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Latvijas dzimšanas dienā.
Tavs vārds ir skanīgs, Latvija.
No trijām zilbēm izveidots.
Tavas saknes pašā Bal  jā,
Kur jūra krastus apskalo.

Tu skaista esi, Latvija, 
No Kurzemes līdz Latgalei.
No Zemgales līdz Vidzemei
Tu tāda esi, Latvija.

Tu esi mana Tēvu zeme, 
To jūtu visu mūžu es.
Mani aizvilināt nespēs
No mazās zemes, Latvijas.

Te rudeņi un pavasari.
Tik skaistas vasaras un ziemas.
Tas viss ir iedzīvojies manī,
Es piederos pie Latvijas.

Un valoda  k skanīga, 
Kas latvju tautai piestāv.
Tā dziesmās vienmēr iepīta, 
Lai kādi laiki pastāv.

Kaut mana zeme Latvija
Vēl saules mūžu skanētu!
Un tautas, kas mīt Latvijā,
To mīlētu un cienītu.
 /Sk. Beļicka/

Pik, pik, pik un tad jau skaļāk pak, pak, pak. Lietus lāses aizvien 
straujāk un straujāk sāk sis  es logā. Bet iekšā sprik, sprik krāsnī 
sprakšķ malka un izdala pa  kamu siltumu. Cik pa  kami ir vēr  es 
ārā pa logu šādā laikā un apzinā  es, ka esi drošībā un siltumā. 
Iedegt sveces māju logos, lai mūsu velīši var atrast ceļu uz mā-
jām un apska  t kā mums veicies gada garumā, kas no jauna, vai 
vecais saglabāts un labi kopts. Iedegt sveces, lai nomaldījušies 
var atrast ceļu mājup, lai sasildītos tur, kur vienmēr esi gaidīts. 
Iedegt sveces, lai redzam, ka tālumā vēl kāds mīt un es ne esmu 
šeit viens, lai nejustos vientuļš šajā rudenīgajā vakarā, kur de-
besīs  k vientuļi mākoņi skrien, pa retam atklājot apaļo mēness 
vaigu. Cik laba sajūta ir šajā tumšajā laikā redzot gaismiņas māju 
logos, tātad tur cilvēki vēl mīt un ir, kas turpina kāda iesākto un 
vēl nepabeigto…
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„Jaunie bruņinieki ap apaļo 
Eiropas galdu”Kopš 2018. gada 1. 

septembra Madonas, 
Ērgļu, Varakļānu un 
Lubānas novadu iecir-
kņa inspektori ikdienā 
nav sastopami novadu un 
pagastu telpās, bet ir mobilizē   
Valsts policijas ikdienas norīkojumos, jo viens 
no galvenajiem Valsts policijas mērķiem ir 
garantēt personu un sabiedrības drošību un 
savlaicīgi reaģēt uz iedzīvotāju izsaukumiem. 
Kalsnavas pagasta iedzīvotājiem nav pamata 
satrauk  es, ka viņiem nebūs iespējas vēr-
s  es pie konkrēta iecirkņa inspektora, jo 24 
stundas diennak   darbojas Valsts policijas 
palīdzības tālrunis: 110. Joprojām  ek orga-
nizētas Kalsnavas pagasta iedzīvotāju pie-
ņemšanas vienu reizi mēnesī, katra mēneša 
trešajā ceturtdienā.

Andris Turkins,
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes

Madonas iecirkņa
Kār  bas policijas nodaļas priekšnieks

Valsts policijas

Kalsnavas pagasta iedzīvotāju
pieņemšanas laiki 2018. gadā:

15. novembrī, 20. decembrī
no plkst. 10:30 līdz 11:30

Pieņemšanas vieta:
Madonas novada, Kalsnavas pagasta, 

Jaunkalsnavā, Pārupes iela 2
Nepieciešamības gadījumā:

Valsts policijas palīdzības tālrunis: 110

Mācāmies mācīties
15. oktobrī ar pirmsskolas iestādes 

„Lācī  s Pūks” audzinātāju, vadītājs un 
metodiķes un Kalsnavas pamatskolas 
1.- 4. klašu skolotāju kopīgo  kšanos- 
nodarbību noslēdzās Madonas novada 
Izglī  bas programmu konkursa – 2018  
ietvaros atbals  tā Kalsnavas pamatskolas  
projekta „Mācāmies mācī  es” pēdējā ak-
 vitāte.

Pēc psihoterapeita Kaspara Bērziņa 
iedvesmojošo lekciju „Es un ci  : a   ecību 
robežas” un „Kā atrast resursus, prasmes, 
lai palīdzētu sev un ci  em” noklausīšanās 
augustā un iepazīšanās ar Kalsnavas pa-
gasta bibliotēkas vadītājas Ilutas Puzānes 
sagatavotajā  tema  skajā  grāmatu izstā-
dē pieejamo psiholoģisko un pedagoģis-
ko literatūru, šoreiz no dalībniekiem  ka 
gaidīta pašu ak  va iesaiste.

Nodarbības laikā  ka akcentēta in-
dividuālo kompetenču pilnveidošanas 
nozīme, bagā  nāta savstarpējā pieredze, 
meklē   efek  vāki problēmjautājumu risi-

Līdzfi nansē
Eiropas Savienības
Erasmus+ programma

8. oktobra rītā Kalsnavas pamat-
skolas karoga mastā blakus Valsts karo-
gam uzvijās Eiropas Savienības karogs, 
un tā pacelšanas laikā skolas ansambļa 
izpildījumā skanēja ES himna.

Šādā veidā, klātesot visam skolas 
kolek  vam, svinīgi  ka atklāta Kal-
snavas pamatskolas dalība Erasmus+ 
programmas skolu apmaiņas partnerī-
bas projektā „Jaunie bruņinieki ap apa-
ļo Eiropas galdu” („The young knights 
of the round European table” ).

Projektu vada partneri no Itālijas 
skolas un kā dalībnieki piedalās skolas 
no  Polijas, Portugāles un Kalsnavas 
pamatskola.

 Projekta tēma sais  ta ar Eiropas 
Kultūras mantojuma gadu, akcentējot 
dalībvalstu nemateriālā kultūrmanto-
juma saglabāšanu, padziļinā   pētot 
uztura tradīcijas, to a   s  bu paaudžu 
un vietējās sabiedrības kontekstā.

 Projekta darbības laiks būs divi 
gadi un paredzētas četras vizītes, pa vienai uz katru dalībvals  , kurās būs ie-
spēja piedalī  es vairākiem skolas pedagogiem un astoņpadsmit skolēniem, 
tai skaitā partneru ciemošanās 2019. gada oktobrī Latvijā, Kalsnavas pamat-
skolā.

Gunta Lapsa
foto: Ilze S  kāne

nājumi.
Sniedzot atgriezenisko sai   par pa-

sākumu, izskanēja doma, ka šādas ko-
pīgas pirmsskolas izglī  bas iestādes un 
skolas sadarbības formas s  prina vie-

notu priekšstatu par kopīgi veicamajiem 
uzdevumiem un turpmāko mērķu izvir-
zīšanu.

Projekta vadītāja Gunta Lapsa
Foto: Ilze S  kāne
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Papildināts aktīvās atpūtas laukums Jaunkalsnavā
Iepriekšējā Kalsnavas avīzē jau ziņo-

jām, ka biedrība „Kalsnavas jaunieši” rea-
lizēs LEADER projektu.

Biedrībai Madonas novada fonda at-
klātā projektu iesniegumu konkursā Lat-
vijas Lauku a   s  bas programmas 2014. 
– 2020. gadam apakš pasākumā  ka 
aps  prināts projekts „Ak  vās atpūtas 
laukuma izveide Jaunkalsnavā”. Projek-
ta mērķis ir veikt sabiedrisku ak  vitā  , 
labiekārtojot daudzveidīgu un daudz-
funkcionālu atpūtas laukumu Kalsnavas 
pagasta Jaunkalsnavā.

SIA „GoPlay” uzstādījuši projektā pa-
redzētās iekārtas – šūpoles, šūpoles „ligz-
da”, ielu vingrošanas kompleksu un  klu 
piramīdu. Prieks, ka jaunieši jau izrāda in-
teresi par jauno ielu vingrošanas staciju. 
Jau kādu laiku kalsnavieši var izmantot 
āra tenisa galdu. Nu varam priecā  es par 
papildināto atpūtas laukumu, Kalsnavas 
pagasta bērniem un jaunie-
šiem paverot daudz jaunu 
iespēju brīvā laika ak  vitā-
tēm svaigā gaisā. Cerams, 
ka arī Kalsnavas pamatsko-
las skolēni pra  s šo lauku-
mu novērtēt – starpbrīžos 
un pēc stundām a   ecīgi 
viņu vecumam izmantojot 
atpūtai domātās konstruk-
cijas.

 Projekta a   ecināmās 
izmaksas ir EUR 13 884,75, 
publiskais fi nansējums – 
EUR 12 496,27, 2000 eiro 
Kalsnavas pagasta pārval-
des līdzfi nansējums.

Novēlu bērniem un 
jauniešiem vairāk laika pa-
vadīt svaigā gaisā un kustē-
 es, taču mudinu arī ievē-

rot drošības pasākumus. 
Linda Ūdre-Rizga,
Projekta vadītāja

Jau kādu laiku Jaunkalsnavā darbojas Madonas prāvesta iecirkņa diakonijas centra Kalsnavas 
luterāņu draudzes kris  gās palīdzības drēbju istaba, savukārt Jāņukalnā Sarkanā Krusta drēbju 
istaba, kur cilvēki, kuriem ir vajadzība pēc citas drēbju kārtas var iet un par simboliskiem ziedo-
jumiem atlasīt sev ko vēlamu. Kā arī uz šīm vietām var nest savu apģērbu apmaiņai vai vienkārši 
ziedot,  kai vēlams, lai apģērbs būtu  rs, nesabojāts un vēl lietojams.

Drēbju istaba Jaunkalsnavā atrodas bijušajās groziņ pīšanas darbnīcas telpās 
(ieeja no mājas gala) darba laiks ir katru trešdienu, mob. tel. 26517060. 
Drēbju istaba Jāņukalnā atrodas Jāņukalna tautas namā, 
vēlams pirms došanās zvanīt pa mob. tel. 26403516.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Pa mazu spraudziņu 
ielūkojamies J. Alunāna parka 
jaunā veidola iegūšanā. 
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Jau otro gadu 13. oktobrī Kalsnavas 
arboretumā salido raganas un raganiņas 
ar saviem palīgiem uz slotu balli. Šogad 
pat daba palīdzēja radīt arboretuma 
darbiniekiem gaisotni atbilstošu šiem 
interesantajiem svētkiem. Pēcpusdie-
nas saule labi ierādīja ideālu vietu kur 
nolais  es, un lai cik daudz atlidotāju, 
iz  ka bez sadursmēm,  kai dažas mazas 
kļūmes pie virsraganas, man pašai  ka 
atsavināta slo-
ta, jo parametri 
neatbilda lido-
jumam pa Kal-
snavas terito-
riju. Bet veicot 
tehnisko apska   
un izveidojot 
pat jaunu slotu 
„Slotu darbnīcā”, 
varēja do  es uz 
vakara balli. Lai 
pie  ktu spēka 
ballē  es un jaut-
ri pavadīt laiku, bija sarūpēta tēja un 
uz uguns vārīta zupa, ko turpat uz vie-
tas būra un taisīja vietējās arboretuma 
raganīgās darbinieces. Savukārt veiklī-
bu un atjau  bu varēja pārbaudīt jautrā 
stafetē. Radošajās darbnīciņās katrs sev 
uzbūra jauku pārsteigumu. Raganas un 
raganiņas salidojušas no malām, kai-
miņpagas  em Madonas un dažas pat 
no Rīgas, pa ceļam piepulcinot arī citas 
ballē  es gribētājas, kā izrādās arī mūsu 
pagasta daudzās raganiņas pat ģime-
nēm, vēlāk demonstrēja savus tērpus 
interesantos priekšnesumos. Žūrijai – 
arboretuma vadītājam J. Zīliņam, pār-
stāvim no jauniešu centra G. Teilim un 
labi pazīstamajai I. Blūmai, darbs nebija 
viegls izvēlē  es labākos, piešķirot nomi-
nācijas Mis Slota, Misters Slotzaris, Mis 
Slo  ņa, Misters Zariņš un, protams, žūri-
jas komisijas simpā  ja. Vakara noslēgu-
mā,  no  es un pino  es miglai izskanēja 
koncerts, kur mūs ar savām dziesmām 
priecēja „Dzelzs Vilks”, kas pārliecinājās, 
ka ar ģitārām arī var lidot. Jauks pasā-
kums rudenī sezonas noslēgšanai, jo 
tagad arboretumā sākas mierīgāks laiks, 
viss pamazām kārtojas uz ziemas dusu, 
bet vadītājs Jānis Zīliņš solīja, ka nākoš-
gad 13. oktobrī Raganu slotu balle atkal 
būs. Nu tad sienam slotas, šujam jaunus 
tērpus un lidojam ālē  es un ragano  es. 

Avīzes veidotāja Vineta

Nr. Saraksts

665. KALSNAVAS 
KULTŪRAS NAMS

954. JĀŅUKALNA 
TAUTAS NAMS 

Derīgās 
zīmes Procen  * Derīgās 

zīmes Procen  *

1 „Latvijas Krievu savienība" 1 0,15% 0,00%
2 Jaunā konserva  vā par  ja 109 16,22% 20 16,39%
3 Rīcības par  ja 2 0,30% 0,00%
4 Nacionālā apvienība „Visu Latvi-

jai!" –„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
69 10,27% 5 4,10%

5 „PROGRESĪVIE" 32 4,76% 3 2,46%
6 „Latvijas centriskā par  ja" 0,00% 0,00%
7 „LSDSP/KDS/GKL" 0,00% 2 1,64%
8 No sirds Latvijai 1 0,15% 2 1,64%
9 „Saskaņa" sociāldemokrā  skā 

par  ja
22 3,27% 7 5,74%

10 A   s  bai/Par! 129 19,20% 20 16,39%
11 Latvijas Reģionu Apvienība 27 4,02% 7 5,74%
12 „Latviešu Nacionālis  " 2 0,30% 0,00%
13 Jaunā VIENOTĪBA 57 8,48% 3 2,46%
14 Par Alterna  vu 1 0,15% 0,00%
15 Poli  skā par  ja „KPV LV” 89 13,24% 32 26,23%
16 Zaļo un Zemnieku savienība 123 18,30% 21 17,21%

665. KALSNAVAS KULTŪRAS NAMS
Vesetas iela 8, Jaunkalsnava, 
Kalsnavas pag., Madonas nov.
Nobalsojušie: 673
Derīgās aploksnes: 672

954. JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS 
„Jāņukalna Tautas Nams",
Jāņukalns, Kalsnavas pag., Madonas nov.
Nobalsojušie: 122
Derīgās aploksnes: 122
Derīgās zīmes: 122

Vēlēšanu rezultāti Kalsnavas pagastā

Raganu slotu balle 2018
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BJIC “UP’s” 
aktualitātes

Kalsnavas bērnu un jauniešu inicia-
 vu centrs „UP’s” aicina ielūko  es un 

iepazī  es ar mūsu svarīgākajām aktuali-
tātēm, kas šajā laikā no  kušas un priecē-
jušas mūs un visus interesantus.  

1. septembrī, zinību dienā, nosvi-
nējām BJIC „UP’s” 10 gadu jubileju. 10 
gadu griezumā jauniešu centrs Kalsnavā 
iemantojis jauniešu uz  cību un kļuvis 
par īpašu vietu ikvienam apmeklētājam. 
Vieta jauniešu inicia  vām un brīvā laika 
saturīgai pavadīšanai. Svētki  ka veido  , 
lai tajos dalību varētu ņemt ikviens, atro-
dot sev  kamāko ak  vitā  . 
Dienas pirmajā pusē, kopā 
ar jauniešiem no Madonas 
un Aronas pagasta, ikvienam 
interesantam bija iespēja iz-
paus  es kādā radošā darbnī-
cā. Radošās darbnīcas vien-
mēr bijušas neatņemama 
sastāvdaļa jauniešu centra 
ikdienā. Velo foto orientēša-
nās sacensībās pa Kalsnavu 
bija iespēja pārbaudīt savas 
Kalsnavas ģeogrāfi skās zi-
nāšanas, meklējot kontrol-
punktus pēc fotogrāfi jām. 
Spor  skas ak  vitātes ir 
sais  jušas un sais  s jaunie-
šus, ak  vi jaunieši ir laimīgi 
jaunieši. Pozi  vu lādiņu un 
kār  gu smieklu devu varē-
ja gūt improvizācijas teātra 
grupas „Pilnpiens”, vadītāja 
Inese Zīle, improvizācijas 
šovā. Izspēlējot dažādas ai-
niņas ikviens tajās varēja 
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ieraudzīt sevi un nedaudz par to 
pasmie  es. Smiekli ir  e, kas vai-
ro pozi  vo enerģiju un ir jauniešu 
centra dzīvības uzturētāji. Vakarā 
viesi  ka aicinā   uz sarunu šovu 
„Desmitniekā”, lai kopā atska  tos 
uz jauniešu centra desmit gadiem, 
kas bijuši visai raibi un dažādiem 
piedzīvojumiem pilni. Bet, kas gan 
būtu kār  gas dzimšanas dienas 
svinības bez ballītes? Vakarā kopā 
ar Dj Jāni Fabriku ļāvāmies kustē-
 es deju ritmos, lai ierībinātu jau-

niešu centra nākamo desmitgadi. 
Jaunieši saka paldies Kalsnavas 
pagasta pārvaldei, par desmit ga-
diem kopā, par atbalstu un centra 
telpu uzturēšanu. Paldies pasāku-
ma brīvprā  gajiem Sin  jai Kopa-
sovai, Adrijai Kairei, Dagnijai Ma-
žajevai, Reinim Laizānam, Nikam 
Maskavam, Armandam Baronam, 
Ričardam Plātem. 

21. septembrī vecākus un 
bērnus aicinājām uz atvērto durv-
ju dienu „Darbosimies kopā”. Pa-
sākums veidots ar mērķi iepazīt 
jauniešu centra ikdienu un piedā-
vātās iespējas. Vecākiem darbojo-
 es kopā ar bērniem veidojas la-

bāks kontakts, bērni var daudz gūt 
no vecākiem un otrādi. Pasākumā 
izejot dažādas stacijas, darbojo  es 
kopā  ka pavadīts pozi  vs vakars. 
Vecāku ak  vitāte nebija liela, taču 
atnākušie mājās aizgāja gandarī  . 
Turpmāk, cerot uz lielāku vecāku 
atsaucību, šādi pasākumi  ks or-
ganizē   vēl. 

6. oktobrī, Kalsnavas pagasta 
ielas pildīja skanošas balsis, čalas 
un smiekli, tas viss, jo šajā vakarā 
norisinājās „Nakts orientēšanās 
sacensības”, kurās dalību ņēma 8 
komandas no Kalsnavas, Bērzau-
nes, Madonas un Liezēres. 

Šāda veida sacensības Kalsna-
vā norisinājās jau ceturto gadu, 
pa  ess prieks par dalībnieku at-
saucību un entuziasmu pildot vis-
dažādākos uzdevumus 8 kontrol-
punktos un iepazīstot naksnīgās 
Kalsnavas ielas. Uzdevumos pār-
baudījām kā komandu saliedē  bu 
tā arī atjau  bu un erudīciju. 

Galveno akcentu likām uz 
kopā būšanu un prieku ko gūstam 
pavadot savu brīvo laiku ak  vi un 
pozi  vi. Ja dažas komandas nāca ar 
s  ngru pārliecību uzvarēt, tad da-
žiem tas pavisam noteik   bija vien-
kārši pozi  vi pavadīts laiks un gan-
darījums pēc noskrietās distances.
Pēc sacensībām atpūtāmies un 
baudījām garšīgu zupu, par kuru 
paldies sakām Anitai Teilei. 

Sacensību Godalgotās vietas: 
1. vieta komandai „KALSNAVI”
Ga  s Rizgis 
Sin  ja Lungeviča
Helmuts Polis
2. vieta komandai „Aplī rāvēji”
Salvis Mežāns 
Haralds Niedrī  s 
Raivis Grūbe 
3. vieta komandai „S  rnas”
Dace Svārpstone 
Maija Paegle-Krūmiņa
Agrita Lediņa

Paldies visām komandām par 
dalību. 

Sacensības nebūtu iespēja-
mas bez atbildīgiem un atsau-
cīgiem brīvprā  gajiem, paldies, 
Ievai Blūmai, Juritai Kočkerei, 
Sandijai Andžānei, Lindai Ūdrei-
Rizgai, Ramonai Galviņai, Danai 
Ozoliņai, Laurai Zariņai, Valteram 
Teilim, Renāram Liepiņam, Ričar-
dam Potašam, Ralfam Liepiņam, 
Adrijai Kairei, Dagnijai Mažajevai. 

Uz  kšanos citās ak  vitātēs 
BJIC „UP’s”

Ga  s Teilis,
BJIC „UP’s” jaunatnes darbinieks 
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Latvijas 
simtgades svētku 
nedēļas laikā 
Kalsnavas 
pagastā:

11. novembris 
Kalsnavas pamatskolas sporta 
laukumā 
no plkst. 12.00
Lāčplēša dienas „Vīru spēles”
Spor  skas, intelektuālas ak  vitātes 
vīriem – tēviem, vectē  ņiem un 
dēliem. 
Kalsnavas kultūras namā 
plkst. 16.00
Filma „Baltu cil  s”
IEEJA 2,- eiro

13. novembris 
plkst. 18.00
– Tu, mana Latvija, 
Es tavs mazais, saulainais bērns! – 
Kalsnavas pārvaldes ēkas 4. stāva zālē
PII „Lācī  s Pūks” audzēkņu audzēkņi 
un darbinieki aicina visus 
uz pasākumu, vel  tu mūsu lielajai 
jubilejai.
 
14. novembris 
no plkst. 16.00
Kalsnavas pamatskola
Kalsnavas dižkūkas cepšana 
Kalsnavas labākās un entuzias  skākās 
kūku cepējas vienosies lielāks 
Kalsnavas dižkūkas cepšanā.
Aicinām pagasta zemnieku 
saimniecības, iedzīvotājus ziedot 
dižkūkai olas, sviestu, ievārījumu, 
miltus, cukuru, iepriekš sazino  es ar 
kultūras darbiniekiem 
Noru Kampi pa t. 26490710 vai 
Ga   Teili pa t. 29126112

14. novembrī 
plkst. 19.00
Kalsnavas kultūras namā
Tikšanās ar rakstnieci Inesi Prisjolkovu
Rakstniece stundas pusotras garumā 
ar saviem stās  em iedvesmo cilvēkus 
laimīgai, veiksmīgai dzīvei, stāstot 
gan par grāmatām, gan par savu 
pieredzi, gan par ļo   daudz prak  skiem 
paņēmieniem kā pašiem sev palīdzēt 
mainīt a   eksmi, domāšanu un līdz ar 
to dzīvi.
Būs iespēja iegādā  es grāmatas par 
autorcenām.

15. novembris 
plkst. 18.00
Kalsnavas kultūras nams
Viktorīna „Es mīlu Tevi, Kalsnava”
Izklaidējošs, azar  sks šovs 
starp Kalsnavas pagasta iestāžu 
darbiniekiem, pārbaudot viņu 
zināšanas par Kalsnavas pagastu.  

16. novembris 
plkst. 13.00
Kalsnavas kultūras nams
Kalsnavas pamatskolas audzēkņu 
Valsts svētkiem vel  ts koncerts  
„Sarkanbaltsarkanais”  
plkst. 19.45 
pulcēšanās pie Kalsnavas kultūras 
nama, ar lāpām un sveču lukturīšiem 
dosimies uz J. Alunāna parku.
plkst. 20.00
kopā ar Kalsnavas pašdarbnieku 
saimi,  pamatskolas audzēkņiem un 
pagasta iedzīvotājiem  ks iedancots 
un iedziedāts Jura Alunāna parks.
Uguns rituāls un uguns šovs. 
Mielošanās ar Kalsnavas dižkūku un 
siltu tēju.

Pēc pasākuma parkā 
Kalsnavas kultūras namā
Valsts svētkiem vel  ta balle
ar grupu „Ir variants” 
Ieeja uz pasākumiem par brīvu.

18. novembris 
plkst. 11.00
Pulcēšanās Kalsnavas pamatskolā
Tradicionālais skrējiens 
„Apkārt Jaunkalsnavai”

„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


