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Svinīgā gaisotnē tika pasniegtas 
apliecības šī gada Kalsnavas 
pamatskolas beidzējiem

Apliecību par pamatizglītību šogad 
Kalsnavas pamatskolā saņem 14 skolēni: 

Krista Ādama, Laura Anete Gadžijeva, 
Elīna Kalniņa, Meldra Oga, Dana Ozoliņa, 
Diāna Lopatko, Viktorija Petrova, Laura 
Zommere, Reinis Kukārs, Emīls Vorslovs, 
Renārs, Znotiņš, Ralfs Puzāns, Dāvis Vin-
tišs, Brendons Lī Valdmanis.

1. – 4. klasē audzinātāja: Ilze Stikāne
5. – 6. klasē audzinātāja: Aiva Igaune
7. – 9. klasē audzinātāja: Ilga Vilkau-

ša.
Skolas laiks absolventiem paliks atmi-

ņā ar sportiskām aktivitātēm, klases vaka-

riem un piedalīšanos daudz dažādos pro-
jektos un konkursos. Pateicoties vecāku 
mīlestībai, iejūtībai un atbalstam, mazie 
ķipari izauguši par gudriem, patstāvīgiem, 
zinātkāriem jauniešiem.

Paldies skolotājiem, skolas darbinie-
kiem, pagasta un skolas vadībai par zinā-
šanu sniegšanu, drošas vides nodrošināša-
nu un skolēnu labsajūtu mācību laikā.

Katrs absolvents ir izvēlējies savām 
spējām un interesēm atbilstošu mācību 
iestādi. Tāpēc novēlam viņiem veiksmi tā-
lākajā dzīves ceļā!

Kalsnavas īpašuma uzturēšanas no-
daļas darbinieki veicot sakopšanas un 
atjaunošanas darbus, izveidoja Veckalsna-
vas pieturu pievilcīgāku autobusa gaidītā-
jiem un arī garāmbraucējiem. Par skaisto 
vizuālo noformējumu parūpējās Sandra 
Meldrāja, attēlojot uz pieturas sienas zī-
mējumā, Veckalsnavas luterāņu baznīcu 
pirms sagraušanas, kas notika 1944. gadā 
Otrā pasaules kara laikā. Novērtēsim un 
saudzēsim šo veikumu. 

Atjaunotā 
Veckalsnavas 
pietura

Vecais laukums ieguvis jaunas formas 
un citu kvalitāti. Tagad tur var trenēties 
bumbas mešanā gan jaunieši, gan bērni 
un pieaugušie droši var izmēģināt savus 
spēkus, pat rīkojot sacensības savā star-
pā. Laukums tika izveidots pēc Aiviekstes 
iedzīvotāju lūguma, pašiem aktīvi arī ie-
saistoties tā izveidē, kur galvenais darbu 
veicējs bija a Kalsnavas īpašumu uzturēša-
nas nodaļa. 

Strītbola laukums 
Aiviekstē

Pagasta bibliotēka
Bibliotēkā notiek klientu apkalpošana atbilstoši Covid-19 

pandēmijas ierobežojumiem un prasībām.
Tagad tiek strādāts pie LNB atbalsta biedrības projekta 

„Iedvesmas bibliotēka”, kas paredz arī pašvaldības piedalīša-
nos. Mērķis ir sasniegt bibliotēku vieglāk pieejamu lasītājiem, 
meklējot risinājumus ērtākai iekļūšanai ēkā.

Kalsnavas bibliotēka priecājas par katru bibliotēkas lie-
totāju, aktualizējas autorizācijas datu lietotāju piesaiste, kas ļauj ātri un ērti apkalpot 
lasītājus, jo tādejādi, cilvēki var rezervēt grāmatas elektroniski un saņemt jau sagatavotu 
sūtījumu.

Par aktualitātēm bibliotēkā var uzzināt arī bibliotēkas facebook mājas lapā.
Neskatoties uz visu pastāvīgie bibliotēkas apmeklētāji novērtē bibliotēkas vajadzību 

un ir priecīgi atrasties šeit.
Iluta Puzāne, Kalsnavas bibliotēkas vadītāja
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Par zemes nomu Kalsnavas pagastā

Paziņojums par pašvaldības 
nekustamā īpašuma 
„Palīgsaimniecība 9”, 
Kalsnavas pagasts, 
Madonas novads izsoli

Madonas  novada pašvaldība nodod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pre-
tendentu atlasi pašvaldības nekustamo 
īpašumu „Palīgsaimniecība 9”, Kalsnavas 
pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 
7062 009 0131). Īpašumam ir starpgaba-
la statuss. Nekustamais īpašums sastāv 
no zemes vienības (kadastra apzīmējums 
70620090131) – 0,3134 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 1100,00, 
izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- 
drošības nauda 10% apmērā no nosacītās 
cenas, kas ir EUR 110,00. Drošības nauda 
jāieskaita Madonas novada pašvaldības no-
rēķinu kontā  LV37UNLA0030900130116, 
SEB banka, norādot maksājuma mērķi 
„Drošības nauda objekta „Palīgsaimniecī-
ba 9”, Kalsnavas pagasts izsolei”. Samaksa 
par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā 
no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2021. gada 6. augustā 
plkst. 15.00 Madonas novada pašvaldī-
bas administrācijas ēkā, Saieta laukumā 
1, Madonā. 

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo 
zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpaš-
niekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekus-
tamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam 
zemes starpgabalam, ir nostiprinātas ze-
mesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var 

Kalsnavas pagasta pārvalde  aicina 
pagasta iedzīvotājus, kuriem noslēgti  ze-
mes nomas līgumi  pievērst uzmanību no-
slēgto zemes nomas līgumu termiņiem.

Kalsnavas pagasta pārvalde atgādi-
na, ka 2021. gadā daudziem  mazdārziņu 
zemes  nomniekiem beidzas noslēgto 
zemes nomas līgumu termiņš, lai zemes  
nomas līgumu varētu  pagarināt,  zemes 
nomniekam vienu mēnesi pirms zemes 
nomas līguma termiņa beigām Kalsnavas  
pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums 
par zemes nomas līguma pagarināšanu.  

Līguma termiņš tiks pagarināts, ja ze-
mes nomniekam būs nomaksāts nekus-
tamā īpašuma nodoklis un zemes nomas 
maksa par  līgumā noteikto termiņu.

Zemes nomas maksa Madonas nova-
dā  tiek aprēķināta pamatojoties uz Ma-
donas novada pašvaldības 01.07.2019. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par Ma-
donas novada pašvaldībai piederoša vai 
piekrītoša neapbūvēta zemesgabala no-

mas maksas apmēru”, 3.p./  Neapbūvēta 
zemesgabala, kas tiek izmantots perso-
nisko palīgsaimniecību vajadzībām atbil-
stoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 
Republikas lauku apvidos” 7. pantam ar 
nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā 
zemesgabalā neveic saimniecisko dar-
bību, kurai samazinātas nomas maksas 
piemērošanas gadījumā atbalsts nom-
niekam kvalificējams kā komercdarbības 
atbalsts, minimālā nomas maksa tiek 
noteikta 7,00 euro gadā gadījumos, kad 
nomas maksa, kas aprēķināta saskaņā ar  
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 
noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības notei-
kumi”, ir mazāka par 7 euro gadā./ 

Nomas maksa  tiek aplikta ar Pievie-
notās vērtības nodokli (PVN) pēc likmes, 
kas ir spēkā rēķina izrakstīšanas brīdī. 

Lūdzam  iedzīvotājus, kuri plāno  
2021. gadā  nomāt no Kalsnavas pagasta 
pārvaldes  neapbūvētu zemi mazdārziņa 

vajadzībām līdz šī gada  1. jūlijam iesniegt  
iesniegumu Kalsnavas pagasta pārvaldē, 
Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas 
pagasts.

Kalsnavas pagasta pārvalde atgādi-
na, ja persona izmanto zemesgabalu bez  
spēkā esoša zemes  nomas līguma , tad 
pagasta pārvaldei ir tiesības zemesgabalu  
nodot nomā citai personai!

Personām, kuras nevēlas turpināt 
nomas attiecības par mazdārziņa lieto-
šanu, lūdzam iesniegt Kalsnavas pagasta 
pārvaldē, Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, 
Kalsnavas pagasts iesniegumu par  at-
teikšanos no nomas zemes līdz šī gada1. 
jūlijam.

Ja nomniekam būs nomaksāts nekus-
tamā īpašuma nodoklis un zemes nomas 
maksa par 2021. gadu, nomas attiecības 
tiks izbeigtas uz savstarpējas vienošanās 
pamata.

Papildus informāciju var saņemt zva-
not Kalsnavas pagasta pārvaldi.

kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās 
personas. Pirmpirkuma tiesīgajām per-
sonām līdz 2021. gada 30. jūlijam plkst. 
16.00, jāiesniedz pieteikums par zemes 
gabala starpgabala pirkšanu Madonas 
novada pašvaldības administrācijā Saieta 
laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas 
zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski 
parakstītu uz pasts@madona.lv. 

Paziņojums par pašvaldības 
nekustamā īpašuma 
Liepziedi, Kalsnavas 
pagasts, Madonas novads 
izsoli

Madonas  novada pašvaldība no-
dod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
ar pretendentu atlasi pašvaldības ne-
kustamo īpašumu Liepziedi, Kalsnavas 
pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 
7062 011 0082). Īpašumam ir starpgaba-
la statuss. Nekustamais īpašums sastāv 
no zemes vienības (kadastra apzīmējums 
70620110082) – 2,09 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 5000,00, 
izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums – 
drošības nauda 10% apmerā no nosacītās 
cenas, kas ir EUR 500,00. Drošības nauda 
jāieskaita Madonas novada pašvaldības no-
rēķinu kontā  LV37UNLA0030900130116, 
SEB banka, norādot maksājuma mērķi 
„Drošības nauda objekta „Liepziedi”, Kal-
snavas pagasts izsolei”. Samaksa par pir-
kumu ir veicama divu nedēļu laikā no izso-

les protokola apstiprināšanas.
Izsole notiks 2021. gada 6. augustā 

plkst. 14.30 Madonas novada pašvaldī-
bas administrācijas ēkā, Saieta laukumā 
1, Madonā. 

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo 
zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpaš-
niekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekus-
tamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam 
zemes starpgabalam, ir nostiprinātas ze-
mesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var 
kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās 
personas. Pirmpirkuma tiesīgajām per-
sonām līdz 2021. gada 30. jūlijam plkst. 
16:00, jāiesniedz pieteikums par zemes 
gabala starpgabala pirkšanu Madonas 
novada pašvaldības administrācijā Saieta 
laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas 
zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski 
parakstītu uz pasts@madona.lv. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
interneta vietnē www.madona.lv, www.
kalsnava.lv, kā arī Madonas novada paš-
valdības administrācijas telpās (Saieta lau-
kums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – 
no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, 
ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piekt-
dien – no plkst. 8.00 – 16.00); Kalsnavas 
pagasta pārvaldes telpās (Pārupes iela 2, 
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts) darba 
dienās no plkst. 8.00 – 12.00 un no plkst. 
13.00 – 16.00. Nekustamo īpašumu var 
apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un 
vienojoties par apskates laiku. Kontakt-
persona par objektu  – Kalsnavas pagasta 
pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis, tālr. 
20371517.
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Kalsnavas Bērnu un Jauniešu Iniciatīvu centrs „UP’s”

Kalsnavas kultūras nams
Kalsnavas kultūras nams 

turpina darboties COVID-19 
pandēmijas laikā. Pavasari ie-
sākām ar dekorāciju veidošanu 
Lieldienām. Kad Jaunkalsnava 
tika izdekorēta atbilstoši svētku 
tematikai, Pirmajās un Otrajās 
Lieldienās, sadarbībā ar Bērnu 
un Jauniešu Iniciatīvu centru 
„UP’s” (BJIC „UP’s), tika orga-
nizētas olu medības. Pagasta 
bērniem bija iespēja doties uz 
Jura Alunāna parku un meklēt 
Lieldienu zaķa paslēptās olas. 

Aprīlī tika organizēta ikga-
dējā mākslas darbu izstāde „Mans vaļas-
prieks”, kurā savus talantus izrādīja paši 
Kalsnavas pagasta iedzīvotāji. Radošie 

darbi tika izstādīti Kalsnavas kultūras 
nama logos, kur, ievērojot visus valstī no-
teiktos drošības ierobežojumus, gan iedzī-

votāji, gan iebraucēji, varēja aplūkot 
izstādi.

4. maijā, Latvijas Republikas ne-
atkarības atjaunošanas dienā, bija 
iespēja pieteikties autobraucienam 
apkārt Kalsnavas pagastam. 

Par godu Ģimenes dienai, Kalsna-
vas kultūras nams, sadarbībā ar BJIC 
„UP’s”, izveidoja zīmējumu konkursu 
„Mana ģimene”, kurā ir iespēja pie-
teikties jebkura vecuma interesen-
tiem. Zīmējumā nepieciešams attēlot 
savu ģimeni izbraucienā, atpūtā vai 
vienkārši mājās pie TV – brīva iespēja 
radoši izpausties. Labākais zīmējums 

tiks noskaidrots sociālā tīkla Facebook 
publiskā balsojumā. Labākais zīmējums 
saņems pārsteiguma balvu.  

Kalsnavas Bērnu un Jau-
niešu Iniciatīvu  centrs „UP’s” 
arī COVID – 19 pandēmijas 
laikā turpina aktīvi darboties. 
Pavasari sākām ar pozitīvām 
emocijām – konkursu “Smieklu 
deva”, kurā bērniem un jaunie-
šiem bija nepieciešams atsū-
tīt kādu smieklīgu video, kurā 
kāds tiek izjokots.

Lieldienās, sadarbībā ar 
Kalsnavas kultūras namu, tika 
rīkotas olu medības – gan Pir-
majās, gan Otrajās Lieldienās 
bērniem bija iespēja Jura Alu-
nāna parkā meklēt olas, kuras 
paslēpis bija zaķis. 

20., 21., 22., 23. aprīlī čet-
ri jaunieši sociālajā platformā 
Instagram dalījās ar savām sajūtām, pie-
dzīvojumiem, pārdzīvojumiem – „Mana 
diena COVID – 19 laikā”. Ikvienam bija ie-
spēja uzdot sev interesējošus jautājumus 
katram jaunietim. 

Par godu Ģimenes dienai, BJIC „UP’s”, 
sadarbībā ar Kalsnavas kultūras namu, iz-
veidoja zīmējumu konkursu „Mana ģime-
ne”, kurā ikviens interesents, bez vecuma 
ierobežojuma, var piedalīties, uzzīmējot 

savu ģimeni, aktīvi pavadot laiku, dzie-
dot, dejojot, rīkojot pikniku – brīva izvē-
le, kā attēlot ģimeni. Labākais konkursa 
mākslas darbs tiks noskaidrots publiskā 
sociālā tīkla Facebook balsojumā. Labā-
kais saņems pārsteiguma balvu. 

Jau kopš februāra beigām, jaunatnes 
darbiniece Madara Zeltiņa iejūtas mene-
džera ādā un palīdz attīstīties vietējam 
talantam Tomasam Jānim Ozoliņam. 

Sākotnēji tika izveidots trio „Dziļā 
pēcpusdiena”, kas piedalījās vo-
kālajā konkursā „UZSTARO 2021”. 
Puiši ieguva 2. Vietu, izpildot To-
masa sacerēto dziesmu „Laimes 
sajūta”. Uzreiz pēc pirmā konkursa 
sekoja jau nākošais – GhettoGa-
mes rīkots jauno talantu konkurss 
Ghetto Faktors/Raptors. Šoreiz 
Tomass sevi parādīja kā solo māks-
linieku, izpildot paša sarakstītas 
repa dziesmas. Ghetto Faktors/
Raptors norisinās joprojām, arī 
Tomass pārliecinoši soļo no vienas 
kārtas uz nākošo. Kopumā konkur-
sa atlasi izgāja 30 dalībnieki. Atlasē 
Tomass ieguva 22. vietu.  Tālāk se-
koja pamatkārta, kurā viņš ieguva 
8. vietu, kas arī deva iespēju cīnī-

ties par vietu pusfinālā. Pusfināla rezul-
tāti tiks paziņoti 21. maijā. Esam pozitīvi 
noskaņoti un pārliecināti, ka kopā tiksim 
tālu un sasniegsim jaunas, vēl augstākas 
virsotnes. 

Madara Zeltiņa,
Kalsnavas Bērnu un Jauniešu Inicia-

tīvu centra „UP’s”
jaunatnes darbiniece

No šī gada  9. jūnija līdz 1. jūlijam Kalsnavas pagasta 
pārvaldes KASE slēgta!
Maksājumus var veikt uz Madonas novada pašvaldības kontu:
Madonas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90000054572
AS SEB banka
Konta Nr.  LV37UNLA 0030 9001 30116

 KapusvētKi 
Kalsnavas pagasta  
Jāņukalna kapos 

26. jūnijā plkst. 11.00
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Vilciena kustības saraksts

No 2021. gada 1. jūnija atsāka kursēt vilciens Madona – 
Rīga, lai pasažieri varētu ātrāk, ērtāk un lētāk nokļūt Madonā 
un Gulbenē. Vilciens no Madonas līdz Rīgai un otrādi kursēs 
katru dienu, bet līdz Gulbenei – piektdienās, sestdienās un 
svētdienās. Lai nogādātu pasažierus līdz dzelzceļa stacijai un 
otrādi – no stacijas līdz vēlamajam galamērķim, ti ks veiktas iz-
maiņas arī reģionālo autobusu maršrutos. Lai nedublētu auto-
busu un vilcienu pārvadājumus, ti ks slēgti  četri reisi maršrutā 
Nr. 7989 Rīga–Madona–Lubāna, kas ti ek izpildīti  gandrīz tajā 
pašā laikā, kad ti ek plānots nodrošināt vilciena reisus.

 Pieturu skaits atsevišķos reisos būs atšķirīgs, tāpēc Auto-
transporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkār-
toti  pārbaudīt aktuālo kustī bas sarakstu mājas lapā  www.atd.
lv sadaļā Kustī bas saraksti , Pasažieru vilciens mājas lapā www.
pv.lv vai portālā 1188.

665. KALSNAVAS KULTŪRAS NAMS Madonas nov.
Nobalsojušie: 389 Derīgās aploksnes: 389 Derīgās zīmes: 387 (99,5%)

Nr. Saraksts Derīgās 
zīmes* Procenti 

1. Jaunā VIENOTĪBA 31 7,9%
2. Parti ja „Vienoti  Latvijai” 7 1,8%
3. Jaunā konservatī vā parti ja 23 5,9%

4. Politi skā parti ja „Latvijas Reģionu Apvienība”, 
„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 304 78,1%

5. „Latvijas attī  stī bai”, 
„POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME” 9 2,3%

6. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 13 3,3%

954. JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS”
Nobalsojušie: 87 Derīgās aploksnes: 87 Derīgās zīmes: 87 (100,0%)

Nr. Saraksts Derīgās 
zīmes* Procenti 

1. Jaunā VIENOTĪBA 4 4,6%
2. Parti ja “„Vienoti  Latvijai” 1 1,1%
3. Jaunā konservatī vā parti ja 6 6,9%

4. Politi skā parti ja „Latvijas Reģionu Apvienība”, 
„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 71 81,6%

5. „Latvijas attī  stī bai”, 
„POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME” 3 3,4%

6. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 2 2,3%

2021. gada 
pašvaldību 
vēlēšanas 
mūsu 
pagastā

„KALSNAVAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS”
Izdevējs: Kalsnavas pagasta pārvalde

Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Madonas nov., LV-4860
tālr. 64807250, 64807253, kalsnava@madona.lv, kalsnavalv@inbox.lv

Informāciju apkopo: Vineta Vorslova, tālr. 64807251, kalsnava.bibl@inbox.lv
Iespiests: SIA „Erante”, tālr. 25767030

Tirāža: 100 eks.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti  atbild rakstu autori

Jau kādu laiku Jaunkalsnavā ar gardām maltī tēm, jaukā 
atmosfērā pagasta iedzīvotājus un viesus priecē kafejnīca – 
bārs „Brēve” . Baudot garšīgu kafi ju, klausoti es jauku mūziku, 
varam izbaudīt Jura Alunāna parka katras dienas burvību, jo 
atrodas sen celtās „Ievas” jauni atremontētajās telpās. Ievē-
rojot valstī  noteiktos ierobežojumus vēlams rezervēt galdiņus 
iepriekš. Darbdienās nesagādā problēmas arī ierodoti es bez 
iepriekšējas pieteikšanas, bet piektdienu vakari un brīvdienas 
ir gana aizņemti . 

Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītī bas 
iestādē „Lācīti s Pūks” šis mācību gads pava-
dīts ļoti  spraigs un intensīvs. Šī gada laikā liels 
paldies kolektī vam vecākiem par spēju rast 
jaunus risinājumus šajā mainīgajā laikā. Mai-
ja beigās grupai „Zīļuki” svinējām izlaidumu. 
Grupa iesaistī jās dažādās akti vitātēs iepazīs-
tot citu valstu bērnus, piedalījās bērnu žūrijā. 
Lai veicas skolā!

Vasaras periodā iestādē darbosies trīs 
grupas. Jūnijs paies ne ti kai nosti prinot apgū-
tās prasmes, bet arī iesaistoti es pasākumos.

Jūnija sākumā iesaistī simies „Eiropas jūdzē”. Sporta skolotāja būs iz-
veidojusi vienas jūdzes distanci. Bērni pastaigas laikā, pēc savām spējām, 
kopā ar skolotājām izstaigās to, kāda grupa vairāk, kāda mazāk. Pastaigas 
laikā noietās jūdzes ti ks skaitī tas kopā. (viena jūdze =1,609km). 

1. jūnijā Starptauti skajā bērnu aizsardzības dienā bērniem iestādes 
teritorijā būs dota iespēja „Mana skaistākā …”. Jūnija vidus mūs sagaidīs ar 
Līgo svētkiem. Bērni grupā dziedās, ies rotaļās un našķosies ar Jāņu sieru.
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