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Kalsnavas pagasta 
pārvaldes Izdevums

Nr. 2 (169)

„Kalsnava jau kopš seniem laikiem bijis mežots apvidus. Daži stāsts, ka ap Kalsnavu auguši 
koki jau ilgi līdz tam, pirms pasaulē bijuši cilvēki. Ci   vēsta, ka Kalsnavā auguši jau tad, pirms  e 
vēl parādījušies citviet pasaulē.

Stāsta , ka Dievs izredzējis Kalsnavu pirmo koku stādīšanai, jo  kai šeit priedes varēja augt  k 
garas, bērzi –  k kupli un ozoli –  k vareni.

Kad Dievam vajadzēja pasauli ar kokiem piepildīt, viņš tos visus ņēma no Kalsnavas mežiem, 
jo šeit to bijis nebeidzami daudz.

Arī šodien Kalsnava ir mežiem bagātākais apvidus. Ja kāds svešinieks bezgalīgajos mežos 
ieiet, tad cerība izkļūt paša spēkiem ārpusē ir niecīga.” T. O.

Šādu teiku mēs par Kalsnavu varam izlasīt J. Alunāna parkā Jaunkalsnavā. To šeit par mūsu 
Kalsnavu ir pavisam sep  ņas, izstādītas ap parka taciņu, lai apmeklētāji pastaigājo  es tās var 
izlasīt. Teikas ir raks  juši mūsu skolas skolēni, bet katrā  stās  jumā var saska  t  eši to, kas kat-
ram saistās ar vietu, kura  ek apraks  ta.

Šogad pagasta svētki norisināsies nedaudz savādāk, nekā katru gadu ierasts, mazliet ap-
spēlējot interesanto gadu skaitli 666, jo  eši pirms  k daudziem gadiem, Kalsnavas vārds  ka 
pirmo reizi pieminēts senajos rakstos. Interesants skaitlis, kā Jūs domājat, vai no  ks kas nepa-
rasts. To rādīs laiks. Viss šis gads tāds neparasts. Daudz kas ir bijis un domājams vēl sagaidīsim 
gana daudz pārsteigumu, bet lai  e būtu  kai pa  kami. Novēlot izbaudīt jauku vasaru –  avīzes 
veidotāja Vineta.

V
M
N
T
K
K
M

S
tr
u



2 Kalsnavas avīze  2020. gada aprīlis – jūnijs

Madonas Kārtības policijas nodaļa 
informē

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa Kār  bas policijas no-
daļas inspektoru pieņemšanas novados un pagastos ne  ek organizētas, pamatojo  es uz 
Covid-19 infekcijas izpla  bas pārvaldības likumu 2. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu.

Lūgums iedzīvotājus izmantot Valsts policijas palīdzības tālruni: 110.
Nepieciešamības gadījumā iedzīvotājiem ir  esības arī rakstveidā sniegt ziņas Valsts 

policijai, nosūtot raks  sku iesniegumu pa pastu, e-pastu vai portālā  www.latvija.lv. 

Jaunumi par 
Covid-19

Ministru kabineta noteik  e epide-
mioloģiskās drošības pasākumi ir ļāvuši 
Latvijā Covid-19 izpla  bu noturēt samē-
rā zemā līmenī – 14 dienu kumula  vā 
saslims  ba ir mazāk nekā 1 gadījums uz 
100 000 iedzīvotāju, kas ir daudz mazāk 
nekā vidējais rādītājs Eiropas Savienībā 
(16 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju). No-
zīmīga daļa Covid-19 gadījumu ir sais  ta 
ar infi cēšanos ārpus Latvijas. Tādēļ sevišķi 
piesardzīgi jāizvērtē nepieciešamība do-
 es ārvalstu braucienos.

No 1. jūlija mutes un deguna aizsega 
lietošana sabiedriskajā transportā vairs 
nebūs obligāta, bet ieteicama, īpaši tad, 
ja transportā ir daudz cilvēku. Vietās, kur 
ir liela cilvēku plūsma un drūzmēšanās 
mutes un deguna aizsegšana ir ieteica-
ma. Obligā   mutes un deguna aizsegs jā-
lieto, ar sabiedrisko transportu dodo  es 
uz pašizolācijas vietu pēc atgriešanās no 
ārvals  m. Obligā   aizsegs jālieto, ja pri-
vātu vai publisku pakalpojumu sniedzēji 
un pasākumu organizatori to pieprasa.

1. jūlijā mainās arī pulcēšanās iero-
bežojumi un līdz 31. jūlijam telpās līdz 
1000 m2 drīkst pulcē  es ne vairāk kā 100 
cilvēki, bet lielākās telpās – 500. Savukārt 
ārā drīkst pulcē  es ne vairāk kā 1000 cil-
vēki. Ministru kabineta 30. jūnija lēmums 
paredz, ka no 1. augusta ārā drīkstēs pul-
cē  es pat 3000 cilvēku, ja epidemioloģis-
kā situācija vals   nepaslik  nāsies.

Lai paplašinātu testēšanu un savlai-
cīgi atklātu iespējamus slimības uzlies-
mojumus, ikvienam ir iespēja veikt valsts 
apmaksātu Covid-19 testu darba dienās 
no plkst. 8.00 līdz 20.00, sestdienās no 
9.00 līdz 15.00 un svētdienās no 9.00 līdz 
12.00, iepriekš piesako  es pa tālruņa nu-
muru 8303. Testēšanas punktā var ieras-
 es gan ar privāto transportu, gan kājām 

vai ar velosipēdu.
No 1. jūlija vairs nebūs laika ierobe-

žojums sporta pasākumu norisei ārpus 
telpām. Taču spēkā saglabājas darba laika 
ierobežojums sporta zālēm, fi tnesa klu-
biem un līdzīgiem uzņēmumiem, uzsākot 
darbu ne agrāk kā 6.30 no rīta un strādā-
jot ne vēlāk kā 24.00 nak  .

Samazināts arī ierobežojums sa-
biedriskās ēdināšanas vietās nodrošināt 
vismaz 4 m2 uz vienu apmeklētāju iekš-
telpās. No 1. jūlija restorānos un kafej-
nīcās jānodrošina 3 m2 telpas pla  bas uz 
apmeklētāju.

Kalsnavas bibliotēkas bibliotekāro 
pakalpojumu sniegšanas klātienē 
nosacījumi

Nosacījumi kvalita  vam un 
drošam apmeklējumam:

Pirms bibliotēkas ap-1. 
meklējuma sazinie  es pa tālr. 
nr. 64807251 vai e-pastu kal-
snava.bibl@inbox.lv  vai kalsna-
vasbiblioteka@madona.lv par 
bibliotēkas apmeklējuma laiku 
un mērķi. Personu drūzmēša-
nās pie pārvaldes ēkas ieejas un 
telpās ne  ek pieļauta. Apmek-
lētāji  ks ielais   pārvaldes ēkā 
individuāli.

Bibliotēkas telpās 2. 
vienlaikus var atras  es 5 cilvēki 
– bibliotekāre un 4 apmeklētāji.

Maksimālais uzturēša-3. 
nās laiks bibliotēkā – 30 minū-
tes.

Ja bibliotēku vienlai-4. 
cīgi vēlēsies apmeklēt vairāk 
cilvēku, būs jāuzgaida 2. stāva 
foajē.

Lasītāju apkalpošanas 5. 
norise: ienākot pārvaldes ēkā, 
jādezinfi cē rokas, bibliotēkas 
telpās grāmatas jānodod. Tās  ks ievieto-
tas karan  nā pirms atkārtotas ievietoša-
nas krājumā. Pēc tam var do  es  izvēlē  es 
jaunu lasāmvielu.   

Bibliotēkas datori paredzē    kai 6. 
noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sū  -
šana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu 
samaksa internetbankā, un tamlīdzīgi) ne-
vis izklaidei. Lai ievērotu drošu a  ālumu, 
darbam būs pieejami trīs datori. Jāievēro 
30 minūšu uzturēšanās laiks bibliotēkā, kā 
arī jādezinfi cē rokas. Lai neveidotos rinda, 
ieteicama iepriekšēja “pieraks  šanās”, iz-
mantojot augstāk minēto saziņas veidu.

 Lai izvairītos liekas uzkavēšanās 7. 
bibliotēkā, vēlams grāmatas rezervēt jau 
iepriekš caur elektronisko katalogu h  -
ps://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.

aspx  vai pa telefonu, vai e-pastu.
Periodikas lasīšana uz vietas ne-8. 

būs iespējama.
Ja  jūta  es slik  , lūdzu, atbildīgi 9. 

izvērtējiet bibliotēkas apmeklēšanas ne-
pieciešamību, sargiet sevi un līdzcilvēkus! 
Zvaniet un veiciet grāmatu pasū  jumu, tās 
rezervējot,  vienojo  es par to saņemšanu 
drošā bez kontakta ceļā ārpus bibliotēkas 
telpām.

Bibliotekārei ir  esības personām 10. 
ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm 
liegt ieeju bibliotēkā, aicināt atstāt biblio-
tēku, rekomendējot do  es uz mājām un 
sazinā  es ar savu ģimenes ārstu. Tāpat arī 
lūgums ievērot klepošanas un šķaudīšanas 
higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

Uz  kšanos!
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Kalsnavas pamatskola man ir 
un būs pirmā skola, pirmie īs  e 
draugi, pirmās radošās ak-
 vitātes un pats galve-

nais pirmās iespējas.
Nesen atceros kā 

mēs visa klase cepām picas 
un ska  jāmies fi lmas krievu 
valodas kabinetā un kā gājām 
ziemassvētku eglītei pakaļ. Jā šīs 
noteik   vienmēr būs labas atmi-
ņas mums visiem. 

Savā zemapziņā nojaušu, ka mēs 
vairs  k bieži neredzēsimies ne ar skolotājām, ne ar klasesbied-
riem, ne ar skolas draugiem, bet jūs vienmēr paliksiet manās 
atmiņās. Novēlu visām skolotājām nepado  es un izskolot vēl 
daudz, daudz vairāk skolēnu, bet pats galvenais paldies jums 
par jūsu ieguldīto darbu.

Iespējams nākotnē  ksimies kāda manis organizētajā pasā-
kumā, nodarbībā, kas būs sais  ts ar manām nākotnes gaitām!

Vislabāk atmiņā palikuši no  -
kumi, kuros visi bijām smaidīgi un 
pozi  vi. Nepa  kamie momen   arī 
protams, bet  e mums lika daudz 
ko izvērtēt un saprast,  šie visi no-
 kumi mums iemācīja dažādas 

lietas un par to mums jāpriecā-
jas.

 Klasesbiedriem novēlu sas-
niegt savus mērķus un jaunajās 
skolās iepazīt daudz jaunu cil-
vēku, bet skolotājiem novēlu, 
lai nākamās klases būtu daudz 
mierīgākas nekā bijām mēs.

Noteik   vēlos pabeigt skolu, kuru 
esmu izvēlējusies un iet tālāk uz augstsko-
lu, lai iegūtu augstāko izglī  bu un lielākas iespējas darba  rgū. 

Man ir daudz no  kumu ko atcerē  es kopā ar saviem kla-
sesbiedriem un skolotāju, bet tāds viss spilg-
tākais ir ‘’Klases vakars pa nak   
skolā’’, tādi mums ir bijuši trīs 
un visi ir izdevušies, man pa-
 ka šie klases vakari, jo mēs 

izejot  no ikdienas skolas 
dzīves kļuvām atvērtāki 
un pa  esāki un varējām 
viens ar otru mierīgi 
parunāt un atcerē  es 
bērnudārza laikus,  e 
mums arī bija ļo   koši! 
Bija ļo   jauki kopā ar kla-
sesbiedriem spēlēt spēles, 
gatavot picu, un vienkārši jau-
ki pavadīt laiku kopā, šie klases 
vakari ir neizmirstami un pilni ar atmi-
ņām. Šādi klases vakari mūs vieno un padara tuvākus.

Saviem klases biedriem es novēlu. lai laime viņus vienmēr 
vada, lai nekad nepazūd gribasspēks, lai varētu kāp vēl augstāk 
un sasniegt savu mērķi! Klasesbiedri ir  e kuri šis skolas gaitas 
izkrāsoja un deva spēku.

Un protams, skolotājiem liels paldies par visu, ko ir darījuši 
mūsu labā un par to mīļumu kuru viņi mums ir snieguši, un  

Lai nekad nepietrūkst smaidu - 
Ne to, kurus saņem,
Ne to, kurus ci  em dāvāt!
Un, lai pie  ek spēka darbiem un, lai atrodas laiks pelnītai 

atpūtai! Lai turpina izstarot savu prieku.
Mani nodomi ir lieli un daudz, es cen  šos tos realizēt, 

lai  e būtu redzami un man pašai  kami, protams tas ir mācī  es 
tālāk,  strādāt un vēl daudzus citus blakus darbiņus realizēt.

Man visvairāk atmiņā ir palikuši no  kumi sais  bā ar līdzpār-
valdi. Tādu spilgtāko no  kumu es nevaru nosaukt, jo katrs no 
no  kumiem ir īpašs un atšķirīgs. Protams, gadu laikā sastrādā-
jām blēņas, strīdējāmies, smējāmies, priecājāmies un ieguvām 
labas atmiņas par ko pasmie  es. 

Es novēlu klasesbiedriem 
būt veseliem, gūt panākumus 

dzīvē, sasniegt mērķus un 
piepildīt sapņus. Skolotājai 
es novēlu pacie  bu ar nā-
košajiem audzēkņiem, 
veselību un laimi.

Mani nākotnes 
plāni ir iegūt labu izglī-
 bu, kā arī atrast labi atal-
gotu darbu. 

Paldies autobusa šoferim, 
kurš katru skolas dienu nogādāja 
skolā un mājās! 

No  kumu ir daudz un ir grū   izvēlē  es visspilgtāko! 
Katrs mirklis ir bijis jautrs un neaizmirstams, klasesbiedri ir kla-
sesbiedri, iet visvisādi, bet es nemainītu nevienu brīdi, ko esmu 
pavadījusi kopā! Novēlu klasesbiedriem atrast visu meklēto un 
sasniegt cerēto, visiem ir sapņi un es novēlu viņiem visiem tos 

piepildīt, kā arī novēlu visu to labāko skolotājām turpmākajā 
pieredzē, šīs skolas skolotāji man ir palīdzējuši pilnveidot 
mani visās iespējamās 
jomās un es esmu ļo   
pateicīga.

Man par nodo-
miem ir grū   teikt, 
domas vēl joprojām 
mainās ik mirkli, tāpēc 
klausīšos pa   savos, 
ģimenes, draugu un 
skolotāju padomos 
un došos uz to dzīves 
ceļu, kurš sauks viss 
skaļāk, jo izvēle ir ļo   
liela. 

Mani sapņi, atmiņas un cerības
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Neierasts izlaidums Kalsnavas pamatskolā 
9. klasi šogad beidz 12 skolēni: Mar-

kuss Bērziņš, Kristers Delikatnijs, Ieva 
Karīna Gaijsa, Samija Ģēģere, Renārs 
Liepiņš, Dagnija Mažajeva, Daniels Ma-
žajevs, Alita Mežāne, Raivis Minalto, 
Kristers Orlovs, Reičela Stepāne, Ričards 
Sudņiks. 1. – 4. klasē audzinātāja – Ilzīte 
Oga, 5. – 9. klasē – Astrīda Eiduka. 

Kopā pavadītais laiks bijis no  ku-
miem un dažādām ak  vitātēm bagāts. 
Skolēni no maziem ķipariem izauguši par 
skais  em, stal  em un gudriem jaunie-
šiem ar savu ska  jumu uz dzīvi, lietām, 
no  kumiem. Skolas gados vienmēr bla-
kus ir bijuši mīloši vecāki, kuri ar sapratni 
un iejū  bu, ar savu dzīves gudrību seko-
juši mācībām, atbals  juši savus bērnus 
un uzklausījuši skolotājus. Atmiņā paliks 
mācību stundas, virkne klases vakaru, 
nakšņošanas skolā, rudens pārgājieni, 
“īpašais” pārgājiens 8. klasē uz birzī  , 
karjeras izglī  bas pasākumi, sporta ak-
 vitātes, ekskursijas ar šķēršļu joslām, 

stāviem kāpumiem, kariņiem ar krāsu 
bumbiņām, kopēju čalošanu, smiekliem 
un dziedāšanu. 

Novēlam absolven  em
Būt kus  bā vienmēr, būt ceļā, kas 

ved uz gudrības virsotnēm!
Būt debesīm, zvaigznes kas tumsā 

met!
Būt krietniem un mīlošiem, lepnumu 

just par laiku, kas skolā ir vadīts!
Un savam mērķim neatļaut zust, bet 

pamatus drošus tam radīt! 
Paldies skolotājiem par zināšanu 

došanu un izturību, paldies skolas darbi-
niekiem,  pagasta un skolas vadībai par 
darba un mācīšanās apstākļu nodrošinā-
šanu!

Absolven  ! Lai veicas tālākajā dzīves 
ceļā!  

 Mazs ieskats pasākumos, kuri atai-
no klases dzīvi šo gadu garumā: ekskur-
sija uz Burtniekiem, Putnu dienas kopā 
ar meža darbiniekiem, nakšņošana skolā 
ar kopīgu vakariņu gatavošanu, rudens 
pārgājiens ar sporta ak  vitātēm Stepēs, 
uzstāšanās skolas pasākumos, atvērto 
durvju diena Aizkraukles PV, ekskursija 
uz Siguldu.

Foto un teksts Klases audzinātāja 
Astrīda Eiduka
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LVM Kalsnavas arborētuma peoniju ziedonī
Latvijas valsts mežu Kalsnavas ar-

borētumā jūnija mēnesis ar katru dienu 
iezīmējās arvien košāks. Ziedēja dārza 
sirds – peonija. Katru dienu mūs priecē-
ja kāda jauna, nupat atvērusies peoniju 
šķirne, no vairāk nekā 270 aplūkojama-
jām dažādībām. Kaut arī peoniju svētki 
šogad atcel  , tas neliedza plānot dārza 
apska  , centrālo vietu atvēlot peonijai. 

Kā teicis izcilais peoniju selekcio-
nārs Dr.biol.h.c. Aldonis Vēriņš: “Kā 
atpazīt peonijas? Tā dārzu nākotne un 
smarža rītdienai.” Tieši Aldoņa Vēriņa 
un Nacionālā botāniskā dārza rūpīgi iz-
raudzītā vieta un pirmās šķirnes ir bijis 
pamats peoniju kolekcijas a   s  bai LVM 
Kalsnavas arborētumā. Ik gadu peoniju 
kolekcija  ek papildināta ar jaunām šķir-
nēm, šogad tās ir bijušas 29 jaunas šķir-
nes, kas radušas savu vietu arborētuma 
kolekcijā. 

Ķīnā peonija  ek uzska  ta par mī-
les  bas puķi - tās dāvināšana simbolizē 
atzīšanos jūtās. Arī pie mums, Latvijā un 
LVM Kalsnavas arborētumā, novēroja-
ma augoša cilvēku mīles  ba pret peo-
niju un tās krāšņumu. Peoniju kolekcijas 
tapšanas aizsākumos par šo puķu kultū-
ru bija neliela interese, bet šobrīd cilvēki 
arvien vairāk vēlas baudīt to skaistumu 
un iegādā  es peoniju stādus arī savam 
dārzam. Tirdzniecībā pieejamie peoniju 
stādi, kas nopērkami arborētumā, izau-
dzē   LVM Valmieras kokaudzētavā. 

Sākotnēji Meža pē  šanas stacijas 
“Kalsnava” pārraudzībā veidotais dārzs 
bija zinātniskās izpētes vieta, ar rūpīgi 
veiktu zinātnisko darbu, pētot dažādu 
kokaugu pielāgošanos un dzīvotspēju šī 
reģiona klima  skajos apstākļos. Laikam 
ejot, tas kļuvis par sabiedriski nozīmīgu 
objektu Latvijas valsts mežu paspārnē.  
Arborētums tapis un top par nozīmīgu 
rekreācijas objektu Vidzemes, Latvijas 
un Bal  jas dārzu saimē. Dārzs mainās 
un aug līdz ar laiku, kāds tas ir šodien, 
tāds tas vairs nebūs rīt. Kolekcija  ek pa-
pildināta ar jaunām dažādībām. Arī katrs 
gadalaiks ienes savu krāsu un noskaņu, 
nojaucot robežas starp vienas izteiktas 
sezonas dekora  vitā  .

LVM Kalsnavas arborētumā var 
aplūkot krāšņi ziedošajās dažādības, 
iespējams izstaigāt plašo apkārtni, ap-
ska  t dažādus kokaugus, piemēram, 
dažādu šķirņu skuju kokus, rododen-
drus, ūdensrozes un citus. Apkārtnē ir 
izveidots īpašs skuju koku labirints un 
25 metrus augsts skatu tornis, no kura 

paveras skaista ainava uz 143 ha plašo 
teritoriju.   

Arborētumā liela nozīme ir vides 
izziņas ak  vitātēm, kurās var iesais   es 
kā lieli, tā mazi. Šajā vasarā bērniem un 
ģimenēm sagatavotas darba lapas, ar 
kurām do  es teritorijā pē  t, iepazīt un 
izzināt. Do  es dabā ir aizraujoši!

Latvijas valsts mežu Kalsnavas arbo-
rētums aicina atrast laiku sev un do  es 
dabā, lai tvertu ik mirkli, piedzīvotu un 
atklātu. 

Ga  s Teilis,
LVM Kalsnavas arborētums tūrisma 

informācijas centra vadītājs
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Atšķirībā no citu tautu 
kapu kultūrām latviešiem ar 
kapiem saistās daudz tradī-
ciju – ikgadējie kapusvētki, 
mirušo piemiņas dienas, 
tautā sauk  e svecīšu vakari. 
Šī ir vieta, kur klusi pieminēt 
aizgājējus, sa  kt tālos radus, 
kas kaut reizi gadā cenšas at-
braukt uz savu dzimto pusi. 
Nu jau Jāņukalna un Veckal-
snavas iedzīvotājiem šī ir pa-
likusi vienīgā vieta, kur sa  kt 
tālākos kaimiņus. Skumji, bet 
tā ir sanācis, jo citas pulcēša-
nās vietas vairs tā īpaši nav 
un tad kapusvētki –  vieta 
kur iegūt jaunākās ziņas, sa-
 kt tuvus un tālus atbraucējus, savu reizi 

kādu vairs pat atpazīt nevar, bet tas viss 
pieder pie lietas. Mierīgais klusums, koku 
paēnā atmiņas un domas šķe  na savu 
gaitu. Katru gadu var ko jaunu uzzināt 
no vecāka gājuma cilvēkiem. Daudzas 
ģimenes jau par tradīciju ir iedibinājuša 
uz kapusvētkiem nākt visas paaudzes, 
gan vecmammas ar saviem mazbērniem, 
gan vecāki ar saviem bērniem. Parādot 
savu senču atdusas vietas  un neļaujot 
 em aiziet zudībā no mūsu atmiņām un 

pagaist zem biezām velēnu kaudzēm. Sa-
koptas  ek visas kapu kopiņas, ja kāda 
nekaunīga zāle ir ielīdusi kaimiņa kapu 
kopiņa, tā bez liekas runas   ek izrauta, 
jo šeit nestrādā, cik man par to maksās, 
klusa cieņa pret kapiņos mītošajiem. 

Latvijas Sarkanā 
Krusta

Kalsnavas nodaļas 
humānās palīdzības 

punkts
Pārupes ielā-2, 1. stāvā 

PIRMDIENĀ un TREŠDIENĀS no 
9.00 līdz 15.00

Var saņemt humāno palīdzību par 
ziedojumiem.
Varat arī nest nevajadzīgas saimnie-
cības preces, apģērbus, 
apavus –  rus, lietošanas kār  bā.
Tālrunis informācijai – 226403516

Kapusvētku tradīcijas Par SIA “Kalsnavas 
komunālais 
uzņēmums” 
pievienošanu 

SIA “Bērzaunes 
komunālais 
uzņēmums”

2020. gada 24. janvārī Madonas 
novada pašvaldības dome pieņēma lē-
mumu par SIA “Kalsnavas komunālais uz-
ņēmums” pievienošanu SIA “Bērzaunes 
komunālais uzņēmums”. 

Reorganizācijas procesā SIA “Kalsna-
vas komunālais uzņēmums” beidz pastā-
vēt bez likvidācijas, nododot visu mantu 
un sais  bas SIA “Bērzaunes komunālais 
uzņēmums” ar 2020. gada 1. maiju.

Informējam, ka iedzīvotājiem pakal-
pojumu saņemšanas un norēķinu kār  ba 
nemainās,  kai jāpievērš uzmanība norē-
ķinu konta izmaiņām. 

Visas līgumiskās sais  bas paliek 
spēkā un  klīdz vals   beigsies ārkārtas 
situācijas ierobežojumi SIA “Bērzaunes 
komunālais uzņēmums” aicinās iedzīvo-
tājus pārslēgt līgumus par pakalpojumu 
sniegšanu, kā arī organizēsim  kšanosar 
iedzīvotājiem klā  enē.

Uz jautājumiem par reorganizāciju at-
bildēsim e-pastā berzaunesku@inbox.lv.

Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk  ek.

 (P. Priede) 

Mūžībā aizgājuši
Maiga Ozoliņa 72 gadu vecumā
Eduards Sīlis 87 gadu vecumā
Dzidra Geiduka  85 gadu vecumā
Juris Smilga  77 gadu vecumā
Anna Parņuka 90 gadu vecumā
Dzintra Līventāle  71 gada 
vecumā
Izsakām līdzjū  bu tuviniekiem

Kalsnavas pagasta pārvalde iznomā 
zemes vienību (strapgabalu) ar kadastra 
apzīmējumu 70620020047  Kalsnavas 
pagastā, Madonas novadā 1,92  ha pla  -
bā lauksaimniecības vajadzībām.

Zemes vienības nomas maksa  ks 
aprēķināta, pamatojo  es uz MK notei-
kumu Nr. 350  Publiskas personas zemes 
nomas un apbūves  esības noteikumu  
p.30.1( nomas maksa gadā ir 1,5 % no 
zemesgabala kadastrālās vēr  bas, bet ne 
mazāka par 28,00 euro)

Papildus nomas maksai jāmaksā pie-
vienotās vēr  bas nodoklis un nekustamā 
īpašuma nodoklis

Paziņojums par zemes starpgabala ar kadastra 
apzīmējumu 70620020047 Kalsnavas pagastā,  

Madonas novadā iznomāšana
Uz zemes nomu var pretendēt pie-

guļošo zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 70620020023 un  kadastra apzī-
mējumu 70620020027 zemes īpašnieki.

Pieteikumus iesū  t elektroniski uz  
e-adresi kalsnava@madona.lv   līdz 2020. 
gada 10.jūnijam.

Ja uz zemes vienības nomu pieteik-
sies vairāk nekā viens pretendents,  ks 
rīkota nomas  esību izsole, kas  ks izslu-
dināta atsevišķi.

Papildus informācija, zvanot Kalsna-
vas pagasta pārvaldes vadītājam Ar  m 
Mūrmanim 20371517 mob. tālr.  vai ne-
kustamā īpašuma speciālistei Irēnai Pret-
kalniņai  mob. tālr. 22317193.
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Sakarā ar to, ka jauniešu centra va-
dītāja dodas atvaļinājumā no 06.07. līdz 
21.07., aizpildāmā atmiņu lapa būs pie-
ejama Kalsnavas pagasta bibliotēkā, Pā-
rupes ielā – 2, otrajā stāvā.

Jaunumi 
jauniešu centrā

Biedrība “Kalsnavas jaunieši” šajā 
vasarā sagatavojusi jaudīgu un vēr  gu 
iespēju Kalsnavas pagasta jauniešiem 
vecumā no 13 līdz 18 gadiem. 23.08. 
– 27.08. norisināsies mūsu pirmā dien-
nakts nometne “Pieturpunk  ”.

Tā būs iespēja celt savu pašapziņu, 
pilnveidot dažādas prasmes, iepazīstot 
sevi, jauniešus un iedvesmas personas.

Nometnes ietvaros taps kopīgs pro-
jekta noslēguma pasākums. Vēr  ga ie-
spēja, kas gaida tavu “JĀ”!

Nometne – BEZ MAKSAS
Pieteikšanās rakstot savu vārdu, uz-

vārdu uz numuru 29126112 Tālākās no-
rādes sekos!

Labākais projekts pie kura tu jebkad 
strādāsi esi TU!
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Līgo 
Jaunkalsnavā

Sākusies ceļa seguma atjaunošana uz autoceļa Pļaviņas (Gos  ņi)–Madona–Gul-
bene (P37) posmā no Aiviekstes līdz  ltam pār Bērzauni (7,37. – 26,88. km), kas cieši 
pieguļ mūsu pagastam.

Kā arī  ceļa posmu Jāņukalns – Lāči, Rikšēni – Kalnāres, veicot noteiktu posmu ceļu 
rekonstrukciju.
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„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. 25767030

Tirāža: 100 eks.
Par rakstu saturu un faktu precizitā   atbild rakstu autori

Jau kādu laiku mēs varam dzīvot bez 
lieliem ierobežojumiem, bet kaut kas to-
mēr vēl ir saglabājies. Aptaujājot mūsu 
pagasta iestāžu darbiniekus, skolēnus un 
iedzīvotājus, izrādījās, ka nevis tomēr ir 
bijis  k slik  . Mēs laukos to īpaši nejutām. 
Protams ierobežojumi ārsta un pagasta 
iestāžu apmeklējumiem, mācības un darbs 
a  ālinā  , distances ievērošana (kas ap-
mierināja visus aptaujātos un ir mierā, ka 
jāievēro arī turpmāk) un protams higiēna. 
Daudz kas bija jāiemācās no jauna, jāmācās 
saplānot savs darbs mazliet savādāk, neie-
rastais veids, kā sazinā  es ar kolēģiem, bet 
dažam neizmainījās nekas, jo ir darbi, ku-
rus a  ālinā   paveikt nav iespējams. 

Šajā savādajā 
laikā mūsu bērnu 
dārzs „Lācī  s Pūks” 
ieguva jaunu vadī-
tāju. „Iesākt darbu 
šādā veidā ir diezgan 
grū  , jo ir vēlēšanās 
sa  kt katru darbinieku klā  enē, aprunā  es, 
kā sacīt jāsaka aci pret aci, jo sazināšanas 
videokonferences veidā nedod īsto vērtēju-
mu un priekšstatu man par cilvēku. ” stāsta 
Inese Rozentāle. Bērnu dārzu šajā laikā ap-
meklēja maksimums sep  ņi bērni, savu rei-
zi pat mazāk,  kai  e, kuriem  ešām nebija 
iespējas palikt mājās. Neskato  es uz to, ka 
bērnu dārzu apmeklēja mazs bērnu skaits, 
vadītājai un bērnu dārza metodiķei Zaigai 
Putnai darba netrūka – jāizstrādā daudz un 
dažādi jauninājumi, ko nākotnē cer ieviest 
un protams jāstrādā arī pie jau esošajām 
vadlīnijām. „Liela problēma mūsu bērnu 
dārzā ir logopēda neesamība, jo daudziem 
bērniem ir vajadzīga šī speciālista palīdzība 
un  eši tāpēc daudzas reizes vecāki izvēlas 
citu bērnu dārzu un sanāk tā, ka vietējais 
bērniņš ir spiests do  es patālu no savas 
dzīves vietas. Plānojam atsākt darbību  EKO 
skolas projektā, piesais  t līdzekļus dažādu 
interešu pulciņu jomā, viens no  em būtu 
sais  ts ar iespēju apgūt angļu valodu, de-
jotprasmi, izveidot „āra” klasītes. Ar vecā-
kiem sazināmies ar e – klases palīdzību un 
katras grupiņas izveidotajā „ča  ņā”. Dar-
bojamies skola 2030 projektā. Jāseko līdzi 
jaunākajām tendencēm mācību procesā. 
Tāpat kā skolu skolotājiem arī bērnu dārza 
audzinātājām visu laiku jāpilnveidojas, reizi 
trijos gados ir obligā   jāpilnveido savas zi-
nāšanas 36 stundu garos  ešsaistes kursos, 
kuri diemžēl ir jāfi nansē pašām.” Inese jau 
divus gadus ir Kalsnaviete. Dzīve iegriezās 

Mazs ieskats, kā mūsu pagastā gājis saspringtajos 
pavasara mēnešos

tā, ka ceļš viņu atveda uz še-
jieni no tālās Liepājas. Darbs 
vienmēr ir bijis sais  ts ar 
bērnu dārzu, kā sporta sko-
lotājai, sporta metodikas  or-
ganizēšanas vadītājai. Pirms 
darba Kalsnavas bērnu dār-
zā ir strādāts Madonā „Kas-
tanī  ”. Pamazām iejutusies 
un ir savs redzējums, par to 
kādam ir jāizveidojas mūsu 
bērnu dārzam nākotnē. 

Arī sociālā dienesta 
darbiniekiem darba netrū-
ka šajā laikā. Cilvēki ne  ka 
apmeklē   ierastajā veidā un 

nebija klā  enes 
 kšanās, bet tā-

pēc darbs neap-
stājās. Pa telefonu 
 ka konsultē   jau 

esošie un pazīsta-
mie klien  . Darbs 

neapstājās arī pie izzināša-
nas par situācijām  ģimenēs, 
jo šis bija daudziem grūts 
laiks,  ka zaudēts darbs, 
pieauga spriedze ģimenē 
un situācijās, kad likās ka 
viss jau ir stabilizējies, radās 
jaunas problēmas. Protams 
visi krīze centri, kur griez  es 
pēc palīdzības darbojās un 
 ka ne mazums izmantota 

šī iespēja. „Cilvēki cīnās par 
sevi, neizmantojot bezkau-
nīgi krīzes situāciju” stāsta 
sociālā dienesta pārstāvji 
„protams ir situācijas, ku-
ras mēs nevarējām  apse-
kot, tad izmantojām vien 
sev zināmos veidus kā iegūt 
informāciju par ģimenes 
stāvokli un laikus noreaģēt 
ar palīdzību. Viegli nebija, 
ļo   trūka  ešā kontakta ar 
cilvēkiem, kas mūsu darbā 
ir ļo   svarīgi. Daudzi baidās 
no pārmaiņām, par to kas 
būs nākotnē. regulāri apzva-
nījām vecāka gada gājuma 
cilvēkus”. Šajā laikā savu 
darbu nepārtrauca arī  Sa-
marieši, kā vienmēr ar savu 
palīdzību ieradās, varbūt ne 
uz  k ilgu laiku, kā ierasts. 

Tomēr vislielākais izaici-

nājums bija skolēniem un skolotājiem. Jau pa   neziņa kā 
viss tas izdosies vai vispār izdosies. Jāatrisina problēmas 
ar viedierīcēm, jo diemžēl ne visiem bērniem tās bija pie-
ejamas. Kā mācīt un kā mācī  es.  Mācību process sagā-
dāja grū  bas vairākumā  eši mazajiem bērniem, kuri  k 
 kko spēj aptvert mācības kā tādas, bet jāsāk darīt viss 

pašiem un te pat varētu teikt, ka vairāk grū  bas sagādāja 
 eši vecākiem. Papildus  ešajiem ikdienas darbiem nāca 

klāt bērnu mācības. Bija grū  , bet tagad daudziem  ka 
dota šī iespēja redzēt savus bērnus izzināšanas procesā un 
beidzot novērtēt un varbūt aizdomā  es, kā ir iemācīt. Lie-
lajiem bērniem mācību process īpašas grū  bas nesagādā-
ja. Aptaujājot, vairāk  ka uzsvērts, ka tomēr grū   ir gājis 
ar specifi skajiem priekšme  em, kā ķīmiju, fi ziku. Daudzus 
priekšmetus ir izpratuši labāk, pat vairāk iemācījušies, jo 
pašiem ir bijis jāsameklē un līdz ar to labāk palicis atmi-
ņā. Arī skolotājiem darbs uzlika papildus slodzi. Izlabojot 
darbu, katra kļūda vai problēma bija jāpārrunā ar katru 
bērnu atsevišķi, ko ikdienā klasē to var pārrunāt kopīgi un 
darba diena izvērtās dienas garumā. Visvairāk bērniem un 
skolotājiem šajā laikā pietrūka savstarpējā kontakta. Ci   
bija ļo   apmierinā   ar šo nepierasto mācīšanās formu, 
bet ci   tomēr vēlējās, lai tas no  ktu skolā, klā  enē. Bet 
neskato  es uz visu, mācību gads ir beidzies kā ierasts, ci-
tam veiksmīgāk, citam ne  k veiksmīgi. 


