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Valsts policijas
Kalsnavas pagasta 
iedzīvotāju
pieņemšanas laiki 
2019. gadā:
21. martā no plkst. 10.30. līdz 11.30.

Pieņemšanas vieta: 
Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkā, 
Pārupes ielā-2 

Nepieciešamības gadījumā: 
Valsts policijas palīdzības tālrunis: 110 

Pamazām  aiz loga jau sevi piesaka pavasaris, tomēr arī ziema vēl s  pri 
turas pre  m. Esam izbradājuši jau gandrīz visas pagasta upītes, vēl paliku-
šas vairs dažas, tās atstāsim uz siltāku laiku, jo tagad vēl nav laiks, lai sakrāj 
spēkus pavasara lielajam skrējienam. Pa druskai vien upītes ir atguvušas 
savu čalošanu, pēc pagājušās vasaras sen nepieredzētā sausuma, kad pat  
lielākās no tām paslēpušās starp akmeņiem, klusi gaidīja lietu. Vēl jopro-
jām daudzās lauku mājās izjūt ūdens trūkumu. Visas cerības uz pavasari 
un kā tas mūs lu  nās ar lietu  ņu, varbūt atkal par daudz, bet varbūt at-
kal nekā. Kārtējo reizi  Daba mums parāda, cik mēs esam mazas un tomēr 
samērā sīkstas radībiņas. Liekot aizdomā  es, kas varētu mūs sagaidīt, ja 
būsim bezatbildīgi pret ļo   nopietnām lietām, visu dzīvo mums apkārt. Tie 
ir mazi pārbaudījumi mums, ko mēs varam un ko mēs jau vairs nevaram 
izdarīt un novērst. Ar katru gadu paliekam atkarīgāki no kaut kā. Dzīve vairs 
nemaz nav iedomājama bez elektrības, telefonu sakariem, TV un pēdējo 
gadu vislielākās atkarības – interneta. Kaut gan, ja nav elektrības, tad arī 
nekas no iepriekšminētā nedarbojas un ne  kai, bet cik pa  kami ir sēdēt 
gaišā istabā un baudīt visus labumus, kas nav iedomājami bez tās. Mēs 
arvien vairāk  paļaujamies, lai mūs kāds vadītu, mūsu vietā domātu, rēķi-
nātu, izklaidētu, sniegtu informāciju, kura savu reizi nav nemaz vajadzīga, 
 kai piesārņo mūsu prātu. Protams, tā ir ērtāk, bet var arī sanākt tā, ka 

tumšā vakarā kādā ceļu krustojumā kaut kur jums kāds jautā ceļu uz Rīgu… 
bet tur arī dienas laikā ceļu neatrastu, jo kartēs ir, bet dabā bebri sen jau ir 
ieviesuši savus labojumus. Daudzi no mums nemeklēs ceļu laukā no meža, 
bet skraidīs meklējot telefonā zonu, lai ar interneta palīdzību  ktu ārā, bet 
ne vienmēr tur ir viss vajadzīgais, reizēm kaut kas pavisam šķērsām, jo kāds 
ir ieviesis savas korekcijas par to  nepaziņojot, kā, piemēram, pieminē  e 
bebri, pavasara plūdi vai rudens lietavas, vēja brāzmas un vēl visādi ārpus 
štata „darbinieki”. Ļaujamies aizmirst ļo   vienkāršas lietas, normālu, ve-
selīgu domāšanu, saskari ar ci  em cilvēkiem reāli, nevis  kai virtuāli, lasīt 
grāmatas, lēni pāršķirstot lapas, izjūtot to vieglo čaukstoņu un smaržu un 
vēl daudz ko citu, kur lietā jāliek sava iztēle un paša darbošanās. Lienam 
ārā no šīm čaulām, nāk pavasaris un ieelpojam dziļi, dziļi šo spēka un prieka 
pilno gaisu.

Pavasaris tuvojas
Iekrita manā sirsniņā sidraba 
smiekliņi, 
Kas smejas tos.
Vai maza sniega pārsliņa,
Vai zīlītes jautrā balss?
Tā maza dvēselīte, kas sveicina 
mūs
Dāvājot mums visas pasaules 
mīles  bu.
Sveicam 
mūsu pagasta  
pirmos divus 
dzimušos bērniņus 
un viņu vecākus. 

SPORTA ZĀLES 
NOSLOGOJUMS

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās 
19.00  – 21.00 fl orbola treniņi.
Otrdienās, ceturtdienās – 
19.00 – 21.00 sporta zāle pieejama 
ikvienam interesentam. Pēc jūsu 
izvēles – futbols, basketbols, tautas 
bumba, volejbols. Pieejams arī galda 
teniss. Prieks, ka sarosījušās ir arī 
dāmas, tāpēc laipni gaidītas. 
Trešdienās 17.30 – 18.30 vingrošana 
ar fi zioterapei   Kristu Kupču.
Trenažieru zāli iespējams apmeklēt 
katru darba dienu no 19.00 līdz 
21.00.
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Biedrība „Kalsnavas jaunieši” sāk realizēt projektu 
„Var kāpt vēl augstāk”

Biedrība „Kalsnavas jaunie-
ši” ar marta mēnesi sāk realizēt 
jauniešu inicia  vu projektu „Var 
kāpt vēl augstāk”. 

Projekta mērķis – jauniešu 
sabiedriskās līdzdalības un pašapziņas 
celšana, iesaisto  es un pilnveidojot savas 
prasmes dažādās NFI ak  vitātes, iepazīs-
tot dažādu nozaru iedvesmojošus cilvē-
kus, paralēli plānojot un realizējot savu 
ak  vitā   – projektu.

Projekts veidots 3 posmos, katrā 
posmā jaunieši apgūs citas kompetences. 
Paralēli apmācību posmiem jaunieši iz-
strādās individuālos pasākumu projektus, 
kas bals    uz dažādām jomām un jaunie-
ša interesēm. 

Projekta ietvaros jaunieši apgūs kri-
 skās domāšanas un argumentācijas bū-

 bu, a   s   s radošumu, līdera do  bas, 
prasmi pārliecinoši uzstā  es auditorijas 
priekšā un sadarbo  es komandā, izzi-
nās pasākumu rīkošanas nianses, plānos 
budžetu,  kā arī uzlabos mediju pra  bu, 
labākām savu ak  vitāšu reklamēšanas 
iespējām. Nere   jauniešiem nav  cības 
saviem spēkiem, pārliecības par sevi, tā-
pēc,  mūsuprāt,  šo prasmju kopums būs 

pareizā atslēga, lai celtu jauniešu 
pašvērtējumu un vēlmi mācī  es, 
iegūstot izglī  bu.

Rezultātā sagaidām, ka jaunie-
ši būs ieguvuši plašu kompetenču 

„grozu” ar kurām viņi būs auguši kā per-
sonības. Jauniešiem būs paaugs  nājusies 
mērķ  ecība, audzis a   eksmes līmenis un 
vēlme ko mainīt savā ikdienā. Jauniešiem 
būs celts pašvērtējums, lai turpinātu sevi 
pierādīt mācību un ārpus stundu darbā.

Projekta pirmā ak  vitāte 4. martā, In-
forma  vā  kšanās Kalsnavas pamatskolā, 
kuras ietvaros  ks uzrunā   20 potenciālie 
projekta dalībnieki. 

Projekta ak  vitātes norisināsies līdz 
pat septembrim. 

Ga  s Teilis,
projekta vadītājs 

Sniega diena Kalsnavā
Jau pāris gadus Kalsnavā  ek atzī-

mēta vispasaules sniega diena un šoreiz 
šīs dienas, kas  ek atzīmēta vairāk nekā 
četrdesmit vals  s pasaulē, atzīmēšanu 
un svinēšanu pirmo reizi uzņēmās Kal-
snavas arboretums sadarbībā ar Kalsna-
vas jauniešu centru „Ups” un Kalsnavas 
pagasta kultūras darba organizatoriem. 
Pasākuma ietvaros  ek popularizēta 
ak  va, veselīga  brīvā laika pavadīšana 
sais  bā ar sniegu, ko var baudīt kopā ar 
draugiem, ģimeni un ci  em pasākuma 
apmeklētājiem. Pasākuma organizato-
ri bija padomājuši, lai šī diena izvēr-
stos par jauki, interesan  , ami-
zan   un sirsnīgi  pavadītu atpūtai 
vel  tu dienu. Varēja piedalī  es 
jau ierastās atrakcijās, bet kaut 
kas jauns arī bija nācis klāt. 
Mazie un lielie pasākuma ap-
meklētāji atrada katrs sev pie-
mērotu nodarbi. Braukšana no 
Līgo kalna, kurš tālāk, skriešana 
ar sniega kurpēm, sacensības ar 
sniega lāpstām, zīmēšana sniegā, 
tās bija vienas no ak  vitātēm, bet to 
vēl bija gana daudz. Protams, neizpalika 
arī drosmīgāko „baskāju” skrējiens, daži jau 
šajā skrējienā piedalās no pirmās sniega dienas Kal-
snavā. Par siltumu un možu garu gādāja arboretuma 
darbinieki, sasildī  es varēja gan pie ugunskura, gan 
ar siltu tēju. Par to, ka pasākums ir izdevies, liecinā-
ja visu laimīgi starojošās sejas un veselīgais sārtums 
vaigos. Paldies organizatoriem par šo jauko dienu 
un arī pasākuma apmeklētājiem, kas nenobijās un 
baudīja šo pasākumu.

Daiņa Kreiļa foto
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2,5 gados pabūts 40 valstīs
Gandrīz visiem no mums ir sapnis ce-

ļot,  vēlēšanās pabūt kaut kur tālās, ekso-
 skās vai ziemeļu zemēs. Ieraudzīt savām 

acīm tempļus, uzkāpt vulkāna virsotnē, 
nolais  es dziļā alā, ienirt jūrā un redzēt 
tās brīnumainās krāsas zem ūdens.

Inese ir viens no cilvēkiem, kura savu 
sapni pārvērtusi realitātē, atrodot rad-
niecisku dvēseli, ar ko dalī  es šajos pie-
dzīvojumos, ir apceļotas daudzas vals  s 
un gūts priekšstats par to, vai  ešām tur 
viss ir tā, kā raksta grāmatās un  ek rādīts 
pa TV un fotogrāfi jās. Divos ar pusi gados 
Inese un Miguel ir apceļojuši četrdesmit 
vals  s, varbūt jau vēl kāda ir nākusi klāt, 
jo saruna ar Inesi no  ka jau kādu laiciņu 
iepriekš.

Sapnis par ceļošanu Inesei jau bija 
sen un sa  ekot Miguel, stažējo  es darbā 
ārzemēs, tas sāka pamazām īsteno  es,  
palaimējās sa  kt savu ābola otru pusī  . 
Nav uzsākt ceļošanu  k viegli. Pirmais ir 
jāpārbauda ar kādām grū  bām var sa-
skar  es, jāinteresējas par iespēju pār-
nakšņot, kur var paēst, nebaido  es par 
veselības problēmām vēlāk un, protams, 
viena no galvenajām lietām – ir būt vakci-
nētam pret dažādām slimībām, kas citos 
platuma grādos mums varētu būt pat nā-
vējoši bīstamas. Vēl ir ļo   svarīgi būt ap-
drošinātam ne  kai pašam, bet arī visām 
viedierīcēm, kuras  ek izmantotas ceļā,  
visur mēdz būt cilvēki, kuriem pa  k citu 
cilvēku mantas.

Gatavošanās mums aizņēma pāris 
mēnešus – stāsta Inese – jo man un Mi-
guel atšķīrās saņemtās veselības potes, 
kā arī vajadzēja noskaidrot, kā mēs uz-
sāksim, kur paliksim un ko tad īs   gribam 
redzēt. Pirmajos ceļojumos mēģinājām 
iz  kt ar parastajiem telefoniem, bet tad 
sapratām, ka tomēr ir vajadzība pēc vied-
tālruņa, ceļojot var izmantot dažādas 
aplikācijas, kas atvieglo ceļošanu. Ātri 
var atrast naktsmājas un daudz ko citu. 
Kā vienu no aplikācijām mēs izmantojām 
tādu kā dzīvokļu „apmaiņu”, kur par nor-
mālu samaksu var pārlaist nak  , vienīgā 
neēr  ba – tu neesi viens pats, kā luksus 
numuriņā, bet cilvēkiem, kas ir ar ci  em 
uz tu, tas netraucē, kopā pat jautrāk un 
protams ir jābūt godīgam un uz  camam 
izmantojot šo iespēju, jo nākošreiz varbūt 
arī vairs vari ne  kt uz palikšanu šādā vie-
tā. Svarīga ir sava un savu mantu drošība. 
Mums ceļā bija arī kaut kas nepa  kams, 
palikām bez sakariem, nozaga arī datoru, 
to mēs visu atguvām pateico  es tam, ka 

Mēs uzkāpām ak  vā vulkānā Ijen, Indonēzijā.

Mūsu Uyuni sāls tuksneša ceļojuma grupa Bolīvijā.

Fushimi Inari Shrine Kioto, Japānā.
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lietas bija apdrošinātas, bet man svarīgā-
kais zaudējums bija mana skiču burtnīca, 
ko diemžēl atgūt neizdevās, tā tāda pelē-
ka mākoņa maliņa.  

Par viesmīlību runājot. Vals  s, kur cil-
vēki dzīvo nabadzīgāk, ir vairāk sirsnības, 
viesmīlības. Te nerunāju par viesnīcām, 
jo tur viss tāpat kā citur, par samaksu arī 
smaids. Šie vienkāršie cilvēki no tautas 
dalīsies ar tevi ar pašu mazāko nieciņu un 
smaids būs neviltots, īsts. Cik daudzās val-
s  s vēl joprojām valda neziņa, par to, kas 
no  ek ārpus tās robežām. Piemēram, Irā-
nā meitenes uzdeva  k daudz jautājumus 
par Eiropu, kas šeit no  ek, ko mēs darām, 
ka pat biju mazliet apjukusi pirms atbildē-
ju. Ir jābūt arī ļo   uzmanīgiem ar citu val-
stu cilvēku ieražām un paradumiem, var  
sanākt nepa  kšanas. Ska  jām pasauli 
ar savām acīm, ne no tūrisma aģentūras 
piedāvātā. Paši meklējām, paši atradām, 
priecājāmies par atrasto un vienkārši 
baudījām savu ceļojumu. Protams, esot 
vals   apska  jām tūrisma bukletos pie-
dāvātās slavenākās vietas, bet savu reizi 
sanāca maza vilšanās, nav tas, ko bijām 
cerējuši ieraudzīt, bet varbūt bija redzēts 
jau par daudz un vajadzēja mazu atelpu. 
Ilgāk uzkavējāmies Jaunzēlandē, atradām 
sev piemērotu darbu un mazliet atpūtā-
mies no ceļošanas. Tur arī pēc ilgāka lai-
ka pirmo reizi izdzirdēju latviešu valodu. 
Apsēdāmies paēst un dzirdu runā lat-
viski, man pat asaras acīs, 
bet meitenes laikam mani 
nepareizi saprata un bija 
diezgan a  urīgas, biju maz-
liet vīlusies. Otrreiz latviešu 
valodu izdzirdēju Brazīlijā 
kalnos, kur kāds puisis mani 
uzrunāja, ieraugot manu ro-
kassprādzi ar latvju raks  em. 
Viņš bija brazīlie  s, kurš stu-
dējot Latvijā iemācījies valodu 
un atpazina simbolus manā 
rokassprādzē. Tas bija  k labi, 
dzirdēt kaut kur nekurienes vidū 
savu valodu. Protams, mēdz būt 
arī mazas neēr  bas, kā neieras  e 
laika apstākļi, klimats, pie kura ne-
esi pieradis, ēšanas paradumi, cilvēki un 
viņu a   eksme, bet ja tu esi atvērts visam 
jaunajam, tad jau nav nemaz  k slik  . 

Sākām tepat ar Eiropas vals  m, tad 
virzo  es uz Āzijas valstu pusi, pabijām 
Japānā, Mongolijā, Indijā, Indonēzij. Ir 
pabūts Amerikas kon  nentā, Austrālijā, 
jau minētajā Jaunzēlandē. Arī mazas tra-
kulības atļāvāmies, kur nu bez tā, lietas, 
ko dzīvē neizbaudītu nekad, bet tad aiz-
iet.  Katra vieta apbūra ar savu skaistumu, 

ko mazliet paņēmām līdzi 
fotogrāfi jās un protams 
savās atmiņās. Nevar tā 
visu izstās  t un apraks  t, 
tas pašam ir jāredz un 
jāizjūt, jo katrs redz kaut ko savādāk un 
redzētais liek jus  es atšķirīgi, bet mazu 
ieskatu gan varam nodot papildinot šo 
stās  jumu ar fotogrāfi jām no dažām vie-
tām. Vēl daudz kur nav būts, bet vajag arī 
mazliet atelpu. Nenoliekam malā ceļoša-
nu, turpināsim, kad būs laiks un jaunas 

iespējas.
Paldies par sarunu Inesei Podniecei, 

nu jau Inesei Refalo. Lai izdodas arī turp-
māk piepildīt savus sapņus! 

Avīzes veidotāja Vineta
Foto no Inese foto arhīva

Migels ar svēto govji Udaipurā, Indijā. 
Tur viņām ir atļauts darīt visu, arī paslēp  es 

no saules vietējā apģērbu veikala stendā.

Inese ar ziņkārīgām vietējās skolas meitenēm Teherānā, Irānā.

Rīta rosme ar vietējo ģimeni no Ulanbatoras nabadzīgā rajona, Mongolijā.

Tasmānijas salā, Austrālijā. 

Ziņkārīgs savvaļas volabijs atnāca 

apvaicā  es, vai mums nav kāds 

našķis.
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Pasākums senioriem
Viens no lielākajiem pasākumiem mūsu 

pagasta senioriem, protams, ir pensionāru 
eglīte, kas katru gadu pulcē kopā gana daudz 
ballē  es gribētāju. Pēdējos ga-
dus piepulcējušies klāt ir arī se-
niori no Bērzaunes, jo kopā taču 
jautrāk. Lus  gumam muzicēja 
muzikan   no Kokneses, kaut 
gan šī ir paaudze, kas īpaši nav 
jāmudina uz svētku baudīšanu. 

Protams, šis nav vienīgais 
pasākums pensionāriem. Kat-
ra mēneša trešajā otrdienā 
ak  vākie seniori  ekas, lai 
sveiktu mēneša jubilārus, pār-
spriestu, kas jauns no  cis viņu 
dzīvē, pagastā, novadā un arī 
plašajā pasaulē. Apspriestu 
kādu svarīgu jautājumu, kas 
izrunāts,  ek mazliet vieglāks. 
Kas ir atnācis un piedalās ša-
jās pēcpusdienās, to turpina 
arī uz priekšu. Protams, klāt ir 
nākuši daudzi no jauna, bet to-
mēr varēja būt vairāk atsaucī-
bas. Varbūt  daudzi nezina par 
šo iespēju  k  es un tāpēc ar 
avīzītes palīdzību  ek uzrunā   
un mīļi gaidī  . Ir arī, kuri vairs 
nevar atnākt savas veselības 
dēļ, bet ļo   vēlētos un, protams, 
kas ir atraduši sev citur jau savas 
mūža mājas.

Katru gadu seniori dodas 
ekskursijā, kuru izplāno garajos 
ziemas vakaros. Šeit ar savu palī-
dzību iesaistās arī pagasts, nodro-
šinot transportu, kā arī senioru 
ikmēneša  kšanās no  ek pagasta 
telpās, pasta mājā, dienas sociālo 
pakalpojumu centra telpās. Pēdē-
jos gados ekskursijās ir apmeklēts 
Likteņdārzs, kamieļu parks „Rak-
ši”, Līvānu S  kla muzejs, arī tepat 
uz vietas ir pabūts pie A. Kaškures, 
apskatot viņas koku un krūmu ko-
lekciju un vēl daudz kur citur. 

Par neatņemamu tradīciju ir izveido-
jusies ciemošanās pie bijušā ciema veča 
tepat Veckalsnavā.

Seniori piedalās arī daudzos pasā-
kumos, kas  ek rīko   blakus pagastos 
un arī novadā. Viens no lielākajiem tā-
diem pasākumiem  ka rīkots novembra 
mēnesī Madonā. Nesen  ka pabūts arī 
skaistā koncertā Ves  enā. Skato  es uz 
šiem cilvēkiem, neliekas, ka viss apstājas 
tad, kad esi aizgājis pelnītajā atpūtā. Tad 

var atrast kaut ko citu un var-
būt pat piepildīt kādu sapni, 
kuram nebija laika strādājot. 
Un vēlreiz  ak  vie un ne  k 
ak  vie seniori, esat gaidī   uz 
 kšanos katra mēneša trešajā 

otrdienā.
Avīzes veidotāja

 Vineta
Foto no L. Kļaviņas foto 

arhīva
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Mūsu sportistu godināšana

Makšķerēšanas čempionāts

Lai cildinātu vietējos spor  stus, 
spor  stu komandas, viņu trenerus par 
ievērojamiem sasniegumiem sportā, kā 
arī sporta darbiniekus par ieguldījumu 
sporta un ak  vā dzīvesveida popularizē-
šanā, 19. janvārī Sarkaņu pagasta tautas 
namā „Kalnagravas” Madonas novada 
pašvaldība organizēja pasākumu „Ma-
donas novada sporta laureāts 2018”, 
kurā atska  jāmies uz pērnā gada novada 
spor  stu sasniegumiem un bū  skāka-
jiem sporta no  kumiem.

Sveicam un lepojamies ar 
kalsnaviešiem un spor  s  em no 
visa Madonas novada un Jēkab-
pils, kuri 2018. gadā guvuši la-
bus panākumus sportā un go-
dam nesuši Kalsnavas vārdu 
Latvijas mērogā.

DĀVIS VINTIŠS – Latvijas 
čempions nakts orientēša-
nās sportā.

KRISTERS ORLOVS – čem-
pionāta fl orbolā U-14. grupā re-
zulta  vākais spēlētājs (65 vār   + 23 
piespēles).

FLORBOLA U16 KOMANDA Latvijas 
fl orbola čempionātā 2. divīzijā U16 grupā 
2. vieta (JĀNIS KALNIŅŠ, SALVIS MEŽĀNS, 
KRISTERS ORLOVS, RENĀRS MĀLNIEKS, 
RENĀTS ŠMATS, MATĪSS MĀLNIEKS, 
MAREKS EZERIŅŠ, RINALDS BĒRZIŅŠ, 
ARTŪRS LIEPIŅŠ, JURĢIS ŠAHNO, MA-
TĪSS KALUPNIEKS, RINALDS DAUGULIS, 
KRISTERS GRIBONIKS, MARKUSS BĒR-
ZIŅŠ, RALFS DUNCIS, RENĀTS CVETKOVS, 
RIČARDS DANIELS PLĀTE un treneri HEL-
MUTS POLIS, KALVIS KOSKEVIČS).

F LO R B O L A 
KOMANDA KALSNAVA – Lat-

vijas čempionāta fl orbolā 2. līga – 2. vieta 
(SANDIJS KALNIŅŠ, HARALDS NIEDRĪTIS, 
AGNIS KAĻVA, SALVIS MEŽĀNS, MAREKS 
DZENOVSKIS, GATIS RIZGIS, RAULS KAL-
NIŅŠ, ENDIJS VESTFĀLS, DĀVIS KRIS-
TARS KOKOREVIČS, MAREKS ARŠVILA, 
EDGARS ZASS, JĀNIS SOLOVJEVS, GVIDO 
VĪTOLIŅŠ, RŪDOLFS OGA, MATĪSS BU-
DOVSKIS, ERVĪNS KOKAREVIČS, MAREKS 
EZERIŅŠ, GVIDO ZIEDS-ZIEDIŅŠ, AGRIS 
LUNGEVIČS, HELMUTS POLIS, GUNTIS 
PREISS, VALDIS EZERIŅŠ, KRISTAPS NO-
VIKOVS).

FK Kalsnava kolek  vs izsaka lielu pa-
teicību Madonas novada pašvaldībai un 
Kalsnavas pagasta pārvaldei par fi nansiā-
lu atbalstu visa gada garumā un rūpēm 
par spor  ska gara uzturēšanu novadā.

Pateico  es jūsu atbalstam, mēs pa-
gastā varam nodarbo  es ar šo hobiju jau 
vienpadsmit gadu garumā, iedvesmojot 
arī pagasta jaunāko paaudzi.

Lai visiem spor  skiem panākumiem 
bagāts 2019. gads! Par jauniem panāku-
miem!

Ga  s Rizgis,
Sporta darba organizators

Foto pārstāvji no U16 un 2. līgas 
komandām

Limbažos Lielezerā  no 2. līdz 3. feb-
ruārim no  ka Latvijas čempionāta zemle-
dus makšķerēšanā otrais posms. Sveicam 
Ingaru Ūdri ar izcīnīto 3. vietu komandu 
vērtējumā Latvijas zemledus makšķerē-
šanas čempionātā. Ingars pārstāvēja ko-
mandu Gards, kura kopvērtējumā ierin-
dojās trešajā vietā iegūstot 46 punktus 
un nozvejotais loms svēra 15,07 kg. 

Pēc trešā posma sacensībām, kuras 
no  ka Jēkabpils pusē Baļotes ezerā ko-
manda „Gards” ieguva ceturto vietu un 
arī kopvērtējuma paliekot cetur  e, bet 
Ingars šo sezonu noslēdza ierindojo  es 
sep  tajā vietā, kopvērtējumā iegūstot 
23,0 punktus un pavisam nozvejojot 
15,058 kg zivju. Vēl ir kur  ek  es, mērķis 
bija nosprausts  kt vismaz sešiniekā, bet 
vēl jau priekšā citas ziemas.
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Gada sākums 
bibliotēkā

Jaunais gads ir sācies ar jauniem pa-
kalpojumiem bibliotēkas lasītājiem. No 
2019. gada 6. janvāra Kultūras informā-
cijas sistēmu centrs un SIA „Tieto Latvi-
ja” sadarbībā ar apgādu „Zvaigzne ABC” 
pašvaldību publisko bibliotēku lasītājiem 
visā Latvijā piedāvā jaunu pakalpojumu, 
nodrošinot iespēju bez maksas lasīt lat-
viešu autoru e-grāmatas  ešsaistē mobi-
lajā ierīcē vai datorā.

Pakalpojums „3td e-GRĀMATU bib-
liotēka” ir pieejams  kai reģistrē  em 
bibliotēku lasītājiem (ar bibliotēkas izvei-
dotu grāmatu rezervēšanai Alise katalo-
gā a  ālinātās piekļuves lietotāja kontu) 
 mekļa vietnē www.3td.lv , kur sadaļā 

„Par e-grāmatu bibliotēku” atrodama arī 
plašāka informācija par reģistrēšanās un 
lasīšanas nosacījumiem.

Šobrīd lasītājiem  ek piedāvā   vai-
rāk nekā simt „Zvaigznes ABC” izdevumi 
(galvenokārt daiļliteratūra) – gan latviešu 
literatūras klasika (Apsīšu Jēkabs, Jānis 
Ezeriņš u.c.), gan mūsdienu autoru dar-
bi, kuri iemantojuši lasītāju atzinību, tai 
skaitā Vladimira Kaijaka „Enijas bize”, 
„Zem Marsa debesīm”, „Nārbuļu dēli” un 
„Man  nieki”, kas pamatā populārajam 
televīzijas seriālam „Likteņa līdumnieki”, 
tāpat kinorežisora Aivara Freimaņa „Kat-
ls”, Ingunas Baueres biogrāfi skie romāni, 
latviešu fantāzijas un detek  vžanra sace-
rējumi.

Ar šo pašu piekļuves kodu jūs varat 
darbo  es ar h  ps://madona.biblioteka.
lv/Alise/lv/home.aspx, varat pārbau-
dīt, vai esat savlaicīgi nodevis grāmatas, 
meklēt interesējošo izdevumu, pasū  t 
to, apska  t grāmatu jaunumus.

Tāpat Kalsnavas pagasta bibliotēkas 
lasītājiem ir iespējams a  ālinā   piekļūt 
bezmaksas h  ps://www.letonika.lv/lite-
ratura/default.aspx datubāzei, kur lasīta-
vā iespējams lasīt latviešu literatūras kla-
sikas darbus, pasakas un kultūras kanonā 
ietvertos daiļdarbus. 

Izmantojiet izdevību savos mājas 
datoros un citās viedierīcēs  paņemt līdzi 
bibliotēku, un izmantot brīvo laiku ne  -
kai spēlēm, bet arī lasīšanai.
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Adiet, meitas, ko adiet, cimdus, zeķes noadiet
Ziema ir rokdarbu darināšanas laiks. Kal-

snavas pamatskolas skolniecēm no 5. līdz 9. 
klasei mājturības un tehnoloģiju stundās  ek 
ierādītas pirmās prasmes dažādu priekšmetu 
adīšanā, šūšanā, izšūšanā, latvju rakstu zīmju 
nozīmīgums, to izpēte, arī vēsturiskā izcelsme, 
konstruēšana, kompozīcija, zīmēšana (vizuālās 
mākslas stundās ), kā arī savstarpējais dažādu 
rokdarbu tehniku apvienojums jeb sintēze. Tā-
pēc ceturtdien, 17. janvārī, skolnieces projekta 
„Skolas soma” ietvaros kopā ar skolotājām M. 
Grīgu un S. Kukāri apmeklēja Madonas novad-
pētniecības muzeju.

Meitenēm bija iespēja apska  t kalsnavie-
tes gobelēnmākslinieces Ilmas Austriņas un 
viņas meitas Daces Austriņas personālizstādi 
„Gobelēns un mode”.  Lielākajai daļai skolnie-
ču šis bija pirmais priekšstats par gobelēnu un, 
pārrunājot redzēto, uzzināju, ka meitenēm  e 
ir šķituši ļo   interesan   un pievilcīgi.

Ar savu krāsainību pārsteidza  rakstaino 
cimdu izstāde, kur goda vietā  ka celtas latvju 
rakstu zīmes. 

Meitenes iesais  jās divās muzejpedago-
ģiskajās nodarbībās: par Mono  piju jeb zīmē-
juma nospieduma tehniku un nodarbībā par 
apģērba un apavu vēsturisko a   s  bu laika 
gaitā.

Skolniecēs lielu interesi izraisīja rotaļlietu 
izstāde, kuru vairāku gadu garumā ir vācis ko-
lekcionārs no Bauskas puses. 

Ir liels prieks, ka radās šī brīnišķīgā iespēja 
ielūko  es mākslinieku, rokdarbnieku un aiz-
rau  gu cilvēku daiļradē!

Savukārt tuvojo  es Ēnu dienai, kas savu 
popularitā   notur jau vairāku gadu garumā, 
mūsu skolā 4. februārī viesojās radoša perso-
nība, gobelēnmāksliniece Ilma Austriņa, kura 
iepazīs  nāja skolnieces ar teks  lmākslinieka 
arodu.

Idejas un oriģinālās domas māksliniece 
rod dabā, saulrietā, labības laukā, gadalaiku 
maiņā un ierosmi dod arī Veckalsnavas ezers. 

Teks  lmāksliniece iepazīs  nāja ar darba 
gaitu. Vispirms ir iecere, tad top kompozīcija, 
dziju krāsošana un citu materiālu sagatavo-
šana, tad dzijas  ek ies  prinātas stellēs un 
tā palēnām top skaistais mākslas darbs. Dažs 
gobelēns dzimst  kai pēc gada, jo šis darbs ir 
laikie  lpīgs.

Māksliniece meitenēm demonstrēja savas 
gobelēnu ideju skices, noaustos paraugus un 
fotoa  ēlus, kuros a  ēlots materiāla sagatavo-
šanas process.

Ļo   pa  kami, ka māksliniece Ilma Austri-
ņa dalījās savā daiļradē! 

Teksts un foto Sandra Kukāre,
Kalsnavas pamatskolas skolotāja 
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Kalsnavas bērnu un jauniešu inicia-
 vu centrs „UP’s” iesoļojis jaunajā 2019.

gadā. Ko šis gads nesīs? Kāds tas būs? 
Vai tas būs izdevies? Šādi un vēl dažādi 
jautājumi nomoka pārkāpjot gadu mijas 
slieksni, bet, draugi, tas ir atkarīgs  kai 
un vienīgi no mums pašiem, cik ļo   ak  -
vu un piepildītu gadu gribēsiet veidot,  k 
izdevies tas būs. Mēs BJIC „UP’s” nemai-
nīgi rūpēsimies par ak  vitātēm bērniem 
un jauniešiem. Ja esi gatavs lekt un pie-
vieno  es mūsu šī gada piedzīvojumu ka-
ruselī un do  es ar mums galvu reibinošā 
braucienā, lec  k iekšā un dodamies!

Jaunā gada pirmās nedēļas pie 
mums BJIC „UP’s” paskrējušas nemanot. 
Tās nesušas dažādas kopīgas ak  vitātes, 
a   stot mūsu kompetences kā radošajā, 
tā komandas darba organizēšanā. Savu 
gadu iesākām ar sadraudzības pasāku-
mu, kopā ar Ļaudonas jauniešu centra 
„Acs” jauniešiem un jaunatnes darba 
organizatoriem. 11. janvārī divās piepil-
dītās stundās, caur neformālās izglī  bas 
ak  vitātēm, dažādiem komandu saliedē-
jošiem uzdevumiem iepazinām cits citu. 
Tikšanās izrādījās par īsu, jo ko runāt un 
darīt bija vēl daudz, tāpēc noteik   plāno-
sim kādu atkārtotu  kšanos, šoreiz, var-
būt, Ļaudonā. 

15. janvārī pie mums virmoja rado-
ša enerģija. Jauniešu centrā gatavojām 
savus kalendārus – plānotājus. Katram 
mēnesim  ka piemeklē   atbilstoši a  ēli, 
iekrāso   svarīgākie datumi un nospraus-
  šī gada mērķi. Kalendāri sa-

nāca krāšņi un radoši. Katrs 
unikāls un ar savu „odziņu”. Kā 
atzina paši radošās nodarbības 
dalībnieki, šādas, prak  skas 
pašu gatavotas lietas ir ar daudz 
lielāku pievienoto vēr  bu. Pal-
dies dalībniekiem par radošo 
kopā būšanu. 

18. janvārī kopā ar Kalsnavas 
pamatskolas līdzpārvaldes ak  vis-
 em – Dagniju, Samiju, Viktoriju, 

Kristu un Brendonu devāmies uz 
Madonas novada jauniešu domes 
atklāto sēdi. Sēdes ietvaros guvām 
ieskatu MNJD šogad plānotajās ak-
 vitātēs un veicinājām sadarbību, 

kas rezultējās ar to, ka jau februāra 
beigās MNJD plāno savu informa  vo 
izbraukuma braucienu uz Kalsnavu. Par 
datumiem un  kšanās vietu vēl ziņosim. 

20. janvārī – Vispasaules starptau  s-
kajā sniega dienā, iesais  jāmies ak  vitā-

BJIC „UP’s” GADS IESĀCIES AKTĪVI

tēs ko organizēja LVM Kalsnavas arborē-
tums. Kopīgi pavadīts laiks, skaistā ziemas 
dienā, ir tas, kas pēc produk  vas nedēļas 
nepieciešams. Kalsnavas arborētums bija 
parūpējies par dažādām interesantām 

ak  vitātēm. Mēs BJIC „UP’s” pieslēdzā-
mies pie dāžādām organizatoriskām lie-
tām un varējām dalī  es savā pieredzē, 
organizējot Sniega dienu iepriekš. Paldies 
par kopā būšanu, mums pa  ka. 
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FK KALSNAVA  playoff  no savas grupas iziet kā 2. vietas komanda un pre  niekos 
stāsies Rietumu līgas 3. vietas komanda FK Jūrmala, ar kuru  ekamies spēlēs līdz 2 
uzvarām.

AICINĀM VISUS KOMANDAS ATBALSTĪTĀJUS 15. martā mājas spēlē.

23. janvārī teicām datoriem un tele-
foniem „Nē”! Un spēlējām un iepazinām 
dažādas galda spēles, kuras ikdienā, var-
būt,  k bieži ne  ek spēlētas. Iepazinām 
spēļu noteikumus, iemācījām savu mīļā-
ko spēli un pavadījām lieliski laiku. Sadar-
bībā ar Madonas bibliotēku mums  ka 
dota iespēja izspēlēt lielās spēles – Riču 
raču un Trāpi mērķi, kā arī likt lielās puz-
les ar Madonas ainavām. 

Pirmās nedēļas pa  esi košas. Uz  k-
šanos citās ak  vitātēs.  

Darba laikam lūgums sekot līdzi BJIC 
„UP’s” mēneša plānos. 

Ga  s Teilis,
Jaunatnes darbinieks
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Tik mirkli dzīve zied – 
tad gaist kā tvaiks.
Un plūst kā upe prom uz 
vakariem.

Mūžībā aizgājušie 
Ilmārs Rūlie  s –  57 gadi
Zina Pakārkle – 63 gadi
Pēteris Platais – 52 gadi
Milda Stepanova – 73 gadi
Pēteris Morozovs – 82 gadi
Skaidrīte Garkalne – 88 gadi
Velta Ogriņa – 83 gadi

Izsakām līdzjū  bu tuviniekiem

Mūsu pateicība apbedīšanas fi r-
mai „Ozīriss” par kvalita  viem apbe-
dīšanas pakalpojumiem.

Izsakām vislielāko pateicību Kal-
snavas pagasta sociālajai darbiniecei 
Ilonai Vagoliņai par ātro, opera  vo 
rīcību bēru organizēšanas un norises 
jautājumos. Paldies par izjustajiem 
atvadu vārdiem un ziediem.

Paldies Lilitai Kļaviņai par sniegto 
palīdzību bēru norises laikā.

Paldies pastniecei Līgai Ģēģerei 
ar dzīves biedru un visiem pārējiem, 
kas bija kopā ar mums, izvadot Veltu 
Ogriņu mūžības ceļā.

Tuvinieki Baldonē.

IEEJA – 2 eiro

19. un 26. martā
Lieldienu pieaugušo radošās 

darbnīcas 

21. aprīlī  
Kalsnavas kultūras namā

Lieldienas Kalsnavā
Ak  vitātēs bērniem un 

ģimenēm 
Sīkāka pasākumu informācija 

sekos.
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