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Lielum lielais paldies visiem manis sveicējiem šajā skaistajā pavasara dienā. Paldies radiem, kaimi-
ņiem, bijušajām darba kolēģītēm, maniem skolēniem un visiem, kas bija kopā ar mums sagādājot pārstei-
gumu, veltot man mīļus vārdus un laba vēlējumus. Paldies mani mīļie. 

Skolotāja Biruta Jokste

Kur veldze, kur rīta rasa, kad basām kājām 
vari bradāt. Kur spirg  e rī   un sil  e vasaras 
vakari, kad ūdeņi dzen miglas vālus. Ir pagājis 
 k ilgs, ilgs laiks, bet lietus mākoņi  k lokus 

met un mūs ķircina. Te uzlīst piecas piles, bet 
kaimiņš laimīgāks pie ūdens spaiņa  cis un 
atkal viss otrādi. Kas no  ek ar šo vasaru, vai 
visu lietu tā ir atstājusi pērn un tagad vairs 
tai nepie  ek. Cik jauki tagad skan, lai jūs 
kār  gi nolīstat, liekas pat, ka mēs cilvēki jau 
esam izkaltuši un gribas zemes valgmi just un 
ieelpot tās svaigo smaržu. Viss izdeg un prasa 
ūdens malku, un putekļiem nu dzīres,  k 
vējš tos valdīt spēj un dzenāt. Viss izkal  s un 
zāle čaukst zem kājām, te vairs nav dzīvības, 
kur lietus kavējies. Jā kur lietus kavējies, 
vai Daugavai tu pāri ne  ec, vai Gaiziņš tevi 
projām trenc, jel saņemies un atnāc arī pie 
mums, tev žēl….
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Raibās skolas dienas 4. klasē
Ir sākusies vasara un daudzi no mums 

jau atpūšas.
Arī Kalsnavas pamatskolas 4. klases 

(nu jau bijušās) skolēni pieder pie  em, 
kuriem vasaras atpūta godam nopelnīta!

Šajā mācību gadā esam čakli mācī-
jušies, pārstāvējuši skolu un novadu da-
žāda līmeņa olimpiādēs, sacensībās un 
konkursos.

Starpnovadu latviešu valodas olimpi-
ādē Elizabete Bruka sīvā konkurencē ie-
guva 3. vietu, savukārt Harijs Langenfelds 
matemā  kā izcīnīja 5. vietu. Reģionālajā 
matemā  kas konkursā „Par  k, par cik” 
Kris  ne Bernāne saņēma atzinību.

Madonas novada izteiksmīgas runas 
konkursā „Zvirbulis” Elizabete Bruka un 
Marija Jurjāse ieguva godalgotās 1. vietas.

Neaizmirstams starts un pa  ess 
prieks par piedalīšanos bija Oskara Kal-
paka piemiņai vel  tā ierindas skate Ma-
donā. Mūsu skola tajā piedalījās pirmo 
reizi. Godam nopelnīta un iegūta 3. vieta! 
Oskaram Kalpakam vel   e piemiņas pa-
sākumi turpinājās Meirānu pamatskolā 
un mūsu skolas sākumskolas komanda 
kopsummā godam izcīnīja 1. vietu.

Ļo   pa  ka gatavo  es un piedalī  es 
skolas līdzpārvaldes organizētajos „Koru 
karos”. Lielā konkurencē iegūtā 1. vieta! 
Kā balva – brauciens uz Krustpils pili, dzīv-
nieku patversmi un Leļļu muzeju. Paldies 
sponsoram, skolas absolventam Mārim 
Peilānam un direktorei Guntai Lapsai par 
vēr  go ekskursiju!

Pavasara ekskursija uz Tērve   arī peļ-
ņa par labiem darbiem. Atsauco  es ma-
nai inicia  vai, pieteicāmies Latvijas „Za-
ļās jostas” organizētajā konkursā „Par  ru 
Latviju!”. Konkursa pama  deja bija – kā, 
izmantojot otrreizējas izejvielas var radīt 
kaut ko skaistu un paliekošu. No lietotām 
kartona kastēm katrs bērns izgatavoja 
māju. Pavisam 16 fantas  ski interesan-
tas celtnes veidoja mūsu kopējo ciemu 
ar nosaukumu „Labdarbciems’’! Vairākus 
mēnešus 4. klases telpā bija apskatāma 
izstāde.

Paldies vecākiem par atbalstu šajā 
projektā! Balva – brauciens uz Latvijas 
Meža dienām Tērvetē. Neaizmirstama, 
interesanta, godam nopelnīta ekskursija!

„Mazās pūces” ceļi mūs aizveda uz 
Madonas novada „Strautniekiem”. Kopā 
ar vecākiem mācījāmies iepazīt skaisto 
Aronas pagasta apkārtni, piedalo  es foto 
orientēšanās sacensībās. Jauki pavadījām 
laiku, spēlējot dažādas sporta spēles un 
braucot ar kvadricikliem. Par to milzīgs 
paldies jāsaka mūsu skolas absolventam 
no uzņēmuma „Igates” Mārim Peilānam!

Saspringtajā, no  kumiem bagātajā pavasarī vēl paspējām sakopt mūsu pagasta 
teritorijā augošos ozolus. Tā ir kā dāvana Latvijas simtgadei. Paldies mūsu dendroloģei 
Aijai Kaškurei par idejām, atsaucību un sniegtajām zināšanām!
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Vēl īpašs paldies jāteic mūsu kla-
ses draugam visa mācību gada garu-
mā – Aivaram Līrumam. Par dzīves 
gudrībām, cilvēka sū  bu uz zemes, 
dāsnumu un pārsteigumiem!

Un visbeidzot: Mani mīļie ce-
turtklasnieki un vecāki!

Paldies par gandarījuma brī-
žiem, ko sagādājāt, mums kopā esot 
četrus gadus! Paldies par atsaucību, 
pre  mnākšanu, draudzīgumu, dzīves 
vēr  bu saprašanu! Jūs bijāt lieliski!

Lai nākošie skolas gadi ir  kpat 
darbīgi, radoši un interesan  !

Marita Grīga,
4. klases audzinātāja

Jaunkalsnavā ir izveidots un atvērts 
dienas sociālo pakalpojumu centrs Ve-
setas ielā   4, kas paredzēts cilvēkiem ar 
invaliditā  , senioriem un māmiņām ar 
bērniem kā pulcēšanās vieta. Projekta 
ietvaros atjaunotas jaunas gaišas telpas 
ak  vitāšu norisei, izveidota virtuvīte, tu-
alete, duša cilvēkiem ar kus  bu traucēju-
miem. Ārā pie ēkas ir veikta celiņa izbūve, 
lai  ktu nodrošināta nokļūšana pakalpo-
juma centrā cilvēkiem ra  ņkrēslos.

Kalsnavas pagastā ir daudz personu 
ar invaliditā  . Vecāki, kuru bērniem ir 
nopietni veselības traucējumi, ar savām 
ikdienas grū  bām ir vieni. Ļo   ceram, 
ka cilvēki ar invaliditā  , 
īpaši jaunieši un viņu at-
balsta personas, labprāt 
apmeklēs Centriņu. Ko-
pīgi darbojo  es, dalo-
 es pieredzē, priekos 

un bēdās, ir vieglāk nest 
ikdienas smagumu.

Pulcēsimies māmi-
ņas ar bērniem, lai ko-
pīgi dalītos pieredzē un 
apspriestu mazuļu au-
dzināšanu un citas ak-
tuālas tēmas, jo mums, 
visām māmiņām, ir 
vienas un tās pašas rū-
pes, ikdienas prieki un 
ķibeles, pārdzīvojumi 
un satraukumi, reizēm 
nezināšana un šaubas. Tieši tāpēc Dienas 
centrs veidojas par lielisku vietu, kur da-
lī  es pieredzē, dzirdēt padomus  (pieai-
cinot dažādus speciālistus), viedokļus un 
uzmundrinājumus, kā arī vienkārši papļā-

pāt par ikdienišķo.
Laipni gaidī   seniori uz tējošanu, 

rokdarbiem un kopīgu  kulinārijas brī-
numu radīšanu. Senioriem šī ir iespēja 
pulcē  es  kopīgās tējas pēcpusdienās, 

ak  vi un radoši pavadīt 
brīvo laiku. Dienas centrā 
senioriem būs iespējams 
dalī  es dažādās prasmēs 
(piemēram: rokdarbu, ku-
linārijas u.c.), un kopā ar 
domubiedriem pa  kami 
pavadītu laiku, apspriežot 
aktuālas tēmas.

Dienas centrā gaidām 
ikvienu un aicinām uzdro-
šinā  es mums pievieno-

 es, jo šeit varēs uzzināt un iemācī  es 
ko jaunu, dalī  es pieredzē, apgūt jaunas 
prasmes – katram atradīsies nodarbe vai 
relaksējoša atpūta.

Aina Zelča, dienas centra vadītāja.

Dienas centra atvēršanas svētki
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Dienas nometne 
„Knaģis 2018” 

No 11. līdz 15. jūnijam biedrība „Kal-
snavas Jaunieši” jau trešo gadu realizēja 
dienas nometni „Knaģis”. Šogad nomet-
nes ietvarā 30 dalībniekiem no Kalsnavas 
un Madonas novada bija iespēja izzināt 
un iepazīt vidi un videi draudzīgu dzīves-
veidu. 

Katra diena  ka aizvadīta citā zīmē. 
Pirmajā dienā dalībnieki „saknaģējās” 
un iepazinās viens ar otru caur dažādām 
neformālām un spor  skām ak  vitātēm. 
Nometnes dalībnieki, pie-
spraužot katrs savu mērķi 
nometnei, uzsvēra, ka vē-
lās iegūt jaunus draugus, 
kas caur nometnes prog-
rammu veiksmīgi  ka īste-
nots. Lielākā daļa ak  vitāšu 
bija bals  tas uz savstarpē-
jo komunikāciju un darbu 
grupās, iepazīstot vienam 
otru. 

Otrajā dienā dalībnieki 
no ikdienā it kā nevajadzī-
gām lietām radīja prak  skus 
priekšmetus, piemēram, 
masāžas kas  , kāmju māju, 
plauk  ņu un putnu būri. 
Savus darbus dalībnieki prezentēja 
„Kalsnavas arboretuma” informācijas 
centra darbiniecēm, kas atzinīgi novēr-
tēja bērnu veikumu. Padies „Kalsnavas 
arboretumam” par veiksmīgu sadarbī-
bu. 

Trešajā dienā dalībnieki kopā ar 
biedrības „Domas Dabā” ak  vistu 
Helmutu Baņukal-
nu devās pārgājienā 
uz mežu. Pa ceļam 
Helmuts pārbaudīja 
bērnu erudīciju, spē-
ju iejus  es indiāņu 
lomās un spēju uzcelt 
savu māju, lai izdzīvo-
tu mežā. Mājas tapa 
pa  ešām iespaidīgas, 
kā secināja Helmuts, 
dalībnieki izrādījās 
daudz radošāki, kā sā-
kumā varēja lik  es. 

Ceturtajā dienā devāmies ekskursi-
jā uz Sie  ņiezi, vides izziņu centru „Ve-
cupītes” un Beverīnas koka skulptūru 
parku. Dienas noslēgumā, atgriežo  es 
no ekskursijas, dalībniekiem bija iespēja 
izpaus  es popielā un izdejo  es diskotē-
kā. 

Piektajā, noslēdzošajā dienā, dalīb-

nieki kopā ar kokkopi Daini Kreili 
devās iepazīt Kalsnavā augošos 
kokus un meklēt Kalsnavas di-
žāko koku. Aizgājām līdz Teteru 
dižozolam, kas nomērot izrādījās 
veselus 6 metrus un 3 cen  met-
rus plats. Nometni noslēdzām ar 
atskatu uz piedzīvoto un kopīgu 
piemiņas lietu gatavošanu ar ve-

cākiem. 
„Knaģis 2018” 

darba grupa saka 
lielu paldies visiem 
iesais  tajiem, pal-
dies dalībniekiem un 
vecākiem par uz  cī-
bu un kopā pavadīto 
laiku. Emocijas visai 
vasarai.  

Liels paldies no-
metnes darba grupai 
Lindai Ūdrei-Rizgai, 
Solvitai Vigulei, Santai 

Ružai, brīvprā  gajām meitenēm – Sin  -
jai Kopasovai un Adrijai Kairei. 

Paldies Madonas novada pašval-
dībai par fi nansiālu atbalstu nometnes 
tapšanai. Paldies Kalsnavas pagasta 
pārvaldei par transportu un telpu no-
drošinājumu nometnes norisēm. 

Uz  kšanos 
nākošajā gadā – 
„Knaģī 2019”.

Ga  s Teilis,
nometnes 

vadītājs
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Karjeras atbalsta pasākumi Kalsnavas pamatskolā 
„Bišu dravā” un „Profesiju dinastijas” 

25. maijā Kalsnavas pamatsko-
las 2. klases skolēni ar audzinātāju 
Ilzi S  kāni, Bērzaunes pamatskolas 
2. klases skolēni ar audzinātāju Ta-
māru Dzenovsku  un karjeras izglī-
 bas skolotāju Astrīdu Eiduku pro-

jekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 „Karjeras 
atbalsts izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglī  bas iestādēs” ie-
tvaros apmeklēja bišu saimniecību 
„Kalnu medus” Liezēres pagasta Lu-
bejas „Rogās”.

Bitenieks Sandris Akmans pie-
sais  ja bērnus ar savu atrak  vo, 
dzīvo un aizraujošo stās  jumu par 
bišu dzīvi: bišu hierarhiju, medu, 
ziedputekšņiem, bišu maizi, vasku, 
bišu dzīvi vasarā un ziemā. Bišu pro-
duktus skolēni varēja apska  t un 
pasmaržot. Bitenieks, lietojot īpa-
šus zīmogus, parādīja, kā izskatās 
bišu saime, kurš saimē ir galvenais, 
kā no  ek medus veidošanās un bišu 
saimes atjaunošana.

Sandris Akmans pastās  ja par 
bitenieka profesiju: kā sācies darbs 
dravā, kādam jābūt biteniekam, kā 
kļūt par labu dravnieku, kur var apgūt šīs 
profesijas gudrības.  Skolēni uzzināja, kā 
 ek apsaimniekota bišu drava, kā laika 

apstākļi iespaido bišu saimes dzīvi un 
medus ražu.

Ekskursan  em bitenieka apģērbā 
 ka piedāvāts iejus  es bitenieka amatā 

un prak  ski iesais   es dravas darbos: 
izveidot rāmīšus, apsekot bišu saimi, ku-
rināt dūmekli.

 Skolēniem bija iespēja izvērtēt, kāds 
ir bitenieka darbs, kādas rakstura īpašī-
bas vajadzīgas, lai veiktu šo darbu.

Atpakaļceļā skai  jām tautasdzies-
mas un minējām mīklas par bitēm, bišu 
dravu un pašu dravnieku.

 28. maijā Kalsnavas pamatskolā 
no  ka karjeras izglī  bas pasākums „Pro-
fesiju dinas  jas’’. Uz  kšanos ar 1. – 9. 
klašu skolēniem bija aicinā   ēdināšanas 
uzņēmuma „Ģimenes sēta” un piemājas 
zemnieku saimniecības „Kazākas” pār-
stāvji ar mērķi iepazī  es ar ēdināšanas 
sfēras un lauksaimniecības profesijām, 
kā arī pastās  t, kā konkrētā profesija  ek 
turpināta no paaudzes uz paaudzi. 

Ēdināšanas uzņēmuma pārstāve Vita 
Solovjeva pastās  ja, kur un kā apguvusi 
pavāra profesiju, kur strādājusi, kādam 
jābūt labam pavāram, lai gatavotais 

ēdiens būtu labs un garšīgs: priecīgam, 
labsirdīgam, ar pozi  vām domām. Viņa 
arī lika aizdomā  es, ka pavāra darbs ir 

grūts, prasa pacie  bu, izdomu, jā-
būt fi ziski s  pram, lai izturētu ilgās 
stundas pie plīts. Vitas Solovjevas 
darba turpinātājs ir dēls Jānis So-
lovjevs, meita Jolanta arī strādā 
ēdināšanas sfērā.

Skolēni piedalījās meistardarb-
nīcā – galda klāšanas kultūra.

 Piemājas zemnieku saimnie-
cības „Kazākas” pārstāve Vineta 
Vorslova pastās  ja, kā vairākās pa-
audzēs veidojusies viņu saimnie-
cība, kā, laikam ritot,  mainījusies 
lauksaimniecības tehnika. Skolēni 
uzzināja, ko audzē piemājas saim-
niecībā, ka vajadzīgs cī  gs darbs, 
uzņēmība un izturība, lai saimniecī-
ba nestu peļņu.

Vēlāk bērni piedalījās meistar-
darbnīcā – dzijas vērpšanā un  šanā 
un konkursā par lauksaimniecību. 
Skolēni uzzināja, kas ir vērpjamais 
ra  ņš un  tavas. Skolēni prak  ski 
darbojās, vērpjot un  not dziju, – 
tas bija interesan   un reizē amizan-
  (kā nu kuram sanāca)! Pasākuma 

nobeigumā ar sākumskolas skolē-
niem pārrunājām redzēto un dzirdēto.  

 Astrīda Eiduka, 
skolotāja
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Veselība nedēļa Kalsnavas pamatskolā
No 28. maija līdz 3. jūnijam visā 

Eiropā no  ka Veselības nedēļa jeb 
MOVE Week, kas ir ikgadējs Eiropas 
mēroga pasākums, kura mērķis ir 
popularizēt veselīgu dzīvesveidu un 
iesais  t pēc iespējas vairāk cilvēku 
spor  skās, veselīgās un fi ziskās ak  -
vitātēs.

Atbalstot šo inicia  vu un realizē-
jot projekta „Veselības veicināšanas 
un slimību profi lakses pasākumu īs-
tenošana Madonas novada iedzīvo-
tājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros 
paredzētās ak  vitātes, mēs, Kalsna-
vas jaunieši, organizējām dažādās ar 
veselību sais  tās ak  vitātēs Kalsna-
vas pamatskolas audzēkņiem.

Veselību veicinoša nedēļa Kal-
snavas pamatskolas skolēniem 
iesākās ar „Drosme draudzē  es” 
nodarbību par mobingu, ko vadīja 
Dace Dzilna, nodarbība par sirds un 
asinsvadu slimību profi laksi, kā arī 
prak  skie veselības mērījumi, ko va-
dīja Jurita Berģe, fi zioterapeite Krista 
Kupča parādīja un pastās  ja, kāpēc 
svarīga ir pareiza vingrošana. Latvijā 
pazīstamā garo distanču skrējēja un 
trenere Anita Kažemāka novadīja 
skriešanas nodarbības un pastās  ja, 
kāpēc svarīga ir iesildīšanās un mus-
kuļu izstaipīšana pēc treniņa. Pēc kar-
stuma veldzējāmies netradicionālajā 
slapjo švamju tautas bumbas mačā, 
kā arī vērojām mūsu novadnieku pa-
raugdemonstrējumus ielu vingroša-
nā. Katru dienu bērniem bija iespēja 
uzstādīt savus individuālos rekordus 
mini izaicinājumos:

o Labākie lēcēji ar lecamauklu;
o Planks;
o „Elektriskais krēsls”;
o Pievilkšanās; 
o Atspiešanās ;
o Pudeļu turēšana uz laiku.
Un citas ak  vitātes, kas rosinās 

skolēnus vairāk kustē  es un domāt 
par savu veselību.

Veselības nedēļu noslēdzām ar 
Lielgājienu, kad entuziasta un fi tnesa 
trenera Helmuta Baņukalna vadībā 
dalījāmies pieredzē, kā gatavojamies 
piedzīvojumiem, ko ņemam līdzi un 
kādus pamatprincipus ieteicams ie-
vērot, lai došanās Dabā būtu droša 
un pilnībā izdevusies.

Paldies visiem dalībniekiem, va-
dītājiem un atbals  tājiem par šo ie-
spēju! Mēs par ak  vu dzīvesveidu!

Biedrība „Kalsnavas jaunieši”
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Folkloras kopa „Vesetnieki” 
Vasaras saulgriežus sagai-

dot, laikā no 16. jūnija līdz 21. 
jūnijam vienpadsmito reizi Lat-
vijā no  ka Starptau  skais fol-
kloras fes  vāls „Bal  ca”, kopā 
pulcējot 4000 dalībniekus 
– 233 folkloras kopas, etno-
grāfi skos ansambļus, folkloras 
deju kopas un kapelas, ārval-
stu viesus no Lietuvas, Igauni-
jas, Baltkrievijas, Gruzijas, ASV, 
Polijas, Dienvidkorejas un Ķī-
nas. Fes  vāla tēma 2018. gadā 
bija „Ziedēšana. Jāņi”.

Mūsu pagasta folkloras 
kopai „Vesetnieki”, vadītāja 
Iveta Upeniece, bija tas gods 
piedalī  es fes  vālā „Bal  ca”. 
Pagasta folkloras kopas vārds 
šajā fes  vālā izskanēja pirmo 
reizi un, cerams, vēl ne vienī-
go, jo tā darbojas  kai pusotru 
gadu. 

 Pie pilsētas kanāla ar sa-
vām sagatavotajām līgotnēm 
un vēl četrām folkloras ko-
pām ieskandinājām fes  vāla 
atklāšanas pasākumu Rīgā 16. 
jūnijā un vēlāk turpat kanāla 
malās pie Latvijas Nacionālās 
operas no  ka viens no galve-
najiem fes  vāla no  kumiem 
Lielā novadu sadziedāšanās, 
kad  ka ievītas Saulgriežu vai-
nagā Vidzemes, Latgales, Kur-
zemes, Zemgales dziesmas. Ar 
dziesmām sagaidot kolek  vus, 
no  ka svētku gājiens apkārt 
Brīvības piemineklim, kur mēs 
varējām palepo  es ar „Veset-
nieku” jauno karogu

Prieks par mūsu vadītāju 
Ivetu un visiem kolek  vu va-
dītājiem, kas  ka aicinā   pie 
prezidenta uz pieņemšanu, 
kur tapa bilde ar novadnie-
kiem Madonas un Cesvai-
nes novadu folkloras kopu 
vadītājiem.

Turpinot fes  vāla 
tēmu „Ziedēšana, Jāņi” 
 ka aicināts ielīgot svēt-

kus pagastos. Mēs šo 
tradīciju jau veicam dau-
dzus gadus – pirms Līgo 
svētkiem apbraukājot 
un apdziedot pagasta 
iestādes, uzņēmumus, 
iedzīvotājus. Visgaidītā-
kie vienmēr esam pan-

sionātā Veckalsnavā, kur  ekam 
cienā   gan našķiem, gan intere-
san  em stās  em un atmiņām.

21. jūnijā, gada īsākajā nak   
Turaidā  ka svinē   košākie lat-
viešu gadskārtu svētki – vasaras 
saulgrieži, kas norit vasaras vidū, 
kad saule visaugstāk uzbraukusi 
debesu kalnā. Arī „Vesetnieki” , 
kā „fes  vāla „Bal  ca” dalībnieki 
 kām aicinā   svinēt saulgriežus 

Turaidā. Šī diena  ešām kopai 
bija gara un piesā  nāta, ielīgojot 
svētkus Kalsnavā, ar savu prog-
rammu piedalījāmies Siguldas 
pagasta kultūras namā, Turaidā 
pie vainagu vīšanas, pie Jāņabēr-
nu sagaidīšanas un pusnak   Lie-
lajā līgošanā. Ar saules sagaidīša-
nu, noslēdzās starptau  skais fol-
kloras fes  vāls „Bal  ca – 2018” 
, kas no  ek kopš 1987. gada un 
ir jau s  pri iesakņojusies tradī-
cija Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, 
katru gadu no  ekot citā no trim 
Bal  jas vals  m, šoreiz kārta bija 
pienākusi Latvijai.

 Mēs lepojamies, ka mūsu 
atrastā un dziedātā līgotne „Ai, 
Jānī  , dieva dēls” folkloras kopu 
skatē  ka iekļauta fes  vāla „Bal-
 ca” Līgotņu grāmatā. Turaidā 

Lielajā līgošanā pie Saules uguns-
kura no 60 dziesmām, dziedāja 
 kai 8 līgotnes no krājuma, un 

viena no tām mūsu kopas izpildī-
tā dziesma. 

Pamazām mēs apgūstam 
dažādas senās tradīcijas, ko cen-
 simies turpmāk arī ierādīt Kal-

snavas pagastā, mūsu ļaudīm. 
Aicinām kalsnaviešus pievieno-
 es folkloras kopas „Vesetnieki” 

pulkam, lai kopā mēs turpinātu 
tās kopt un neaizmirst!

Liels Paldies Kalsnavas pa-
gasta pārvaldei par atbalstu! 

Nora Kampe,
Kalsnavas kultūras nama direktore 
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Sveicam un lepojamies ar Kalsnava/Madona 
U16 komandu, kas ieguva sudraba medaļas Latvi-
jas 24. fl orbola čempionātā jauniešiem 2. divīzijā.
Labākais spēlētājs fi nāla spēlē Salvis Mežāns #18. 

Rezulta  vākais spēlētājs visas sezonas garu-
mā – Jānis Kalniņš #16 ar iegū  em 65 punk  em 
(41+24).

Paldies treneriem Kalvim Koskevičam un Hel-
mutam Polim par ieguldīto darbu, paldies jauniešu 
vecākiem par atbalstu, pateicība Kalsnavas pagas-
ta pārvaldei un Madonas novada pašvaldībai par 
fi nansiālo atbalstu. Pateicība līdzjutējiem visas se-
zonas garumā.

Ga  s Rizgis,
Sporta pasākumu organizators

Florbola komandas panākumi

Biedrībai atklātā projektu iesniegu-
mu konkursā Latvijas Lauku a   s  bas 
programmas 2014. – 2020. gadam apakš-
pasākumā ir aps  prināts projekts „Ak  -
vās atpūtas laukuma izveide Jaunkalsna-
vā”. Projekta mērķis ir veikt sabiedrisku 
ak  vitā  , labiekārtojot daudzveidīgu 
un daudzfunkcionālu atpūtas laukumu 
Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā, papla-
šinot un a   stot klāt konstrukcijas, kas 
domātas dažāda vecuma iedzīvotājiem, 
tā nodrošinot bezmaksas ak  vās atpūtas 
iespējas, radot veselīgu un saturīgu brīvā 
laika pavadīšanas iespēju, nodarbojo  es 
ar āra ak  vitātēm, izvēlo  es sev atbilsto-
šāko. Biedrība Kalsnavas pagastā ir rea-
lizējusi jau vairākus nozīmīgus projektus 
– pludmales volejbola laukuma izveide, 
uzstādīts street-ball grozs, āra trenažieri, 

Biedrība „Kalsnavas jaunieši” realizēs LEADER projektu 
izveidots un labiekārtots jauniešu centrs, 
hokeja – fl orbola laukuma un slidotavas 
izveide. Projekta ieviešanas rezultātā la-
buma guvēji būs Kalsnavas pagasta iedzī-
votāji, īpaši ģimenes ar bērniem. 

Madonas novada pašvaldības dome 
nolēma iznomāt biedrībai „Kalsnavas 
jaunieši” no Madonas novada pašvaldī-
bai piekri  gas zemes vienības ar kopējo 
pla  bu 3,03 ha zemesgabalu 200 kv. m 
pla  bā ar apbūves  esībām uz deviņiem 
gadiem, kā arī uzdeva Kalsnavas pagasta 
pārvaldes vadītājam Ar  m Mūrmanim 
pašvaldības vārdā slēgt zemes nomas lī-
gumu ar biedrību par zemesgabala nomu 
ar apbūves  esībām uz deviņiem gadiem 
un zemes nomas līgumu reģistrēt Zemes-
grāmatā.

Par projekta realizāciju noslēgts lī-

gums ar SIA „GoPlay”, kas piegādās un 
uzstādīs projektā paredzētās iekārtas – 
šūpoles, šūpoles „ligzda”, ielu vingroša-
nas kompleksu,  klu piramīdu. Kalsnavas 
pagasta pārvalde kā projekta līdzfi nan-
sējumu ir iegādājusies āra tenisa galdu, 
kas arī  ks uzstādīts laukumā. Projekta 
a   ecināmās izmaksas ir 13 884,75 eiro, 
publiskais fi nansējums – 12 496,27 eiro, 
2000 eiro Kalsnavas pagasta pārvaldes 
līdzfi nansējums.

Īpašumu uzturēšanas nodaļas dar-
binieki šobrīd ir atjaunojuši jau iepriekš 
uzstādītās iekārtas, kā arī pamazām lab-
iekārto un atjauno atpūtas vietas māju 
pagalmos.

Kopā mēs veidosim Kalsnavu par vēl 
labāku vietu, kur dzīvot!

 Linda Ūdre-Rizga, projekta vadītāja
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Šā gada 15. jūlijā (svētdienā) aicinām do  es izzinošā VELO braucienā pa 
Madonas novada Kalsnavas pagastu.

Pasākums  ek organizēts kā ekskursija grupas vadītāja pavadībā, kurā 
dalībnieki pārvietojas ar velosipēdiem. Dienas laikā veiksim apļveida maršru-
tu pa ainaviskām vietām, kopā nobraucot ap 25 km. 

Braucienā kopā ar mums būs vietējā gide Iluta Puzāne. Visu dienu līdzi 
brauks tehniskās palīdzības transports. Piedāvājam velosipēdu transportē-
šanu maršrutā „Madona – Jaunkalsnava – Madona” (pieturvietas Madonā, 
Sauleskalnā, Veckalsnavā).

Velo ekskursijas dalībniekiem vēlams līdzi ņemt velosipēda vai trans-
portlīdzekļa vadītāja apliecību, mugurā vilkt košu apģērbu. Bērni līdz 12 gadu 
vecumam braucienā var piedalī  es  kai vecāku pavadībā, vēlama velo ķive-
re.

Pasākumu organizē Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un 
tūrisma a   s  bas nodaļa.

Programma:
10.30 Tikšanās Jaunkalsnavā, stāvlaukumā pie pašvaldības, adrese: Pāru-
pes iela 2, Jaunkalsnava, Madonas novads.
 „Citādais arborētums” – netradicionāla velo ekskursija pa „Kalsnavas ar-
borētuma” stādījumiem (tradicionālo ekskursiju dārzu neapmeklēsim). 
Kalsnavas stās   „Jaunkalsnava senāk un tagad”.
Aiviekstes ciems un Aiviekstes HES stās  .
Ozolsala. Pusdienu pikniks un atpūtas pauze (līdzi jāņem savas maizītes).
Aijas Kaškures dārzs „Igaijas”. Priežu meža un Aiviekstes upes ieskautajā 
2,5 ha dārzā vietu radušas ap 1500 koku, krūmu un ziemciešu dažādības.
Klušu ģimenes mājas muzejs „Kamenes”: senlietu kolekcija un vēsturiskas 
mehāniskās darbnīcas. Tikšanās ar saimniekiem Irēnu un Aivaru Klušiem. 
Ziedojums 1 eur/pers.
Kempings „Upmalas”, tas iekārtots Aiviekstes upes krastā, ceļotājiem izīrē 
nakšņošanas namiņus, pir  ņu, telšu un atpūtas vietas. Tikšanās ar saim-
nieci Mariju Rulie  . Atpūtas pauze un kopīga desiņu cepšana.
17.00 Atgriežamies Jaunkalsnavā.

Dalību pasākumā var pieteikt no 1. līdz 13. jūlijam, sūtot īsziņu vai 
piezvanot pa tel. 29130437.

Pasākuma organizatore – Sanita Soma, tel. 29130437. 

15. jūlijā VELO ekskursija 
„Kalsnavas dārzi, Aiviekste un elektrība”
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Kalsnavas pamatskolas labinieki dodas uz Rīgu!
2018. gada 24. maijā Kalsnavas 

pamatskolas skolēni, kuri gada laikā 
skolas „TOP – 5” bija sakrājuši visvairāk 
punktus, devās uz Rīgu, lai apmeklētu 
P.Stradiņa Medicīnas muzeju, uzkāptu 
televīzijas tornī un no augšas novērtētu, 
cik skaista ir mūsu valsts galvaspilsēta 
no putna lidojuma, pamēģinātu ar sa-
vām prasmēm un zināšanām  izlauz  es 
no aizslēgtās telpas, izkaltu sev laimes 
amuletu pakava veidā un  iepazītos ar 
dažādiem dzīvniekiem  mini  zoodārzā 
Ikšķilē.

Iespēju piedalī  es šajā ekskursijā 
skolēni izcīna, visa gada garumā katru 
mēnesi izvērtējot savas sekmes klases 
mērogā, tādejādi iegūstot no 1. līdz 5. 
vietai un, atbilstošo sasummētajam 
punktu skaitam, maijā 
top zināmi to skolēnu 
vārdi, kuri piedalīsies 
ikgadējā labinieku eks-
kursijā.

Uz aicinājumu no-
saukt trīs jaunas lietas, 
kuras uzzināji ekskur-
sijā Medicīnas muzejā, 
atbildes ir ļo   dažādas, 
Piemēram: „...ka Medi-
cīnas muzeja pamatā ir 
Paula Stradiņa kolekci-
ja”, „... ka eksistē tāds 
Medicīnas muzejs”, „... 
ka orgānu transplantā-
ciju var veikt ar radnie-
cīgām asinīm”, „...ka ag-
rāk operācijas veica bez 
narkozes”, „...ka vidus-
laikos veicot smadzeņu 
operāciju 60% cilvēku 
izdzīvoja”, „... ka agrāk 
ap  ekās pārdeva alko-
holu”, „...kas ir mēris un 
kā ar to cīnījās”, „... kas 
ir lepra”un „... ka viss 
nezināmais ir visintere-
santākais”. 

Visi skolēni Rīgā at-
pazīst televīzijas torni, 
bet  kai retais ir uzkāpis 
skatu laukumā, lai ie-
raudzītu citādāko Rīgu. 
Kā saka paši ekskursijas 
dalībnieki: „Man pa  ka 
braukt ar li  u”, „... skats no televīzijas 
torņa”, „Es uzzināju cik augsts ir tornis”, 
„Uzzināju cik ilgi to cēla un kas”, „...ka 
2022. gadā tornis no iekšpuses būs vēl 
skaistāks”.

Ikviens no dalībniekiem savas zi-
nāšanas un komandas darba prasmes 
varēja izmantot,  mēģinot izlauz  es no 
„Aizslēgtās istabas”. Emociju bija ļo   

daudz, un šis pasākums vienaldzīgu ne-
atstāja pilnīgu nevienu. Izskanēja ļo   
daudz jautājumu: „Kad brauksim vēl un 
izmēģināsim citas istabas?”

Saskare ar dzīvniekiem bērniem 
vienmēr dod daudz pozi  vu emociju, un 
ekskursijas laikā šāda iespēja  ka piedā-
vāta,  apmeklējot mini zoodārzu Ikšķilē, 
kur dzīvnieciņus varēja pabarot, paglau-

dīt, kalt laimes pakavus un piedalī  es 
dažādās atrakcijās. 

Jau divus gadus pēc kārtas par eks-
kursijām mums jāpateicas Kalsnavas 
skolas absolventam Mārim Peilānam, 
kurš ir šī pasākuma mecenāts. Skolēni, 
viņu vecāki un skolotāji saka lielu pal-
dies par šādu iespēju!
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Skaistākie mirkļi no Ģimenes 
dienas pasākuma Kalsnavas 
kultūras namā  ar viesiem no 
Kokneses – folkloras kopu 
„Urgas” vadītāja Ingūna Žogota, 
kapelu „Kokneses Zēni”, ko 
uzņēma mūsu folkloras kopa 
„Vesetnieki”.

Jūnija pirmajā dienā, tepat mūsmā-
jās, blakus ap  ekai, vēra savas durvis 
Ievas Blūmas šūšanas darbnīca. Ar 
Ievu mēs daudzi esam pazīstami gan 
 eši, gan arī ne  eši, jo pēc spožiem 

panākumiem starptau  skā kon-
kursā par šo uzņēmīgo jaunie   tapa 
raksts Kalsnavas avīzītei. 

Kā jau minēju atvēlētās telpas 
šūšanai atrodas Ceriņu ielā 3, Jaun-
kalsnavā un atklāšanas dienā Ieva mūs 
sagaidīja ar smaidu, jaukām sarunām 
un savu tērpu un rotu, un aksesuāru 
kolekciju, ko varēja arī iegādā  es, 
ja kaut kas iekrita sirdī. Un ātri 
vien jau bruncis un tam atbilstoša 
greznumlie  ņa atrada sev jauno 
īpašnieci. Arī turpmāk varēs ie-
gādā  es jau kaut ko gatavu no 
apģērbiem, aksesuāriem, kā 
arī  ek gaidī   jauni pasū  jumi 
visiem sieviešu apģērbiem sā-
kot no vienkāršām klei  ņām 
līdz pat mēteļiem. Droši var 
nākt arī mammas ar saviem ma-
zuļiem, jo Ieva pieņem arī pasū  ju-
mus dažādiem bērnu apģērbiem. Var nākt 
ar savu ideju, audumu un tad kopīgi izrunā-
jot nonākt pie labākā risinājuma, bet ir arī 
iespēja pasū  t uz vietas sev vēlamu audu-
mu un saņemt profesionālu konsultāciju, jo 

Pašiem sava šuvēja

Ieva ir šūto izstrādājumu izgatavotāja, kas aptver sevī trīs profesi-
jas – drēbniece, šuvēja, modiste un visam tam klāt dizainere (tēr-

pu s  la speciāliste). Prieks, ka Ievas sapnis pamazām sāk piepildī  es 
un jauniete pēc mācībām ir atgriezusies dzimtajā pusē un uzsākusi kaut 

ko sen nebijušu un aizmirstu Kalsnavā. Novērtēsim to kas mums  ek dots 
un lai viss izdodas. Vienmēr gaišas domas, lai netrūkst darba un, protams, 
veselību, lai daudzas skaistas lietas var atrast sev īpašniekus. 

Avīzes veidotāja Vineta
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Kapusvētki 
Kalsnavas 

pagasta kapos 
30. jūnijā plkst. 13.00. 

Jāņukalna kapos

28. jūlijā plkst. 13.00. 
Veckalsnavas kapos

11. augustā Kalsnavas pagasta svētki
Bērniem atrakcijas – piepūšamā pilsēta, mucu vilcieniņš• 
Individuālās sporta disciplīnas• 
Pludmales volejbols• 
Zolīte pieaugušajiem• 
Auto foto orientēšanās• 
Lauku kūku parāde – degustācija. • 

Lūdzam atsauk  es un pieteik  es 
kūku cepējas un cepējus!

Koncerts• 
Pagasta svētku balle• 

Aicinām vecākus pieteikt bērnus 
„Bērnības svētkiem”
Svētki norisināsies Kalsnavas pagasta 
svētku ietvarā
Pieteik  es līdz 13. jūlijam kultūras namā vai 
zvanot 26490710 (Nora) 29126112 (Ga  s)

„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


