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Mērķis
Ap 80 Raunas novada
iedzīvotāji bija atnākuši uz
sarunu par administratīvi
teritoriālo reformu (ATR). Jau
rakstīts, ka Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības
ministrija savā reformas kartē
Raunas novadu paredzējusi
iekļaut Smiltenes novada
sastāvā. Raunēnieši vēsturiski
sevi saistījuši ar Cēsu pusi,
tāpēc vēlas uzklausīt gan
Cēsu, gan Smiltenes novada
iespējas.

“P

ēc kartes parādīšanās radās dažādas baumas, kas rada
spriedzi. Ar kaimiņu novadiem –
Cēsīm un Smilteni – esam dzīvojuši draudzīgi. Līdz šim Rauna,
Drusti vienmēr bijuši saistīti ar
Cēsīm. Tas bija pārsteigums, ka
pētnieki Raunas un Apes novadu
piezīmēja Smiltenei. Pašvaldība
aizsūtīja ministrijai ziņu, ka līdz
šim izveidojusies sadarbība

AkTUāli RAUnAS nOVADAm

Attīstību virza uzņēmējdarbība

starp septiņiem novadiem un sešus no tiem paredzēts iekļaut
Cēsu novadā, bet Raunu ne,” atgādināja Raunas novada domes
priekšsēdētājas vietnieks, priekšsēdētājas pienākumu izpildītājs
Aivars Damroze.
Lai neziņu un satraukumu mazinātu un lai iedzīvotāji kļūtu zinošāki par to, kas notiek kaimiņu
novados, uz Raunu bija uzaicināti Cēsu un Smiltenes novadu vadītāji, lai viņi pastāstītu par saviem novadiem, to attīstību.
“Nevienam nav nepārprotamas
atbildes – būs tieši tā. Par to, kāda izskatīsies jaunā Latvijas novadu karte, lems Saeima, kāda
novados būs administratīvā
struktūra – jaunās domes. Bet sarunā ar kaimiņiem mēs varam
uzzināt, ko viņi domā, kādu redz
savu un arī mūsu nākotni. Un
kliedēt mītus un neziņu, ” teica
A. Damroze.
Arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs uzsvēra: “Neviens nevar apsolīt un nav
mandāta solīt, jo mēs nezinām
pat to, cik deputātu būs domē.
Neviens nevar pateikt, ko ievēlēs, bet viņi veidos pārvaldību
novadā. Tās ir šībrīža pārdomas
un iespēja kliedēt mītus, kas klejo reformas priekšvakarā.” q

Cēsu novadā
viss kārtībā
Stāstot par Cēsu novadu,
J. ROZENBERGS uzsvēra tās

problēmas, kas varētu rasties pēc
ATR un iepriekš izskanējušo informāciju par novadu.
Dzirdēts, ka Cēsis ir izputējušas. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju ir 638.32
eiro un esam 28. vietā Latvijā.
Cēsis ir pārkreditējušās. Pašvaldības drīkst aizņemties 20
procentus no aktīvā budžeta.
Šogad Cēsu novadam tie ir 8.31
procents.
“Cēsīs ir uzņēmumi, kuru gada
apgrozījums sasniedz daudzus
miljonus eiro, un nevar teikt, ka
novadā nav uzņēmējdarbības.
Dzirdēts, ka, apvienojoties Cēsu
novadā, visiem paaugstināsies
nekustamā īpašuma nodoklis. Tas
nav saistīts ar ATR, bet kadastrālo vērtību izmaiņām. Katra pašvaldība var pieņemt atvieglojumus, bet ne to palielināt. Pilsēta
ir pilsēta, un lauki ir lauki. Katrai
vietai tas ir cits. Izskanējis, ka
nebūs iespēja pieteikties uz
“Leader” un citiem projektiem,
kas pieejami laukiem. Tā nav
tiesa, Vaives pagastā īsteno šādus
projektus. Dzirdēts satraukums,
ka jaunajā novadā būs vienoti komunālie maksājumi, Raunā būs
Cēsu siltuma un ūdens tarifs.
Protams, jaunā pašvaldība tā var
lemt. Bet “Vinda” jau tagad apkalpo Jāņmuižu, Rīdzeni, Vaives
pagastu, kur katrā savi tarifi, “
stāstīja novada vadītājs.
J.Rozenbergs arī ieskicēja novada problēmas. “Iedzīvotāju
skaits, kaut nedaudz, bet samazinās. Vidējā darba samaksa pieaug, bezdarbs ir 3.3 procenti.
Uzņēmēji domā, kā robotizēt ražošanu. Cēsīs ir uzņēmums, kas
izstrādā tehnoloģiju, ka robots ravē laukus tāpat kā tīra mājas.
Dzīvokļu trūkums ir ļoti liels.
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Tūlīt nodosim ekspluatācijā
daudzdzīvokļu māju, kādreiz nepabeigtu jaunbūvi, taču tas problēmu neatrisinās. Struktūrfondos
nav pieejama nauda ielu remontiem, izņemot uzņēmējdarbības
veicināšanai. No budžeta līdzekļiem to atļauties nevaram.
Tiks atvērtas trīs bērnudārza
grupas, rindu nebūs. Kosmosa
centrs – tas būs izglītības centrs,
no tā nelaidīs raķetes kosmosā,
kā dzirdēts,” stāstīja Cēsu novada
vadītājs un uzsvēra, ka pašvaldība iesaistījusies vairākos projektos, lai veicinātu digitālās ekonomikas attīstību, bezatkritumu
dzīvesveidu. “Par to ir jādomā
šodien. Cēsu svētku laikā tika savākti vairāk nekā 77m3 atkritumu. Domājam, kā tos samazināt,
kā audzināt cēsniekus un viesus,”
teica J.Rozenbergs.
Par iespējamo pārvaldību jaunajā novadā J.Rozenbergs uzsvēra, ka, veidojot pakalpojumu tīklu, jārēķinās ar apdzīvotību.
“Tagad likums nosaka, ka katrā
pagastā jābūt iespējai saņemt pakalpojumus. Uzskatu, ka ar likumu tas nebūtu jānosaka. Raunā
noteikti jābūt iespējai tos saņemt.
Izveidojot jauno novadu, uzreiz
jāvienojas, kas tiks centralizēts,
jo novadā jābūt vienotai politikai.
Decentralizēti varētu būt komunālie pakalpojumi, jo problēmas
uz vietas risināt ir ātrāk un ērtāk.
Sākumā, iespējams, būs divpakāpju būvvalde, jo pilsētā ir stingrāki nosacījumi. Vidusskolu nākotni grūti prognozēt, šobrīd nevar pateikt, kuras vidusskolas varēs nodrošināt paralēlklases, un,
iespējams, vidusskolas kļūs par
pamatskolām. Kultūras nami saglabāsies, un tajos noteikti viss
turpināsies,” iespējamo nākotni
jaunajā novadā ieskicēja Cēsu
novada vadītājs. q

Lai stāstītu par savu novadu,
uz Raunu bija atbraukuši Smilte-

nes novada pašvaldības nodaļu
vadītāji, speciālisti, vidusskolas
direktore, Blomes pagasta pārvaldnieks, slimnīcas vadītājs, domes priekšsēdētājs, vietnieks.
Viņi ieskicēja sava novada šodienu un nākotni.
GINTS KUKAINIS, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs:
“Smiltenes stāsts ir cits nekā
Cēsīm. Mēs nekad nebūsim kultūras centrs, jo katra novada izvēlētais ceļš ir atšķirīgs. Pirms desmit gadiem Smiltenes novads
pārrakstīja vēsturi, atdalījāmies
no Valkas. Varam sevi dēvēt par
veiksmes stāstu. Esam daudz ko

FAKTI

Raunas novads

nIedzīvotāju skaits – 3170,
(drustos – 760,
raunā – 2410),
ndarbaspējīgā vecumā
– 61.7 procenti,
nBezdarbs – 4.1

DARbA VIEtAS
noVADnIEKIEM:
nraunas novadā strādā 38,9
procenti iedzīvotāju,
nrīgā - 24.1 procenti,
nCēsīs - 8.3,
nSmiltenē - 5,
nPriekuļu novadā - 4.4,
nValmierā - 2 procenti.

izdarījuši.
Smiltenes novadu veido astoņi
pagasti un pilsēta. Novadā dzīvo
vairāk nekā 12 tūkstoši iedzīvotāju, 64 procenti no tiem ir darbaspējīgā vecumā. 2017.gadā starp
110 pašvaldībām Smiltenes novada attīstības indekss bija
27.vietā. Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem
2018.gadā novadā bija 1048 uzņēmumi. Top desmit Vidzemē
pieci ir Smiltenes uzņēmumi.
Bezdarba līmenis- 2.7 procenti.
Pēc Statistikas pārvaldes datiem
Valmierā ir 9700 darba vietas,
Smiltenes novadā – 6700. Pēc
“Luminor” bankas pētījuma
Smiltenes novads Latvijā ir otrajā
vietā kā eksportspējīgākais novads, nākamais aiz Olaines, kur
attīstīta farmācija. Tiesa, pētījumā arī uzsvērts, ka novadā ir vāji
attīstīts pakalpojumu piedāvājums.
“Strādājam ar vienotu domu, attīstoties līdzsvaroti, varam iet uz
priekšu, lai novadā būtu dzīves
un darba vietas , lai cilvēki nebrauc prom. Zālē redzu raunēniešus cienījamos gados, nav jūsu
bērnu un mazbērnu. Mēs gribam
paturēt novadā jaunos cilvēkus.
Nekas cits, kā iespēja strādāt ražošanā, vietā, kas atrodas 136 kilometrus no Rīgas, nelīdzēs.
Pēdējos desmit gados pašvaldības
prioritāte bijusi - sakārtot uzņēmējdarbības vidi, atbalstīt katru
uzņēmēju,” skaidroja G.Kukainis
un piebilda, ka darbu novadā var
atrast. Jo būs vairāk darba vietu,
jo pieaugs algas.
Pēdējos trijos gados Smiltenes
novadā bijis straujākais darba
vietu pieaugums. “Lai virzītos uz
priekšu, jādomā - vai nu mums ir
lielāka teritorija un novadnieki
strādā novadā, vai jāveicina

daudzdzīvokļu māju būvniecība.
Pašvaldības mājaslapā ir digitāla
karte, kur apkopota informācija
par īpašumiem, ko pārdod vai izīrē. Arī tas ir solis, kas piedāvā iespējas. Ir daudz darba vietu, kur
darba alga mazāka nekā Valmierā
un Cēsīs. Zināms, ka alga pašvaldībā ietekmē algu līmeni apkaimes uzņēmējdarbībā, bet Smiltenes pašvaldībā pēdējos trijos gados algas nav celtas,” stāstīja
G. Kukainis.
Smiltenes budžets nedaudz lielāks par 30 miljoniem eiro. Šogad
vairāk nekā puse naudas tiks izlietota infrastruktūras sakārtošanai – ielām, ceļiem, ūdenssaimniecībai, siltumtrašu atjaunošanai, vidusskolas ēkas renovācijai.
Pašvaldība pārņēmusi vairākus
kilometrus ceļa no “Latvijas
valsts ceļiem” un “Latvijas valsts
mežiem” un tos rekonstruējusi.
Tagad uz visiem pagastiem var
aizbraukt pa asfaltētu ceļu.
Šogad uz 18 lauku ceļiem tiks atjaunoti 38 km, kā arī viens tilts,
17 ielās tiek sakārtota ūdenssaimniecība.
“Esam uzbūvējuši 800 kvadrātmetru angāru, kurā ir viss nodrošināts, lai uzņēmējs varētu nākt
un strādāt. Nākamvasar būvēsim
vēl vienu un piedāvāsim uzņēmējiem, “ pastāstīja G. Kukainis.
Pēc VARAM pētījuma 9.6 procenti no Apes novada iedzīvotājiem strādā Smiltenes novadā, arī
pieci procenti raunēniešu strādā
Smiltenes novadā.
“Šis ir interesants laiks, jāizdara sarežģītas izvēles. Galvenais, lai pēc desmit gadiem varētu
teikt – tā bija pareizā izvēle.
Vēlētos, lai pēc gadiem zālē būtu
vairāk jaunu cilvēku,” sacīja
G.Kukainis. q

nSAVI REDZĒJUMI. Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Smiltenes – Gints
Kukainis un Raunas – Aivars Damroze vērtē, kā labāk dzīvot.
Foto: Sarmīte Feldmane

Aptauja – iespēja paust viedokli
Raunas novada dome aicina
iedzīvotājus piedalīties aptaujā
un atbildēt uz jautājumu "Ar kuru teritoriju Satversmē
noteiktajās Latvijas Republikas
robežās jūs identificējat
Raunas novada piederību?".

I

edzīvotāji var izvēlēties vienu
no divām atbildēm - Cēsis vai
Smiltene. “Kur raunas novadam
un tās iedzīvotājiem būtu labāk?
Vai viss balstīts uz vēsturiskajām
saitēm? Vai tomēr jaunais ir labāks? nākotne ir tagad. mēs esam
nākotne! mēs esam raunas novads!” teiks aicinājumā piedalīties
aptaujā.

tajā var piedalīties deklarētie iedzīvotāji vai tie, kam faktiskā dzīvesvieta ir rauna un kuri sasnieguši 15 gadu vecumu. aptaujas anketas darba dienās darbā laikā un arī
sestdien, 3.augustā, pieejamas
raunas novada domē, drustu pagasta pārvaldē, rozes un Gatartas
bibliotēkās. tie, kuri veselības dēļ
nevar nokļūt minētajās vietās, var
to paziņot un aptaujas veicēji 9.augustā ieradīsies katra atrašanās
vietā. Ja aptaujas veicējam rodas
šaubas par to, vai persona ir
raunas novada iedzīvotājs, kurš
sasniedzis 15 gadu vecumu, viņam
var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
lai aptaujā būtu vieglāk izdarīt iz-

vēli, pašvaldības mājaslapā var
gan iepazīties ar ministrijas sagatavotajiem iespējamā Cēsu un
Smiltenes novada profiliem, kā arī
zinātnieku izstrādāto teritoriju
attīstības pārvaldības reformas piedāvājumu. aptaujas rezultāti tiks iesniegti ministrijai.q
lappusi sagatavojusi
SARMītE FELMAnE

Projektu finansē
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem
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Raunas novada iedzīvotāju
tikšanās ar Cēsu un Smiltenes
novadu vadītājiem ilga
divarpus stundas. Arī tad
palika neatbildēti jautājumi.
Pēc tikšanās Cēsu novada
vadītājs Jānis Rozenbergs
atzina: “Sen tik inteliģenta
auditorija šādā pasākumā nav
bijusi. Saturīgi jautājumi. Visu
cieņu iedzīvotājiem. Viedoklis
ir diezgan skaidrs. ”

AKtUāli RAUnAS nOVADAm

Jautājumi konkrēti,
atbildēs varbūtība

-K

āda jēga reformai un
kādam pievienoties?
G.Kukainis: - Ja mēs prasītu
Smiltenes novada iedzīvotājiem,
vai viņi vēlas apvienoties, atbilde
būtu skaidra – nē. Mums ir labi,
kā ir, un ar dzīvi esam apmierināti, viss ir. Ja jautājat man, kā pašvaldības vadītājam – es nevaru
aprobežoties ar to, ka šobrīd viss
notiek. Mans uzdevums- skatīties
uz priekšu, kas būs pēc gadiem
pieciem, desmit. Varu prognozēt,
ka novadam teritorija būs par mazu. Jau tagad darbavietu ir vairāk
nekā strādājošo. Lai tie, kuri
brauc pie mums strādāt, turpinātu
braukt. Mēs varam attīstīt savu
teritoriju tik, cik varam. Ja reforma neizdosies, vienkārši celsim
daudzdzīvokļu mājas un vilināsim cilvēkus. Latvijā veidosies
iekšējā migrācija. Mums ir plāns,
kā darīsim, ja pievienos Raunas
un Apes novadus, un kā, ja- ne.
G.Rozenbergs: - Ne velti rādīju
vēsturiskās kartes, kāds dažādos
laikos bijis Cēsu apriņķis. Arī
Raunas iedzīvotāju kustība bijusi
uz Cēsu pusi. Ir pakalpojumi, kurus raunēnieši saņem Cēsīs – veselība, izglītība. Raunas novads ir
septiņu novadu (vēsturiskā Cēsu
rajona Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu,
Raunas un Vecpiebalgas novadired.) apvienībā un daudzas funkcijas īsteno kopā. Ir tradīcijas un
iestrādes. Ir divi aspekti – kultūrvēsturiskais, kas Cēsīm un
Raunai kopējs. Cēsu novadā ir
kokapstrāde, tāpat arī Smiltenē.
G.Kukainis: - 2008.gadā smilteniešu plūsma uz Valku bija liela,

nJaUtĀJUmI nOPIetnI. ap 80 raunas novada iedzīvotāji uzklausīja kaimiņu pašvaldību vadītāju redzējumu par novadu nākotni.

jo viss bija tur. Tagad smilteniešu
plūsmas praktiski nav. Pagājuši
tikai desmit gadi, daudz kas mainījies. Man parasti pārmet - tu
esi jauns un nezini. Šajos desmit
gados esmu redzējis, kā iedzīvotāju plūsma un paradumi mainās.

- Vai mēs, iedzīvotāji, varam
ietekmēt VARAM piedāvājumu?
A.Damroze: - Lēmēji būs
Saeima. Mēs varam paust savu
viedokli, cik to ņems vērā, atkarīgs arī no tā, cik konstruktīvas
būs mūsu iebildes.
G. Kukainis: - Aptaujas ir jārīko, bet, ja ministrija ieklausīsies
katrā aptaujā, tad reforma vienkārši nevarēs notikt.
J. Rozenbergs: - Reforma iet
savu gaitu, septembrī redzēsim
pirmās ziņas. Ja nekritīs valdība,
karti apstiprinās.

APTAUJA

Kurā novadā
redzat Raunas
novadu?

Ilona Klince: - Mani velk uz
Cēsu pusi. Drustu ceļa remontu
solīja arī pirms iepriekšējās reformas. Vai tagad ticēt? Kaut tikai drustēniešiem atkal uz ceļa
nav jāstāda kartupeļi!

Pēteris Ozoliņš: - Kā tehnisks cilvēks skatos uz
Smiltenes pusi. Bez darba nekā
nav. Ar savu pieredzi aizvien
atrodu, kur esmu vajadzīgs un
mācos. Ir jāstrādā.
Ieva Plētiena: - Pēc prezentācijām un vērtējot no uzņēmējdarbības puses, skatos uz

Smiltenes pusi, bet kultūras jomā ir šaubas.

Ziedonis Bratka: - Cēsīs ir
kultūra, tūrisms. Vajag arī uzņēmējdarbību. Nebūs laukos cilvēku, ja nebūs darba. Vislabāk
būtu izveidot Valmieras apriņķi,
tad pamazām novadi saaugtu
kopā. Cilvēki pret pārmaiņām
vienmēr ir noskaņoti bailīgi.
Domā – būs jābrauc uz
Smilteni, kā būs. Pēc desmit
gadiem nevienam vairs pagasta
pārvalde nebūs vajadzīga, visu
nokārtos internetā.

Ilze: - Lai izskaidro, kāpēc reforma ir vajadzīga. Lai pamato,
tad domāšu. Solīt jau var visu
ko. Ne es pazīstu tos, kas
Cēsīs ir priekšniekos, ne ko zinu par Smilteni Kad gribu, braucu uz Cēsīm. Pie acu ārsta
braucu uz Smilteni, tur nav ilgi
jāgaida.

- Abiem novadiem Rauna būs
mala. Kāda būs pārvaldība
jaunajā novadā?
J.Rozenbergs: - Būs vēlēšanas,
iedzīvotāji ievēlēs jauno domi,
viņi izstrādās administratīvo modeli. Nebūtu pareizi valstij noteikt, kādai jābūt pārvaldībai.
Katrā novada ir sava apdzīvotības
struktūra, ceļu tīkls, un tam jābūt
pamatam, vērtējot, kur iedzīvotājiem jāsaņem pakalpojumi.
Rauna ir liela , daudz apdzīvota,
te noteikti jābūt pakalpojumu
sniegšanas vietai. Šodien neesmu
ne solītājs, ne dalītājs, tie būs nākamie deputāti. Dažas funkcijas
jaunajā novadā jācentralizē, jābūt
kopīgai politikai un plānošanai.
Katrā novadā ir sava sociālo pakalpojumu pakete, tās savienot
būs diezgan liels izaicinājums.
Lai to izdarītu, vispirms jāizanalizē visas. Komunālā saimniecības pārraudzībai jābūt uz vietas,
lai varētu ātri reaģēt.
G.Kukainis: - Esam tikai trīs
lielāki centri – Ape, Smiltene un
Rauna. Pārvaldība notiks šajos
trijos centros. Tagad Smiltenes
novadā ir astoņi pagasti, pievienosies seši. Pagastu pārvaldība
mums ir līdzīga.

- Kas mainīsies, kad centrs būs
Cēsīs vai Raunā? Kuru pakalpojumu nevarēs saņemt
Raunā?
G.Kukainis: - Kurus šobrīd
kārto pašvaldībā Raunā, tos kārtos arī turpmāk. VID varēs apmeklēt Cēsīs vai Smiltenē. Vīzu
režīma starp novadiem nebūs.

- Vai Smiltenes novadā ceļus
remontē tikai pilsētā vai arī pagastos?
G.Kukainis: - Notiek 18 lauku
ceļu rekonstrukcija 38 kilometru
garumā. Tie ir tikai pagastos.
Pēdējos gados asfaltētie ceļi ir uz
uzņēmumiem pagastos. Tajos ir
sakārtota arī ūdens un kanalizācijas saimniecība , katrā ieguldīti
no 400 līdz 600 tūkstoši eiro.
Meliorācijas sistēmas vēl divos
pagastos gaida finansējumu.
Investējam katrā pagastā tur, kur
ir nepieciešams.

Gaidis Bogdanovs, Blomes pagasta pārvaldes vadītājs: - Lauku
iedzīvotājam nav svarīga kanalizācija un ūdensvads, viņam vajag
ceļu, lai var nokļūt mājās. Laukos
sakārtots ceļš ir vienīgā infrastruktūra, ko laucinieks ikdienā
izmanto. Lielākā daļa mūsu novada deputātu dzīvo pagastos,
ziemā pirmie zina, kad ceļš nav
iztīrīts. Viņi redz, kad, kur jātīra,
saimniekam ir jābūt uz vietas.
-Daudzi brauc uz Smilteni
strādāt, kāda ir ceļa Launkalne
– Drusti nākotne?
G. Kukainis: - Ja Drusti būs
Smiltenes novadā, tā būs prioritāte, lai uz pagastu var aizbraukt pa
asfaltu. Ja valsts dos naudu, lai
uzlabotu sasniedzamību, to varētu ieguldīt šī ceļa sakārtošanā.
Esam apzinājuši ceļu uz
Launkalni, bet drustēnieši saka,
ka svarīgāks ir uz Raunu, tas izdevīgāks. Protams, tam, kurš
strādā Launkalnē, svarīgāks šis
ceļš.

- Kas notiks ar pašvaldības
darbiniekiem, kuri ir profesionāļi savā jomā? Visiem vairs
darba nebūs, vai viņi novadā
varēs to atrast?
G.Kukainis: - Būtu tikai labi, ja
VARAM paredzētu naudu ne tikai infrastruktūrai, bet arī kompensācijai pašvaldību darbiniekiem. Tas, ka darbinieku skaits
samazināsies, ir nenoliedzami. Ja
kāds saka, ka tā nebūs, neticiet.
Novadā pašvaldībā, ieskaitot pedagogus, strādāja 850 darbinieki,
tagad ir 700, bet saņem lielākas
algas. Ja neko nebūtu mainījuši,
visi būtu neapmierināti, jo nevarētu visiem palielināt algas. Par
labāku atalgojumu prasām kārtīgu darbu.
- Kur brauks bezdarbnieks reģistrēties?
G.Kukainis: - Aģentūra ir
Cēsīs un Smiltenē. Brauks, kur
ērtāk.

-Smiltenē cels daudzdzīvokļu
mājas, tiks pārvilināti arī cilvēki no Raunas. Vai Raunā arī
būvēs?
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G.Kukainis: - Vispirms jāapzina viensētas, kurās varētu dzīvot.
Bankas nekreditē nekustamo īpašumu iegādi ārpus pilsētas. To
nevar atrisināt pašvaldība, jāiesaistās valstij. Ja pašvaldība tāpat
kā “Altum” varētu garantēt kredītu dzīvesvietas iegādei, tas būtu
risinājums.

- Reforma vajadzīga tāpēc, ka
attīstāmies, vai tāpēc, ka esam
bedrē? Smiltenē ir potenciāls,
bet kur ir harmoniska valsts
attīstība. Valsts parāds aug, cilvēku skaits samazinās. Kad varētu būt nākamā reforma?
J.Rozenbergs: - Ir lietas, kas ir
neizbēgamas un notiek visā pasaulē. Cilvēki plūst uz pilsētām.
Mainās nodarbinātības struktūra,
laukos darba ir maz un dažādi
tiek risināta apdzīvotība. Šveicē
ir ciemati, kuru iedzīvotājiem
maksā par to, ka viņi tur dzīvo.
Tagad aizvien vairāk parādās iespējas strādāt attālināti. Ja ir labs
interneta nodrošinājums un ceļi,
nav problēmu.
G.Kukainis: - Administratīvi
teritoriālā reforma visas problēmas neatrisinās. Smiltene sevi
saista ar industriālo attīstību,
Cēsis ar citu stāstu – kultūru un
kultūrvēsturi, neviens Vidzemē
ko tādu nevar uzburt. Jo lielāks
novads, lielāks spēks, un būs iespēja attīstīt to, kas Raunas novadā spēcīgs. Smiltenē nav jauniešu lietu speciālista. Nav izdevies
atrast, taču Raunai ir laba pieredze. Tāpat tūrismā. Te ir bagātīgs
kultūrvēsturiskais mantojums,
kāda mums nav, bet mums ir aktīvais tūrisms. Un veidojas sinerģija, kas jāizmanto. Mums bija
pētījums par visiem robežnovadiem. Esmu papētījis Raunu pēc
dažādiem rādītājiem, un viss te ir
kārtībā, novadā saimniekots racionāli.
A.Damroze: - Mūs biedē, ka
visu laiku kaut ko koncentrē, apvieno. Kolēģu prezentācijās redzējām virzību uz attīstību. Bieži
vien, kā redzam vēsturē, tie, kuri
pirmie apvienojas, tie arī uzvar.
Reizēm jāpaskatās nākotnē, nevis, ka šodien ir labi.
Mēs bieži vien kaisām sev pelnus uz galvas, ka viss ir slikti,
lauki izmirst, tur neviens nedzīvos. Aizbrauciet uz citām valstīm! Vietējie dzīvo laukos, iebraucēji koncentrējas centros.
Migrācijas ir ļoti dažādas. Būs,
kam patīk vienam gar otru berzēties, un tādi, kam dzīvot viensētās.q

FAKTI

Kredītsaistības
2019.gadā pret
pamatbudžetu %
nAmatas novads – 10.27
nCēsu novads – 8.31
nJaunpiebalgas novads – 5.27
nLīgatnes novads – 10.53
nPārgaujas novads – 8.96
nPriekuļu novads – 0.19
nRaunas novads – 5.76
nVecpiebalgas novads – 9.67
nSmiltenes novads- 12,04
Lappusi sagatavojusi
Sarmīte Feldmane

Projektu finansē
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem

