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Ar prieku iepazīšos ar Jums – esmu 
Artūrs Portnovs un jau nedaudz vairāk, 
kā mēnesi esmu Kalsnavas pārvaldes 
vadītājs. Novada domes vadība šo pie-
nākumu ir uzticējusi man un jāsaka, ka 
uztveru to ar lielu prieku, godu un atbil-
dību reizē. 

Ar Kalsnavu esmu uz Tu jau vairāk 
kā 10 gadus. Sen sen atpakaļ Aivieks-
te dzīvoja mana māsa ar savu ģimeni. 
Te viņiem bija arī savs dārzs un sanāca 
ļoti bieži ciemoties un pavadīt laiku Ai-
viekstē. Tāpat, laikam ejot, sanāca arī 
doties garos pārgājienos gan pa un ap 
Kalsnavu, gan Aivieksti. Vēlāk arī aktī-
vi iesaistījos Kalsnavas sporta dzīvē – 
drauga Edija uzrunāts spēlēju gan bas-
ketbolu “Kalsnavas briežu” komandā, 
ar vietējiem jauniešiem, gan florbola 
sacensībās, vasarā pludmales volej-
bolā, strītbolā un citos sporta pasāku-
mos, kā arī regulāri piedalījos ikgadējos 
skrējienos apkārt Kalsnavai. Iesaistoties 
šajās aktivitātēs pamazām pieauga arī 
mans paziņu loks Kalsnavas pagastā un 
arī teritorija ir iepazīta diezgan daudz. 
Tāpat arī pēdējos četrus gadus, vadot 
Ļaudonas pagastu, vienu mēnesi un 
vienu nedēļu gadā, man bija tas gods 
aizstāt cienījamo Arti Mūrmaņa kungu 
viņa atvaļinājuma laikā. 

Līdz ar to, likumsakarīgi, lai arī viens 
liels pagasts jau ir manā pārraudzībā, 
atsaucos uz aicinājumu uzņemties arī 
šos pienākumus Kalsnavā. Laikam jau 

jāsaka tā – kam Dieviņš daudz ir iede-
vis, no tā arī daudz prasa. Tāpēc atzīšos, 
ka esmu gana satraucies, kā mums vi-
siem kopā izdosies. Un ticu, ka mums 
izdosies. Ņemot vērā abu pagastu lielo 
iedzīvotāju un pagasta iestāžu skaitu, 
uzturamo un pārraugāmo ceļu kopga-
rumu un lielo teritorijas apjomu, man 
jāpaļaujas un jālūdz Jūs uz lielu iesaisti 
pagasta dzīvē un darbos, lai kopā va-
ram augt un attīstīt Kalsnavas pagastu. 
Abus mūsu pagastus sķir 17km un abos 
vienlaicīgi atrasties, man būs diezgan 
liels izaicinājums, tāpēc jo īpaši svarīgi 
būs sabiedrības iesaiste, komunikācija, 
atsaucība, sapratne, pozitīvs skatījums 
un darbīgums. Tad, sadarbojoties savā 
starpā, mēs spēsim paveikt lielu dar-
bu. Šajā gadījumā tieši sadarbība, nevis 
konkurence, būs mūsu virzītājspēks. Šo 
četru gadu laikā esmu iepazinis Ļaudo-
nas cilvēkus un mēs esam sapratušies, 
ka veiksmīga kopā sadzīvošana ir atslē-
ga un ar lielu ticību ceru, ka tas mums 
izdosies visiem kopā arī Kalsnavā. 

Šobrīd šajā pirmajā pārvaldnieka 
slejā mūsu avīzītē es iepazīstinu ar sevi 
un centīšos nākotnē informēt par ak-

tualitātēm un notiekošo pagastā. Tāpat 
arī mani kolēģi katrs no savas jomas, 
centīsies sagatavot savas ziņas, par 
savā pārvaldībā esošajiem darbiem, 
lai Jums vienmēr būtu informācija par 
pagasta dzīvi. Ja ir kādi ieteikumi, droši 
dodiet ziņu un kopā meklēsim labākos 
risinājumus. 

Novēlu visiem Priecīgus Ziemas-
svētkus, saticību, mīlestību, pozitīvis-
mu, pārticību, siltumu un pats galve-
nais visiem veselību. Nav noslēpums, 
ka nākamais, 2022. gads būs ļoti grūts 
mums visiem – katram individuāli un 
pagastam kopumā, gan finansiālā ziņā, 
redzot ar kādiem ātrumiem un apjo-
miem pieaug rēķini un citi izdevumi, 
gan emocionāla – vīruss, izskatās, ne-
maz tik drīz no mums neatkāpsies, tā-
pēc jābūt stipriem, atbildīgiem. Katram 
jāsargā un jāpalīdz gan sev, gan saviem 
tuviniekiem. 

Lai mums visiem viss izdodas. Ticiet 
sev!

Dziļā cieņā,
Artūrs Portnovs 

Kalsnavas pagasta pārvaldes 
pienākumu izpildītājs

Labdien, 
dārgie 
Kalsnavas 
iedzīvotāji!

Vainags. M. Mažajeva un Ziemassvētku mazie briedīši J. Balodis.
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Bibliotēku 
darbība no 
15.11.2021.

Bibliotēka atjaunojusi darbību 
sniedzot pakalpojumus epidemiolo-
ģiski drošā režīmā apmeklētājiem, 
kuri var uzrādīt sadarbspējīgu  Covid-
19 vakcinācijas vai pārslimošanas ser-
tifikātu.

Bērni līdz 12 gadu vecumam bib-
liotēku var apmeklēt tikai kopā ar 
pieaugušajiem, kuri var uzrādīt sa-
darbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu. Bērniem no 
12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāts, vai testēša-
nas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa 
par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrī-
ninga testu ar negatīvu rezultātu.

Bibliotēka nodrošinās bez kon-
takta grāmatu apmaiņu visiem 
lietotājiem,tāpēc vēlams pirms nāk-
šanas uz bibliotēku piezvanīt vai citā 
veidā veikt vēlamo periodikas vai grā-
matu pieprasījumu. 

Tālrunis 64807251, kalsnavasbib-
lioteka@madona.lv. 

Uz drīzu tikšanos!

Maksājumus var veikt:
1) uz Madonas novada pašvaldības kontu:
Madonas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000054572
AS “SEB banka”
Konts Nr. LV37 UNLA 0030900130116
SWIFT kods UNLALV2X

2) Sazinoties ar lietvedi – kasieri 64807250; 
20371490 un vienojoties par pierakstu.

Sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu un epidemioloģiskās drošības uzturēšanu, 
Kalsnavas pagasta pārvaldes ēka no 21. oktobra apmeklētājiem tiek slēgta.

Kontakti saziņai:
20374568, 
arturs.portnovs@madona.lv 
Kalsnavas pagasta pārvaldes 
vadītājs 
Artūrs Portnovs

64807250; 20371490, 
kalsnava@madona.lv  
Lietvede-kasiere 
Sintija Lungeviča

PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI 
ATTĀLINĀTI VAI PĒC 
IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA, 
SAzINOTIES AR ATTIECīGO 
dARbINIEKU

dokumentus var iesniegt: 
elektroniski1)  (ar drošu 

elektronisko parakstu parakstītu 
iesniegumu nosūtot uz e-pastu 
kalsnava@madona.lv);

pa pastu2)  (sūtot uz 
adresi Kalsnavas pagasta 
pārvalde, Pārupes iela 2, 
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, 
Madonas novads, LV-4860);

atstājot dokumentus 3) 
pasta kastītē ārpusē, pie ieejas.

Covid-19 sertifikāti:
Sertifikātus joprojām var saņemt. Pirms plānojat doties pakaļ sertifikātam, 

lūdzu sazinieties ar lietvedi-kasieri  64807250; 20371490, kalsnava@madona.lv., 
lai vienotos par tikšanās laiku. Līdzi personu apliecinošs dokuments. 
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Lāču māja Kalsnavas arboretumā
Šobrīd dārzā iepūsta cita noskaņa 

– mierīga, nosvērta un gaiša. Dodoties 
pastaigā, pārņem savādas, īpašas sa-
jūtas. Kokaugu kolekcijas rāmi norau-
gās katrā nācējā, aicinot nebaidīties 
piebrist tiem tuvāk, aplūkojot uz tiem 
sagleznotos kristāla ziedus. Mazajā 
arborētuma meža pasaku namiņā gai-
sā jaušama svinīga noskaņa. Iekurts 
kamīns, telpu rotā svētku apgaismo-
jums, servēts ābolu un mandarīnu 
trauks. Lāču paps un citi meža iemīt-
nieki gaida ciemiņus. Arborētuma āra 
viesistabā ieplūdusi mājīga atmosfēra, 
kur tapt ģimeniskiem, draudzīgiem, 
sirsnīgiem, svētku sajūtu pilniem foto 
par atmiņu no šiem Ziemassvētkiem. 
Iespējams, lāču ģimenes viesistabā 
varam satikties kopīgos ģimenes svēt-
kos?

Nebaidies ziemas un ļaujies tās 
baudīšanai pie mums, LVM Kalsnavas 
arborētumā!

Decembrī strādājam visas sest-
dienas. Ciemos gaidām no 10.00 līdz 
16.00. 

Ieeja informācijas centrā uzrādot 
sadarbspējīgu vakcinācijas vai izslimo-
šanas sertifikātu.

Tālrunis informācijai 27841099 
(foto arboretums)

SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatojoties uz Ma-
donas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 100,  “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā” aicina iedzīvotājus, 
nekustamā īpašuma īpašniekus un pārvaldītājus, kā arī juridisko fir-
mu īpašniekus, kas nav noslēguši līgumu par atkritumu apsaimnie-
košanu to izdarīt mēneša laikā līdz 03.01.2022. 

Pretējā gadījumā par saistošo noteikumu pārkāpumu tiek piemē-
rots administratīvais sods Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā. 

Saziņai par līgumu noslēgšanu: e-pasts: berzaunesku@inbox.lv
Tālrunis: 64807693 (Kalsnavas pagasts) 
SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” administrācija

SIA “bērzaunes komunālais uzņēmums” ir apstiprināti 
jauni siltumenerģijas pakalpojuma tarifi:

Sauleskalna ciemā 44,30 EUR/mwh (bez PVN),- 
Jaunkalsnavas, Bērzaunes, Iedzēnu un Mārcienas ciemos 51,09 EUR/- 

mwh (bez PVN). 
Tarifi stājas spēkā ar 2022. gada 1. februāri.  Madonas novada pašvaldības 

domes 2021. gada 28.oktobra lēmums Nr. 386 un Nr. 387. 

INfORMĀCIJA

Ar 2021. gada 1. septembri 
tika palielināts atkritumu ap-
saimniekošanas tarifs iedzīvotā-
jiem, kas izmanto koplietošanas 
konteinerus no EUR 1,94 uz EUR 
2,62 no cilvēka mēnesī, papil-
dus aprēķinot PVN.  Cena tiek 
palielināta, jo būtiski ir pieaudzis 
atkritumu apjoms, kas šobrīd jau 
sasniedz 220 L uz cilvēka, bet ie-
priekšējos aprēķinos tika piemē-
roti 110 – 130 L uz cilvēka.

SIA “Bērzaunes komunālais 
uzņēmums” administrācija
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Kā būtu, ja būtu...
Oktobra nogalē mūsu dāmu deju 

grupa jau iedejojusi trešajā gadu des-
mitā, apaļi 20 gadiņi. Diemžēl valstī 
noteikto ierobežojumu dēļ, šīs skais-
tās jubilejas svinības atcēlās. Bet tas 
jau nemazināja prieku par ilgos gadus 
kopā būšanu dažādos pasākumos, 
mēģinājumos un tāpat ikdienas stei-
gā atrastajos mirkļos. Dāmas mūs ir 
pārsteigušas ar savu šarmu, skaista-
jiem tērpiem, bagātīgu izdomu, kur 
lielākais paldies kolektīva vadītājai Ai-
jai Kreilei, jo bez viņas pašaizliedzības 
un spējas saturēt kolektīvu kopā, mēs 
varbūt nebaudītu dāmu uzstāšanos 
līdz šai dienai. Un savukārt Aija patei-
cas dāmu grupas dejotājām  par uz-
ticību, mīlestību uz deju visu šo gadu 
garumā.

Lai raits solis, neiztrūkstošs 
smaids vēl daudzu gadu garumā, 
priecējiet mūs ar savu uzstāšanos! Un 
pievienojoties visiem apsveikumiem, 
pievienosim vēl vienu īpašu –  Aijai, 
jo nu jau paiet 30 gadi, kā Aija vada 
tautisko deju kolektīvus gan mūsu 
pagastā, gan arī kaimiņpagastos. Iz-
turību, veselību, optimismu un dejo-
tājus, kas mīl un ir uzticīgi deju soļiem 
visos laikos, lai kādi tie arī nebūtu. 
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Viena no aktivitātēm bija “Lauku sēta” par ko jau tika 
rakstīts iepriekš. Vēlāk sekoja volejbola turnīrs. Priecēja tas, 
ka pieteicās komandas ne tikai no Jāņukalna, pats par sevi 
saprotams, bet arī no  Vecbebriem, Gulbenes, Jaunkalsna-
vas. Šis turnīrs bija izaicinājums, jo kaut kas tāds tika rīkots 
pirmo reizi biedrības neilgajā pastāvēšanas laikā. Intere-
sants, stresa pilns, bet pats galvenais gandarījums par pa-
darīto darbiņu. Bet protams ka ne bez  Jāņukalna rūķīšiem. 
Paldies visiem kas palīdzēja darbiņš, it īpaši savest kārtībā 
ir pašu volejbola laukums!!!!! Īpašu paldies par atbalstu  
- GATI LIEPIŅŠ DACE VĪTOLIŅA, KRISTĪNE MAKSIMOVA, 
DAGNIJA MAŽAJEVA, ROLANDS MAŽAJEVS. Paldies pa-
vāram – Rolandam Mažajevam par gardo zupiņu “Soļan-
ka”. Paldies mūsu tiesnesēm – Lailai un Dacei. Cerot uz 
veiksmīgu tikšanos arī nākamgad.

Vēlāk sekoja Madonas novada pašvaldības nevals-
tisko organizāciju projekta konkurss – kurā biedrība “Pil-
nīgs kosmoss” piedalījās ar savu projektu “ Jāņukalna 
kultūras nama pagalma apzaļumošana” Projekta mēr-
ķis –  sakopt  kultūras nama apkārtni Jāņukalnā, lai tā 
būtu pievilcīga gan apkārtējiem iedzīvotājiem gan vie-
siem un tūristiem, kas Jāņukalnā apmeklē blakus eso-
šo baznīcu vai vienkārši ceļotājiem, kuri apskatu mūsu 
skaisto Latviju. Projektā tika paveikts daudz, pati tal-
kas organizēšana, veco ceriņu izraušana, melnzemes 
iegāde, atvešana un līdzināšana, jaunas dobes izvei-
došana, augu iegāde un stādīšana. Šis bija biedrības 
pirmais tāda veida tik darbietilpīgs  projekts. Atbildīgs 
un nebūt nemaz tik viegls, jau sākot no uzrakstīšanas 
un beidzot ar tā izpildi.  Nekādu priekšstatu, kā tas ir 
un kā to darīt.  Bet neskatoties uz visu, ļoti interesants 
darbiņš. Un te liels  paldies  Inetai Brašus par atbalstu 
un padomu sniegšanu projekta tapšanas laikā. Ineta 
darbojas un vada biedrību Aizkraukles novada blakus 
esošajā pagastiņā Vietalvā. Vēlāk savu padomu un at-
balstu pie dobes izveidošanas deva Mārīte Trofimova. 
Paldies! Darbi norisinājās no jūnija līdz septembrim, 
iesaistoties arī citiem aktīvākajiem Jāņukalna iedzīvo-
tājiem.

Paldies visiem tiem cilvēkiem kas piedalījās projekta īs-
tenošanā dzīvē. Jo tikai kopā mēs varam izdarīt lielas lietas.

Un nu jau klāt Ziemassvētku laiks, kad rotājam eglītes.  
Arī mums ir tapis, kas skaists. Braucot garām Jāņukalnam 
vakara stundā to paši varat novērtēt.

Lai ražīgs, jaunām idejām bagāts Jaunais gads, 
siltus un gaišus Ziemassvētkus!

Materiālu sagatavoja V. Vorslova

„Pilnīgs kosmoss” 
aizvadītā gada aktivitātes
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Jau esam informējuši, ka biedrī-
ba “Kalsnavas jaunieši” pateicoties 
Lauku atbalsta dienesta finansējuma 
īsteno projektu “PAR aktīvu un vese-
līgu dzīvesveidu”.

Projekta vispārīgais mērķis ir at-
balstīt jau popularitāti guvušos spor-
ta veidus, veicināt sporta aktivitāšu 
dažādību un dzīves kvalitātes paaugs-
tināšanu Kalsnavas pagastā. 

Tiešais mērķis – popularizēt dēļa 
airēšanas un florbola sporta veidus 
iedzīvotāju vidū, iegādājoties nepie-
ciešamo inventāru nodrošinot apmā-
cību un treniņu norisi, tādā veidā vei-
cinot vēlmi būt fiziski aktīviem, dzīvo-
jot veselīgu dzīvesveidu visu vecumu, 
dzimumu, materiālās nodrošinātības 
līmeņa iedzīvotājiem Madonas nova-
dā. 

“Viss, pietiek, šogad es sākšu 
sportot!” Tieši šo solījumu daudzi cil-
vēki apņemas pildīt jaunajā gadā. Lai 
iedzīvotājus stimulētu kustēties, caur 
šo projektu atbalstām jau populari-
tāti guvušā sporta veida-florbola en-
tuziastus-15 gadus Kalsnavas sporta 
entuziasti ir godam nesuši Kalsnavas 

Kalsnavas jaunieši 

un Madonas novada vārdu Latvijā, 
paši sev pirkuši tik svarīgo inventāru, 
kas nav lēts un reizēm sezonas laikā 
sanāk diezgan investēt no ģimenes 
budžeta (salūzt līdz pat 3 nūjām kat-
ram, kas izmaksā vairākus simtus), kā 
arī piedāvāt ko nebijušu mūsu lauku 
teritorijā-SUP airēšanu, tai nav nepie-
ciešama fiziskā sagatavotība, tomēr 
tai pat laikā tā dod enerģiju, prieku 
un gandarījumu un to var darīt jeb-
kurš.

Bez pārdomātas sporta politikas 
un pietiekama atbalsta nav iespēja-
ma nozares attīstība reģionos. Šobrīd 
sporta infrastruktūra koncentrējas 
galvenokārt lielajās pilsētās, bet ta-
lanti dzimst un attīstās mazpilsētās 
un Latvijas laukos. Jau šobrīd no Kal-
snavas florbola komandas ir izauguši 
spēlētāji, kas spēlē Latvijas augstāka-
jās līgās. Šo gadu laikā četri spēlētāji, 
kas spēlējuši un savas sportista gaitas 
uzsākuši “Kalsnavā” tikuši aicināti uz 
Latvijas izlases sastāva atlases treniņ-

nometni. Nolietotā inventāra un iero-
bežotā finansējuma dēļ sportistiem 
un komandām var nākties atteikties 
no dalības sacensībās, ja ilgstoši ne-
saņem atbalstu- var trūkt motivāci-
jas darīt. Visi šie apstākļi ir nopietns 
apdraudējums lielajam darbam, ko 
daudzus gadus pašaizliedzīgi veikuši 
sportisti un treneri. Tādā mazā pagas-
tā, kas jau 15 gadu laikā ir pierādījuši, 
ka spēj un var ir ļoti svarīgi atbalstīt 
entuziastus. Komandā spēlē spēlētāji 
no Rīgas, Kokneses, Jēkabpils, Bēr-
zaunes, Kusas un Madonas. Vairāki 
Kalsnavas spēlētāji ir arī rezultatīvā-
kie spēlētāji Madonas komandas sa-
stāvā 1.līgā. Kristers Orlovs 4 gadus 
apbalvots kā rezultatīvākais spēlētājs 
Latvijā-  divas reizes U12, vienu reizi 
U13 un vienu reizi U14 grupā, sācis 
no mazotnes trenēties Kalsnavā un 
septiņpadsmit gadu vecumā spēlē 
arī šobrīd Elvi līgā FBK SĀC komandā 
Ādažos. No tik maza pagasta, esam 
vienīgie Latvijā, kas spēlē Latvijas mē-
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roga sacensībās sacenšoties ar pilsētām
Pateicoties novada pašvaldības sapratnei, biedru aktivitātei 

un treneru pašaizliedzīgajam darbam, florbola komanda “Kal-
snava” ik gadu spēj nodrošināt savu darbošanos, tas ir pierādījis 
sevi ar pastāvēšanas laiku, rezultātiem un sportiskajiem sasnie-
gumiem. Projekta ietvaros iegādāts nepieciešamais inventārs 25 
laukuma spēlētājiem un 2 vārtsargiem pieaugušo komandā, 30 
nūjas bērnu komandām un ekipējums vārtsargam bērnu koman-
dās, lai pilnvērtīgi varētu aizvadīt Latvijas mēroga spēles. 

Tā kā mēs, biedrība “Kalsnavas jaunieši” esam par aktīvu dzī-
vesveidu, lai veicinātu veselīga un sportiska dzīves veida izplatību 
un dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nebūtu tā, ka mēs 
gribam atbalstīt tikai jau popularitāti guvušo sporta veidu, aizmirs-
tot par citu iedzīvotāju interesēm, tad ņemot vērā, ka 2019.gada 
vasarā veselības projekta ietvaros piedāvātajai SUPošanai bija ļoti 
liela atsaucība (37 cilvēki) un iedzīvotāji vēl pēc tam izrādīja aktīvu 
interesi par šo iespēju, tad, lai iekustinātu arī citus iedzīvotājus, ie-
gādājāmies SUP dēļus ar glābšanas vestēm, kas ļauj iedzīvotājiem 
tos izmantot biedrības organizētajos pasākumos. 

Projekta kopējās izmaksas ir 13940 eiro. Tajā skaitā 12546 
eiro jeb 90% no attiecināmajām izmaksām publiskais finansē-
jums, 1394 eiro jeb 10%- Madonas novada pašvaldības līdzfi-
nansējums. 

Paldies Madonas novada fondam par sabiedriskā labuma 
projektu konkursu organizēšanu, pateicība Lauku atbalsta die-
nestam un Madonas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu.

PAR aktīvu un veselīgu dzīvesveidu!

Projekta vadītāja, biedrības “Kalsnavas jaunieši” izpilddirektore 
Linda Ūdre-Rizga



8 Kalsnavas informatīvais izdevums  2021. gada decembris

Šo mācību gadu kopīgi uzsāka 64 
zinātkāri bērni un 18 iestādes darbi-
nieki. 

Ar septembri iestāde tiek realizē-
tas divas mācību programmas: 

pirmsskolas izglītības prog-•	
rammu; 

speciālo pirmsskolas izglītī-•	
bas programmu izglītojamajiem ar 
jauktiem attīstības traucējumiem. 

Katru dienu bērni iz-
manto valodu, lai veidotu 
savstarpējās attiecības ar 
citiem bērniem grupiņā un 
arī pieaugušajiem, kā arī 
apgūtu citas prasmes. Lai 
šis process noritētu daudz 
veiksmīgāk gan grupu sko-
lotājas, gan iestādes logopē-
de seko runas attīstībai. Ja 
kādam mazajam runātājam 
nepieciešama palīdzība, lo-
gopēds papildus organizē 
gan individuālās, gan grupu 
nodarbības un sadarbojas ar 
grupu skolotājām.

Pēc pārtraukuma iestādē ar ok-
tobri bērni varēja iesaistīties interešu 
pulciņos. “Valoda saziņai daudz kul-
tūru vidē” (angļu valoda 5 – 6gadus 
veciem bērniem). Sadarbībā  ar Ies-
tādes padomi, šogad bērniem jau no 
trīs gadu vecuma bija iespēja piedalī-

ties deju kluba “Liberta” piedāvātajās 
sporta deju nodarbībās. Cerot uz at-
saucību, mūsu plānus tomēr mazliet 
izjauca valstī noteiktie ierobežojumi.

Visiem svētkiem gatavojāmies 
un tos svinējām grupas ietvaros, tas 
bērniem netraucēja priecāties, iesais-

Lācītis Pūks – ikdiena un svētku dienas

tīties un svinēt svētkus!  
Godam tika pavadītas Zi-
nību diena, Tēvu diena un  
Miķeļdiena.

Zinību dienā bērni iz-
daiļojot sava vārda pirmo 
burtu, Lācēnam Pūkam 
parādīja šī gada iestādes 
mācību jomu prioritāti – 
šogad lielu uzmanību pie-
vēršam valodai. 

Pēc zinību dienas 
strauji pienāca Tēvu diena. 
Bērni no sirds un acīmre-
dzamu aizrautību gatavo-
ja pārsteigumu mīļajam, 

smaidīgajam, stiprajam … TĒTIM – 
kāds veidoja apsveikumu, kāds pavi-
sam veselu grāmatu. 

Pienākot bagātajai Miķeļdienai, 
mācījāmies un atcerējāmies dažādas 
rotaļas, dziedājām dziesmas, skaitī
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Paziņojums par 
izmaiņām nomas 

maksā mazdārziņu 
un palīgsaimniecību 

zemes nomai

Informējam, ka 2022. gada 1. jan-
vārī stāsies spēkā Madonas novada 
domes saistošie noteikumi “Par Ma-
donas novada pašvaldībai piederoša 
vai piekrītoša neapbūvēta zemesga-
bala nomas maksas apmēru”.

Tas paredz jaunu nomas maksu 
neapbūvētiem zemesgabaliem perso-
nisko palīgsaimniecību vajadzībām vai 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai – 
minimālā nomas maksas tiek noteikta 
EUR 10,00 (bez PVN) gadā.

Saistošie noteikumi pieņemti ar 
2021. gada 19. oktobra Madonas paš-
valdības domes lēmumu Nr. 333 (pro-
tokols Nr. 12,33.p.) Par Madonas no-
vada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 11 “Par Madonas novada pašval-
dībai piederoša vai piekrītoša neap-
būvēta zemesgabala nomas maksas 
apmēru” pieņemšanu, pamatojoties 
uz Ministru kabineta 2018. gada 19. 
jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas 
personas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi”.

Gadījumā, ja Jūs kā nomnieks ne-
piekrītat pārskatītajai nomas maksai, 
Jums ir tiesības vienpusēji atkāpties 
no nomas līguma, par to rakstiski in-
formējot Madonas novada pašvaldību 
vienu mēnesi iepriekš. Iesniegums lī-
guma laušanai tādā gadījumā ir jāie-
sniedz Madonas novada pašvaldības 
centrālajā administrācijā Saieta lau-
kums 1, Madona, darba laikā (pirm-
dien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otr-
dien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 
8.00 – 17.00, piektdien – no plkst. 
8.00 – 16.00) vai tuvākajā pagasta vai 
apvienības pārvaldē. Elektroniski pa-
rakstītu iesniegumu iespējams nosūtīt 
uz pasts@madona.lv.

Valsts SIA „Autotransporta direk-
cija” (turpmāk – Direkcija) ir saņem-
ta AS „Pasažieru vilciens” 2021. gada 
17. novembra vēstule Nr. L.3/567 
(Direkcijā reģistrēta 22.11.2021. ar 
Nr.6.7/2458/2021/SAN) par izmai-
ņām vilcienu kustībā, sakarā ar vil-
cienu kustības grafika pārstrādāšanu 
ziemas sezonai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 
2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 
472 „Publiskās lietošanas dzelzceļa in-
frastruktūras jaudas sadales noteiku-
mi”, Ministru kabineta 2010. gada 13. 
jūlija noteikumu Nr. 634 „Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu organizēša-
nas kārtība maršrutu tīklā” nosacīju-
miem un atsaucoties uz Sabiedriskā 
transporta 2014. gada 10. janvāra lē-
muma Nr.3 „Par operatīvo lēmumu iz-

Izmaiņas vilcienu kustības grafikā 
zIemas sezonā

pildes nodrošināšanu” 3.1.2. punktu, 
ir iesniegtas izmaiņas no 2021. gada 
12. decembra:
dīzeļvilcienu maršrutos

Rīga –Rēzekne –Zilupe,•	
Rīga –Sigulda –Valmiera –Lugaži, •	
Rīga –Daugavpils –Krāslava, •	
Rīga –Krustpils, •	
Rīga –Madona –Gulbene, •	
Rīga –Dobele –Liepāja,•	
elektrovilcienu maršrutos• 
Rīga –Skulte, •	
Rīga –Aizkraukle, •	
Rīga –Jelgava,•	
Rīga –Tukums 2 .•	

Saskaņā ar iesniegtajiem vilcienu 
kustības sarakstiem, vilcieniem tiek 
mainīti izpildes laiki no galapunktiem 
un citām pieturām maršrutā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā 
iespējams pieteikt tās piegādi mājās

Ņemot vērā prasības Covid-19 iz-
platības ierobežošanai, kas samazina 
apkalpošanas iespējas pasta nodaļās 
vienam klientam noteiktās platības 
dēļ un paredz ilgāku pakalpojuma gai-
dīšanas laiku, kā arī veselības riskus, 
ko var radīt klātienes apmeklējums, 
Latvijas Pasts un Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūra (VSAA) atgādi-
na, ka pensiju iespējams saņemt savā 
dzīvesvietā, piesakot šo pakalpojumu 
VSAA.

Latvijas Pastam ir līgums ar 
VSAA par pensiju piegādi saņēmēju 
dzīvesvietā, un šis skaidras naudas 
piegādes pakalpojums klientam iz-
maksās 2,39 eiro. Šā pakalpojuma iz-
maksas ir zemākas nekā individuālam 
skaidras naudas izmaksas pakalpoju-
mam klienta dzīvesvietā no Pasta no-
rēķinu sistēmas.  

Iesniegumu VSAA par izmaksas 
adreses maiņu, izlemjot par turpmā-
ku pensijas piegādi dzīvesvietā, iespē-
jams iesniegt elektroniski oficiālajā e-
adresē vai e-pastā pasts@vsaa.gov.lv 
(iesniegums jāparaksta ar drošu elek-

tronisko parakstu, kas satur laika zī-
mogu). Iesniegumu iespējams nosūtīt 
arī pa pastu jebkurai VSAA nodaļai vai 
nogādāt darba laikā jebkurā klientu 
apkalpošanas centrā, izņemot Talejas 
ielā 1, Rīgā, un atstāt speciāli izvietotā 
kastītē iesniegumiem. 

Pensijas saņēmējam gan jārēķi-
nās, ka, mainot pensijas saņemšanas 
veidu, var mainīties arī izmaksas da-
tums. VSAA klientu apkalpošanas cen-
tru adreses un darbalaikus iespējams 
uzzināt te: https://www.vsaa.gov.lv/lv

Iveta Daine,
preses sekretāre

Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra

mob. tālr.: 29466755; e-pasts: Iveta.
Daine@vsaa.gov.lv   

Gundega Vārpa,
ārējo komunikāciju vadītāja

Latvijas Pasts
mob. tālr.: 26628729; 

e-pasts: Gundega.Varpa@pasts.lv
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„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

Mūsu laiks ir tik īss – 
Mūžu vēji šalc apkārt un pāri,
Kas lai zina to brīdi
Kad atskanēs likteņa balss. 

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos…
Raimonds bogdanovs –  
51 gads
Juris Mežaelons – 
64 gadi
Igors Gromovs –  
49 gadi

Pasaule it tika gaiša un laimīga, 
cik laimīgu mēs to mākam 
ieraudzīt un citiem parādīt.

Izturību, dzīvesprieku, pacietību, 
mīlestību un galvenais veselību 
Jauno gadu sagaidot un siltus 

un mīļus Ziemassvētkus!
Kalsnavas pagasta kuplā mediķu 

saimesaime

Lai pietiek spēka, varēšanas, 
prasmes un drosmes Jaunajā 

2022. gadā un klusus un svētītus 
Ziemassvētkus!

Kalsnavas pagasta sociālais dienests


