vērā
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dokumentus un realizējot attīstības projektus.
12.

Vidzemes plānošanas reģions

29.lpp. Smiltenes pilsētas telpiskās attīstības
perspektīvas elementus nepieciešams papildināt ar
sporta un rekreācijas teritorijām, atbilstoši
11.attēlam.

Ņemts vērā

13.

Vidzemes plānošanas reģions

Stratēģijā nepieciešams īsi raksturot Smiltenes
novada telpiskās struktūras atbilstību Vidzemes
plānošanas reģiona telpiskajai struktūrai, mērķiem
un prioritātēm.

Ņemts vērā

14.

Vidzemes plānošanas reģions

2.2.1.
nodaļā
10.attēlā
ir
izdalītas
sezonas/vasarnīcu ciemu teritorijas, tomēr tālāk
tekstā nav norādīts šo apdzīvojuma centru definētie
attīstības virzieni.

Ņemts vērā

15.

Vidzemes plānošanas reģions

2.1. nodaļā „Apdzīvojums”, lūdzam papildināt
apdzīvojuma struktūru norādot pašreiz pieejamos
pakalpojumus un plānotos pakalpojumus, ko
nepieciešams attīstīt līdz 2037.gadam.

Ņemts vērā

16.

Vidzemes plānošanas reģions

42.lpp. vadlīnijas lauksaimniecības teritoriju
attīstībai 6) norādīts, ka jāpalielina profesionālās
mācību iestādes loma, tai kļūstot par informācijas
un zināšanu izplatīšanas centru. Šai gadījumā
ierosinām šo punktu likt pie ilgtermiņa prioritātēm
un pie apdzīvojuma centru attīstības plānošanas
vadlīnijām, jo norādām, ka Smiltenes profesionālās
mācību iestādes neatrodas lauksaimniecības
teritorijās, bet Smiltenē, kā apdzīvojuma centrā.

Ņemts vērā

17.

Vidzemes plānošanas reģions

Satura rādītāja lapu numerācija neatbilst darba
struktūrai, lūdzam precizēt.

Ņemts vērā

Iebildumi/priekšlikumi no aizpildītajām sabiedriskās apspriešanas anketām www.smiltene.lv
18.

Aptauja mājas lapā

5.lpp. Kultūrvēsturiskā vide. Pie nozīmīgākajiem
kultūrvēsturiskajiem un tūrisma objektiem ir
jāpieskaita Kalnamuižas komplekss. Kur novadā ir

Ņemts vērā
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kāda pils? Aumeistaru
5.lpp.pieminēts 2x.

muižas

komplekss

19.

Aptauja mājas lapā

7.lpp.Kādēļ tabulā ar uzņēmumu vislielāko gada
apgrozījumu nav iekļauts Stora Enso Latvija un
Graanul Invest, Troll Smiltene?

Ņemts vērā

20.

Aptauja mājas lapā

8.lpp. Smiltenes pilsētas Kultūras un sporta centrs
– tāda iestāde vairs nepastāv.

Ņemts vērā

21.

Aptauja mājas lapā

29.lpp. Smiltenei jāattīstās kā:
- arodizglītības centram, ar vadošu lomu ceļu
būves un uzturēšanas nozarē (arī kokapstrādes,
mežsaimniecības nozarē, kas novadam ir
stratēģiski svarīga)

Ņemts vērā

22.

Aptauja mājas lapā

Vēlētos redzēt stratēģiskajā daļā vairāk atbalsta
uzņēmējiem un it īpaši mazajiem uzņēmējiem.

Ņemts vērā

23.

Aptauja mājas lapā

Novadam ieteiktu izveidot ekonomiskās zonas
rūpniecības un ražošanas attīstībai ar mērķi
ilgtermiņā piesaistīt investīcijas un sniegt
iedzīvotājiem darba vietas.

Ņemts vērā

24.

Aptauja mājas lapā

Ieteicams izveidot biznesa inkubatoru jaunajiem
uzņēmumiem un dome nāktu pretī ar telpām
uzņēmuma sākuma periodā.

Ņemts vērā

25.

Aptauja mājas lapā

Veicinot uzņēmēj darbību novadā iegūsiet jūsu
augstāk minētos labumus:
Veicinās iedzīvotāju labklājības pieaugumu
Sekmēs uzņēmējdarbību
Piesaistīs novadam jauniešus un jaunās ģimenes.

Ņemts vērā

26.

Aptauja mājas lapā

Iedzīvotāju migrāciju liela ietekme ir tieši darba
iespējām attiecīgajā reģionā. „Maslova piramīda”
nosaka pašus pamatus uz ko likt uzsvaru.
Veicinot uzņēmēj darbību palielināsies novada
ieņēmumi ilgtermiņā.

Ņemts vērā
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27.

Aptauja mājas lapā

Telpiskās attīstība perspektīva manuprāt ir laba.

Ņemts vērā

Iebildumi/priekšlikumi no aizpildītajām sabiedriskās apspriešanas anketām vietās, kurās izvietoti sabiedriskās apspriešanas materiāli
28.

Aptaujas anketa

Manuprāt, Palsmane ir atšķirīga apdzīvotā vieta, jo tiek
piedāvāts lielāks pakalpojumu klāsts un arī kaimiņiem
ir ļoti laba šīs apdzīvotās vietas sasniedzamība.

Ņemts vērā

29.

Aptaujas anketa

Stratēģiskā daļa Izstrādāta atbilstoši pastāvošajai
situācijai novadā un Latvijā.

Ņemts vērā

30.

Aptaujas anketa

Izstrādāta atbilstoši iespējamai attīstības prognozei,
ja ņem vērā, ka 22 "neatkarības gados" esam
likvidējuši ražošanu un iedzīvojušies graustos.

Ņemts vērā

31.

Aptaujas anketa

Atbilstoši Stratēģiskajai daļai samazināsies
bezdarbnieku skaits, sakārtosies infrastruktūra un
pieejamie pakalpojumi

Ņemts vērā

Iesniegumi
32.

Ēvalds Apīnis

Sabiedrībā nepieciešama morālā un nacionālā
audzināšana.

Ņemts vērā

33.

Ēvalds Apīnis

Nepieciešams arī sporta mērķis un tiekties uz
veselīgu dzīvesveidu.

Ņemts vērā

34.

Ēvalds Apīnis

Plāns sakumam ir labs. Tas noder ļoti dziļai
analizētai mērķtiecīgai plānošanas konkrētai
turpināšanai.

Ņemts vērā

35.

Smiltenes pagasta iedzīvotāji

Nepieciešams gājēju-riteņbraucēju ceļš no DUS Virši-A
līdz tehnikumam un Brutuļiem.

Ņemts vērā

36.

Smiltenes pagasta iedzīvotāji

Jāsalabo vai jānoņem neejošais Hipotēku bankas
pulkstenis Smiltenē.

Nav ņemts vērā

37.

Smiltenes pagasta iedzīvotāji

Jāsaremontē ceļš posmā no Kalbakām līdz Kamaldiņām
(dārziņu kooperatīvs).

Ņemts vērā

38.

Smiltenes pagasta iedzīvotāji

Nepieciešams apgaismojums Līgo ielā.

Ņemts vērā

39.

Smiltenes pagasta iedzīvotāji

Jāveic labiekārtošanas darbi Līgo kalnā, lai bez Jāņu
svinēšanas varētu notikt citi pasākumi.

Ņemts vērā

Iekļauts pašvaldības 2013.g.
budžetā
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40.

Smiltenes pagasta iedzīvotāji

Jāsalabo Vidusezera slūžu malas, kas neglābjami brūk
ūdenī.

Ņemts vērā

41.

Smiltenes pagasta iedzīvotāji

Jāaizber bedres asfaltā posmā no Valkas šosejas līdz
tehnikuma autogarāžām.

Ņemts vērā

42.

Smiltenes pagasta iedzīvotāji

Jāsaglabā līdzšinējās atlaides zemes
saimniecības ēkām Smiltenes novadā.

Ņemts vērā

43.

Smiltenes pagasta iedzīvotāji

Smiltenes parkos jāatjauno soliņi.

nodoklim

Ņemts vērā

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegtie papildinājumi un precizējumi 10.07.2013.Nr.15.18-1e/6270
44.

Vides aizsardzības un reģionālās Lai izprastu Smiltenes novada uzsvarus attīstībā
attīstības ministrija
turpmākajos gados (inovācijas, attīstīta ekonomika
un sadarbība, kvalitatīva kultūrvide, jaunrade un
pieejama sociālā infrastruktūra, nodrošināta
kvalitatīva tehniskā un vides infrastruktūra),
lūdzam sniegt izvirzīto stratēģisko mērķu un
prioritāšu pamatojumu, t.sk. pamatojot stratēģisko
mērķu ietvaros izvirzītās prioritātes un iespēju
robežās iezīmējot stratēģiskajos mērķos un
prioritātes
Smiltenes
novada
attīstībai
raksturīgākās
iezīmes
(piem.,
precizējot
ekonomikas jomas, sadarbības virzienus utml.),
pretējā gadījumā stratēģiskā daļa ir vispārīga un
nesniedz skaidru priekšstatu par Smiltenes novada
attīstības redzējumu. Aicinām stratēģisko mērķu un
prioritāšu noteikšanā balstīties uz novada attīstības
tendencēm un prognozēm.

Ņemts vērā

45.

Vides aizsardzības un reģionālās Definēt, kas Smiltenes novadam ir tas īpašais un
attīstības ministrija
unikālais, kas to izceļ starp citiem Latvijas
novadiem un ļauj pretendēt būt par „Pasaules
latviskāko novadu Vidzemes centrā”, kā tas
ierakstīts vīzijas preambulā.

Ņemts vērā

46.

Vides aizsardzības un reģionālās Norādām, ka IAS sniegtās vadlīnijas (piem.,
attīstības ministrija
ražošanas teritoriju attīstībai un plānošanai, tūrisma
attīstībai) ir vispārīgas un nav specifiskas

Ņemts vērā
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Smiltenes novadam. Iespēju robežās detalizēt
vadlīnijas, vairāk pielāgojot tās Smiltenes novada
situācijai un attīstības redzējumam.
47.

Vides aizsardzības un reģionālās Norādām, ka IAS noteiktais pakalpojumu klāsts
attīstības ministrija
neatbilst ministrijas izstrādātajā Reģionālās
politikas
pamatnostādņu
2013.-2019.gadam
projektā (izsludināts valsts sekretāru sanāksmē
2012.gada 13.decembrī, VSS-1250) noteiktajam
pakalpojumu „grozam” pa apdzīvoto vietu grupām.
Attiecīgi lūdzam skaidrot, pēc kādiem principiem
ir
noteikts
IAS
plānotais
nodrošināmo
pakalpojumu klāsts katrai apdzīvoto vietu grupai.
Vienlaikus, lūdzam skaidrot, vai 2.tabulā „Esošās
pakalpojumu pieejamības atbilstība nodrošināmiem
pakalpojumiem attīstības centros” sniegtais
izvērtējums liecina, ka nav nepieciešami
ieguldījumi pakalpojuma kvalitātes un pieejamības
uzlabošanai (no tabulas var secināt, ka
pakalpojums ir pieejams, bet netiek sniegts
pakalpojuma
kvalitātes
un
pieejamības
izvērtējums).

Ņemts vērā

48.

Vides aizsardzības un reģionālās Lūgums īsumā raksturot Smiltenes novadā
attīstības ministrija
pieejamo industriālo zonu stāvokli (attēlotas
7.attēlā) un skaidrot, vai un kā tās perspektīvā tiks
attīstītas, ievērojot, ka 15.attēlā attēlotās ražošanas
teritorijas
neatbilst
pašreizējām
teritoriju
izvietojumam un skaitam.

Ņemts vērā

49.

Vides aizsardzības un reģionālās Lūdzam parādīt IAS izvirzīto mērķu un prioritāšu
attīstības ministrija
sasaisti ar konkrētiem nacionālā līmeņa un
Vidzemes
reģiona
attīstības
plānošanas
dokumentiem (Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija
līdz
2030.gadam
(Latvija2030),
Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam
(NAP2020), Vidzemes plānošanas reģiona

Ņemts vērā

6

teritorijas plānojums 2007-2027.gadam), ietverot
arī telpiskās attīstības aspektus un atspoguļojot
Smiltenes novada vietu un lomu gan nacionālā, gan
reģionālā kontekstā, iezīmējot arī kopīgo interešu
teritorijas ar kaimiņu pašvaldībām un sadarbības
virzienus. Tāpat aicinām 2.3. sadaļā atspoguļot
funkcionālās saites (esošo un perspektīvo
sadarbību) arī ārpus Latvijas, ja tādas perspektīvā
plānots veidot un attīstīt, ievērojot, ka sadarbība ir
viens no uzsvariem izvirzītajos stratēģiskajos
mērķos.

Datums*

Atbildīgā amatpersona

19.07.2013.
(dd/mm/gggg)

_____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts*)

Sagatavoja: A.Lapiņš
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