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Augusts ir klāt, arī 
Kalsnavas pagasta 
svētki 
nav aiz kalniem! 

13. augustā plkst. 18.00 pie Kalsna-
vas kultūras nama iedzīvotājiem muzikālu 
priekšnesumu sniegs divi jaunieši no Ogres, 
Elans Pureklis un Emīls Mangulis, kas izvei-
dojuši grupu „Santehniķi”. Tagad viņi sniedz 
muzikālus priekšnesumus visām vecuma 
grupām, izmantojot unikālu un savdabīgu 
mūzikas instrumentu – trubafonu, kura gal-
venā sastāvdaļa ir santehnikas caurules, bet 
vālīšu vietā tiek izmantotas pludmales čības. 
Puišu šovos ir iekļautas dziesmas sākot no 
klasikas beidzot ar mūsdienu hītiem.

13. augustā plkst. 18.00 norisināsies Ve-
lo–foto orientēšanās. Dalībnieku pulcēšanās 
pie Kalsnavas kultūras nama. Orientēšanās 
būs apkārt Kalsnavas pagastam. Savas ko-
mandas dalību pieteikt pa tālruni 26490710 
/Nora Kampe, sūtot SMS un norādot dalīb-
niekus, vecumu un komandas nosaukumu. 

Aicinām pieteikties ikvienu interesentu. 
Pieteikšanās līdz 12.08.

14. augustā plkst. 12.00 – 14.00 Kal-
snavas pamatskolas sporta laukumā bērnus 
un ģimenes priecēs Dr. Haštaga zinātniskais 
šovs. Šova laikā tiek rādīti eksperimenti ar 
sauso ledu un skābekli. Paklausīgākie bērni 
drīkstēs piedalīties šovā un paši pamēģināt 
kaut ko „uzmeistarot”.

14. augustā plkst. 14.00 norisināsies 
auto – foto orientēšanās apkārt Kalsnavas 
pagastam. Pulcēšanās 13.30 Kalsnavas pa-
matskolas priekšpagalmā. Pieteikšanās līdz 13. augustam, sūtot SMS ar komandas nosaukumu uz tālruni – 26638586 /Madara 
Zeltiņa/.

14. augustā plkst. 18.00 Jura Alunāna parkā koncertu sniegs Santa Kasparsone un Normunds Liepiņš (no dueta Inga un Nor-
munds). 

Apmeklējot koncertu, jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka apmeklētājs ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu vai pār-
slimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. 

Apmeklējot pasākumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un derīgs sertifikāts.
Ieja: Bezmaksas.
Sargāsim sevi un apkārtējos, ievērosim visus valstī noteiktos drošības ierobežojumus
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2021. gada sāku-
mā Madonas novada 
pašvaldība no AS Lat-
venergo īpašumā iegā-
dājās kopīpašuma  daļu 
Aiviekstes mājā 12.  Tajā 
paredzētas kultūras, soci-
ālā dienesta pakalpojumu 
un aktivitāšu norises, kā 
arī pašu Aiviekstes iedzī-
votāju ieteikti pasākumi, 
iedzīvotāju sanākšanas, tik-
šanās, sporta dzīve un daudz kas cits, kam 
par pamatu ir pašu iedzīvotāju iniciatīva. 

 7. jūlijā pēc ilga pārtraukuma aiviek-
stiešiem bija iespēja saņemt bibliotēkas 
pakalpojumu savā dzīves vietā. Laiks un 
attālums maina mūsu paradumus, daudzi 
no jums, kuri bijāt Aiviekstes bibliotēkas 
lasītāji, esat saņēmuši bibliotēkas pakal-
pojumu gan Jēkabpilī, gan Pļaviņās, dau-
dzi turpina apmeklēt Kalsnavas pagasta 
bibliotēku. Patiess prieks par tiem, kuri ar 

Aiviekstē ir vieta, kur pulcēties

Madonas novada sociālās palīdzības apjoms un gadījumi iz-
lasāmi Madonas novada pašvaldības mājas lapā – saistošie no-
teikumi NR. 15 un Nr. 16. Šoreiz īsumā par būtiskām niansēm un 
vispārēji atgādinājumi. 

Jubilejas pabalsti. Jubilejas pabalstus 75, 80, 85, 90.... •	
piešķir un izmaksā Madonas novadā deklarētajām personām, ku-
ras pašvaldībā dzīvo vismaz 5 gadus. Pandēmijas laikā lūdzām ie-
dzīvotājus iesniegt bankas norēķinu rekvizītus un pabalstus pār-
skaitījām. Savukārt tiem, kuriem bankas norēķinu nav, joprojām 
pabalstu izmaksājām skaidrā naudā. Šos abus veidus saglabāsim 
arī turpmāk. 

Kāzu jubilejās atšķirība ir tā, ka sveikšana notiek tikai •	
desmitgažu jubilejās – 50,60,70 – gadu jubilejās. Paliek spēkā 5 
gadu deklarēšanās laiks pašvaldībā. Ja laulība reģistrēta ne Ma-
donas dzimtsarakstu nodaļā, tad sociālajā dienestā par jūsu svēt-
kiem kļūs zināms tikai no jūsu iesnieguma.

Veselības pabalsts – recepšu medikamentu un ārstēša-•	
nās izdevumu atmaksai 50% apmērā pieejams personām, kurām 
ienākumi mēnesī nepārsniedz 300 eiro. 

Ar 2021. gadu ir mainījies trūcīgu mājsaimniecību ie-•	
nākumu slieksnis. Šobrīd tas ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 190 eiro katrai nākamajai personai 
mājsaimniecībā. Ja jūsu ienākumi nepārsniedz šo līmeni, tad ie-
spējams griezties sociālajā dienestā un noskaidrot iespējas sa-
ņemt trūcīgas mājsaimniecības statusu, kas dod atvieglojumus 
ārstēšanās gadījumos, atvieglojumus elektrības apmaksai un 
sniedz pārtikas un higiēnas preču atbalstu. 

Ar šā gada 1. jūliju ir mainījusies mājokļu pabalsta aprē-•	
ķināšanas kārtība. Turpmāk mājokļa pabalsts tiks rēķināts katrai mājsaimniecībai atsevišķi, ņemot vērā reālos izdevumus par mājokli, 
kas tiek apstiprināti ar darījumu dokumentiem. 

Aicinu precizējošu jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālās palīdzības 
organizatorei Kalsnavas pagastā  – Danutai Kiopai. tālr. – 26694018

Sociālā palīdzība Madonas novadā

savu klātbūtni pagodinā-
ja bibliotēkas atgrieša-
nos Aiviekstē. Domājot 
par ilglaicīgu darbu un 
pakalpojumu pieejamī-
bu, šobrīd ir plānotas 
3 reizes mēnesī, snie-
dzot iespēju veikt: 

Grāmatu un  •	
žurnālu apmaiņu;

Saņemt izzi-•	
ņas un rezervēt grāmatas;

Varēsiet kļūt par bibliotēkas pa-•	
kalpojumu lietotāju, ja neesat bijis līdz 
šim( līdzi nepieciešams personu aplieci-
nošs dokuments);

Varēsiet iegūt autorizācijas da-•	
tus, lai patstāvīgi darbotos elektroniskajā 
kopkatalogā un lietotu 3td e-grāmatu bib-
liotēku;

Varēsiet saņemt digitālā aģenta •	
padomu darbam e-vidē, būs pieejams arī 
printeris un kopētājs( melnbalts).

Darba laiks Aiviekstē:
Mēneša pirmā trešdiena    12.00 – 

17.00
Mēneša trešā trešdiena      10.00 – 

15.00
Mēneša ceturtā trešdiena   10.00 – 

15.00
Darbosimies un ievērosim valstī no-

teiktos drošības pasākumus iekštelpās  – 
2 m distanci, sejas masku un roku dezin-
fekciju. Jebkuriem ar bibliotēkas darbu 
saistītiem jautājumiem ir pieejams tālr. 
64807251, e-pasts kalsnavasbiblioteka@
madona.lv

Veidosim mūsu satikšanos un turp-
māko sadarbību pozitīvā gaisotnē. Biblio-
tēkas darbam Aiviekstē veltītus  ierosinā-
jumus varēsiet atstāt speciālā mapē.

Gaidīšu jūs ciemos! 

Kalsnavas pagasta bibliotēkas vadītāja 
Iluta Puzāne
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Kokaudzētava „Mežvidi” Jaunkalsnavā
AS Latvijas valsts meži 2020. gadā 

uzsāka jaunas kokaudzētavas Mežvidi 
būvniecību Kalsnavas pagastā, kas ir 10. 
struktūrvienības LVM Sēklas un stādi ko-
kaudzētava pēc skaita. Lēmums par jaunas 
kokaudzētavas izveidi, galvenokārt, tika 
pieņemts tāpēc, ka ir augsts pieprasījums 
meža stādiem, kokaudzētavas izveide aiz-
sākusies 2018. gadā, kad uzsāka zemes 
platības izvērtēšana, izvēle un sagatavo-
šanās būvniecības darbiem. Šobrīd LVM 
Sēklas un stādi esošās deviņas kokaudzē-
tavas ražo meža stādus pilna kapacitātē, 
ko pieļauj infrastruktūra un citi nepiecie-
šamie resursi, tāpēc bija nepieciešamība 
pēc jaunas desmitās kokaudzētavas. 

AS „Latvijas valsts meži” struk-
tūrvienība LVM Sēklas un stādi 
2021. gada pavasarī atklātajā jau-
najā kokaudzētavā Mežvidi uzsāka 
ražošanu piecās siltumnīcās ar iz-
mēriem 25x100 m. Kokaudzētavā 
Mežvidi ražos priežu un egļu meža 
ietvarstādus. Nākamā gada pavasa-
rī plānota pirmo priedes ietvarstādu 
realizācija, 3,2 miljonu ietvarstādu 
apjomā, pilnu ražošanas jaudu – 15 
miljonus stādu realizāciju ik gadu 
- Mežvidu kokaudzētava sasniegs 
2026. gadā.

Stādi no Mežvidu kokaudzē-
tavas tiks realizēti plašam klientu 
lokam, gan LVM vajadzībām, gan 
privāto mežu apsaimniekotājiem 
Latvijā, gan privāto mežu apsaim-
niekotājiem ārvalstīs.

Kalsnavas pagasta 
pārvaldē var saņemt 
Covid-19 digitālo 
sertifikātu!

KAS VAR SAŅEMT? – personas, kas izgājušas pil-
nu Covid-19 vakcinācijas kursu, vai pārslimojušas.

KUR? - Kalsnavas pagasta pārvaldē, Pārupes ielā 
2, Jaunkalsnavā, pārvaldes darba laikā.

KAS JĀŅEM LĪDZI? - derīgs personas apliecinošs 
dokuments.

Ierodoties personai būs jāizpilda un jāparaksta 
veidlapa. Pēc tam tiks sagatavots digitālais Covid-19 
sertifikāts un izsniegts papīra formātā.

Pirms došanās, lūdzu sazinieties ar lietvede-
kasieri Sintiju Lungeviču- telefona nr. 20371490 vai 
64807250, lai vienotos par tikšanās laiku.

Savus ziedus raisa hortenziju 
kolekcija un krāšņu ziedu parādi uz-
sākušas ūdensrozes. LVM Kalsnavas 
arborētums vasaras vidū pārsteidz 
ar krāšņu un bagātīgu čiekuru ražu. 
Tā ir iespēja baudīt nesteidzīgu un 
patīkamu atpūtu.

Augustā plānots brīvdabas kino, 
festivāls “Koku dabā” un radošās, vi-
des izziņas dienas skolēniem.

Par visu sīkāk telefoniski 
27841099 vai LVM Kalsnavas arbo-
rētuma sociālajos tīklos. 

Jūlija un augusta 
aktualitātes 
LVM Kalsnavas 
arborētumā

Šobrīd kokaudzētavā ir izbūvētas 5 
siltumnīcas, 10 stādu audzēšanas poli-
goni, ūdens pievade un sūkņu stacijas, 
iekšējie ceļi, nožogojums. Siltumnīcas un 
poligoni ir aprīkoti ar stādu laistīšanas 
stieņiem, kā arī vienā no siltumnīcām ir 
uzstādīta pildīšanas-sēšanas līnija. 2021. 
gada sēšanas darbi ir izpildīti un ir iesēti 
8,5 miljoni meža ietvarstādu, šobrīd norit 
aktīvi stādu audzēšanas darbi. 

Ilva Ivanova,
LVM Sēklas un stādi,

Kokaudzētavas Mežvidi vadītāja,



4 Kalsnavas informatīvais izdevums  2021. gada augusts

Būt vienmēr veselam un jaunam, 
Un just, ka spēks pār malām iet, 
Aiz spēka pārpilnības raudāt, 
Aiz spēka pārpilnības smiet. 
 
Zvaigznes izdejot no grīdas, 
No griestiem sauli izdziedāt, 
Un magonīšu gultu taisīt, 
Un rožu paladziņu klāt. 
 
No rītiem pamosties aiz laimes, 
Ar basām kājām dārzā skriet, 
Būt vienmēr veselam un jaunam, 
Kad paša sirds tev zied!

Sveicam maijā dzimušo mazulīti un 
viņa vecākus!

„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

Ik diena – jauni ziedēšanas vārti,
Bet Tavi – pēkšņi aizcirtušies ciet.
Mums paliek sirdī Tavi saules 
vārdi
Un mīlestība, kura neaiziet.

Mūžībā aizgājuši
05.05. Zigurds Krūmiņš 77 gadi
12.05. Mārīte Šmite 68 gadi
30.06. vera Graudiņa 79 gadi
08.06. velta Jureviča 96 gadi
28.06. anastasija Maksiņa 85 gadi
30.06. Roberts Romulis 78 gadi

Aiviekstes HES rekonstrukcijas projekts ar jaunu hidroagregātu uzstādīšanu tuvojas 
nobeigumam. Patlaban notiek iekārtu pārbaudes. Objektu paredzēts nodot ekspluatāci-
jā tuvāko mēnešu laikā.

Pēc rekonstrukcijas ceturtā lielākā Latvijā – Aiviekstes HES
20. gs. sākumā Aiviekstes HES no vienkāršām lauku dzirnavām pārtapa par savā lai-

kā lielāko HES Latvijā līdz pat Ķeguma HES izbūvei. Pēc  II Pasaules kara tā strādāja ar 
pārtraukumiem, un ar uzstādīto jaudu 1260 kW šī bija lielākā no mazajām HES Latvijā, 
līdz  pārtrauca darbību 1969. gadā.

1991. gadā AS “Latvenergo” uzsāka Aiviekstes HES atjaunošanas projektu: 1994. gada 
decembrī nodeva ekspluatācijā no Zviedrijas atvesto 1923. gadā izgatavoto hidroagregā-
tu, bet  1998. gada martā iedarbināja otro hidroagregātu , kas izgatavots 1938. gadā.

Aiviekstes HES veido divi būvju kompleksi – ražošanas ēka ar blakus esošām brīvslū-
žām un atsevišķi novietota pārgāzne, kurā ir galvenā pārgāzne un vēsturiskais plostu ceļš. 
2015. gadā pabeigta rekonstrukcija galvenajā pārgāznē un plostu ceļā, nomainot koka 
statņus un vairogus ar mūsdienīgu aizvaru celšanas sistēmu, kuru veido pneimatiski 
gumijas maisi un metāla plāksnes. Šāds risinājums nav sastopams nekur citur Latvijā. 
2017. gadā tika pieņemts lēmums par Aiviekstes HES rekonstrukciju, esošās brīvslū-
žas pārbūvējot par ražošanas bloku ar 2 hidroagregātiem un veicot paplašinātu at-
jaunošanas remontu esošajiem hidroagregātiem. Pēc rekonstrukcijas Aiviekstes HES 
zināmu laiku darbosies 4 hidroagregāti, un uzstādītā jauda palielināsies par 0,7 MW, 
sasniedzot 1,46 MW. Rekonstrukcijas laikā uzstādītie papildu divi jaunie hidroagregāti 
dos iespēju lietderīgi izmantot vēl 25 m3/s ūdens, izstrādājot vairāk elektroenerģijas. 
Šajā rekonstrukcijas posmā veikta brīvslūžu pārbūve par pilnīgi citas nozīmes mezglu, uz-
stādot tajā hidroagregātus, iegūstot ražošanas būvi, un esošo hidroagregātu paplašināta 
atjaunošana, kā arī novecojošo betona konstrukciju pārbūve.

Rekonstrukcijā pirmo reizi Latvenergo  pieredzē tiks izmantoti horizontāli novietoti 
hidroagregāti  ar augstāku lietderības koeficientu, kas elektroenerģijas ražošanai patērēs 
daudz mazāk ūdens.

Salīdzinot saražoto elektroenerģijas daudzumu, Aiviekstes HES nevar mēro-
ties ar Daugavas HES, taču arī pirms rekonstrukcijas šī bija viena no lielākajām Lat-
vijas HES un  saražoja aptuveni 5% no mazo HES (līdz 10 MW) izstrādes apjoma.   
Ikgadējā Aiviekstes HES elektroenerģijas izstrāde svārstās no 2000 līdz 4000 MWh.

Aiviekste
Caurplūdumu režīmu Aiviekstē nosaka Lubāna ezers ar mākslīgo noteces regulēša-

nu. Pagājušajā gadsimtā Aiviekste tika padziļināta un iztaisnota, bet Lubāna ezers iedam-
bēts. Daļa iepriekš Lubānā ieplūstošo mazo upju šobrīd Aiviekstē ieplūst caur Meirānu 
kanālu, apejot ezeru. Taču lielākās Lubāna ezera ietekas Malta un Rēzekne joprojām 
ieplūst ezerā un pēc tam Aiviekstē. Aiviekstes iztekā ezera ūdens līmeni un Aiviekstes 
caurplūdumu regulē ar slūžām. Lubāna ezeram ir arī otra ar slūžām regulējama izteka uz 
Meirānu kanālu.

Aiviekste ir plata un lēni plūstoša upe ar mazu garenslīpumu. Pēc hidroloģiskā režī-
ma tā ir tipiska Daugavas sateces baseina upe, kurā ir izteikts pavasara palu periods ar 
ledus iešanu un ledus sastrēgumu veidošanos.

Dr.Sc.Ing 
aivars Cers,

Projektu vadītājs

Aiviekstes HES 
rekonstrukcijas projekts


