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Temats:
kapitālsabiedrību
reorganizācija
Madonas novadā.

Ar reorganizāciju risina līdzšinējās problēmas
Lai ilgtermiņā nodrošinātu kvalitatīvākus komunālos pakalpojumus, Ērgļos, Lubānā un Cesvainē
uzsākta kapitālsabiedrību, kuras
sniedz komunālos pakalpojumus,
reorganizācija. Pakalpojumu centralizācijai vēsture meklējama
jau līdzšinējā Madonas novada
teritorijā, kad optimizēti pagastu
komunālie uzņēmumi un kas uzskatāmi arī pierādījis — spēcīgs,
specializēts uzņēmums spēj strādāt veiksmīgāk.
— Cesvaines kapitālsabiedrības
varbūt ir organizatoriski labāk nostādītas, savukārt Lubānā un Ērgļos
tādas lietas kā piederības robeža,
ievadskaitītāji, skaitītāju nolasīšanas
kārtība būtībā bija svešas, tas mūs tā
kā izbrīnīja. Sapratām, ka, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, ir
jārīkojas ātri. Tas ir rezultējies tajā, ka
ar 1. septembri SIA „Madonas ūdens”
sāk strādāt Lubānā, ar 1. novembri —
Ērgļos, ar 1. decembri — arī Cesvainē.
Tāpat SIA „Madonas siltums” ar šo
sezonu sniegs apkures pakalpojumus
Lubānā un Ērgļos. Siltumapgādes
sadaļa Cesvainē šobrīd vēl paliks, tur
viss ir nostādīts labi. Šobrīd arī tīri
organizatoriski un praktiski jātiek
galā ar to kumosu, ko esam nokoduši,
jāļauj kapitālsabiedrībām apstrādāt
tās teritorijas, kas ir nākušas klāt. Tālākais termiņš perspektīvā „Cesvaines
siltumam” varētu būt esošā valdes
locekļa pilnvaru termiņš, — informē
Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks komunālās saimniecības,
teritoriālās pārvaldības un attīstības
jautājumos AIGARS ŠĶĒLS. Viņš piebilst, ka SIA „Madonas namsaimnieks”
šajās teritorijās uzsāks arī atkritumu
apsaimniekošanu, bet tas saistīts ar
iepriekšējā pakalpojuma sniedzēja
līguma darbības termiņa beigām, kā
arī piedāvātu zemāku cenu. Savukārt
kapitālsabiedrību reorganizācijas
process rosinājis vairāku daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus pievērsties
tik būtiskā māju apsaimniekošanas
jautājuma risināšanai.
— Kā būs ar tarifu iedzīvotājiem par komunālajiem pakalpojumiem — vai reorganizācijas
iespaidā tas nepieaugs?
— Katrā vietā sešus mēnešus pēc
pēdējās pievienotās teritorijas katram
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Lubānietis Jānis Garlo tajā,
ka ūdens un apkures pakalpojumus turpmāk
sniegs Madonas
uzņēmumi, negatīvo nesaskata. — Tas, ka veic reorganizāciju,
sakārtos to, kas nebija pilnīgi sakārtots, nekā slikta te nav, — vērtē
iedzīvotājs. Cilvēki būtiskāk izjutīšot
to, ka komunālie pakalpojumi kļūst
dārgāki.
— Katram tas maciņš būs jāatver
plašāk, komunālie pakalpojumi
kļūst dārgāki visas notiekošās situācijas kontekstā. Ja cena šķeldai
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iepriekš bija 12 eiro/kubā, tagad ir
26 eiro; siltumenerģijai mums bija
50 eiro par megavatstundu, tagad
būs virs 80. Tagad būs jāņem mazliet mazāk siltuma, jāuzvelk kāds
džemperītis vēsākā laikā. Ko tad
izdarīsi. Mans viedoklis — esmu
gatavs paciest, lai tikai krievu bumbošana nenāk uz galvas, — spriež
Jānis Garlo.
Māju apsaimnieko iedzīvotāji paši,
un, kaut mājai neskaitās oficiāls
mājas vecākais, Jānis Garlo aktīvi
iesaistās dažādu jautājumu risināšanā: — Kādam vienkārši tās lietas
jāorganizē. Ja redzi, kas vajadzīgs,
un saproti, tad jādara. Cilvēki pārsvarā ir atsaucīgi, saprotoši. Savā
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mājā visu paši esam izdarījuši,
jumtu nomainījām, durvis, ārdurvis
saremontējām, siltinājām uzreiz
apkures caurules. Nevar atstāt
pašplūsmā.
Ērglēnietis Gatis Reķis jau divus gadus vada
savas daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas
biedrību un pauž
cerību, ka lielo,
centralizēto uzņēmumu ienākšana
Ērgļos palīdzēs ātrāk un kvalitatīvāk
risināt kādas problēmsituācijas.
— Laukos varbūt cilvēki tā nepiedomā, piemirst, ka rēķini ir jāmaksā
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katru mēnesi. Tagad visu pārņems
Madona, domāju, ka kaut kam
jau ir jāmainās. Tas nāks par labu
visiem mums. Tie tomēr ir lielāki
uzņēmumi, ar lielāku pieredzi, viss
ir sakārtots un atstrādāts, kā šie pakalpojumi jānodrošina, kā tehniskie
jautājumi jārisina. Protams, cilvēki
pieraduši pie savējiem, vairāk uztrauc, ja gadās kāda avārija, diezgan
liela kilometrāža būs jānobrauc.
Bet domāju, varam būt droši, ka
uzņēmumi spēs ar to tikt galā. Ir
iespēja izskatīt kādus līdzfinansējumus, atgriežamies pie tā, ka lielāks
uzņēmums ir ar lielāku kapitālu,
varam kopīgi sadarboties, lai mājai
ko sakārtotu. Jau pieteicāmies un
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uzlikām individuālos ūdens skaitītājus ar attālināto nolasīšanu, lai turpmāk varam rādījumus nodot vienā
datumā. Zinu madoniešu pieredzi,
ka tiek uzskaitīts viss; mums cilvēki
varbūt pieraduši kaut ko noapaļot,
tad cieš tie dzīvokļi, kas patērēto
nodod precīzi, jo arī mazie cipari
salasās. Siltumtrases ir vecas, varbūt
laika gaitā sadarbībā ar pārvaldi tās
varēs kaut kā nomainīt; vai privātais
to būtu varējis izdarīt viens… Aizvadītajā apkures sezonā biežākas bija
dažādas avārijas, arī remontdarbi
aizkavējās, redzēs, kā būs šosezon.
Pēc salīdzināšanas tikai redzēs, kā
sokas lielajiem uzņēmumiem, —
komentē Gatis Reķis.

Reālā dzīve parādīsies pēc darbu uzsākšanas

Aigars Šķēls vērtē, ka kapitālsabiedrību reorganizācija ļaus iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvākus komunālos pakalpojumus visā novada teritorijā.
uzņēmumam paliek tarifs, kāds tas
bijis — to nosaka cenu regulators.
Šajā laikā uzņēmumam ir jāizstrādā
apvienotais tarifs. Pievienotās teritorijas viennozīmīgi var cerēt uz ieguvumu, jo līdzšinējā Madonas novadā
esam bijuši lētāki. Piemēram, Ērgļi
pie mums pavasarī nāca ar tarifu, kas
būtu ievērojami lielāks nekā „Madonas
ūdens” tarifs. Kā kapitāldaļu turētājs
to neakceptējām, bet gan paātrinājām soļus uzņēmuma reorganizācijas
sakarā. Tīri praktiski — jo mazāks uzņēmums, mazāk iedzīvotāju apkalpo,
jo tarifs vienmēr tajā vietā būs lielāks.
Protams, Ērgļos ir arī sava specifika, tā
ir kalnaina vieta. Bet visā lielajā apjomā
tam tarifam vajadzētu izlīdzināties.
Arī, kad „Madonas ūdens” pārrēķināja
tarifu pēc pagastu pievienošanas mūsu

Tīri praktiski —
jo mazāks
uzņēmums,
mazāk
iedzīvotāju
apkalpo, jo
tarifs vienmēr
tajā vietā būs
lielāks.

Aug pakalpojumu pieejamība un kvalitāte
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
norāda, ka pēc
1. jūlija pašvaldībām jau bija
jābūt apzinātam, cik un kādu
jomu pašvaldību kapitālsabiedrības pastāv jaunveidotajā
pašvaldībā.
Pēc šīs informācijas apkopošanas pašvaldība varēja plānot tālāko
rīcību ar pašvaldībām. Ministrija
pārrauga pašvaldības darbības
likumību, bet tikai dome ir atbildīga par tās darbības un pieņemto
lēmumu lietderību.
Šābrīža kontekstā, ņemot vērā
notikušo administratīvi teritoriālo
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reformu (ATR), jaunizveidotās pašvaldības kļuva par kapitāldaļu turētāju
lielākā skaitā kapitālsabiedrību nekā
iepriekš, tādēļ no operacionālā un
tālākās attīstības viedokļa kļuva svarīgi vērtēt gan pašvaldības līdzdalību
kapitālsabiedrībās arī turpmāk, gan to,
kā šīs kapitālsabiedrības darbojas, gan
to efektivitāti.
VARAM uzsver, ka viens no ATR
mērķiem bija samazināt administratīvo
slogu, un ministrija šī mērķa sasniegšanā redz rezultātus, piemēram, ministrija izvērtējumā secinājusi, ka ATR
rezultātā uzlabojusies un pieaugusi
pašvaldību kapacitāte, aug pakalpojumu pieejamība un kvalitāte. Papildus
tādiem ieguvumiem kā deputātu
skaita samazinājums un pieaugošā
konkurence uz deputātu vietām sa-

mazinājušās budžeta līdzekļu
atšķirības starp novadu lielākajiem
un mazākajiem kopējiem budžeta
ieņēmumiem, tāpat ministrija
secina, ka ir uzlabojies speciālistu
nodrošinājums vairākās jomās.
Piemēram, jaunveidotajā pašvaldībā varētu būt trīs vienas jomas
pašvaldības kapitālsabiedrības,
kurās katrā ir sava izpildinstitūcija
(valde), grāmatvedība, personālvadība, iepirkumu daļa un tamlīdzīgi. Ministrijas ieskatā, primāri būtu
nodrošināms, ka konkrētās jomas
pakalpojumu nodrošināšanā var
darboties viena kapitālsabiedrība
ar centralizētu struktūru, vienlaikus nodrošinot filiāles klientu pieņemšanai, kas ir domes ekskluzīvā
kompetence,” pauž VARAM.

vecajā novadā, tai brīdī tas samazinājās
par 1 centu.
— Kādas bija līdzšinējās problēmas komunālo pakalpojumu
sniegšanā šajās teritorijās?
— Kaut kādā apmērā ūdenssaimniecības projekti ir ieviesti visās šajās
teritorijās, šo iekārtu apkalpošanai,
uzturēšanai ir vajadzīgi augsti kvalificēti speciālisti, īpaši automātikas un
elektronikas jomā. Mazais uzņēmums
nevar atļauties noalgot šādu speciālistu, tas vienmēr ir bijis ārpakalpojums, visbiežāk no „Madonas ūdens”.
Tāpat Ērgļu komunālais uzņēmums
ir mērķtiecīgi subsidēts no tā brīža
pašvaldības puses. Nenoliegsim, ka
mūsu mazās kapitālsabiedrības „vecā”
novada teritorijā arī tika šķērssubsidētas no pagastu puses kaut kādiem
pakalpojumiem. Neuzskatu, ka tas ir
īsti pareizi.
— Vai bija problēmas arī ar
siltumapgādi?
— Siltuma nodrošināšana Ērgļos
bija nodota privātam uzņēmumam,
Lubānā — Aiviekstes labais krasts. Tās
šausmas, kādas piedzīvojām pagājušā
gada septembrī, oktobrī, kad bija jāsāk
kurināt, vairs negribam piedzīvot. Lubānā un Ērgļos iedzīvotāji varbūt ir ļoti
pacietīgi, savukārt mums nācās visādi
domāt, kā šim uzņēmumam varam
iedot avansa maksājumu, lai būtu iespēja nopirkt pirmās šķeldas kravas, lai
vispār varētu uzsākt apkures sezonu.
Temperatūra arī staigāja „no—līdz”
grādiem, tā bija ļoti nedroša situācija.
Otru tādu ziemu nevēlamies.
— Zināms, ka materiāltehnisko
bāzi līdzšinējām kapitālsabiedrībām pārņems attiecīgi „Madonas
ūdens”, „Madonas siltums” vai
apvienību pārvaldes. Kas notiks ar

cilvēku un ēku resursu?
— Pamests nekas netiks, ja tiešām kāda ēka izrādīsies pašvaldības
vajadzībām nevajadzīga, visticamāk,
tā ies uz atsavināšanu. Piemēram, uz
Cesvaines komunālo pakalpojumu
ēku pāries sociālais dienests no lielās
internātskolas ēkas. Darbinieki — kāds
varbūt „paliks aiz borta”, bet vairāk
tas skars administrāciju. Bet tie, kas
ir praktiskā darba darītāji un kas tā
vēlējušies, paliks strādāt, mainīsies
tikai viņu darba devējs.
— Cik finansiāli izmaksās reorganizācijas process?
— Ērgļos kompensācijas darbiniekiem, kas bija ilgstoši strādājuši,
sastāda ap 20 tūkstošiem eiro, Cesvainē un Lubānā tas vēl nav precizēts.
Pašvaldībai būs „jāatver maciņš” arī
tehniskajiem risinājumiem, pirmais
solis jau sperts, tikām piešķīruši 56
tūkstošus eiro „Madonas ūdenim”
ievadskaitītāju uzstādīšanai daudzdzīvokļu mājām Lubānā, kam bija
jābūt jau sen izdarītam, bet nebija
izdarīts. Mēs arī apzināmies un saprotam, ka tās lietas būs jāattīsta
un jāsakārto. 2009.—2012. gadā vēl
„vecajā” Madonas novadā tika ieviesti
ūdenssaimniecības projekti, un visos
projektos pašvaldība līdzfinansēja
mazajām kapitālsabiedrībām tās daļu,
lai sakārtotu šos jautājumus ciemos.
Praktiski visi tīkli ir jauni, izņemot
mazās aglomerācijas. Lubāna, jo īpaši
Ērgļi ar komunikācijām ir krietnus
soļus atpakaļ no tā; apzināmies, ka
mums kā pašvaldībai būs jāpalīdz arī
jaunajā teritorijā. Vēl nav konkretizēts,
kas tieši, cik daudz. Ir jāļauj izdarīt
uzņēmumiem tās kliedzošās lietas,
reāli pastrādāt, apzināt, tad jau kopīgi
meklēsim attīstības ceļus.

Ūdenssaimniecības uzņēmumu reorganizācija ļaus uzlabot
pakalpojuma kvalitāti, kā arī
iedzīvotājiem norēķināties pēc
faktiskā patēriņa, vērtē SIA „Madonas ūdens” tehniskais direktors GUNTIS ŠAHNO. Uz pārejas
laiku, līdz darbu Cesvainē uzsāks
„Madonas ūdens”, viņš iecelts
par SIA „Cesvaines komunālie
pakalpojumi” valdes locekli.
Runājot par praktiskās dabas
problēmām, kas atklājušās, uzsākot reorganizāciju, Guntis Šahno
spriež, ka iemesls tām, visticamāk,
bijusi darbinieku nezināšana. —
Nedaudz neizdarīti mājasdarbi,
es teiktu, vairāk nezināšanas pēc.
Nav jau bijuši cilvēki, kas par to
mācījušies. Lielākā uzņēmumā
šādi speciālisti ir, un aizbraucot
uzreiz redz, kas ir jāizdara, kā
būtu jārisina. Cesvainē no visiem
šiem uzņēmumiem bija vislabākais
stāvoklis. Bet ar ko saskaros arī
Cesvainē, piemēram, nav mainīti
aerotori — kā uzcelts, tā stāv. Tādas
lietas, kam būtu jābūt jau izdarītām.
Tas var ietekmēt pakalpojuma kvalitāti; ja šādas nianses ir vairākas, tad

Pakalpojumu centralizācija var būt arī ar plusa zīmi, tam pierādījums
ir „Madonas ūdens” jau pārņemtie pagasti līdzšinējā Madonas novada
teritorijā.
laika gaitā pakalpojuma kvalitāte
krītas, — atzīst Guntis Šahno.
Tāpat arī norēķinu kārtība līdz
šim bijusi dažāda; tas, vai klien-

tam pieaugs rēķins par ūdeni pēc
reorganizācijas, būs redzams pēc
reālā patēriņa. Kāds jau līdz šim,
iespējams, pārmaksājis par ūdeni,

cits — maksājis mazāk, nekā reāli
patērē.
— Ērgļos ir lieli ūdens zudumi. Ar šo beidzot varētu saprast,
vai tie ir patēriņam neatbilstošie
rēķini, vai tiešām fiziski zudumi
kādā vietā. Kad sāksim darboties,
kolīdz būs kāda uzskaite, varēsim
saprast, — pauž uzņēmuma pārstāvis. Savukārt Lubānā ievērojama
problēma esot notekūdeņu attīrīšana un ūdens atdzelžošana —
ietaises esot vecas, no 1998. gada.
Turklāt tā esot problēma arī līdzšinējā Madonas novada pagastos,
kanalizācija ir sliktā stāvoklī, jo
iepriekšējo projektu ietvaros tā reti
kur rekonstruēta.
Guntis Šahno norāda: — Vairāk
nekā pusē ciematu ir liela infiltrācija — ir beigti cauruļvadi, nāk iekšā
liekie ūdeņi. Tas ir izmaksu ziņā
ietilpīgs process, lai to salabotu. Tas
pats būs Ērgļos, arī Lubānā, Cesvainē varbūt mazāk, tur gandrīz 100%
ir nomainīti. Bet vajadzīgs laiks, lai
aptvertu reālos ciparus. Jau šobrīd
cenšamies palīdzēt, labot, bet naudas reorganizējamajiem uzņēmumiem nav, salabot neko nevar, tādēļ

jau tagad ieguldām daļu „Madonas
ūdens” naudas, piepalīdzam.
— To, ka paliks labāk, var apliecināt visi iepriekšējā Madonas novada ciemati — kā bija iepriekš un
kā ir tagad. Arī naudas ziņā paliks
labāk, jo tarifs mums ir lētāks, izņemot Lubānu. Pirmajā posmā paliks
iepriekšējais tarifs, pēc pusgada tas
tiks pārskatīts. Kvalitāte noteikti
pieaugs, kaut vai daži centi, bet
tarifs varētu palikt lētāks. Ja vien
to, protams, neietekmēs degvielas,
elektrības cenas — kāds kopējais
sadārdzinājums — pusgadu pēc
darba uzsākšanas. Kamēr tarifu
sagatavos, iesniegs, izskatīs — diez
vai pat pa nākamo gadu tas paspēs
mainīties, — pieļauj Guntis Šahno.
Lai spētu tikt galā ar papildu
apjomu jaunajās apkalpes teritorijās, uzņēmums izveidojis vēl
vienu ūdens un kanalizācijas tīklu
brigādi triju cilvēku sastāvā; ar vienu brigādi nepieticis jau līdzšinējā
novada teritorijā. Katras apvienības
pārvaldē pa vienam ūdenssaimniecības darbiniekam būs uz vietas.
Savukārt ir arī darbinieki, pārsvarā
administrācijā, kuri amatu pametīs.

Pirmajā apkures sezonā būs jāiespringst
Siltumapgādes reorganizācija
šobrīd ir procesā, notiek sagatavošanās priekšdarbi, lai jauno
apkures sezonu Ērgļos un Lubānā varētu uzsākt SIA „Madonas
siltums”, teic valdes loceklis
IVARS GRANDĀNS.
Ērgļos atrodas piecas katlumājas, iekārtas tajās piederēja SIA
„Granulu mobilais siltums”. Šobrīd
notiekot pārrunas par to atpirkšanu, iekārtas novērtētas nedaudz virs
100 tūkstošiem eiro.
— Summa nav maza, visticamāk, ar domes atbalstu atkal būs
jāņem kredīts Valsts kasē, pašiem
tādas brīvas naudas nav. Jaunas
pirkt būtu vēl dārgāk, un vai finansiāli tas būtu vispār iespējams.
Arī Lubānā divas iekārtas dabūjām
atpirkt, tās bija bankas īpašumā, —
to, ka siltumapgādes pārņemšana
saistās arī ar izdevumiem, atklāj
Ivars Grandāns. Līdz šim Madonas
novadā bijis jāapkalpo deviņas
katlumājas, tad vēl septiņas nāks
klāt. — Liela vai maza katlumāja,
bet tas ir objekts, kas jāapkalpo,
jābūt cilvēkam, kas strādā, — viņš
noteic. Esot uzrunāti līdzšinējie
darbinieki Ērgļos un Lubānā, kas
darbu šajās vietās varētu turpināt;
darbinieku samazinājums gaidāms
administrācijā.
Tāpat arī vairums katlumāju
plānotajās apkalpes zonās ir sliktā
stāvoklī, ne visur ir sakārtota sil-

Ivars Grandāns atzīst, ka uzņēmumam ar Madonas novada pašvaldības
atbalstu būs nepieciešams veikt ieguldījumus siltumapgādes tehniskajā
nodrošinājumā, pārņemot jaunās teritorijas.
tumsaimniecība, tādēļ, tikai uzsākot reālo darbu, uzņēmums varēs
secināt visas iespējamās tehniskās
problēmas, kas jānovērš.
— Nesakām, ka arī mums viss
ies gludi, cenšamies jau šobrīd
sakārtot, veikt kādus uzlabojumus. Šajā sezonā noteikti būs
jāiespringst, tad tikai īstās prob-

lēmas izlīdīs ārā. Visur, kur esam
sākuši, mazajās novada katlumājās
pagastos, pirmais gads ir ļoti grūts.
Arī tajās sākumā bija jāveic ieguldījumi, īstenojām projektus, tagad
tādu projekta iespēju nav, — atzīst
„Madonas siltuma” valdes loceklis.
Tāpat jārisina arī kurināmā
uzkrāšanas jautājums; uzņēmums

plāno izvietot tentveidīgas nojumes
pie divām katlumājām Lubānā un
vienas — Ērgļos. Ja uzkrāšanas
iespējas nav, sniegs, laikapstākļi
kurināmo var sabojāt.
Runājot par kurināmā iegādi,
Ivars Grandāns teic, ka šobrīd iegādāta puse no plānotā, pamazām
tiekot vests vēl klāt.
— Pagājušajā gadā, kamēr nebija šādas sarežģītas situācijas, ap šo
laiku bija savests viss kurināmais,
ko varam uzkrāt — uzkrāt varam
aptuveni pusi no apkures sezonai
nepieciešamā. Uzņēmumi, kas
mums to nodrošina, sola, ka līdz
apkures sezonai atlikušo pusi pievedīs klāt. Nav noslēpums, ka pērn
daudz šķeldas nāca no Krievijas,
Baltkrievijas, šo segmentu nosedza.
Pašlaik šķeldas valstī trūkst, nav, ko
nopirkt. Visu laiku ir konkurence,
tas ietekmē arī cenu. Kurināmā
tirgus ir patukšs. Firma aizved tur,
kur maksā vairāk, — uzņēmuma
pārstāvis atzīst.
Nupat arī tapis zināms, ka

„Madonas siltums” apstiprināšanai
iesniedzis jauno tarifu, kas ir 83
eiro un sastāda 55% pieaugumu.
— Salīdzinājumam: Ērgļos jau iepriekš šis tarifs bijis 80 eiro, bet kas
tehniskajās iekārtās ieguldīts, pretī
saņemts?... Jaunā gada sākumā, kad
iesniedzām tarifu, šķeldas cena bija
13 eiro. No jaunā gada jau sākām
pirkt šķeldu par 19 eiro, bet cenu
vēl nepacēlām. Ar savu iepriekšējo
gadu peļņu to nosedzām, bet tagad
cena pieaugusi jau divas reizes, ap
26 eiro. Tālāk jāskatās, ja šķelda
paliek lētāka, tarifu regulators to
izskata un mēneša laikā varam
samazināt. Pat ar tarifu 83 eiro,
ja salīdzinātu ar gāzes vai elektrības cenu, citu iespēju jau mums
nav, ko siltumam izmantot. Visi
cerēja, ka sadārdzinājuma nebūs,
bet cenas noteic tirgus. Vēl jau
valdība sola, ka otru pusi piemaksās, tad šis pieaugums nebūs
varbūt tik dramatisks, — uz kopējā
tirgus problēmām norāda Ivars
Grandāns.
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