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Skaistākie mirkļi Ziemas saulgriežu laikā
Mums cilvēkiem brīžiem uznāk 

smaguma un paguruma sajūta tieši šajā 
gadalaikā. Un ne velti no seniem laikiem 
šie ir bijuši Ziemas saulgriežu svētki. 
Tvert svētku brīdi,  atelpu, aizdegt sve- ci, 
iekurt guni un ielaist Dievu istabā, sa-
just svētku un brīnumaino dāvināšanas 
prieku. Šogad jau nedaudz brīvāk va-
rējām baudīt svētkus kopā ar Kalsnavas kultūras 
nama kolektīviem. 19. decembrī folkloras kopa 
„Vesetnieki” un JDK „Kalsnava”  Ziemassvētkus ie-
skandināja pagasta vecākajai paaudzei.

 26. decembrī  Ziemassvētku brīnumu radīja 
dāmu deju grupa „Magnolija”, sieviešu vokālais 
ansamblis „Vīzija” , SDK „Jāņukalns” un vīru vokā-
lais ansamblis „Kalsnava”. 

Šoreiz vislielākais prieks par svētkiem un uz-
stāšanos bija pašdarbības kolektīviem, kas ierobe-
žojumu dēļ pusotru gadu nebija uzstājušies. Ne-
daudz biklāk, samulsuši meklēja skatītāju smaidus, 
ko caur sejas maskām nevar saskatīt, bet prieks 
un sirds siltums jo vairāk atspīdēja šo cilvēku acīs, 
baudot no sirds sniegto koncertu. 

Paldies kolektīviem, paldies skatītājiem, kuri 
uzdrošinājās apmeklēt koncertus. Paldies no kul-
tūras nama eņģelīšiem arī konkursa „Meklēšanā 
izsludināti eņģeļi” dalībniekiem – Maigai Zīlei, 
Inesei Kukārei, Lolitai Ločmelei, Lainei Siliņai,Aijai 
Kreilei, Guntai Štikovai un Heiseļu ģimenei. Prieks par iedzīvotāju radošumu un izdomu. Manījām arī citus eņģeļus logu 
rūtīs, paldies arī tiem kalsnaviešiem, kas piedalījās, bet tikai bildi aizmirsa atsūtīt. 

Jaunajā gadā vēlu  veselību, dzīvesprieku, katram  atšķirt graudus no pelavām!
Kalsnavas k.n. vadītāja Nora Kampe 
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Mūsu pagasta bibliotēka jaunieguvumi bibliotēkā 
2021.gadā Kalsnavas 

bibliotēkas krājums papil-
dināts ar 266 jaunām grā-
matām. 56 no tām iegūtas, 
pateicoties Latvijas Nacio-
nālās Bibliotēkas projek-
tam „Grāmatu iepirkuma 
programma publiskajām 
bibliotēkām”.  Bibliotēkas 
jauno grāmatu iegūšana 
atkarīga no iedzīvotāju 
skaita pagastā – ikviena 
„domājamā daļa” jau tagad 
gaida apmeklētājus un tā 
būs arī citus gadus. Ikviens 
no mums ir ierēķināts kā 
potenciālais bibliotēkas 
pakalpojumu lietotājs, tā-
pēc aizdomājieties, ja vēl 
neesat izmantojuši šo ie-
spēju  līdz šim. Nākamgad 
bibliotēkā būs iespēja lasīt 
30 dažādu nosaukumu pre-
ses izdevumus, tai skaitā, 
„Staru”, „Staburagu”, „Die-
nu”, „Ievas Padomu Avī-
zi”. Ikviens atradīs savām 
vēlmēm atbilstošus izde-
vumus mājas remontam, 
labiekārtošanai, veselības 
uzturēšanai, lauksaimnie-
cības darbu pieredzes stās-
tus, sadzīves, kultūras un 
izglītības jautājumu dažā-
dos izklāstus, varēs iegrimt 
vēstures un dzīves stāstu 
aprakstos.

Novēlu visiem labu ve-
selību un jaunas tikšanās 
ar grāmatu mūsu bibliotē-
kā!

Iluta

Sociālā dienesta informācija
Gandrīz ikvienam var gadīties, ka 

dzīve pēkšņi met krasu līkloci un tādā 
akūtā situācijā var būt nepieciešamī-
ba pēc speciālistu palīdzības, kuru 
var sniegt sociālais darbinieks, vai 
sociālās palīdzības organizators, pie-
saistot pieejamos resursus – sociālos 
pakalpojumus vai materiālo palīdzību. 
Sociālā darba pamatprincips ir izana-
lizēt klienta vajadzības, pieejamos 
resursus un konstatēt problēmu, tā-
dējādi ir iespējams noteikt mērķi, uz 
kuru virzoties var tikt sniegts atbalsts 
un palīdzība klientam viņa sociālās 
problēmas risināšanā.

Tāpēc gribu informēt pagasta ie-
dzīvotājus, ka Jaunais gads Sociālajā 
dienestā ir sācies ar ievērojamām iz-
maiņām, kas skar sociālo jomu. Pēc 
administratīvi teritoriālās reformas 
īstenošanas ar šo gadu ir izveidota 
jauna pašvaldības iestāde – Madonas 
novada Sociālais dienests, kurā ir ap-
vienoti Madonas,  Ērgļu, Cesvaines un 
Lubānas sociālie dienesti. Tas nozīmē, 
ka iestāde ir kļuvusi lielāka un aptver-
tā teritorija plašāka. Tika arī izstrādāti 
un pieņemti jauni Madonas novada 
Saistošie noteikumi par sociālo palī-
dzību un sociālajiem pakalpojumiem. 
Ņemot vērā likumā noteiktās prasī-
bas, prioritārie būs pamata sociālie 
pabalsti – GMI un mājokļa pabalsts. 
Izvērtējot situāciju un novada budžeta 
iespējas, tika noteikta vienota pašval-
dības pabalstu sistēma visā Madonas 
novada teritorijā.

Jaunie Madonas novada pašval-
dības Saistošie noteikumi Nr. 18 „So-
ciālās palīdzības pabalsti Madonas 
novadā” ir ieviesuši zināmas izmaiņas 
līdzšinējā pabalstu sistēmā. Trūcīgas 
un maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusa izvērtēšanā un noteikšanā iz-
maiņas nav. Izvērtēšana tiks veikta kā 
līdz šim, atbilstoši „Sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības likumam” 
un MK noteikumu Nr. 809 „Noteikumi 
par mājsaimniecības materiālās situā-
cijas izvērtēšanu un sociālās palīdzī-
bas saņemšanu” noteiktajiem kritēri-
jiem. Mājsaimniecība atbilst trūcīgas 
mājsaimniecības statusam, ja ienāku-
mu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā, 

un 190 euro pārējām personām māj-
saimniecībā. Savukārt, maznodrošinā-
tas mājsaimniecības ienākumu slieks-
nis ir 327 euro pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 229 euro 
pārējām personām mājsaimniecībā.

Drīkst būt nekustamais īpašums – 
viens mājoklis ar saimniecības ēkām, 
kur iesniedzējs deklarējis dzīvesvie-
tu un dzīvo, zeme līdz 5 ha un viens 
transportlīdzeklis, bet ģimenēs ar bēr-
niem – divi transportlīdzekļi.

 Lai saņemtu sociālo palīdzī-
bu un izvērtētu mājsaimniecības at-
bilstību trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusam, sociālajā 
dienestā iesniedz:

iesniegumu, kuru parakstī-•	
jušas mājsaimniecības pilngadīgās 
personas, tādējādi persona, parakstot 
iesniegumu, dod atļauju iegūt, apstrā-
dāt un izmantot pašvaldības un valsts 
reģistros pieejamo informāciju, kas 
nepieciešama lēmuma pieņemšanai;

darba devēja izziņu par darba •	
samaksu par pilniem pēdējiem trim 
kalendāra mēnešiem, ja personai dar-
ba alga neuzrādās bankas konta izdru-
kās;

Visu mājsaimniecībā esošo •	
personu banku vai pasta norēķinu 
sistēmas kontu pārskatus par pilniem 
pēdējiem trim kalendāriem mēne-
šiem.

Personas darbspējīgā vecumā, ku-
ras nestrādā algotu darbu, reģistrējas 
NVA kā bezdarbnieki.

 Garantētais minimālo ienākumu 
līmeņa pabalsts (GMI) ir 109 euro pir-
majai vai vienīgajai personai, pārējām 
personām 76 euro.

Ir izmaiņas arī mājokļa pabalsta 
aprēķināšanā, tas nozīmē, ka tā vairs 
nebūs konstanta summa, kā tas bija 
līdz šim, bet būs aprēķins par norma-
tīvo platību un ar mājokli saistītiem 
maksājumiem. Klientiem sociālajam 
darbiniekam jāuzrāda ar mājokļa 
lietošanu apliecinošus dokumentus 
–  rēķini, samaksas dokumenti par 
komunālajiem maksājumiem (īre, 
elektrība, internets, atkritumi, ūdens, 
kanalizācija, gāze). 

Būtiskas izmaiņas ir arī pabalsta 
veselības aprūpes pakalpojumu ap-

maksai. Pabalsts paredzēts ārstēšanās 
izdevumu (ģimenes ārsta, poliklīniku 
pakalpojumu, stacionārā ārstēšana, 
izmeklējumu) un ar ārsta recepti nozī-
mētu medikamentu iegādes kompen-
sēšanai. Pabalsts veselības aprūpes 
pakalpojumu apmaksai vienai perso-
nai trūcīgā mājsaimniecībā ir līdz 150 
euro gadā, personai maznodrošinātā 
mājsaimniecībā – līdz 200 euro gadā. 

Pabalstu veselības aprūpes pa-
kalpojumu apmaksai piešķir arī per-
sonām, kurām atbilstoši valstī spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, ir 
noteikts Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieka statuss – līdz 
300 euro gadā, 1991. gada barikāžu 
dalībnieka statuss – līdz 50 euro gadā. 
Pabalstu veselības aprūpes pakalpo-
jumu apmaksai var saņemt arī  per-
sonas, kuras slimo ar slimībām, kuru 
ārstēšanai nepieciešami lieli finansiā-
lie resursi, ko apliecina ārstu konsīlija 
lēmums.

Pabalsta veselības aprūpes pakal-
pojumu apmaksai, pieprasītājiem jāie-
sniedz ģimenes ārsta izziņa par ambu-
latoro ārstēšanos (veidlapa Nr. 27/u), 
kurā norādīti nozīmētie medikamenti, 
arī tie nozīmētie medikamenti, kas ir 
nozīmēti, bet ir bezrecepšu medika-
menti. Jāiesniedz recepšu kopijas vai 
izdrukas un izdevumus apliecinošs do-
kuments. Pabalstu var prasīt trīs mē-
nešu laikā no medicīnas pakalpojumu 
saņemšanas un preču iegādes dienas.

Turpmāk nebūs pieejami pabal-
sti veselības aprūpes pakalpojumu 
apmaksai 50% apmērā.

Ar saistošajiem noteikumiem par 
sociālās palīdzības un sociālo pakal-
pojumu piešķiršanu var iepazīties pa-
gasta pārvaldē pie informācijas stenda 
vai Madonas novada mājas lapā.

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā zvaniet sociālajai darbiniecei: 
22002549, vai sociālās palīdzības or-
ganizatorei: 26694018.

Aina Zelča,
Sociālā darbiniece 

e-pasts: aina.zelca@madona.lv

No pirmdienas, 24. janvāra, Madonas novada sociāli mazaizsargātie iedzīvotā-
ji, kuriem Sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par atbilstību trūcīgas vai mazno-
drošinātas mājsaimniecības statusam, var saņemt medicīniskās maskas.

Katrs statusu saņēmušais iedzīvotājs bez maksas saņems vienu iepakojumu, 
kurā ir 50 medicīniskās maskas.

Maskas var saņemt, uzrādot izziņu par personas/ģimenes atbilstību trūcīgas 
vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam pagastu un apvienību pārvaldēs pie 
sociālajiem darbiniekiem un Madonā, Blaumaņa ielā 3, Sarkanajā krustā (otrdienās un ce-
turtdienās no 10.00 līdz 14.00).
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29.01. | 12.00

LVM Kalsnavas 
arborētums 
„Orientēšanās 
rogainings”

Aizraujošs orientēšanās skrējiens 
LVM Kalsnavas arborētuma teritorijā, 
iepazīstot egļu dažādības un savācot 
pēc iespējas vairāk kontrolpunktu.

Komandā 2 – 4 cilvēki.
Pieteikšanās un informācija 

27841099
Uzmanību! Pieaugušajiem jāuz-

rāda derīgs Covid-19 serti fi kāts, kas 
apliecina veiktu pilnu vakcināciju vai 
Covid-19 izslimošanu, kopā ar perso-
nu apliecinošu dokumentu.

Bērniem no 12 gadu vecuma jā-
uzrāda 48 h tests vai derīgs Covid-19 
serti fi kāts, kas apliecina veiktu pilnu 
vakcinācijas kursu, kopā ar personu 
apliecinošu dokumentu.

Latvijas valsts mežu 
Kalsnavas arborētums
„ORIENTĒŠANĀS 
ROGAININGS”

NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis: 
1.1. Noskaidrot labākās komandas 

orientēšanās rogainingā, popularizē-
jot orientēšanās sportu un aktī vu at-
pūtu brīvā dabā – Latvijas valsts mežu 
Kalsnavas arborētumā.  

2. Laiks un vieta: 
2.1. LAIKS: 2022. gada 29. janvāris 

| plkst.12.00
2.2. VIETA: Latvijas valsts mežu 

Kalsnavas arborētums („Ogu īves”, 
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Ma-
donas novads, LV-4860 

GPS: 56.686019, 25.944483)

3. Komandu pieteikšanās, dalīb-
nieki, dalības maksa:

3.1. Komandas dalību pasāku-
mā piesaka elektroniski, līdz 2022.
gada 23.janvārim – norādot koman-
das nosaukumu, viena komandas 
dalībnieka kontaktt ālruni, vārdu, uz-
vārdu, komandas dalībnieku skaitu.
3.2. Komandas sastāvā ir 2 – 4 cilvēki, 
vismaz viens no komandas dalībnie-
kiem ir 18 gadus vecs. 

3.3. Dalības maksa komandai- 
4,00 eiro no personas.

4. vadība: 
4.1. Sacensības organizē Latvijas 

valsts mežu Kalsnavas arborētums, 
sadarbībā ar  OK „Mežmalas”.

5. Orientēšanās kārtī ba:
5.1. Komanda 15 minūtes pirms 

starta saņem karti  ar kontrolpunkti em, 

darba lapu uzdevumu veikšanai; 
5.2. Komandām LVM Kalsnavas 

arborētums teritorijā jāatrod un jā-
atzīmējas pēc iespējas vairāk kontrol-
punktos. Distancē starp kontrolpunk-
ti em komandām ir iespēja pildīt bo-
nusa uzdevumus, kas sastāv no jautā-
jumiem un veicamiem uzdevumiem. 
Uzdevumu veikšana nav obligāta, taču 
pie kopējā laika tā var dot papildu mī-
nuss laika minūtes, sekundes; 

5.3. Komandai visu sacensības lai-
ku jāpārvietojas kopā un dalībniekiem 
jābūt vienam no otra redzamā att ālu-
mā; 

5.4. Komanda pārvietojas ti kai ar 
kājām; 

5.5. Ierodoti es fi nišā ti ek fi ksēts 
fi niša laiks. Komandas kopējais rezul-
tāts veidojas no izpildīto uzdevumu 
precizitātes un laika. 

6. Drošības pasākumi: 
6.1. Dalībniekiem, pasākuma laikā 

pārvietojoti es, jāievēro visi ceļu sati k-
smes noteikumi; 

6.2. Katrs pasākuma dalībnieks ir 
atbildīgs par savu veselības stāvokli, 
pilnībā uzņemas atbildību par savu 
rīcību pasākuma laikā. Reģistrējoti es 
sacensībām, to apliecina ar savu pa-
rakstu;  

6.3. Par nepieciešamās medicīnis-
kās palīdzības sniegšanu pasākuma 
norises gaitā dalībnieki informē orga-
nizatorus.  

7. Atbildība: 
7.1. Reģistrējoti es katrs komandas 

dalībnieks ar savu parakstu apsti prina, 
ka ir iepazinies un apņemas ievērot 
doto pasākuma nolikumu un sacensī-
bu rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbil-
dīgs par savu veselības stāvokli;

7.2. Organizatori ir ti esīgi šī noli-
kuma pārkāpuma gadījumā diskvalifi -
cēt dalībnieku komandu; 

7.3. Neparedzētu apstākļu gadīju-
mā organizatori var manīt nolikumu, 
par to laicīgi informējot visas pieteik-
tās komandas.

8. Apbalvošana: 
8.1. 1., 2. un 3. vietas ieguvēji ti ek 

apbalvoti  ar balvām, diplomiem. Pā-
rējām komandām – atzinības raksti .

30.01. | 10.00 – 15.00
LVM Kalsnavas arborētums egles vārda 
dienas svinību spēle 
„Egļu taka”

Šķeti not interaktī vos spēles uzdevumus, ģimenes vai draugu lokā, iepazīsti  
svētku gaviļnieci un LVM Kalsnavas arborētums teritoriju.

 
DIENAS SvĒTKU PROGRAMMA:
Svētku laimes rats;
„Aklais randiņš ar egli” iepazīsti  egļu dažādības;
Visas dienas garumā fona mūzika dārzā;
Silta tēja un ugunskurs;
Līgo kalns ragaviņu nobraucieniem.
 
Tālrunis informācijai: 27841099.
 
Uzmanību! Pieaugušajiem jāuzrāda derīgs Covid-19 serti fi kāts, kas aplieci-

na veiktu pilnu vakcināciju vai Covid-19 izslimošanu, kopā ar personu apliecino-
šu dokumentu.

Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda 48 h tests vai derīgs Covid-19 serti fi -
kāts, kas apliecina veiktu pilnu vakcinācijas kursu, kopā ar personu apliecinošu 
dokumentu.
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Atskats uz 2021./22.mācību gada 1. semestri 
Kalsnavas pamatskolā

Jaunais mācību semestris Kal-
snavas pamatskolā sākās ļoti aktīvi, 
jo iepriekšējā mācību gada ilgstošais 
attālināto mācību periods bija licis 
novērtēt kopābūšanas prieku, klātie-
nes sarunu, smaidu un apskāvienu 
uzmundrinošo iespaidu.

Tradicionāli skolas darba gadu 
ievada „Zinību dienas” svinīgais pa-
sākums. Īpaši emocionāla šī diena 
noteikti bija piecpadsmit pirmklas-
niekiem, uzsākot skolas gaitas un viņu 
audzinātājai Arnitai Sovetovai, kurai 
šis ir pirmais darba gads skola un  pir-
mā audzināmā klase.

Septembra mēnesī galvenais ak-
cents tika virzīts uz klašu kolektīvu 
saliedēšanas un skolēnu labjūtības 
aktivitātēm, jo attālinātajās mācībās 
virtuālajā vidē pavadītais laiks tika 
ļoti iespaidojis skolēnu socializēšanās 
prasmes. Aktivitātes tika realizētas gan 
mācību stundu ietvaros (kā zināms, 
skolās tiek īstenots pilnveidotais mā-
cību saturs, kur nozīmīgu lomu ieņem 
mācību satura sasaite ar praktisko dzī-
vi), gan ārpusstundu aktivitātēs.

Izmantojot projekta „Latvijas sko-
las soma” piedāvātās iespējas, visi 
klašu kolektīvi devās mācību ekskur-
sijās:  2., 3., 4. un 5. klase – uz Cēsu 
novadu, kur centrālais apmeklējuma 
objekts bija „Maizes māja”, 1. un 2. 
klase – uz Jēkabpils pusi, iepazīstot 
Sēļu sētas piedāvājuma daudzveidību, 
6. – 9.klašu skolēni – uz Rīgu, kur Rī-
gas dzelzceļa muzejā, praktiski darbo-
joties, iepazina dzelzceļa vēsturi, pēc 
tam 6. un 7. klases skolēni O.Vācieša 
muzejā iedziļinājās dzejnieka personī-
bā un dzejas pasaulē, bet 8. un 9. kla-
ses skolēni Latvijas Okupācijas muzeja 
filiālē Stūra Māja iepazinās ar Latvijas 
vēstures tumšajām lappusēm. Atpa-
kaļceļš tika izvēlēts gar Daugavas otru 
krastu, lai papriecātos par skaistajām 
dabas ainavām un  uz brīdi piestātu 
Vīgantes parkā un pie appludinātā 
Staburaga.

Katru gadu latviešu valodas skolo-
tājas izdomā kādu interesantu veidu, 
kā atzīmēt Dzejas dienas un Vispa-

klašu kolektīvi ļāvās Sigul-
das Tarzāna parka, bet 8. 
klases skolēni – Siguldas 
lāzertaga izaicinājumam, 
savukārt 1. – 5. klašu 
skolēniem jautru un ak-
tivitātēm bagātu dienu 
Kalsnavas sporta lauku-
mā sagatavoja sporta 
skolotāji.

Miķeļdienā, katrs 
klašu kolektīvs varēja 
pilnveidot savu rado-
šumu un sadarbības 
prasmes  veidojot ne-

tradicionālo Miķeli.
Septembrī sākās arī skolas sadar-

bība ar biedrību „Dod ķepu!” projekta 
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai” ietvaros 
daļai vecāko klašu skolēnu dodot ie-
spēju  labāk izprast sevi, savas vājās un 
stiprās puses netradicionālā veidā – sa-
darbojoties ar kamaniņu suņu treneri 
un kamaniņu suņiem – haskijiem.

Pasaules talkas laikā Laimes koka 
stādīšanas akcijas ietvaros sadarbībā 
ar Aiju Kaškuri Alunāna parkā tika iz-
vēlēta vieta, kur 1. klase iestādīja savu 
koku. Paldies Aijai par uzdāvināto stā-
du un konsultāciju un prakstisko palī-
dzību  šajā procesā!

„Lai labais vairo labo!” –  šādi 
varētu teikt par oktobra mēnesi, kad 
9. klases skolēni organizēja un vadī-
ja Skolotāju dienas pasākumu, kad  
skolas vadība uzsāka darbību Inova-
tīvo skolu tīklā ar mērķi pilnveidot 
skolas darbu, kad skolas saimnieces 
palīdzēja iesaistīties Vislatvijas Put-
ras dienas atzīmēšanā, kad 1. un 2. 
klases skolēni Labo darbu nedēļas 
ietvaros sagatavoja ziedojumu Jē-
kabpils dzīvnieku patversmei, bet 7. 
klases skolēni –  pārtikas paciņas, ar 
kurām iepriecināja sociālās mājas ie-
mītniekus. Paldies skolēnu vecākiem 
par atbalstu ziedojumu un pārtikas 
paciņu sagādē! 

Novembrī ar lielu interesi sākum-

skolas skolēni noskatījās mūsu skolas 
absolventes Liepājas teātra aktrises 
Kintijas Stūres izrādi „Sapraši un ne-
sapraši”.

Centrālie novembra pasākumi, 
protams, saistīti ar patriotisko audzi-
nāšanu. Ceram, ka 11. novembrī kat-
ras klases pārstāvēto ģimeņu iedegto 
svecīšu izgaismotais skolas pagalms 
Jaunkalsnavas iedzīvotājiem palīdzēja 
radīt atceres dienas noskaņu. 

Atzīmējot Latvijas proklamēšanas 
dienu, skolēni skatījās filmas par Latvi-
jas vēsturi, rakstīja novēlējumus Latvi-
jai, meklēja,  apkopoja  un noformēja 
informāciju par valstī, novadā un pa-
gastā nozīmīgiem cilvēkiem, dziedāja 
savu izvēlēto dziesmu, veica erudīcijas 
uzdevumus un noslēgumā devās svēt-
ku gājienā.

Decembrī darbs mācību stun-

Daudziem ziemīgi aukstais pārgā-
jiens izvērtās par īstu piedzīvojumu, it 
sevišķi mazākajiem dalībniekiem šis 
bija pamatīgs pārbaudījums. Pirmie 

Sniega dienas Kalsnavā

dās mijās ar gatavošanos svētkiem: 
pirmdienu rītus iesākot ar noskaņas 
radīšanu, iededzot Adventes sveces, 
skolēniem pašiem izgatavojot netra-
dicionālas Ziemassvētku eglītes no 
dažādiem materiāliem un gatavojot 
klašu Ziemassvētku priekšnesumus.  
Šoreiz gan tikai savas klases ietvaros, 
jo kopīgs skolas pasākums ierobežoju-
mu dēļ nedrīkstēja notikt.

Kaut arī lielākā 1. semestra daļa 
tika pavadīta valstī izsludinātās ārkār-
tas situācijas režīmā, skolas kolektīvam 
izdevās pārvarēt izaicinājumus, kas 
saistījās ar ierobežojumu noteikšanu, 
un nodrošināt pilnvērtīgu mācību un 
audzināšanas darbu. Tas nebūtu izde-
vies bez visu iesaistīto  pušu sadarbī-
bas, atbalsta un mērķtiecības. Paldies 
skolas kolektīvam un vecākiem!

Direktore Gunta Lapsa

saules rakstpratības dienu. Šoruden 
Dzejas dienu tēmas „Dzeja dzīvo” ie-
tvaros Alunāna parks uz mirkli pārta-
pa par Dzejas dienu parku. Kalsnavas 
pamatskolas skolēnu izvēlētie un glīti 
uzrakstītie dzejoļi kā krāšņas rudens 

lapas izgreznoja parka koku zarus un 
aicināja katru parka apmeklētāju kaut 
uz mirkli pakavēties dzejas pasaulē.

Kas gan kolektīva saliedēšanai un 
labsajūtai varētu būt labāks par sport-
iskajām aktivitātēm! Tādēļ 6., 7., 9. 

kilometri tika noieti bez steigas, bet 
vēlāk izskatījās, ka būs jāaicina maza-
jiem papildspēki, bet nē, mazie dros-
mīgi nogāja visu šos 14,52 kilometrus. 

Prieks bija par pašmāju kuplo apmek-
lētāju pulku un protams interesen-
tiem no kaimiņu pagasta. Kā jau šādās 

turpinājums 8.lpp.
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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: 250 eks.

Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu 
autori

Apklusušu mūžu dārzā,
Staro ziedu gaisma maiga,
Dodot savu kluso mieru
Sāpju asarai uz vaiga
Pieminam aizsaulē aizgājušos

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos

27.11. Ligita Pusplatā, 70 gadi 
07.12. Dagmāra Rozentāle, 77 gadi
10.12. Skaidrīte Ezeriņa, 92 gadi
22.12. Ojārs vorslovs, 43 gadi
30.12. Irma Saulīte, 94 gadi

darba mērķus.
Piedāvājam:

darbu uz nenoteiktu laiku;•	
darbs uz 1 slodzi (40 stundas nedēļā);•	
amata alga bruto 695,00 EUR mēnesī•	

Pieteikums sastāv no:
profesionālās dzīves apraksts (CV);•	
pieteikums – Motivācijas vēstule;•	

Dokumenti jāiesniedz līdz 2022.gada 
28. janvāra plkst. 12.00, nosūtot elektro-
niski kalsnava@madona.lv.

Darba uzsākšana ar 2022. gada 1. 
februāri.

Papildus informācija: īpašumu uztu-
rēšanas nodaļas vadītājs Māris Stiprais, 
telefons informācijai 29252901.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulas (ES) 2016/679 par 
fizisko personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brī-
vu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 
13. pantu, Madonas novada pašvaldība 
informē, ka:

jūsu pieteikuma dokumentos •	
norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai 
nodrošinātu šīs pieteikšanās norisi;

iepriekš minētās Jūsu perso-•	
nas datu apstrādes pārzinis ir Mado-
nas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 
90000054572, adrese Saieta laukums 1, 
Madona, Madonas novads, LV-4801.

Papildu regulas 13. pantā minēto in-
formāciju Jūs varat iegūt rakstot uz e-pas-
ta adresi datuaizsardziba@madona.lv vai 
zvanot uz tālruņa numuru 64860090. 

Madonas novada Kalsnavas 
pagasta pārvaldes Īpašumu 
uzturēšanas nodaļa 
aicina atkārtoti darbā 
REMONTSTRĀDNIEKU uz 
nenoteiktu laiku.
Prasības:

vidējā profesionālā izglītība;•	
darba pieredze telpu remontdarbos •	
tiks uzskatīta par priekšrocību;
spēja veikt fiziski smagu darbu;•	
Pozitīva attieksme pret darbu, kārtī-•	
gums, precizitāte;
motivācija un pašiniciatīva darbu izpil-•	
dē;
Sadarbspējīgs COVID-19 sertifikāts.•	

Pienākumi:
veikt vienkāršus ēku kosmētiskos re-•	
montdarbus;
veikt inventāra, ierīču un sadzīves •	
priekšmetu remontdarbus, operatīvi 
novērst bojājumus;
veikt santehnikas, ūdensapgādes un •	
kanalizācijas sistēmu remontdarbus;
veikt citus darbus, pamatojoties uz tie-•	
šā vadītāja doto rīkojumu, lai sasniegtu 

Reiz pienāk diena,
Nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi
Daudziem sirdis sāp.

Sakām paldies visiem, kas bija 
kopā ar mums pavadot Ojāru 

pēdējās šīs zemes gaitās.
Tuvinieki

PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI 
ATTĀLINĀTI vAI PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA, sazinoties ar attiecīgo 
darbinieku

Dokumentus var iesniegt: 
elektroniski1)  (ar drošu elek-

tronisko parakstu parakstītu iesniegu-
mu nosūtot uz e-pastu kalsnava@ma-
dona.lv);

pa pastu2)  (sūtot uz adresi Kal-
snavas 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 li-
etvedi-kasieri  64807250; 20371490, 
kalsnava@madona.lv., lai vieno-
tos par tikšanās laiku. Līdzi personu 
apliecinošs dokuments. 

Kontakti saziņai:
20374568, 1) arturs.port-

novs@madona.lv Kalsnavas pagasta 
pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs;

64807250; 20371490, 2) kals-

nava@madona.lv  Lietvede-kasiere 
Sintija Lungeviča;

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

reizēs tiek ritināts arī kāds atmiņu ka-
molītīs. Stāstīts paša piedzīvotais, vai 
kāds spilgts notikums no citu dzīves 
atceroties vietas pa kurieni tika soļots. 
Pirms došanās atpakaļceļa iestiprinā-
jāmies ar līdzi paņemtajiem našķiem, 
izvizinājāmies ar ragaviņām un sildo-

ties pie ugunskura arī kāda dziesma 
tika nodziedāta. Jauki pavadīta diena 
ar interesantiem cilvēkiem. Paldies 
par atsaucību. 

Jāpiebilst, ka pirms došanās ceļā, 
tika izspēlēts mazs konkursiņš, kombi-
nezonu modes parāde.

Kalsnavas kultūras darbinieces

turpinājums no 7.lpp.


