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Par administratīvi teritoriālās re-
formas (ATR) mērķi bija izvirzīts 
izveidot ekonomiski daudz spēcī-
gākas un attīstītākas pašvaldības, 
kas spēj piesaistīt investīcijas, 
nodrošināt līdzsvarotāku attīstī-
bu un sniegt kvalitatīvus pakal-
pojumus saviem iedzīvotājiem. 
Ar to, kas ir mainījies pašvaldībai 
un iedzīvotājiem, kopš jau vairāk 
par pusgadu dzīvojam apvienota-
jā Madonas novadā, iepazīstina 
domes priekšsēdētājs AGRIS 
LUNGEVIČS.

Kā viņš uzsver, ATR pati par sevi 
defi nē, ka novads „jābūvē” no jauna 
un jāstrādā citādāk. Pirmās izmaiņas 
saistījušās ar Cesvaines, Lubānas un 
Ērgļu apvienības pārvalžu izveidi, 
kur vairs nav priekšsēdētāju un 
izpilddirektoru; savukārt vairāki 
līdzšinējie darbinieki pārcelti darbā 
uz pašvaldības centrālo administrā-
ciju. Daudz darba prasījusi kopīgā 
budžeta izstrāde 2022. gadam, 
kas pagaidām veidots piesardzīgi, 
atstājot rezervi pamatbudžetā ie-
spējamam resursu cenu kāpumu, 
kovida viļņiem, situācijai saistībā ar 
kopējo drošības situāciju.

Izveidotas centralizētas pašvaldī-
bas iestādes — uz līdzšinējās bāzes, 
bet no jauna nokomplektējot darbi-
niekus, izlīdzinot algu sistēmu un 
veidojot vienu pārvaldību. Uzsākts 
darbs arī pie vienotu saistošo notei-
kumu izveides, prioritāri skarot soci-
ālo jomu. Brīvprātīgos pabalstus (kas 
nav obligāti noteiktais GMI un mā-
jokļa pabalsts) pašvaldība centusies 
izlīdzināt visā novadā, kas rezultējies 
ar to palielināšanu un atbalsta veidu 
paplašināšanu apvienību pārvalžu 
teritorijās. Lielas pārmaiņas skārušas 
arī komunālās saimniecības, jo īpaši 
Lubānā, kur jau uzsākta komunālā 
uzņēmuma funkciju sadalīšana, 
līdzīgs plāns ir arī Ērgļos, vēl notiek 
diskusijas par Cesvaini.

— Reformas veikšana saistī-
jās arī ar izmaksām. Vai izdevās 
tās nosegt ar valsts piešķirto 
dotāciju?

— Madonas novada pašvaldība 
no valsts saņēma 263 tūkstošu eiro 
dotāciju reformas izdevumu segša-
nai, tai skaitā dažādai programmatū-
rai, IT risinājumiem, jo programmas 
jāvienādo, tehnoloģijas jāievieš, lai 
visi varam strādāt vienādās datubā-
zēs. Tāpat bija nepieciešams iekārtot 
dažas telpas, bija arī atlaišanas pa-
balsti, jo bija darbinieki, kuri zaudē-
ja darbu; daži izmantoja šo iespēju, 
lai dotos, piemēram, pensijā, bet 
tad darbinieks saņēma visas kom-
pensācijas, kas pienākas. Pamatā 
visas ar ATR saistītās izmaksas būs 

izdevies segt, no sava budžeta tas 
nebija jādara.

— Vai nodaļām, iestādēm 
izveidojoties centralizēti, nav sa-
mazinājies pakalpojumu grozs?

— Tas, kas skar iedzīvotājus, ir 
sociālais dienests, bāriņtiesa, kas 
izveidoti no jauna, bet visa novada 
teritorijā tāpat ir pieejami sociālie 
darbinieki un bāriņtiesas locekļi. 
Runājot par dzimtsarakstu nodaļu, 
centralizējot to Madonā, bija tāds 
lūgums no Lubānas, Ērgļiem, kas 
atrodas tālāk, ka jānodrošina pakal-
pojums uz vietas, un to arī sapra-
tām. Cesvainiešiem gan jābraukā uz 
Madonu; ja jutīsim, ka iedzīvotāji to 
tomēr prasa, tad, protams, domāsim 
un skatīsimies. Laba ziņa Cesvainei 
ir tā, ka faktiski šogad sāks rekons-
truēt ceļu posmā no Madonas līdz 
Dzelzavas krustojumam. Kādu laiku 
tās būs neērtības, bet pēc tam būs 
liels ieguvums.

Dokumentu, izziņu iesniegšana, 
saņemšana — viss ir palicis spēkā 
un pieejams vietējās teritorijās. Ja 

kādu specifi sku darbinieku vēlas 
satikt, kurš nestrādā teritorijā, tad 
gan jāsarunā vizīte Madonā vai 
jākonsultējas telefoniski. Tāpat 
klientu apkalpošanas centri (KAC) ir 
palikuši turpat, kur bijuši; domājam 
pat iet uz priekšu un pa kādam KAC 
veidot arī bijušajā Madonas novada 
teritorijā, lielākajos pagastos, kas 
sniegs iespēju saņemt gan pašval-
dības, gan daļu valsts pakalpojumu.

— Līdz šim bieži dzirdēti 
termini „salāgot, izlīdzināt”. Uz 
kāda rēķina tas notiek, tostarp 
pabalstu pielīdzināšana Madonas 
novada līmenim?

— Tā bumba spēlējas uz visām 
pusēm, jo, piemēram, sociālie 
pabalsti vai bezmaksas ēdināšana 
visās izglītības iestādēs — tas nebija, 
piemēram, Cesvainē, vai pabalstu 
apmērs bija mazāks. Ja skatāmies 
algu līmeņus, ir bijušas situācijas, 
kad apvienībās algu līmeņi ir bijuši 
augstāki, tad jālīdzsvaro uz pretē-
jo pusi. Ir ļoti dažādas situācijas. 
Piemēram, kultūras jomā esam 

Agris Lungevičs apzinās, ka jebkuras pārmaiņas iedzīvotājos rada bažas, bet pragmatiski raugoties ATR ir par 
Madonas novada kopējo attīstību.                 AGRA VECKALNIŅA foto

Varakļānu novada iedzīvotājiem dots iespēju laiks
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— Administratīvi teritoriālā re-
forma Latvijā nav pabeigta, jo svarīga 
jautājumu virkne vēl tiek skatīta. Arī 
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, 
novērtējot likuma parakstīšanu, 
izteica divas galvenās norādes, kas 
būtu jāuzlabo saistībā ar šo reformu. 
Pirmā norāde attiecas uz vietējo 
iedzīvotāju līdzdalības nodrošināša-
nu. Šai sakarībā likumprojektā ir pa-

redzēts veidot iedzīvotāju padomes. 
Tās tiktu vēlētas, un šīs padomes 
sekotu līdzi tam, kas notiek terito-
rijās, kurās vairs nav īstas pašvaldī-
bas, bet to vietā būtu iedzīvotāju 
padomes. Šis jautājums joprojām 
tiek diskutēts, un pašlaik izskatās, ka 
iedzīvotāju padomes būs nevis obli-
gātas, bet būs paredzēta tikai iespēja 
tādas veidot. Līdz ar to jautājums, vai 
iedzīvotāji šajās mazajās teritorijās, 
pagastiņos būs pārstāvēti, vai viņiem 
būs kontroles iespējas vai nebūs, nav 
atrisināts. Saeima no tā virzās prom. 
Tas nozīmē, ka visa nodokļu nauda, 
ko samaksā kādas mazās teritorijas 
iedzīvotāji, var tikt izmantota centrā. 
Nešaubos, ka centrā tā ir vajadzī-
ga — pašvaldību līdzekļi tiek sa-
mazināti, un vienmēr ir vilinājums 

līdzekļus koncentrēt, bet tas veicina 
nomales efektu. Ja šī tendence pa-
lielināsies, kopā ar enerģētikas krīzi 
un citām nebūšanām nomales efekts 
veicinās lielu emigrāciju. Kovids tam 
šobrīd ir uzlicis ierobežojumus, bet, 
kad pandēmija beigsies, nav zināms, 
cik omulīgi jutīsies no centra attālinā-
tie cilvēki un vai viņi nedosies projām.

Otrs jautājums, kas saistās ar 
reformu, attiecas uz reģionālo mē-
rogu. Reformas likumā bija pārejas 
noteikums, ka jāsagatavo likums par 
administratīvajiem reģioniem. Tā 
patiesā būtība būtu tāda, ka katrā 
reģionā tiktu organizēta attīstība. Šie 
reģioni varētu būt pieci plānošanas 
reģioni vai kāds cits iedalījums. 
Tomēr to attīstība šobrīd ir zem 
jautājuma zīmes — jau sagatavoti 

priekšlikumi, ka vairs nevajag sniegt 
ziņojumus par šādu reģionu iespēja-
mo attīstību, jo ministrijām nav bijis 
intereses kādas funkcijas reģioniem 
atdot. No vienas puses — tagad šīs 
funkcijas var veikt lielās pašvaldības, 
bet — no otras puses — jautājums ir 
par to, ka Latvija ir vismonocentris-
kākā valsts Eiropas Savienībā. Nekur 
citur ES galvaspilsētas metropoles 
reģions neveido 70 procentu no 
kopprodukta. Mēs šo situāciju ne-
labojam, tas netiek risināts.

Kas attiecas uz tehniskām lietām, 
triecientempā visas pašvaldības 
izstrādā apvienotos saistošos no-
teikumus, bija jāpieņem budžets, 
jāīsteno pārvaldes reforma. Šur tur 
tā ir sasteigta, jo atkal ir bijis klāt-
esošs jautājums par koncentrāciju 

un dekoncentrāciju, kam nav bijis 
laika pievērst pienācīgu uzmanību. 
Svarīgi, lai visi pakalpojumi, visas 
iespējas būtu pieejamas arī nomalēs, 
un ticu, ka pie šī jautājuma pašval-
dības atgriezīsies.

Trešais svarīgais elements saistī-
bā ar reformu ir tas, ka pirmo reizi 
vēsturē pašvaldību vēlēšanās nebija 
iespējas ievēlēt deputātus no iedzī-
votāju sarakstiem. Tagad mums ir 
pašvaldības, kurās ievēlēti tikai poli-
tisko partiju pārstāvji. Nepieciešama 
atbilde, kā šīs politiskās partijas ar 
vienlīdzīgiem nosacījumiem varēs 
attīstīties. Pašlaik ir spēkā diskrimi-
nējošas normas, jo vienām politiska-
jām partijām no valsts budžeta tiek 
maksāts, citām — ne.

INESE ELSIŅA

Pagājušā gada 1. jūnijā, galīgajā 
lasījumā pieņemot grozījumus 
Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumā, noteica 
Varakļānu kā atsevišķa novada 
izveidi. Varakļānu novadā iekļau-
ta Varakļānu pilsēta, Varakļānu 
pagasts un Murmastienes pa-
gasts. Kā novada administratīvais 
centrs noteikti Varakļāni.

Sākotnējā likumprojekta ap-
spriešanas gaitā Varakļānu novads 
tika iekļauts Madonas novada 
sastāvā. Pieņemot likumu Saeimā, 
Varakļānu novads tika iekļauts 
jaunveidojamajā Rēzeknes novadā. 
Likums tika grozīts, ņemot vērā 
Satversmes tiesas spriedumu, kurā 
tiesa atzinusi, ka Varakļānu novada 
pievienošana Rēzeknes novadam 
neatbilst Satversmei. Sprieduma 
pamatā bija norādīts uz trim pret-
runām ar reformas mērķiem un 
kritērijiem: novadā nav reģionālās 
vai nacionālās nozīmes attīstības 
centra; likuma kritērijos nav (un 
nav ņemama vērā) kultūrvēsturiskā 
piederība, bet ekonomiskā attīstība; 
iedzīvotāju viedoklis (aptaujā 84% 
iedzīvotāju bija par iekļaušanos 
Madonas novadā).

— Kā jūtas varakļānieši, kā dzīvo 
un sadzīvo savā suverēnajā Varakļā-
nu novadā, kur vēl pagājušajā gadā 
virmoja strīds, kam tikt pievieno-
tam — Madonas vai Rēzeknes nova-
dam? — jautāju Varakļānu novada 
domes priekšsēdētājam MĀRIM 
JUSTAM.

— Pateicoties iedzīvotāju ak-
tivitātei, ieskaitot ziedojumus Sat-
versmes tiesas pieteikuma sagata-
vošanai, auto un traktortehnikas 
braucienam, situācija izvērtās par 

labu visiem Varakļānu novada ie-
dzīvotājiem. Cilvēkiem viedokļi 
atšķiras, tie nekad nebūs vienādi. 
Ir iedzīvotāji, kam īpašumi atrodas 
bijušā Viļānu vai Rēzeknes novada 
teritorijā, līdz ar to viņiem liekas, ka 
Varakļānus var pievienot Rēzeknes 
novadam. Tomēr lielākajai daļai ie-
dzīvotāju visa līdzšinējā pieredze ir 
saistīta ar Madonas novadu, apmie-
rina gan kultūrpolitika, gan pašrei-
zējā sadarbība valsts un pašvaldības 
pakalpojumu saņemšanā. Raugoties 
uz Varakļānu novadu, kāds tas ir 
šobrīd, mums ir dots iespēju laiks. 
Tā ir pakalpojumu sniegšana tuvāk 
dzīvesvietai, novada pārskatāmība. 
Neatkarīgi no reformas virziena, šī 
neatkarība un lemttiesības būtu zau-
dētas. Mēs uz vietas labāk redzam 
lietas, kas ir vajadzīgas, kā arī saska-

tām iespējas, kā to realizēt. Domāju, 
ka iedzīvotāji ir tikai ieguvēji.

Jautāts, kādas izmaiņas ir Va-
rakļānu novadā, saglabājot suve-
renitāti, Māris Justs vēlreiz uzsver: 
— Šobrīd to uzskatu par Varakļānu 
novada attīstības iespēju laiku. Mē-
ģinām sagatavot pēc iespējas vairāk 
augstas gatavības tehnisko projektu, 
lai piedalītos investīciju konkursos, 
kā arī jau piedalāmies dažādos pro-
jektos, lai Varakļāni attīstītos. Šobrīd 
domājam par vairāku Varakļānu 
pilsētas centrālo ielu atjaunošanu. 
Pagājušajā gadā jau iesākām Pils ielas 
atjaunošanu, šogad pabeigsim šo 
projektu. Ir sagatavoti projekti Rīgas, 
Kosmonautu un Lubānas ielas pos-
miem, ceru, ka tos šogad realizēsim. 
Aktīvi strādājam pie Varakļānu pils 
apkures sistēmas izbūves tehniskās 

dokumentācijas izveides un ceram 
uz projekta realizāciju divu gadu 
periodā. Pilij tiek veikta arī fasādes 
arhitektoniskā izpēte un sagatavota 
dokumentācija fasādes atjaunošanai.

Pagājušajā gadā nācās slēgt Mur-
mastienes pamatskolu, tuvāko divu 
gadu laikā esam iecerējuši to pārvei-
dot par iestādi sociālo pakalpojumu 
sniegšanas vajadzībām.

Varakļānu novada pārvaldes 
struktūrā un iestādēs nemitīgi vei-
cam dažādus uzlabojumus, ņemot 
vērā iedzīvotāju skaita samazināju-
mu, darbu optimizāciju sakarā ar 
attālināto darbu, bet tādas lielas un 
radikālas pārmaiņas mums ir gājušas 
garām. Tāpēc uzskatu, ka arī šajā 
ziņā esam ieguvēji.

Mums ir saglabājušās labas 
tradīcijas — turpinām stimulēt ar 

lēmuši pavasarī, kad paies skates, 
to pārskatīt, tai skaitā kolektīvus, 
to darbību, slodzes, štatus, atbalsta 
personālu, arī lai līdzinātu. Zinu, 
ka, piemēram, Lubānā bijis ļoti 
liels atbalsts kultūrai, tad nu labāko 
pieredzi no viņiem varam paņemt 
visai teritorijai.

— Kāds ir lielākais pienesums 
no klāt nākušajām teritorijām 
līdzšinējam Madonas novadam?

— Ja redzu kādu iespēju jaunajā 
novadā — tūrismu noteikti varu 
minēt kā pirmo. Un no tā ieguvēji 
būs viennozīmīgi visi. Ja tas vēl pa-
pildināsies ar ceļu tīklu, tas dotu vēl 
jaunu uzrāvienu. Tuvāko gadu laikā 
plānots asfaltēt P30, Vecpiebalgas 
virzienā, kas vēl nav pabeigts, ļoti 
ceru, esmu runājis ar „Latvijas Valsts 
ceļu” vadītāju, ka Kangaru kalnu 
posms tiks asfaltēts tuvāko gadu 
laikā. Ja tā būs, tad no Ērgļiem būs 
100 kilometru līdz Rīgai pa asfaltu, 
un tas var veidot pilnīgi citu plūsmu. 
Jādomā un pie tā darbs jau notiek, 
kā tūristiem piedāvāt visu Madonas 
novadu.

— Novadiem apvienojoties, 
izgaismojusies komunālo saim-
niecību problēma. Ir uzsvērta 
nepieciešamība kvalitatīvi no-
drošināt šos pakalpojumus; vai 
to nenāksies veikt uz līdzšinējo 
klientu rēķina?

— Katra pašvaldība pēc saviem 
ieskatiem ir attīstījusi komunālo 

EKSPERTA VIEDOKLIS: Daudzi jautājumi vēl nav sakārtoti

saimniecību, piemēram, Ērgļos 
un daļā Lubānas bija lēmums, ka 
apkures pakalpojumu sniedz pri-
vātais; tam ir savi plusi un mīnusi. 
Bet redzam, ka konkrēti šis pakal-
pojuma sniedzējs īsti netiek ar savu 
pienākumu galā. Ērgļos ir ļoti daudz 
sūdzību, ka reāli netiek kurināts, 
trūkst šķeldas, tad jādomā kādi 
ilgtermiņa risinājumi. Ja redzam, ka 
„Madonas siltums” vecajā novadā ir 
pārņēmis lielu daļu teritoriju, attīs-
tījis katlumājas, investējis Eiropas 
Savienības finansējumu, tai pašā 
laikā noturējis vienus no zemāka-
jiem tarifi em valstī, tad mēs gribam 
ielikt šo pieredzi arī Ērgļos un Lu-
bānā. Līdzīgi ar ūdenssaimniecību, 
„Madonas ūdens” ir strādājis ļoti 
kvalitatīvi, sataisīta infrastruktūra, 
esam īstenojuši projektus gandrīz 
visos ciematos bijušajā Madonas 
novadā; domāju, ka šāds liels uzņē-
mums spēs investēt tur, kur tas ne-
pieciešams, arī jaunajās teritorijās. 
Ja ir mazs pakalpojuma sniedzējs, 
kā, piemēram, „Ūdas” Ērgļos, uz 
mazā apjoma viņiem ir ļoti grūti to 
tarifu noturēt. Nupat „Ūdas” lūdza 
domi ievērojami pacelt tarifu, par 
1/3, ko neatbalstījām. Vēl vajadzīgas 
būtiskas investīcijas, tajā pašā ūdens 
kvalitātē, bijuši pārmetumi par 
brūnu ūdeni. Protams, nebūs viss 
ideāli, būs problēmas, bet ar kopējo 
resursu to varēs paveikt.

— Vai mainījušies uzsvari plā-
notajos projektos, ko pašvaldība 
reāli vēlas īstenot?

— Esot lielākā novadā, iespēja 
piesaistīt finansējumu ir ar plus 
zīmi, kaut vai kredītus varam ņemt 
drošāk, zinot, ka varēsim atmaksāt 
un tas nedos sitienu pa pamatbu-
džetu. Visi projektētāji, projektu 
ieviesēji strādā nevis pa teritorijām, 
bet gan visi vienā novadā, tad viņi 
tos projektus arī spēs ieviest un 
naudu piesaistīt. Uzsvari projektiem 
nav mainījušies, vien nav vēl zināms, 
kādas naudas summas ienāks, kādi 
būs tie uzsaukumi. Noteikti atradī-
sim savas iespējas, kur piedalīties un 
ieceres realizēt.

— Saprotams, ka tam traucē-
jusi epidemioloģiskā situācija, 
tomēr — kā ir ar jauno teritoriju 
iepazīšanu, iedzīvotāju satikša-
nu? Vai tas plānots turpmāk?

— Esam centušies šo situāciju 
kompensēt ar pietiekami lielu ko-
munikāciju ar apvienību un iestāžu 
vadītājiem. Komunikācija notiek, 
bet saziņas veidi mazliet mainījušies. 
Taču arī tas labi strādā, piemēram, 
pirms divām nedēļām mums bija 
sarunas zoom ar Ērgļu vecākiem par 
atbalstu sportam. Protams, nekas 
neatsver tikšanos klātienē, kolīdz 
to varēs darīt. 

Lauki paliek aizvien 
tukšāki un nabadzīgāki
Līdz jaunizveidotā Madonas novada centram Zvidzienas ciems 
Ošupes pagastā atrodas vairāk nekā 40 km braucienā. Kā atzīst 
zemnieks, pazīstamais kartupeļu audzētājs ULDIS DEKTERS 
(saimniekošanu tagad jau nodevis vecākajam dēlam Didzim), 
pērn īstenotā reforma dzīvi Zvidzienas ciemā ietekmēs maz.

Vietējā pagasta vadība tāpat būs Degumniekos, bet lielie priekš-
nieki — Madonas pilsētā, kas ir daudz tālāk. Savu izvēli Ošupes 
pagasts izdarījis jau 2009. gadā, kad nolēma apvienoties ar Madonu, 
nevis teritoriāli tuvāko Lubānas novadu (13 km). Turklāt tā nav 
vienīgā reforma, ko iedzīvotāji Ošupes pagastā piedzīvojuši pēdējās 
desmitgadēs. Daudz būtiskāk dzīvi laukos ietekmējusi lielsaimniecību 
dibināšana, kad tika likvidēti mazie kolhozi, samazinātas darbavietas, 
tās pārceļot uz jauno saimniecību centriem, un cilvēki no mazajiem 
ciemiem devās projām.

— Daudz kas laukos jau ir centralizēts un optimizēts, līdz ar to 
kārtējo reformu esam sagaidījuši vienā angļu mierā. Mūs vairāk 
uztrauc energoresursu sadārdzinājums, viss taču kļūst dārgāks — 
izejvielas, degviela, elektrība. Nupat lielveikalā Madonā dzirdēju, 
ka piena produkti paliks par 30% dārgāki, bet galvenie ieguvēji no 
šī sadārdzinājuma jau nebūs ražotāji, zemnieki, uzvārīsies starp-
nieki, — spriež Uldis Dekters. — Uzskatu, ka laukos perspektīvas 
nav nekādas. Daži darbinieki pagasta pārvaldē gan vēl strādā. Labi, 
ka arī skolas Degumniekos un Lubānā pastāv, bet cik ilgi? Diemžēl 
lauki, gadiem ejot, paliek aizvien tukšāki un nabadzīgāki. 1939. gadā 
Zvidzienas ciemā dzīvoja ap 1400 iedzīvotāju, bet patlaban vairs tikai 
65. Pie tam viņu vidū lielākā daļa ir pensionāru, jo bērni izvēlējušies 
dzīvi pilsētās vai ārzemēs. Tikai dažas ir jaunās ģimenes. Visgrūtāk 
jau ir vientuļi dzīvojošajiem. Mēs ar sievu Lilitu saimniekojam divatā, 
visu iztikai izaudzējam paši, arī sava māja, savs mežs un malciņa, ko 
kurināt, ir, līdz ar to par dzīvi nesūdzamies. Vietējiem saimniekiem, 
bagātākajiem zemniekiem vēl jau pieder zeme, arī vairāki vācieši to 
ir iegādājušies, un tas vieš cerības, ka zeme tiks apstrādāta un viss te 
neiznīks. Savulaik Einars Repše aicināja atgriezties laukos, bet nav 
jau te, ko darīt, it īpaši, ja pašam nav savas zemes. Var jau, protams, 
mēģināt audzēt krūmmellenes, zemenes vai ko citu, bet nav cilvēku, 
ko piesaistīt ražas novākšanā, daļa ogu tāpat sapūs. Lielas grūtības 
sagādā arī ražas realizācija, lielie attālumi, kas sadārdzina produkciju. 
Nav jau tā, kā Ventspilī, kur blakus ir osta un lēta loģistika.

Vaicāts, kādu palīdzību cilvēki Zvidzienas pusē gaida no pašval-
dības un valsts, Uldis min vairākas lietas. Tā ir ceļu tīrīšana ziemā līdz 
lauku viensētām, to greiderēšana arī turpmāk. Uz pašvaldības ceļa 
Zvidziena—Ošupe asfaltēšanu necerot, kaut gan tas būtu ļoti labi, 
bet daudz svarīgāk būtu panākt, lai tiktu asfaltēts valsts nozīmes ceļa 
posms Meirāni—Degumnieki—Slūžas, kas ticis apsolīts jau pirms 
vairāk nekā 10 gadiem, jo tālākais ceļš uz Gaigalavu un Rēzekni ir 
jau asfaltēts. ŽEŅA KOZLOVA

naudas balvām gan ģimenes, kur 
ienāk jaundzimušais, gan arī se-
niorus. Varakļānu vidusskolā visu 
vecumu skolēniem ir nodrošinātas 
brīvpusdienas.

Sakarā ar likumdošanas izmai-
ņām arī mūsu novadā ir palielināju-
šies pakalpojumi sociālajā sfērā, kur 
notiek gan trūcīgo, gan maznodroši-
nāto personu izvērtēšana un atbal-
stīšana. Stirnienes muižā, kur atro-
das Varakļānu novada pansionāts, 
palielinās izmaksas sakarā ar darba 
algu pieaugumu un enerģētisko 
resursu palielinājumu, bet būtisks 
cenu līdzmaksājuma pieaugums par 
tuvinieku pansionātā šobrīd nav plā-
nots, jo Stirnienes pansionātā līdz 
šim bija apsaimniekots tikai pirmais 
stāvs, kur bija 21 gultasvieta, šobrīd 
ir atjaunots un pansionāta vajadzī-
bām pielāgots arī otrais stāvs, līdz ar 
to iestāde var uzņemt vairāk par 40 
klientiem, un izmaksas uz klientu 
saglabāsim līdzšinējās.

Uz vaicājumu par nākotnes vīzi-
jām Māris Justs atbild: — Ceru, ka šo 
četru gadu laikā pierādīsim, ka arī 
šāda lieluma pašvaldība ir optimāla 
un spēj sniegt pakalpojumus iedzī-
votājiem tuvāk, tikpat kvalitatīvi un 
vēl kvalitatīvāk, nekā liela novada 
pašvaldība, ka no mums ņems pie-
mēru. Ja neatkāpsies no centralizā-
cijas mērķa un virziena uz lieliem 
novadiem, vismaz padomās par otrā 
līmeņa pašvaldību veidošanu.

Manuprāt, mēs — varakļānie-
ši — jau sen esam savu viedokli 
pateikuši, un tas nebūtu jājautā vēl 
kādā aptaujā par Varakļānu vietu — 
Vidzemē vai Latgalē. Es tam neredzu 
ne juridisko, ne praktisko vajadzību.

IVETA ŠMUGĀ

Ja redzu kādu iespēju jaunajā 
novadā — tūrismu noteikti 
varu minēt kā pirmo. Un no tā 
ieguvēji būs viennozīmīgi visi.

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs: — Neatkarību un lemttiesības esam saglabājuši. Mēs uz 
vietas labāk redzam lietas, kas ir vajadzīgas, kā arī saskatām iespējas, kā to realizēt. AGRA VECKALNIŅA foto

Pakalpojumus izmantoja 
Madonā arī iepriekš

Pāragri spriest par 
labo vai slikto
Administratīvi teritoriālā reforma ir ieviesusi virk-
ni izmaiņu, kas skar ne tikai pašvaldības, bet katru 
iedzīvotāju. Liezēriete, bijusī Liezēres pagasta pa-
domes priekšsēdētāja RASMA OZOLIŅA seko līdzi 
aktualitātēm Latvijā un pasaulē, arī administratīvi 
teritoriālā reforma ir bieži apspriests un analizēts 
temats, un skaidrs, ka katras pārmaiņas vieš bažas, 
neziņu, bet noteikti tajās ir arī daudz pozitīvā:

— Esmu piedzīvojusi vairākas administratīvi teri-
toriālās reformas. Tās ir pārmaiņas, kas skar ikvienu 
iedzīvotāju. Ļoti sekoju līdzi arī pēdējai ATR, bet par 
to man ir dalītas domas. Savulaik pagastos lielākās 
apdzīvotās vietas bija centri gan ar veikaliem, gan pasta 
nodaļām, bet reformas laikā visu apvienoja. Tā reforma 
nenesa neko labu, vietas, kas atrodas tālāk no centra, 
vairāk paliek novārtā. Tomēr arī šobrīd jūtu, ka cilvēks 
laukos tiek aizmirsts. Iedzīvotāju paliek mazāk, pagasti 
neattīstās. Mūsdienu cilvēkiem ir augstas prasības — 
vēlas labu, apmaksātu darbu, sakārtotu infrastruktūru, 
kultūras dzīvi, bet tas viss attīstīts ir tikai pilsētās.

Tāpat arī šajā administratīvi teritoriālajā reformā 
lieli novadi tiek apvienoti vienā, centrs ir Madonā, bet 
kā turpmāk dzīve ritēs attālākos novada pagastos? Vai 
tur joprojām viss attīstīsies? Baidos, ka cilvēku paliks 
arvien mazāk. Skolas tiek slēgtas, tāpat arī pasta noda-
ļas pagastu centros. Laukos dzīvojošajiem tas sagādā 
daudz neērtību. Gribas ticēt, ka ieguvēji no šīs ATR būs 
visi iedzīvotāji, lai gan šobrīd vairāk šķiet, ka — tikai 
lielās pilsētās dzīvojošie.

Šobrīd, manuprāt, ir pāragri spriest, kā un cik ļoti 
šī administratīvi teritoriālā reforma ietekmēs cilvēkus. 
Viss joprojām ir procesā, jo tas ir ļoti nopietns, atbildīgs 
darbs, kas prasa resursus. Visiem tās ir lielas pārmaiņas, 
ļaudīm ir jāieiet ritmā, jāiestrādājas. Par to, kādu ietek-
mi tas atstās uz sabiedrību, varēsim spriest pēc ilgāka 
laika. Protams, katrai reformai ir gan labais, gan sliktais. 
Jācer, ka šī reforma nesīs pozitīvas pārmaiņas un dzīves 
situācija tikai uzlabosies. Es visvairāk satraucos par 
cilvēku labklājību, nozīmīgi, lai reforma nes tikai labo.

AGRITA NUSBAUMA-KOVAĻEVSKA

Kopš 1. jūlija jaunizveidotajā Madonas novadā ietilpst 
arī Cesvaine. Kādas izmaiņas šajā laikā ir jau piedzīvotas 
un kā īstenotā reforma iespaido iedzīvotāju ikdienu, par 
to lūdzu izteikt viedokli cesvainieti ALDI KRŪMIŅU — 
pirmo pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ievēlēto 
Cesvaines ciemata padomes priekšsēdētāju.

— To, ka pēc reformas kaut kas ir būtiski mainījies, vis-
maz pagaidām nejūtam. Protams, tas, ka Cesvaines novads 
pastāvēja atsevišķi vairāk nekā 10 gadu, bija ļoti labi, un arī 
paveikts tika daudz, sakārtojot infrastruktūru un īstenojot 
dažādus, tai skaitā  ES struktūrfondu atbalstītos, projektus. 
Tagad, kad sanāk braukt garām Cesvaines novada domes ēkai, 
kļūst nedaudz skumji, redzot, ka tur vairs stāv tikai dažas ma-
šīnas. Kaut kas jau tepat Cesvainē vēl strādā, bet daļa cilvēku 
darbu zaudēja vai arī to mainīja un tagad uz darbu pašvaldībā 
brauc uz Madonu. Ir mainīts arī nosaukums: no „Cesvaines 
novada dome” uz „Cesvaines apvienības pārvalde”. Taču savs 
„pagastvecis” jeb pārvaldes vadītājs ir joprojām. Šie pienākumi 
ir uzticēti Vilnim Špatam, pieredzējušajam pašvaldības vadītā-
jam, kas pārzina vietējo situāciju un arī labi pazīst iedzīvotājus. 
Tātad ir, kur atnākt, izklāstīt savu bēdu, pasūdzēties vai lūgt 
palīdzību, — uzsver Aldis Krūmiņš.

To, ka reforma vismaz pagaidām cesvainiešu ikdienu ir 
maz ietekmējusi, viņš skaidro ar Madonas tuvumu, jo novada 
centrs atrodas tikai 18 km attālumā, pie tam aizbraukt var pa 
asfaltētu ceļu. Jau iepriekš daudzi cilvēki devās uz Madonu, 
lai saņemtu dažādus pakalpojumus, apmeklētu dakterus 
Madonas slimnīcā, kā arī  iepirktos.

— Pozitīvi, ka Cesvainē veidojas tūrisma centrs. Tas vieš ce-
rības, ka būs cilvēku pieplūdums un rosība neapsīks. Principā 
dzīvē vienmēr esmu bijis optimists. Vismaz pagaidām, kā jau 
minēju, nejūtu, ka kaut kas būtu pasliktinājies. Drīzāk lielāki 
zaudētāji ir paši madonieši. Nupat lasīju, ka dažu piemaksu 
vairs nebūs, tāpat laulātajiem kāzu jubilejā netiks piešķirta 
dāvana-pabalsts. Mēs jau Cesvainē pirms reformas arī smējā-
mies, ka tad, kad būsim Madonas novadā, to saņemsim, bet 
nu nekā, — pauž Aldis Krūmiņš.

Vaicāts, kas noteikti Cesvainē būtu jāsaglabā, viņš kā pirmo 
min skolu — pirmo pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 
valstī uzcelto vidusskolu. Tāpat ir jāsaglabā bibliotēkas — gan 
Cesvaines centrā (par to pat runa nevarot būt), gan Kraukļos, 
kur varbūt apmeklētāju apgrozījums nav tik liels, bet krauklē-
niešiem tā ir vieta, kur var ne tikai saņemt grāmatas lasīšanai, 
bet arī satikties, apmeklēt izstādes un citus pasākumus. Turklāt 
tiek saglabāta un izmantota bijušās Kraukļu pamatskolas ēka, 
kas arī ir ļoti svarīgi. ŽEŅA KOZLOVA
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