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Palsmanes pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādājis Msc.env. Jānis Kauliņš 

(dipl. MDA nr. 1452, p.k. 031056-10133, Limbažu raj. Salacgrīvas lauku ter., Korģene 

11-15, tālr. 4047282, janis.kaulins@gmx.net). 

 

Teritorijas plānojuma sastāvā ietilpst 5 daļas: 

I. Paskaidrojuma raksts – šis dokuments. Tas ilustrēts ar 59 krāsainiem attēliem 

(kartes, diagrammas, fotoattēli) un 26 datu tabulām; 

II. Pielikumi, kas satur plānošanas uzdevumus un nosacījumus, ar plānošanas 

darbu saistīto saraksti ar citām institūcijām un citu uz plānojuma izstrādi attiecināmu 

dokumentu kopijas; 

III. Kartogrāfiskais materiāls, kas satur 13 kartes. Tajās parādīta teritorijas 

pašreizējā un plānotā izmantošana, kadastrālo īpašumu struktūra un cita informācija; 

IV. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, 

V. Kompaktdisks ar projekta oriģināldaļu saturu (I daļa, II daļas satura rādītājs 

un atsevišķi materiāli, III un IV daļa) digitālā veidā. 

 

Teritorijas plānojuma darbības laiks ir 12 gadi no tā spēkā stāšanās brīža. 
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1.  VISPĀRĪGAS ZIŅAS  

1.1. TERITORIJAS ĪSS APRAKSTS 

Palsmanes pagasts atrodas rajona dienvidaustrumu daļā, piekļaujas autoceļam 

Rīga - Veclaicene - Igaunijas robeža. Atrodas 72 km attālumā no rajona centra - 

Valkas, 25 km no Smiltenes un 150 km attālumā no Rīgas. Palsmanes pagasts 

robežojas ar Launkalnes, Grundzāles, Bilskas un Variņu pagastiem Valkas rajonā un 

Virešu pagastu Alūksnes rajonā. Caur pagasta teritoriju plūst Palsas, Rauzas, Šepkas, 

Kļavaisas un Vizlas upes; pa Vidagas upi noteikta robeža ar Alūksnes rajona Virešu 

pagastu. Tiešā autobusu satiksme ir ar Rīgu, Valku, Alūksni, Gulbeni, Smilteni. 

Lielākās apdzīvotās vietas ir Palsmane un Rauza. 

Valkas rajona griezumā Palsmanes pagasts pēc platības ir desmitais lielākais, 

iedzīvotāju skaita ziņā piektais lielākais. 

Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu Palsmanes pagastu nevar skatīt 

tikai savās robežās. Jau patreiz savstarpējas sadarbības iespējas ar Palsmani redz 

Grundzāles un Variņu pagastiem, noslēdzot triju pašvaldību savstarpējo sadarbības 

līgumu un konkretizējot sadarbības jomas. 

1. TAB. PALSMANES UN KAIMIŅU PAGASTU PLATĪBAS, IEDZĪVOTĀJI. 

Pagasta nosaukums Platība 
km2 

Iedzīvotāju skaits 
2002. gadā 

Apdzīvotība, 
cilv./km2 

Palsmanes pagasts 100 1051 10,5 

Bilskas pagasts 161 1553 9,6 

Grundzāles pagasts 130 988 7,6 

Launkalnes pagasts 222 1316 5,9 

Variņu pagasts 101 953 9,4 

Virešu pagasts Alūksnes rajonā 150 8251 5,5 

Pagasta administratīvais centrs, kurā koncentrēta arī pašvaldības izglītības, 

kultūras un lietišķā dzīve, ir Palsmanes ciems. 

Teritorijas reljefu veido viļņotais Vidusgaujas līdzenums; tā formas radušās 

galvenokārt ledāja darbības rezultātā. 

Teritorija ir samērā mežaina – meži aizņem 53% no pagasta platības. 

Palsmanes pagasta dabas un klimatiskos apstākļus nosaka tā atrašanās vieta; 

klimats ir nedaudz kontinentālāka rakstura, nekā Latvijā vidēji. 

Vidējā temperatūra gada aukstākajā mēnesī – janvārī ir –2,4°C, bet siltākajā – 

jūlijā - 19,3°C. Maksimālā novērotā temperatūra ir +31°C, bet minimālā - -27°C. 

                                                 
1 1998. gadā 



Palsmanes pagasta teritorijas plānojums 

Paskaidrojuma raksts.          5.lpp. 

!R

!R
!R

!R
!R

!R

!R
!R

!R

!R!R
!R!R

!R
!R

!R !R
!R

!R !R !R
!R

!R

!R

!R

!R
!R

Rīgas raj.

I g a u n i j a s  r e p u b l i k aI g a u n i j a s  r e p u b l i k a

L i e t u v a s  r e p u b l i k aL i e t u v a s  r e p u b l i k a

K
r

i
e

v
i

j
a

s
 f

e
d

e
r

ā
c

i
j

a

K
r

i
e

v
i

j
a

s
 f

e
d

e
r

ā
c

i
j

a

Bal tk rievi jaBal tk rievi ja

R ī g a sR ī g a s

j ū r a s  l ī c i sj ū r a s  l ī c i s

Cēsu raj.
Rīgas raj.

Talsu raj.

Liepājas raj.

Madonas raj.

Balvu raj.

Jēkabpils raj.

Valkas raj.

Ludzas raj.

Saldus raj.

Preiļu raj.

Limbažu raj.

Rēzeknes raj.

Tukuma raj.Kuldīgas raj.

Ventspils raj.

Ogres raj.

Alūksnes raj.

Krāslavas raj.

Valmieras raj.

Daugavpils raj.

Aizkraukles raj.
Bauskas raj.

Gulbenes raj.

Jelgavas raj.Dobeles raj.

Ogre

Rīga

Ludza

Balvi

Talsi Cēsis

Valka

Preiļi

Bauska

Dobele

Saldus

Madona

Tukums

Rēzekne

Liepāja

Jelgava

JūrmalaKuldīga

Gulbene

Alūksne

Limbaži

Krāslava

Valmiera

Jēkabpils

Ventspils

Daugavpils

Aizkraukle

0 50 10025 km

Palsmanes pagasts

Citi rajoni

Valkas raj.

Valsts galvenie autoceļi

1. kategorijas autoceļi

Dzelzceļi

!R Rajonu centri ©J.K.Kartes, 2004

P a l s m a n e s  p a g a s t aP a l s m a n e s  p a g a s t a

a t r a š a n ā s  v i e t a  L a t v i j āa t r a š a n ā s  v i e t a  L a t v i j ā

 

1. ATTĒLS. 



Palsmanes pagasta teritorijas plānojums 

Paskaidrojuma raksts.  6.lpp. 

")

")

")

")

")

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!P

!R

!R

!R

Stallēni

Aumeisteri

Jaunbilska

Smiltene

Šalkas

Smiltenes muiža

Valka

Seda

Strenči

Dzeņi

Plāņi

Stepi

Ēvele

Kārķi

Variņi

Bilska

Ērģeme

Trikāta

Palsmane

Vijciems

Vārtnieki

Launkalne

Jaunjērcēni

Pūķi

Dāmi

Mēri

Lūķi

Bāci Zaķi

Zīle

Sēļi

Vēži

Rūķi

Rauza

Ķeņģi

Silva

Vizla

Višķi

Ķerpi

Dutka

Kairi

Ķempi

Omuļi

Staļi

Ķeiži

Saule

Turna

Grošļi

Lindes
Ķempes

Ūdrupe

Eķītes

Ruikas

Caunes

Rudaci

Drandi

Kačori

Branti

Putras

Pedele

LugažiĶemere

Daksti

Vēveri

Oliņas

Ūdriņi

Mālejas

Rauziņa

Zeltiņi

Lobērģi

Bemberi

Brutuļi

Biksēja

Rudzīši

Vecvāle

Vērsīši

Vīganti

Jērcēni

Tiepele

Mežmuiža

Varīcēni

Vārniņas

Kainaiži

Džindžas

Krustuļi

Veckārķi

Galenieki

Mierkalns

Vērtmuiža

Liedulieši

Jaunruķeļi

Ķeizarpurvs

Jaunklidzis

Rauna

Vireši

Veselava

Mārsnēni

Mūrmuiža

Brenguļi

Seda

Saule

Lugaži

Strenči

Brenguļi

 

Seda

Abuls

V
ij

a

V
izlaP

alsa

G
au

ja

R
auna

V
ecpalsa

 

Gauja

Palsa

Gauja

 

A2

A3

P
2
4

P22

P
23

P18

P
2

5

P
27

P28

P
2
9P30

P
1

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

V a l k a s  p a g .V a l k a s  p a g .

P l ā ņ u  p a g .P l ā ņ u  p a g .

L a u n k a l n e s  p a g .L a u n k a l n e s  p a g .

Ē r ģ e m e s  p a g .Ē r ģ e m e s  p a g .

B i l s k a s  p a g .B i l s k a s  p a g .

R a u n a s  p a g .R a u n a s  p a g .

Z v ā r t a v a s  p a g .Z v ā r t a v a s  p a g .

K ā r ķ u  p a g .K ā r ķ u  p a g .

V i j c i e m a  p a g .V i j c i e m a  p a g .

T r i k ā t a s  p a g .T r i k ā t a s  p a g .

V a r i ņ u  p a g .V a r i ņ u  p a g .

Ē v e l e s  p a g .Ē v e l e s  p a g .

G r u n d z ā l e s  p a g .G r u n d z ā l e s  p a g .

N a u k š ē n u  p a g .N a u k š ē n u  p a g .

S e d a s  l . t .S e d a s  l . t .

B r e n g u ļ uB r e n g u ļ u

p a g .p a g .

B r a n t u  p a g .B r a n t u  p a g .

V
i

r
e

š
u

 p
a

g
.

V
i

r
e

š
u

 p
a

g
.

B l o m e s  p a g .B l o m e s  p a g .

J ē r c ē n u  p a g .J ē r c ē n u  p a g .

Mārsnēnu pag.Mārsnēnu pag.

S m i l t e n e sS m i l t e n e s

p a g .p a g .
Kauguru pag.Kauguru pag.

D r u s t u  p a g .D r u s t u  p a g .

ValmierasValmieras

pag.pag.

Liepas pag.Liepas pag.

LejasciemaLejasciema

pag.pag.

PriekuļuPriekuļu

pag.pag.

Veselavas pag.Veselavas pag.

G
a

u
j

i
e

n
a

s
 

p
a

g
.

G
a

u
j

i
e

n
a

s
 

p
a

g
.

R a n k a s  p a g .R a n k a s  p a g .

Jeru pag.Jeru pag.

R
e

n
c

ē
n

u
 

p
a

g
.

R
e

n
c

ē
n

u
 

p
a

g
.

C ē s u  r a j o n sC ē s u  r a j o n s

V
a

l
m

i
e

r
a

s
 r

a
j

o
n

s
V

a
l

m
i

e
r

a
s

 r
a

j
o

n
s

A
l

ū
k

s
n

e
s

 r
a

j
.

A
l

ū
k

s
n

e
s

 r
a

j
.

G u l b e n e s  r a j .G u l b e n e s  r a j .

II gg aa uu nn ii jj aa ss   rr eeppuubb ll ii kkaa

!P Rajona centrs

!R Rajona pilsēta

!( Pagasta centrs

!( Citas apdzīv. vietas

") Dzelzceļa stacija

Dzelzceļš

Autoceļi

Valsts galvenie

1. kategorijas

2. kategorijas

3. kategorijas

0 10 205 km
©J.K.Kartes, 2004

P a l s m a n e s  p a g a s t s  V a l k a s  r a j o n āP a l s m a n e s  p a g a s t s  V a l k a s  r a j o n ā

 
2. ATTĒLS. 



Palsmanes pagasta teritorijas plānojums 

Paskaidrojuma raksts.  7.lpp. 

Diennakts vidējās temperatūras pazemināšanās zem +5°C novērojama ap 20. 

aprīli. Vidējais bezsala periods 120 - 130 dienas gadā. Sniega sega vidēji ir no 15. 

decembra līdz 31. martam. Noturīga augsnes sasaluma sākums ir ap 10. - 20. 

decembri, bet pilnīga atkušana – ap 15. - 20. aprīli. 

Vēja virzieni atkarīgi no ciklonu un anticiklonu darbības, valdošie ir rietumu 

un dienvidrietumu vēji. Vidējais nokrišņu daudzums gadā 600 - 650 mm. Parastas 

meteoroloģiskās parādības ir atkala, sarma, putenis, pērkona negaiss, migla, retāk 

krusa. Bezvējš ir samērā reta parādība, kas mēdz būt novērojama augustā un 

septembrī. 2002. gadā saulaino dienu skaits bija 278. 

1.2. PALSMANES PAGASTA VĪZIJA 

Pagasta padome iedzīvotāju labklājības vecināšanai, pagasta līdzsvarotas, 

daudzveidīgas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, iecerējusi īstenot dažādus 

ilgtermiņa un īstermiņa pasākumus, kas ļautu pagastam kļūt par apvidu, kur, saskaņā 

ar Palsmanes pagasta sociāli ekonomiskās attīstības plānu 2001. – 2006. gadam, 

realizējas šāds nākotnes redzējums: 

 Pārticīgs pagasts, kurā dzīvo aktīvi, izglītoti un turīgi cilvēki; 

 Pagasts rūpējas par iedzīvotājiem, kas savukārt sekmē dabīgā 

pieauguma palielināšanos; 

 Novērojama augsta ekonomiskās darbības daudzveidība; 

 Sakopta vide- un tas ir vilinoši visiem; 

 Ir attīstīta lauksaimniecība, kurā ir vieta dažāda lieluma zemnieku 

saimniecībām un specializācijām; 

 Pagastā notiek aktīva iedzīvotāju sabiedriskā darbība kultūrā, 

izglītībā, vides sakopšanā un uzturēšanā. 

Pagasta padome uzskatīja, ka šajā teritorijas plānošanas etapā SVID analīzes 

izstrāde nebūtu mērķtiecīga. Tā tiks veikta pagasta attīstības plānošanas jaunā cikla 

ietvaros. 

1.3. PAGASTA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN VIRZIENI 

 Pamatu radīšana saimnieciskajai darbībai un iedzīvotāju ienākumu 

pieaugumam, lai efektīvāk nekā līdz šim izmantotu pagasta iedzīvotāju 

intelektuālo potenciālu un dabas resursus - lauksaimniecībā izmantojamo zemi, 

mežus, ainavas un kultūras vērtības. 

 Daudzpusīgas sadarbības uzsākšana ekonomikas, kultūras, sabiedrisko 

attiecību jomā ar kaimiņu pašvaldībām, valsts iestādēm, uzņēmumiem un 

nevalstiskajām organizācijām. 

 Cilvēku atbildības, aktivitātes un zināšanu paaugstināšana. 
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 Jaunu darba vietu izveidošana, palīdzot attīstīties esošajām zemnieku un 

piemājas saimniecībām un radot priekšnosacījumus jaunu ražošanas, 

pārstrādes un pakalpojumu uzņēmumu izveidei. 

 Savas vietas atrašana Latvijas tūrisma struktūrā un citus apvidus papildinošas 

un konkurētspējīgas tūrisma infrastruktūras izveide. 

1.4. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI 

Palsmanes pagasta teritorijai nav vajadzīgi kādi īpaši attīstības 

priekšnoteikumi, jo attīstības problēmas ir kopīgas ar valsts teritorijas lauku 

pašvaldību lielāko daļu: 

 faktiska reģionu ignorēšana no valsts puses, neraugoties uz pasludinātajām 

prioritātēm, stāvokļa nepārzināšana reģionos un jebkādas sīkākas analīzes 

trūkums; to pierāda arvien sliktākais stāvoklis zemāka līmeņa (NUTS5) 

teritoriju valsts statistikā, pēdējos gados – tās gandrīz pilnīga neesamība; 

 valsts naidīga attieksme2 pret mazo uzņēmējdarbību pārmērīgu prasību, 

nodokļu sloga un sīkumainas uzraudzības veidā, kas īpaši izpaužas, 

uzņēmējdarbību uzsākot; 

 darbaspēka aizplūšana uz ārzemēm, ko veicina trūcīgā infrastruktūra, zemais 

atalgojums un šķēršļi uzņēmējdarbības uzsākšanā. 

Mainot valsts attieksmi pret reģioniem un mazo uzņēmējdarbību, teritorijas 

lēnā attīstība, kas notiek uz dažu fanātisku entuziastu darbības pamata, ievērojami 

paātrināsies arī bez īpašiem pasākumiem uz vietām. Vietējās attīstības plānam 

saglabāsies koordinējoša un konsultējoša dokumenta loma un tas būs arī pašvaldības 

spēkiem veicamo darbu rīcību programma, vīziju un stratēģisko mērķu avots. 

Neraugoties uz augšminēto, Palsmanes pagasta teritorijas plānojumā ir 

iestrādāti noteikti attīstību veicinoši elementi: darījumu un ražošanas teritorijas, kā arī 

dotas iespējas veidot plašas savrupmāju apbūves zonas, ievērojot iedzīvotāju 

tendenci uzlabot savus dzīves apstākļus. Jāievēro, ka nolietojoties daudzdzīvokļu 

māju fondam, šī tendence pastiprināsies. 

Palsmanes pagasta pēdējā attīstības programma ir novecojusi un tajā minētie 

konkrētie pasākumi lielākoties izpildīti, tāpēc pašvaldības padome plāno jauna šāda 

dokumenta izstrādi, tiklīdz tam būs iespējams izdalīt līdzekļus. 

                                                 
2 “hostile attitude” – tādā veidā šis termins daudzkārt izskanēja LU Vides zinātnes un pārvaldības 

institūta rīkotajā starptautiskajā doktorantūras skolā 2006. gada novembrī Rojā un tika veltīts 

piekrastes attīstības problemātikai Eiropā. 
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2.  VĒSTURISKAS ZIŅAS  PAR PALSMANES 

PAGASTA TERITORIJU 

2.1. PALSMANES PAGASTS 

Palsmanes pagastam un pašvaldībai 2000. gadā apritēja 385 gadi. 

Palsmanes (tolaik - Palzmar) pagasta pirmsākumus vēstures rakstītos avotus 

varam meklēt jau 15. gadsimtā. Tas ir bijis sens Grundeisu ģimenes īpašums, kas 1489. 

gadā nonāca Bukshevdenu rīcībā. Pēdējie to, savukārt, 1536. gadā pārdeva Rozenu 

dzimtai. 1615. gadā īpašumu kā piederīgu Smiltenei, atsavināja Gustavs Ādolfs. 

1665. gadā izveidojās Palsmanes mācītājmuiža. 

Pati Palsmane kopš 1802. gada pieder fon Bēru dzimtai3. 

1870. gadā ir celts nams, kurā atrodas pagasta padome, 1880. gadā Palsmanes 

muižas pils. 

Pēc XX g.s. divdesmito gadu sākuma zemes reformas izveidojas Palsmanes 

pagasts, kurš ir “kodols” patreizējam Palsmanes pagastam. 1935. gadā tā platība bija 

169,8 km2, iedzīvotāji – 2716; no tiem 1256 vīrieši un 1452 sieviete. Ciemā 1935. g. 

dzīvoja 482 no viņiem. 

Tai laikā pagasta teritorijā darbojās 3 skolas: Palsmanes sešklasīgā pamatskola, 

Ķempu un Spaliņu 1. pakāpes pamatskolas. Darbojās Palsmanes izglītības biedrības 

bibliotēka; arī katrai skolai bija sava neliela bibliotēka. 

Palsmanē bija doktorāts, bet Amatniekos varēja saņemt vecmātes 

pakalpojumus. Darbojās arī aptieka (jau kopš 1892.g.). 

Teritorijas mežus uzraudzīja Smiltenes virsmežniecības 3. iecirknis. 

366 zemes īpašumos bija 416 saimniecības. To rīcībā bija 4612,45 ha aramzemes, 

2184,35 ha pļavu, 2541,41 ha ganību, 4590,18 ha mežu un 1654,94 ha purvu. 

1935. gadā Iedzīvotājus apkalpoja 8 veikali, maiznīca, 2 vīntirgotavas un 

bufete; produkciju ražoja zāģētava, 3 dzirnavas un 1 ģipša maltuve (Vizlā). 

Sabiedrisko dzīvi nodrošināja Palsmanes izglītības biedrība (kopš 1921.g.) un 

Latviešu biedrības nodaļa (kopš 1933.). Darbojās arī savstarpējā ugunsapdrošināšanas 

biedrība (1922.) un krājaizdevu sabiedrība (1925.). Jau 1911. gadā nodibinājās 

brīvprātīgā ugunsdzēsēju biedrība; bija arī citas sabiedriskas organizācijas, kuras 

rūpējās galvenokārt par dažādiem lauksaimnieciskās ražošanas aspektiem. 

Pagasta budžets 1937. gadā bija 36600 latus liels. 

Tanī pat gadā pagastā bija jau 2 zāģētavas un vilnas apstrādāšanas darbnīca. 

Trijās skolās strādāja kopā 10 skolotāji. 

                                                 
3 Sīkāk par Palsmanes muižu skat. 2.4. nod. 
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1940. gadā pēc padomju varas nodibināšanas Latvijā sākās īpašumu 

atsavināšana, kas skar arī Palsmanes muižu. 

2.2. RAUZAS PAGASTS 

Rauzas pagasts bija viens no mazākajiem apriņķī, tā platība bija 36,8 km2 un to 

apdzīvoja 548 iedzīvotāji 95 saimniecībās. Darbojās 1. pakāpes pamatskola, pasta 

nodaļa un vairākas sabiedriskās organizācijas, kuras rūpējās par lauksaimniecības 

kopīgi risināmām lietām, izglītību un apdrošināšanu. Pagastā bija arī bibliotēka. 

Rūpniecību veidoja kokzāģētava, Rauzas ūdensdzirnavas un piensaimnieku 

sabiedrības krejotava. 

2.3. ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀ IEDALĪJUMA IZMAIŅAS LAIKĀ KOPŠ 

1940. GADA 

Izsmeļošas ziņas par teritorijas statusu Padomju okupācijas periodā atrodamas 

arhīvu datu krājumā [1]. 

Palsmanes pagasts kopš 1940. gada ietilpa Valkas apriņķī. 1945. gada 11. 

februārī tā teritorijā izveidoti Palsmanes un Sebru ciemi. 1949. gada 31. decembrī 

pagasts likvidēts, ciemu teritorijas iekļaujot Smiltenes rajonā. 1954. gada 14. jūnijā 

Sebru ciems likvidēts un tā teritorija pievienota Palsmanes ciemam. Kopš 1959. gada 

11. novembra ciems ietilpst jaunizveidotajā Valkas rajonā. 1979. gada 25. oktobrī 

ciemam pievienota daļa Launkalnes ciema teritorijas. 

Rauzas ciems izveidots 1945. gada 10. septembrī Valkas apriņķa Birzuļu 

pagastā. Kopš 1949. gada 31. decembra pagasts ietilpst Smiltenes rajonā. Ciems 

likvidēts 1954. gada 14. jūnijā, kad tā teritorija pievienota Birzuļu ciemam. Daļa no 

pēdējā, savukārt, 1974. gada 16. augustā pievienota Palsmanes ciemam. 

Minēto izmaiņu rezultātā izveidojās pamats Palsmanes ciema mūsdienu 

teritorijai. No tās, veidojoties neatkarīgās Latvijas jaunajai pašpārvaldei, 1991. gadā 

atdalījās Variņi, bet palikušo teritoriju tai pašā 1991. gadā, atbilstoši vēsturiskajai 

tradīcijai, pārdēvēja par Palsmanes pagastu. 

2.4. PALSMANES MUIŽA 

15.g.s. tās teritorijā ietilpst Palsmane, Vizla, Sinole, Mālmuiža un Mēri. 

Sākotnēji tā piederēja fon Grundeisu ģimenei. 

1489. gadā muižu iegūst fon Buksholdi. 1536. gadā no muižas atdala zemes 

gabalu Smiltenes tuvumā, kur veidojas atsevišķa muiža. Palsmanes muiža šai gadā 

pāriet fon Rozenu dzimtas īpašumā. 

1627. gadā muižu nopērk fon Brinkeni, bet vēlāk tā pāriet valsts īpašumā, līdz 

1732. gadā ķeizariene Anna to izdāvina grāfam Bīronam. Jau pēc gada to pārņem fon 

Cekellu dzimta. Atsevišķa mantojuma rezultātā atdalās Mēru muiža. 
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Kopš 1798. gada Palsmani pārvalda fon Bergi, bet jau 1803. gadā pārdod to fon 

Kāleniem. 1870.g. muižas īpašniece Paulīna fon Kālena ieprecas fon Bēru ģimenē; 

muižas pēdējie īpašnieki līdz pat XX g.s. sākumam ir fon Bēri. 

2.5. PALSMANES DRAUDZE 

Tā kā Palsmane ietilpa Smiltenes novadā, Palsmanes Annas baznīca 17.g.s. bija 

Smiltenes filiālbaznīca (17.g.s. otrā pusē kādu laiku – Valkas filiālbaznīca). Kopš 

1721. g. draudzei ir savs mācītājs. 

1752. g. iesvētīta koka baznīca, kuru 1817. gadā nomaina gadā celtā klasiskā 

stila astoņstūru mūra celtne baznīca ar ozolkoka paneļu iekšējo apdari, kas kalpo vēl 

šodien. Palsmanes ev.lut. Annas baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, 

bet tās ērģeles – valsts nozīmes mākslas piemineklis. 

Draudzes teritorijā ietilpa Palsmanes, Mēru un Rauzas pagasti, ilgāku laiku - 

arī Aumeisteru draudze. 

1935. gadā draudzē notika 60 kristības, 39 bēres, 46 iesvētības un 26 laulības. 
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3.  DABAS VIDE UN RESURSI 

3.1. TERITORIJAS ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE 

Palsmanes pagasta ģeoloģisko pamatu veido kristāliskais pamatklintājs – 

arhaja un proterozoja ieži, kuri guļ vidēji 420 metrus zem nosedzošās nogulumiežu 

kārtas. Tie ir dziļi metamorfizēti, kā arī intruzīvie ieži – granīti, gneisi, u.c. 

Nogulumieži sākas ar plānu augšproterozoja (P) kārtu; faktiski tie ir 

pamatklintāja dēdēšanas produkti līdz 12 m biezumā. 

No kembrija (Cm) iežiem sastopami apakškembrija (Cm1) un viduskembrija 

(Cm2) nogulumi. Galvenokārt tie ir jūras terigēnie veidojumi: smilšakmeņi, aleirolīti, 

konglomerāti. Stratigrāfiski kembrija nogulumi piederīgi Cirmas svītai (Cm1-2cr). 

Kembrija nogulumu virsma atrodas apm. 400 m dziļumā. 

Ordovika (O) nogulumus veido apakšordoviks, vidus- un augšordoviks. 

Apakšordovika (O1) ieži galvenokārt ir smilšakmeņi ar aleirolītu starpkārtām, 

sastopami arī dolomīti un kaļķakmeņi, nereti dažādās krāsās. Iežu slāņa biezums 

svārstās no 49 līdz 79 m robežās. 

Vidusordoviks (O2) sastāv no mālainiem merģeļiem, kuri pakāpeniski pāriet 

dolomītmeģeļos. Tā biezums ir ap 50 m. 

Augšordoviks (O3) sastāv no kaļķakmeņiem un mālainiem kaļķakmeņiem, bet 

tā augšējās kārtas – smilšaini kaļķakmeņi. Tā biezums ir 66 – 70 m. 

Silūra sistēmas ieži sastopami Valkas rajona ziemeļdaļā, bet Palsmanes 

pagastam tie nav raksturīgi. 

Devona (D) ieži veido visbiezāko nogulumu kārtu, kas sasniedz pat 370 m. 

Tajos atrodamas arī nozīmīgas derīgo izrakteņu krātuves. Devona sistēma veidojusies 

galvenokārt no ūdeņu sanesām seklas jūras apstākļos. 

Apakšdevons (D1) ir ar terigēnu nogulumu raksturu. Palsmanes pagastā 

atrodami Gargždu svītas (D1gr) ieži (līdz 15 m), kurus veido dolomītmerģeļi un 

smilšakmeņi ar aleirolītu starpkārtām. Virs tiem atrodas Ķemeru svīta (D1km) 

sastopama samērā vienmērīgā slānī līdz 49 m biezumā visā Valkas rajona teritorijā. To 

veido vāji un vidēji cementēti smilšakmeņi. 

Vidusdevona (D2) iežiem raksturīgas vairākas svītas, kas nozīmīgas Valkas 

rajona ģeoloģijai kopumā un Palsmanes pagastam atsevišķi. 

Pērnavas svīta (D2pr) atrodas vidēji līdz 276 m dziļi. Tās apakšējā robeža virs 

Ķemeru svītas bieži ir neskaidra; galvenokārt to veido smilšakmeņi, bet griezumu 

noslēdz smilšaini merģeļi un dolomīti. Sastopamas arī sulfīdu rūdas, kuros derīgo 

metālu saturs sasniedz procenta desmitdaļas. Rūdu praktiskā nozīme nav izvērtēta. 
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Narvas svīta (D2nr) veidota no karbonātiežiem – dolomītiem un dolomīt-

merģeļiem ar smilšakmeņu un mālu starpkārtām, it īpaši, griezuma virsējās kārtās. Pie 

Palsmanes ir raksturīga depresija, kurā Narvas svītas dziļums sasniedz 300 m. 

Arukilas svīta (D2ar) sastopama visā rajona teritorijā, tātad arī Palsmanē. Tā ir 

bieza (vietām pat 93 m) un sastāv galvenokārt no smilšakmeņiem. 

Burtnieku svīta (D2br) lielā daļā teritorijas veido zemkvartāra virsmas. To veido 

galvenokārt smilšakmeņi un aleirolīti un tā ir līdz 87 m bieza. 

Arī augšdevonu (D3) veido vairākas svītas. 

Līdz 90 m biezā Gaujas svīta (D3gj) raksturīga tieši Valkas rajona dienviddaļai, 

tātad arī Palsmanei. To veido vāji cementēti gaišpelēki un balti kvarca smilšakmeņi un 

aleirolīti. 

Amatas svīta (D3am) pēc rakstura ir līdzīga, tikai tajā ir vairāk mālu. 

Pļaviņu svīta (D3pl) veidojas no merģeļu, mālu un dolomītu mijas; Palsas 

lejtecē tā vietumis atsedzas upes krastos. 

Salaspils svīta (D3slp) Palsmanes teritorijai sevišķi nozīmīga, jo veido teritorijas 

lielas daļas pamatiežu virsmu. Svītas sastāvs ļoti sarežģīts: merģeļi vai dolomītmerģeļi 

apakšdaļā, augstāk māli, dolomīti, vietām ģipšakmens. Pēdējais atrodas zem 

pietiekami biezas augstāk esošo nogulumu kārtas un tāpēc praktiski nav 

izmantojams, jo pašas kārtas biezums nepārsniedz nedaudz metrus. 

Daugavas svīta (D3dg) arī raksturīga Palsmanei. To veido dolomītmerģeļi vai 

mālaini dolomīti, kurus noslēdz masīvs (līdz 7 m) dolomīta slānis pagasta 

ziemeļaustrumu daļā. 

Pagasta teritorijā sastopamas arī šeit samērā maz izpētītās Katlešu (D3ktl) un 

Ogres (D3og) svītas, kas sastāv no konglomerātiem, smilšakmeņiem, aleirolītiem un 

merģeļiem. 

Kvartāra (Q) nogulumi veidojušies pēdējā ledus laikmeta un pēcleduslaikmeta 

laikā un vislielākā mērā formē zemes virsu un tās reljefu. Tie ir ļoti dažādi pēc 

konkrētajiem veidošanās mehānismiem un pieder dažādām svītām. 

Pagasta teritorijā sastopami sekojoši pleistocēna nogulumi: 

 eoliskie nogulumi (vIIIbl3), g.k. smiltis; 

 aluviālie nogulumi (aIIIbl3) – smilts, smilts-grants, grants-oļi, aleirīts; 

 limnoglaciālie pieledāja nogulumi (lgP9IIIbl3) – māls, aleirīts, smilts, grants; 

 limnoglaciālie iekšledus nogulumi (lgIgIIIbl3) – māls, aleirīts, smilts; 

 fluvioglaciālie pieledāja nogulumi (fP9IIIbl3) – smilts, smilts-grants, grants-oļi; 

 fluvioglaciālie iekšledus nogulumi (fIgIIIbl3) - smilts, smilts-grants, grants-oļi, 

aleirīts; 

 glacigēnie nogulumi (gIIIbl3) – morēnas smilšmāls un mālsmilts. 



Palsmanes pagasta teritorijas plānojums 

Paskaidrojuma raksts.  14.lpp. 

No holocēna slāņiem pagastā sastopami purvu nogulumi (bIV) – kūdra; citviet 

Valkas rajona teritorijā sastopamie aluviālie (aIV) un ezeru-aluviālie (laIV) nogulumi 

Palsmanes pagastam nav raksturīgi. 

3.2. DERĪGO IZRAKTEŅU ATRADNES, AUGSNES, ŪDENS RESURSI 

3.2.1. Minerālie resursi 

Minerālos resursus iedala pēc veida un to krājumus – pēc kategorijām. 

Palsmanes pagastā sastopama smilts-grants, smilts, kūdra un arī Dzeņu 

dolomīta atradnes dienvidrietumu stūris. 

A un B ir apgūstami rūpnieciskie krājumi, kuri atšķiras ar materiāla kvalitāti un 

ieguves ērtību. 

C1 kategorijas krājumi nav apgūti, bet noskaidroti ar konkrētām izpētēm un 

precīzām laboratoriskām analīzēm un raksturīgi ar izsmeļošām ziņām par resursa 

apjomu un pielietojamību. 

C2 kategorijas krājumi ir noteikti aptuveni un par to īpašībām ir vispārīgs 

priekšstats, kas tomēr ļauj spriest par iespējām resursa konkrētiem pielietojumiem. 

P kategorijas krājumi – t.s. prognozētie krājumi aptver perspektīvos laukumus, 

kuros atrodas attiecīgais resurss, bet tā izmantojamība prasa turpmāku novērtējumu. 

Smilts Palsmanes pagastā sastopama Lankaskalna atradnē (3.att.). Akciju 

sabiedrība “8. CBR” ir saņēmusi atļauju šīs atradnes izmantošanai [2]; laikā no 2004. 

līdz 2008. gadam pieļaujams iegūt līdz 50 000 m3 izejvielas. 

Smilts-grants atradnes ir divas: “Pūķi” un “Zilie”. Pēdējā sastāv no divām 

atsevišķām iegulām. Atradne “Zilie” atrodas īpaši aizsargājamās dabas tertitorijas 

robežās un tās izmantošana nav atļauta. 

Pagasta teritorijā iesniedzas Dzeņu lielās dolomīta atradnes dienvidrietumu 

stūris; tomēr nozīmīgākā krājas daļa atrodas Grundzāles pagastā. Palsmanes pagastā 

atradnes izmantošana ir neperspektīva, it īpaši tādēļ, ka daļēji atrodas zem Pilskalna 

purva. 

No pagasta 4 kūdras atradnēm nozīmīgākā ir Ragu II (4.att.), kas daļēji atrodas 

arī Grundzāles pagastā. Augstvērtīgo kūdru iespējams izmantot visdažādākajiem 

mērķiem. 

3.2.2. Pazemes ūdeņi 

3.2.2.1. Kvartāra ūdensnesēji slāņi 

Ūdens horizontu slāņu biezums ir no dažiem desmitiem centimetru līdz pat 25 

m kēmu pauguros un osu grēdās. Kvartāra ieži, kaut poraini, tomēr neizceļas ar īpaši 

labu filtrāciju (1,5 – 3 m/dienn.). Ūdeņi ir bezspiediena, urbumu debiti nepārsniedz 5 

l/s, akām tie ir vēl zemāki un nepārsniedz 0,2 l/s. 

Ūdeņi vāji mineralizēti – līdz 0,4 g/l; galvenie komponenti – magnija un kalcija 

hidrogēnkarbonāti. Vietām novērojams organiskais piesārņojums. 
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2.TAB. MINERĀLO IZRAKTEŅU RESURSI PALSMANES PAGASTĀ 

Nr. kartē Resurss Nosaukums Platība, 
ha 

Kategorija Krāja, 
tūkst. m3 

Segkārtas 
biezums, m 

Derīgā slāņa 
biezums, m 

Piezīmes Literatūra 

13 Smilts Lankaskalni 4,4 C1 250 0,2-1,9 2,3-4,1 Ierīkots karjers [3], V, 6.piel., 
12. lpp. 

29 Smilts-

grants 

Pūķi 0,6 C1 39,0 2,5 6,5 No krājas 22,8 tūkst. m3 

zem gruntsūdens līmeņa 

[3], V, 6.piel., 

16. lpp. 

40 Smilts-
grants 

Zilie I 3,2 C1 322 3,2 14,0 Rauzas dabas lieguma 
teritorijā, tāpēc nav 

izmantojama 

[3], V, 6.piel., 
18.lpp. 

41 Smilts-
grants 

Zilie II 2,3 C1 146,4 0,2 6,1 Rauzas dabas lieguma 
teritorijā, tāpēc nav 

izmantojama 

[3], V, 6.piel. , 
18.lpp. 

55 Dolomīts Dzeņi 1852 A+B+C1 

C2 

6157,5 

290408 

0,2-3,5 

1,0-7,2 

13,5-19,4 

2,8-19,2 

Masīvs, stiprs, 
nevienmērīgi mālains. 

Palsmanes pagastā tikai 
neliela daļa. 

[3], V, 6.piel., 
23.lpp. 

3. TAB. KŪDRAS ATRADNES PALSMANES PAGASTĀ 

Kūdras fonda 
Nr. (arī kartē) 

Nosaukums 
Platība, ha Slāņa biezums, m 

Kategorija 
Krāja 

Piezīmes 
kopējā rūpnieciskā lielākais vidējais tūkst. m3 tūkst. t. 

2525 Bez nosauk. 58 38 2,7 1,8 P2 208 14 Lielākā daļa Grundzāles pagastā 

2548 Lielklaveišu4 40 21 1,0 0,5 - 105 11 40 ha nosusināti, maznozīmīga 

2549 Lūkupes 41 0 1,2 0,5 - 410  26 ha nosusināti, maznozīmīga 

2550 Ragu II 232 208 4,2 2,5 C2 5200 1116 Kurināšanai, mēslojumam, 
pakaišiem 

                                                 
4 Tā datu avotā, visticamāk, Lielkļavaisu. 
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3.ATT. LANKASKALNA 

SMILTS UN SMILTS-
GRANTS ATRADNE 

KVADRĀTA MALA = 100 M 
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4.ATT. RAGU II (NR.2550) UN LŪKUPES (NR.2549) KŪDRAS 

ATRADNES. 

KVADRĀTA MALA = 250 M 

Kopumā kvartāra ūdeņus bieži izmanto individuālajā ūdensapgādē, taču 

centralizētu sistēmu nozīmes tiem nav. Horizonts ir pilnīgi neaizsargāts pret 
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piesārņojumu. Tomēr, ievērojot attiecīgus sanitāros noteikumus, kvartāra ūdeņus var 

izmantot lokālām ūdensapgādes sistēmām ar nelielu patēriņu. Rajona ziemeļos 

sastopami kvalitatīvāki ūdeņi Baltijas – Kurzemes morēnas un starpmorēnu ūdens 

horizontos, taču Palsmanes pagastā to, diemžēl, nav. 

3.2.2.2. Pirmskvartāra ūdensnesēji slāņi 

Šie slāņi ir nozīmīgākie un perspektīvākie ūdens ieguvei Palsmanes pagastā. 

Šeit sastopams Pļaviņu-Katlešu ūdensnesējs komplekss. Tā dziļums svārstās no 

dažiem metriem līdz dažiem desmitiem metru; Palsmanes pagastam tipiskas vērtības 

ir 20 – 30 m. Kompleksu veido spiedienūdeņi. 

Urbumu debiti sasniedz pat 11,7 l/s. Ūdeņi ir mazmineralizēti (līdz 0,5 g/l), 

novērojami karbonāti, atsevišķos gadījumos arī sulfātu klātbūtne, kas liecina par 

ģipšakmens iegulām. 

Urbumu iekārtošana ir salīdzinoši lēta un izdevīga, kaut problēmas rada ūdens 

augstā cietība un dzelzs saturs. 

Arukilas-Amatas komplekss raksturīgs visai Valkas rajona teritorijai un ir 

galvenā ūdensgūtne arī Palsmanes pagastā. Komplekss atrodas zem Pļaviņu-Katlešu 

nogulumiem un tā biezums sasniedz pat 300 m. Iežiem raksturīga vidēja un laba (līdz 

10 m/dienn.) filtrācija. Parasti tie ir spiedienūdeņi, bet novērotas arī bezspiediena 

zonas. Urbumu debiti tuvojas 20 l/s. 

Mineralizācija vairumā gadījumu zema (līdz 0,5 g/l) un tikai atsevišķos 

gadījumos tuvojas 1,0 g/l. Diemžēl, ūdeņu vērtību samazina dzelzs klātbūtne; tās 

saturs var sasniegt pat 6,1 mg/l. Hidrogēnkarbonātu ūdeņiem raksturīga vidēja un 

liela cietība – 1,4 – 9 mg-ekv/l. 

Palsmanes pagastā Arukilas-Amatas slāņa salīdzinoši dziļuma dēļ šos ūdeņus 

nav racionāli izmantot, jo līdzvērtīgos Pļaviņu-Katlešu ūdeņus var iegūt ar daudz 

zemākām urbumu ierīkošanas un ekspluatācijas izmaksām. 

No apakšas kompleksu noslēdz Narvas ūdensnecaurlaidīgais horizonts. 

Zemāk esošajam Ķemeru–Pērnavas kompleksam raksturīgi urbumu debiti līdz 10 l/s. 

Ūdens raksturojumi ir līdzīgi Arukilas-Amatas kompleksam; atšķirīgais konstatējams 

hlorīdu klātbūtnē. Palsmanes pagastā šie ūdeņi atrodas ļoti dziļi un ir ar paaugstinātu 

sāļu saturu, tāpēc, neraugoties uz aizsargātību no virsmas, to izmantošana ūdens 

apgādei nav racionāla vai pat iespējama. 

Ordovika horizonts ir ūdens necaurlaidīgs un atdala Ķemeru-Pērnavas 

kompleksu no kembrija ūdeņiem, kuri veido zemāko ūdens horizontu Palsmanes 

pagastā. Šie augsta spiediena ūdeņi atrodas dziļi – vismaz 300 metru un ir sāļi – līdz 

pat 37 g/l. Galvenokārt tie ir hlorīdu ūdeņi ar paaugstinātu broma un bora saturu. 

Attiecīgi, šiem ūdeņiem nav nozīmes ūdens apgādē. 
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4.TAB. ARTĒZISKIE URBUMI PALSMANES PAGASTĀ 

Urbuma 
id.nr. 

Nosaukums Īpašnieks 
Ģeogr. koordinātas LKS-92 

Z.plat. A.gar. X Y 

P500334 Palsmane-centrs Palsmanes 

pagasta padome 
57°23’15” 26°10’46” 631 067 362 929 

P500022 Vērzemnieki-
Torņkalns 

SIA “Palsmane” 57°22’53” 26°09’57” 629 842 361 969 

P500023 Palsmanes 
speciālā skola 

Palsmanes 
speciālā skola 

57°23’11” 26°11’24” 631 298 362 745 

P5000255 “Rubeņi” ZS “Rubeņi” 57°23’35” 26°12’17” 632 608 363 285 

P5000246 Lejasgrīvas ZS “Lejasgrīvas” 57°23’48” 26°11’50” 631 897 363 805 

P500005 Stariņi ZS “Stariņi” 57°23’20” 26°08’56” 628 978 362 617 

P500135 Līvas-V, Nr.1 SIA “Līvas-V” 57°23’16” 26°11’43” 631 681 362 467 

P500655 Līvas-V, Nr.2 SIA “Līvas-V” 57°23’15” 26°11’44” 631 709 362 460 

P500234 Silnieki ZS “Silnieki” 57°23’37” 26°07’13” 627 365 365 042 

Palsmanes pagasts ietilpst Valkas rajona IV ūdensapgādes teritorijā, kuru 

raksturo sekojoši rādītāji: 

 iespējamais horizonts, nav ieteicams – Arukilas-Amatas; 

 galvenais horizonts – Pļaviņu-Katlešu, 

 reālie urbumu debiti – 0,5-1,5 l/s, 

 ūdensvadāmības koeficients – 400 – 2400 m2/dienn., 

 nostāšanās līmenis - -3,5 – 35 m. 

Kvartāra gruntsūdeņi vērtējami kā ļoti vāji aizsargāti pret piesārņojumu, kurš 

iekļūst no virsmas. 

Spiedienūdeņus sedz vāji caurlaidīgi slāņi. Tie vērtējami kā relatīvi vai pat labi 

aizsargāti, izņemot atsevišķas vietas Palsas ielejā, kur aizsardzība ir nepietiekama 

mazcaurlaidīgo kvartāra nogulumu slāņa nelielā biezuma dēļ. Stingrā režīma 

aizsargjosla tiek noteikta pēc piesardzības principa, uzskatot ūdensnesējus slāņus par 

relatīvi aizsargātiem. Saskaņā ar LR MK Noteikumu nr. 8 no 05.01.1999 “Aizsargjoslu 

ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”7 8.1.2.p., stingrā režīma 

aizsargjoslas platums šādiem urbumiem tiek noteikts 30 m (urbumam Nr. P500024 

45 m). Bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas var tikt noteiktas pēc papildus 

ģeoloģiskās izpētes datiem; šobrīd šāda izpēte nav veikta, bet esošie dati nav 

pietiekami attiecīgo aizsargjoslu noteikšanai. 

                                                 
5 Tas pats, kas P500809 “Lūkupe”. Mainījies nosaukums, jo ZS “Rubeņi” nopirkusi urbumu no SIA 

“Palsmane”. 

6 Tas pats, kas P500391 “Kalnagrīvas”. Mainījies nosaukums, jo ZS “Lejasgrīvas” nopirkusi urbumu no 

SIA “Palsmane”. 
7 Normatīvo aktu precīzi nosaukumi un pēdējās redakcijas (grozījumu) datumi minēti 7.2.1. nodaļā. 
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3.2.3. Virsmas ūdeņu resursi 

Palsmanes pagastā nav kaut cik ievērojamu virsmas ūdeņu. Lielākās upes ir 

Palsa, Šepka, Rauza, Kļavaisa un Vizla. Palsas gultne meliorācijas rezultātā vietām ir 

stipri mainīta, atsevišķas tās daļas ieguvišas Jaunpalsas nosaukumu, bet pagasta 

ziemeļdaļā upes agrākā gultne – Vecpalsas nosaukumu. 

Divas mazākas ūdensteces – Kumeļupe un Ķeņģu strauts meliorācijas rezultātā 

ir iztaisnotas un faktiski ir meliorācijas kanāli. Ūdensteces uzskatāmas par tīrām vai 

nosacīti tīrām, vienīgi Palsa apdzīvotās vietas robežās uzskatāma par vāji piesārņotu. 

Uz Palsas un Rauzas pie Palsas HES un Rauzas dzirnavu dīķa izveidoti 

uzpludinājumi attiecīgi 4,98 un 7,59 ha platībā. Pie Palsas uzpludinājuma, kas 

izveidots 2003.g., darbojas mazā HES ar 110 kW jaudu, Rauzas dzirnavezera 

izveidošanas laiks nav zināms. Kādreiz tur darbojušās dzirnavas, bet tagad tam ir 

galvenokārt estētiska nozīme. Divi uzpludinājumi atrodas arī uz Kļavaisas, to platības 

ir 3,18 un 2,02 ha, bet tie nav saistīti ar šobrīd eksistējošu saimniecisko darbību. 

Upes ir mazas, ar nelieliem straumes ātrumiem un bez izteiktiem stāvkrastiem, 

tāpēc krastu erozija nav novērojama. Nav novēroti arī plūdi; iespējamais to 

apdraudējums ir nenozīmīgs. Oficiālu peldvietu pagastā nav. Iedzīvotāji izmanto 

Rauzas dzirnavu dīķi, Kļavaisas uzstādinājumus un privātos dīķus; HES 

ūdenskrātuvē peldēties nav atļauts. 

3.3. DABAS AIZSARGĀJAMĀS TERITORIJAS 

Palsmanes pagastā īpaši aizsargājamas teritorijas ir: 

 dabas liegums Rauza (Natura 2000 teritorija), 

 dabas liegums Šepka (Natura 2000 teritorija), 

 Palsmanes parks (dabas piemineklis). 

Teritorijā ir pieci mikroliegumi (LVĢMA datu bāzes kodu nr. 306, 446, 447, 448 

un 454) un divi LVĢMA datu bāzē reģistrēti dižkoki (viens no tiem faktiski Variņu 

pagastā). 

3.3.1. Rauzas dabas liegums 

Lieguma platība ir 970 ha, tas ietver daļu Rauzas upes baseina Valkas rajona 

Palsmanes un Launkalnes pagastos. Aizsardzības prioritāte ir ļoti augsta. 

Lieguma teritorijā mīt sugas, kas minētas Bernes konvencijas III pielikumā un 

EU direktīvas 92/43/EEC II, IV un V pielikumā. II pielikumā iekļautajām sugām 

nepieciešama aizsargājamas teritorijas izdalīšana. Šeit mītošās aizsargājamās sugas 

ietilpst arī Latvijas Sarkanās grāmatas 1. kategorijā. Konkrētāka informācija nav 

izpaužama saskaņā ar MKN Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas aizsargājamo vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8. punkta prasībām. 

Upei šajā posmā ir dabiska gultne, tomēr upes ekosistēmas stāvoklis nav ideāls, 

kompleksi realizējot upes baseina menedžmentu to varētu būtiski uzlabot un panākt 

aizsargājamo sugu dabiskās pašatjaunošanās spējas pilnīgu atgūšanu. 
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Plānotajā lieguma teritorijā upes krastos saglabājusies ideāla aizsargjosla, kuru 

veido pārsvarā dažādi mežu biotopi. Mežs upes aizsargjoslā ir būtisks nosacījums, kas 

realizē aizsargjoslas pozitīvu ietekmi uz upes ekosistēmas stāvokli, jo meža veģetācija 

darbojas kā virszemes ūdeņu noteces filtrs. Rauzai šajā posmā ir dabiska gultne ar 

visiem substrāta struktūras elementiem. Vietām ir sastopami bebri, kam ir ļoti 

nelabvēlīga ietekme, jo iznīcina nepieciešamos biotopus - upju straujteces posmus. 

Plānotā dabas lieguma tuvumā atrodas samērā daudz apdzīvotas vietas un 

atsevišķas mājas. Rauzu un tās pietekas apdraud no šim vietām nākošais ūdens 

piesārņojums, meliorācijas grāvju ievadīšana, pieteku iztaisnošana upē, kā arī 

neprognozējamas cilvēku darbības (piemēram, nelikumīga nelielu dambju 

veidošana). Iespējams, ka šeit notiek arī nelikumīga lašveidīgo zivju ieguve. 

3.3.2. Šepkas dabas liegums 

Lieguma platība ir 373 ha, tas atrodas Valkas rajona Palsmanes un Variņu 

pagastu teritorijās Šepkas upes baseinā. Aizsardzības prioritāte ir ļoti augsta. 

Aizsargājamo sugu un teritorijas raksturojums, teritorijas stāvoklis un 

problemātika visumā ir tādi paši, kā Rauzas liegumam. Papildus var minēt Šepkas 

lejtecē izveidotā aizsprosta nelabvēlīgo ietekmi. 

5.TAB. KADASTRA NUMURI ZEMES GABALIEM, KAS PILNĪGI VAI DAĻĒJI IETILPST 

NATURA 2000 TERITORIJĀS. 

94740010001 94740010043 94740010112 94740020035 94740020075 94740030031 

94740010003 94740010048 94740010114 94740020036 94740020081 94740030033 

94740010007 94740010062 94740010146 94740020037 94740020082 94740030037 

94740010011 94740010064 94740010147 94740020038 94740020083 94740030038 

94740010013 94740010065 94740020001 94740020039 94740030001 94740030039 

94740010014 94740010066 94740020003 94740020040 94740030002 94740030040 

94740010015 94740010067 94740020004 94740020041 94740030003 94740030041 

94740010019 94740010068 94740020013 94740020042 94740030006 94740030043 

94740010021 94740010069 94740020017 94740020046 94740030007 94740030045 

94740010024 94740010073 94740020020 94740020048 94740030010 94740030048 

94740010026 94740010079 94740020022 94740020049 94740030012 94740030051 

94740010029 94740010081 94740020023 94740020052 94740030016 94740030052 

94740010030 94740010091 94740020024 94740020053 94740030018 94740030052 

94740010033 94740010092 94740020025 94740020056 94740030025 94740030081 

94740010038 94740010093 94740020027 94740020057 94740030026 94740040248 

94740010039 94740010104 94740020029 94740020074 94740030028 94740050014 

Divdesmit viena zemes gabala kadastra numurs pēc VZD datiem nav 

identificējams, bet tie redzami kartogrāfiskajā materiālā. 
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NATURA 2000 teritorijā neietilpst, bet Rauzas dzirnavu ezeram pieguļ zemes 

gabali ar numuriem 94740020009, 94740020051 un 94740020054. 

Ja šajos zemes gabalos tiek plānota apbūve vai kāda saimnieciska darbība, kas 

var ietekmēt vidi, tai nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums un detālplānojuma 

izstrāde. Sevišķi stingri ierobežojams vides piesārņojums: NATURA 2000 teritorijās 

notekūdeņu emisijas vispār nav pieļaujamas, bet šai teritorijai un Rauzas 

dzirnavezeram piegulošajās teritorijās nav pieļaujama neattīrītu nekāda veida 

notekūdeņu noplūde dabas vidē, izņemot individuālajos ūdens bioloģiskās attīrīšanas 

dīķos, ja tādi tiek ierīkoti. 

3.3.3. Citi pasākumi Palsas, Rauzas un Šepkas ūdens aizsardzības 

uzlabošanai 

Saskaņā ar MKN Nr. 118 no 2002. gada 12. marta “Noteikumi par virszemes un 

pazemes ūdeņu kvalitāti”, Palsa, Rauza un Šepka minētas prioritāro zivju ūdeņu 

sarakstā. Upes ir maz piesārņotas, tomēr virkne pasākumu stāvokļa uzlabošanā ir 

iespējama un mērķtiecīga. 

Uz visām upēm aizliegts būvēt jaunas hidroelektrostacijas. To nosaka arī 

Valkas rajona teritorijas plānojums. Vēlama bebru skaita samazināšana, it īpaši Rauzā 

un Šepkā, jo tur ļoti svarīga lašveidīgo zivju populācijas saglabāšana un palielināšana. 

Šai pat nolūkā Rauzā un Šepkā ūdens apskābekļošanas uzlabošanai ir ieteikts veidot 

laukakmeņu krāvumus, kas nav šķērslis zivju migrācijai un neietekmē upju caurteci. 

Pēdējo nedrīkst kritiski ietekmēt arī jau esošo Rauzas dzirnavu un Palsmanes HES 

darbība. Pirmām kārtām, jānodrošina, lai caurtece caur šīm hidrotehniskajām būvēm 

nodrošinātu pietiekamu ūdens līmeni lejpus aizsprostiem arī mazūdens periodā. 

Rauzas un Šepkas dabas liegumiem ūdeņu aizsardzības pasākumu detalizācijai 

jāizstrādā attiecīgi dabas aizsardzības plāni. 

Palsā nav pieļaujama neattīrītu un nenormatīvi attīrītu notekūdeņu ieplūšana 

no Palsmanes ciema attīrīšanas iekārtām. Šobrīd reāli tāda arī nenotiek, jo attīrīšanas 

iekārtas darbojas normāli. Ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslās arī nav pieļaujama 

izsmeļamo bedru satura un kūtsmēslu izvešana uz lauka, intensīva minerālmēslu un 

augu aizsardzības ķīmisko līdzekļu lietošana. 

Rauzas un Šepkas liegumiem apstiprināti dabas aizsardzības plāni. 

3.3.4. Mikroliegumi Palsmanes pagastā  

Teritorijā ir pieci mikroliegumi (LVĢMA datu bāzes kodu nr. 306, 446, 447, 448 

un 454). Četri no atrodas zemes vienībās ar kadastra Nr. 94740070069, 94740040068 un 

94740050017). Piektais mikroliegums nav identificējams, jo Valsts mežu dienesta un 

LVĢHMA sniegtās meža kvartālu un nogabalu numerācijas ir atšķirīgas, bet VMD 

šāda lieguma esamību noraida. 
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3.3.5. Dižkoki 

Pie Lankaskalna atrodas parastā priede (Pinus sylvestris L.) 
6.TAB. LANKASKALNA DIŽPRIEDES PĒDĒJĀ APSEKOJUMA DATI [3] 

Apsekojuma datums 27.10.1994 

Datu avots Nacionālā botāniskā dārza dendrofloras laboratorija 

Apkārtmērs 2,94 

Apkārtmēra mērīšanas augstums 1,3 

Augstums 26 

Stumbru skaits 1 

Veselības stāvoklis Nav zināms 

Statuss Dzīvs 

Apraksts Rietumu pusē apkaltuši zari, dienvidu pusē palikuši dzīvi 

Datubāzē [3] Palsmanes pagastam piedēvētais Vilciņu dižozols faktiski atrodas 

Variņu pagastā. 

3.3.6. Palsmanes pils parks 

Palsmanes pils parkam ir aizsargājamu dendroloģisko stādījumu statuss. Ir 

izstrādāts un tiek ieviests dzīvē parka atjaunošanas projekts. 

 

5.ATT. PALSMANES PILS PARKS 
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3.4. PIESĀRŅOTĀS UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTĀS TERITORIJAS 

Pašvaldības teritorijā ir divi šāda veida riska objekti. 

Sadzīves atkritumu izgāztuve “Kangarkalni” ir slēgta kopš 2004. gada. Ir 

pieņemts lēmums to rekultivēt. Izgāztuve iekļauta nacionālajā programmā ES 

struktūrfondu apsaimniekošanā “Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu 

izgāztuvju rekultivācija” (lēmuma kopija pievienota II. daļā “Pielikumi”). 

Rekultivācijas projekts sākas 2005. gadā. Pēc rekultivācijas objekta potenciālā 

bīstamība būs samazināta līdz minimumam. 

Patlaban nekādi rekultivācijas pasākumi vēl nav veikti. Taču ir jau uzsākta 

sadarbība ar Latvijas atkritumu apsaimniekošanas organizāciju LASA, kas ir sniegusi 

atbilstošas konsultācijas. 

Minerālmēslu noliktava pieder SIA “Palsmane”. Kopš 2004. gada tā netiek 

izmantota un arī tās turpmāka izmantošana nav paredzēta. Lai samazinātu izmaksas, 

minerālmēslus no piegādātāja noliktavas pieved uz lauka tieši pirms to iestrādāšanas 

procesa. Līdz ar to minerālmēslu glabāšana kā piesārņojuma bīstams process tiek 

pilnīgi izslēgta. Noliktavas grīda ir betonēta un hidroizolēta, bet minerālmēslu 

glabāšanas tehnoloģija savulaik ievērota korekti. SIA “Palsmane” valdes 

priekšsēdētājs to pamatoja ar apstākli, ka jebkurš minerālmēslu noplūdes gadījums 

uzlūkojams kā konkrēts ekonomisks zaudējums un tāpēc vien tādi gadījumi netiek 

pieļauti. Tas ļauj izteikt pieņēmumu, ka noliktavas apkārtne ar minerālmēslu 

komponentiem nav piesārņota, kaut gan attiecīgi pētījumi nav veikti. 
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4.  PALSMANES PAŠVALD ĪBAS 

CILVĒKVIDE  

4.1. PALSMANES PAGASTA DEMOGRĀFIJA 

Palsmanes pagasts iedzīvotāju skaita ziņā ir neliels un atrodas tālu zem 

administratīvi teritoriālās reformas noteiktā minimuma kritērija – 5000. 

7.TAB. GALVENIE DEMOGRĀFISKIE RĀDĪTĀJI 2004. GADA SĀKUMĀ 

 Reģistrēti Mutiski Noņemti  Reģistrēti Mutiski Noņemti 

Iedzīvotāju 

skaits 
1054 2 8 Dzimumvecumstruktūra 

Nacionālais sastāvs 
Līdz darbaspē-
jas vecumam 

189 1 1 

Latvieši 1021 2 6 vīrieši 88   

Citi 18   sievietes 101 1 1 

Krievi 15  2 
Darbaspējas 
vecumā 

653 1 7 

Bērni vīrieši 323 1 3 

0-6 62 1 0 sievietes 330  4 

vīrieši 33   
Virs darbaspē-
jas vecuma 

212 0 0 

sievietes 29 1  vīrieši 62   

7-18 231 1 1 sievietes 150   

vīrieši 113 1  Statuss 

sievietes 118  1 Pilsonis 1035 2 6 

Dzimumsastāvs Nepilsonis 19  2 

vīrieši 581 1 5 

sievietes 473 1 3 

Iedzīvotāju skaita dinamika sīki analizēta darbā [4]; diemžēl, šie dati attiecas uz 

agrākiem laika periodiem. Variņu pagasta atdalīšana 1991. gadā neļauj pilnīgi korekti 

veikt datu salīdzināšanu ilgākā laikposmā. 

Tomēr vispārējās tendences ir redzamas. Laikā līdz XX g.s. 80. gadu beigām 

novērojams stabils pieaugošas dzimstības posms, kas, pat neraugoties arī uz mirstības 

pieaugumu, ļāva uzturēt visumā stabilu dabiskā pieauguma rādītāju. Lūzuma punkts 

ir deviņdesmito gadu vidus, kad pēc neliela pieauguma maksimuma 1993. gadā, 

mirstība sāk pārsniegt dzimstību un dabiskais pieaugums kļūst negatīvs. Tendence, 

diemžēl, turpina pastiprināties, kaut arī pēdējos divos gados, iespējams, iezīmējas 

zināma stabilizācija (6.att., 9.tab.). 



Palsmanes pagasta teritorijas plānojums 

Paskaidrojuma raksts.  26.lpp. 

Iedzīvotāju skaita dinamika
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6.ATT. IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA PALSMANES PAGASTĀ 

1981. – 2004. GADĀ. 

Iedzīvotāju sastāva vecuma struk-

tūra (7.att.) un dzimuma – vecuma sa-

stāvs (8.att.) ļauj apgalvot, ka stabilizācija 

varētu būt ar nelielu tendenci uz situ-

ācijas uzlabošanos. Darbaspējas vecumā 

(DSV) atrodas lielāka daļa iedzīvotāju, 

nekā tas ir daudzās citās valsts teritorijas 

daļās (tipisks rādītājs ir ap 55% pie tādas 

pašas bērnu skaita daļas – 18 – 20%. 

Kardinālai situācijas izmaiņai optimismu 

nedod tomēr mazais bērnu skaits, kā arī 

jaunu cilvēku emigrācija, meklējot 

mācību un darba iespējas lielākos centros 

Latvijā vai pat ārzemēs. 

Iedzīvotāju vecumstruktūra

Līdz 

DSV

18%

DSV

62%

Virs 

DSV

20%

 

7.ATT. PALSMANES PAGASTA IEDZĪVOTĀJU 

VECUMSTRUKTŪRA. 

Variņu pagasta 
atdalīšana 
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8.ATT. PALSMANES IEDZĪVOTĀJU DZIMUMA – VECUMA STRUKTŪRA. 

Analizējot iedzīvotāju kopskaitu, jāievēro arī korekcijas rādītājos, ko ienes 

speciālās internātskolas klātbūtne (to ilustrē 8. tabula), jo tajā nokļūst audzēkņi no 

lielas teritorijas. Tomēr uz kopējām demogrāfiskajām tendencēm tās iespaids nav 

liels. 

8.TAB. SPECIĀLĀS INTERNĀTSKOLAS IETEKME UZ PAGASTA DEMOGRĀFIJU 

Gads Npag Nsk-int Nrez D M Pd 
Uz 1000 iedzīvotājiem 

D M Pd 

1991 1240 148 1092 26 18 8 23,8 16,5 7,3 

1992 1251 145 1106 22 10 12 19,9 9,0 10,9 

1993 1280 130 1150 26 13 13 22,6 11,3 11,3 

1994 1283 123 1160 10 16 -6 8,6 13,8 -5,2 

Paskaidrojumu tabulai: 

D – dzimstība, 

M – mirstība, 

Pd – dabiskais pieaugums 

Npag – pagasta iedzīvotāju skaits 

Nsk-int – internāta audzēkņu skaits 

Nrez = Npag – Nsk-int 
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9.TAB. IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA PALSMANES PAGASTĀ 1981. – 2004.G. 

Gads Gada sākumā Dzimuši Miruši Dab. pieaug. Meh.pieaug. Gada beigās Reģ. laulības 

1981 2203 39 29 10 n/d 2213  

1982 2187 44 27 17 -26 2204  

1983 2192 38 36 2 -12 2194  

1984 2199 35 30 5 5 2204  

1985 2223 37 28 9 19 2332  

1986 2214 45 28 17 -118 2231  

1987 2208 53 27 26 -23 2234  

1988 2198 45 30 15 -36 2213  

1989 2193 56 41 15 -20 2208  

1990 2276 48 36 12 68 2288  

1991 1240 26 18 8 -1048* 1248  

1992 1251 22 10 12 3 1263  

1993 1280 26 13 13 17 1293  

1994 1283 10 16 -6 -10 1277  

1995  10 9 1   2 

1996  11 15 -4   6 

1997  13 12 1   4 

1998  11 13 -2   0 

1999  10 15 -5   4 

2000  8 19 -11   3 

2001 1242  10 14   5 

2002 1051 6 11 -5   1 

2003 1054 9 8 1   4 

2004 1054 12 12 0   2 

* - Variņu pagasta teritorijas atdalīšana 
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4.2. APDZĪVOTĪBAS STRUKTŪRA 

Palsmanes pagasts ir samērā reti apdzīvota teritorija; apdzīvotības vidējais 

blīvums ir 10,5 cilv/km2. Tomēr Valkas rajonā tikai Smiltenes pagastā tas ir lielāks (18 

cilv./km2). 

Lielāka iedzīvotāju koncentrācija novērojama vienīgajā pagasta vidējciemā – 

Palsmanē. Pagastā ir arī trīs mazciemi – Mālejas, Pūķi un Rauza un viens skrajciems – 

Cepļi. Pārējie iedzīvotāji dzīvo lauku viensētās, kas visvairāk sastopamas pagasta 

centrālajā un ziemeļrietumu daļā. Daļa no tām ietilpst formāli neklasificētas 

apdzīvotās vietās, kam vairāk piemērojams vietas nosaukuma jēdziens un kas sastāv 

no skaitā nedaudzām attālu izvietotām saimniecībām. Tādas vietas ir Kļavaisi, 

Lankaskalns un Mačāni (par iedzīvotāju skaitu pēdējā nav oficiālu datu). 

10.TAB. PALSMANES PAGASTA APDZĪVOTĀS VIETAS 

Apdzīvotā vieta 
Iedzīvotāju skaits 

Statuss 
1996 [5] 2002 (pagasta dati) 

Palsmane 860 727 Pagasta centrs 

Rauza 71 68 Apdzīvota vieta 

Mālejas 22 43 Teritorija ar nosaukumu 

Pūķi 12 30 Teritorija ar nosaukumu 

Cepļi 22 25 Teritorija ar nosaukumu 

Lankaskalns nav datu 15 Teritorija ar nosaukumu 

Mačāni nav datu 10 Teritorija ar nosaukumu 

Apdzīvotības struktūra atspoguļo-

jas arī plānošanas ietvaros notikušās 

iedzīvotāju aptaujas rezultātos (9. att.), 

kaut gan zināmā mērā sadalījumu 

ietekmē arī aptaujas iztvēruma veidoša-

nās: pašvaldības centra iedzīvotājiem 

anketas bija vieglāk pieejamas un, kas ir 

vēl būtiskāk, tās arī ērtāk nogādājamas 

savākšanas vietās. 

Robežas ir noteiktas apdzīvotajām 

vietām Palsmane un Rauza. Palsmane ir 

pašvaldības administratīvais centrs, bet 

Rauza – lielākā no pārējām apdzīvotām 

vietām, kura vēsturiski arī ir bijusi 

pagasta centrs un saglabājusi atbilstošu 

apdzīvotības un apbūves struktūru. 

Pārējās apdzīvotās vietās šādas 

struktūras nav, tomēr tām ir sava identi-

Dzīves vieta

Palsm anē

71%

citur 

pagasta 

teritorijā

29%

 

9.ATT. APTAUJAS RESPONDENTU DZĪVES 

VIETAS ATRAŠANĀS 
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tātes nozīme. Tāpēc tās ir izdalītas kā teritorijas ar kopīgu “vietas” nosaukumu bet bez 

īpaši noteikta apdzīvotās vietas – ciema statusa, kā lauku teritorijas daļa. 

Izziņas un plānotāja piezīme 

Saskaņā ar [5], par ciemu definē lauku apdzīvotu vietu ar koncentrētu apbūvi, 

kurā attālums starp apbūvētajām teritorijām nepārsniedz 200 m robežu. Ciemu 

robežās jāietilpst arī tām mājām, kas atrodas pie objektiem (skolas, slimnīcas, pasta 

nodaļas, u.c.), kuri sociālekonomis-ki saistīti ar ciema blīvi apbūvēto daļu, atrodas no 

tās lielākā attālumā, nekā 200 m, taču ne tālāk par 500 metriem. 

Lielciems ir lauku apdzīvotā vieta ar vismaz 400 pastāvīgajiem iedzīvotā-jiem 

un tādiem infrastruktūras objek-tiem, kā vidusskola, pasts un veselības aprūpes 

iestāde, novietotiem ne tālāk, kā 4 km no apdzīvotās vietas centra. Liel-ciema 

kategorijā ieskaitāmas arī šiem kritērijiem neatbilstošas apdzīvotās vietas ar vairāk 

nekā 1000 pastāvīgajiem iedzīvotājiem. 

Vidējciems ir lauku apdzīvotā vieta ar vismaz 100 pastāvīgajiem iedzīvotājiem, 

kā arī vismaz vienu no sekojošiem infrastruktūras objektiem: vispārizglītojošo skolu, 

pastu, veselības aprūpes iestādi, pašvaldības iestādi, baznīcu. Ja apdzīvotajā vietā ir 

darbojošies vismaz 3 no iepriekšminētajiem objektiem, tad pastāvīgo iedzīvotāju 

skaits var būt arī mazāks par 100. Vidējciema statusu iegūst arī apdzīvotās vietas ar 

200 – 400 iedzīvotājiem, ja augšminētie kritēriji neizpildās. 

Mazciems ir lauku apdzīvotā vieta ar kompaktu apbūvi, kuru veido vismaz 5 

saimniecības. To skaits var būt arī mazāks (bet ne mazāks par 3), ja apdzīvotajā vietā ir 

sabiedriska rakstura celtne – veikals, mežniecība, stacija, pasts, skola, u.tml. 

Skrajciems ir vismaz no 4 saimniecībām veidota viensētu grupa bez kompaktas 

apbūves, kuras iedzīvotāji vēsturiski uzskata par vienotām un apzīmē tās ar vienu 

nosaukumu. 

Piezīme: kā nozīmīgu augšminētās klasifikācijas trūkumu jāatzīmē 

uzņēmējdarbības infrastruktūras objektu klātbūtnes neievērošana. Nedrīkst aizmirst, 

ka aktīva uzņēmējdarbība veicina arī pārējās infrastruktūras attīstību, tāpēc apdzīvotu 

vietu nedrīkst uzlūkot tikai kā sociālo objektu un iedzīvotāju kopumu. 

4.3. ZEME UN ZEMES REFORMA 

Ar Augstākās padomes lēmumu “Par agrāro reformu Latvijas Republikā” 1990. 

gada 13. jūnijā sākās zemes reformas 1 kārta. LR likuma “Par zemes komisijām” 1990. 

gada 10. jūlijā paredzētā kārtībā tika izveidota zemes komisija. Vēl 1990. gada 21. 

novembrī tika pieņemts likums “Par zemes reformu LR lauku apvidos”. 

Zemes komisijā līdz 1991. gada 20. jūnijam bija jāiesniedz iesniegumi par 

zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā. Līdz 1991. gada 20. jūnijam Palsmanes pagasta 

zemes komisijā reģistrēti 327 zemes pieprasījumi. Uz zemes kompensācijas 

sertifikātiem pieteikušies 148 bijušo zemes īpašumu mantinieki. 
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1991. gada 24. decembri Palsmanes pagasta zemes komisija izskata pagasta 

zemes ierīcības pirmprojektu, atļauj to saskaņot ar likumā paredzētam instancēm, 

veikt platību aprēķinus un izstrādāt tehnisko projektu. 

Ar Palsmanes pagasta TDP 1992. gada 11. februāra 19. sasaukuma 16. sesijas 

lēmumu tiek apstiprināts pagasta zemes ierīcības projekts. Projektā tika ietverts: 

 94 zemnieku saimniecības; 

 139 piemājas saimniecības; 

 pagasta padomei 456 ha. Vidējā zemes kadastrālā vērtība Palsmanes pagastā - 

115 Ls/ha. 

 1992. gadā sāka īstenot Palsmanes pagasta zemes reformas II kārtu: 

 īpašuma tiesības atjaunoja bijušajiem zemes īpašniekiem un to mantiniekiem; 

 par samaksu tika nodotas īpašumā pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes. 

Iesniegumi uz īpašuma tiesību atjaunošanu bija iesniedzami līdz 1992. gada 31. 

decembrim. Zemes reformas II kārtas projektā bija iekļauts: 

 kopējā zemes platība-9953,0 ha; 

 kopējā mežu platība - 5296,3 ha; 

 privātpersonu apsaimniekojamā platība - 6497,3 ha; 

 paju sabiedrības kopplatība - 634,4 ha; 

 zemes kopplatība zemnieku saimniecībās - 5356,6 ha; 

 valsts mežsaimniecības zemes - 3884,6 ha. 

Atbilstoši likumam “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 

Palsmanes pagastā brīvās, valstij piekrītošās zemes tika pakļautas privatizācijai 

fiziskām personām par sertifikātiem. Tādas Palsmanes pagastā ir 33 zemes nogabalos 

ar kopējo platību 102,3 ha. Palsmanes pagasta pašvaldībai tika piešķirta zeme 290,8 ha 

kopplatībā iedzīvotāju personīgo palīgsaimniecību uzturēšanai. 

Nobeidzot zemes reformu var izvērtēt tās pozitīvās un negatīvās tendences: 

1. Zemes reformas laikā Palsmanes pagastā veicināja pozitīvās tendences 

- 1.1. privātuzņēmēju rašanos lauku apvidos; 

- 1.2. tiek atjaunotas īpašuma tiesības tās patiesajiem zemes īpašniekiem vai 
viņu mantiniekiem; 

- 1.3. tiek apmierināti visi potenciālie zemes apsaimniekotāji un piešķirta 
viņiem zeme īpašumā par samaksu; 

- 1.4. zemes reforma stimulē zemes apsaimniekošanu un rada veselīgu 
konkurenci lauksaimniecības produkcijas ražošanā; 

- 1.5. rada priekšnoteikumus jaunu konkurētspējīgu lauksaimniecības un 
rūpniecības uzņēmumu veidošanai; 

- 1.6. veicina tirgus attiecības starp juridiskajām un fiziskajām personām. 
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2. Negatīvās tendences: 

- 2.1. lauksaimniecībā izmantojamā zeme tika sadalīta daudzos sīkos zemes 
gabalos (1 - 10 ha); 

- 2.2. LR likumdošanas rezultātā, kura nestimulē lauksaimniecisko ražošanu, 
zemnieku saimniecības nīkuļo; 

- 2.3. nestimulē jauno zemes īpašnieku atgriešanos laukos un viņu atgūto 
mantoto īpašumu apsaimniekošanu; 

- 2.4. zināmas grūtības radīja nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšana; 

- 2.5. bijušo lauksaimniecības kopsaimniecības ražošanas ēku, kas tika nošķirtas 

par pajām, nelietderīga izmantošana vai to izlaupīšana; 

- 2.6. esošo meliorācijas sistēmu daudzie īpašnieki, kā rezultātā sistēmas netiek 

koptas un daudzas jau ir avārijas stāvoklī; 

- 2.7. lauksaimnieciski izmantojās zemes aizaug ar krūmiem un nezālēm. 

Palsmanes pagasta zemes

53,1%

35,3%

1,2%

0,8%

1,6%

1,9%

5,1%

1,0%

Meži LIZ Pārējās Zem ūdeņiem Krūmāji Ceļi Pagalmi Purvi
 

10.ATT. PALSMANES PAGASTA ZEMJU SADALĪJUMS PĒC 

LIETOŠANAS VEIDA 

Analizējot zemju sadalījumu Palsmanes pagastā pēc to rakstura, redzam, ka 

dominē meži – tie aizņem vairāk, nekā pusi no teritorijas. Otrā vietā atrodas 

lauksaimniecības zemes, kuru īpatsvars ir 35%. Pārējām zemēm – purviem, ūdeņiem, 

apbūvei, tehniskajām infrastruktūrām, u.c., tātad, paliek mazāk, nekā 15%. 

Lielāko daļu lauksaimniecības zemju aizņem aramzeme – 60%. Gandrīz visa 

pārējā zeme apmēram vienādi sadalās pļavās un ganībās. Augļudārzu daļa ir 

nenozīmīga. Šāds LIZ sadalījums ir visai raksturīgs Latvijas lauksaimniecībai kopumā 

un ilustrē tās ražošanas struktūru – augkopības un lopkopības attiecības. 
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11.ATT. LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMO ZEMJU SADALĪJUMS 

PĒC LIETOŠANAS VEIDA 

Zemes īpašumu un lietojumu platību sadalījums

46,6%

35,4%
6,2%
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1,2%
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0,03%

0,63%

Fizisko personu īpašumi Valsts pārvaldes institūciju l ietojumi

Juridisko personu l ietojumi Fizisko personu l ietojumi

Pašvaldību l ietojumi Pašvaldību īpašumi

Juridisko personu īpašumi Brīvā valsts zeme

Valsts īpašumi Jaukta statusa kopīpašumi
 

12.ATT. ZEMES ĪPAŠUMU UN LIETOJUMU PLATĪBU SADALĪJUMS 

PALSMANES PAGASTĀ 
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Zemes īpašnieku vidū pār-

svars ir fiziskajām personām – 

viņu īpašumi un lietojumi kopā 

veido vairāk nekā pusi no visām 

zemēm. Vairāk, nekā trešdaļa 

zemju pieder valstij – galvenokārt 

tās ir VAS “Latvijas Meži” 

apsaimniekotās mežu teritorijas. 

Ziņas par zemes īpašu-

miem sniedz arī iedzīvotāju ap-

tauja. Lielākajai daļai responden-

tu vai viņu ģimeņu pieder zemes 

īpašumi. To nav tikai trim res-

pondentiem, no kuriem vienam 

tā piederējusi agrāk, bet tagad 

atsavināta. 

Tikai astotā daļa respon-

dentu atzīmē, ka viņi vēlētos 

veikt savu zemju transformāciju, 

pārveidojot tās par meža zemēm. Acīmredzot, pietiekami labi iekopto 

lauksaimniecības zemju apsaimniekošana vairumā gadījumu sevi attaisno; daļēji arī 

ainavas saglabāšanas nolūkos transformācijas iespējas nav īpaši populāras. 

Zemes transformācijas plāni
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82%

6%

0,00%

lauksaimniecības zemi

par meža zemi

citu  (nav)

nep lānojam
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14.ATT. APTAUJAS RESPONDENTU ZEMES TRANSFORMĀCIJAS 

VĒLMES 

Zeme

58%

12%

6%

12%

12%

ir galvenokārt īpašum ā ir galvenokārt lietojum ā

zem e ir piederējusi agrāk zem es īpašum s nav piederējis

neatbildēja

 

13.ATT. APTAUJAS RESPONDENTU ATIECĪBA PRET ZEMES 

ĪPAŠUMU 
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4.4. IEDZĪVOTĀJU MĀJOKĻI 

Apskatot pagasta nekustamos īpašumus, noteikta uzmanība jāpievērš 

iedzīvotāju mājokļiem. Tieši savas dzīves vides kvalitātes palielināšanas vēlme rosina 

interesi gan Palsmanes iedzīvotājos, gan citās personās veidot savu individuālo 

apbūvi, kas vistiešākā veidā atspoguļojams teritorijas plānojumā. 

Gandrīz ceturtā daļa aptaujas respondentu dzīvo vairākdzīvokļu māju 

dzīvokļos (15.att.). Turklāt, ievērojot vēsturiski izveidojušos mājokļu sadalījumu, 

daudzi no viņiem ir sociāli un ekonomiski aktīvi cilvēki, kuriem ir gan vēlmes, gan, 

nerati, arī iespējas, uzlabot savu dzīves vidi, pārceļoties uz savrupmāju. Minēto 

tendenci pastiprina arī kredītiespēju uzlabošanās. Pagasta sakoptā vide un labā 

infrastruktūra izraisa interesi arī potenciālajos ienācējos no citurienes. Zināmu rīcības 

brīvību iedzīvotājiem rada apstāklis, ka lielum lielā daļa apdzīvoto telpu pieder 

pašiem to iemītniekiem (16.att.). 

Dzīvoju

18%

58%

24%

lauku  sētā

savā mājā ciematā

vairāku  dzīvokļu  mājas dzīvoklī

 

Ģimenes apdzīvotās telpas
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citam  
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15.ATT. RESPONDENTU MĀJOKĻU VEIDI 16.ATT. RESPONDENTU MĀJOKĻU 

PIEDERĪBA 
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17.ATT. APTAUJAS RESPONDENTU MĀJOKĻU LABIEKĀRTOTĪBA 

 
18.ATT. PALSMANES CENTRA VĒSTURISKĀ VAIRĀKDZĪVOKĻU MĀJU APBŪVE 
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19. ATT. PALSMANES CENTRA XX G.S. 70. GADU VAIRĀKDZĪVOKĻU MĀJU APBŪVE 

Dzīvojamā fonda labiekārtotība, saskaņā ar respondentu sniegtajām ziņām, 

vērtējama kā Latvijas lauku apstākļiem salīdzinoši laba. Ūdensvads ir visos mājokļos, 

lielākajā daļā arī centralizēta kanalizācija. Kā nozīmīgs apstāklis jāatzīmē daudzviet 

citur iznīkušās centrālapkures saglabāšanās vairumā respondentu mājokļu. Karstā 

ūdens apgāde tomēr ir tikai nelielai daļai no viņiem; acīmredzot, šis jautājums tiek 

risināts ar dažāda veida ūdenssildītāju palīdzību, kā ērtāks un ekonomiskāks. 

Ūdensvadam un kanalizācijai ir atjaunotas tehniskās pases. Ciema blīvās 

apbūves zonā pie kanalizācijas ir pieslēgtas visas individuālās mājas, bet atsevišķo 

sētu fekālie notekūdeņi (izsmeļamās bedres) parasti tiek kompostēti un pēc tam 

nokļūst uz lauka mēslojuma formā. Pārējos gadījumos tos aizved uz attīrīšanas 

iekārtām. Problēmas šobrīd sagādā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas dūņu apstrāde. 

Tās izved pēc vajadzības, bet iepriekš nenostādina dūņu laukos (nav attiecīga 

laukuma), kā to prasītu tehnoloģija. Problēmas risināšanai paredzēts izstrādāt 

attiecīgu projektu, kas būs kopīgs vairākām pašvaldībām. 

Stacionārās tālruņa līnijas arī ir vairumā respondentu mājokļu. Ievērojami 

sliktāk ir ar modernajām telekomunikācijām. Tikai viens respondents uzrāda 

kabeļtelevīzijas pieslēgumu (tas ir vietējais tīkls ar satelītantenu un aptver 4 

vairākdzīvokļu mājas pagasta centrā), bet interneta pieslēguma nav nevienam. 

Jāatzīmē, ka oficiālā statistikas uzskaites forma faktiski nesniedz nekādu 

salīdzināmu vai analizējamu informāciju. Tā aptver tikai pašvaldības dzīvojamo 

fondu un atskaites gadā privatizētos dzīvokļu īpašumus. Privatizācijas procesam 
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ieejot savā noslēguma fāzē, šāda veida dati nav ilustrējoši, jo aptver nenozīmīgu daļu 

dzīvojamā fonda. Turklāt, aile “labiekārtotība” prasa informāciju tikai par ērtībām, 

kas, kaut ir tikai daļā dzīvokļu, tomēr mūsdienās kļūst pašsaprotamas. “Modernās” 

ērtības, kas padomju okupācijas laikā tika uzskatītas par papildus bonusu, nevis 

mājokļa dabisku sastāvdaļu (vai pat tās principā vēl nebija pazīstamas) nekādā veidā 

uzskaitītas netiek un aptaujas ir vienīgais ceļš, kā iegūt informāciju par tām. 

Pagasta vienīgā atkritumu izgāztuve slēgta jau 2000. gadā un rekultivējama. 

Centralizēto atkritumu izvešanu nodrošina SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu 

apsaimniekošanas organizācija”, un tie nonāk jaunizveidotajā poligonā pie Valmieras. 

4.5. SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA 

4.5.1. Izglītības iestādes 

Pirmsskolas vecuma bērnu iestādes 

Palsmanē darbojas bērnudārzs. 2000. gadā to apmeklēja 48 bērni; šim skaitam 

ilgāku laiku bija tendence samazināties zemās dzimstības dēļ. Tagad tendence 

stabilizējusies (2004. gadā – 52); uz bērnudārzu brauc arī kaimiņu pašvaldību bērni. 

Bērnudārzā ir nodarbināti 15 Palsmanes pagasta iedzīvotāji. Palsmanes pagasts 

finansē pilnu sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolas gaitu uzsākšanai. 

Vispārizglītojošās skolas 

Palsmanes pamatskola. 2000./2001. mācību gadā tajā mācījās 175 skolēni. 

Sekmīgu mācību darbu nodrošināt ļauj 17 skolotāji (16 no tiem ir Palsmanes pagasta 

iedzīvotāji) un 9 tehniskie darbinieki. Skolotāju kvalifikācija (4 pedagoģisko zinātņu 

maģistri, 9 pedagoģijas bakalauri, 3 mācās pedagoģijas bakalaura grāda iegūšanai un 

tikai 2 ir ar vidējo speciālo izglītību) un tehniskā personāla profesionalitāte ļauj 

skolēniem gūt stingru pamatu tālākai izglītībai. Skolēni ar atzīstamiem panākumiem 

piedalās gandrīz visās IMC organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī 

dažādos, pat valsts mēroga, konkursos. Palsmanes pamatskolā darbojas dažādi 

interešu pulciņi, skolēnu koris, deju kolektīvi. Skola organizē mākslinieciskās 

pašdarbības koncertus, sporta sacensības. Vairāki skolēni apmeklē Smiltenes mūzikas 

skolu un Smiltenes mākslas skolu. Palsmanes pamatskola aktīvi iesaistījusies Eiropas 

projekta COMENIUS darbībā, kā rezultātā notiek regulāras pieredzes apmaiņas 

delegāciju savstarpējas vizītes. 

Speciālās izglītības iestādes 

Palsmanes speciālā internātskola ir Valkas rajona padomes budžeta iestāde. Šīs 

skolas budžets svārstās 220 - 240 tūkstošu latu līmenī gadā. 2000./2001. mācību gadā 

skolā mācījās 127 skolēni, no tiem 13 bāreņi, 19 invalīdi. Skolā strādā 4 skolotāji ar 

vidējo speciālo izglītību, 19 ar augstāko pedagoģisko izglītību un 3 skolotāji ar 

pedagoģiskā maģistra grādu. Savu izglītību pilnveido attiecīgi 7 skolotāji ar bakalaura 

izglītību un 1 skolotājs, kas vēlas iegūt maģistra grādu. Skolu apsaimnieko 31 

tehniskais darbinieks. Palsmanes speciālās internātskolas aprūpē ir 4 ha zemes, 1880. 

gadā celtā fon Bēra pils ēka un 1961. gadā celtā internāta ēka. 2000. gadā internātskolā 

ir atvērta 10. klase. 
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20. ATT. PALSMANES BĒRNUDĀRZS. 

 

21. ATT. PALSMANES PAMATSKOLAS MĀCĪBU ĒKA. 
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4.5.2. Kultūra un sports 

Palsmanes pašvaldības īpašumā ir kultūras nams. Tā darbinieki organizē 

koncertus ar valstī pazīstamu mākslinieku, mūziķu, muzikantu grupu piedalīšanos. 

Katru gadu notiek konkurss “Dziesma manai paaudzei”. Kultūras namā darbojas 

jauniešu deju kolektīvs “Cīrulis”, dejas prasmi apgūst arī skolēnu deju kolektīvi. 

Pagasta teritorijā ir divas estrādes - Palsmanē pie Dzirnavu ezera un Rauzā. 

Palsmanes estrādē katru gadu notiek koncerti, Līgo un dažādi citi pasākumi, Rauzas 

estrādes atklāšanas pasākums bija 2001. gada 10. jūnijs ar Bilskas pagasta Mēru tautas 

nama pašdarbības teātra izrādi “Mīļais, nesteidzies!”. 

Palsmanes pagastā katru gadu notiek ģimeņu sporta svētki. Pagasta teritorijā ir 

ierīkots viens sporta laukums - Palsmanes speciālajā internātpalīgskolā, kā arī tiek 

atjaunots un pilnveidots sporta laukums Palsmanes pamatskolā. Šis sporta laukums 

tiek veidots ar mērķi kļūt par pagasta iedzīvotāju sportisko aktivitāšu norises centru. 

 

22.ATT. JAUNĀ RAUZAS ESTRĀDE 

4.5.3. Veselības un sociālā aprūpe  

Veselības aprūpi pagastā realizē ārstes A.Grīnbergas ģimenes ārsta prakse. 

Nozīmīga ir arī aptiekas (Dz.Ozolas IU) esamība. Gan ģimenes ārsts, gan aptieka 

saņem pašvaldības aktīvu atbalstu. 

Par sociālās aprūpes darbu atbild tieši šim nolūkam izveidotā deputātu 

komiteja, kuru vada D.Pērle. Pagasta budžeta sociālā daļa ir ar stabilu pieauguma 

tendenci un 2003. gadā pārsniedza 11 tūkst. latu. 
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4.5.4. Citi pakalpojumi 

Palsmanes pagastā darbojas 3 veikali; vienīgās kafejnīcas darbība, diemžēl, 

ekonomiski neattaisnojās. Kaut gan mazumtirdzniecība formāli pieskaitāma 

komercdarbībai, tomēr, ievērojot tās lomu sociālajā infrastruktūrā, tā minama arī šeit. 

Pakalpojumu saņemšanas vieta
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23.ATT. VIETAS, KUR APTAUJAS RESPONDENTI SAŅEM PAKALPOJUMUS. 

 

24. ATT. KULTŪRAS NAMA UN IESTĀŽU ĒKAS PALSMANES CENTRĀ. 
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Palsmanē ir arī “Latvijas Pasta” nodaļa. 

No pagasta padomes budžeta līdzekļiem tiek algoti Palsmanes pagasttiesa, 

lauksaimniecības konsultants, lopu pārraugs, veterinārs, zemes uzraudzības dienesta 

darbinieks un sašķidrinātās gāzes atslēdznieks. 

Kā vieta, kur pakalpojumi tiek saņemti ārpus pagasta, visbiežāk tiek minēta 

Smiltene. Tas ir loģiski, jo Smiltene ir tuvākais lielākais centrs; tajā labi attīstīta 

tirdzniecība un pārējās infrastruktūras, kas Palsmanē nav vispār, vai nepietiekamas 

pakalpojumu/preču sortimenta nodrošināšanai pagastam nav pieprasījuma apjoma, 

lai šādu piedāvājumu būtu kaut cik rentabli uzturēt. 

Arī darba iespējas ir zināma veida sociālais pakalpojums iedzīvotāju 

ekonomiski aktīvajai daļai, tāpēc tās atspoguļotas šinī nodaļā (25.att.). 

Vairumam strādājošo respondentu darba vieta ir tieši Palsmanē. Savā ziņā šeit 

gan novērojams zināms iztvēruma izkropļojums, jo tieši Palsmanē strādājošiem bija 

mazāk apgrūtinoši atbildēt uz jautājumiem un nogādāt anketu savākšanas vietās. 

Darba vietas atrašanās
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25. ATT. APTAUJAS RESPONDENTU DARBA VIETU ATRAŠANĀS. 26.ATT. PAKALPOJUMU SAŅEM-
ŠANAS VIETAS ĀRPUS PAGASTA 

Neviens strādājošais respondents nav norādījis, ka strādā Smiltenē, kaut gan 

zināms, ka tādu iedzīvotāju pagastā nav mazums. 

4.6. TEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS 

4.6.1. Autoceļi 

Palsmanes pagasta autoceļu blīvuma sadalījumu lielā mērā nosaka teritorijas 

apdzīvotības struktūra. Lielos mežu masīvus šķērso tikai atsevišķi ceļi, kas pieder 

galvenokārt VAS “Latvijas Meži”. Valsts un pašvaldības ceļu tīkls ārpus mežu 

teritorijām ir samērā blīvs un labi saista apdzīvotās vietas savā starpā, kā arī ar 

lielākajām transporta maģistrālēm. 
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11.TAB. VZD AUTOCEĻU KADASTRA VIENĪBAS 

Kadastra Nr. Nosaukums Platība, m2 Lietotājs 

94740010106 Vidzemes šoseja 19 000 Valsts autoceļu direkcija 

94740010107 Blome-Birzuļi-Palsmane 142 000 Valsts autoceļu direkcija 

94740040333 Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe 129 000 Valsts autoceļu direkcija 

94740040334 Lankaskalns-Vidaga 11 000 Valsts autoceļu direkcija 

94740010108 Stūrīši-Lazdukalns 10 000 Palsmanes pagasta padome 

94740010109 Birzuļi-Pakalnes 6000 Palsmanes pagasta padome 

94740010110 Pakalnes-Priežkalni 10 000 Palsmanes pagasta padome 

94740010111 Pidriķkalns-Rauza 11 000 Palsmanes pagasta padome 

94740010112 Rauza-Pavārcepļi 18 000 Palsmanes pagasta padome 

94740020055 Rauzas dzirnavas-Dišleri 25 000 Palsmanes pagasta padome 

94740020056 Ginteri-Dzirnavas-Purzemnieki 28 000 Palsmanes pagasta padome 

94740020057 Padomiņi-Briežupes-Pavārcepļi 47 000 Palsmanes pagasta padome 

94740030051 Lejaspļavas-Āzītis-Rauza 57 000 Palsmanes pagasta padome 

94740040335 Palsmane-Pļavzemnieki 10 000 Palsmanes pagasta padome 

94740040336 Palsmane-Mednieki 6000 Palsmanes pagasta padome 

94740040337 Palsmane-Cīrulīši-Liepziedi 4000 Palsmanes pagasta padome 

94740040338 Palsmane - Vecpūķi 30 000 Palsmanes pagasta padome 

94740040339 Palsmane - Kannaskalns 11 000 Palsmanes pagasta padome 

94740040340 Palsmane - Veckļavaisa - Pūķi 45 000 Palsmanes pagasta padome 

94740040341 Priedoles - Tīrumiņi 60 000 Palsmanes pagasta padome 

94740040342 Palsmane - Jauncepļi 70 000 Palsmanes pagasta padome 

94740040343 Kalējiņi - Lūkupe - Kalnagrīvas 20 000 Palsmanes pagasta padome 

94740040344 Lankaskalna kapsētas ceļš 10 000 Palsmanes pagasta padome 

94740070077 Veccepļi - Galacepļi - Liepkalni 22 000 Palsmanes pagasta padome 

Kopā 801 000  

Pagasta ziemeļu robeža iet pa vienu no valsts nozīmīgākajiem autoceļiem Rīga-

Veclaicene (A-2), sauktu arī par Vidzemes šoseju. 

Diemžēl, kopumā neapmierinošs ir ceļu segumu stāvoklis, kaut arī 2003. gadā, 

pateicoties pašvaldības vadības aktivitātēm, tika uzklāts augstas kvalitātes melnais 

segums ceļa posmam, kas savieno Palsmani ar Vidzemes šoseju. Pārējie ceļi ir ar 

grants segumu un nav pārliecinošas perspektīvas, ka tuvāko gadu laikā varētu tikt 

panākti kādi turpmāki uzlabojumi. Melnais segums ir vēl tikai daļai Palsmanes ielu. 

Darbā [6] tiek minēts, ka Vidzemes “baltie” ceļi daudzviet ir saglabājami no 

ainaviskā viedokļa, taču no teritorijas un iedzīvotāju labklājības attīstības viedokļa 

šāds apgalvojums uzskatāms par vismaz nepārdomātu un uz vēsturiski nostaļģiskiem 

priekšstatiem balstītu. 
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Sabiedriskais transports (autobuss) saista Palsmani ar Smilteni, Rīgu un blakus 

pagasta centru – Variņiem. Autobusu kustība ir maz intensīva – reisi ir vienu vai divas 

reizes dienā. Vasarā ir arī tiešā satiksme ar Valku, Vidagu un Gaujienu. 

Sabiedriskā transporta izmantošana 
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27.ATT. SABIEDRISKĀ TRANSPORTA IZMANTOŠANAS BIEŽUMS 

PĒC APTAUJAS DATIEM 

Neviens respondents neiz-

manto autobusu ikdienas pārvietoša-

nās vajadzībām – uz darba vai 

mācību vietu; tikai viens respondents 

to dara biežāk, kā reizi nedēļā. 

Pārējie brauc ar autobusu tikai 

epizodiski – acīmredzot, kādu retāk 

vajadzīgu pakalpojumu saņemšanai 

vai vienkārši ciemos. Simptomātiski, 

ka gandrīz puse respondentu 

sabiedrisko transportu neizmanto 

vispār; tas atspoguļojas faktā, ka 

vairums respondentu norāda uz sev 

piederoša transportlīdzekļa esamību. 

Līdz ar to redzams, ka sabiedriskā 

transporta nozīme pagastā nav liela. 

Tomēr tā tālāka nozīmes zaudēšana 

nav pieļaujama, jo nedrīkst aizmirst 

sabiedriskā transporta sociālo 

funkciju. Pieaugot degvielas cenām, 

tā ar laiku var pat palielināties. 

 

Personiskais transports 

82%

0%

18%

mums ir

nav, bet plānojam iegādāties 

nav un neplānojam 
 

28.ATT. APTAUJAS RESPONDENTU PERSONISKAIS 

TRANSPORTS 
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12.TAB. PALSMANES PAŠVALDĪBAS CEĻI 

Nr.p.k. Grupa Ceļa 
nr. 

Nosaukums Adrese, km Galvenie raksturlielumi 

No Līdz Autoceļa raksturojums Tilti Kadastra numurs 

Garums Segums Platums Skaits Garums Īsais Pilnais 

Grants Melnais Pilns Brauktuve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 A 20 Lūkupe - Kalnagrīvas 0,00 1,25 1,25 1,25 0,00 9,2 5,5    40343 94740040343 

2 A 5-1 Mētras - Jauncepļi 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 7,4 5,4   40342 94740040342 

3 A 5-2 Mētras - Jauncepļi 0,00 2,20 2,20 2,20 0,00 7,4 5,4 1 7,6 70080 94740070080 

4 A 9-2 Rūpnieki -Veckļavaisi-Palejas 0,00 3,94 3,94 3,94 0,00 6,7 5,0   40340 94740040340 

5 A 10-1 Dārzniecība – Pūķi - Palejas 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 6,5 4,8   40338 94740040338 

6 A 10-2 Dārzniecība – Pūķi - Palejas 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 6,5 4,8   60068 94740060068 

7 A 11-1 Lejaspļavas-Āzīša krustojums 0,00 1,25 1,25 1,25 0,00 9,8 7,2   40397 94740040397 

8 A 11-2 Lejaspļavas-Āzīša krustojums 0,00 3,65 3,65 3,65 0,00 9,8 7,3   30051 94740030051 

9 A 11-3 Āzīša krustojums - Rauza 0,00 0,43 0,43 0,43 0,00 9,8 7,4   30076 94740030076 

10 A 19 Rauza - Pidriķkalns 0,00 1,73 1,73 1,73 0,00 10,5  7,2 1 29 10128 94740010128 

11 A 22 Rauza - Pavārcepļi 0,00 2,75 2,75 2,75 0,00 9,7 6,8   10112 94740010112 

12 A 12 Kraujiņas - Stūrīši 0,00 0,46 0,46 0,46 0,00 6,7 4,6   10129 94740010129 

13 A 15 Stūrīši - Lazdukalns 0,00 1,28 1,28 1,28 0,00 6,0 4,6   10108 94740010108 

14 A 17 Birzuļi - Pakalnes 0,00 0,61 0,61 0,61 0,00 6,0 4,6   10109 94740010109 

15 A 13-1 Priedoles - Tīrumiņi 0,00 1,95 1,95 1,95 0,00 8,0 4,5   40341 94740040341 

16 A 13-2 Priedoles - Tīrumiņi 0,00 1,25 1,25 1,25 0,00 8,0 4,5   50036 94740050036 

1 B 1-2 Upītes - Kangarkalns 0,00 0,85 0,85 0,85 0,00 8,0 5,2 1 5,5 40339 94740040339 
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2 B 6 Mačānu pagr. - Mačāni 0,00 0,70 0,70 0,70 0,00 7,4 5,4   40398 94740040398 

12. TABULAS NOBEIGUMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 B 7 Veccepļi - Galacepļi 0,00 2,20 2,20 2,20 0,00 5,2 3,6   70077 94740070077 

4 B 9-2 Rūpnieki - Veckļavaisi-Bērziņi 0,00 1,55 1,55 1,55 0,00 6,7 5,0   40399 94740040399 

5 B 9-3 Rūpnieki – Veckļavaisi - Bērziņi 0,00 2,32 2,32 2,32 0,00 6,7 5,1   60069 94740060069 

6 B 21-1 Ginteri - Dzirnavas 0,00 0,15 0,15 0,15 0,00 7,5 5,5 1 24,3 10130 94740010130 

7 B 21-2 Ginteri - Dzirnavas 0,00 0,5 0,5 0,50 0,00 7,5 5,6   30077 94740030077 

8 B 21-3 Ginteri - Dzirnavas 0,00 0,75 0,75 0,75 0,00 7,5 5,7   30056 94740030056 

9 B 14 Purzemnieki - Dišleri 0,00 3,45 3,45 3,45 0,00 7,0 4,5   50055 94740050055 

10 B 16-1 Padomiņi – Zilie - Ģevi 0,00 0,18 0,18 0,18 0,00 7,6 5,2 1 18,2 10131 94740010131 

11 B 16-2 Padomiņi – Zilie - Ģevi 0,00 3,17 3,17 3,17 0,00 8,6 6,4   20057 94740020057 

1 D 2 Strauta iela 0,00 0,7 0,7 0,37 0,33 5,0  3,0    40337 94740040337 

2 D 3 Dārzu iela 0,00 0,8 0,8 0,8 0 5,0  3,0    40336 94740040336 

3 D 4 Upes iela 0,00 0,8 0,8 0,5 0,3 6,4  4,0    40335 94740040335 

4 D 8 Pēteru iela 0,00 0,12 0,12 0,00 0,12 5,0 3,0   44000 94740044000 

5 D 23 Cīruļu iela 0,00 0,2 0,2 0,10 0,10 6,0 4,0   40402 94740040402 

6 D 24 Ezera iela 0,00 1,1 1,1 0,61 0,49 6,5 4,5   40403 94740040403 

7 D 25 Krasta iela 0,00 0,15 0,15 0,00 0,15 5,0 3,0   40404 94740040404 

8 D 26 Rūpnieku iela 0,00 0,55 0,55 0,55 0,00 6,7 5,0   40405 94740040405 

9 D 27 Bērzu iela 0,00 0,11 0,11 0,11 0,00 5,0 3,0   40401 94740040401 

Skaidrojums par pagasta ielām. 

Strauta iela: Liepziedi - gar Smaidām - uz Kultūras namu 

Dārzu iela: Centra katlu māja - attīrīšanas iekārtas 

Upes iela: Palsas tilts - Pļavzemnieki 

Pēteru iela: Lazdukalns - Liepēnas 
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Ezera iela: Liepziedi - gar bērnudārzu - Zemgaļi 

Krasta iela: Ābelītes - Krasti 

Rūpnieku iela: Centības - Rūpnieki 

Bērzu iela: Bērzaines - uz Dārza ielu 

13.TAB. VAS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” CEĻI PALSMANES PAGASTĀ 

Nr Nosaukums Garums Posms 

135 Dēļu sils 1,5 Valsts autoceļš Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža, Palsmanes mežniecības 255-266 kv. 

136 Lankaskalna ceļš 3 Palsmanes mežniecības 104-121 kv. 

137 Jaunais ceļš 6,8 Valsts autoceļš Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe, Palsmanes mežniecības 138-152 kv. 

138 Bērzoles ceļš 2,1 Valsts autoceļš Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe, Palsmanes mežniecības 268-199 kv. 

139 Livonijas ceļš 1,5 Palsmanes mežniecības 31-26 kv. 

140 Tīrumiņu ceļš 2,7 Palsmanes mežniecības 4-18 kv. 

141 Lapupes ceļš 3,4 Palsmanes mežniecības 1-11 kv. 

 Rušu ceļš   

 Meimuru ceļš   

 Pilskalna ceļš   

 Kangarkalna ceļš   

 Jaunais ceļš-371 kv.   

Kopā 21  
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4.6.2. Gāzes vads 

Palsmanes pagastā atrodas a/s “Latvijas Gāze” esošā gāzes regulēšanas stacija 

(GRS) - Palsmane, maģistrālie gāzesvadi Izborska-Inčukalns un Pleskava-Inčukalns, 

vidējā un zemā spiediena sadales gāzesvadi. 8 m attālumā no maģistrālā gāzesvada 

atzara atrodas sakaru kabeļi. 

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” informē, ka valstī pagaidām nav tiesiski 

atrisināts jautājums par a/s “Latvijas Gāze” piederošo komunikāciju (gāzes vadu, 

gāzes sadales skapju, katoda aizsardzības iekārtu, kabeļu, gāzes regulēšanas staciju, 

gāzes regulēšanas punktu. u.c.) un to aizsargjoslu uzmērīšanu dabā, iezīmēšanu LR 

Valsts zemes dienesta robežu plānos un reģistrēšanu zemes gabalu īpašnieku 

zemesgrāmatās. 

14. TABULA. ZEMES KADASTRA VIENĪBAS, KURAS ŠĶĒRSO GĀZES VADS 

Maģistrālais gāzes vads Vietējais atzars 

94740010002 94740040179 94740010082 94740040412 94740040278 

94740010004 94740040201 94740010096 94740040347 94740040206 

94740010006 94740040308 94740010100 94740040346 94740040036 

94740010011 94740040401 94740010114 94740040188 94740040308 

94740010012 94740060001 94740010115 94740040413 94740040208 

94740010013 94740060008 94740010128 94740040214 94740040204 

94740010017 94740060010 94740030027 94740040401 94740040382 

94740010018 94740060012 94740030030 94740040221 94740040209 

94740010021 94740060024 94740030031 94740040406 94740040409 

94740010031 94740060025 94740030051 94740040227  

94740010032 94740060032 94740030081 94740040220  

94740010035 94740060070 94740040131 94740040171  

94740010036 94740060072 94740040141 94740040167  

94740010046 94740060073 94740040147 94740040037  

94740010056 94740010069  94740040224  

94740040166 94740010074  94740040367  

Tāpēc esošajiem zemes gabala īpašniekiem, kā arī personām, kuras vēlas 

iegādāties zemes gabalus, pirms darījumu noformēšanas jāsazinās ar a/s “Latvijas 

Gāze” speciālistiem, lai precizētu informāciju par a/s “Latvijas Gāze” komunikāciju un 

to aizsargjoslu esamību un izvietojumu īpašnieku zemes gabalos. Attiecīgo 

gruntsgabalu kadastra numuri sniegti 14. tabulā. Maģistrālais gāzesvads šķērso arī 

piecus gruntsgabalus, kuriem kadastra numurus pēc VZD datiem nevarēja identificēt. 

Gruntsgabalā Nr. 94740040365 atrodas gāzes regulēšanas stacija, bet 

94740040208 – gāzes regulēšanas punkts. 
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Gāzesvada vietējais atzars “Latvijas Gāzes” sniegtajā dokumentācijā bija 

iezīmēts neprecīzi uz novecojušas kartes fona un to vēlāk nepieciešams precizēt pēc 

stāvokļa dabā. Tāpēc to zemes gabalu, kurus šķērso vietējais atzars, saraksts var 

nedaudz mainīties.  

4.6.3. Elektrolīnijas 

Augstsprieguma (110 kV un vairāk) elektropārvades līniju pagasta teritorijā 

nav. Vietējo energoapgādi nodrošina vairākas 20 kV un 0,4 kV sprieguma līnijas. 

Visas pagasta saimniecības ir elektrificētas. 

90. gadu sākumā, iznīkstot vairākiem enerģētiski neefektīvajiem saimniecības 

elementiem (g.k. lielfermām), vēlāk – arī pieaugot elektroenerģijas izlietojuma 

efektivitātei, atbrīvojās ievērojama daļa pieslēguma jaudu. Savukārt, jau vairākus 

gadus stabili pieaug elektroenerģijas patēriņš individuālajā sektorā, jo 

mājsaimniecības arvien vairāk tiek apgādātas ar agrāk nepieejamu sadzīves tehniku. 

Elektroenerģiju aizvien vairāk izmanto arī ūdens sildīšanai. Nereti tas prasa māju 

ievadu un iekšējo tīklu rekonstrukciju, jo tie nav piemēroti pieaugušajam jaudas 

patēriņam. VAS “Latvenergo” pastāvīgi veic uzlabojumus šai jomā. 

4.6.4. Sakaru komunikācijas 

Palsmanē atrodas SIA “Lattelekom” centrāle. Vairumam centra iedzīvotāju drīz 

būs pieejama tālruņa digitālā līnija, kas nodrošina labu sakaru kvalitāti un datu 

pārraides ātrumu. Ārpus centra sakaru pakalpojumu pieejamība joprojām ir 

ierobežota, jo novecojušo gaisvadu līniju nomaiņa ir dārga un arī tās ir ne visur. 

Telefona sakaru jomā situāciju zināmā mērā kompensē mobilā tālruņa tīkla 

pārklājums. Tomēr pagasta rietumu daļā, it īpaši, Mālejās un Rauzā sakari ir 

apgrūtināti, jo signāls ir vājš un prasa izmantot autoinstalācijas kā LMT, tā Tele2 

tīklam (29.att.). 

Pagasta vadība mobilo sakaru uzlabošanu ir iekļāvusi savā attīstības plānā, kas 

lielā mērā izpildīts. Tomēr atsevišķas mājas vēl atrodas ārpus abu operatoru zonu 

noseguma. 

Kad tiks uzstādīta ciparu telefona centrāle, būs iespējams arī kvalitatīvs 

Interneta pieslēgums. Pagaidām tāds ir tikai pagasta padomē, kur darbojas dārgā 

radiosaite. Pastāvīgais Interneta pieslēgums tur ir diviem datoriem. Iedzīvotājiem 

pieejamāka būtu iezvanpieeja, taču datu pārraides ātrums ir mazs, bet izmantošana – 

neproporcionāli dārga, jo līdzās Interneta pakalpojumiem, jāmaksā arī par līnijas 

izmantošanu. Šāda veida pieslēgums ir vienam datoram pamatskolā. 

4.6.5. Meliorācijas sistēmas 

Palsmanes pagastā meliorētas ir 62% lauksaimniecības zemju. Saskaņā ar 

Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes datiem, meliorētā platība ir 

2147,3 ha, bet zemes bilance uzrāda 2097,4 ha. 
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Ierīkotas sekojošas meliorācijas sistēmu būves un ierīces: 

 regulētas upes, ierīkotas ūdensnotekas 121 km 

 caurtekas     53 gab. 

 liela diametra kolektori   1,87 km 

 drenu tīkls     1026 km 

 drenu akas     173 gab. 

 drenu iztekas     835 gab. 

Izbūvēto meliorācijas objektu saraksts pievienots tabulā zemāk. 

15. TABULA. MELIORĀCIJAS OBJEKTI PALSMANES PAGASTĀ. 

Nr. Nosaukums Platība, ha Izbūves gads 

1. Bērziņi 102,4 1970. 

2. Cepļi-Vidaga 137,6 1960., 1985. 

3. Cepļu pļavas 47,5 1962. 

4. Gaismiņu pļavas 48,7 1959. 

5. Kļavaisi, dārzniecība 183,4 1963., 1994. 

6. Jaunlielkalni, Galacepļi 59,2 1985. 

7. Lūkupes kūdras ieguve 2,8 1968. 

8. Liepiņas 177,1 1976. 

9. Lūkupe 75,3 1970. 

10. Mačāni 321,7 1977. 

11. Maiļupe 255,4 1990. 

12. Mālejas 352 1979. 

13. Rauzas pļavas 100,6 1961. 

14. Šepka 163,2 1974. 

15. Zariņi-Āzīši 120,4 1963. 

 Kopā 2147,3  

Meliorācijas tīklu un objektu kalpošanas ilgums tiek prognozēts līdz 50 

gadiem, ja tiek veikta pienācīga to apkope. Pēdējā laikā veiktie ekspluatācijas 

pasākumi ir neapmierinoši un nosusināšanas tīkla darbība daudzviet ir 

pasliktinājusies. 323 ha lielā platībā (jeb 15% no kopējās meliorētās platības) sistēmas 

vairs nestrādā projektētajā režīmā. 

Rekonstrukcija vai renovācija nepieciešama sekojošiem objektiem: 

 valsts nozīmes ūdensnotekām   4 km, 

 koplietošanas nozīmes ūdensnotekām  13 km, 

 viensaimniecības nozīmes ūdensnotekām  16 km, 

 drenu vadu tīklam     155 km garumā. 
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29.ATT. MOBILĀ TĀLRUŅA 

OPERATORU UZTVERŠANAS 

ZONAS PALSMANES 

PAGASTĀ. 
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4.7. SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 

4.7.1. Lauksaimnieciskā ražošana 

Lauksaimnieciskā ražošana ir galvenais pagasta iedzīvotāju nodarbes un 

ieņēmumu gūšanas avots. Pagastā ir 184 zemnieku saimniecības, kuras aizņem 5396 

ha un 154 piemājas saimniecību skaits ar kopējo platību 801 ha. Pēdējās gan nevar īsti 

saukt par uzņēmumiem, tām ir galvenokārt iedzīvotāju pašapgādes un ar to saistītā 

sociālā funkcija. Pagasta pašvaldībai piederošā LIZ 271 ha platībā iznomāta 128 

nomniekiem. 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) pagastā ir 3540 ha, tai skaitā (skat. 

17. un 29.att.) 

- aramzeme - 2118 ha, 

- pļavas - 725 ha, 

- ganības - 675 ha. 

Katru gadu tiek veikta LIZ pārraudzība, veicot zemes izmantošanas pārbaudi 

divas reizes gadā. 2003. gadā no aramzemes neapstrādāti bija tikai 61 ha, bet no visas 

LIZ neizmantoti – 340 ha. 

Zemnieku saimniecību lielumi sadalās sekojoši: 

- Virs 100 ha – nav, 

- 50 -100 ha - 20 saimniecības, 

- 25 - 50 ha - 44 saimniecības, 

- 10 - 25 ha - 58 saimniecības, 

- 1 - 10 ha - 53 saimniecības. 

Lielākās saimniecības (ar zemes platībām virs 50 ha) par savas darbības jomām 

ir izvēlējušās cūkkopību, piena lopkopību un graudkopību. 

No zemnieku saimniecību īpašniekiem 3 dzīvo ārzemēs, bet 76 citās 

pašvaldībās. Lielākās LIZ zemes platības no zemniekiem iznomā SIA “Palsmane”. 

Lauksaimniecības zemēs ir galvenokārt mālsmilts un smilšmāla augsnes. Vidēji 

lauka slīpums ir 3° - 5°. Akmeņainība ir maza (52%) vai vidēja (48%). Lauku 

konfigurācija atbilst 3. klasei, vidējais slejas garums ir 200 - 300 m. Zemes novērtējums 

40 balles. 

Lielākais lauksaimnieciskais ražotājs pagastā ir SIA “Palsmane”, kas uzskatāma 

par kolhoza (vēlāk – paju sabiedrības) “Palsmane” pēcteci. Tajā nodarbināti 63 

strādājošie. Paju sabiedrība apsaimnieko 1270 ha lauksaimniecībā izmantojamo zemju 

t. sk. 496 ha nomas zemes. Saimniecība nodarbojas ar plaša profila tradicionālo 

lauksaimniecisko darbību: piena, gaļas, graudu ražošanu. Nozīmīgi, ka SIA pieder 

pilns komplekts infrastruktūras objektu un nesen ar modernu tehniku atjaunots 

lauksaimniecības mašīnu parks8, kas nodrošina ražošanu, drošību un arī produkcijas 

realizāciju vietējā tirgū. 

                                                 
8 izmantojot ES struktūrfondu līdzekļus 
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LIZ izmantotāji

78%
16%

0,30%

5,5%

0,00%

Zem nieku saim niecības, kuru galvenā

ekonom iskā darbība ir lauksaim niecība

Piem ājas saim niecības, kuru galvenā

ekonom iskā darbība ir lauksaim niecība

Personīgo palīgsaim niecību zem es

Pārējās

Specializētās valsts saim niecības (nav)

 

30.ATT. LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMJU IZMANTOTJU AIZŅEMTĀS 

PLATĪBAS PALSMANES PAGASTĀ 

Saimniecībā ir 635 cūkas un 398 liellopi t. sk. 192 slaucamās govis. 

Sabiedrībai piederošā kalte “Lūkupe” sniedz arī dažāda veida lauksaimnieciska 

rakstura pakalpojumus: traktoru pakalpojumus, graudu kodināšanu, graudu 

kaltēšanu, autotransporta pakalpojumus, graudu malšanu un uzglabāšanu, lopu 

kaušanu, kombaina pakalpojumus, meliorācijas darbus, darbnīcu pakalpojumus. 

16.TAB. SIA “PALSMANE” INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTI 

Objekts Atrašanās vieta Darbības joma 

Ferma “Vērzemnieki” Lopkopība 

Ferma “Āzītis” Lopkopība 

Mehāniskās darbnīcas Palsmane Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas 
labošana, remonts 

Ugunsdzēsības dienests Palsmane Ugunsdzēsības dienesti 

Veikals Palsmane Pārtikas tirdzniecība 

Galvenais realizācijas tirgus saražotai produkcijai ir : 

 graudiem – LPKS VAKS Valmierā, 

 kartupeļiem – “Aloja-Starkelsen”, 

 pienam - Trikāta – “Trikātas siers”, 

 lopi - Valmiera - SIA “Triāls”. 

Patreizējā situācija rāda, ka pat samērā liels lauksaimniecības uzņēmums nevar 

sekmīgi pastāvēt bez ļoti šauras specializācijas, ja nav sasniedzis noteiktu “kritisko 
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masu”. Šādām saimniecībām tirgus nav pietiekami stabils un attīstību bremzē 

kredītgarantiju trūkums. 

Daudzveidīgā ražošana, diversificējot risku, ļāva izdzīvot paju sabiedrībai 

“Palsmane” visai sarežģītajā lauksaimniecības ekonomiskajā situācijā pēdējos 14 

gados. Tagad var droši apgalvot, ka “kritiskā masa” ir pārsniegta un par SIA 

pārveidotais uzņēmums varēs attīstīties ilgi un sekmīgi. 

Prognozējams, ka pagastā pastāvēs vairāku veidu saimniecības: 

 lielsaimniecības ar diversificētu saimniecību, orientētas uz produkcijas ražošanu 

rūpnieciskos mērogos un ar industriālām tehnoloģijām (SIA “Palsmane”). 

 vidēja lieluma (50 - 100 ha) saimniecības ar piena - gaļas un graudkopības 

specializācijām; šo saimniecību skats varētu nebūt liels; 

 vidējas un mazas saimniecības ar netradicionāliem, šauri specializētiem 

lauksaimniecības veidiem vai pakalpojumu rakstura servisiem, 

 naturālās saimniecības, kuras ražo produkciju iekšējam patēriņam un ļoti 

minimāli realizācijai tirgū, pārstāvot vairāk dzīves veidu, nevis esot 

ekonomiskam faktoram, 

 

31.ATT. “KALNAGRĪVU” FERMA – TIPISKS LAUKSAIMNIECĪBAS 

RAŽOŠANAS AGRĀKO GADU APBŪVES PIEMĒRS 

Prognozes liek secināt, ka pēdējais saimniecību veids arī tuvākajos 10 gados 

pagasta iedzīvotājiem būs ļoti nozīmīgs pārtikas un iztikas līdzekļu ieguves avots. 
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Otra, ne mazāk svarīga šādu saimniecību jēga – lauki tiks pasargāti no aizaugšanas un 

“tukša telpas” efekta, kas, savukārt, ir pamats kultūrainavas degradācijai. 

Protams mazajām zemnieku saimniecībām ir daudz trūkumu, lai ražošana 

būtu rentabla. Darbi fermā ir tikai daļēji mehanizēti, jo mazs lopu skaits. Šāds lopu 

skaits nav pietiekams intensīvai ražošanai un augsti efektīvas tehnoloģijas 

pielietošanai, zemnieks pārāk maz pievērš uzmanību sevis izglītošanai. 

Lai novērstu sīku zemes īpašumu veidošanos, kas var nopietni apgrūtināt 

lauksaimniecības attīstību, ārpus Palsmanes un Rauzas ciemu teritorijām apbūves 

noteikumi ierobežo jaunveidojamo gruntsgabalu minimālo platību ar 3 ha. 

Mazajās zemnieku saimniecībās vērojama bīstama tendence - lopu skaita 

samazināšanās. Tas liecina par tendenci attīstībai ievirzīties ļoti bīstamā pārejā uz 

naturālo saimniecību. Kā mainījies mājlopu skaits pagastā, parādīts 16. tabulā. 

17.TAB. MĀJLOPU  SKAITA IZMAIŅAS PALSMANES PAGASTĀ. 

Lopu sugas 1997.gads 1998.gads 1999.gads 2000.gads 2001.gads 

Liellopi 1025 1014 930 845 778 

t. sk. govis 513 504 478 451 421 

Cūkas 630 617 566 530 510 

Aitas 90 92 73 54 40 

Zirgi 23 22 18 17 13 

Putni 1900 1820 1740 1500 1460 

Lauksaimnieciskās darbības attīstībai 

pagasta padome ir saglabājusi zemnieku 

konsultantus - SIA “Palsmane” 

priekšsēdētāju J.Stāvausi - zemkopībā, 

vetārsti L.Kug-rēnu un zootehniķi - 

A.Lieldienu. 

Ar Palsmanē saražotā piena 

iepirkšanu nodarbojas arī a/s “Rankas piens” 

un a/s “Smiltenes pienotava”. Attiecībā uz 

piena realizāciju, zemniekus neapmierina 

piena iepirkuma zemās cenas un nesamērīgi 

augstās slaukšanas un dzesēšanas iekārtu 

cenas. 

4.7.2. Nelauksaimnieciskā ražošana un 

tirdzniecība 

Palsmanes pagastā galvenā uzņēmēj-

darbības forma ir individuālais darbs (ID). 

To nosaka gan pagasta iedzīvotāju iespējas, 

gan individuālā darba vienkāršā reģistrācijas 

un atskaitīšanās kārtība, kā arī nav 

Uzņēmējdarbības formas 

Palmanes pagastā

SIA

24%Citas 

formas

3%

I/U, 

p rakse

31% Ind . 

darbs

42%

 

32.ATT. UZŅĒMĒJDARBĪBAS FORMU 

SADALĪJUMS PALSMANES PAGASTĀ (BEZ 

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBĀM). 
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nepieciešamības reģistrēties komercreģistrā. Izplatīta ir arī otra uzņēmējdarbības 

“mazā” forma – individuālais uzņēmums ( I/U, ar 2005. gadu – individuālais 

komersants). 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) pārvalda Palsmanes lielākos 

uzņēmumus, jo spēj uzņemties lielākas kredītsaistības; tam ir arī citas priekšrocības. 

Tomēr statūtsabiedrību attīstību kavē sākuma kapitāla trūkums un relatīvi sarežģīta 

atskaitīšanās kārtība. 

Augšminēto uzņēmējdarbības formu vidū minēta arī viena zemnieku 

saimniecība, kas pārvalda Rauzas dzirnavas. 

Ziņas par uzņēmējdarbības reālajām aktivitātēm sniedz Interneta portāls 

www.zl.lv, [7], kā arī pagasta padomes sagatavotais pārskats [8]. 

18.TAB. UZŅĒMĒJDARBĪBA PALSMANES PAGASTĀ PĒC AVOTA [6] DATIEM. 

Nosaukums Darbības 
forma 

Atrašanās 
vieta 

Darbības joma Vadītājs 

“Līvas-V” SIA “Līvas” Bezalkoholisko dzērienu ražošana J.Poļaks 

“Tīne” I/U “Siluguņi” Degvielas un naftas produktu 
tirdzniecība: degvielas uzpildes 
stacija 

A.Grigorjeva 

“Ziķeri” SIA “Ozoliņi” Kokapstrāde Dz.Zvaigzne 

“Palsmane” SIA Palsmane Lauksaimniecības pakalpojumi J.Stāvausis 

 Prakse Palsmane Medicīniskā palīdzība: 
ambulatorā ģimenes ārsta prakse 

Grīnberga A. 

“Palsmanes 

aptieka” 

I/U “Aptiekas 

māja” 

Medikamentu tirdzniecība, 

aptieka 

Dz.Ozola 

“Madara 89” SIA “Vienības” Pārtikas tirdzniecība: veikals E.Butka 

“BAF” SIA “Liepziedi” Rūpniecības preču tirdzniecība: 
veikals 

V.Repelis 

 Prakse Palsmane Veterinārija Kugrēna L. 

 Ind. darbs  Ziedu tirdzniecība Jurova R. 

Vēl virkne uzņēmumu un individuālā darba veicēju minēta avotā [7]: 

1. SIA ,,Baltegle 7” – J.Āre, 

2. Z/S “Rauzas dzirnavas” - A. un S.Ozoliņas, 

3. Frizētava Palsmanē - I.Upenieces IU, 

4. Frizētava Rauzā - I.Zvaigznes IU, 

5. Automobiļu remonts - G.Podnieka IU, 

6. ID māksliniece noformētāja - I.Seņka, 

7. ID frizētava - I.Līdaciņa, 

8. ID liellopu pārraudzība - A.Lieldiena, 
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9. ID tamborēšana un adīšana - L.Čama, 

10. Palsmanes ūdensdzirnavu HES - T. Sellengovs, 

11. ID meža izstrāde: 

- A.Elstiņš, 

- S.Leimanis, 

- A.Kārkliņš, 

- M.Mednis, 

- N.Bišers, 

- A.Līdaciņš. 

Palsmanes pagasta uzņēmēji ir aktīvi investīciju piesaistes iespēju izmantotāji: 

 SIA “Palsmane” 2003.g. no SAPARD saņēma  Ls 31 268, 

 SIA “Līvas V” saņēmušas        Ls 5750, 

 SIA “Baltegle” saņēmusi        Ls 7000, 

 Zemniece A. Lapiņa, viesu māja       Ls 3500, 

tātad kopā 47 518 latu. 

 

33.ATT. SIA “LĪVAS-V” BIROJA ĒKA PALSMANES CENTRĀ 

Vairumā gadījumu uzņēmējdarbības objekti harmoniski iekļaujas apkārtējā 

vidē, to teritorijas ir sakoptas un labi uzturētas (skat., piemēram, 33.att.). 

4.7.3. Mežsaimniecība 

No Palsmanes pagasta kopplatības 59% vai 5960 ha aizņem meži. Tajā skaitā: 

 valsts īpašumā - 3446 ha, 

 Palsmanes pagasta īpašumā - 167 ha, 
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 privātīpašumā - 2347 ha. 

Proporcionāli pa koku sugām Palsmanes pagasta teritorijā ietilpstošajos mežos 

dominējošās koku sugas ir egle, priede un bērzs (19.tab.). 

19.TAB. SUGU SASTĀVS PALSMANES PAGASTA MEŽOS. 

Koka suga Visi meži (%) Valsts meži (%) 

Egle 30 25 

Priede 30 40 

Bērzs 30 20 

Apse 5 10 

Baltalksnis 5 5 

Neskaitot valsts īpašumā esošos mežus, Palsmanes pagasta teritorija 1999. gadā 

ir izcirsti 12 249 kubikmetri 114 hektāru platībā, 2000. gadā savukārt 10 983 kubikmetri 

121 hektāros. 

Uz 2001. gada 1. janvāri ir izstrādāti 52 mežu apsaimniekošanas projekti. No 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes meža zemē transformēti 11 hektāri. 

Mežniecības pārziņā ir 58 km meža ceļu. 

6 pašvaldības iedzīvotāji ir reģistrējuši mežizstrādi kā savu individuālo darbu. 

4.8. BŪVNIECĪBA 

Būvniecība ir viens no galvenajiem cilvēkvidi un ainavu veidojošiem 

faktoriem. Tas ir arī viens no nozīmīgākajiem indikatoriem, kas raksturo: 

 teritorijas iedzīvotāju labklājību, 

 ekonomisko attīstību, 

 vēstures un kultūras mantojumu un attieksmi pret to, 

 kultūrainavu, 

 attīstības tendences. 

Būvniecības procesu izzināšana ir absolūti nepieciešama teritorijas plānošanas 

veikšanai un var atstāt kritisku iespaidu uz teritorijas attīstību kopumā. Tāpēc 

iedzīvotāju aptaujā tika ietverta virkne jautājumu attiecībā uz to. Diemžēl, 

respondentu nelielais skaits rada grūtības iegūt aptverošu priekšstatu. 

Mazliet vairāk, kā 40% respondentu norādīja, ka viņi patreiz veic vai plāno 

kādu jaunu būvniecību vai pārbūvi (34.att.). Atbilžu sīkāka analīze parādīja, ka 

būvniecību vai pārbūvi visos gadījumos plāno veikt citi respondenti, nevis tie, kas to 

dara jau šobrīd. Taču tikai vienā gadījumā būvniecības process gan notiek patreiz, 

gan to plāno arī nākotnē. Visos pārējos tie, kuri ar to patreiz nodarbojas, pēc 

būvniecības pabeigšanas tuvākajos trijos gados neko jaunu neplāno. 

Tikai vienā gadījumā tiek būvēta dzīvojamā ēka un vēl vienā – 

uzņēmējdarbības objekts, bet respondentu plānos to nav vispār. Visi pārējie gadījumi 



Palsmanes pagasta teritorijas plānojums 

Paskaidrojuma raksts  59.lpp. 

attiecas uz palīgēkām. Diemžēl, respondentu mazais skaits neļauj ticami izanalizēt, 

kura no divām iespējamām tendencēm ir valdošā: 

 līdzekļu trūkums ierobežo iespējas kardinālai dzīves vides uzlabošanai, tāpēc 

jāsamierinās ar nelielām pārmaiņām, 

 tiek uzskatīts, ka dzīves vides kvalitāte principiāli ir pietiekama un esošajiem 

vai plānotajiem pārveidojumiem ir tikai tās tālākas uzlabošanas raksturs. 

Būvniecības un pārbūves plāni
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34.ATT. APTAUJAS RESPONDENTU BŪVNIECĪBAS UN PĀRBŪVES PLĀNI 

Būvniecības un pārbūves objekti
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35.ATT. OBJEKTI, KO APTAUJAS RESPONDENTI MINĒJUŠI KĀ 

BŪVĒJAMUS VAI PĀRVEIDOJAMUS 
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36.ATT. INDIVIDUĀLĀS BŪVNIECĪBAS PIEMĒRS – VĒSTURISKA RAKSTURA DZĪVOJAMĀ ĒKA 

 

37.ATT. 20.G.S. OTRĀS PUSES INDIVIDUĀLĀ APBŪVE AR JAUNUZCELTU PIRTIŅAS ĒKU 
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38.ATT. MŪSDIENU INDIVIDUĀLĀS BŪVNIECĪBAS NETIPISKS, AR VIDI UN 

TRADĪCIJĀM HARMONĒJOŠS PIEMĒRS – ATJAUNOTĀ ĒKA LŪŽŅĀS 

Lai varētu izprast būvniecību 

stimulējošus vai bremzējošus fakto-

rus, izzināja arī respondentu viedok-

li par būvprojekta saskaņošanas 

iespējām un problēmām (39.att.). 

Lielākā daļa no būvētājiem atzīst, ka 

viņiem problēmu nav bijušas. Tomēr 

ir arī citi viedokļi. 

Kā jau tika gaidīts, daļa 

respondentu sūdzas par sarežģītu 

un ilgu saskaņošanas procesu. Vienā 

gadījumā bija nozīmīga piebilde, ka 

traucē teritorijas un attīstības plāna 

trūkums. Simptomātiski, ka šis 

respondents veic uzņēmējdarbībai 

domāta objekta būvniecību. Tas ir 

norādījums uz apstākli, ka 

līdzšinējais attīstības plāns nav 

pietiekami orientēts vispārējai 

lietošanai un situācijas analīze tajā ir 

nepietiekama (skat. 5.3. nod.). Var 

Problēmas ar būvprojekta 

saskaņošanu 

50%

29%
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39.ATT. APTAUJAS RESPONDENTU MINĒTĀS 

PROBLĒMAS SAISTĪBĀ AR BŪVPROJEKTU 

SASKAŅOŠANU 
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cerēt, ka šis teritorijas plānojums lielā mērā novērsīs minēto trūkumu, atvieglos vietas 

izvēli un citu konkrēto ar būvniecību un uzņēmējdarbību saistīto plānošanu. 

Respondentiem tika piedāvāts arī novērtēt pagasta apbūvi kā tādu, minot, 

viņuprāt, labas un sliktas vai nepareizas apbūves piemērus. Apmēram puse no viņiem 

uzskatīja par nepieciešamu izteikt savu viedokli par to (40.att.). 

Kā veiksmīgas apbūves piemēri tika minēti: 

 bērnudārzs – 4 reizes, 

 Dzirnavu ezera HES – 2 reizes 

 SIA “Palsmane” objekti - 2 reizes, 

 “Grantu” mājas pirtiņa un 

 individuālās dzīvojamās mājas – pa vienai reizei. 
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40.ATT. APTAUJAS RESPONDENTU AKTIVITĀTE SAVU VIEDOKĻU 

IZTEIKŠANĀ 

Kā neveiksmīgas apbūves piemērus respondenti minēja: 

 “Smaidu” dzīvojamo māju – 3 reizes, 

 “Ūķa” veikalu pie “Vienību” mājām, 

 ciemats pretim “Smaidām” (pārāk cieši māja pie mājas) un 

 70. - 80. gados būvētās fermas – pa vienai reizei. 
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Kopumā var apgalvot, ka būvniecības vērtējums saistīts tieši ar konkrētā 

objekta un tā apkārtnes īpatnībām, nevis ar objekta funkcionālo nozīmi vai piederību 

kādam noteiktam periodam vai stilam. Izņēmums ir fermu apbūve. 

 

41.ATT. SAIMNIECISKĀS APBŪVES UN KULTŪRAINAVAS 

PIEMĒRS – RAUZAS DZIRNAVAS 

Minēts arī fakts, ka vairākām mājām kanalizācija nav ievadīta attīrīšanas 

iekārtās; tas gan ir norādījums nevis uz apbūves kvalitātes, bet tehniskās 

infrastruktūras trūkumiem. 

Kā galvenā būvniecības problēma tika minēts līdzekļu trūkums (4 reizes), daļēji 

ar to sasaucas konstatējums, ka pagastā būvniecība praktiski ir minimāla, notiek tikai 

remontdarbi. Viens respondents ir ļoti konkrēti apgalvojis, ka neredz problēmas; tā ir 

visai netipiska atbilde, kas patīkami liecina arī par zināmu optimismu. 
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Daļa respondentu izteica arī vēlmi saņemt informāciju par būvniecības 

procesiem pagastā: 

 kādi jauni objekti tiek plānoti – 2 reizes, 

 kur ir paredzētas vietas ražošanas objektiem (piem. fermas) būvei. 

Atbildi uz pirmo jautājumu patreiz 

var saņemt pagasta padomē, jo, kamēr nav 

spēkā esoša teritorijas plānojuma, visas 

būvniecības ieceres obligāti nododamas 

publiskai apspriešanai. Vēlāk atbildi uz šo 

jautājumu daļēji sniegs detaļplānojumi, 

bet par būvniecības iecerēm ārpus tās – 

pagasta padomes informācija. Atbildi uz 

otro jautājumu sniedz šis teritorijas 

plānojums (apbūves noteikumi un 

teritorijas zonējuma karte). 

Vienā gadījumā respondents ļoti 

konkrēti ierosina iesniegt projektu 

strukturālajiem fondiem uz visa pagasta 

siltuma trases atjaunošanu, norādot, ka 

fonds pagastiem atmaksā 90% izdevumu 

tāmes. Acīmredzot, ir mērķtiecīgi strādāt 

pie attiecīga projekta sagatavošanas. 

Tikai nedaudz vairāk, kā trešdaļa respondentu ir izteikuši vēlmi saņemt 

informāciju par plānošanas procesu arī turpmāk (42.att.), bet neviens no viņiem nav 

norādījis kontaktkoordinātas, tādējādi neizsakot vēlmi saņemt šīs ziņas personiski. 

Aptaujā neatspoguļojās fakts, kas parādījās sarunā ar pagasta uzņēmējiem; 

noskaidrojās, ka ir interese par lielāku ražošanas objektu būvi (SIA “Palsmane”). 

4.9. KULTŪRVIDE UN PIEMINEKĻI 

Palsmanē ir bagātas savas vides un kultūras uzturēšanas tradīcijas. Pagasts 

katru gadu piedalās konkursā par Latvijas sakoptāko pagastu un Vidzemes zonā 

pastāvīgi iekļūst labāko trijniekā. Šis fakta norāda uz dabas un kultūrvides sakārtotību 

un to, ka pasākumi tās uzturēšanā nav vērsti uz “ugunsgrēku dzēšanu”, bet uz 

situācijas tālāku vispārēju uzlabošanu. 

Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izziņu [9], 

Palsmanes pagasta teritorijā atrodas trīs kultūrvēstures pieminekļi, kam ir valsts 

aizsardzības statuss. 

Pagasta padome pievērš lielu uzmanību pieminekļiem un, līdzās minētajam 

“oficiālajam” sarakstam uzskaita arī virkni pieminekļu un objektu, kas ir vietējā 

aprūpē. 

Vēlēšanās turpmāk saņemt ziņas 

Nē

65%

Jā

35%

 

42.ATT. RESPONDENTU VĒLME SAŅEMT 

TURPMĀKO INFORMĀCIJU 
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20.TAB. VALSTS AIZSARGĀTIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI PALSMANES PAŠVALDĪBAS 

TERITORIJĀ 

Reģistra 
Nr. 

Nozīme Veids Nosaukums Atrašanās vieta Datējums 

6871 Valsts Arhitektūra Palsmanes ev.lut. 
baznīca9 

Palsmanē 1817 

4465 Valsts Māksla Ērģeles Palsmanes ev.lut. 

baznīcā 

1860 

2380 Vietējas Arheoloģija Cauņu pilskalns 
(Augstais kalns) 

Starp Gaiļupjiem un 
Cauņiem 

nav 

Par Palsmanes ev.lut. baznīcu un, attiecīgi arī ērģelēm, rūpējas Palsmanes 

ev.lut. draudze. Baznīcai nomainīts jumts, regulāri tiek veikts nepieciešamais 

kosmētiskais remonts. Ērģeļu saglabāšanai baznīcā pēc iespējas tiek uzturēts 

nepieciešamais mikroklimats (gaisa temperatūra, mitrums). Pašvaldība iespēju 

robežās sniedz arī finansiālu palīdzību. 

Cauņu pilskalns (Augstais kalns) atrodas pagasta ziemeļaustrumu daļā grūti 

pieejamā vietā un nav dabā apsekots. Pilskalnu šķērso gāzesvads Izborska-Inčukalns. 

Tā ekspluatācijas aizsargjosla 25 m attālumā uz katru pusi no gāzes vada, saskaņā ar 

šīs aizsargjoslas uzturēšanas noteikumiem, ir atbrīvota no apauguma, bet aizsargjoslas 

perifērija regulāri uzarta. Pilskalna pārējā daļa ir klāta ar apaugumu. To apstiprina arī 

2005. gada ortofoto attēls (43.att.), bet pēc tā, diemžēl, nav iespējams noteikt reālās 

pilskalna kontūras. Pieminekļa vieta kartē iezīmēta pēc reljefa augstākā punkta.  

Pašvaldībai kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu uzskaitījums pievienots zemāk. 

Arhitektūras pieminekļi 

 Pagasta padomes administratīvā ēka (celta 1870.g., 53.att.). 

 Pils (celta 1880.g.). 

 Pareizticīgo baznīca (celta XIX gs. 2.pusē.). 

 Kapu baznīca (celta 1890.g., 48.att.). 

Mākslas pieminekļi 

 Baznīcas altāra glezna (skat. 45.att.). 

 Baznīcas altāra svečturi (skat. 45.att.). 

 Baznīcas altāra biķeris. 

Piemiņas vietas 

 Mācītāja Vāra kaps. 

 Palsmanes pamatskolas ilggadējo skolotāju Annas un Oskara Eglītes kapi. 

                                                 
9 43. attēlā 
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 Piemineklis 1. pasaules karā kritušo un bezvēsts pazudušo palsmaniešu 

piemiņai (46.att.). 

 Piemiņas akmens 2. pasaules karā kritušajiem un bez vēsts pazudušajiem 

palsmaniešiem. 

 Piemiņas akmens 1949. gada 25. martā represētajiem un uz Sibīriju izsūtītajiem 

palsmaniešiem (47.att.). 

 Lāčplēša kara ordeņa kavaliera leitnanta Rūdolfa Beitika kaps ar pieminas 

plāksni, Palsmanes kapsētā. 

 Svētvieta, iekārtota 1989.g. 11. novembrī. 

Pašvaldība regulāri rīko šo objektu sakopšanas un uzturēšanas pasākumus, 

gan izdalot no budžeta naudas līdzekļus, gan rīkojot sakopšanas talkas, kur tas 

vajadzīgs. Īpašs aizsardzības statuss šiem pieminekļiem pašvaldībā nav noteikts. 

 

43.ATT. CAUŅU PILSKALNS (AUGSTAIS KALNS), PAPILDINĀTS ORTOFOTOATTĒLS. 
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44.ATT. PALSMANES 

EV.LUT. DRAUDZES 

BAZNĪCA 

45.ATT. PALSMANES 

EV.LUT. DRAUDZES 

BAZNĪCAS ALTĀRIS 
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46.ATT. PIEMINEKLIS 1. PASAULES KARĀ KRITUŠO UN BEZVĒSTS PAZUDUŠO PALSMANIEŠU 

PIEMIŅAI 
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47.ATT. PIEMIŅAS AKMENS 1949. GADA 25. MARTĀ UZ SIBĪRIJU REPRESĒTAJIEM PALSMANIEŠIEM. 

 

48.ATT. PALSMANES KAPU BAZNĪCA 

4.10. APTAUJAS DALĪBNIEKU SOCIĀLAIS PORTRETS 

Iepriekšējās nodaļās daudz informācijas, kā jau norādīts, ieguva, aptaujājot 

Palsmanes pagasta iedzīvotājus. Viņu vidū izplatīja aptaujas anketu, kurai bija 

pievienota paskaidrojoša vēstule. Anketas izplatīja ar pašvaldība, izmantojot veikalu 

un palīdzību. Pavisam izplatīja vairāk nekā 300 anketas, no kurām atpakaļ atgriezās 

tikai 17. Šāds respondences rādītājs ir ļoti zems, taču tas arī ir parametrs, kurš 

apliecina iedzīvotāju lielākās daļas mazu interesi par pašvaldībā un viņu apkārtnē 

notiekošo, pieņemot, ka tas viņus neskar. Diemžēl, anketu skaits ir pietiekams tikai 

kopējo kvantitatīvo rādītāju izvērtēšanai, bet neatbilst statistiskās apstrādes 

noteiktajiem kritērijiem, lai varētu analizēt iedzīvotāju viedokļu un vajadzību 

atkarības no viņu piederības dažādām sociālajām grupām. Šim nolūkam būtu 

nepieciešams saņemt vismaz 60 – 70 anketu. 

Apskatot respondentu dzimuma un vecuma raksturojumus (49. un 50. att.), 

viegli var izdalīt pašvaldības sociāli aktīvāko iedzīvotāju slāni. Tās ir pārsvarā sievietes 

vidējos gados, kas ieņem pietiekami augstu stāvokli sociālajā hierarhijā un kuras izjūt 

atbildību par savu ģimeni, spējot saskatīt personiskās labklājības kopsakarību ar 

pašvaldības kopējo attīstību. 
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Dzimums

vīrietis

41%
sieviete

59%

Vecums

15-19 g.

12%

20-25 g.

6%

26-35 g.

18%

36-45 g.

29%

46-60 g.

35%

virs 60 g.

0%

 

49.ATT. RESPONDENTU DZIMUMA 

SADALĪJUMS 
50.ATT. RESPONDENTU VECUMA 

SADALĪJUMS 

Nav vecāka gadagājuma cilvēku atsaucības. Ņemot vērā viņu lielo īpatsvaru 

iedzīvotāju vecuma sastāvā, var teikt, ka viņi faktiski izslēdz sevi no attīstības 

jautājumu apspriešanas, taču tieši no viņiem allaž dzird visvairāk pretenziju par to, 

kas notiek vai nenotiek pašvaldībā un viņu tuvākajā apkārtnē. 

Salīdzinoši daudz ir cilvēku ar augstu izglītības līmeni – gandrīz trešajai daļai 

no viņiem ir augstākā izglītība; viņu vidū ir arī maģistra vai doktora akadēmiskā 

grāda īpašnieks. Šeit izpaužas izglītoto cilvēku sociālā aktivitāte. Pamata un vidējās 

izglītības līmenis ir tikai trim respondentiem (51.att.) Ievērojot ziņas par šo 

respondentu vecumsastāvu un nodarbošanos, var pieņemt, ka viņi ir aktīvā izglītības 

iegūšanas procesā. 

Izglītība

6%

12%

52%

24%

6%

pamata

vidējā

vidējā p rofesionālā

augstākā (bez grāda,

bakalaurs)

augstākā (maģistrs,

doktors)

 

51.ATT. RESPONDENTU IZGLĪTĪBAS SADALĪJUMS 
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Nodarbošanās

6%
6%

19%

25%

25%

13%

6%
zemnieks

uzņēmējs

valsts iestādes

darbin ieks

pašvald ības iestādes

darbin ieks

algots p rivātsektorā

skoln ieks/studen ts

nestrādājošs

pensionārs

 

52.ATT. RESPONDENTU NODARBOŠANĀS SADALĪJUMS 

Aplūkojot nodarbes raksturu (52.att.), redzam, ka līdzīgās daļās ir tie, kuri 

strādā pašvaldības iestādēs vai arī kā algoti darbinieki privātsektorā. 19% strādā valsts 

iestādē. Tātad tomēr nozīmīgākais darba devējs pagastā ir valsts un pašvaldības 

sektors (44%), bet privātsektoram ievērojami mazāka loma. 13% respondentu 

definējuši sevi kā patlaban iegūstošus izglītību. Pa vienam aptaujā redzam zemnieku, 

uzņēmēju un nestrādājošo pensionāru pārstāvjus. 
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5.  PAŠVALDĪBAS DOMES  DARBĪBA  

5.1. PAŠVALDĪBAS RESURSI 

Palsmanes padomes īpašumā un apsaimniekošanā ir: 

 Palsmanes padomes nams, kur atrodas darba telpas padomes priekšsēdētājai, 

grāmatvedei, sekretāram, pagasta policistam, pagasttiesai, un pagasta zemes 

uzraudzības speciālistam; 

 pirmsskolas vecuma bērnu iestāde (bērnudārzs) ar 48 bērniem un 15 cilvēkiem 

personāla; 

 Palsmanes pamatskola ar 180 skolēniem, 17 skolotājiem un 9 tehniskajiem 

darbiniekiem; 

 Palsmanes ambulance, 

 kultūras nams, 

 bibliotēka (grāmatu fonds 8200 grāmatu, 257 lasītāji), 

 kapu baznīca un kapsēta. 

 

53.ATT. PALSMANES PAGASTMĀJA 
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Pagastā ir arī komunālās saimniecības dienests, kas atbild par katlu māju, 

ūdens apgādes sistēmu un ūdens attīrīšanas iekārta. Iespējami arī transporta 

pakalpojumi. 

Darbojas dzimtsarakstu nodaļa, sociālās palīdzības dienests, darbā iekārtošanas 

dienests un būvvalde. 

Pagasta īpašumā ir 192,4 ha zeme, t. sk. 

 lauks. izmantojamā 11,0 ha, 

 meži 167,1 ha. 

Palsmanes pagastam pieder dzīvojamais fonds, kas sastāv no 4 mājām (21. – 23. 

tab.). 

21.TAB. PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA MĀJAS 

Dzīvokļu skaits mājā Māju skaits Platība, m2 

1 0 0 

2 0 0 

3 un vairāk 4 2997 

Kopā 4 2997 

22.TAB. PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻU LABIEKĀRTOTĪBA 

Veids Platība, m2 Dzīvokļi, skaits 

Ūdensvads 2621 49 

Kanalizācija 2621 49 

Centrālapkure 2264 42 

Vanna, duša 2621 49 

Karstais ūdens 1361 24 

Gāze 2621 49 

23.TAB. PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA STRUKTŪRA 

Rādītājs 

Istabu skaits dzīvoklī 

Kopā 1 2 3 4 un vairāk 

Kopplatība 424 1388 932 253 2997 

Iemītnieki 15 53 54 13 135 

Skaits, kopā 14 29 14 3 60 

pašvaldības 11 19 5 1 36 

privāti10 3 10 9 2 24 

Lielākā daļa dzīvokļu ir labiekārtoti, tajos ir ūdensvads, kanalizācija un gāze. 

Nozīmīgi vērtējams fakts, ka vairumā gadījumu saglabāta centralizētā siltuma 

apgāde, tas apliecina, ka pašvaldība spējusi vismaz daļēji saglabāt savu infrastruktūru 

                                                 
10 Privatizēti 2003.g. 
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pat ļoti grūtajos ekonomiskajos apstākļos 90. gadu sākumā. Karstā ūdens centralizētā 

apgāde tomēr ir pārāk dārga un tāpēc saglabājusies ievērojami mazākā daļā dzīvokļu. 

Vairumā gadījumu iedzīvotāji tur uzstādījuši individuālas ūdenssildīšanas iekārtas 

(elaktriskos boilerus, u.tml.). 

5.2. FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI 

Pagasta budžets ir visumā sabalansēts, tomēr izteikti sociāli orientēts, kam par 

iemeslu ir budžeta ieņēmumu daļas samazināšanās un jaunu pozīciju rašanās 

izdevumu daļā sakarā ar valdības atsevišķu funkciju deleģēšanu pašvaldībām 

(skolēnu interešu izglītības, izglītības iestāžu remonti, materiāli tehniskās bāzes 

atjaunošana un uzturēšana), kā arī enerģētisko resursu izmaksu augšana. Tomēr 

investīcijas 2003. gadā sastādīja 13,4% budžeta izdevumu, kas ir ievērojami labāks 

rādītājs, nekā daudzām līdzīgām pašvaldībām Latvijā: 

 centra katlu mājā apkures iekārtas rekonstrukcijas pabeigšana – Ls 8870, 

 Palsmanes pamatskolas remontdarbi un virtuves iekārtas nomaiņa - Ls 4230, 

 Palsmanes bērnudārza remontdarbi - Ls 2237, 

 komunālai saimniecībai rotējošās pļaujmašīnas iegāde - Ls 2239, 

 kopēšanas iekārtas - Ls 1477, 

 centra ielu apgaismojuma iekārtošana - Ls 3542, 

 pagasta mežu atjaunošana – Ls 4338. 

Tiek meklētas un bieži arī atrastas iespējas aktīvi atbalstīt uz pagasta attīstību 

vērsto nevalstisko organizāciju darbību. 

2004.gadā pašvaldība lielākos ieguldījumus plāno: 

 centra garāžas rekonstrukcijai - Ls 25 000, 

 jauna autobusa iegādei - Ls 15 00011, 

 pamatskolas remontam - Ls 2500, 

 pamatskolai inventāra iegādei - Ls 1200, 

 pirmskolas izglītības iestādes remontam - Ls 500, 

 pirmskolas izglītības iestāde inventāra iegādei Ls 600, 

 pašvaldības ēkas apkārtnes labiekārtošanai - Ls 3000. 

Palsmanes pagasta budžeta ieņēmumiem līdz 2001. gadam bija tendence 

samazināties, taču tagad tie atkal aug (54.att.). Raksturīgi, ka budžeta plānošana, 

acīmredzot, notiek pēc piesardzības principa, jo faktiskie ieņēmumi mēdz būt jūtami 

lielāki par plānotajiem. Loģiski, līdzīga tendence vērojama arī budžeta izdevumu 

daļā. 

                                                 
11 līdzekļi novirzīti kultūras nama jumta remontam 
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Budžeta ieņēmumu dinamika
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54.ATT. PALSMANES PAGASTA BUDŽETA IEŅĒMU DINAMIKA 

1999.- 2004.G. 
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Budžeta ieņēmumu struktūra 2003.g.

1,41%

0,75%

0,24%0,91%

6,1%13%

28%

32%

1,6%

4,5%

5,1%5,6%

Ieņēmumi no mežu resursu realizācijas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Dotācijas no izlīdzināšanas fonda Nekustamā nodoklis par zemi

Ieņēmumi no komunālās saimniecības Valsts nodevas un maksājumi

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas Mērķa dotācija 5 un 6 gadīgo apmācībai

Pārējie ieņēmumi Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

Norēķini ar citam pašvaldībām par izglītību Mērķa dotācija
 

55.ATT. PALSMANES PAGASTA BUDŽETA IEŅĒMUMU 

STRUKTŪRA 2003. GADĀ 

Budžeta ieņēmumu plāna struktūra 2004.g.

1,68%

1,60%

0,14%

8,5% 5,1%

1,9%

2,0%

23%

37%

11% 6,4%

1,03%

Ieņēmumi no mežu resursu realizācijas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Dotācijas no izlīdzināšanas fonda Nekustamā nodoklis par zemi

Ieņēmumi no komunālās saimniecības Valsts nodevas un maksājumi

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas Mērķa dotācija 5 un 6 gadīgo apmācībai

Pārējie ieņēmumi Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

Norēķini ar citam pašvaldībām par izglītību Mērķa dotācija
 

56.ATT. PALSMANES PAGASTA BUDŽETA IEŅĒMUMU 

STRUKTŪRA 2004. GADA PLĀNĀ 
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Budžeta ieņēmumu galveno daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 

un ieņēmumi no meža resursu realizācijas. Šīs pozīcijas kopā sastāda 60% visu 

ieņēmumu. Zīmīgi, ka 2003. gadā meža resursu realizācija bija jūtami lielāka par IIN, 

bet 2004. gada plānā proporcija nosveras jūtami par labu IIN. Pamats šādai budžeta 

prognozei ir meža resursu realizācijas salīdzinoši pastāvīgais apjoms, kuru ir 

tendence pat samazināt, kamēr IIN tiek plānots būtisks apjoma pieaugums. Jūtami 

mainās arī budžeta “mazāko” sastāvdaļu proporcijas, taču tas maz ietekmē budžeta 

raksturu un tā veidošanās procesu kopumā. 

Citās proporcijās pēdējo divu gadu budžeti būtiski neatšķiras. 

Pašvaldības ekonomisko patstāvību apliecina apstāklis, ka maksājumiem no 

pašvaldību izlīdzināšanas fonda īpatsvars ieņēmumos ir tikai 11% un tam ir tendence 

samazināties. Nevar apgalvot, ka tas būtu pašvaldībai īpaši izdevīgi, taču kalpo kā 

pozitīvu pārmaiņu indikators. Daudzas pašvaldības saņem no izlīdzināšanas fonda 

20% līdzekļu un vairāk. 
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57.ATT. PALSMANES PAGASTA BUDŽETA IZDEVUMU DINAMIKA 

2001. – 2004.G. 

Vislielāko daļu izdevumu veido komunālās saimniecības vajadzības (21%). 

Tālāk tuvās proporcijās seko bērnudārzs un pamatskola (bez mērķdotācijas pedagogu 

algām). Pašas pašvaldības uzturēšanas funkcijām tiek tērēti 15% budžeta, kas mazai 

pašvaldībai ir samērā labas ekonomijas rādītājs. Par pēdējo liecina arī apstāklis, ka 

2003.gadā netika ņemti kredīti no Valsts Kases vai citām valsts iestādēm, kā arī nav 

parādu citām pašvaldībām. Parādi kredītiestādēm 2003. gadā bija Ls 4408,83 un tiek 

atmaksāti saskaņā ar grafiku. 
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Izdevumu struktūra
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Pamatskola Vispārējie valdības dienesti

Transports un sakari Kultūras nams

Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana Lauksaimniecība un mežkopība

Savstarpējie norēķini par izglītību Bibliotēka
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Pārējie izdevumi
 

58.ATT. PALSMANES PAGASTA BUDŽETA IZDEVUMU 

STRUKTŪRA 2004. GADA PLĀNĀ 

Budžeta izdevumu daļas proporcijas no gada uz gadu visumā saglabājas. 

Nozīmīga atšķirība 2004. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, ir vienīgi sadaļā “Transports 

un sakari” – vairāk, nekā trīskārtīgs pieaugums, kas saistīts ar autobusa iegādi. 
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24.TAB. PALSMANES PAGASTA PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMI 2001. – 2004.G. 

Ieņēmumu veids 2001.g. 2002.g. % pret 

2001.g. 

2003.g. 

plāns 

% pret 

2002.g. 

2003.g. % pret 

2002.g. 

2004.g. 

plāns 

% pret 

2003.g 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 49 991 52 344 99% 58 438 106% 64 314 123% 78 807 123% 

Nekustamā nodoklis par zemi 14 985 15 046 74% 14 000 99% 14 028 93% 13 310 95% 

Nekustāmā nodoklis par ēkām būvēm 1 580 2 230 113% 2 195 101% 2 096 94% 2153 103% 

Valsts nodevas un maksājumi 9 155 10 449 145% 10 784 93% 11 674 112% 10 560 90% 

Ieņēmumi no mežu resursu realizācijas 46 370 57 600 346% 49 587 144% 77 138 134% 48 380 63% 

Ieņēmumi no komunālās saimniecības 11 088 12 953 85% 15 000 124% 12 849 99% 17 818 139% 

Pārējie ieņēmumi 1 315 2 169 139% 911 99% 3 249 150% 3512 108% 

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas      10 500  4000 38% 

Norēķini ar citam pašvaldībām par izglītību 1 763 1 347 76% 1 000 74% 1 735 129% 3330 192% 

Mērķa dotācija  2 500    558 22% 300 54% 

Mērķa dotācija 5 un 6 gadīgo apmācība  1 139 100% 3 332 293% 3 688 324% 4220 114% 

Dotācijas no izlīdzināšanas fonda 22 916 26 510 116% 29 154 110% 29 154 110% 22 218 76% 

KOPĀ 159 163 184 287 115% 184 401 103% 230 983 125% 208 608 90% 
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25.TAB. PALSMANES PAGASTA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMI 2001. – 2004.G. 

Izdevumu pozīcija, iestādes 2001.g. 2002.g. % pret 

2001.g. 

2003.g. 

plāns 

% pret 

2002.g. 

2003.g. % pret 

2002.g 

2004.g. 

plāns 

% pret 

2003.g 

Vispārējie valdības dienesti 25 267  24 996  99% 26 506  106% 31 353  125% 35 845  114,3 

Sabiedriskā kārtība 1 584  1 131  74% 1 125  99% 1 129  100% 1 000  88,6 

Pirmsskolas izglītības iestāde 29 711  33 702  113% 34 157  101% 37 811  112% 42 585  112,6 

Pamatskola 25 530  37 218  145% 34 676  93% 39 749  107% 40 625  102,2 

Veselības aizsardzība 80  277  346% 400  144% 531  192% 600  113 

Sociālā apdrošināšana un sociālā 
nodrošināšana 

7 556  6 390  85% 7 915  124% 9 023  141% 11 329  125,6 

Dzīvokļu komunālā saimniecība 30 796  42 736  139% 42 228  99% 47 836  112% 47 375  99 

Bibliotēka 2 157  2 856  132% 2 668  93% 2 462  86% 2 996  121,7 

Kultūras nams 9 384  12 167  130% 19 705  162% 14 613  120% 13 653  93,4 

Lauksaimniecība un mežkopība 6 882  7 393  107% 6 011  81% 7 295  99% 8 761  120,1 

Transports un sakari 13 312  6 359  48% 5 343  84% 6 916  109% 24 335  351,9 

Savstarpējie norēķini par izglītību 4 590  5 321  116% 5 000  94% 6 174  116% 6 000  97,2 

Pārējie izdevumi 614  499  81% 500  100% 878  176% 550  62,6 

KOPĀ 157 463  181 045  115% 186 234  103% 205 770  114% 235 654  114,5 



Palsmanes pagasta teritorijas plānojums 

Paskaidrojuma raksts         81.lpp. 

26.TAB. PALSMANES PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2003. GADĀ 

Resurss Sākotnējā 

vērtība 

Iegāde Pārvērtēšana Izņemts no 

darbības 

Pārdots Nolietojums Atlikusī 

vērtība 

Iegūts no 

pārdošanas 

Nemateriālie ieguldījumi 1210 100    385 925  

Pamatlīdzekli         

Dzīvojamās ēkas 29 020     8101 20 919  

Nedzīvojamās ēkas 13 976     2419 11 557  

Ceļi  3542     3542  

Zeme  1805 45 681 1805 1805  45 681 
11 000 

Meži 28 349   3160 3160  25 189 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 9489 2143  1271  6768 3593  

Pārējie pamatlīdzekli         

Transporta līdzekļi 23 599     8225 15 374  

Saimnieciskie pamatlīdzekli 859        

Bibliotēkas fonds 9917 932  570   10 279  

Pārējie pamatlīdzekli 8225 19 050 859 204  6867 21 063  

KOPĀ 124 644 27 572 46 540 7010 4965 32 765 158 122 11 000 
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Pagasta bilances struktūra liecina par pamatlīdzekļu dažādību un norāda uz 

pašvaldību kā aktīvu savas teritorijas apsaimniekotāju. 53,5% bilances veido 

nekustamie īpašumi (bez dzīvojamām ēkām). Šie īpašumi tiek aktīvi izmantoti un 

ģenerē nozīmīgu daļu ieņēmumu pagasta budžetam. 
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59.ATT. PALSMANES PAGASTA BILANCES STRUKTŪRA 

5.3. PERSPEKTĪVĀ ATTĪSTĪBAS PLĀNA GALVENIE PASĀKUMI 

Plānošanas procesu Palsmanes pagastā raksturo izteikta konkrētība, mazāk 

uzmanības veltot stratēģiju un vīziju veidošanai. Attīstības plānošanas dokumentiem 

nav prezentācijas funkcijas, tie ir pasausi un maz ilustrēti ar situācijas analīzi, kas 

tipiski pašvaldības iekšējam darba dokumentam. Apstākļos, kad pagasta vadībai ir 

ilggadīgas vadības pieredze un ļoti dziļas zināšanas par savu teritoriju, tās resursiem, 

vajadzībām un iespējām, šāds dokumenta stils nav uzskatāms par kritisku trūkumu 

vai nepilnību no pašvaldības viedokļa, tomēr “ārējiem” lietotājiem var radīt 

problēmas. Vīzijas un stratēģiskie mērķi, reiz izstrādāti, var būt aktuāli lielākam 

plānošanas ciklam – 10 – 12 gadu, pat ilgākam periodam. Šo periodu sadala īsākos, 4 - 

5 gadus ilgos etapos, kuru nostādnes pamatos tiek pārņemtas no agrākajām, bet 

vairums pasākumu ir ļoti konkrēti un to realizācijas pakāpe labi izmērāma. Minēto 

apliecina iepriekšējā attīstības plāna [10] daudzu punktu izpilde jau ilgi pirms tā 

darbības formālā termiņa beigām. Tāpēc jau šobrīd Palsmanes pagastā tiek domāts 

par jauna attīstības plāna izstrādi. 
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5.3.1. 2001. gada attīstības programmas galvenie elementi 

Pašvaldībā - 

 turpināt sakārtot un labiekārtot pagasta padomes telpas atbilstoši mūsdienu 

prasībām; 

 turpināt darbu pie apkārtējās vides labiekārtošanas un sakārtošanas; 

 iegādāties autobusu skolas vajadzībām; 

 precizēt pagasta centra ģenerālās apbūves plānu; 

 finansiāli atbalstīt projekta “Pieaugušo tālākizglītības atbalsta centrs” realizāciju. 

Palsmanes pamatskolai - 

 rast iespēju iegādāt Palsmanes pamatskolai datorus, lai varētu nokomplektēt 

pilnu datorklasi; 

 turpināt esošo sporta būvju sekmīgu ekspluatāciju; 

 rast iespējas pilna sporta laukuma izbūvei; 

 turpināt attīstīt esošo materiāli tehnisko bāzi; 

 rast iespējas amatu mācības kabineta tehniskās bāzes pilnveidošanai; 

 nodibināt un nodrošināt Mazpulka organizācijas darbību Palsmanes 

pamatskolā; 

 arī turpmāk nodrošināt skolēnu interešu izglītības finansēšanu; 

 iespēju robežās sniegt finansiālu atbalstu mācībām skolēniem, studentiem, 

skolotājiem; 

 regulāri ar jauniem mācību līdzekļiem papildināt mācību kabinetus; 

 iespēju robežās veikt mācību, atpūtas un sanitāro telpu remontu; 

 atjaunot un modernizēt skolas virtuves iekārtas. 

Palsmanes bērnudārzam - 

 tuvākajos gados bērnudārza ēkai atjaunot vai nomainīt jumta segumu; 

 iegādāt datoru un kopētāju. 

Palsmanes kultūras namam - 

 iegādāt mūsdienu prasībām atbilstošu skaņu aparatūras komplektu (izpildīts 

2004.g.); 

 rast līdzekļus skatuves apgaismojuma modernizēšanai (izpildīts 2003.g.); 

 pārvietot esošo bibliotēku uz atbilstošākām telpām un pilnveidot tās krājumus 

(izpildīts 2002.g.). 
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Kultūras un vēstures mantojums - 

 atbalstīt novada kultūrvēsturisko materiālu vākšanas un apkopošanas darbu, 

izpētes darbu par baronu fon Bēru (aktīva darbība 2001. - 2004.g.); 

 par mācītāju Vāru (aktīva darbība 2001. - 2004.g.); 

 izveidot norādi par senlatviešu pilskalnu Caunēs; 

 izstrādāt vecā Palsmanes parka atjaunošanas projektu (uzsākts); 

 piedalīties vecā Palsmanes parka apsaimniekošanā (aktīva darbība 2001. - 

2004.g.); 

Komunālā saimniecība un dabas resursi - 

 iegādāties un uzstādīt centralizētās ūdens atdzelžošanas iekārtu; 

 panākt, lai Palsmanes Dzirnavu ezera īpašnieki savestu kārtībā dambi un 

aizsprostu pie ezera (izpildīts 2002.g.), 

 kontrolēt, lai netiek piesārņota daba un ūdeņi; 

Tūrisms un atpūta 

Palsmanes pagasts iespēju robežās atbalstīs jaunās un jau darbojošās zemnieku 

saimniecības, kas darbojas tūrisma un veselīgas atpūtas rosinošās darbības jomās: 

 z/s “Zilie” (A. Ābols); 

 z/s “Lūžņas” (V. Rēpelis); 

 SIA “Rauzas dzirnavas” (J. Ozoliņš) 

Tāpat pagasta padome mēģina rast atbalstu arī citām jauniešus pozitīvi 

rosinošām aktivitātēm. 

Sakari un mobilitāte - 

 panākt 100 % Palsmanes abonentu pieeju mobilo sakaru operatoram; 

 rast līdzekļus, lai Satiksmes ministrija akceptētu lēmumu par ceļa posma “Mēru 

pagrieziens – Palsmane” asfaltēšanu (līdzekļi - Ls 320 000 - piešķirti un darbi 

paveikti 2003.g.); 

 vienoties ar ceļu uzturēšanas operatoru par optimālu ceļu seguma kvalitātes 

uzturēšanu. 

Pašiniciatīvas - 

 Palsmanes pagasts atbalsta arī nevalstisku organizāciju veidošanos: 

 pašlaik Palsmanes pagastā veidojas pagasta sieviešu biedrība “Avots”, kuras 

mērķi ir: 

- pacelt sievietes pašapziņu; 

- palīdzēt saprast sevi un savu lomu biznesa pasaulē. 
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5.3.2. Topošā attīstības plāna galvenie pasākumi  

Ilgtermiņā vai pastāvīgi veicamie pasākumi lielā mērā tiks pārņemti no 

iepriekšējā dokumenta. Konkrēto rīcību grupā paredzēts sekojošais: 

 Izglītībai: 

- skolā otra datorklase informatizācijas uzlabošanai, 

- sporta zāle basketbola standarta laukuma izvietošanai, 

- divslīpņu jumts bērnudārza ēkai; 

 Citi pasākumi: 

- kultūras nama fasādes atjaunošana, logu nomaiņa, 

- tilta rekonstrukcija Palsmanes centrā, 

- pagastmājas laukuma bruģēšana, 

- izremontēt likvidētās ēdnīcas telpas pagastmājā un iekārtot darba kabinetus 
policistam, pagasttiesai un grāmatvedībai, 

- pabeigt izstrādāt un sākt realizēt parka atjaunošanas projektu, 

- turpināt atjaunot siltumtrasi. 
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6 .  TERITORIJAS ZONĒJUMA VEIDOŠANAS 

PRINCIPI 

6.1. TERITORIJAS ZONĒJUMS 

Atbilstoši teritorijas faktiskajai un plānotajai izmantošanai, tā ir sadalīta zonās, 

kur katrai no tām ir noteikta funkcionālā nozīme. Atbilstoši šīm funkcijām, tiem 

noteikti tie apbūves veidi, kas var tikt izvietoti dotajā teritorijā, kā arī galvenie 

parametri, kas raksturo jaunveidojamos gruntsgabalus tajā. Detalizēti šīs prasības 

katrai zonai izklāstītas Apbūves saistošajos noteikumos, kas ir Palsmanes pagasta 

Vietējais likums. Šajā Paskaidrojums rakstā zonu apraksts satur tikai galvenās ziņas 

par tām. 

Zonējuma noteikumu veidošanas princips ir pietiekami elastīgs un neierobežo 

pagasta apstākļiem un vajadzībām reālo būvniecības un saimniecisko darbību būtiski 

vairāk, kā to nosaka vispārējā likumdošana, pieminekļu un vides aizsardzības 

prasības. 

DzS – individuālo (savrupmāju) apbūves zona. 

Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves zona nozīmē teritoriju, kurā galvenais 

zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu 

dzīvojamo māju) vai dvīņu māju (divu bloķētu vienas ģimenes dzīvojamo māju) 

apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku kopā dzīvojošu 

ģimeņu mājoklis. Tajā var izvietoties arī vietējas nozīmes mazumtirdzniecības un 

sociālo pakalpojumu infrastruktūras objekti. 

Savrupmāju apbūves teritorijas ir ievērojami palielinātas, salīdzinot ar faktisko 

stāvokli. Tas darīts ar ilgtermiņa perspektīvu, ievērojot potenciālo iedzīvotāju vēlmi 

uzlabot savu dzīves vidi, kā arī pēdējā laikā novērojamo augošo interesi individuālai 

būvniecībai no pagasta nerezidentu puses. 

Vietās, kur perspektīvā apbūve robežojas ar Palsas un Kļavaisas upēm, tās 

zona nosprausta līdz tauvas joslas robežai, lai nākotnē samazinātu varbūtēju 

konfliktu iespējas, kas saistītas ar vēlmi kādā veidā norobežot tauvas joslu. 

DzM – mazstāvu dzīvojamās apbūves zona. 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves zona nozīmē teritoriju, kuras galvenais 

izmantošanas veids ir mazstāvu vairākdzīvokļu namu un rindu māju dzīvojamā 

apbūve ar īres vai privātiem dzīvokļiem. Arī šeit var būt nelieli mazumtirdzniecības 

un sociālo pakalpojumu infrastruktūras objekti – veikali, bērnu iestādes, u.c. 

Valdošo apbūves un attīstības tendenču apstākļos zona uzskatāma par 

neperspektīvu un fiksē tikai esošo stāvokli. Vismaz, tuvāko desmit gadu plānos 

vairākdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecība netiek plānota. 
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JD – jauktā darījumu apbūves zona. 

Jauktā darījumu objektu apbūves zona nozīmē teritoriju, kur galvenais zemes 

un būvju izmantošanas veids ir darījumu iestādes un mazumtirdzniecības un 

pakalpojumu objekti, kā arī vairākdzīvokļu nami. Pieļaujama vieglās ražošanas 

uzņēmuma, kas rada tikai nebūtisku piesārņojumu, izvietošana. 

Darrījumu apbūvei ir ievērojama loma teritorijas attīstībā un iedzīvotāju 

iespējās saņemt pakalpojumus, tāpēc tai izdalītas nozīmīgas teritorijas Palsmanes 

ciema centrālajā daļā. 

JS – jauktā sabiedriskās apbūves zona. 

Jauktā sabiedriskās apbūves zona nozīmē teritoriju, kuras galvenais 

izmantošanas veids ir objekti, kas domāti iedzīvotāju apkalpošanai – pārvaldes, 

izglītības, kultūras, u.tml. iestādēm, sporta būvēm. Pieļaujami nelieli mazumtirdznie-

cības objekti un atsevišķi dzīvojamās apbūves objekti, kur tie jau atrodas. 

Ievērojama sabiedriskās apbūves paplašināšanās nav plānota, tāpēc zonējums 

visumā fiksē esošo stāvokli, ka sir pietiekams pat ar zināmu perspektīvu. 

RR –ražošanas un noliktavu apbūves zona. 

Ražošanas un noliktavu apbūves zona nozīmē teritoriju, kuras galvenais 

izmantošanas veids ir ražošanas, transporta un uzglabāšanas objekti, uzņēmumi un 

iestādes, arī tādi, kam ir noteiktas sanitārās vai citas aizsargjoslas vai īpašas prasības 

transportam. 

Šī zona noteikta teritorijās ar jau esošu šāda tipa apbūvi un, rēķinoties ar 

zināmu perspektīvu, vairākās tām pieguļošās teritorijās. 

RT – ražošanas tehniskās apbūves zona. 

Tehniskās apbūves zona nozīmē izbūves teritoriju, kur galvenais zemes un 

būvju izmantošanas veids ir valsts un pagasta inženierkomunikāciju objekti, kā arī 

transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes. 

Jaunu šādu objektu izbūve nav paredzama, tāpēc zonējumā lielākoties ir 

fiksēta esošā situācija. 

L – līnijbūvju teritorijas. 

Līnijbūvju izbūves teritorija nozīmē maģistrālo un vietējo ielu teritoriju, kur 

galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un 

velosipēdistu satiksme, kā arī maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošana. 

Ceļu līnijbūvju teritorijā izvietojas pati autoceļa konstrukcija, pasažieru 

apkalpošanas objekti (stāvvietas, pieturas, u.tml.), kā arī citas komunikācijas ceļa 

nomalēs vai zem ceļa seguma klātnes. 

Īpašā izņēmuma zonā L-1 iekļauts augstspiediena gāzes vads un gāzes 

sūknēšanas stacija teritorijās, kur šiem infrastruktūras elementiem ir izdalītas 
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atsevišķas zemes vienības. Šajā zonā darbojas īpaši teritorijas izmantošanas 

noteikumi. 

RI – derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijās notiek vai ir pieļaujama minerālo resursu 

ieguve. Palsmanes pagastā šādas atradnes ir smilts un smilts-grants (Lankaskalns), 

smilts-grants (Pūķi) un kūdras ieguves vietas purvos teritorijas ziemeļaustrumu daļā. 

RL – lauksaimniecības zemes. 

Lauksaimnieciskās ražošanas zona nozīmē teritoriju, kurā notiek vai ir 

iespējama lauksaimnieciskās ražošanas darbība. Par tādu uzskatāmas visas atklātās 

teritorijas ārpus Palsmanes ciema un, daļēji, arī tajā, vietās, kur nav citas zonas vai arī 

apauguma. Šai zonā pieļaujama dzīvojamo, ražošanas un pakalpojumu objektu būve, 

bet gruntsgabalam limitēta ievērojami lielāka minimālā platība, nekā tā ir citās zonās. 

Ražošanas objektiem jābūt tieši saistītiem ar lauksaimniecību – tās var būt 

dzīvnieku mītnes, lauksaimniecības produkcijas uzglabāšanas, pirmapstrādes un 

pārstrādes objekti, tehnikas novietnes, apkopes un remonta vietas, u.tml. 

Pakalpojumu objekti var būt dažādi – mazumtirdzniecības objekti, viesu 

uzņemšanas un apkalpošanas infrastruktūra, sporta būves, u.c. 

K – kapsēta. 

Kapsēta kā mirušo apbedīšanas un ar to saistīto rituālu veikšanas vieta ir ļoti 

nozīmīgs Latvijas un Palsmanes pagasta kultūrainavas elements. 

Kapsētas teritorija ir visumā pietiekama un zonējums veidots pēc faktiskā 

stāvokļa. 

DM – mežu zona. 

Mežu zonā ietilpst teritorijas dabiskais apaugums, kas veido Palsmanes 

pagasta zaļo karkasu. Saimniecisko darbību tajā regulē mežu likumdošana un mežu 

apsaimniekošanas plāni. 

DŪ – ūdens objekti. 

Nozīmīgākās ūdeņu teritorijas: Palsa, Kļavaisa, Rauza un Šepka, kā arī uz šīm 

upēm izveidotās ūdenskrātuves veido pašvaldības zilo larkasu – ūdeņu teritorijas. 

Rauzas un Šepkas izmantošanas īpatnības nosaka īpaši aizsargājamās NATURA2000 

teritorijas, kurās tās atrodas. 

DP – parks. 

Atsevišķā zonā izdalīts Palsmanes pils parks kā aizsargājams dendroloģiskais 

stādījums, kas prasa no pārējās zaļās zonas atšķirīgas kopšanas un uzturēšanas 

metodes. 
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6.2. AIZSARGJOSLAS 

Palsmanes pagastā atrodas virkne aizsargjoslu, kuras ir jāievēro, veicot 

teritorijā kādas noteiktas darbības un jāierobežo tās, atbilstoši Aizsargjoslu likumā 

prasītajām. 

6.2.1. Vides un dabas resursu aizsargjoslas 

Ūdeņu aizsargjoslas noteiktas visām pagasta upēm, bet nav noteiktas 

meliorācijas sistēmas grāvjiem, kuri veido ar šīm upēm vienotu hidrogrāfisko tīklu. 

Palsai aizsargjosla noteikta 100 m platumā, izņemot Palsmanes ciema teritoriju, 

kur Aizsargjoslu likums pieļauj tās sašaurināšanu līdz 20 m. Nosakot aizsargjoslu 

ciema teritorijā, ņemtas vērā virsmas īpatnības, apbūve un gruntsgabalu robežas. 

Rauzai, Šepkai, Vizlai un Kļavaisai aizsargjosla noteikta 50 metrus plata, 

pārējām upēm – 10 m. Dzirnavu dīķiem un ūdenskrātuvēm aizsargjoslas platums 

noteikts tāds pats, kā upēm, uz kurām tie atrodas. 

Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem noteiktas, atbilstoši likuma prasībām, 

500 m rādiusā ap tiem. Papildus, 100 m rādiusa aizargjosla noteikta pareizticīgo 

baznīcai, kapu baznīcai un pagasta padomes ēkai kā vietējas nozīmes un vietējas 

aizsardzības līmeņa objektiem, kuru nav valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā. 

Ūdens ņemšanas vietām, ievērojot teritorijas hidroģeoloģiskos apstākļus, 

noteiktas 30 un 45 m rādiusa aizsargjoslas. 

Aizsargjoslas ap purviem nav noteiktas, jo purvos atļauta saimnieciska darbība 

– kūdras ieguve. 

6.2.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas  

Ap autoceļiem, atbilstoši to tehniskajai kategorijai, noteiktas 100, 60 un 30 m 

platas aizsargjoslas. Tās nav noteiktas ciema ielām, kur tās pēc definīcijas ir sarkano 

līniju robežās un mazajiem lauku un meža ceļiem, kuru nav noteikto tehnisko 

kategoriju ceļu sarakstā. 

Elektronisko sakaru līnijām un objektiem nosakāmo aizsargjoslu platums ir 2,5 

metri. 

Aizsargjoslas ap elektriskajiem tīkliem nosakāmas kā zemes gabals un gaisa 

telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai. 

Pilsētās un ciemos: 

 gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem– 2,5 metru 

attālumā no līnijas ass, 

 gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kilovoltiem līdz 110 

kilovoltiem – 4 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas, 

 gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110 kilovoltiem– 8 metru 

attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas. 
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Ārpus pilsētām un ciemiem: 

 gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 6,5 metru 

attālumā no līnijas ass, 

 gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kilovoltiem līdz 110 

kilovoltiem – 20 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas, 

 gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110 kilovoltiem–30 metru 

attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas. 

Gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā 

no kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1metru no ēkas vai būves, tad šajā 

kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem;  

Gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes 

ūdensobjektus, – ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver 

paralēlas plaknes 100 metru attālumā katrā pusē no kabeļu līnijas ass;  

Ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru 

apakšstacijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 

metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas 

uz zemes vai citas virsmas.  

Pagasta teritoriju šķērso augstspiediena gāzes vads, kam noteikta 

ekspluatācijas aizsargjosla 15 m platumā uz abām pusēm no gāzes vada. Gāzesvada 

atzars, kas ved uz gāzes regulēšanas staciju “Palsmane”, darbojas kā vidēja spiediena 

gāzes vads ar p<0,4 MPa un tam noteikta 1 m plata ekspluatācijas aizsargjosla. 

Vietējās sadales gāzesvadu ekspluatācijas aizsargjoslas platums ir 1 m. 

Meliorācijas būvēm (kanāliem) aizsargjosla tiek noteikta 10 metrus plata. 

Aizsargjoslas ap valsts ģeodēziskajiem atbalsta punktiem noteiktas saskaņā ar 

Valsts Zemes dienesta informāciju par šiem objektiem. Aizsargjoslas platums ir 1 m. 

6.2.3. Drošības aizsargjosla 

Drošības aizsargjoslas pagastā nosakāmas augsta un vidēja spiediena 

gāzesvadiem. 700 mm diametra līnijām Izborska-Inčukalns un Pleskava-Inčukalns tā 

nosakāma 200 m attālumā uz katru pusi no gāzesvada ass, bet 150 mm atzaram uz 

GRS “Palsmane”- 100 m attālumā uz katru pusi no gāzesvada ass. 

6.2.4. Sanitārās aizsargjoslas  

Sanitārā aizsargjosla nosakāma 

kapsētai – 300 m plata, 

attīrīšanas iekārtām – 100 m plata. 

6.2.5. Tauvas josla 

Tauvas joslas vajadzību nosaka Zvejniecības likums. Pašvaldības ūdens 

objektiem – Rauzai, Šepkai, Vizlai un Kļavaisai un ūdenskrātuvēm uz tām tiek 

noteikta 10 metru plata tauvas josla. 
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7.  TERITORIJAS PLĀNO JUMA IZSTRĀDES 

AVOTI UN LĪDZEKĻI  

7.1. TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS UN KARŠU IZEJMATERIĀLI 

Kartogrāfiskais materiāls sagatavots ar programmatūru ArcView 8.2, vēlāk 

versiju 9.1, daļēji arī ar ArcView 3.1 un tās funkcionālo paplašinājumu Network 

Analyst 1.0. 

Ortofotokartes ar attēla izšķirtspēju 1 metrs un lapas malas garumu 5 km 

sākotnēji piegādāja Valsts Zemes dienesta Valmieras reģionālā nodaļa, bet jaunu 

uzlidojumu materiālus - Valsts ģeotelpiskās informācijas aģentūra. 

Vektoru formāta pamata kartogrāfisko materiālu – vienkāršotās (bez reljefa) 

topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 piegādāja Valsts ģeotelpiskās informācijas 

aģentūra. 

Kā palīgmateriālu izmantoja arī PSRS armijas topogrāfiskās kartes (mērogs 

1:10 000, 1986. – 1988. gads), kuru skenētos attēlus ieguva Latvijas Akadēmiskās 

bibliotēkas kartogrāfijas nodaļā. Grūtības radīja skenēšanas ienestie kropļojumi, kas 

ierobežoja lapu ģeoreferencēšanas precizitāti. Materiāls saņemts JPG formātā. 

Zemes īpašumu robežu digitālo kartogrāfisko informāciju saņēma no Valsts 

Zemes dienesta DGN formātā. Diemžēl, līnijveida tēmas informāciju nevarēja 

pārkonvertēt laukumveida objektos, jo ir ļoti daudz topoloģisko kļūdu (līniju 

nesaistes, krustošanās). Novērotas arī acīmredzamas nesakritības pat par 10 – 15 

metriem, salīdzinot ar ortofoto materiālā redzamajām detaļām. 

Kā palīgmateriālu tematisko un situācijas karšu veidošanā izmantoja VZD 

vektorkarti mērogā 1: 50 000 un SIA “Datorkarte” vektorkarti mērogā 1:200 000. 
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7.2. RAKSTĪTO DATU AVOTI 

7.2.1. Valsts normatīvie akti 

Dokumenti minēti tādā secībā, kādā tie atrodami Paskaidrojuma raksta tekstā. 

1. LR MK nr. 43 no 2004.01.20. “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām 

noteikšanas metodika” 

2. LR MK Noteikumi Nr.415 no 2003.07.22. “Īpaši aizsargājamo dabas 

aizsargājamo vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ar 

grozījumiem līdz 2004.10.26. 

3. LR MK Noteikumi Nr. 118 no 2002.03.12. “Noteikumi par virszemes un 

pazemes ūdeņu kvalitāti”, ar grozījumiem līdz 2002.10.01. 

4. LR Augstākās padomes lēmums “Par agrāro reformu Latvijas Republikā”, 

1990.06.13. 

5. LR likums “Par zemes komisijām”, 1990.07.10., ar grozījumiem līdz 1996.12.06. 

6. LR likums “Par zemes reformu LR lauku apvidos”, 1990.11.21., ar grozījumiem 

līdz 1994.11.24. 

7. Aizsargjoslu likums, 1997.03.11., ar grozījumiem līdz 2003.07.08. 

7.2.2. Citi avoti 

Avoti minēti atbilstoši atsauču numerācijai Paskaidrojuma raksta tekstā. 

                                                 

1 Okupētās Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums: vēsturiskās uzziņas 

un pārvaldes iestāžu arhīvu fondu rādītājs (1940-1941, 1944-1990). Zinātniska 

arhīvu rokasgrāmata. Rīga, 1997. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. 30., 

293., 405. un 415. lpp. 

2 Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja Nr.1. Palsmanes pagasta 

padome, 2004.10.25. 

3 Latvijas Vides aģentūras dati: Dižkoku datu bāze, stāvoklis uz 2004.11.03. 

4 Valkas rajona ģeoekoloģiskais zonējums. 

5 J.Turlajs, G. Milliņš. Latvijas apdzīvotās vietas. Apgāds “Jāņa Sēta”, Rīga, 

1998. 

6 Vidzemes ainavu daudzveidība šodien un rīt. Vidzemes attīstības aģentūra, 

2004. 

7 www.zl.lv; šķirklis Valkas rajons/Palsmanes pagasts/Visi uzņēmumi. Stāvoklis 

uz 2004. gada novembra sākumu. 

8 Palsmanes pagasta pašvaldības 2003. gada publiskais pārskats. 

9 LR VKPAI vēstule Nr. 07-06/761 no 2004.04.21., ar pielikumu. 

10 Palsmanes pagasta padome. Palsmanes pagasta sociāli - ekonomiskās 

attīstības plāns (2001. - 2006.). Palsmane, 2001. 


