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Priekam ir saules mirdzums,
Priekam ir zelta sirds,
Priekam ir siltas rokas,
Un smaids, kas acīs mirdz.
Priekam ir viegli spārni,
Priekam – vārdi, kas san, 
Priekam ir gaita kā deja,
Un dziesma kā pasaka skan.

Sveicam šā gada 
pirmos divus 

jaundzimušos un 
viņu vecākus!

Misenīca 
Savu tecējumu tā sāk kā maza urdziņa starp Itēm un Liepniekiem. 

Re   kurš zina, ka šai mazajai straumītei ir arī nosaukums. Šķērsojot  -
rumus un mazus meža ielokus, ātri krusto ceļu Jāņukalns – Veckalsnava 
un tālāk skrienot pa mežu gar Misēnu mājām droši savu tecējumu tur 
uz Bērzaunes upi, kur netālu pie Alužēnu mājām arī noslēdzas vientuļais 
ceļojums uz jūru, tālāk jau turēsies lielajām māsām pie sāniem. Kaut 
upīte ir maza, tās krastos mēs varētu izlasīt daudz skaistu dabas raks  -
tās grāmatas lappušu. Un tur nav slēpjami ne vārdi, ne skaits, ne pēdu 
nospiedumi, ko atstājis tās krastā kāds izslāpis zvērs vai putns. Tur visu 
var izlasīt gan ziemas spelgonī, gan pavasara smaržās, vasaras mierīga-
jā klusumā un rudens miglas vakaros. Daba ļauj lasīt savu grāmatu, bet 
mums savējo… 

Mēs viens otram blakus iepī  
Ar neredzamām saitēm…
Tu caur mani
Un es caur tevi
Kā vasara
Izplaukt un izziedēt varam.
Sveicam Birutu un Arvīdu 

Jokstus skaistajā kāzu 
jubilejā!

Draugi, kaimiņi, paziņas un 
pārējie kalsnaviešiAļņu pāris pusdieno. Foto – Vineta Vorslova

Bērniem ziemas prieki. Foto – Linda Ūdre-Rizga.
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Madonas novadā katrā pagastā izveidotas 
īpašumu uzturēšanas nodaļas

Lai nodrošinātu efek  vāku pašval-
dības iestāžu un teritorijas uzturēšanas 
saimniecisko darbību Madonas pilsētā un 
novada pagastos, ar 2018. gada 1. janvāri 
ir stājies spēkā Madonas novada pašval-
dības domes lēmums par izmaiņām Ma-
donas pilsētas un pagastu pārvalžu štatu 
sarakstos.

Arī Kalsnavas pagastā izveidota īpa-
šumu uzturēšanas nodaļa, kas koordinē 
visu pagasta iestāžu – Kalsnavas pagas-
ta pārvaldes, Kalsnavas pamatskolas, 
PII „Lācī  s Pūks”, Kultūras nama un BJIC 
„UP’s” saimniecisko darbību. Tiek uzrau-
dzīta pagasta teritorija. Nodaļas darbinie-
ki rūpējas par  riem celiņiem, aizauguša-
jām grāvmalām, pagasta kapu teritorijas 
uzkopšanas darbiem un  ra piemāju 
pašvaldības īpašumus, kas neatrodas citu 
apsaimniekotāju pārziņā.

Šāda veida lēmuma mērķi un galve-
nie ieguvumi ir:

Iestāžu vadītāji  ek atslogo   no 1. 

saimnieciskās darbības veikšanas iestādē, 
dodot iespēju vel  t vairāk laika iestādes 
pama  unkciju kvalita  vai nodrošināšanai 
(izglī  ba, kultūra, sociālais darbs, u  .).

Īpašumu uzturēšanas nodaļā 2. 
esošie darbinieki (sētnieki, remontstrād-
nieki, šoferi, apkopēji) pēc vajadzības ar 
viena vadītāja rīkojumu var savstarpēji 
aizvietot viens otru slimības, atvaļināju-
ma, prombūtnes laikā, ko nevar nodroši-
nāt, ja darbinieki ir darba a   ecībās dažā-
dās iestādēs.

Koncentrējot vienā dienestā 3. 
remontstrādniekus, nevis sadalot tos at-
sevišķi pa iestādēm, un aprīkojot ar atbil-
stošu tehnisko nodrošinājumu, var plān-
veidīgi kvalita  vāk veikt remontdarbus, 
bojājumu novēršanas darbus iestādes.

Ilgtermiņā, a   stot un pilnvei-4. 
dojot Īpašumu uzturēšanas nodaļas, 
varēs tās nodrošināt gan ar kvalita  vu 
materiāltehnisko bāzi, gan maksāt konku-
rētspējīgu atalgojumu speciālis  em, gan 

veikt dažāda veida darbus ātri, kvalita  vi, 
profesionāli.

Īpašumu uzturēšanas nodaļu iz-5. 
veide un pārveide (novadā ir pagas  , tajā 
skaitā arī Madonas pilsēta, kur šāda no-
daļa jau darbojas) ilgtermiņā ļaus ietau-
pīt novada pašvaldības budžeta līdzekļus, 
kurus varēs novirzīt dažādu citu nozīmīgu 
funkciju un ak  vitāšu veikšanai. 2018.
gadā šāda pārstrukturizācija novada bu-
džetā ļauj ietaupīt nepilnus 100 tūkstošus 
EUR.

Janvāris ir pirmais mēnesis, kurā 
jaunā sistēma visā novadā kopumā sāk 
funkcionēt. Pašvaldības vadība un pār-
valžu vadītāji ak  vi sekos līdzi šī modeļa 
ieviešanas procesam, nepieciešamības 
gadījumā to uzlabojot un pilnveidojot, lai 
panāktu maksimāli labu rezultātu. 

Īpašumu uzturēšanas nodaļa neveic 
SIA „Kalsnavas komunālā uzņēmuma” 
pakalpojumus.

Madonas novada 
pašvaldības Sociālais 
dienests aicina darbā
sociālās palīdzības organizatoru 
Kalsnavas pagastā (pilna slodze uz 
nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentam:
iegūta vismaz pirmā līmeņa augstākā iz-

glī  ba; izglī  ba sociālās palīdzības organizatora, 
sociālā aprūpētāja vai sociālā rehabilitētāja spe-
cialitātē  ks uzska  ta par priekšrocību (var būt 
pēdējā kursa students);

pieredze un prasmes darbā ar cilvēkiem; 
pieredze darbā sociālajā jomā  ks uzska  ta par 
priekšrocību;

prasme darbā ar datortehniku.
Galvenie veicamie pienākumi:

nodrošināt  sociālo pakalpojumu un pa-
līglīdzekļu pieejamību;

sociālās palīdzības sniegšana (dokumen-
tu pieņemšana, ienākumu un resursu izvērtēša-
na, apsekošana dzīvesvietā, sociālās palīdzības 
piešķiršana) Kalsnavas pagasta iedzīvotājiem.

Darba samaksa    EUR 585,00 mēnesī.
Pieteikumu, mo  vācijas vēstuli, CV un iz-

glī  bas dokumentu kopijas iesniegt Madonas 
novada pašvaldības Sociālajā dienestā Madonā, 
Parka ielā 4, līdz 15.03.2018. (vai elektroniski pa 
e-pastu socialais.dienests@madona.lv). 

Informācija pa telefonu  64 807 291.

Kalsnavieši droši vien pamanījuši rosību pie BJIC „UP’s” –  nobruģētas 
taciņas, izveidotas uzbrauktuves, pirmā stāva telpās no  ek rosība. Pavisam 
drīz šeit  ks piedāvāts jauns pakalpojums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
vecākā gadagājuma cilvēkiem un māmiņām ar bērniem – centriņš kā pul-
cēšanās vieta.

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu un 
Madonas novada fondu īsteno projektu „Sociālo pakalpojumu uzlabošana 
Madonas novada Kalsnavas pagastā”, Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2204-
000002.

Projekta ietvaros Jaunkalsnavā centrā Vesetas ielā 4 paredzēts izveidot 
dienas sociālo pakalpojumu centriņu, kas paredzēts cilvēkiem ar invaliditā-
 , funkcionāliem traucējumiem un vecākā gada gājuma cilvēkiem, kā pul-

cēšanās vietu ikdienā.
Šobrīd projekta ietvaros noris būvniecības darbi, kas paredz atjaunot 

telpas – izbūvēt plašas telpas ak  vitāšu norisei, izveidot virtuvī  , tuale  , 
dušu cilvēkiem ar kus  bu traucējumiem. Ārā pie ēkas ir veikta jauna trotu-
ārā celiņa izbūve, kāpnes, kā arī  ks nodrošināta nokļūšana pakalpojuma 
centrā ar ra  ņkrēsliem. Paredzēts iegādā  es arī mēbeles, pufus, mūzikas 
atskaņotāju un speciālo aprīkojumu, kas atvieglos pārvietošanos cilvēkiem 
ar kus  bu traucējumiem.

Būvdarbus projekta ietvaros veic SIA „Heta Būve”, būvuzraudzību no-
drošina SIA „Trast Būve”, aprīkojums iegādāts no SIA „Semicom”, SIA „ALB”, 
SIA „Florence” un SIA „Sarmo”.

Informāciju sagatavoja: Indra Kārkliņa

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Dienas sociālo pakalpojumu centra 
izveide Jaunkalsnavā
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17. februārī uz lie-
lo Sniega dienu aicināja 
Kalsnavas kultūras nams 
un BJIC „UP’s”. Sniega 
dienas mērķis ir dot bēr-
niem un viņu vecākiem 
iespēju iepazīt un arī 
izmēģināt visdažādākās 
ak  vitātes uz sniega. Ie-
spēja izbaudīt prieku un 
radīt pa  kamas atmiņas, 
kā arī radīt iedvesmu 
turpināt nodarbo  es ar 
ziemas ak  vitātēm arī 
nākotnē. Sniega dienas 
mērķis nav noskaidrot vai atlasīt nākamos 
čempionus, bet gan dot iespēju bērniem 
un arī viņu vecākiem pārliecinā  es, ka ak-
 vitātes uz sniega var kļūt par viņu ikdienu, 

kas sniedz pozi  vas emocijas un nodrošina 
veselīgu dzīvesveidu. 

Rītu sākām ar dažādām individuālām 
ak  vitātēm – „Smagais cimds”, „Krāsainais 
sniegs”, „Sniega boulings”, „Vadi piku” un 
„Trāpi nu”. Kā arī ļāvāmies ziemas priekiem, 
laižo  es no kalna ar dažādiem braucama-
jiem. Dienas gaitā mazākie  ka aicinā   vei-
dot savu krāsaino zīmējumu sniegā. Rezul-

Cienījamie lasītāji un lietotāji, esiet sveicināti ne vien jaunajā 
kalendāra gadā, bet arī jaunajā bibliotēkas darba gadā

Aizvadītajā gadā bibliotēkas krājums ir 
papildināts ar 265 jauniem monogrāfi ska-
jiem izdevumiem. Jums ir iespēja a  ālinā   
uzzināt, vai jūs interesējošā grāmata ir uz 
vietas, lietojot elektronisko kop katalo-
gu h  ps://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/
home.aspx . Tāpat ir iespējams saņemt uz-
ziņu pakalpojumu ne  kai uz vietas, bet arī 
elektroniski kalsnava.bibl@inbox.lv. 

Bibliotēkas pastāvīgais darba laiks 
pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās 
8.30 – 17.00 (ar pārtraukums 13.00 – 
13.30), otrdienās 8.30 – 18.00, piektdienās 
8.30 – 17.00. Trešdienas ir dienas, kad  ek 
plāno   un veik   reģionālās bibliotēkas un 
citur rīkoto semināru apmeklējumi, darbs 
pie krājuma kārtošanas un tehniski darbi, 
bet nekad ne  ek a  eikta lasītāju apkalpo-
šana, ja tādi ir. Pagājušais gads iezīmējies ar 
bibliotēkai nozīmīgu no  kumu, no augusta 
līdz šā gada martam  ek apmeklē   kursi 
LNB, lai iegūtu atbilstošu teorē  sko zinā-
šanu bagāžu mūsu bibliotēkas a   s  bai un 
pastāvēšanai. Tāpēc šogad no 19. līdz 23. 
martam bibliotēka vēl nedēļu  ks slēgta. 
Kā vienmēr jūsu ēr  bām laipni pakalpos 
pagasta pārvaldes darbinieces, lai nebūtu 
atnestās grāmatas jānes atpakaļ. 

Šis gads ir iesācies ar jaunu grāmatu 
sū  jumu, pavisam 26, tās  ek nodotas jūsu 

vērtējumam:
Bērnu un jauniešu auditorijai – 

M.Cielēnas dzejoļi „Pa īstam un pa jokam”, 
K.Kresidas „Kā pieradināt pūķi.” Iznāku-
si I.Paklones tulkotā „Lielā grāmata par 
Madaru”un pašas „Okeāns un tuksnesis”. 
Pašiem mazākajiem kopā ar vecākiem sais-
toša varētu būt R.Dorisas „Ko mēs ēdam?”.

Arī pieaugušajiem lasītājiem ir dažā-
du žanru jaunās grāmatas – A. Azimova 
„Fonds”, A.Danilāna „ Dzīvo vesels!”, G. 
Rača „365. 2. daļa” , D. Rukšanes „Latvis-
kais laimes kods”, V. Selecka „Kolimas asi-
ņainais zelts”

Savu lasītāju gaida Š. Linkas „Izvēle”, 
Dž. Grišama „Teodors Būns – bēglis”, D. 
Dreikas „Savējie”, G. Roberta „Kalna ēnā” 
(„Šāntarāma” turpinājums), S. Klēras „Ne 
gluži ideāla ģimene”, M. Zālītes „Paradīzes 
putni”.

Gribu atgādināt, ka grāmatu lasīšana 
bibliotēkā ir arī jūsu ekoloģiskās domāša-
nas atspoguļojums, jo, izmantojot bibliotē-
kas krājumu, jūs neradāt liekus atkritumus, 
turklāt ieekonomējat. Aicinu pārska  t sa-
vus plauktus un atnest bibliotēkas grāma-
tas, kuras ilgāku laiku jau turētas mājās, 
grāmatām un žurnāliem mājās nebūtu jā-
uzkavējas ilgāk par mēnesi. Protams, grā-
matām, īpaši populārajām, ir izveidojusies 

rinda, tāpēc aicinu ikvienu lasītāju ievērot 
grāmatu atdošanas termiņus vai raks  ski 
uz e-pastu, vai telefoniski 64807251 paga-
rināt grāmatas lasīšanas termiņu. Cienīsim 
viens otru! Izrādīsim cieņu arī grāmatai un 
nākamajiem tās lasītājiem, to mājās ievā-
kojot. Grāmatai nav cilvēka mūžs, bet to-
mēr to var lietot pie  ekoši ilgi. 

Kopš pagājušā gada krietni ir papildi-
nājies abonētās preses plaukts. Kār  ba nav 
mainījusies – mēneša jaunie žurnāli  ek 
izsnieg   lasīšanai uz vietas, vecākie līdzi uz 
mājām. Šogad s  ngri pieturēsimies pie šo 
noteikumu ievērošanas! Bibliotēkā lasāmi 
„Prak  skais Latvie  s”, „Deko”, „Ir”, „Ievas 
Stās  ”,  „Taka”, „Čaklās Rokas”, „NRA”, „An-
nas Psiholoģija”, „Ievas Dārzs”, „Agro Tops”, 
„Ievas Padomu Avīze”, „Ieva”,  „100 Labi 
padomi”, „Santa”, „Domuzīme”, „Sports”, 
„Pa  esā Dzīve”, „Citādā Pasaule”, „Dari 
Pats”, „Dārza Pasaule”, „Ievas Veselība”, 
„Mājas Viesis”, „Mistārija”, „Ievas Virtuve”, 
„Lilit”, Ilustrētā Zinātne”, Ilustrētā pasaules 
Vēsture”, „Ilustrētā   Junioriem”, „Veselība”, 
„ Prak  skā Astroloģija”, „Sestdiena”, „Una”, 
„Prak  skie Rokdarbi +Pielikumi”.

Pa  kami jūs satapt un gaidīt mūsu bib-
liotēkā! 

Iluta Puzāne

Lielā sniega diena Kalsnavā

tātā viss kalns bija krāsu 
un dažādu interesantu 
zīmējumu pilns. 

Gaidītākais dienas 
no  kums bija „Ragaviņu 
tālbrauciens”, kura ietva-
ros vairāku kategoriju ragaviņu konkurencē 
 ka noskaidrots tālākais braucējs. Prieks 

gan mazajiem, gan vecākiem, kas arī ļāvās 
nobraucieniem un ziemas prieku ķeršanai. 

„Ragaviņu rallijs”, šogad  ka veidots 
kā sprinta brauciens, 300 m garumā. Gāja 
raibi, vecāku izturība  ka pārbaudīta. Kā 

ātrākie skrējēji fi nišēja Solovjevu ģi-
mene. 

Dienas noslēgumā ikgadējais 
„baskāju skrējiens”. Kurā dalību 
ņēma 8 gan lieli, gan mazi skrējēji. 

Paldies ikvienai ģimenei un ak-
 vistam par dalību. Diena pavadīta 

pozi  vām emocijām pilni. Ziema vēl 

nebeidzas, notrauciet putekļus no savām 
ragaviņām un steidziet izbaudīt kopā būša-
nas un ziemas prieku. 

Paldies brīvprā  gajām meitenēm – Sa-
mijai, Viktorijai, Meldrai un Sigitai. 

Jaunatnes darbinieks, kultūras 
metodiķis – Ga  s Teilis



4 Kalsnavas avīze  2018. gada janvāris – februāris

1. klases „Svētki Pasaciņai”
Uzmanību, uzmanību, uzmanību! 

Pie mums Kalsnavā 9. februārī no  ka zili 
brīnumi! Un, kur tad  e brīnumi slēpjas? 
Pasakās! Tā arī mēs, 1. klases skolēni ar 
audzinātāju Sandru, meklējām brīnu-
mus, iepazīstot dažādus pasaku tēlus un 
izceļojot cauri vairākām pasakām. 

Tā kā Ābeces gudrības jau esam iepa-
zinuši, rīkojām „pirmīšu” svētkus. Šoreiz 
ielūkojo  es teātra pasaulē, iestudējām 
ludziņu par brašo Sprīdī  , kurš drosmīgi 
devās laimi meklēt, savā ceļā sa  ekot: 
Sniega karalieni, Sniegbal   , sep  ņus 
rūķīšus, gariņus un Pelnrušķī  . Plašajos 
pasaules ceļojumos Sprīdī  s saprata, ka 
savā dzimtajā pusē – Laimīgajā zemē, ir 
vislabāk. Un mājup atgriežo  es viņu jau 
gaidīja Lienīte. 

Pie 1. klases cie-
mos bija ieradušies 
bērnudārza audzēkņi 
– sagatavošanas gru-
piņa „Taurenīši”, ar 
pa  ešām interesantu 
bērnu dzejas iestu-
dējumu. „Kāpēcīšu” 
klase mūs pārsteidza 
ar aizraujošu pasaku 
par kaprīzo modeli. 2. 
klases skolēni mūzi-
kas skaņās iedzīvināja 
roku lelles. Dziesmu 
„Pieci pirks  ņi” mums 
vel  ja 3. klase un 4. klases skolēni vēlē-
ja, lai viss no  ek un piepildās, dāvinot 
mums milzīgu, rozā draudzības balonu. 
Mēs guvām daudz mīļu vēlējumu, saldu 
dāvaniņu un pozi  vu emociju. 

Skolā pie mums paciemojās PII „Lā-
cīša Pūka” audzinātājas Dzintra un Ināra, 
kuras dārziņa gaitās ielika bērnos ne ma-
zums enerģijas, dzīves gudrības, labes  -
bas, atrak  vitātes un mīles  bas. Savukārt 
mazie bērnudārznieki ar savu nākamo 
skolotāju Maritu un 4. klases skolēniem 
devās uz skolu, kur sporta zālē 
no  ka draudzības stafetes, bet 
pēc tam iepazina klasi, kura 
septembrī kļūs par savējo.

Ar to vēl brīnumi nebei-
dzās! Skolā bija ieradusies vis-
īstākā lapsa, kurai no ķepām 
bija pasprucis un pazudis Kuku-
lī  s. Arī mēs lūkojāmies apkārt, 
kur viņš varētu būt palicis, bet 
nekā... Tomēr lapsa bija ļo   
dāsna un sacienāja visus ar gar-
diem našķiem.

Visas dienas garumā bija iespē-
jams aplūkot izstādi „Mana mīļākā 
grāma  ņa”. 1. – 4. klašu skolēni un 
„Kāpēcīši” atnesa savu mīļāko grā-
ma  ņu. Varēja pavērot un pašķirs  t, 
cik tās ir daudzveidīgas. 

Uz mūsu svētkiem bija ieradu-
sies pavisam īsta grāmatu feja – bib-
liotekāre Iluta, ar aicinājumu atrast 
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Ēnu dienas Kalsnavas pamatskolā

Raganu slotu balle

laiku pavieso  es grāmatu 
vals  bā un uzdāvināja katram 
skolēnam kādas pasakas ilus-
trāciju krāsošanai.

Mēs sakām lielu Paldies: 
mūzikas skolotājai Ilgai par 
skanīgajām dziesmām, No-
rai un Ga  m par viesmīlīgo 
uzņemšanu kultūras namā 
un mūzikas atskaņošanu, 
bibliotekārei Ilutai par laika vel  šanu 
mums savā darba dienas ritmā, sākum-
skolai un „Kāpēcīšiem”  ar audzinātājām 
par jaukajiem priekšnesumiem, skolas 
direktorei Guntai par atzinīgajiem vār-
diem un pārsteigumiem, mazajiem bēr-
nudārzniekiem un audzītēm par mundro 
un drosmīgo uzstāšanos, kā arī audzinā-

Kā jau katru gadu, Kalsnavas 
pamatskolas vecāko klašu skolē-
ni izvēlas ēnot sev interesējošās 
nākotnes profesijas pārstāvjus. 
Šogad izvēle bija gana raiba. 
Dažas meitenes bija izvēlējušās 
tuvāk iepazīt bērnudārza audzi-
nātājas profesiju, puiši saņēma 
drosmi un pieteicās Madonas 
ugunsdzēsēju depo uzzināt ko 
vairāk par šo grūto, atbildīgo un 
reizēm pat bīstamo profesiju.  Arī 
mūsu skolas absolvente fi ziote-
rapeite Krista Kupča nepalika bez 
mazas ēnas no 9. klases, viņai to 
bija pavisam piecas, arī no citām 
skolām. Bērni  k cī  gi sekoja līdzi no  eko-
šajam Madonas slimnīcā, ka neatlika pat 
laika bildēm. Mazliet nepaveicās zēniem, 
kuri vēlējās ēnot meža tehnikas profesijas 
pārstāvjus, šeit pirmajā vietā bija darba 

drošība un tuvāka izpēte izpalika. 
Ēnu dienā arī jaunatnes darbinie-

ka profesiju tepat Jaunkalsnavā  ēnoja 
četras ēnas. Kalsnavas pamatskolas au-
dzēkņi Adriana, Patrīcija un Harijs, kā arī 

Madonas Valsts ģimnāzijas au-
dzēkne Adrija. Diena izvērtās ļo   
piesā  nāta un ak  va. Rīta cēlienu 
iepazina un centās saprast, ko dara 
jaunatnes darbinieks, kādi ir tā 
galvenie pienākumi, kāda izglī  ba 
un prasmes nepieciešamas. Tika 
veidotas jaunie  m draudzīgas pa-
sākuma idejas, kā arī iepazītas afi -
šu veidošanas programmas. Ēnas 
izrādīja interesi, uzdodot dažādus 
jautājumus un cenšo  es izpildīt 
uzdotos uzdevumus ar lielu rūpī-
bu. Dienas gaitā uzzināja un katrs 
pats izmēģināja, kā ir būt jaunat-
nes darbiniekam. Lai izdodas virzī-

 es uz augs  em mērķiem, kas zin, varbūt 
nākotnē kļūt par ak  vu jaunatnes darbi-
nieku – novēlēja savām ēnām Ga  s Teilis.

Materiālu sagatavoja Vineta Vorslova

Sveicam un lepojamies ar Ingaru 
Ūdri, kurš 3 posmu kopvērtējumā ie-
guvis augsto 5. vietu ap 60 vīru konku-
rencē Latvijas Čempionātā zemledus 
makšķerēšanā atstājot pasaules izla-
ses sastāva spor  stus aiz sevis.

Līdz godalgotajai vietai tomēr 
pietrūka pavisam,  pavisam nedaudz, 
iespējams pat par kādām pāris ziv  -
ņām...

Ingars savulaik bijis Latvijas jau-
natnes čempions.

Kalsnavas zemledus makšķerēša-
nas līdzjutēji

tājām Dzintrai un Inārai, ka paviesojās 
pie mums.

Paldies 1. klases bērnu vecākiem 
par atbalstu!

Vēlreiz sirsnīgs Paldies visiem un uz 
SADARBĪBU!

1. klases audzinātāja Sandra Kukāre
Foto: Nora Kampe
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Jaunumi Kalsnavas bērnu un jauniešu iniciatīvu 
centrā „UP’s 

Kalsnavas bērnu un jauniešu 
inicia  vu centrā „UP’s” jaunais gads 
sācies saldi un atrak  vi. 

30. janvārī aicinājām uz „Vafeļ-
balli”. Kā jau var nojaust pēc nosau-
kuma, galvenais akcents šajā pasā-
kuma  ka likts uz vafelēm. Bet tā 
viss nebija, pasākums bija bauda gan 
garšu, gan emociju kārpiņām. 

Dalībniekiem ierodo  es,  e  ka 
aicinā   aizpildīt trīs plakātus minot 
tajos pasākumus, kādus šajā gadā 
vēlas, ideju ir daudz, sākot no nakš-
ņošanas jauniešu centrā, beidzot ar 
karaoke dziedāšanas vakaru. Daļu no 
minētajiem pasākumiem esam plā-
nojuši īstenot. Gads solās būt aizrau-
jošs. Otrajā plakātā aicinājām dalīb-
niekus uzraks  t novēlējumu jaunie-
šu centram, bet trešajā plakātā katrs 
dalībnieks uzzīmēja savu portretu.

Pasākumu atklājām ar dažādām ko-
mandu saliedējošām ak  vitātēm – „kar-
stais kartupelis”, „dubultais zīmējums”, 
„kāmstrik čempionāts”. Pa to laiku Santa 
jau bija parūpējusies par siltām vafelēm, 
kuras baudījām ar ievārījumu un garšīgu 
sulas dzērienu. 

Dienas radošais uzdevums bija aug-
stākā torņa būvniecība. Komandas – 
meitenes pret puišiem, no ierobežo  em 
resursiem centās uzbūvēt pēc iespējas 
augstāku torni. Dalībnieki ar radošu pie-
eju uzbūvēja krea  vus torņus, par aug-
stāko  ka atzīts puišu tornis, par oriģinā-
lāko meiteņu tornis. Katra komanda savu 
torni prezentēja, izdomājot tā nosauku-
mu un stāstu par to. 

Dienu noslēdzām ar fi lmu. Šoreiz tā 
bija šausmu fi lma, kas  ka izvēlēta balso-
jot par pašu piedāvātajiem fi lmu varian-
 em.  

Paldies Kalsnavas pamatskolas līdz-
pārvaldes ak  vistēm Samijai un Dagnijai, 
kā arī Santai Ružai par garšu kārpiņu lu-
 nāšanu ar biezajām un plānajām vafe-

lēm. 
13. februārī, dienu pirms Valen  n- 

dienas, aicinājām uz mīlētāju dienas 
kar  ņu darbnīcu, kuras ietvaros veido-
jām dažādas atklātnītes. Ir  k pa  kami 
saņemt un dot ko paša gatavotu. Sākum-
skolas ak  vis  em tapa radošas un sirsnī-
gas kar  ņas, ar kurām  e iepriecināja sev 
tuvos. Un kad tu pēdējo reizi aizsū  ji kā-
dam kar  ņu?

Februāra mēnesī Jauniešu centrā 
ska  jāmies fi lmu „Dziedi”. Stāsta pamatā 

runāts par uzdrīkstēšanos, jauniem izai-
cinājumiem un neatlaidību. Ar šādu vad-
mo  vu plānojam pavadīt šo gadu. 2018.
gadā esam iesoļojuši savā desmitgades 
gadā. Šā gada ietvarā esam plānojuši 
dažādas ak  vitātes, kas atsauks atmiņā 
desmit gados piedzīvoto. Piedzīvotā 
mums daudz! 

Madonas novads šogad ir Latvijas 

jauniešu galvaspilsēta. Lielākās jauniešu 
dzīves aktualitātes šogad norisinās  eši 
Madonā. Ak  vi iesaistāmies dažādu pa-
sākumu veidošanā, lai Madonas vārds 
izskan ar vērienu!

Seko līdzi aktualitātēm un  ekamies 
BJIC „UP’s”.

Jaunatnes darbinieks Ga  s Teilis
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SPORTA LAUREĀTS 2017
2018. gada 10. februārī Madonas 

novada, Sarkaņu pagasta, Tautas namā 
“Kalnagravas” svinīgā pasākumā  ka pa-
ziņo   „Gada balva sportā 2017” laureā  .
Izvērtējot 2017. gada nozīmīgākos 
sporta no  kumus un Madonas nova-
da spor  stu sniegumu,  ka godinā   
sporta laureā   un viņu treneri, kuri šajā 
gadā uzrādījuši augstvēr  gus spor-
 skos rezultātus un nesuši Madonas 

un novada vārdu Latvijā un pasaulē. 
Īpašs prieks par mūsu jaunajiem spor  s-
 em Dāvi Vin  šu, Salvi Mežānu un Kris-

teru Orlovu.
Dāvis Vin  šs – Latvijas čempions 

nakts orientēšanās, ziemas orientēša-
nās sprintā, Latvijas kausa kopvērtējuma 
uzvarētājs, 2. vieta Latvijas čempionātā 
orientēšanās maratonā, Latvijas stafešu 
kausa uzvarētājs.

Salvis Mežāns – Latvijas jaunatnes 
čempionāta fl orbolā 2. divīzijas U14 re-
gulārā turnīra rezulta  vākais spēlētājs un 
U16 grupas 2017. gada sezonas rezulta  -
vākais spēlētājs.

Kristers Orlovs – Latvijas jaunatnes 
čempionāta fl orbolā U13 grupas 2017. 
gada sezonas rezulta  vākais spēlētājs.

Paldies vecākiem, Kalsnavas pagasta 
pārvaldei un Madonas novada pašvaldībai 
par atbalstu. Pateicība treneriem par jau-
no spor  stu fi ziskās formas uzlabošanu. 

FLORBOLS –
Pēc aizvadītām 22 spēlēm mūsu vīru 

komandas fl orbolis   noslēdza 2. līgas re-
gulāro čempionātu, pārliecinoši ierindo-
jo  es tabulas pirmajā vietā.  FK Kalsnava 
ir nodrošinājusi vietu playoff  spēlēs, kur 
jau 4. martā  ksimies ar rietumu 2. līgas 
grupas 4. vietas ieguvējiem Talsu NSS/ 
Zerorisk komandu Talsos, bet sestdien 
10. martā gaidām visus FK KALSNAVA 
atbals  tājus, kad savā laukumā  ksimies 
ar pre  niekiem Talsu komandu! Tavs at-
balsts tribīnēs būs ļo   nepieciešams, jo 
kā zināms – labi atbals  tāji tribīnēs ir kā 
sestais laukuma spēlētājs komandai.

SLIDOTPRIEKS –
Ziema mūs šogad lu  na ar tai at-

bilstošiem laika apstākļiem, tādēļ jau 
otro mēnesi varam baudīt slidot priekus 
Kalsnavas hokeja laukumā. Ņemot vērā 
drošību, kā arī gan slidot gribētāju, gan 
hokejistu intereses, lūgums ievērot lau-
kuma izmantošanas grafi ka laikus. Kā arī 
publiskās slidošanas laikā uz laukuma ar 
hokeja nūju un ripu neatras  es!

Sporta aktualitātes

VESELĪBU VEICINĀŠANAS PROJEKTS –
10 bezmaksas veselību veicinošās no-

darbības sporta zālē  ESF projekta „Vese-
lības veicināšanas un slimību profi lakses 
pasākumu īstenošana Madonas novada 
iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietva-
ros ir beigušās, taču jūsu atsaucība bija  k 
liela, un tā kā dalībniekiem bija vēlme tur-
pināt vingrot, tad veselību veicinošās vin-
grošanas nodarbības turpinās par maksu, 
kas atkarīga no vingrot gribētāju skaita, 
par to vienojo  es ar nodarbību vadītāju.
Kristu Kupču. 

Nodarbības no  ek trešdienās plkst. 

17.30 – 18.30. Kalsnavas sporta zālē. Lī-
dzi savs vingrošanas paklājiņš.

FITNESS –
Pateico  es atsaucīgam trenerim 

Helmutam Baņukalnam, kalsnaviešiem 
jau no vasaras  ka dota iespēja uzlabot 
savu fi zisko veselību intensīvos treniņos 
divas reizes nedēļā un pat Vecgadā zie-
mas apstākļos ārā. Prieks, ka treniņos 
piedalās arī dalībnieki no Bērzaunes un 
Madonas. Paldies trenerim par entuzias-
mu un dalībniekiem par atsaucību. 

Sporta pasākumu organizators 
Ga  s Rizgis
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Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk top.

Izsakām līdzjū  bu četru mirušo 
pagasta iedzīvotāju piederīgajiem.

līdzi saules glāstu,
rokas liek,

sot,

17. martā
Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkā
Visi laipni aicināti uz koru 
koncertu 

„Mīla ir kā uguns”
Koncertā piedalās:
Inešu muižas sieviešu koris 
Jūrmalas vīru koris „Burinieks”
Bērzaunes vīru koris „Gaiziņš”
Kalsnavas sieviešu koris „Silvita”
saksafonists Raitis Rieksts
Ieeja – BRĪVA

20. martā plkst. 18.00
Kalsnavas kultūras namā
Pieaugušo radošā darbnīca 

„Sapņu ķērāji”

24. martā plkst. 19.00
Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkā
visi laipni aicināti uz deju 
kolektīvu koncertu 

„Ceļā uz svētkiem”
Koncertā piedalās:
JDK „Kalsnava”
JDK „Pastalnieki”
SDK „Jāņukalns”
SDK „Divi krasti”
VDK „Ļaudona”
VDK “„Ritsolis”
Kalsnavas pamatskolas bērnu 
deju kolektīvs
Ieeja – BRĪVA

1. aprīlī plkst. 12.00
Lieldienu koncerts 
Piedalās:
Kalsnavas pamatskolas 1. klase ar lugu 
„Sprīdītis plašajā pasaulē”
Kalsnavas pamatskolas dejotāji
Pēc koncerta radošās darbnīcas
Plkst. 22.00 
Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkā

Balle
kopā ar grupu „Vidroks”
Ieeja – 3 eiro

18. martā plkst. 15.00
Kalsnavas kultūras namā 
viesosies Praulienas pagasta
Saikavas amatierteātris 
ar izrādi –komēdiju

„Krustmāte Jūle no Tūles”
Ieeja – 2 eiro, bērniem līdz 18 gadiem 1 eiro
 

„KALSNAVAS AVĪZE”
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. 64860983, 25767030
Tirāža: 500 eks.

Par rakstu saturu un faktu precizitā   atbild rakstu autori


