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VIEDOKĻI
Administratīvi teritoriālā reforma arī Ērgļu novada cilvēkos
raisa pārdomas. Daži uzskata,
ka reforma sekmēs attīstību,
jo pašvaldībām būs vieglāk
realizēt attīstības projektus, citi
neslēpj, ka reforma vērsta pret
lauku iedzīvotājiem un iztukšos
novadu teritorijas.

Ilga
Kronīte,
Sausnējas
novadpētniecības
muzeja
„Līdumi” vadītāja:
— Jo tālāk mežā, jo vairāk vilku.
Neredzu šai reformai nekādu jēgu,
tikai tiks izsviests daudz naudas.
No pagasta vairāki cilvēki bijām
Madonā uz Grāmatu svētkiem, kur
notika asa diskusija par šo tēmu.
Rīgas kungi tā arī nevarēja pateikt,
kādu labumu reforma dos. Arī es
ieguvumus nesaskatu, domāju,
ka lauki atkal tiks nīcināti ārā. Vēl
aizvien krauj akmeņus tai pašā
vezumā.
Muzejam esošā situācija sniedz
vairāk nekā tad, ja tiksim pievienoti lielākam novadam. Sausnējas
pagasts vienmēr bijis nomalē, skaties, no kuras puses gribi, nomale
mums tāpat paliks. Taču viss
vairāk vai mazāk notiek centralizēti, nomales tiek aizmirstas. Reforma sola ko citu, bet vārdi līdz darbiem parasti netiek, tāpēc ticības
īsti nav. Noārdīt veco var tad, ja
simtprocentīgi zināms, ka jaunais,
ko liks vietā, būs labāks. Mums
tas pagaidām nespīd. No otras
puses — mūsu, tādu kaķīšu,
ņaudēšana lielu svaru, iespējams,
nedos. Kā augša nolems, tā būs.

Māris Olte,
dabas
pētnieks,
Ērgļu
novada
domes
deputāts:
— Ja valsts saka, ka jāoptimizē
lietas, lai mums visiem būtu izdevīgāk, es tam pakļaujos, nevaru
būt gudrāks par valstsvīriem, kas
par to ilgi ir sprieduši un domājuši. Skaidrs, ka esošo pašvaldību
vadītājiem tas nepatiks, cilvēkiem
vispār nepatīk reformas un viss
jaunais. Objektīvi skatoties, pārmaiņas ir nepieciešamas. Cilvēku
paliek aizvien mazāk, kaut kas ir
jādara. Lai izdzīvotu, šis ir konkrēti
ejams solis. Pārgudro un kritizētāju būs pilni krūmi, kas ņems un
darīs, būs mazākumā. Vēl jau nav
zvanīts, vai reforma vispār notiks,
jo pretestība ir diezgan liela. Tāda
ir demokrātija, katrs var izteikt
savu viedokli!
Mani pašu uztrauc mazie miesti. Mums Ērgļu skolā šobrīd ir 230
bērnu, pēc četriem gadiem labi ja
puse no tiem paliks. Tas ir traks
cipars. Par ko mēs domājam? Kas
būs tie, kas dzīvos Latvijā mūsu
vietā? Ja paši esam tik vāji, ka
nevaram sevi atražot, nav vēlēšanās vairoties vai pārcelties uz dzīvi
laukos, ko lai dara?
Ticu, ka valstsvīri labāk zina
reformu lietas, un šai jomā uzticos
viņiem. Ir saņemtas investīcijas
no Eiropas Savienības puses, tās
objektīvi atmaksāsies vien tad, ja
šāda reforma notiks. Būs jābraukā
uz Madonu arī man, ko lai dara,
bet paši pie šādas situācijas savu
valsti esam noveduši.
INESE ELSIŅA

Šoreiz „Stars”, turpinot pētīt un stāstīt, kā valdības iecerētā administratīvi
teritoriālā reforma varētu ietekmēt nākotnes attīstību, viesojāmies Ērgļu novadā — Ērgļos, Jumurdā un Sausnējā. Kā uzsver paši ērglēnieši, Ērgļu novada
dzīvotspējas noslēpums ir unikālu, skaistu dabas ainavu un brīnišķīgu cilvēku
sakopojums. Topošās reformas gaidās daļa no viņiem vairāk lūkojas Rīgas
virzienā, bet pēc šobrīd izstrādātās administratīvi teritoriālās reformas kartes

Ērgļu novadu, kas izveidots 2006. gadā, apvienojoties trim pagastiem — Ērgļu,
Jumurdas, Sausnējas —, iecerēts pievienot Madonas novadam.
Arī šoreiz atvērumā uzklausījām vietējo iedzīvotāju viedokļus, tikāmies ar
Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāju Agitu Opincāni, kas Jumurdas pagastu
vada kopš 1997. gada, un ilggadējo skolotāju Vizbulīti Dreimani, apciemojām
ģimenes atbalsta centru „Zīļuks” Sausnējā un ieklausījāmies viņu bažās par
nākotni. Savās pārdomās par gaidāmo reformu dalījās arī pieredzes bagātais
Ērgļu pašvaldības vadītājs Guntars Velcis.

“Nedomāju, ka reforma uzlabos dzīvi”
Saruna ar Ērgļu novada pašvaldības vadītāju Guntaru Velci
IVETA ŠMUGĀ
— Ērglēnieši ir lepni ļaudis —
savas vietas patrioti. Mēs jau atceramies, kā bija rajona laikā —
Ērgļi vienmēr bija kā sava republika, jo īsti neko no citiem
mums nevajag, — tā, tiekoties
Ērgļu novada domē, teica pašvaldības vadītājs GUNTARS
VELCIS. Arī viņu māc šaubas,
vai dzīvosim labāk, ja Latvijā
izveidos 36 pašvaldības 119
vietā. Viņu aicināju uz interviju
par administratīvi teritoriālo
reformu.
— Kādas asociācijas izraisa
piedāvātais administratīvi teritoriālās reformas modelis, ko
redz kartē — Ērgļi iekļauti kādreizējā Madonas rajona robežās?
— Te, manuprāt, tā lieta ir jāskatās plašāk, jo, pirmkārt, likums
vēl nav pieņemts. Partiju nostādnes zināmas, visi gari un plaši
runā. Mani pārsteidza teorētiķa
Jāņa Turlaja pamatojums reformai,
ka tad izveidosies ekonomiski patstāvīgākas pašvaldības. No 90 pašvaldībām tikai astoņas vai deviņas
ir tādas, kas maksā izlīdzināšanas
fondam. Pārējās visas, tajā skaitā
potenciālais Madonas novads, ir
saņēmējas. Tad ir jautājums —
kur tad radīsies ekonomiskā patstāvība? Otrs jautājums — cilvēku
daudzums samazinās relatīvi vienādā ātrumā visā Latvijā — gan
Ventspilī, gan Ērgļos, protams,
ar nelielām izmaiņām. Vienīgais
izņēmums ir Pierīga. Tas nozīmē,
ka mēs vienkārši apvienosim teritorijas, pēc 10 gadiem taisīsim
vēl lielākas teritorijas. Trešais —
pārsteidza reformas pamatojums,
ka jau tagad investori nenāk, jo
mums ir augsta nodokļu bāze,
augsti darbaspēka nodokļi. Vai
tad viņi nāks, ja apvienosies pieci
nabagi kopā? Vēl ir dzirdēts, ka tad
atrisināsies vidusskolu problēma.
Neticu, ka lielais Madonas novads
necīnīsies ar Jēkabpils novadu par
skolēniem.
Bija 2009. gada reforma, atcēla
otrā līmeņa pašvaldības, uztaisīja
vienā līmenī. Tagad ir pagājuši 10
gadu (mēs sākām ātrāk, mums ir
13 gadu), un ir izkristalizējusies
ideja — ko vajadzētu darīt otrajam
līmenim, kas nebūtu vēlēts, būtu
valsts iznesta roka — institūcijas
reģionu ietvaros, piemēram, veselības, civilā aizsardzība, policija,
ceļi.
Trakākais tas, ka lielām pilsētām ir vienalga, vai ir sakarinātas
kopā ar novadiem vai ne. Vienīgi
Liepāja, Ventspils ir skaidri un
gaiši pateikušas, ka negrib, jo ir
cits ātrums, citas problēmas un
cita ikdiena. Arī Madonas novada
mērs ir teicis, ka īsti jau nepas
kopā visas lietas, kaut daudzi lec
un priecājas. Brīnos par to. Piemēram, varētu mazās teritorijās ciema
priekšnieku saglabāt kaut uz pusslodzi, lai vietējiem ir, kur aiziet,
lai būtu kāds naudas daudzums,

Guntars Velcis: — Svarīgi neiznīcināt vietējo, jo tagad liekas tā: kā “partijas kongress” nolēma, tā būs jādara.

Sākumā pašvaldības bija kā tāds
priekšpulks, tagad katrs pats daudz
ko var un dara, pašvaldība paliek
kā tāda diezgan vienkārša servisa
organizācija.
par kuru un citām ikdienas lietām
viņi spriež paši.
— Bieži runā, ka pašvaldībās
pārvaldes štati ir uzpūsti.
— Ērgļu novada pašvaldībā nav
uzpūsti. Kad bija jāsāk strādāt pie
apvienošanās modeļiem, sadarbojāmies ar speciālisti no Latvijas
Universitātes, kas minēja, ka Latvijā
nav unificēta pārvaldes modeļa,
piemēram, vienā pārvaldē nav
izpilddirektora, ir ceļu meistars,
citā — ir uzņēmējdarbības speciālisti. Viss atkarīgs no tā, kādus
cilvēkus sapulcinām. Ja mums būtu
unificēts modelis, uz to visu varētu
raudzīties citādāk, ka ceļu meistars
vajadzīgs uz 500 km ceļu kopgaruma utt. Tagad tā lieta ir diezgan
abstrakta. Mūsu grāmatvedība ir
centralizēta, bet katrā ciemā ir
jābūt kādam, kas atrodas uz vietas, pie kā griezties, jo ir jāpaliek
piederības izjūtai. Tiesa, formācija
mainās, bet uzticības personas
paliek. Svarīgi neiznīcināt vietē-

jo, jo tagad liekas tā: kā “partijas
kongress” nolēma, tā būs jādara.
Taču tā nevar ar cilvēkiem rīkoties.
Var ierobežot pašvaldību tēriņus,
bet tas būtu jādara gudri, saliekot
pa sistēmām. Vadībā varētu atstāt
tikai goda valdi, kam ir jāapgūst
noteikta naudas summa, valdes
priekšsēdētājs strādā uz pusslodzi.
Lai izdomātu, kā, ir jāsēž pie galda
un jādomā. Nav tik vienkārši, ka ir
jāpakļaujas — tagad visi bliezīsim
tur vai tur. Protams, negribu nevienu vainot, jo katrs jauns cilvēks
pasauli ierauga citādāk.
— Cik gadu pieredze jums ir
pašvaldības vadībā?
— 22 gadi. Sāku strādāt 1997.
gadā. Ja paskatās gadu griezumā,
kādas pārmaiņas tik nav nākušas.
Domāju, ka novadu reformas ceļš
nav bijis nepareizs, varbūt novadi
sanāca par lielu vai par mazu, bet
cilvēki parādīja, ko paši spēj. Kad
paši ir sapratuši, ko spēj, tad vajadzētu izdarīt secinājumus, cik pa-
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„Galvenais – lai kāds mūs saredz un sadzird...”

Ērglēnieši ir savas vietas patrioti
BAIBA MIGLONE
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šiem ir, cik būtu nepieciešams, cik
mums no augšas vajadzētu, lai nebūtu problēmu. Nākamais solis —
izveidot otru līmeni, bet varbūt ne
vēlētu, tās būtu valsts institūcijas,
kas arī nevar vienoties. Tomēr uzskatu, ka esam augoša sabiedrība,
kaut kādā brīdī mums būtu jāpieaug. Sākumā pašvaldības bija kā
tāds priekšpulks, tagad katrs pats
daudz ko var un dara, pašvaldība
paliek kā tāda diezgan vienkārša
servisa organizācija. Cilvēki kļuvuši pašapzinīgāki, paši tiek galā, ja
kas, sūdz pašvaldību tiesā, un tas
nemaz nav slikti.
— Ministram J. Pūcem viedokļi ir zināmi, tomēr no reformas idejas VARAM neatkāpjas.
— Nebūsim naivi, manuprāt,
tur ir politika, partijas vēlas nostiprināt pamatu zem kājām. Nav
noslēpums — katrs vēlas sev nākotni nodrošināt. Tas gan vairāk ir
kā joks — mēs zinām, kas notiek
ar partijām, kuras organizē pašvaldību reformu, vismaz vēsturiski
tā ir bijis. (Smaida.) Pašvaldību
vadītāji tikšanās laikā viedokļus
darīja zināmus, žēl, ka reformas
pamatojums nebija pārāk konstruktīvs. Fakts: iedzīvotāju skaits
samazinās — un jo tālāk atrodas
pagasti no Rīgas, jo straujāk. Ja
izveidos lielākas pašvaldības, neko
nemainot, nodokļus nesamazinot
vai nediferencējot, cilvēkus nepiesaistīsim. Neredzu tam visam

ĒRGĻU
NOVADS
• Novada teritorija —
379,5 kv. km
• Apvienojušies Ērgļu,
Jumurdas un Sausnējas
pagasts
• Iedzīvotāju skaits
2018. gada sākumā —
2747 (CSP)
• Iedzīvotāju skaita
izmaiņas pret
2009. gadu — -20%
• Iedzīvotāju prognoze
uz 2030. gadu — 1998
• 2018. gada budžeta
ieņēmumi —
3 603 960 EUR
• Administratīvie
izdevumi uz
1 iedzīvotāju
2018. gadā — 97,7 eiro
• Ieņēmumi uz
1 iedzīvotāju —
1312,0 EUR
• 2019. gada budžeta
ieņēmumu plāns —
3 692 359 EUR
jēgu. To visu pateicu diskusijā ar
ministru Juri Pūci, un negribu būvēt nekādas shēmas. Tomēr, manuprāt, vajadzētu tās lietas, ar kurām
cīnās nelielas un lielas pašvaldības
savā starpā, pārcelt no tām neatkarīgā — otrajā — līmenī. Tad
būtu vieglāk un gudrāk ar visu tikt
galā. Varbūt daudzi nepiekritīs —
jāpaliek stiprām pamatskolām,
vidējā izglītība ir jāpārceļ. Esam
bijuši Eiropas valstīs, kur katrā
vietā ir pamatskola, bet nepārdzīvo, ja nav vidusskolas, kas atrodas
lielākos centros.
— Kādi projekti beidzamajos gados īstenoti?
— Beidzamais projekts pašreiz
īstenojas, un bija svarīgi panākt,
lai “Latvijas Valsts ceļi” saremontē Rīgas ielu. Ir sakārtota ūdens
un kanalizācijas sistēma, kas bija
drausmīgā stāvoklī, labā līmenī
ir skola, bērnudārzs, slimnīca,
pansionāts, vēl fasādes jāuzlabo.
Mēs gājām citu ceļu — citi varbūt
vairāk piestrādāja pie fasādēm,
mēs sakārtojām iekšējās lietas.
Asfaltētas praktiski visas ielas,
Ērgļi, manuprāt, ir tādā kārtībā,
lai cilvēki te varētu dzīvot un
attīstīties. Protams, vēl daudz ko
darīt, viss līdz galam nekad nebūs
paveikts, kādu kaut kas neapmierina, bet ideālas pasaules jau nav.
Tagad mēģinām sakārtot “Braku”
māju, bet trakākais, ka valsts vairs
neaizdod naudu. Ērgļu novadā nav
lielu uzņēmumu, lielākais ir gaļas
pārstrādes uzņēmums “AIBI”, darbojas zemnieki, arī bioloģiskie, pazīstama ir kazu ferma “Sniķeri”, SIA
“3D Pro”, SIA “3D Development”
u. c., amatnieki, attīstās tūrisms,
darbojas viesmīlības uzņēmumi,
viesnīca, beķerejas, celtniecības
uzņēmumi. Kopš asfaltēja Rīgas
ceļu, mēs jau esam tāda tranzīta
vieta, ko īpaši izjūt nedēļas nogalē. Cilvēkiem te patīk, iepērkas,
atpūšas viesu namos, saunās, pie
dabas. Pamatā mūsu virziens ved
uz Rīgu. Ja nu neko nepanāksim,
tad — ar kaimiņiem madoniešiem
neesam saplēsušies, varam apsēsties pie viena galda. 

ŽEŅA KOZLOVA
Jumurdas pagasts ir viens no pirms
trīspadsmit gadiem izveidotā Ērgļu
novada pagastiem. Devāmies uz Jumurdu, kur uzrunājām Jumurdas
pagasta pārvaldes vadītāju Agitu
Opincāni un bijušās Jumurdas skolas skolotāju Vizbulīti Dreimani.
VIZBULĪTE DREIMANE Jumurdas pagastā dzīvo jau 62 gadus un
sevi — Skujenes pusē dzimušu — sen
uzskata par vietējo. Arī Jumurdas
pagasta pārvaldes vadītāja Agita
Opincāne atzīst, ka viņa ir viena no
pagasta kultūras dvēselītēm, kura ļoti
labi orientējas arī daudzu jumurdiešu
dzimtas kokos un spējusi saglabāt
optimistisku skatījumu uz dzīvi.
Arī gaidāmo jauno administratīvi
teritoriālo reformu Vizbulīte Dreimane uztver mierīgi: — Galvenais — lai
mūs kāds saredz un sadzird. Pie reformām mēs taču esam pieraduši. Savā
mūžā esmu piedzīvojusi tik daudz
administratīvo izmaiņu, ka ceru, ka
arī jaunā reforma, ja tā tiks īstenota,
dzīvi nesatricinās. Kad 22 gadu vecumā atnācu strādāt uz Jumurdas skolu
par mūzikas skolotāju, vēl bija Ērgļu
rajons. Bet tad tas beidza pastāvēt,
un sākām dzīvot lielajā Madonas rajonā, — atceras Vizbulīte Dreimane.
Viņa atminas arī padomju saimniecību un kolhozu apvienošanās
bumu, ko cilvēki ļoti sāpīgi pārdzīvojuši, it īpaši, ja tika apvienotas
spēcīgas saimniecības ar ekonomiski
ne tik veiksmīgām.
— Mani nedaudz kaitina tas, ka
visu laiku pie mums vēlas kaut ko
reformēt, bet jautājums ir arī par
to — kad mēs varēsim vienkārši dzīvot? Parasti tad, kad cilvēks kaut ko
izveido, piemēram, uzceļ jaunu māju,
viņš sāk to apdzīvot. Taču varasvīri
Latvijā nemitīgi grib veikt pārmaiņas,
kad no iepriekšējās reformas pat nav
pagājis nemaz tik ilgs laiks, — atzīmē
Vizbulīte Dreimane.
Viņa ir pārliecināta, ka pats svarīgākais ir nepieļaut pagātnes kļūdas
un laukos arī pēc reformas vismaz
saglabāt pieejamus tos pakalpojumus,
kas tiek nodrošināti tagad. Tāpat arī
kultūras pasākumi un citas aktivitātes

Agita Opincāne un Vizbulīte Dreimane ir vienisprātis, ka ne viss ir mērāms naudā un arī nākotnē ļoti
svarīgi ir saglabāt pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem lauku pagastos, vismaz to, kas tur ir tagad, un
lai Jumurdā gribētu dzīvot jaunā paaudze, tiktu dibinātas jaunas ģimenes.
jārīko ne tikai novadu, bet arī tagadējo
pagastu centros, lai tos varētu apmeklēt arī vecākā paaudze.
Vizbulīte Dreimane nav simtprocentīgi pārliecināta, ka tā Jumurdas
pagastā būs arī tad, ja Jumurdas
pagasts tiks pievienots Madonas novadam, kaut gan principā apvienošanās
tieši ar Madonas novadu nebaidot, jo
daudzus gadus jau ir būts kopā.
Savukārt ilggadējā Jumurdas
pagasta pārvaldes vadītāja AGITA
OPINCĀNE atzīst, ka, ņemot vērā
iedzīvotāju skaita samazināšanos ne
tikai pagastos, bet arī lielākajos novados, pārmaiņas esot nepieciešamas,
uzsverot — kaut kas ir jādara, bet
pārmaiņām jānotiek saudzīgi, nevis
tikai, mehāniski saliekot kopā, veidot
jaunus novadus.
Vaicāta, vai katrā pagastā būtu
jāsaglabā pārvaldes vadītājs (Madonas novadā šie amati dažviet jau tiek
apvienoti), viņa uzsver, ka par to var
diskutēt un risinājums var būt dažāds,
bet attiecībā uz Jumurdu būtu noteikti

jāsaglabā bibliotēka, lai iedzīvotājiem
būtu pieejamas grāmatas, laikraksti,
internets, tāpat feldšerpunkts, arī kāds
darbinieks pagasta pārvaldē (amata
nosaukums nebūtu tik svarīgs), nodrošināta kultūras dzīve.
Atceroties, ka pirms 13 gadiem
toreizējā Madonas rajona teritorijā
pirmais novads tika izveidots Ērgļos,
viņa atzīmēja, ka tā kopādzīvošana
un Jumurdas pagasta pievienošana
kādam jaunam veidojumam uzplaiksnījusi ik pa brīdim, jau pagājušā
gadsimta deviņdesmito gadu vidū,
kad vēl pagasta padomi vadījis Dainis
Daugulis. Turklāt Lubānas un Ērgļu
pusē par novadu veidošanu aktīvi
iestājušies reformisti Miķelis Gruzītis
un Jānis Knēziņš.
Tikušas apsvērtas un pētītas dažādas iespējas. Jāņem arī vērā, ka
2000. gadā tika slēgta Jumurdas skola.
Iedzīvotāju skaits samazinājās. Augstākas prasības tika izvirzītas bāriņtiesai,
dzimtsarakstu nodaļai un citām institūcijām. Kļuva skaidrs, ka atsevišķi al-

got darbiniekus būs grūti vai finansiāli
pat neiespējami. Tas arī bijis viens no
iemesliem, kāpēc nolēmuši iet kopā.
Tikuši piedzīvoti arī sāpīgi zaudējumi, kāds zaudējis darbu, tomēr
ieguvumu esot vairāk. Šajos 13 gados
ir sakārtota ūdenssaimniecība un
atkritumu saimniecība. Pašvaldība
ir asfaltējusi Ezera ielu, kur atrodas
privātmājas un pa kuru var aizbraukt
uz vienu no pagasta pamatuzņēmumiem — Jumurdas muižu, tāpat pašvaldība, līdzīgi kā Madonas novadā,
bez maksas ziemā tīra ceļus uz viensētām, bet tā esot ne visur Latvijā.
Pagastā veiksmīgi darbojas arī
uzņēmēji, tāpat zemnieku saimniecības. To raksturo arī rosīga kultūras
dzīve un citas aktivitātes. Bet 2010.
gadā — Latvijas dzimšanas dienas
priekšvakarā — tika atklāts „pasaules
brīnums” — jaunuzceltā Jumurdas
pagasta pārvaldes ēka.
Laba sadarbība izveidojusies gan
ar Ērgļu novada domi, gan Sausnējas
pagasta pārvaldi. 

Bērniem jāaug ģimenēs
AGRITA NUSBAUMAKOVAĻEVSKA
Sausnējas pagastā kopš 1993.
gada darbojas ģimenes atbalsta
centrs „Zīļuks”, kurā dzīvo bērni
un jaunieši, kas palikuši bez vecāku aprūpes. Atbalsta centram
ir daudzu gadu pieredze sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanā, un savas
pastāvēšanas laikā tas ir sniedzis
pakalpojumus dažādām auditorijām. Šobrīd ģimenes atbalsta centrā „Zīļuks” tiek sniegti ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem.
Kā norāda Sausnējas pagasta
pārvaldes vadītāja Elita Ūdre, šobrīd aktuāls jautājums Latvijā ir par
deinstitucionalizāciju, kas ietekmēs
ģimenes atbalsta centru turpmāko
darbību, bet to pastāvēšanu lielā
mērā ietekmēs arī gaidāmā administratīvi teritoriālā reforma.
Ģimenes aprūpes centra „Zīļuks” vadītāja Rudīte Jansone stāsta:
— Par teritoriālo reformu pašlaik
runā ļoti daudz, un, protams, ikvienu
satrauc gaidāmās pārmaiņas. Šobrīd
gan norit diskusijas ar pašvaldību
vadītājiem. Iestāžu vadītāji vēl nav
aicināti uz plašākām sarunām, lai
varētu zināt, kā tad tālāk attīstīsies
reforma un cik lielā mērā tā ietekmēs
turpmāko darbību. Tas attiecas arī
uz Sausnējas pagastā esošo ģimenes

Ikdienā par bērniem ģimenes atbalsta centrā rūpējas zinoši darbinieki,
tostarp arī audzinātāja Ilzīte Leimane (no kreisās).
aprūpes centru.
Tagad norit deinstitucionalizācijas process. Bērniem, kuri dzīvo
aprūpes centros, dzīves apstākļi tiks
pietuvināti ģimeniskai videi. Lai gan
Ērgļu novadā deinstitucionalizācijas
projekts nav paredzēts, Rudīte Jansone ir pārliecināta, ka to ietekmēs arī
teritoriālā reforma.
— Neraugoties uz to, kuram novadam Ērgļi tiks pievienoti, balstoties
uz deinstitucionalizācijas projektu,
noteikti notiks plašāka vērtēšana. Izvērtēs līdzšinējo darbību, vai nākotnē
šāds pakalpojums būs vajadzīgs. Tā kā
deinstitucionalizācijas projekts tika

balstīts uz teritoriālo reformu, mūsu
ģimenes aprūpes centru „Zīļuks” tas
īsti neskar. Ja Ērgļi tiks pievienoti
novadam, kurā līdz šim arī ir bijuši
ģimenes atbalsta centri, iespējams,
ka „Zīļuks” tiks slēgts, savukārt, ja
pievienosimies novadam, kurā tāda
nav, varbūt iestāde tiks saglabāta.
Piemēram, pievienojoties Madonas
novadam, kur Liezēres pagastā tiks
realizēts šis projekts un viss pietuvināts ģimeniskai videi, domāju, ka „Zīļuks” nebūs nepieciešams un diez vai
novadā tiks saglabāti divi bērnunami.
Pašlaik to nevar zināt, bet, manuprāt,
jau tagad būtu jāzina, kā tālāk noritēs

reforma, — uzskata ģimenes atbalsta
centra vadītāja. — Zinot situāciju
šobrīd, kad Labklājības ministrija
uzsver, ka bērniem jāaug ģimenē,
iespējams, šāds pakalpojums vairs
nebūs nepieciešams vispār, bet,
manuprāt, tas būtu tikai labi, ja bērni augs ģimenē. Skolās samazinās
bērnu skaits. Tas samazinās arī ģimenes aprūpes centrā. Bet attiecībā
uz bērnunamiem — tas ir vērtējams
tikai pozitīvi, jo nozīmē, ka bērni
nonāk audžuģimenēs, tiek adoptēti.
Iestādēm jāatbilst visām prasībām,
un tās ir augstas. Arī ģimenes aprūpes centrā jānodrošina viss atbilstoši
Eiropas Savienības nosacījumiem.
Iestādei jābūt pietuvinātai ģimeniskai videi, lai bērni justos ērti, labi,
droši un lai būtu patīkami uzturēties
iestādē. Uzskatu, ka šobrīd visvairāk
gan jādomā, lai bērni nonāktu un
augtu ģimenēs. Lielāka uzmanība
jāpievērš audžuģimenēm, jāmotivē
tās uzņemt bērnus savās ģimenēs.
Domāju, ka jau tagad viss norit
veiksmīgi, tomēr vajadzētu pievērst
vēl lielāku uzmanību. Līdz šim
ģimenes atbalsta centram „Zīļuks”
lielu atbalstu sniedza Ērgļu novada
dome. Visi darbi, kas veikti iestādē, ir
noritējuši, pateicoties novada domes
finansējumam. Kā būs turpmāk, par
to grūti spriest. 
Atvērumā izmantoti
AGRA VECKALNIŅA foto

