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�“BĒRZAUNES RĪTS” 2013. GADA JŪNIJS

Jūnijs klāt visā plaukumā.  
Latvieši jūniju vēl sauc par 
ziedu mēnesi. Jūnijs ir pirmais 
vasaras mēnesis. Jūnijā ir vasaras 
saulgrieži, kad diena ir visgarākā 

un nakts visīsākā. Ziemeļeiropā sākas baltās naktis, 
kad visu laiku ir gaišs. Arī pie mums nakts tā īsti 
nemaz neiestājas. Nupat kā aizvadītas pašvaldību 
vēlēšanas. To rezultāti apskatāmi arī mūsu avīzītes 
slejās. Žēl tikai, ka aktivitāte bijusi tik maza. 
Pasivitāte no iedzīvotāju puses bijusi ne tikai mūsu 
pagastā, bet visā republikā. Tagad nu par vēlu 
gausties – kā ir, tā jādzīvo. Varam vēlēt veiksmi, 
nesavtīgu darbotiesgribu jaunajiem deputātiem un 
tiem, kas šos pienākumus pildīs atkārtoti.

Jūnijs ir skaistu izlaidumu laiks. Mūsu pagastā 
šie sirsnīgie svētki norisinājās gan bērnudārzā 
„Vārpiņa”, gan Bērzaunes pamatskolā. Absolventi 
saņēma daudz skaistu vēlējumu, krāšņākos vasaras 
ziedus un, protams, savus pirmos diplomus. Arī 
mūsu avīzītes redkolēģija pievienojas ar visa laba 
vēlējumiem.

Jūnijs ir skaistāko vasaras svētku laiks. Kā tos 
svinēt? Tas ir nebeidzamais šo svētku jautājums. 
Pēc seniem ticējumiem Jāņos vajag līgot, sagādāt 
meijas, malku un sienu, gatavot mielastu, gatavot 
saules (uguns) riteni, taisīt lāpas, gatavot pūdeli, 
taisīt saules vārtus, salasīt puķes un zāles, pušķot 
sētu, izrotāt māju, vīt vītnes un vainagus, kurināt 
pirti, pušķoties pašām un pušķot bērnus, sasaukt 
jāņubērnus, iziet cauri trejiem vārtiem, pavadīt sauli, 
iekurināt uguni, apdziedāt jāņubērnus, zīlēt Jāņu 
naktī, mazgāties rīta rasā, sagaidīt sauli. Un mazāk 
runāt pa telefonu, nesērfot internetā, neaprunāt 
kaimiņus, tad jūsu dzīve būs laimīga un piepildīta.

  Lai jums saule un lietus vajadzīgajā daudzumā! 
Ineta

Redaktores sleja
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Lai visu uzplaukušo puķu melodijas
Ar dzimtās puses vasarlaika gaismu
Jums uzdāvā to brīnumaino ziedu,
Ko tikai reizi gadā atrast var.

Sirsnīgi sveicieni 
visām Bērzaunes 
pagasta Līgām un 

Jāņiem!

Derīgi padomi, Jāņu 
dienu sagaidot

  Jāņu naktī vaiņagu vijot, 
pirmie ziedi jāliek krustā, lai 
ļauni ļaudis neaprunātu.

 Jāņa naktī vīzes jāapaun 
ačgārniski, ar purniem uz 
papēžiem, tad jāsatinas baltā palagā un jāuzmeklē papardes 
zieds. Tad var iet, kur grib un darīt, ko grib, neviens neredz. 

   Jāņos balta drēbe jāvalkā pa rasu, nogriezto ūdeni savāra 
ar medu, tad ar to jāmazgā acis, lai neasaro un kājas lai 
nesalst.

   Ja priekš Jāņa dienas iznīcina vienu dunduru, tad rodas 
simts vietā; bet ja pēc Jāņa dienas vienu iznīcina, tad simts 
iznīkst.
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Redaktores vēstule
  Marts - pirmais pavasara mēnesis. Laiks, 
kad daba mostas no ziemas miega. Pamazām 

izzūd sniega sega, zem kuras atklājas pirmie pavasara vēstne-
ši - sniegpulkstenīši. Atkal sāk čalot upītes, kas izlauzušās no 
ledus skavām, ik dienu no jumtiem tek kūstošās sniega piles. 
Dienas kļūst gaišākas un saulainākas. 
  Pavasaris man šķiet visskaistākais gadalaiks, tāda jaunas 
dzīvības rašanās, pamošanās. Un, lai kas arī šobrīd notiktu 
pasaulē, ir skaisti skatīties un izbaudīt dabu, kurā nekas ne-
apstājas, pastāvīgi mainās. Šobrīd varam novērtēt dabas ba-
gātības vairāk kā jebkad agrāk. Ļoti iedrošinu to darīt un iz-
mantot. Ja citādi pagājušais un šis gads mūs ir apdalījis, tad ar 
izteiktiem gadalaikiem un tiem raksturīgajiem laikapstākļiem 
pavisam noteikti vismaz līdz šim mums ir paveicies. 
  Attiecīgi arī avīzes marta numurā mazliet pavasara noska-
ņu. Būs iespēja uzzināt par aktuālu aktivitāti pagastā, arī tā 
rīkota ar mērķi veicināt došanos dabā, bet ar mazu pievienoto 
vērtību. Būs iespēja atsvaidzināt savas zināšanas par ēkām 

Bērzaunes pagasta informatīvais izdevums

un citām vietām pagasta robežās. Ceru, ka būs interesanti! 
Tāpat varēsiet lasīt arī par interesantām aktivitātēm un aktuā-
lu informāciju par kultūras jaunumiem no Sauleskalna tautas 
nama - arī pavasara noskaņās. Šoreiz no vēstures materiā-
liem Edīte sarūpējusi apkopojumu par vēsturisku personību 
- Jāni Ezerkalnu. Pati gan neesmu no Bērzaunes pagasta, bet 
esmu dzirdējusi, ka šī uzvārda glabātāju un nēsātāju šeit ir 
daudz. Cerams, ka būs interesanti palasīt par savu radinieku 
vai vienkārši - savā ziņā ievērojamu cilvēku. Tāpat avīzītē la-
sāma arī  aktuāla informācija no novada un pagasta ikdienas.
  Lai veselīgs un aktīvs marts!  

Beāte

Daigas Ellaby foto



“BĒRZAUNES RĪTS” 2021. GADA  MARTS

  Vēl joprojām sporta aktivitātes ir ļoti ierobežotas, jo pulcē-
ties, rīkot kaut ko  nevaram. Tomēr, lai būtu iemesls turpināt 
pavadīt laiku dabā, darīt to aktīvi, piedāvājam nelielu individu-
ālu aktivitāti, kas veicama kājām, ar auto vai  velosipēdu - pēc 
katra paša izvēles un iespējām. Var piedalīties gan vienatnē, 
gan arī grupā (ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģis-
kās drošības pasākumus).
  Aktivitātes norises laiks ir kopš tās izsludināšanas brīža līdz 
pat 6. aprīlim - šī brīža prognozētajam ārkārtas situācijas bei-
gu datumam. Piedalīties aicināts ikviens interesents, kas vēlas 
atraktīvi pavadīt brīvo laiku, dodoties no viena aktivitātes ob-
jekta uz citu. Aktivitātes ietvaros būs iespēja arī atsvaidzināt 
savas zināšanas par dažādām Bērzaunes pagasta ēkām, dabas 
objektiem. Mazs bonuss - būs iemesls arī aplūkot pagastu pa-
vasara krāsās. 
  Spēles noteikumi šoreiz šādi - lokācija zināma tikai pirmajam 
objektam, kas ir Bērzaunes Sv. Trijādības pareizticīgo baznīcas 
drupas. Ēkas drupu priekšpusē, uz koka, atrodas norāde - teksts 
ar aprakstu par nākamo objektu. Taču tiešs šī objekta nosau-
kums aizstāts ar daudzpunkti. Pēc šī teksta, kurā stāstīts par 
“vārdā nenosaukto” objektu, dalībniekam jāsaprot, kur doties 
tālāk, kas īsti ir nākamais ķēdes posms. Katrs spēles objekts 
dod pavedienu nākamajam punktam. Pavisam kopā ir astoņas 
vietas. Norādes lapiņas gandrīz visos gadījumos atrodas uz 
kokiem, objektu priekšpusē, tāpēc aicinājums būt vērīgiem, 
pietuvojoties katram spēles objektam. Pēc tam, kad atrasti visi 
aktivitātes punkti, informācija par to, kādā secībā un kas ir bi-
juši apmeklētie objekti, būs jānosūta sporta pasākumu orga-
nizatorei Beātei. Var izvēlēties sev ērtu komunikācijas veidu, 
izmantojot tālruņa numuru (27880670) vai e-pastu: beate.put-
nina@madona.lv

2 “BĒRZAUNES RĪTS” 2015. GADA  SEPTEMBRIS2

AKTUĀLI

SIA  “Baltic Block”.

Iedzīvotāju zināšanai
      Lai labāk izprastu novada iedzīvotāju vajadzības, kas 

attiecas uz pašvaldības darbu, un gūtu priekšstatu par to, 
kas katrā pagastā ir aktuālākais, šī gada pirmajā pusē domes 
priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs devās apmeklēt 
visus 14 Madonas novada pagastus. Apmeklējumu laikā tika 
organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem. A. Lungevičs teic, 
ka šāda veida tikšanās ir vērtīgas, jo sniedz dziļāku ieskatu 
pagastu problēmjautājumos. Tāpēc, sākot ar 14. septembri, 
šādas tikšanās tiks organizētas atkārtoti.

Bērzaunes pagastā tikšanās 28. septembrī. Pieņemšanas 
laiks plkst. 16.00-18.00

Valsts atbalsts piena šķirņu 
slaucamo govju ganāmpulku  

īpašniekiem
Atbalsts paredzēts primārajiem piena ražotājiem, kas 

regulāri nodod pienu pārstrādei. Atbalsta piešķiršanas kārtībā 
noteikta ciltsdarba maksājuma diferenciācija - par govīm 
ar izslaukumu  līdz 6999 kg, pirmpienēm un govīm ar vēl 
nenoteiktu produktivitāti ir paredzēts vienreizējs maksājums 
- 45 eiro, bet par augstražīgām govīm - 60 vai 72 eiro.

 Atbalstu plānots izmaksāt 2015.  gada septembrī.

Latvijas Valsts prezidents viesojas Madonas novadā
Valsts prezidents Raimonds Vējonis,  1. septembrī  

apmeklējot Madonu, ne vienreiz vien uzsvēra, ka šī nav 
vienkārša darba vizīte, bet gan emocionāla atkalredzēšanās 
gan ar vietu, gan cilvēkiem, kuru vidū viņš ir uzaudzis.

Tā kā viesošanās notika Zinību dienā, Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis uzsvēra izglītības lomu valsts attīstības 
veicināšanā, tādējādi skaidrojot izglītības jomā nepieciešamās 
reformas. Ar iedzīvotājiem Valsts prezidents apsprieda 
nepieciešamību  pieņemt lēmumu par pedagogu atalgojuma 
modeli, kā arī risināt skolu apvienošanas jautājumu.

“Bieži vien skolu sāpīgo apvienošanu ir nepieciešams 
vērtēt no efektivitātes un mācību kvalitātes viedokļa. Mēs 
nedrīkstam darīt pāri saviem bērniem, nesniedzot viņiem 
iespēju mācīties labākajās izglītības iestādēs,” klātesošajiem 
iedzīvotājiem sacīja Valsts prezidents.

 
Raimonds Vējonis 

ar iedzīvotājiem 
p ā r s p r i e d a 
uzņēmējdarb ības 
un lauku stabilitātes 
jautājumus, sakot, 
ka Latvijas lauki 
p a k ā p e n i s k i 
ir jāpiepilda 
ar veiksmīgi 
funkc ionē još i em 
uzņēmējiem un 
lauksaimniekiem, 
kas spēj radīt 
labi apmaksātas 

darbavietas. Valsts prezidents ar iedzīvotājiem pārrunāja arī 
valsts budžeta veidošanas gaitu, uzsverot  uzdevumu mazināt 
sociālo nevienlīdzību, kā arī stiprināt valsts iekšējo un ārējo 
drošību.

Vizītes laikā Valsts prezidents viesojās arī vietējās izglītības 
iestādēs  - Madonas pilsētas 2. vidusskolā, Madonas Valsts 
ģimnāzijā, kā arī savā kādreizējā skolā - Madonas pilsētas 1. 
vidusskolā, kur ar uzrunu sveica skolēnus un skolotājus. “Es 
esmu īpaši priecīgs būt šodien šeit, jo šī ir jūsu un arī mana 
dzimtā skola. Mani skolēna un skolotāja soļi ir skanējuši 
šajās klasēs,” teica Valsts prezidents.

 Madonas pilsētai Valsts prezidents vēlēja attīstību un 
izteica lepnumu par savu piederību šai vietai. “Esmu lepns būt 
jūsu novadnieks - madonietis!” sacīja Raimonds Vējonis.

 Arī Bērzaunes pagasts var būt lepns, jo Valsts prezidents 
vizītes laikā apmeklēja zemnieku saimniecības “Līvi” un 
“Sveķi” un SIA “Baltic Block”. 

Foto no www.madona.lv

Zemnieku saimniecība “Līvi”.

Zemnieku saimniecība “Sveķi”.

Pavasara aktivitāte Bērzaunes pagastā

  Pirmajiem trīs dalībniekiem, kas būs atraduši visus objektus 
un izdarījuši to pareizā secībā, tiks pārsteiguma balvas. Lai ak-
tīvs pavasaris dabā!

Beātes Putniņas teksts un foto

Pirmais pavasara aktivitātes objekts - Bērzaunes Sv. Trijādības 
pareizticīgo baznīcas drupas.

Gatavojoties Lieldienām
  Noteikti esat pamanījuši, ka “saliņa” iepretim Sauleskalna 
tautas namam ik pa laikam, pielāgojoties apstākļiem, svētkiem 
un notikumiem,  mēdz nomainīt savu vizuālo tēlu. 
  Tuvojoties Lieldienām, vēlamies aicināt arī Bērzaunes pa-
gasta iedzīvotājus, uzņēmumu un iestāžu darbniekus iesaistītes 
kopīgā aktivitātē - vizuālā noformējuma veidošanā. 
  Katram dalībniekam sagatavosim olas formu, kuru izkrāsot. 
Krāsas, raksts un zīmējums - pēc pašu izvēles. Noformējumā 
var iekļaut arī  kādu tautasdziesmas rindu vai novēlējumu, kā 
arī olas krāsotāju uzņēmuma/iestādes nosaukumu vai vārdu/
uzvārdu. Nokrāsotās olas plānots “izkaisīt” gar taciņu, kas ved 
no Sauleskalna līdz Bērzaunei un citās pagasta vietās.
  Lai spētu laikus sagatavot nepieciešamo noformētu olu skai-

tu, lūdzam pieteik-
ties šim pasākumam 
līdz 19. martam, 
rakstot uz e-pas-
ta adresi:  saules-
kalnatn@madona.
lv  vai zvanot/sūtot 
SMS uz tālruņa nu-
muru - 27015118, 
norādot pieteicēja 
vārdu, uzvārdu un 
kontaktinformāci-
ju vai  uzņēmuma/ 
iestādes nosaukumu un 
kontaktinformāciju. 
Gatavosimies svēt-
kiem kopā! Kristapa Šķēla teksts un foto

Gatavojoties Lieldienām.

AKTUĀLAIS  PAGASTĀ
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Novadnieks
  Bērzaunes pagastā ir daudz Ezerkalnu dzimtas pārstāvju. Dzimta 
sena un plaša, taču ir viens Ezerkalnu dzimtas pārstāvis, par kuru 
zina tikai retais un kura dzīves gājums ir gana interesants, lai par 
to uzrakstītu. 
  Jānis Ezerkalns dzimis 1888. gada 25. novembrī  Bērzaunes pa-
gasta Seidānu mājās, es gan teiktu - Geidānos. Ar ko tad viņš ir tik 
ievērojams? Pie J. Ezerkalna biogrāfijas Preiļu bibliotēkas mājas-
lapā rakstīts - pedagogs, agronoms. Tas būs stāsts par vienkāršu 
zemnieku ģimenē augušu puisi, kas ar zinātkāri, erudīciju un uz-
cītību savā dzīvē ir sasniedzis daudz.
  Pirmo izglītību iegūst Smiltenes pagastskolā (atradās Bērzaunes 
pagastā - aut.). Pēc tās pabeigšanas iestājas Kailenes ministrijas 
skolā, kuru beidz 1904. gadā (Kaileņu skolā- aut.).   
  Tā paša gada rudenī viņš iestājas Pleskavas lauksaimniecības 
vidusskolā. Tās sešgadīgo kursu beidz 1910. gadā ar I šķiras ates-
tātu un speciālu apliecību, kas ļauj iestāties augstskolā. Līdzekļu 
trūkuma dēļ Ezerkalns augstskolā tomēr neiestājas. Un, kad vi-
ņam - vidusskolas spējīgākajam absolventam - tiek piedāvāta tur-
pat vidusskolā palīgskolotāja vieta, Ezerkalns to pieņem.
  Vidusskolā Ezerkalns strādā līdz 1912. gadam. Un šinī laikā viņš 
pārzina skolas mācību demonstratīvos un praktiskos lauciņus, 
meteoroloģisko staciju un vienu gadu vada skolas 300 desetīnu 
lielo saimniecību.
  1912. gadā Ezerkalns sāk strādāt par speciālo priekšmetu skolo-
tāju un skolas vadītāja palīgu Bistrocovas lauksaimniecības skolā 
Pleskavas guberņā.
  Skolā strādā līdz 1914. gada rudenim. Tad Zemkopības ministri-
ja komandē viņu uz Maskavas Lauksaimniecības institūtu turpināt 
izglītību. Tur Ezerkalns iestājas inženieru - kultūrtehniķu fakul-
tātē.
  Lai iegūtu līdzekļus studijām, Ezerkalns mācību pirmās vasaras 
brīvlaikā pasniedz teoriju un praktiskos darbus mērniecībā vecajā 
darbavietā - Bistrocovā. Tajā pašā vasarā pārceļas uz Samarkandu 
un vada tur divas nodaļas Šustovas vīnrūpniecībā.
  Arī nākamajā vasarā Ezerkalns strādā turpat Samarkandā, turklāt 
vada arī vīnrūpniecības darbus.
  1917. gada februārī Ezerkalns spiests studijas pārtraukt, jo tiek 
iesaukts karadienestā. Viņu komandē uz Čugujevas karaskolu, 
kuru beidz ar praporščika pakāpi. Ņemot vērā Ezerkalna speciālo 
izglītību, viņu nozīmē uz IV artilērijas brigādi par brigādes saim-
niecības pārzini.
  Pēc demobilizēšanas 1918. gada martā Ezerkalns grib atgriezties 
dzimtenē. Toreizējos apstākļos tas tomēr nav iespējams. Un viņš 
apmetas uz dzīvi Saratovā, kur strādā Saratovas  guberņas kurinā-
mo materiālu apgādes nodaļā par purva tehniķi. Vēlāk noorganizē 
un pārzina pie šīs nodaļas kūdras izmantošanas apakšnodaļu  ar 
četrām  kūdras grieztuvēm. Par teicamo darbu saņem atzinības 
rakstu.
  Kad uz miera līguma pamata 1921. gadā Ezerkalns grib atgriez-
ties Latvijā, viņam tiek piedāvātas ļoti izdevīgas vietas padomju 
uzņēmumos, jo viņu - teicamu speciālistu - nelabprāt laiž no Krie-
vijas prom.
  Ilgas pēc dzimtenes tomēr nav apklusināmas. Un Ezerkalns pēc 
ilgākas formalitāšu kārtošanas 1921. gada septembrī atgriežas 
Latvijā, lai strādātu savas Tēvijas labā.
  Viņu apstiprina par mežzini Vijciema virsmežniecībā un arī par 
skolotāju Vijciema mežkopības skolā. Bet tā kā viņam tiek piedā-
vāta arī speciālo priekšmetu skolotāja vieta Latgales Lauksaim-
niecības vidusskolā, tad viņš izšķiras par to un pārceļas uz Malna-
vu 1921. gada 31. oktobrī. Pirmajā gadā bez citiem priekšmetiem 
pasniedz arī matemātiku, botāniku un zemes mācību.
  Lai pabeigtu Krievijā sāktās studijas, Ezerkalns  1928. gada ru-
denī iestājas Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātē, 
kuru beidz ar I šķiras agronoma  grādu jau 1931. gada sākumā.
  No 1921. gada Ezerkalns bez pārtraukuma strādājis Latgales 
Lauksaimniecības vidusskolā par speciālo priekšmetu skolotāju.

  Ar 1934. gada 1. oktobri Ezerkalnu pārceļ uz Preiļu, pēc tam uz 
Rūjienas Lauksaimniecības skolu, no kurienes viņu kopā ar ģime-
ni deportē 1941. gada 14. jūnijā. (“Mana Malnava”, izdevniecība 
Elpa-2, 2001, 139.-141.lpp.)
  1938. gadā Jānis Ezerkalns apbalvots ar 4. škiras Atzinības krus-
tu. (“Latvijas Kareivis” 269, 26.11.1938., www.periodika.lv)
  Preiļu pilsētas valdes loceklis 1939.-1940. gadam.  (https://latga-
lesdati.du.lv/persona/303)
  Vēl jāpiemin izsūtīšanas uz Sibīriju epizode 1941. gadā, tā ir 
ļoti zīmīga:
 “1942. gada 8. maijā Smiltenes lauksaimniecības mācības iestā-
žu skolotāji un skolēni iedēstīja piemiņas kokus diviem bijušiem 
skolotājiem, kurus pagājušajā gadā lielinieku vara izrāva no mūsu 
tautas vidus. Tie ir Jānis Pīlāps un Jānis Ezerkalns.
  Jānis Ezerkalns, agronoms, bija par skolotāju 1934.-1935. g. 
No Smiltenes viņš aizgāja uz Preiļiem par lauksaimniecības 
skolas pārzini, tad uz Rūjienas mājturības skolu par direktoru, 
kur pagājušā gada 14. jūnijā pēc viņa atbrauca čekisti. Taisni 
tad J. Ezerkalns bijis Rīgā. Stacijā ķērāji viņu sagaidījuši un 
apcietinājuši. Direktora amatu līdz ar naudu un dokumentiem 
gan atļāvuši nodot, ko visu viņš apsargu klātbūtnē mierīgi iz-
darījis. Pa skolas durvīm izejot, J. Ezerkalns vēl turējis rokā 
dziesmu grāmatu.”  (“Smiltenietis” Nr.19 15.05.1942., www.
periodika.lv)
  Jānis Ezerkalns 1942. gada 17. jūnijā nošauts Usoļlaga nometnē.
  Ģimene: sieva Zelma (dzimusi 1892. gadā) tā arī nomira izsū-
tījumā, meitas Regīna (1929) un Izolde (1933) atbrīvotas 1946. 
gada 15. augustā. Par Regīnas turpmāko likteni pēc atgriešanās no 
Sibīrijas nekas nav zināms, Izolde mūža nogali pavadīja Igaunijā, 
Tallinā.

Edīte Arāja
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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA 
PROJEKTU KONKURSU “DAUDZDZĪVOKĻU  

MĀJU TERITORIJU LABIEKĀRTOŠANA” 

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši,
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

STĀRķA zIņAS 

Jaundzimušais šomēnes:

Alekss dzimis 09.02.2021.

Spēku un izturību vecākiem, dēliņu lolojot!

  Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti daudzdzīvokļu māju pagalmu sakopšanā 
un labiekārtošanā, Madonas novada pašvaldības dome 25. februāra sēdē 
apstiprināja pašvaldības Attīstības nodaļas izstrādāto nolikumu projektu 
konkursam “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”, kura ietvaros 
iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.
  Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas ainavu arhitekte Agne-
se Silupa norāda, ka lielākā daļa Madonas novada daudzdzīvokļu namu 
iekšpagalmu nav rekonstruēti, to kvalitāte ir salīdzinoši zema un neatbilst 
mūsdienu prasībām - pagalmos trūkst funkcionāli pārdomātas un sakār-
totas piebraucamo ceļu struktūras, ērtu auto stāvlaukumu, energoefektīva 
apgaismojuma, lietus ūdens novadīšanas sistēmas, sporta un atpūtas lau-
kumu, apzaļumošanas risinājumu, mazās arhitektūras elementu (velo no-
vietnes, soliņi, atkritumu urnas utt.).   Projektu konkursa mērķis ir veicināt 
Madonas novada iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties daudzdzīvokļu māju 
pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, tādējādi attīstot sadarbību starp 
vietējo sabiedrību un pašvaldību un sekmējot kopīgu atbildību par dzīves 
kvalitātes uzlabošanu novadā.
  “Līdzšinējā pieredze pierāda, ka, lai veicinātu novada administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu, iedzīvotāju iniciatīvu un līdzdarbību daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšanā un vides uzturēšanā, nepiecie-
šama aktīva pašvaldības iesaiste projektu līdzfinansēšanā. Šis ir viens no 
pašvaldības rīcībā esošajiem rīkiem, kas ļauj ieguldīt publisko finansēju-
mu plašākai sabiedrībai nozīmīgu aktivitāšu īstenošanā,” skaidro Agnese 
Silupa.
  Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Vogina uz-
sver, ka  daudzdzīvokļu namu pagalmi veido nozīmīgu novada publiskās 
ārtelpas daļu iedzīvotāju ikdienā.
  “Publiskā telpa ir dzīva tikai tad, kad tā funkcionē un iedzīvotāji to aktīvi 
izmanto savu vajadzību īstenošanai. Lai veicinātu novada iedzīvotāju ie-
saisti savas apkārtējās dzīves vides sakārtošanā, sadarbību ar pašvaldību, 
līdzdalību un priekšstatu maiņu par iedzīvotāju lomu kopējās pagalmu tel-
pas labiekārtošanā, Madonas novada pašvaldība šogad īstenos iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu “Daudzdzīvokļu māju teritoriju 
labiekārtošana”, vēršot uzmanību uz savstarpējo komunikāciju, sadarbību 
un līdzdalību kā veiksmīgu pamatu kvalitatīvas pilsētvides veidošanā, ne-
pieciešamību sniegt atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām, no kuras labumu gūst 
plašāka sabiedrība,” akcentē Ilze Vogina.
  
Kas var iesniegt pieteikumu?
- Madonas novada administratīvajā teritorijā esošas daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas apsaimniekotājs vai mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pro-
jekta iesniegšanai deleģēts pārstāvis, kas apstiprināts dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulcē;
- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība vai vairāku 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras ir no-
slēgušas vienošanos par kopīga pieteikuma iesniegšanu, ja daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām piesaistītie zemesgabali savstarpēji robežojas;
- divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku ko-
pības, kuru piesaistīto zemesgabalu robežas ir savienotas, var vienoties par 
kopīgu projekta iesniegšanu.

Cik liels ir pašvaldības atbalsts?
Pašvaldības atbalsta intensitāte ir līdz 50% no projekta attiecināmo izmak-
su kopsummas:
- nepārsniedzot 10 000 eiro par labiekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama būvniecības ieceres dokumen-
tācija;
- nepārsniedzot 2 000 eiro par labiekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem nav nepieciešama būvniecības ieceres dokumen-
tācija.
Kam tiek piešķirts atbalsts?
- brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
- lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
- apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, uzstādot energoefek-
tīvus LED gaismekļus;
- jaunu apstādījumu izveidei;
- citiem labiekārtošanas darbiem (soliņu, velo novietņu, atkritumu urnu 
u.c. labiekārtojuma elementu uzstādīšana, atkritumu konteineru novieto-
šanas laukumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu ierīkošana, pārbūve vai 
atjaunošana u.tml.).
Kā pieteikties?
- konkursa pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, no 3. 
marta līdz 3. maijam var iesniegt, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@mado-
na.lv ar norādi “Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursam 
“Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana””;
- konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi Madonas novada pašvaldības 
administrācijā, Saieta laukums 1, Madona, LV 4801, 101.kab.;
- konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Madonas novada pašvaldībai, 
Saieta laukums 1, Madona, LV-4801, ar norādi - “Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursam “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labie-
kārtošana” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par 
konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu).
Kas vērtēs?
  Konkursa pieteikumus izvērtēs konkursa komisija, kuru apstiprina Ma-
donas novada pašvaldības izpilddirektors, vajadzības gadījumā pieaicinot 
konsultantus - arhitektus, māksliniekus un/vai citus speciālistus, kuri pie-
teikumu izvērtēšanā piedalās ar padomdevēja tiesībām.
  Pieteikumu iesniedzējiem, kuriem tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansē-
jums, atbalstīto projektu realizācija jāuzsāk 2021. gada ietvaros. Maksi-
mālais līdzfinansējuma apguves termiņš ir viens gads no labiekārtošanas 
darbu/būvdarbu uzsākšanas.
  Plašāk ar konkursu “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”, tā 
nosacījumiem, iesniedzamajiem dokumentiem un vērtēšanas kritērijiem 
var iepazīties konkursa nolikumā ŠEIT.
  Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz tālruni 26360329 
(Agnese Silupa, Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas ainavu 
arhitekte)

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļa

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.

 Maiga Ābrāma 
12.02.2021. 93 gadu vecumā;

Jānis Kalniņš 
12.02.2021. 58 gadu vecumā;

Jēkabs Jansons 
18.02.2021. 75 gadu vecumā;

Brasmis Zariņš 
07.03.2021. 79 gadu vecumā.

Patiesa līdzjūtība mirušo tuviniekiem.

Miruši:

SĒRU  VĒSTS

AKTUĀLA  INfORmĀcIjA


