
Gulbenes novada  Ran kas
pagasts ir kaimiņos Jaun pie balgai,
piederīgs tās draudzei. Reizē tas
ir  attālākais no 13 Gulbenes no-
vada pagastiem. Līdz centram 35
kilometri. 

“Mēs neesam nomale un tā
nejūtamies. Jūtamies patstāvīgi,
kaut esam  atkarīgi no centra,” uz-
sver Rankas kultūrvēsturiskā
mantojuma centra vadītāja Daiga
Melberga. 

Ikdienā strādājot, labi ir tas, ka
nozares darbinieki sadarbojas,
vienmēr ir kolēģi, kam paprasīt pa-
domu, atzīst D.Mel berga, taču uz-
sver: “Gribētos, ka pagasta pārval-
de varētu vairāk lemt par pagastu,
bet viss ir jāsaskaņo. Tas prasa
laiku.  Vei dojot novada budžetu,
iesniedzam vajadzības, bet ne
vienmēr mūsu stratēģiskās domas
sadzird.  Neat saka, sola, ka nāka-
majā gadā tā būs prioritāte, bet
rodas citas. Diemžēl izlemšana uz
vietas aizvien vairāk samazinās.”

Gulbenes novada domē nav
neviena Rankas pagasta iedzīvo-
tāja. “Uzskatu, ka nav svarīgi, no
kura pagasta ir  deputāti. Viņiem
būtu jāiepazīstas ar visiem pagas-
tiem un iestādēm, jo nevar balsot
par jautājumiem, kurus nepārzini,
nesaproti. Nav jau tā, ka neviens
neinteresējas, kā mums iet, ko da-
rām, bet ieinteresētība un izpratne
varētu būt lielāka,” vērtē D.
Melberga.

Pārvaldes vadītājs ir tas, kurš
aizstāv pagasta intereses.  “Ran -
kas pagasts ir plašs, ir vairāki  at-
tīstības centri, par tiem esam ie-
stājušies. Svarīgi, lai cilvēkiem sa-
vā dzīvesvietā ir pieejams nepie-
ciešamais un nepazūd tas, kas ir,

lai ēkas nestāv tukšas. Tā pašval-
dība pārņēma Rankas profesionā-
lās skolas ēkas, tajās atrodas arī
pamatskola. Tas labs risinājums
pagastam,” stāsta D.Melberga.

2011.gadā bijušās Rēveļu pa-
matskolas ēkā tika izveidots
Rankas kultūrvēsturiskā mantoju-
ma centrs. “Rankā nebija muzeja,
pierādījām, ka pagastā tāds ne-
pieciešams.  Centrs nav  tikai kā
muzejs, rīko arī izzinošus pasāku-
mus,” atklāj centra vadītāja.

D.Melberga atzīst, ka tas, cik
aktīva dzīve ir pagastā, kā tas at-
tīstās, vislielākajā mērā atkarīgs
no tā, cik aktīvi ir paši. “Vajadzības
var aizstāvēt tad, ja apzināmies
savas vērtības un pie tām tura-
mies. Vērtību kodols ir sevī jānotur
un jālepojas ar saviem cilvēkiem
ikdienā,” pārliecināta centra vadī-
tāja.

Ikdienā  rancēniešiem visvairāk
pietrūkst aptiekas, pagastā nav
stomatologa, ikdienā nav pie-
ejams ģimenes ārsts. “Kuri var
aizbraukt, tiem nav problēmu. Ceļi
ir labi. Uz Jaunpie balgu braucam
pie zobārsta, uz aptieku. Tur ir tu-
vākais ban komāts. Iepirkties do-
damies uz Smilteni, Gulbeni, arī
Jaunpie balgu,” pastāsta D.
Melberga. q
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AndriS KLePerS, 
Dr.geogr., Vidzemes Augstskolas 
asociētais profesors, Sociālo, 
ekonomisko un humanitāro pētījumu
institūta pētnieks:

Ir jāpārvērtē tas, ko dod paš -
valdība. Bieži vien visu dzīvi ar to
saistām, un, ja vara attālināsies,
viss būs slikti.  Kad  kādam jautā,
vai tev svarīgi, lai  tuvumā ir vie-
tējā vara,  parasti atbilde  ir  - jā,
protams ; vai arī  - nebūtu jau slik-
ti. Taču, kad pajautā, vai esi ga-
tavs tās uzturēšanai maksāt vai-
rāk, ņemot vērā, ka mazāk naudas
tiks ieguldīts citām vajadzībām,
cilvēks apdomājas un saka -  nē.
Administrācija pilsētā izmaksā ap
septiņiem procentiem no budžeta,
mazos novados līdz 12 procen-
tiem. Cik  mazajos novados ir no-
dokļu maksātāju?    

Tuvākā ne vienmēr ir labākā va-
ra. Diemžēl ikdienā nācies saskar-
ties, ka pašvaldība nespēj pieņemt
konstruktīvus lēmumus, izdevī-

gāk šķiet norobežoties no problē-
mas risinājuma, to novelt uz citām
institūcijām.

Cilvēkam svarīga ir drošumspē-
ja. Tā veidojas no tā, ko man va-
jag un kur to varu dabūt. Būtiski,
lai nebūtu  viensētnieka, kā igauņi
saka, salinieka  sajūtas, ka, attāli-
noties varai, palieku skumīgs.  

Lai mazinātu nomales efektu,
svarīgs ir telefonsakaru, interneta
pārklājums un ceļi. Tas ir objektī-
vi. Tad nomalei ir cits efekts.
Reģionālie plānotāji, arī program-
mā “Latvija 2030” paredzēts, cik
svarīga  būs  mobilitāte  uz cen-
triem. Ir būtiski – ja vajadzēs me-
diķa palīdzību, vai tā mani sa-
sniegs laikā. Tā arī plānots neat-
liekamās medicīniskās palīdzības
tīkls. Ja vajadzēs frizieri, nedomā-
šu, ka mani apkalpos kaimiņš, pēc
pakalpojuma braukšu uz pilsētu.
Lauciniekiem vajag pilsētu ar tās
pakalpojumiem. Šodien nomalē
internets ir ļoti svarīgs. Īpaši tas
attiecas uz  komunicēšanu. Varu
savā viensētā šūt ādas somiņas un
tirgot Eiropā un vēl tālāk. Vienīgā

braukšana būs, lai aizsūtītu izga-
tavoto, bet var būt, ka maniem ra-
žojumiem atbrauc pakaļ.

Ir  vietu centralitātes teorija. Ja
Cēsīm blakus ir Priekuļi, Jāņ -
muiža, neskatoties, kur ir robežas,
saprotams, ka šiem cilvēkiem būs
pieejams vairāk pakalpojumu.
Neatkarīgi no pašvaldības, ja dzī-
voju pagasta malā, man tiem ir ie-
robežotāka pieejamība. Kur dzī-
vot, tā ir katra izvēle. Arī pats dzī-
voju nomalē, starp Cēsīm un
Valmieru. Nomales svaru kausā
jāliek dzīves kvalitāte un  labumi.
Labumu pietiekami daudz: svaigs
gaiss, nav kaimiņu.

Plānošanā un reģionālajā attīs-
tībā runā par funkcionālajiem ra-
joniem. Tie ir tie, kas nerespektē
administratīvās robežas. Iedo -
māsi mies viensētu Naukšēnos.
Viss atrodas tālu – Rīga, Val -
miera. Viņi izmanto pakalpoju-
mus Igaunijā. To pašu var teikt
par attālākajiem jaunā Cēsu nova-
da pagastiem, to iedzīvotājiem, tā
var būt Sigulda, Madona, Smilte -
ne. Tas nav atkarīgs no pašvaldī-

bas, ja ir labs ceļš un pakalpoju-
mi, cilvēki turp brauks. 

Svarīgi ir pievērst uzmanību
identitātes jautājumiem. Tie
daudz būtiskāki nekā tas, ko lik-
sim jaunā novada ģerbonī. Pie -
mēram, vai Liepas kopiena  jūtas
piederīga Cēsīm, un bažas, vai ne-
pazudīsim lielajā katlā. Atbilde ir
pašu cieminieku ziņā, turklāt ne
jau par to, lai karogā vai ģerbonī
ieliktu liepu vai ķieģeli, bet kā šis
ciems ar vēsturi, ainavām, cilvēk-
stāstiem, ar to, ko bagāts, pratīs
sevi parādīt jaunajā novadā. Sva -
rīgi ne tikai politiski nodrošināt
klātesamību, bet ar savu identitāti
pierādīt, ka mūs atzīst, respektē,
ka jūtamies lepni. Visi zina, kas ir
Piebalga. Tā kā kultūrtelpa ir iz-
celta, un tā ir lieliska iespēja. To
gan vērtēju ar zināmu satrauku-
mu. Zinām, ka starp Jaunpiebalgu
un Vecpie balgu vēl no “Mērnieku
laikiem”  pastāv spriedzīte.   Lat -
vijas līmenī Piebalgu varam izcelt
līdzās Cēsīm, tās ir līdzīgvērtīgas.
Nav nozīmes, vai piebaldzēniem
ir sava vara, bet lai piebaldzēni zi-
na, uz kurām pogām uzspiest, kā
par sevi un vajadzībām atgādināt.
Ja visi zina, kas ir Piebalga, tad arī
piebaldzēniem citi uzdevumi, vi-
sam jābūt labākam nekā citiem –
kaut vai skaistākai sētai, lai brauc
apbrīnot.

Kopienu iniciatīvām tuvākajā
laikā jākļūst par svarīgu instru-

mentu.  Pagasti pastāvējuši cauri
dažādām reformām, to identitāte
ir spēcīga.   Svarīga ir līderu loma.
Dzīvē bieži gadās tā - sanāk des-
mit darīt griboši cilvēki un sāk
kaut ko virzīt, tad kāds, kurš pa-
gastā dzīvo jau vairākās paaudzēs,
apvainojas, kāpēc viņa tur nav. 

Vēl var pieminēt atvērtību  pār-
maiņām. Tā pilsētās vienmēr biju-
si lielāka nekā laukos. Atnāk rī-
dzinieks, sāk rosīties, un pēkšņi
viņš  vietējiem kļūst neērts, jo ar
savu rosību ir izjaucis iepriekšējo
kārtību un kāds  sajūtas apdrau-
dēts. Tā vietā, lai kopīgi kaut ko
darītu, mainītu, cilvēki sāk vērpt
intrigas. Tā ir sniega bumba: ne-
gribam attīstīties, gribam stagnēt,
jo mums ir labi tā, kā ir. Pār -
maiņas ir draudi.

Tiem, kuri vadīs Cēsu domi,
aizvien vairāk būs jārēķinās ar
ciemu, apdzīvoto vietu kopienām
gan budžeta, gan prioritāšu ap-
spriešanā. Un tad nav vairs runa
par nomalēm vai varu, kas ir tālu,
un to, ka kāds netiek uzklausīts.

Nav tā, ka pilsētnieki domā tikai
pilsētas kategorijās.  Nav jau pil-
sētas vai lauku kultūras. Tā nav
teritoriāla kā ielu vai ceļu uzturē-
šana. Nevajadzētu domāt, ka katrs
pilsētnieks aizstāvēs tikai pilsētu.
Visi esam saistīti, kādam vecāki,
radi dzīvo laukos vai ir  īpašumi.
Nedzīvojam tikai savā burbulī. q

Nomale - vieta, novads, apgabals, kas atrodas samērā tālu no 
kādas teritorijas, platības centra.  Klusa, nomaļa, vientuļa vieta.

Lai vieno sapņi, ne žēlabas

ne viss 
jādara 
pašvaldībai

Piebalgas porcelāna fabrikas
ražotne atrodas Inešos.  Līdz
Cēsīm 56 kilometri.

“Ja cilvēks apzinās savu vērtī-
bu, viņš neteiks, ka dzīvo noma-
lē. Nomale ir tad, ja esi viens; ja
apkārt cilvēki, jāapvienojas kā-
dam kopīgam mērķim,” saka uz-
ņēmuma īpašnieks Jānis Ronis un
piebilst, ka arī jauno novadu vei-
došana ir kopīgu mērķu īstenoša-
nai.  Viņš arī uzsver, ka Ineši no-
teikti nav nomale. Te ir daudz uz-
ņēmīgu cilvēku un daudz kopīgu
ieceru. Kaut vai veidot tūrisma
centru. 

“Daudzi pieraduši, ka visu iz-
dara pašvaldība. Tas kavē cilvē-
kus būt aktīviem. Pašiem jābūt
atbildīgiem, jāgrib un jāzina, ko
grib.  Nelielai cilvēku kopienai
nebūs pārvaldības, novadu apvie-
nošana ir likumsakarīga.
Pašvaldībai jādomā stratēģiski,
jāspēj redzēt nākotnes vīziju,”
pārliecināts uzņēmējs. Viņš vērtē,
ka daudzviet mazās pašvaldības
budžeta naudu izlietojušas neliet-
derīgi, jo pietrūcis nākotnes re-
dzējuma. “Sakārtoja skolas, pēc
pāris gadiem slēdza, jo nav bēr-
nu, kuri mācās, vai izglītības kva-
litāte zema. Labi, ja tajās ēkās
vismaz kaut kas notiek, nevis
stāv tukšas,” atgādina J.Ronis un
uzsver, ja būtu bijis plašāks re-
dzējums un vērtējums, uzklausīti
viedokļi, iespējams,  tā nenotiktu.

Uzņēmējs arī min, kā savulaik
Piebalgas puses pašvaldības mu-
dinājušas tūrisma uzņēmējus da-
rīt kopā, lai attīstītos. “Lēja atbal-
stu ar karotīti, bet tūrisma uzņē-
mēji nebija ieinteresēti, lai kaut
kas attīstītos. Viss ir jāvērtē kop-
sakarībās, nevis kaut kas atseviš-
ķi. Un jāskatās plašāk, robežas ti-
kai traucē,” viedokli pauž uzņē-
mējs, atzīstot: “Ne jau attālums

no kāda  centra nosaka, vai tā ir
nomale. Uz Inešiem ir labs ceļš.
Daudzi te meklē mājas un grib
iesaistīties vietējās kopienas dzī-
vē. Cik paši būsim aktīvi, tā dzī-
vosim,” saka Piebalgas porcelāna
fabrikas īpašnieks.

Gribas 
turpināt

2019.gadā 27 Zaubes pagasta
seniori nodibināja biedrību
“Sidrabozols”. Tā arī ar pašvaldī-
bas atbalstu aktīvi darbojas.

“Domē iesniedzam, ko gribam
darīt, un pašvaldība piešķir finan-
sējumu. Vai lielajā novadā tas, ko
darām, šķitīs svarīgi?” saka se-
nioru biedrības vadītāja   Gunta
Rudmieze un piebilst, ka  jautāju-
mu ir daudz, bet atbilžu nav.   

“Zaube vienmēr bijusi noma-
le. Gan tad, kad bija Cēsu rajonā,
gan Amatas novadā. Pēdējos ga-
dos Amatas novadā vairs tā nejū-
tamies, jo pagastā viss notiek, ce-
ļi tiek laboti, kultūras dzīve kļu-
vusi aktīva, pašvaldība atbalsta
kori, citus kolektīvus, pasākumu

rīkošanu. Kultūras centrs atjau-
nots, arī skola,” saka
G.Rudmieze un pastāsta, ka bēr-
nudārzā ir daudz bērnu, dzīvokļi
un mājas tukšas nestāv, zeme tiek
izmantota.  Viņa uzsver, ka zau-
bēnieši savas vajadzības un tradī-
cijas  ir gatavi aizstāvēt.

G.Rudmieze uzsver, ka pagas-
ta attīstībā visus šos gadus bija
jūtama pašvaldības ieinteresētība.
“Cik daudzi jaunās domes depu-
tātu kandidāti zina, kur Zaube at-
rodas, un bijuši te? Tagadējā do-
mes priekšsēdētāja zina katru ce-
ļu pagastā, kas kurā darāms, kat-
ru vietu. Vienmēr esam informēti,
kas notiek, kas plānots, kā virzās
pagastam svarīgu jautājumu risi-
nāšana,” teic senioru biedrības
vadītāja. “Tagad saka, ka lielajā
novadā būs labāk, bet nav dzir-
dēts, kas. Kā pakalpojumi kļūs
pieejamāki?”  

Taču senioru biedrības
“Sidrabozols” vadītāja G.Rud -
mieze arī saka: “Saikne ar Cēsīm
bijusi vienmēr. Amatas novada
domes grāmatvedība, arī būvval-
de taču  atrodas Cēsīs. Ko nesīs
reforma, redzēsim. Tā ir kā ūdens
plūdi, roku priekšā neaizlikt. Mēs
neko mainīt nevaram.” q

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojusi
SArmīte FeLdmAne

l Pārgaujas 
novads

l Līgatnes 
novads

l Amatas 
novads l Vecpiebalgas 

novads

l Jaunpiebalgas 
novads

l Cēsu 
novads

l Priekuļu 
novads

Par to, ka jaunajā Cēsu
novadā pie varas būs tikai
pilsētnieki, vismaz noteikti
vairākumā, runā, kopš iz-
skanēja ziņa, ka būs admi-
nistratīvā reforma. Varu ie-
vēl balsstiesīgie pilsoņi, un
iznākums atkarīgs tikai no
viņiem. Partiju kandidātu
sarakstos netrūkst ne pil-
sētnieku, ne laucinieku.
Vēlētājiem ir arī iespēja
svītrot tos, kam neuzticas,
kurus negrib redzēt jaunajā
domē. Skaitļi rāda, vēlētāju
- laucinieku ir vairāk.

Jaunizveidojamā Cēsu novada teritorijā dzīvos 44 842 iedzī-
votāji, no tiem balsstiesīgie pilsoņi ir 34 763. 

Ja Cēsu novadā dzīvo 13 734 vēlētāji, tad sešos lauku nova-
dos - Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un
Vecpiebalgas - kopā 21 029 balsstiesīgie pilsoņi.
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Jāprot aizstāvēt 
savas intereses


