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Sniegs, lietus, plūdi, sals un tad atkal viss no sākuma vai apgrieztā secībā. 
Šogad ziema jaucējas uz nebēdu. Skati es – Kurzemes pusē jau plūdi, bet mums 
sniegs līdz ceļgaliem un vēl dziļāk. Grūta ziema. Iztī ri taciņu un atkal jau snieg, 
ti k snieg un snieg. Tikko izvelc slēpes, no rīta jau dzirdi jumtus pilam, līst lietus, 
ceļi slīd, velc kaut slidas, bet ar tām jau tālu neti ksi. Arī mūsu mazākajiem brā-
ļiem putniņiem un zvērēniem šis ir grūts laiks. Kādus ti k putniņus no rīta baro-
tavā nespēj ieraudzīt. Pat tādus, kurus var atpazīt, ti kai sameklējot to aprakstu 
internetā vai kādā labā putnu atpazīšanas rokasgrāmatā.  Cik dažādas dabas, 
augumā maziņais dadzīti s ir visai nejauks, plivina spārniņus un nejaukā balsī 
uztaisījies par barotavas saimnieku, pat prāvākais sarkankrūtī ti s dod šim maza-
jam nekauņam ceļu. Ir grūti   arī zemē mājojošajiem putniem. Šogad pirmo reizi 
mūsu pagalmā barību meklēja arī lauku irbītes. Ar mazajiem putniņiem var gana 
labi sadzīvot, bet sīļi gan ti ek aizdzīti  no kopīgās ēšanas, kaut gan ti e savā starpā  
mūžīgi plūcas un ķīvējas.

 Saulīte, beidzot. Zīlītes jau kādu laiku sauc pavasari. Vakaros, pēc saulainās 
dienas, jūtama jau pavasara smarža. Bet rīti  jau ti k gaiši. Ha! Reku jau kļavu 
sulas tecināt kāds iemēģina. Bērziem gan vēl laiks, bet kas zin, viss ti k ātra un 
mainīgs. Pasaule ir skaista un atceramies to. Izlienam no sava savtī guma gūsta. 
Mēs neesam vieni vienīgie uz šīs pasaules, varbūt reiz aizdomāti es un atrast arī 
savā perfektumā kādu vainu, jo tādas mums katram diemžēl ir. Bet, neskatoti es 
uz visu gaidām pavasari, jaunu sākumu pēc grūtās ziemas.

Avīzes veidotāja Vineta

Tavi smiekli
Kā zvaniņi zili violeti .
Nozvana dzidri,
Pilni ar rasu,
Un nobirst pār mani.
Tā – mana varavīksne.

Sveicam divus jaundzimušos 
kalsnaviešus, meitenīti  un puisīti , 

un viņu  vecākus.
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Sveiki, dārgie kalsnavieši! 
Kopā būsim aizvadījuši, jāsaka 

gan - joprojām vadam, vienu varenu 
un izaicinājumiem pilnu ziemas sezo-
nu. Manās neilgajās darba gaitās paš-
valdībā, ziema ar tādu raksturu nav 
vēl piedzīvota. Ziemas mainīgums, 
protams, visizteiktāk bija redzams un 
jūtams uz mūsu ceļiem, brauktuvēm, 
ielām un ietvēm vietās, kur pārvieto-
jamies. Tāpat sniega daudzums radīja 
problēmas māju iekšpagalmos un at-
klātās vietās, kur biežāk kā citur, tas 
ti ek sapūsts. Par to, kā roku rokā, gan 
ar pārvaldes darba resursiem, gan ar 
iedzīvotājiem un ārpakalpojumu snie-
dzējiem strādājām, lai situāciju uztu-
rētu normālā vai apmierinošā līmenī, 
šajā avīzē sīkāk apraksta īpašumu uz-
turēšanas nodaļas vadītājs Māris. No 
savas puses atvainojos par visām sa-
gādātajām neērtī bām, kuras traucēja 
ierasto dienas ritmu. Kā jauns un maz 
pieredzējis vadītājs, ieguvu milzīgu 
rūdījumu un mācību nākamajiem ga-
diem un dažādajām gadalaiku sezo-
nām.   

Šīs cimperlīgās ziemas iespaidā 
man personīgi bija iespēja iepazīt 
daudzus Kalsnavas iedzīvotājus, saņe-
mot gan zvanus, gan vēstules par labi 
paveikti em darbiem, kā arī aizrādīju-
mus par to, kas pēc katra viedokļa ti ka 
darīts ne tā vai neti ka izdarīts nemaz. 
Prieks, ka ar daudziem šie iepazīšanās 
bija pozitī va un kulturāla. Uzklausīju 
arī tos, kuriem gribējās izteikt visas 
savas dusmas, citreiz pat kliedzot uz 
manis. Noteikti  tā kārtī gāk aptvēru, 
cik Jūsu ir daudz un apsolos censti es 
pēc iespējas ātrāk iepazīt visus. 

Tāpat iepazīti es šajā laikā izdevās 
ar Aiviekstes iedzīvotājiem, kuri bija 
ieradušies uz ti kšanos ar pārvaldes 
darbiniekiem. Bija patī kami visiem ko-
pīgi izsecināt, ka liela daļu problēmu 
risinājums ir komunikācija jeb sarunā-
šanās vienam ar otru, mums visiem 
savā starpā. Tikšanās reizē izrunājām 
Aiviekstes un iedzīvotāju problēmas, 
kuras arī kopīgi varam risināt. Uzsveru 
– kopīgi, jo visur vienlaicīgi pārvaldes 
darbinieki nevar būt klāt, bet sadar-
bojoti es ar iedzīvotājiem, mēs varam 
pagastu uzturēt un attī  stī t. 

Sapratu, ka liela problēma paš-

valdībā ir informācijas trūkumus. 
Nevaram paļauti es ti kai uz interneta 
starpniecību nodot vēsti s un ziņas cil-
vēkiem. Ir jāmeklē veidi, kā sasniegt 
katru individuāli, tāpat cilvēki pēc 
informācijas vienmēr var vērsti es un 
ir aicināti  to darīt, pa ti ešo pagasta 
pārvaldē (pie pārvaldnieka, pie sekre-
tāres, ĪUN vadītāja Māra, bibliotēkā, 
multi funkcionālajā centrā, kultūras 
namā vai citās mūsu iestādēs pagastā). 
Kā par piemēru minēšu jautājumos 
par lielgabarītu atkritumu izvešanu, 
elektrotehnikas vai makulatūras no-
došanu, par kultūras pasākumiem, pa-
līdzību komunikācijā ar komunālajiem 
dienesti em un apsaimniekotājiem vai 
jebkādiem citi em jautājumiem. Mēs, 
pārvaldes darbinieki centī simies Jums 
palīdzēt vai palīdzēsim atrast atbildes 
uz Jūsu jautājumiem un/vai, kur vēr-
sti es pa ti ešo pēc palīdzības.

Daudz saņēmu jautājumu, kāpēc 
šāda ti kšanās, kā pirmā ti ka organizē-
ta Aiviekstē. Atbilde ir pavisam vien-
kārša – Aiviekstes iedzīvotāji ļoti  aktī vi 
kā pirmie vērsās pie mūsu jaunizvei-
dotā multi funkcionālā centra vadītā-
jās Madaras ar šādu ierosinājumu un 
iniciatī vu, un mēs ar prieku to pieņē-
mām. Pavisam drīz organizēsim šādas 
ti kšanās arī Kalsnavā un Jāņukalnā. Ai-
cinu būt aktī viem un nākt iepazīti es. 
Uz ti kšanos.

Iepazināmies arī ar Jāņukalna ak-
tī vistu biedrību “Pilnīgs kosmoss” ar 
tās vadītāju Madaru priekšgalā. No-
ņemu cepuri un noliecu galvu šādu 

vietējo lokālpatriotu priekšā, kuri uz-
tur dzīvību vietējā apdzīvotā vietā un 
radoši iesaista apkārt esošo sabiedrī-
bu. Kā pagasta pārvalde apņemamies 
palīdzēt kā vien varam, lai šo entuzias-
mu un akti vitāti  noturētu. Pirmos so-
ļus spersim, veidojot sadarbību starp 
Jāņukalna centriņu un kopējo Kalsna-
vas jaunizveidoto Multi funkcionālo 
centru, kurš jauniešu centra vietā tur-
pinās darboti es gan Jaunkalsnavā, gan 
regulāri būs pieejams arī Aiviekstē. Ai-
cinu pagasta iedzīvotājus interesēti es 
par multi funkcionālajā centra darba 
laikiem un tur pieejamām akti vitātēm 
– tādas ir paredzētas visu vecumu un 
gaumju prasībām.

Ticu, ka šie braukšanai ti k neērti e 
laika apstākļi pavisam drīz beigsies, 
būs pavasaris un pēc iespējas ātrāk 
gaidīsim siltumu un sausumu. Iestā-
joti es ceļu būvniecībai labvēlīgam lai-
kam, šogad mūsu pagastā ir paredzē-
ta ti lta pār Vesetas upi (Pārupes ielā) 
pārbūve. Pēc paredzētā projekta, jau-
nais ti lts būs drošs un ērts gan trans-
portam, gan gājējiem. Šobrīd noti ek 
būvniecības iepirkuma izsludināšana 
un pēc iepirkuma noslēguma jau va-
rēsim ķerti es pie darbiem.

Kā vēl vienu pozitī vu noti kumu 
pagastā varu minēt kādas Latvijā radī-
ta jauna koncepta degvielas uzpildes 
stacijas pārstāvju interesi par mūsu 
Kalsnavas benzīntanku, kurš kā zi-
nāms, šobrīd pārstājis sniegt pakalpo-
jumus. Nu ir pamatotas cerības, par 
pašiem sava benzīntanka atdzimšanu. 

Būsim pacietī gi un viss noti ks.
Kopumā gads pagastā būs izai-

cinājumu pilns. Novada pašvaldībā 
ir apsti prināts budžets, kurš jau otro 
gadu pēc kārtas bija jāsamazina par 
5%, kas kopā ņemot ir ļoti  daudz. Tas 
ietekmē pagasta teritorijas uzkopša-
nas apjomus, pagasta īpašumu uztu-

rēšanas iespējas, turklāt ļoti  minimāli 
spējot rūpēti es par attī  stī bu. Ņemot 
vērā, ka cenu kāpums ir jūtams gan 
pamata resursu pakalpojumu sfērā, 
gan preču un citu pakalpojumu piedā-
vājumos, jau gada sākumā ir skaidrs 
– viegli nebūs. No pārvaldes puses da-
rīsim, ko spēsim, lai saimniekotu stra-

tēģiski un ekonomiski maksimāli gudri 
un veiksmīgi. Būsim pateicīgi par katru 
palīdzību no cilvēkiem gan informāci-
jas veidā, gan prakti ski iesaistoti es ar 
iniciatī vu vai reāliem darbiem.

Uz ti kšanos un turpmāku sadarbību,
Jūsu pagasta pārvaldes vadītājs

Artūrs Portnovs

Tikšanās ar Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāju 
Artūru Portnovu Aiviekstē

Kad 19. janvārī Aiviekstes iedzī-
votāji devās pie Madaras Zelti ņas ar 
dažādiem ierosinājumiem uz Multi -
funkcionālo centru „UP’s”, vēlmes ti ka 
uzklausītas un tapa  ti kšanās ar jauno 
Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāju 
Artūru Portnovu 9. februārī no plkst. 
16.00 līdz 19.00.

Kalsnavas pagasta Aiviekstes ie-
dzīvotājiem bija iespēja sagatavot 

jautājumus gan jaunajam pārvaldes 
vadītājam, gan Īpašumu uzturēšanas 
nodaļas vadītājam Mārim Sti prajam. 
Šādas ti kšanās ar iedzīvotājiem nebija 
organizētas ļoti  sen, tāpēc arī cilvē-
kiem bija aizķērusies kāda sāpe. 

Kopumā uz ti kšanos ieradās 8 cil-
vēki un katrs no ti em ti ka uzklausīts 
un sadzirdēts. Varbūt sākumā kāds 
iedzīvotājs bija kaujinieciski noska-

ņots, taču, diskusijām raisoti es, cilvēki 
atmaiga, gaisotne kļuva vieglāka un 
sarunas patī kamākas.

Tikšanās Aiviekstē uzrunāja arī pā-
rējos Kalsnavas pagasta iedzīvotājus, 
tāpēc tuvākajā laikā arī Jaunkalsnavā 
un Jāņukalnā ti ks dota iespēja iedzī-
votājiem aprunāti es ar jauno Kalsna-
vas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru 
Portnovu.

Sniegs un ceļi šajā ziemā
Šis gads ir sācies ar intensīvu snie-

ga tī rīšanu, kas pie lielākām temperatū-
ras svārstī bām izvērtās par „slidotavu” 
uz zemes ceļiem visā pagasta teritorijā. 
Pagasta ceļu kopējais garums ir vairāk 
kā 90 km. Šogad esam noslēguši līgu-
mu ar četriem uzņēmējiem un sadalīju-
ši pagastu trīs lielos tī rīšanas sektoros. 
Jaunkalsnavu, Aivieksti  ar dzīvojamo 
māju caurbraucamiem ceļiem, teritori-
ju pie Aiviekstes un Aronas upes kras-
ti em tī ra SIA „Bērzaunes komunālais 
uzņēmums”. Z/S „Gulbiškas” tī ra pagas-
ta centrālo daļu no Jāņukalna līdz Vec-
kalsnavas gala robežām. „Latvijas auto-
ceļu” uzturētājs, kas veic skrāpēšanas 
darbus atsevišķos zemes seguma ceļu 
posmos. Māris Mažajevs tī ra Jāņukal-
nu, kur šoziem ir arī uzstādīts biezākās 
sniega segas rekords. Vienas vienības 
izmaksas stundā ir vidēji 35 eur/h, strā-
dājot visiem traktoriem, pagasta terito-
rija ti ek iztī rīta 14 – 17 h. Šajā sezonā 
vienlaicīgi pagasta teritoriju tī ra piecas 
traktoru vienības. No pagasta 2022.
gada budžeta ielu uzturēšanai janvāra 
mēnesī esam iztērējuši gandrīz jau 1/6 
daļu jeb 10 000 EUR. Kopumā pa šo tī rī-
šanas sezonu (decembri/janvāri) esam 
iztērējuši 22 000 EUR. Jāsaka godīgi, ka 
dažus ceļus, kurus iespējams izbraukt, 

netī ram, lai atliktu uzturēšanas līdzek-
ļus atlikušajai sezonai. Diemžēl, līdz ar 
to arī veidojas ledus sasalumi uz ceļa 
braucamās daļas. Kā arī atgādinām, 
ka iekšpagalmi, stāvvietas pie daudz-
dzīvokļu mājām, pagalmi privātmājās 
ir jāatrunā ar pārvaldnieku vai pakal-
pojuma sniedzēju, laicīgākai teritorijas 
kopšanai, jo pagasts netī ra. 

Liels paldies visiem, kas aktī vi ko-
municē, zvanot pagasta pārvaldei un 
sūtot SMS, ziņo par kādu izveidojušos 
situāciju uz ceļiem.  Atzīstam, ka ne vi-
sur spējam fi ziski būt klāt, tāpēc katra 
aktī vā atgriezeniskā komunikācija ti ek 

augstu novērtēta un ir sajūta, ka darbu 
darām kopā.

Uz nākamo sezonu meklējam arī 
jaunus sadarbības partnerus – zem-
niekus, fi ziskas personas, lai spētu 
operatī vāk iztī rīt visus pagasta ceļus. 
Ja šo lasa kāds zemnieks, vai cilvēks, 
kuram ir savā saimniecībā atti  ecīga 
traktortehnika, un būtu gatavs nākoš-
ziem sadarboti es ar pagasta pārvaldi 
ceļu tī rīšanā, lūdzu sazinieti es ar mani 
(Māris, telefona Nr. 29252901).

Kalsnavas pagasta pārvaldes
Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs 

Māris Sti prais 
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Melns uz balta
Valentīndienas aktivitātes Kalsnavas pamat-

skolā.
Skolas līdzpārvaldes skolēni parūpējās par 

to, lai ikdienas dzīve skolā kļūtu interesantāka un 
krāšņāka. Iepriekšējā nedēļā skolēni, izmantojot 
Valentīndienas pastu, varēja viens otram nosūtīt 
mīļas un sirsnīgas vēstulītes. 14. februārī skolēni 
ietērpās rozā un sarkanos tērpos, lai radītu mī-
lestības apvītu noskaņu skolā.

Silto džemperu diena. Ko tu vari darīt klima-
ta labā?

17. februārī Kalsnavas pamatskolas skolēni 
un darbinieki piedalījās Vides izglītības fonda or-
ganizētajā akcijā „Silto džemperu diena”.

Akcijas mērķis – izglītot sabiedrību par kli-
mata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam 
draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā 
tradicionāli telpās tiek samazināta temperatūra 
un visi tiek aicināti uzvilkt siltāku džemperi.

Meklējām siltos džemperus, jo ceturtdien 
askolā solījās būt nedaudz vēsāka, bet, kāds 
aizmirsa noregulēt temperatūru un laika gaitā 
džemperus vilkām nost, bet mērķis bija labs, 
varbūt nākotnē to vēl varēsim mēģināt, kaut gan 
iestājoties pavasarim, mūsu skolā, īpaši saulai-
nā laikā, ir ļoti, pat ļoti silts, to gan mēs visi, kas 
šeit ir mācījušies atceramies. Dažādojot mācību 
procesu starpdisciplinārajās mācību stundās, 3. 
klases skolēni kopā ar skolotāju Ilzīti Ogu dabas 
zinību stundā apguva zināšanas par zemeslodes 
siltuma joslām, savukārt angļu valodas stundā, 
turpinot iesākto, apguva joslu nosaukumus an-
gļu valodā, kā arī prata angliski nosaukt, kuri 
dzīvnieki dzīvo karstajā joslā.

Latvijas skolu Ziemas festivāls 2022 ir 
noslēdzies. Paldies, Artim un Elīnai, diviem ak-
tīvajiem 3. klases skolēniem, kuri nenobijās no 
laikapstākļiem, spēja saņemties un atrast laiku 
fiziskām aktivitātēm nedēļas garumā.

Materiālu apkopoja avīzes veidotāja Vineta
Foto Kalsnavas pamatskola

Meklējot pavasari
Šogad pēc neliela pārtraukuma, 

janvāra beigās, Aiviekstes bērnudār-
za „Mārīšu” un „Pūcīšu” grupas bērni 
un skolotāji brauca meklēt Meteni uz 
Vietalvu, slēpošanas bāzi Mailes, kur 
mūs vienmēr sirsnīgi sagaida saim-
nieks Arvīds Pīpkalējs. 

Meteņi ir  ziemas prieku diena, 
kurā pēc ticējumiem jābrauc tālu cie-
mos, jābrauc no kalna, jāveļ sniega pi-
kas un jāpriecājas, ka ir sniegs! Bērni 
ar lielu aizrautību izbaudīja braucienu 
ar autobusu pa Vietalvas ziemīgajiem 
ceļiem. Izkāpjot no autobusa, bērnu 
acis meklēja to „īsto” kalnu, no kura 
būs jābrauc lejā.  Braucieni no kalna 
bērniem sagādāja pozitīvas emocijas 
un parādīja viņu izturību un pacietību, 
ejot tajā augšā. 

Aktivitātes svaigā gaisā un emo-
cijām bagātie pārdzīvojumi bērnos 
vienmēr rada labu apetīti. Vecāki arī 
šoreiz bija gādājuši par maizītēm, ma-
ziem našķiem, kurus notiesājām pie 
ugunskura ar siltas tējas krūzi. Un kas 
var vēl labāk garšot par tikko ceptām 
desiņām turpat uz ugunskura. Visi bēr-
ni ar interesi sauca Meteni, iepriekš 
bija apguvuši Meteņos skandējamās 
tautasdziesmas, meteņa dziesmas un 
neaizmirstot arī lielīšanās skaitāmos 

„Manam tēva gari lini, manam tēvam 
vēl garāki…”. Meteņa konfekšu lietus 
ar pārsteigumu „zelta pogas”.  Smiek-

li, jautrība, dalīšanās prieks ar konfek-
tēm, dodot tās saviem draugiem, ku-
riem nav veicies tik veikli to lasīšanā. 

Svētki nosvinēti, Metenis atrasts, nu 
var gaidīt pavasari!

Rakstu sagatavoja I. Upeniece
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Gandrīz kā tautasdziesma
Vai ir iespējams 21. gad-

simtā justies kā Krišjānim Ba-
ronam vai Gaiziņa apkaimes 
Krūmiņtēvam  vācot tautas-
dziesmas? Jautājums nav re-
torisks, jo atbilde ir – jā! Un to 
var ikviens no mums, ja vien 
nodarbojaties ar dārzkopību 
un gadu no gada paši ievācat  
sēklas no vecmammas, kaimi-
ņienes un sazin vēl kādā ceļā 
iegūtām sēklām un cita stādma-
teriāla.

Latvijā vēršas plašumā kustība, ko 
pieņemts saukt sēklu lolotāji – kā gan 
savādāk lai nosauc cilvēkus, kuri gla-
bā atmiņas par cilvēkiem, iespējams 
pat jau sen aizgājušiem, un runā par 
viņiem augu valodā? Piekrītiet, tur ir 
kaut kas no mūžības un pirmatnības, 
vēl nedaudz no drosmes un neatkarī-
bas. 

Tad lūk, darīsim to arī Kalsnavā! 
Man pašai šī interese radās, iepazīs-
toties ar „nejauši” uzietu informāciju 
https://www.mantots.permakultura.
lv/. (Arī tad, ja domājat, ka tas nav 
jums, tomēr paskatieties vai palūdziet 
bērniem vai mazbērniem parādīt, kas 

ar to ir domāts.) Tas nav nekas no jau-
na izdomāts, jo kaimiņi un radinieki 
sengadus ir viens otram aizdevuši vai 
iedāvinājuši izdevušās un citādām 
labām īpašībām apveltītu dārzeņu, 
puķu sēklas. Un būtība jau sēklu lo-
lotāju kustībai ir tāda pati – vairot un 
saglabāt skaisto, garšīgo un lietderīgo, 
ko spējam izaudzēt mūsu reģionā, 
mūsu pagastā. Esmu pilna apņēmī-
bas kopā ar jums veidot mūsu pašu 
Svālbāras sēklu glabātuvi, protams, 
pārnestā nozīmē, jo mums sēklas ies 
apritē, kas garantē, ka sēklas neietu 
zudībā, ja kādam kādu gadu raža ne-
padotos. Man šī kustība ir kas jauns, 

tā prasa ievērot zināmas konsek-
vences, kas attiecas uz sēklu kva-
litāti un izplatīšanu, bet tas ir arī 
liels atklājēja prieks. 

Es ticu, ka ikvienā mājā ir 
tādas puķes vai sēklas, ko sējat 
gadu no gada. Un pat ja ir tikai 
pāris gadus audzētas un saglabā-
tas – tas skaitās, jau tad varam 
runāt par lolotām sēklām. Ilgāka 
pieredze nepieciešama, lai tās 
sauktu par mantotām  – vismaz 

30 gadi. Bet sāksim ar mazumu, tas 
jau ir labi! 

Aicinu, ja vien jums jau ir šāda pie-
redze, kaut vai piezvaniet (64807251), 
jo jūsu pārdomas un stāsts par savu 
dārzu ir svarīgs. Ļoti gaidīšu jūsu at-
saucību, jo sēšanas sezona jau tuvo-
jas, šogad mūsu dārzi var būt par vai-
rākiem īpašiem augiem bagātāki. Vēl 
vairāk priecāšos, ja atnāksiet ar savu 
stāstu un pieredzi par savu dārzkopja 
darbu uz bibliotēku. Sēklu piedāvāju-
ma kasti paredzēts turēt bibliotēkā.  
Ļoti ceru uz jūsu atsaucību, mums ir 
ar ko padalīties!

Iluta Puzāne, 
bibliotēkas vadītāja

Tikšanās ar Aiviekstes iedzīvotājiem Kalsnavas 
pagasta multifunkcionālajā centrā Aiviekstē 

No šī, 2022. gada, Kalsnavas pagastā zināmais Bērnu un 
Jauniešu Iniciatīvu centrs „UP’s” tika pārdēvēts par Multifunk-
cionālo centru „UP’s”. Centriņa telpas tagad atrodas gan Jaun-
kalsnavā, Vesetas ielā 4, gan Aiviekstē, Aiviekstes mājā 12. Lai 
iepazītos ar jauno mērķauditoriju, 19. janvārī no plkst. 10.00 
līdz 15.00 Kalsnavas pagasta Multifunkcionālajā centrā „UP’s” 
Aiviekstē norisinājās tikšanās ar iedzīvotājiem. 

Šajā tikšanās reizē cilvēkiem bija iespēja iepazīties ar centri-
ņa vadītāju Madaru Zeltiņu un izteikt savas vēlmes, kā labprāt 
izmantotu piedāvātās telpas kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. 
Kopumā tikšanās iespēju izmantoja 18 vidējās un vecākās pa-
audzes gadagājuma iedzīvotāji. 

Vingrošana, novusa treniņi, pārgājieni, izbraucieni, izstā-
des, lekcijas - vēl daudz un dažādas idejas tika ierosinātas, lai 
padarītu aktīvāku Aiviekstes iedzīvotāju dzīvi. Cilvēki ir ļoti 
draudzīgi, komunikabli un pilni ar radošām idejām, kurām tikai 
jādod iespēja. 

Kalsnavas pagasta Multifunkcionālā centra „UP’s” vadītāja 
Madara Zeltiņa

Svētku epicentrā – Egle
Janvāris, līdz ar mainīga-

jiem vējiem, sniegiem un jaunā 
gada mērķiem, pie mums, LVM 
Kalsnavas arborētumā, atpūtis 
zinātkāres un izziņas prieku. 

Kokaugu pasaule ziemas 
miegu nesnauž, tā klusi vēro un 
aicina atklāt nianses, kas citos 
gadalaikos paliek nepamanītas. 
Šķiet, dabā viss tikai pelēkos un 
baltos toņos vīts, bet tā tas nav. 
Starp vairākiem tūkstošiem 
kolekcijas kokaugu ziemā izce-
ļas egles, to dažādība un cēlā 
daba. 

2022. gadā parastajai eglei 
(Picea abies) dots gada koka ti-
tuls.

Akcentējot LVM Kalsnavas 
arborētumā augošo egļu da-
žādību, to īpašo lomu Latvijas 
ainavā un dekoratīvajos apstā-
dījumos, janvārī aicinājām svi-
nēt. Līdz ar Egles vārda dienu, 
24. janvārī, devāmies piedzīvo-
jumiem pilnā ceļojumā, izzinot, 
iepazīstot un atklājot. Pasažie-
ru lomās iejutās vispārizglīto-
jošo skolu audzēkņi no visas 
Latvijas.

Katra skola un pirmsskolas 
izglītības iestāde, saņemot Egles 
vārda dienas svinību kasti „Egle 
svin!”, piecās dienās varēja kļūt 
par labākajiem egles draugiem, 
svētku gaviļnieci iepazīstot caur 
matemātiskiem, radošiem un 
pētnieciskiem uzdevumiem. 
Svinību kastes saturs skolu ik-
dienu padarīja vēl īpašāku, caur 
nezināmo un mazliet noslēpu-
maino paverot jaunas zināšanu 
virsotnes. 

Divās tiešsaistes tikšanās 
arborētuma speciālisti skolu au-
dzēkņus virtuāli aizveda uz LVM 
Kalsnavas arborētums dārzu un 
čiekurkalti, kā arī deva iespē-
ju skolēniem radoši izpausties 
egles vārda dienas apsveikumu 
darināšanā un zināšanu pār-
baudē ‘Kahoot’ platformā.

Rodot radošus tikšanās ce-
ļus pie skolām, ar svinību kastes 
materiālu un interaktīvo svi-

nību formātu, aizvadītajās 
aktivitātēs izdevies sasniegt 
vairāk nekā 300 skolēnu 
auditoriju. Saņemtā atgrie-
zeniskā saite liek domāt, ka 
pamatskolas un pirmsskolas 
izglītības iestādes ir gatavas 
arī citiem piedzīvojumiem. 
Varam pačukstēt, ka tie gai-
dāmi jau pavisam drīz, kad 
tiksimies  „Putnu dienu” pa-
sākumos. 

Visas nedēļas garumā 
mūsu sociālo tīklu lietotājus 
iepazīstinājām ar pie mums 
augošajām egļu dažādībām 
un to atšķirīgajām detaļām – 
skujās, čiekuros, sēkliņās. Vai 
maz zinājāt, ka LVM Kalsna-
vas arborētumā sastopama 
Sitkas egle, kas ir viena no 
eglēm rekordistēm, pasau-
lē sasniedzot pat 58 metru 
augstumu. 

Koku eksperta Gvido 
Leiburgs stāstījumā 40 e-se-
mināra „Skuju koki. Kur? Ko? 
Kā?” dalībnieki iepazina sku-
ju kokaugu interesanto un 
plašo pasauli.

Aktīvo izjūtu cienītāji, 
kopskaitā 6 komandas, tikās 
„Mini orientēšanās rogainin-
gā”. Sadarbībā ar Orientēša-
nās klubs „Mežmalas’’ tapa 
īpašs maršruts, kur starp 
egļu un dažādu citu kokau-
gu grupām, vairāk kā 100 ha 
plašajā teritorijā, bija jāat-
rod kontrolpunkti, jāiepazīst 
egles, interesantie fakti par 
tām. 

Nedēļu noslēdzām do-
doties “Egļu takā”. Skaitīt, 
rēķināt, prātot, lēkt, vilkt, 
skriet un ieraudzīt bija tikai 
nedaudzās takas dalībnieku 
uzdevumu nianses. Spēles 
ietvaros komandas devās 
ziemīgā pastaigā, ieraugot, 
iespējams, iepriekš neredzē-
tas arborētuma vietas. Ran-
diņā ar egli ikvienam bija ie-
spēja satikt, iepazīt un pabūt 
ar arborētuma eglēm, uzņe-

Asā egle Picea pungens. Foto Māris Stiprais.

Serbijas egļu Picea omorika grupa. 
Foto Māris Stiprais.

Paralēli spēlei iespējams doties „Randiņā ar egli”, 
iepazīstot egļu dažādības. Foto Gatis Teilis

Orientēšanās rogaininga organizatori OK Mežmalas 
instruējot dalībniekus. Foto Pēteris Blumbergs.
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Tieši pirms 15 gadiem, 2007. gada 
8. janvārī, Kalsnavas pagas-
ta sporta entuziasti sanāca 
uz pirmo florbola treniņu, 
bet turpat netālu aktīvākie 
Kalsnavas jaunieši sanāca 
uz savu pirmo tikšanos. Var 
vilkt daudz paralēles šai lī-
dzās pastāvēšanai. Kalsnavas 
jaunieši, kas atbalsta aktīvu, 
veselīgu un sportisku dzīves-
veidu ir izstrādājuši daudzus 
projektus un daudzi no tiem ir 
bijuši tieši saistīti ar mūsu flor-
bola komandu.. Kā piemērs būtu pagā-
jušajā gadā iegādāts nepieciešamais 
inventārs 25 laukuma spēlētājiem un 
2 vārtsargiem pieaugušo komandā, 
30 nūjas bērnu komandām un ekipē-
jums vārtsargam bērnu komandās, 
lai pilnvērtīgi varētu aizvadīt Latvijas 
mēroga spēles. Sporta inventārs ir 
dārgs un šāda veida atbalsts tiešām 
ir ļoti vērtīgs. Šī projekta ietvaros 
tika piedāvāts arī kas nebijis –SUP 
airēšanu lauku teritorijā, tai nebija 
nepieciešama fiziskā sagatavotība, 
tomēr tas dod enerģiju, prieku un 
gandarījumu un to varēja  darīt jeb-
kurš.

Florbols Kalsnavā nu jau ir kļu-
vis par neatņemamu sporta dzīves 
sastāvdaļu. Daudziem no mums at-
miņās ir palicis skolotājs Aivars Sine-
lis, kurš bija kaislīgs hokeja spēlētājs 

Biedrībai „Kalsnavas jaunieši” un florbolam – 15
iestājies klusums, Gatis 
sāka ap sevi pulcināt aktī-
vākos jauniešus, uzrunājot 
arī bijušos hokeja koman-
das biedrus, pamēģināt ko 
jaunu arī mūsu pagastā – 
florbolu. Kāpēc nē, varbūt 
šī lieta aizies. Šajā laikā pa-
gasti vēl nebija pagastu pār-
valdes un mūsu pagastā kā 
izpilddirektors strādāja Agris 
Lungevičš.  Agris pats vienmēr 
ir bijis aktīva sporta veida pie-
kritējs un atbalstīja šādu ideju. 
Tā Gatis Rizgis un Agris Lunge-
vičs, ejot uz pagasta deputātu 
sēdēm, pierādīja, ka mūsu pa-
gastā ir vajadzība pēc florbola. 
Maijā tika iegādāti aizsargbor-
ti. Skolotājs Aivars Sinelis pie-
krita kļūt par komandas trene-
ri. Sākās treniņi.  Otrajā tre-
niņu gadā vajadzēja izvē-
lēties, kur spēlēt –  2. līgā. 
Liels atbalsts ir bezmaksas 
treniņi Kalsnavas pamat-
skolas sporta zālē, atbalsts 
Latvijas turnīra spēlēs, ceļš 
uz izbraukuma spēlēm, šo 
visu finansiāli atbalsta  Kals-
navas pagasta pārvalde, Ma-
donas novada pašvaldība, 
par ko komandas dalībnieki 
saka lielu paldies. Komandā 
no pirmsākumiem spēlē seši 
dalībnieki – Gatis Rizgis, Agris 
Lungevičs, Mareks Dzenovs-
kis, Mareks Aršvila, Helmuts 

mot skaistus foto un baudot 
dārzā mītošo mieru, ziemas 
sajūtas. 

Izmantojot  radošu pieeju 
un neformālus risinājumus, 
sastopamies ar dažādu mērķa 
grupu zinātkāri, spožajām ide-
jām un radošiem talantiem. 
Ideju lidojums nerimst, atliek 
tam ļauties un aicināt jūs līdzi. 
Dodamies citos ceļojumos? 
Tiekamies!

LVM Kalsnavas arborētums 
Informācijas centra vadītājs 

Gatis Teilis 
Piedzīvojumu spēles „Egļu taka” 

ugunskurs. Pēc labi paveikta darbiņa 
silta tēja un kāds našķis. Foto Gatis Teilis.

Rugāju novada vidusskolas audzēkņi 
mērot egles augstumu. 

Foto Iveta Useniece.

un  spēja aizraut ar to arī 
citus. Sākumā tika izveido-
ta hokeja komanda „Kals-
nava”, puiši Aiviekstē paši 
lēja ledu, tīrīja un mācījās 
spēlēt labu hokeju. Treni-
ņi notika arī vasarā un tad 
vajadzēja spēlēt ar florbola 
nūjām, kas nelikās toreiz 
vēl interesants sporta veids 
un neviens pat iedomāties 
nevarēja, ka tieši šis spor-
ta veids pēc kāda laika būs 
viens no vadošākajiem pa-
gastā. Kad aktīvajā sporta 
dzīvē mūsu pagastā bija 

Polis un Guntis Preiss. Klāt 
ir nākuši arī aktīvi jaunie-
ši no kaimiņu pagastiem. 
Ne vienmēr viss ir bijis 
viegli. Ir bijušas zaudēju-
mu sērijas, tad iestājušās 
triumfa dienas, kas iegū-
tas pateicoties smagiem 
treniņiem, pacietībai, iz-
pratnei starp komandas 

biedriem. Atbalsts kļūmīgā 
situācijā ir ļoti svarīgs, kad 
tev uz pleca kāds uzsit un 
saka – nekas vecīt, viss būs 
labi, palīdz. Protams, trāpās 
arī pa kādam nosodošam 
izsaucienam un tas nav pa-
tīkami, jo tu jau tāpat jūties 
slikti un tad vēl… . Ir bijušas 
smagas spēles gan emocio-
nālā, gan fiziskā ziņā un te 
nostrādā trenera prasme, sa-
vākt komandu tālākai spēlei 
– tagadējais treneris Helmuts 

Polis.
Atgriežoties pie Kalsnavas 

jauniešiem, veidojot dažādus 
pasākumus gan sporta, gan 
aktīvās atpūtas, vienmēr ir at-
rasts laiks turēt īkšķus par sa-
vējiem. Viens no šādiem pie-
mēriem, kurš nu jau ir jauka 
vēsture – „Kalsnavas zaķi”, 
kur pamatskolas meitenes 
pašas izveidoja savu karsēj-
meiteņu atbalsta grupiņu 
florbola komandai. Spēles 

laikā, kad komandas devās atpūsties, 
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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

09.01. Ainis Kupčs, 89 gadi
19.01. Viktors Evalds, 94 gadi
18.02. Antons Dubinskis, 91 gads
20.02. Aina Liepiņa, 94 gadi

turpinājums no 9.lpp.

PALDIES Kalsnavas pagasta 
pārvaldei un Madonas novada 

pašvaldībai, un jo īpaši 
Mārim Mažajevam, par labi 

izbraucamajiem ceļiem šogad 
Jāņukalnā.

Jāņukalnieši un citi šo ceļu braucēji.

priecēja ar savu uzstāšanos un aktīvi 
uzmundrināja spēlētājus spēlēs laikā. 
Daudz un dažādi projekti ir ieviesti pa-
gasta dzīvē. Spilgtākie no tiem ir bērnu 
rotaļu laukumiņš pie Kalsnavas pamat-
skolas, pludmales volejbola laukums, 
blakus skolas sporta laukumam, pasta 
ēkas, apzaļumošana un vēl daudz citi 
dažāda veida projekti un pasākumi. 
Arī projektu ietvaros tiek izstrādātas 
dažāda veselību veicinošas aktivitātes. 
Jaunieši izaug un dodas tālāk dzīvē, 
bet kodols ir palicis un aktīvi darbo-
jas. Prieks, ka daudzi jaunieši šo savu 
darbošanās prasmi, ko ieguva tieši 
šeit, turpina tālāk un spēj un prot ie-
interesēt arī citus jauniešus darboties. 
Tāpat biedrība ir  gatavojusi  dažādas 
foto izstādes iesaistot pagasta iedzīvo-
tājus, daloties ar atmiņām fotogrāfiju 
veidolā un arī kādu stāstu no dzīves. 
Vasarās veidotas nometnes bērniem, 
pēdējo gadu populārākā „Knaģis”. 
Godam nests Kalsnavas vārds ārpus 

pagasta robežām. Rīkoti dažādi turnīri 
pludmales volejbolā, florbolā, netradi-
cionālās sporta spēles, labo darbu ne-
dēļa. Paldies visiem mūsu aktīvajiem 
pagasta jauniešiem, viņu vecākiem un 
vienkārši visiem atbalstītājiem.  Mūsu 
nākotne ir mūsos pašos. 

Paldies Linda Ūdre-Rizga, Gatis Tei-
lis, Gatis Rizgis, Agris Lungevičš, Elvijs 
Mežaleons un Andra Romule, jo bez 
Jums nebūtu arī mums. Daudzi no 

šiem jauniešiem ir ieguvuši godināša-
nas zīmes gan savā pagastā, gan arī 
novadā. Elvijs Mežaleons – Kalsnavas 
pagasta lepnums 2016. gadā, „Kal-
snavas jaunieši” – Kalsnavas lepnums 
2017. gadā. 

Materiālu sagatavoja avīzes veidotāja 
Vineta

Foto no Kalsnavas jauniešu un avīzes 
veidotājas foto arhīva.

Artūru Portnovu


