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Vasara pašā viducī  . Pamazām  
visas skaistās pļavas jau briedina 
sēklas jaunai vasarai, bet vēl kaut 
kur steidz ar savu ziedu krāšņumu 
priecēt kāds aizkavējies sapņotājs. 
Vai to ir aizkavējušas pavasara ne-
gantās salnas, vai karstums, kas 
ilgi mūs kaltēja, izspiežot no mums 
ūdens pilieniņus un prasot vēl un 
vēl. Ābelēs spīd sārtvaidži ābolīši, 
zaļie paslēpušies zem lapām gaida 
savu kārtu nogatavo  es. Ābeles 
izspruka un tagad lepni gozējas rā-
dot pilnos zarus. Vai nav par agru 
miglai ri  nāt savus vālus? Tos 
paras   gaidām uz vasaras otru 
pusi. Bet jau…Kaut gan kurš auk-
stā laikā gaida pērkona negaisus, 
bet šogad ducina uz nebēdu karsts 
vai pat auksts,  k ska  es jau ne-
gaisa mākoņi sāk savu neganto 
skrējienu. Kam bagāta raža, kam 
ne  k daudz ir dots un ir jāiz  ek ar 
mazumiņu, bet kaut kur citur pa-
veiksies, jo Daba mīl līdzsvaru, ko mēs daudzreiz aizmirstam. Visapkārt 
smaržo siens, medus un svaigums. Rasa gozējas saules staros un saulīte 
kautrīgi vēl agri mūs modina, bet vēl drusku un krāšņais rudens jau klāt. 
Cik ātri paskrien laiks. Varbūt mazliet lēnāk tas varētu iet uz priekšu. Bet 
tur ir arī sava daļa mūsu vainas. Kam visu laiku jādzenas pakaļ kaut kam, 
kaut kam, kam vārdiņš nekad nav gana. Nav gana, nav gana un laiks 
pasmejas, ja nav gana, tad arī lai nav gana. Baudīsim skaisto vasaru un 
krāsim spēkus un saules siltumu.

Avīze veidotāja Vineta Vorslova

Kāds klusi pieklauvēja pie manas 
sirsniņas
Es teicu nāc iekšā, 
Nāc iekša un sasildies, 
Sasildies pie manis
Es došu tev visu pasaules siltumu
Skaistos rītus, aukstās nak  s.
Raizes atstāj man,
Tās uzglabāšu es.
Tu  k audz un esi laimīgs,
Mans mazais klauvētāj.

Sveicam pagasta divus 
jaundzimušos un viņu 

vecākus.

8. augustā plānota makulatūras 
savākšana no Pārupes 2.

Madonas novada bāriņ  esas locekle Kalsnavas pagastā Laine Siliņa līdz 
12.08.2019. ir atvaļinājumā. Darbinieces atvaļinājuma laikā – bāriņ  esas kom-
petences jautājumos lūdzu griez  es Madonas novada bāriņ  esā Parka ielā 4, 
Madonā, informācija pa telefonu numuru 64807295, 29409996. – apliecināju-
mus var veikt Bērzaunes pagasta pārvaldes ēkā pie bāriņ  esas locekles Annas 
Sīpolas, (iepriekš sazino  es pa tel. nr. 26326188), vai citos Madonas novada pa-
gastos pie bāriņ  esas locekļiem.
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Neatstāj kāpņu 
telpā, uz 

balkona vai 
lodžijas vērtīgas 

mantas 

Piefiksē dzīvoklī 
esošo kustamo 

mantu pazīmes -
numurus, 

nosaukumus 

Nebaidies 
apvaicāties 

svešām 
personām, ko 

tās meklē kāpņu 
telpā 

Izejot no mājām 
aizver logus un 

balkona vai 
lodžijas durvis 

Vienmēr 
aizslēdz 
dzīvokļa 
ārdurvis 

Aprīko dzīvokli 
ar kvalitatīvām 
ārdurvīm, un 

atslēgām 

Ciemiņus kāpņu 
telpā ielaiž tikai 

dzīvokļa 

iemītnieki, uz 

kuru tie atnākuši.  

Neizpaud citiem 

kāpņu telpas 
elektroniskās 

atslēgas kodu 

Ja rodas 

pamatotas šaubas 

par svešu personu 

kāpņu telpā zvani 

110 vai 112 

Rūpējies par sava 
dzīvokļa drošību!
Valsts policija 
iesaka:

Neaizmirs   aizslēgt dzīvokļa ārdurvis! • 
Arī tad, ja pats atrodies dzīvoklī;
Pirms naktsmiera atkārto   pārliecinies • 
vai ārdurvis ir aizslēgtas;
Izejot no mājām, aizver logus, balko-• 
na durvis un neatstāj tos vēdināšanas 
režīmā. Tas a   ecas arī uz dzīvokļiem, 
kas atrodas kādā no mājas augšējiem 
stāviem;
Neatstāj vēr  gas mantas uz palodzēm, • 
it sevišķi, ja logi atvēr  ;
Neatstāj kāpņu telpā vai uz balkona, vai • 
lodžijas vēr  gas mantas;
Neatstāj dzīvokļa priekšnamā somas vai • 
citas vēr  gas mantas, ko viegli nozagt, 
ja ārdurvis piemirsies aizslēgt;
Ja velosipēdu atstāj kāpņu telpā – sa-• 
slēdz to! Velosipēdu vēlams saslēgt arī, 
ja glabā to uz balkona vai lodžijas;
Piefi ksē dzīvoklī esošo kustamo mantu • 
pazīmes-nofotografē, pieraks   numu-
rus, nosaukumus;
Svešu personu klātbūtnē vai sociālos • 
 klos “nereklamē” vēr  gas lietas, ko esi 

iegādājies vai kādas mantas ir dzīvoklī;
Ja iespējams iegādājies seifu vai metāla • 
kas   vēr  gu lietu glabāšanai. Atceries 
seifu vai metāla kas   pies  prināt pie 
sienas un (vai) pie grīdas;
Aprīko dzīvokli ar kvalita  vām ārdurvīm, • 
vislabāk divām. Ārējās vēlams metāla;
Aprīko abas durvis ar kvalita  vām, dro-• 
šām atslēgām;
Uzliec brīdinājuma zīmes uz logiem un • 
durvīm, ka dzīvoklis  ek apsargāts vai 
no  ek videonovērošana;
Starp durvīm uzstādi videonovērošanu • 
vai vismaz video novērošanas kameras 
mulāžu;
Pirms atver ārdurvis pārliecinies, kas aiz • 
tām atrodas, ja iespējams izmanto dro-
šības ķēdi;
Pavaicā personai, kura vēlas iekļūt dzī-• 
voklī kā apkalpojošo dienestu darbi-
nieks, apliecību. Ja neesi pārliecināts, 
zvani uz a   ecīgo dienestu un pārlieci-
nies vai  ešām dienests ir nosū  jis kādu 
uz Jūsu dzīvokli (darbiniekam ir jāzina 
sava dienesta telefona Nr.);
Bez īpašas vajadzības nelaid dzīvoklī • 
svešas personas. Ja nepieciešams, lai 
pagaida kāpņu telpā vai pats izej kāpņu 
telpā aprunā  es;
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Ja kāpņu telpa nav aprīkota ar atslēgu, • 
cen  es darīt visu, lai mājas īpašnieks 
aprīko kāpņu telpas durvis ar elektro-
niskām kodu atslēgām (domofonu);
Neizpaud ci  em kāpņu telpas elek-• 
troniskās atslēgas kodu;
Neielaid slēgtā kāpņu telpā nepazīs-• 
tamas personas. Tas jādara dzīvokļa 
iemītniekiem pie kā persona atnāku-
si;
Nebaidies apvaicā  es svešām per-• 
sonām, ko tās meklē kāpņu telpā vai 
gaida pie kāpņu telpas. Lieka interese 
atbaidīs zagļus;
Ja rodas pamatotas šaubas par svešas • 
personas nodomiem, zvani policijai 
110 vai 112;
Iepazīs  es ar kaimiņiem. Apmainies • 
ar kontak  nformāciju;
Ja ilgstoši izbrauc un neviens nepaliek • 
dzīvoklī, brīdini uz  camus kaimiņus, 
lai  e pieskata dzīvokli. Nedari zinā-
mu svešām personām, ka ilgstoši būsi 
prom un laiku, kad plāno atgriez  es;
Ja nebūsi vienaldzīgs par savu un kai-• 
miņu drošību, izrādīsi interesi, kaimi-
ņi pasargās Tevi;
Regulāri atgādini saviem bērniem šos • 
drošības ieteikumus.
Mūsu darbs – Jūsu drošībai!

Valsts policijas Vidzemes reģiona 
pārvaldes

Kār  bas policijas biroja Prevencijas 
grupa

Valsts policijas Kalsnavas pagasta iedzīvotāju
pieņemšanas laiki 2019. gadā:

15. augustā, 19. septembrī no plkst. 
10.30 līdz 11.30
Pieņemšanas vieta: 
Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkā, Pārupes ielā-2 
 
Nepieciešamības gadījumā: 
Valsts policijas palīdzības tālrunis: 110

Skaistums slēpjas sīkumos
1. jūnijā pēc negaisa, neliela , bet ap-

ņēmīga grupa, kuru nebaidīja  aprēķinā-
 e 35 km, devās ceļā. No Upmalām, kur 

bija garantēta auto stāvvieta un iespēja 
rūpīgi sagatavo  es braucienam, devās 10 
dalībnieki. Ceļš gar Ūdriem, Dūdumiem, 
Robežniekiem, līdz pat (vec) Kalsnavas 
stacijai bija raits. Atpūšo  es un baudot 
saulaino pirmspusdienu, dalījāmies in-
formācijā un atmiņās par iespaidiem, 
ko ceļošana un ikdienišķie braucieni ar 
vilcienu deva vien nedaudzus gadus at-
pakaļ. Garām Sidrabiņiem, gar dzelzce-
ļa malu, mēģinot sazīmēt pirmskara un 
kara laika pārbrauktuvi, nogriezāmies uz 
Veckalsnavas baznīcas pusi. Baznīcas jau 
gandrīz 75 gadu ilgais drupu stāvoklis nav 
izmainījies un varam  kai minēt, vai tas 
kādreiz no  ks. Mazliet spocīgu un bai-
su šo vietu padara vandāļu pāris gadus 
atpakaļ izrakņātā altāra daļa un jopro-
jām saulē balojošais Jorika galvaskauss. 

Sākums.
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21.gadsimtā! Dvēsele jau sen ir citur, bet 
baznīcas īpašnieki tomēr 
varētu apsekot un izrādīt 
cieņu arī skeleta daļai. 
Neba parastam ceļotā-
jam, pat ja viņam līdzi 
lāpsta, ir dūša to darīt. 

Atstājuši braucamos 
Zaķos, kājām devāmies 
apska  t kokkopju apda-
rinātos kokus dzirnavu 
teritorijā un aplūkojām 
no visiem iespējamiem 
rakursiem  ltu pār Bēr-
zaunī  . Kādam no grupas 
tas sais  jās ar bērnības 
atmiņām, kādam pa  ka 
senais pama  gums, bet 
viennozīmīgi,  k skaista, 
klusa, neparasta piekļuve 
pagasta upei vēl ir jāpa-
meklē. 

Pa  kamu pārsteigu-
mu brauciena dalībnie-
kiem sagādāja Švabinsku 
ģimene, jo viņu īpašumā 
Saulrī   baudījām nepār-
spējami gardu rabarber-
maizi. Šis velobrauciens 
noteik   nebija  kai pa-
braukāšanās brīvdienā, 
sa  kāmies līdz šim nepa-
zīstami cilvēki un bijām 
gatavi uzzināt un dalī  es. 
Švabinsku ģimene dalī-
jās ar dārgumu – parādot 
Jāņa Vīksnīša (Silvas tēta) 
1945. gada 23. septembrī 
zīmēto Veckalsnavas baz-
nīcu. Varam  kai minēt, 
cik sāpīgs bija vietējiem 
šīs ēkas zaudējums, tor-
ņa sagraušana. Varbūt to 
spēja atslogot prieks par 
pašu un radinieku  dzīvī-
bas izglābšanu un kara 
beigām, lai ko tās arī nes-
tu nākotnē. Acīmredzot 
šeit vietā arī atcerē  es 
P.Putniņa “Ar būdu uz 
baznīcu”, ka mums dzīvē 
nevar un nedrīkst pie  kt 
 kai ar gaļu, pienu, olām, 

bet ir jādomā arī par tor-
ni.

Otrs priecīgais mirklis Vec-
kalsnavā bija, uzmērot vēl nevienā re-
ģistrā neesošo priedi Bērzaunes krastā. 
Mūsu grupai bija iespēja redzēt, kā ze-
mes īpašnieks rīkojas, s  prinot krastus, 
lai upe turpmāk to grauztu mazāk. Te 

arī  ek nocirs   priedes vainaga rādiusā 
strauji augošie lapu koki. 

Nedalītu uzmanību izpelnījās dižlie-
pu aleja – kur koks, tur dabas pieminek-
lis. Un pie šosejas jau vairākus gadus no 
ainavas pazudusī Sidrabiņu priede. Bet 

bijušo dižkoku nemēdz būt, 
kamēr vien ir kāda liecība par 
to. Tāpēc turpināsim par to 
runāt!

No Sidrabiņiem ceļš gar 
Apšuriņki un Grantskalniem 
atkal mūs pieveda pie Bērzau-
nes upes Vilkājos, kur veikta 
upes kopšana, kas jau dod la-
bumu upes iemītniekiem un 
ļauj iedzīvotājiem un viesiem 
priecā  es par ainavu.

Jaunkalsnava mūs sagai-
dīja ar aborētuma rododen-

dru krāšņumu un sakopto Alu-
nāna parku, kas, iespējams, 
būtu viena jauna brauciena 
vēr  , tāpat kā Aiviekstes un 
Aiviekstes upes malas ap-
meklējums, jo visu ieplānoto 
šoreiz neizdevās realizēt. To-
mēr ir pa  ess gandarījums, 
ka dalībnieki pārvarēja grū  -
bas un bija atsaucīgi visa ceļa 
garumā. Un gandarījums, ka 
varam priecā  es par to, kam 
ikdienā paskrienam garām – 
upe, koks, ceļš. 

Kalsnavas pagastā ak  vai 
un izzinošai brīvā laika pavadī-
šanai divu gadu laikā ir izmē-
ģinā    3 maršru  . Interesen   
var vērs  es Kalsnavas pagasta 

bibliotēkā.
 Ja vien mēs spētu paska-

  es uz savu dzimto vietu tūrista acīm, 
ikvienam ir dota iespēja atklāt Kalsnavu 
no jauna.

Teksts un foto Iluta Puzāne

Bijusi dižkoku nav.

Jāņa zīmējums.

Uzmērīšana.
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„Labinieku” ekskursija 2019
Šogad maijā jau tradicionāli Kalsna-

vas pamatskolas 2. līdz 9. klašu četri sek-
mēs labākie skolēni devās  „Labinieku” 
ekskursijā, kuru sponsorēja mūsu skolas 
absolvents un mecenāts Māris Peilāns. 

     Savu vietu šajā braucienā  skolē-
niem bija  jāizcīna visa gada garumā katru 
mēnesī krājot punktus par panākumiem 
mācību darbā. Ekskursijas  laikā apmek-
lējām  Likteņdārzu, Kokneses pilsētu un 
parku, bet galamērķis bija „Avārijas bri-
gāde”. Kaut arī Latvijā lielākais atrakciju 
parks ir salīdzinoši tuvu Kalsnavai, tomēr 
lielākā daļa bērnu  tajā bija pirmo reizi.  
Tā bija lieliska kopā pavadīta diena un 
katrs no dalībniekiem ieguva sev kaut ko 
vēr  gu. 

Pēc ekskursijas, lūdzot skolēniem 
nosaukt divas lietas, ko  uzzināji, atbildes 
skanēja:

„Uzzināju ka Koknesē ir ūdenskri-
tums;  ka Likteņdārzā  var ziedot 5 eiro un 
savu vārdu iemūžināt  bruģakmenī;  ka 
Koknesē ir pilsdrupas; ka Likteņdārzā var 
lasīt mūsu valsts vēsturi, par kuru jāzina 
9. klases skolēniem lai sekmīgi nokārto-
tu eksāmenu; ka no Likteņdārza terases 
paveras lielisks skats uz Daugavu; ka di-
nozauri bija ļo   lieli;  ka cenšo  es dabūt 
labas atzīmes, Tev apkārt no  ek labas lie-
tas;   ka no karuseļiem nav bail;  ka pa  k 
3D  fi lmas u.c.”

Divas lietas, kuras iepriecināja:
„Iepriecināja 3D fi lmu ska  šanās;  

iespēja iegūt jaunus draugus; šūpošanās 
šūpolēs;  ka visi bija laimīgi un ka mani pa-
ņēma „Labinieku” ekskursijā; ka „Avārijas 
Brigādē” ir jaunās atrakcijas, kuras nebija 
pagājušajā gadā; lēkāšana pa ūdens ba-
tutu un šaušana ar ūdens strūklakām uz 
kuģiem, lāzerspēle;  iespēja parkā visu iz-
mēģināt; ka  varēja  jus  es brīvi un droši;  
darbošanās izklaides parkā un ka bija silts 
un pa  kams laiks; karuseļi, jo ikdienā es 
ar to nesaskaros; elektriskās mašīnas, jo 
tas bija ļo   jautri;   karuseļi, jo es ar  em 
braucu pirmo reizi un man pa  ka staigāt 
pa Likteņdārzu; ka Likteņdārzā bija skais   
un interesan  ; karuselis „Twister”, jo tajā 
varēja just adrenalīnu un mūsu saliedē  -
ba, jo ekskursija mūs padarīja draudzīgā-
kus; ka parkā varējām pavadīt  k daudz 
laika cik vēlējāmies; karuseļi, jo es pārva-
rēju savas bailes no augstuma u.c.”

Raksturojot savas emocijas ekskursi-
jas laikā, skolēni teica:

„Es biju aizrau  ga, priecīga un jutos 
forši!”

„Lieliska sajūta!”
„Es jutos ļo   fantas  ski, kaut arī bija 

karsts laiks un šodien sāp viss!’’ 
„Es jutos ļo   labi, biju priecīga, ka va-

rēju piedalī  es šādā ekskursijā!’’ 
„Es jutos satriecoši un es biju laimī-

ga!’’
„Es jutos labi, jo biju bez satraukuma 

un braucot mājās biju pilns emociju stās-
tot vecākiem par piedzīvoto!’’ 

„Man bija jautri, priecīgi, smieklīgi 
un mazliet bailīgi karuseļos.’’

„Man ļo   pa  ka!’’
„Bija kars  , bet tas netraucēja bau-

dīt ekskursiju.”
„Jutos ļo  , ļo  , ļo   labi!’’

„Jutos labi un jautri’’
„Manas emocijas bija satriecošas’’
„Es biju priecīgs’’
„Manas sajūtas bija ļo   labas , bet 

vienu reizi biju arī bēdīga’’
„Manas sajūtas bija priecīgas un sa-

jūsmotas!”
„Es biju laimīgs un priecīgs!’’
„Es jūtos labi.”
„Es jutos pārsteidzoši labi!”
„Sajūtas bija labas, jo labi pavadīju 

laiku un apkārt bija draugi.’’
Paldies Mārim par lielisko iespēju, 

kuras laikā skolēni var saņemt gandarīju-
ma mirkļus par labi padarītu darbu!

Teksts un foto Regīna Makovska
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J. Alunāna parks
Pirmais lielākais pasākums J. Alunāna 

parka jaunajā estrādē no  ka jau pērnā gada 
novembrī, kad daudzi kalsnavieši un viesi, 
kas bija ieradušies uz šo pasākumu skaistā 
gājienā ar lāpām devās ska  t jauniegūto 
parka veidolu un estrādi. Tad bija drēgns 
un vēsums no Vesetas puses paķēra līdz 
kaulam, bet tagad,  eši Līgo dienā, saule 
sildīja un priecēja ar labo laiku. Jau pirms 
tam pamazām estrādi „iesildīja” lielajai 
ballei dažādi mazāki pasākumi. Tā maijā 
mūs priecēja ar Ģimenes dienas koncertu 
folkloras kopas no kaimiņpagas  em Skrī-
veru kultūras centra folkloras kopa „Die  ” 
un Jaunjelgavas kultūras nama folkloras 
kopa „Lauce”, gan arī pašu skanīgās balsis 
folkloras kopa „Vesetnieki”. Sen aizmirstas 
tautasdziesmas un arī pavisam no jauna 
dzirdamas,  ka celtas saulītē un pa  esi 
īstā saulītē, jo laiks kā uz pasū  jumu, sēdi 
un baudi pasākumu saules staros. Jauks 
pasākums ģimenēm, bet izrādās mūsu pa-
gastā to ir pamaz, bet ko tur…vēlāk ar da-
žādām interesantām rotaļām  ka iedejots 
atjaunotais parks. Lai no  ek tad arī  kai 
labas un interesantas lietas šeit un nekas 
cits. Vēlāk 1. jūnijā kopā sanāca dāmu deju 
grupas, sniedzot koncertu „Ar mīles  bu”, 
kā īpašais svētku viesis bija komponiste 
dziedātāja Anita Ozola. Dāmas ar viegliem, 
vingriem un savu reizi pat enerģiskiem so-
ļiem iemēģināja ….kultūras nama skatuves 
grīdu, jo šoreiz gan visu sajauca negan  e 
lietus mākoņi. Un visu iesais  to sumināša-
na un sveikšana no  ka Zāļu dienā, kad  ka 
teikts paldies par ieguldīto darbu, ener-
ģiju paveiktajā, gan idejas autoriem, gan 
arī realizētājiem. Pasākumu kuplināja ar 
saviem priekšnesumiem pagasta dancotāji 
un dziedātāji. Folkloras kopa „Vesetnieki” 
ar dziesmām un sieru līgotājus jau sagaidī-
ja pie galvenās ieejas. Praulienas pagasta 
Saikavas tautas nama pašdarbnieki prie-
cēja ar jautru izrādi, par vienu kutelīgu pa-
darīšanu kādā tālā ciemā Jāņu vakarā. Pēc 
svinīgā pasākuma  ka ielīgotas un iedejo-
tas parkā izveidotās atpūtas vie  ņas, kur 
katrai ir sava nozīme. Viena vel  ta Jaunkal-
snavai, otra Jāņukalnam, tad Veckalsnavai 
un Aiviekstei.  Vēlāk visus kopā aicināja 
Jāņu ugunskurs un svētku balle. 

Sakopts un saposts parks sagaidīja šos 
svētkus un turēsim godā citu paveikto, ja 
kaut ko darām, tad  kai, lai uzlabotu ap-
kārtni. Nelauzīsim, nepos  sim un nejauk-
sim, vienkārši baudīsim un atpū  simies un 
saglabāsim mums doto vietu, kur pavadīt 
brīvos brīžus.

Teksts un foto Vineta Vorslova

Ģimenes dienas pasākums.

„Magnolijas”.

Dziedošie saikavieši un „Silvitas”. 

„Jāņukalns” dejotāji.

Dejo jauniešu deju kolek  vs.

Saikavas tautas nama pašdarbnieki.

Svētku uzruna.
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Jaunieši aicina uz aktīvu pasākumu 
„Getiņš Kalsnavā”

14. jūlijā Kalsnavas pagasta sporta 
laukuma teritoriju piepildīja ak  vu un 
aizrau  gu jauniešu smiekli un čalas, kā 
arī sporta entuziasma prieks, jo norisinā-
jās pasākums „Ge  ņš Kalsnavā”. 

Biedrība „Kalsnavas jaunieši” jau no 
aprīļa realizē projektu „Var kāpt vēl augs-
tāk”, kura mērķis ir apmācīt jauniešus 
pasākumu organizēšanas niansēs, kā uz-
devumu liekot individuāli vai komandās 
realizēt savu inicia  vu pasākumu, apgū-
tās zināšanas liekot lietā. 

„Ge  ņš Kalsnavā” bija jauniešu ko-
mandas iniciēts pasākums, kura mērķis 
bija pievērst jauniešus ak  vam dzīvesvei-
dam, iesaisto  es volejbola, basketbola 
un fl orbola sacensībās, kā arī individu-
ālās stafetēs. 

Pasākums guva necerē   lielu atsau-
cību, piesaistot 31 komandu, kopā 90 da-
lībniekus un ska  tājus- atbals  tājus, kas 
iesais  jās dažādajos ska  tāju konkursos 
un uzdevumos. 

Diena izvērtās aizraujoša un inte-
resanta. Iespējams, ka ar jauniešu šajā 
gadā aizsākto ideju, dzimusi jauna tradī-
cija Kalsnavā, kas pulcē ne  kai vietējos, 
bet arī apkārtesošo novadu sporta entu-
ziastus. 

Paldies „Ge  ņš Kalsnavā” komandai, 
īpaši Marijai Mežānei un ģimenei. Paldies 
Kalsnavas pagasta sporta darba organiza-
toram Ga  m Rizgim, par veiksmīgu sa-
darbību un iesais  . 

Uz  kšanos citās sporta norisēs Kal-
snavā. 

Savukārt 24. jūlijā daļa projekta „Var 
kāpt vēl augstāk” dalībnieku devās uz Lu-
bāna mitrāja informācijas centrs, lai at-
ska  tos uz projektā piedzīvoto, sasniegto 
un izvērtētu jauniešu, šajā laikā radītās 
inicia  vas. 

Projekts tā dalībniekiem sniedzis 
neatsveramu pieredzi un praksi savu pa-
sākumu realizācijā. Zem katra no pasāku-
miem un apmācību etapiem slēpjas virk-
ne vēr  gu un noderīgu dzīves prasmju, 
kuras nu pielietot tālākajā sevis a   s  bā. 

Kā atzina paši projekta dalībnieki, 
iespēja ņemt dalību projektā sniegusi 
jaunas emocijas, zināšanas, iespaidus un 
jaunus apvāršņus, kas jau sasnieg   un vēl 
 kai priekšā. 

Ar jauniešiem zināšanās un iedvesmā 
divus apmācību posmus un starpposmus 

dalījās Inese Subevica. Inese iedvesmoja, 
dalījās, „spridzināja” un bija s  ngrs atbal-
sta plecs, pie sākotnējo ideju izstrādes. 

Projekts vēl nenoslēdzas, priek-
šā vēl virkne ak  vitāšu un noslēdzo-
šo jauniešu inicia  vu, taču atskato  es 
uz paveikto, jau tagad varam seci-

nāt, ka projekts bijis labs atspēriena 
punkts jauno līderu, ak  vistu izaugsmē. 
ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „At-
balsts priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas samazināšanai”.

Projekta „Var kāpt vēl augstāk” 
vadītājs Ga  s Teilis

Izglī  bas
kvalitātes
valsts
dienests
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Dienas nometne „Knaģis 2019”

Vēl joprojām projekta „Var kāpt 
vēl augstāk” ietvaros jaunieši un brīv-
prā  gie pieaugušie, Jāņukalnā veic re-
montdarbus Jāņukalna tautas namā, 
vietā kur vēlāk paši varēs pulcē  es un 
pavadīt brīvo laiku. Nauda  ka pie-
sais  ta caur projektu, līdzfi nansē arī 
pagasta pārvalde  un savu artava no 
palīdzīgas rokas- labvēļiem, kas vēlas, 
lai Jāņukalnā būtu pa  kama vide vecā 
klubiņa telpās. Pamazām darbiem vir-
zo  es uz priekšu, gries   un sienas jau 
ir ieguvuši savu jauno krāsojumu, vēl 
 kai mazliet un 9. augustā  ek plā-

nots vērt durvis pirmajiem apmeklē-
tājiem.

Teksts Vineta Vorslova
Foto Madara Mažajeva

No 1. līdz 5. jūlijam biedrība „Kalsna-
vas Jaunieši” jau ceturto gadu organizēja 
dienas nometni „Knaģis”. Šogad nomet-
nes ietvarā 30 dalībniekiem no Kalsnavas 
un Madonas novada  ka dota iespēja 
pavadīt krāsainas un piepildītas savas va-
saras brīvlaika dienas. 

Katra diena  ka aizvadīta citā zīmē, 
„pieknaģējot” dažādas prasmes un jau-
nus iespaidus. Pirmajā dienā, kā saka 
paši dalībnieki „saknaģējās”. Iepazīs-
to  es  viens ar otru caur dažādām ne-
formālām un spor  skām ak  vitātēm. 
Nometnes dalībnieki pirmajā dienā  ka 
ofi ciāli uzņem   „Knaģu” saimē, katram 
nobildējo  es uz šī gada simbola- trepēm.  
Lielākā daļa ak  vitāšu bija bals  tas uz 
savstarpējo komunikāciju- darbu grupās, 
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iepazīstot vienam otru. 
Otrajā dienā dalībnieki  kās ar dažā-

du profesiju pārstāvjiem, iepazīstot dažā-
dās nozares un uzzinot ko jaunu. Paldies 
Kalsnavas bibliotekārei Ilutai par izzinošo 
„pupiņu” valodas stundu, Kalsnavas ar-
borētuma TIC vadītājai Sandijai par gida 
profesijas iepazīšanu. Otrajā dienas pusē, 
kopā ar atrak  vo Inesi Zīli, dalībnieki ie-
pazina improvizācijas priekus, taisīja olu 
izpletņus un cepa picas. Dienas noslēgu-
mā dalībnieki gatavoja slaimus. 

Trešajā dienā dalībnieki darbojās ak-
 vitātēs, kas sais  tas ar veselīgu uzturu 

un dzīvesveidu. Veidoja roku trenažierus.  
Darbojo  es trīs darbnīcās dalībnieki uzzi-
nāja visu par veselīgiem un neveselīgiem 
ēdieniem, veidoja savus uztura šķīvjus 
un iesais  jās dažādās spor  skās ak  vitā-
tēs. Otrajā dienas pusē  kās ar kanikrosa 
skrējēju Dagni Boltrikovu, kopā aizvadot 
ak  vu un interesantu nodarbību. Veidoja 
savas stafetes un gatavoja veselīgos ba-
toniņus. 

Ceturtajā dienā devāmies eksursijā 
uz Cēsīm, redzot un iepazīstot Zinoo cen-
tru un lielāko Latvijas kamieļu un lamu 
parku „Rakši”. Dienas noslēgumā, atgrie-
žo  es no ekskursijas, dalībniekiem bija 
iespēja izpaus  es popielā un izdejo  es 
diskotēkā. 

Piektajā, noslēdzošajā dienā, dalīb-
nieki kopā ar nometnes audzinātājiem iz-
vērtēja nometni un veidoja savus atmiņu 
rāmīšus. Nometni noslēdzām ar atskatu 
uz piedzīvoto un kopīgu darbošanos ar 
vecākiem. Nometnes izskaņā katrs dalīb-
nieks saņēma izlaiduma cepuri, absolvē-
jot nometni dalībnieki mājās devās pozi-
 vām emocijām pārņem  .  

„Knaģis 2019” darba grupa saka ielu 

paldies visiem iesais  tajiem ,paldies da-
lībniekiem un vecākiem par uz  cību un 
kopā pavadīto laiku. Emocijas sakrātas 
visai vasarai.  

Liels paldies nometnes darba grupai 
Solvitai Vigulei, Katrīnai Stafeckai, Lindai 
Ūdrei-Rizgai, Adrijai Kairei. 

Paldies Madonas novada pašvaldībai 

par fi nansiālu atbalstu nometnes tapša-
nai. Paldies Kalsnavas pagasta pārvaldei 
par transportu un telpu nodrošinājumu 
nometnes noriesi.  

Uz  kšanos nākošajā gadā – dienas 
nometnē „Knaģis 2020”.

Ga  s Teilis,
nometnes vadītājs
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Orientēšanas, kā dzīvesveids
Orientēšanās kā dzīvesveids ar savu 

interesanto vidi, ar saviem neraks   em 
likumiem, atbalstu komandas biedriem, 
izpratni un palīdzību, kādam kas apmal-
dījies lasot ķeburus uz kartes, jauniem 
draugiem, nu jau vairākus gadus ir Dāvja 
ikdiena. Pēc draugu ieteikuma, Dāvi aiz-
vedām uz pirmajām sacensībām, tepat 
Kalsnavā, kuras norisinājās Vesetnieku 
meža Kāršu kalnā. Tad Dāvis vēl negāja 
skolā, viņam bija  kai seši gadi – stāsta 
Dāvja tē  s Dainis, jo pats Dāvis atrodas 
sporta nometnē Čehijā. Rudenī sākot iet 
skolā piedalījās arī dažās vietējā mēroga 
sacensībās. Pirmā nopietnā uzvara bija 
Madonas novada čempionāts, kur  ka 
iegūta pirmā vieta. Kad Dāvis gāja otra-
jā klasē Kalsnavas pamatskolā, iestājās 
arī Madonas sporta skolā, viena lieta ir 
tas, ka pa  k skriet, ak  vi atpūs  es, bet 
tas viss labāk sanāk, ja tevi vada profe-
sionāļi. Un visi panākumi ko ir sasniedzis 
Dāvis ir viņa paša gribasspēks, darbs pie 
sevis, vēlme būt labam un vēl labākam, 
jomā kas pa  k, sporta treneru ieguldī-
tais darbs, treneris Gunārs Ikaunieks un 
arī protams vecāku atbalsts, gan morāli, 
gan  ri fi ziski aizvedot uz treniņiem, no-
drošinot ar a   ecīgu sporta inventāru,( ar 
to arī pēdējos gados palīdz OK „Arona”), 
un vienkārši radot atmosfēru, lai viss iz-
dodas. Finansiāls atbalsts protams arī ir 
Madonas novada kompensācija par izlie-
toto degvielu vedot bērnus uz nodarbībā, 
paldies. Pamazām tas mums ir kļuvis par 
ģimenes sporta veidu, kad vien varam 
dodamies kopā uz sacensībām, jo dažreiz 
tās mēdz no  kt vairākas dienas, katru 
reizi kādā citā Latvijas vietā. Vienas no 
tādām ir ko organizē orientēšanās klubs 
Kāpa, Kāpas trīsdienas. Dāvis arī šeit ir 
guvis labus panākumus savā vecuma gru-
pā un arī Anete. Pēc  ka daudziem ga-
diem, kas pavadī   orientējo  es ir iepazī   
daudzi spor  s   un kopā startējot daudz 
ko var mācī  es. Pašlaik  Dāvis sacensībās 
ar godu nes orientēšanās kluba „Arona” 
karogu, bet ir arī nesis Latvijas karogu. Pa 
visiem gadiem kopā nu jau ir saņemtas 
vairāk par 130 dažāda kaluma medaļām, 
bet vietas vēl pie  ek, jo mazā māsa Ane-
te arī sāk iesais   es, bet redzēs, kas tur 
sanāks. Pagaidām Anete uz sporta no-
darbībām iet pēc mūzikas skolas un var 
apvienot treniņus un muzicēšanu, bet kā 
būs vēlāk, to nevaram vēl pateikt. Savā 
grupā arī Anete jau ir ieguvusi daudzas 
uzvaras, kā viena no lielākajām balvām, 
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bija ceļojums ar prāmi uz Stokholmu. 
Noteiktās dienās un laikā ir treniņi. 

Sporta sacensību un nometņu laiki  ek 
jau plāno   ilgu laiku pirms tam. Tā ir sava 
veida disciplīna gan ķermenim, gan prā-
tam. Rūdās veselība, gan a   stās domā-
šana, atklājas pavisam savādāks redzē-
jums uz dzīvi. Pašlaik kā jau minēju Dāvis 
atrodas nometnē Čehijā,  kko atbrauca 
no sacensībām Zviedrijā, kur norisinājās 
Bal  jas jūras valstu spēles jauniešiem, 
veicot vidējo distanci Dāvis ieguva savā 
grupā sudrabu un kopvērtējumā Latvijas 
komanda arī ieguva sudrabu un uz goda 
pjedestāla lepni turēja Latvijas karogu.

Ir pamēģināta arī nakts orientēša-
nās.  Nakts orientēšanās ir daudz sarež-
ģītāka nekā orientēšanās dienā - tā prasa 
lielāku koncentrēšanos un precizitā   ceļu 
izvēlē, tāpēc tajā paras   startē  e, kas ir 
apguvuši pie  ekamu meistarību dienas 
distancēs. Arī ziemā orien  eris   nesnauž, 
bet kāpj uz slēpēm – ziemas orientēšanās 
uz slēpēm. Ziemas laiks savu reizi ir vēl 
aizņemtāks ar treniņiem, nekā vasara, jo 
jāpaspēj noķert sniegs. Liels ieguvums ir 
ļo   augstā līmenī izveidotā Smeceres sila 
slēpošanas trase, nevajag tālu braukt, lai 
varētu labi trenē  es, bet uz pirmo sniegu 
gan tad brauc uz Zviedriju. Divus gadus 
ir būts nometnē Zviedrijā, kad ci   bērni 
bauda rudens brīvdienas, Dāvim tas ir 
saspringts treniņu laiks. Varbūt jau savu 
reizi liekas par daudz, bet ja pats var un 
pa  k, tad viss kār  bā. Žēl noska   es uz 
jauniešiem, kuri savu brīvo laiku pavada 
sēžot pieturā, vai darot nejēdzīgas lie-
tas. Bet daļa vainas par to ir jāuzņemas 
arī vecākiem. Ir jāprot savs bērns mo-
 vēt un vēlāk atbals  t, lai viņš varētu 

sasniegt rezultātu. Šī ir iespēja arī iepazīt 
citas vals  s, iepazīt to kultūru, tradīcijas 
un protams arī dabu, jo visas sacensības 
taču Dāvim no  ek mežainos, kalnainos 
un savu reizi pat brikšņainos apvidos.  
Sava veida mo  vācija piedalī  es sacensī-
bās un trenē  es vēl aizrau  gāk, ir gūtās 
uzvaras, kuras nenāk nemaz  k viegli, jo 
savu reizi grupā kurā startē Dāvis, viņš ir 
pats jaunākais un šajos gados tomēr lie-
la atšķirība ir jau pat vienam gadam, bet 
vēl jo saldāka uzvara, ja tā ir nākusi grūtā 
cīņā. 2018. gadā pirmoreiz  ka arī Latvi-
jas izlasē un tagad cī  gi gatavojas rudens 
atlasei. Daudz un dažādas uzvaras ir bi-
jušas un arī kaut kas kārots gājis secen, 
bet tāpēc jo cī  gāk mēģina savāk  es un 
nākošajā reizē viss kār  bā. Bet tāpat vi-
sam pa vidu bez atpūtas neiz  kt. Brīvajos 
brīžos pa  k makšķerēt un kad vien esam 
tuvumā kādiem ūdeņiem, iemēģinām 

savu veiksmi. Cenšamies  izbrīvēt laiku 
vienkāršai atpūtai vai ceļojumam kopā 
visai ģimenei. Jo es arī uzskatu, ka kopā 
būšana mūs padara  kai spēcīgākus, jo 
īpaši bērni kad jūt, ka  ek atbals    un 
sapras  . Par nākotni vēl īpaši nedomā, 
jo viss no  ek kā tam jāno  ek, pagaidām 

viss ri  nās pats no sevis uz priekšu, bet 
vēlāk manīsim, kur Liktenis pagriezīs.

Paldies par sarunu Dāvja tē  m un 
veiksmi un izdošanos arī turpmāk.

Materiālu sagatavoja avīzes veidotāja 
Vineta

Foto no Vin  su ģimenes foto arhīva
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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: 500 eks.

Par rakstu saturu un faktu precizitā   
atbild rakstu autori

Dvēselei nevajaga
Trepju kāp   debesīs:
Atnāk Dieva eņģelīši
Uznesīs rociņām.

Mūžībā aizgājusi 
Elizaveta Kārkliņa, 
85 gadu vecumā
Vilnis Vītoliņš, 
75 gadu vecumā
Izsakām līdzjū  bu tuviniekiem

No plkst. 12.00 
Jura Alunāna parkā 
Bērnu izklaides 
programma, kuras 
ietvaros: 

būs iespēja satikt kādu • 
izklaides tēlu, lai ietu rotaļās 
un piedalītos dažādās 
aktivitātēs;
tikt pie krāšņa sejas • 
zīmējuma;
izlēkāties piepūšamajā • 
pilsētiņa no BUMBO.lv 
piepūšamo atrakciju noma;
piedalīties radošajās • 
darbnīcas kopā 
ar Kalsnavas bērnu un 
jauniešu iniciatīvu centrs 
„UP's"

Visas izklaides bez maksas

Pagasta svētku ietvarā 
ģimenes, draugu 
kompānijas visi, kam 
tuva velo braukšana 
un aktīvs dzīvesveids, 
aicināti piedalīties 
sacensībās 
„Velo – foto 
orientēšanās Kalsnavā"
Sacensībās jāpiesaka 
komandas 2 – 4 dalībnieku 
sastāvā, visplašākajā vecuma 
diapazonā. 
Katrai komandai jābūt vismaz 
vienai ierīcei ar kuru fotografēt 
(fotokamera, viedtālrunis u.c.)
Aptuvenais sacensību ilgums 
1h
Piesakot komandu iepriekš 
iespēja saņemt BONUSA 
PUNKTUS 
Pieteikt vari:
sūtot sms 29126112 (Gatis)
Norādi – dalībniekus, vecumu 
un komandas nosaukumu
Reģistrācija sacensību dienā 
no 13.00 – 14.00 
(Kalsnavas kultūras namā)

UZ TIKŠANOS!

Kalsnavas pamatskola ar 
2019. gada 1. septembri 

AICINA DARBĀ 
bioloģijas, ķīmijas un fi zikas 

skolotāju (skolotājus).
Tālrunis saziņai: 29265217 

direktore Gunta Lapsa, 
e-pasts gunta.lapsa@madona.lv


