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Mūsu vals  j svarīgākie un nozīmīgākie svētki ir gada tum-
šākajā laikā. Varbūt tas ir likumsakarīgi. Aizdedzot svecītes par 
piemiņu mūsu karavīriem Lāčplēša dienā 11. novembrī, aizdedzot sarkan-
baltsarkanas svecītes Latvijas dzimšanas dienā 18. novembrī, mēs kliedē-
jam tumsu ar mazām cerības liesmiņām labākai nākotnei. Mūsu pagastā 
stāvoklis vēl nav  k bezcerīgs. Pagaidām  spējam skolā nokomplektēt kla-
ses neveidojot apvienotās klases, mazie ķipari cī  gi apmeklē bērnudārzu. 
Mums ir paveicies, jo pagasta teritorijā atrodas uzņēmumi, kuri nodrošina 
daudziem pagasta iedzīvotājiem darba vietas un nav jādodas projām, lai 
varētu nopelnīt iz  kas līdzekļus dzīvošanai. Pagājis viens gads otrajā gadu 
simtā. Vals  j tas ir maz, bet cilvēka mūžam gana daudz. Kāds tas ir bijis 
mums katram, vai kaut kas ir mainījies, vai jūtamies mazliet savādāk, vai 
vienkārši peldam pa straumi līdzi, mēģinot apiet atvarus un akmeņus, ko 
dzīve mums pamet priekšā? Prieks par katru cilvēku, kas izvēlējies palikt, 
dzīvot un strādāt savā dzimtajā pagastā. Prieks par katru jaundzimušo kal-
snavie   un senioru, kas nodzīvojis ilgu un skaistu mūžu. Prieks par katru 
skolnieku un jaunie  , kas šeit mācās, darbojas un pierāda sevi. 

Sveicu visus pagasta iedzīvotājus mūsu 
Latvijas 101 dzimšanas dienā! Veselību, izturību, 

izdošanos otrajā gadu simtā! Lai skais   un 
piepildī   svētki ikvienā ģimenē!

Kalsnavas pagasta pārvaldes pārvaldnieks Ar  s Mūrmanis

Mana mazā laimīte.
Nu varu saukt to vārdā
Varu ska  t, varu samīļot
Varu palīdzēt  ek  es pre  m 
saulei.
Apvīt rokas un sildīt,
Sildīt un sargāt,
Lolot
Līdz manas rokas iekļausies
Uz pasaules mīļākajā apskāvienā.

Sveicam 
mūsu
 pagasta 
trīs jaundzimušos 
un 
viņu vecākus!

20. novembrī 
plkst. 19:00 
Kalsnavas 
kultūras 
namā fi lma 
„Dvēseļu 
putenis” 
 Ieeja 3, - EUR

30. novembrī plkst. 16:00 
Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkā  
Kalsnavas pagasta sieviešu 
kora „Silvita” – 25 gadu 
jubilejas koncerts 
 Ieeja bezmaksas
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Erasmus+ 

Viesi Kalsnavas pamatskolā

No 14. līdz 19. oktobrim Kalsnavas 
pamatskolā Erasmus+ projekta „The 
Young Knights of the Round European 
Table” ietvaros viesojās skolēni un skolo-
tāji no Itālijas, Polijas un Portugāles. 14. 
oktobra rītā skolas direktore Gunta Lap-
sa un skolotājas Sarmīte Kukāre un Ināra 
Tomaševiča devās uz Rīgu sagaidīt viesus. 
Dienas kār  bā bija paredzēta ekskursija 
pa vecpilsētu, ko izbaudīja  kai viesi no 
Polijas un Portugāles, itāļiem šī apskate 
izpalika tehnisku iemeslu dēļ, vienkārši  
atcēla lidmašīnas reisu, tā ka Rīgā ielido-
ja  kai nak  . Pavisam ieradās divdesmit 
sep  ņi pārstāvji, desmit skolotāji un sep-
 ņpadsmit bērni. Bērni uz nedēļu iejutās 

viesģimenēs, kuras laipni un sirsnīgi uz-
ņēma viņus, brīvajā laikā izrādot mūsu 
pagasta un novada skaistākās vietas. Tika 
pabūts arboretumā, apska  ta bangojošā 
Aiviekste pie HESa, barotas aitas un truši 
kaimiņpagasta trušu dārzā „Sveķi”, izbau-
dītas dažādas sporta ak  vitātes Aronas 
kalnā un Smeceres sila sporta un atpūtas 
bāzē. Savukārt skolotāji pabija gleznaina-
jā Cesvaines pilī, kas īpaši šajā gadalaikā 
izceļas ar krāsu burvībām. Šīs visas ak  vi-
tātes no  ka brīvajā laikā, bet katru dienu 
no  ka dažādi pasākumi un nodarbības 
kopā ar Kalsnavas pamatskolas skolē-
niem. 15. oktobrī jaunieši pabija vairākos 
Madonas uzņēmumos. A/S „Lazdonas 
piensaimnieks”, te var piebilst, ka visiem 
ļo   garšoja mūsu krējums, pat viesiem 
no Polijas, kur varētu šķist, ka  ek ražots 
kas līdzīgs. Kā gardums, īpaši itāļiem, li-
kās skābais krējums ar saldskābo maizi, 

Viesi no Portugāles un Polijas pirms došanās mājup.

Izpētot Vecrīgu.

Skolas kopkoris dziedot dziesmu itāļu valodā.
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Sākums.

jo viņu zemē neko tādu negatavo,  kai 
mazliet valsts ziemeļos, kā atklājās pēc-
pusdienā, kad  ka kopīgi gatavo   latviešu 
nacionālie ēdieni. Arī mūsu garšīgā maizī-
te  ka izgaršota,apmeklējot SIA „Mado-
nas maiznieks”. Ar savu gardo maizi viesu 
arī pārsteidza uzņēmēja no Bērzaunes 
pagasta Silvija Garboska, ar kuras cepto 
maizī   ciemiņi našķojās visas nedēļas ga-
rumā. Protams, neizpalika apmeklējums 
„Madonas Karameles”, kur paši sev paga-
tavoja trīs gardas konfektes. Pēcpusdienā 
 kāmies ar Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāju  Agri Lungeviču.
16. oktobris  ka pavadīts Kalsnavas 

pamatskolā. Viesi, ak  vi darbojo  es, 
prezentēja dziesmas, piedalījās mūsu 
skolas skolotāju vadītajās mācību stun-
dās, arī paši mācīja mūsu skolēniem gan 
matemā  ku, gan deva iespēju izbaudīt 
skanīgās itāļu un portugāļu valodas, kā 
arī darbojās ēst gatavošanas darbnīcās. 
Vakara noslēgumā  kultūras namā ar lielu 
aizrau  bu un enerģiju iemēģināja latvie-
šu tautas deju soļus. Liels paldies deju 
skolotājai Norai Kampei un skolas deju 
kolek  va meitenēm par deju soļu ierā-
dīšanu, folkloras kopai „Vesetnieki” par 
skanīgo pavadījumu dejotājiem un Vine-
tai Vorslovai par deju vakara ievadīšanu.

17. oktobra diena bija ne mazāk 
aizraujoša, ekskursija uz Raunu, kur ap-
ska  ja Raunas Livonijas laika pilsdrupas, 
viesojās čipsu ražotnē SIA „Latnature” 
un, protams, ja esi tajā pusē, tad Līgat-
nes dabas takas ir jāiekļauj dienas kār  -
bā. Šeit varēja apbrīnot portugāļu bērnu 
enerģiju, jo visu takas garumu viņi bur  s-
ki noskrēja. Jautro gaisotni nespēja sabo-
jāt ne visai labvēlīgie laika apstākļi.

Nedēļa paskrēja nemanot. Kalsna-
vas pamatskolas skolēni skolotājas Ilgas 
Vilkaušas vadībā iemācījās dziesmu itāļu 
valodā un pārsteidza viesus, to nodziedot 
skolas kopkorī. Skolas talan  gie skolnie-
ki Ieva Russaka un Marta Aršvila, Reinis 
Kukārs priecēja ar savu muzikālo sniegu-
mu. Viesi īpaši novērtēja mūsu skolotāju 
radošumu, entuziasmu, pozi  vismu, ar 
kādu viņi organizē mācību procesu. Pa-
teico  es lielajai atsaucībai no skolotāju, 
darbinieku un skolēnu puses, viesi  ka 
godam uzņem   un realizētas visas ak  -
vitātes, kas bija iecerētas šī projekta ie-
tvaros. Liels paldies arī jāsaka mūsu sko-
las direktorei Guntai par iespēju, ko dod 
piedalīšanās šādā projektā, iepazīt citu 
tautu kultūru, mācīšanās un mācīšanas 
procesu, un vienkārši iegūt jaunus drau-
gus. Un noslēgumā itāļu atziņa par mums 
„Latviešiem jau sauli nemaz  k daudz ne-
vajag, jo saule ir Jūsos pašos!” 

Avīzes veidotāja Vineta Vorslova
Foto Sarmīte Kukāre

Dodo  es ekskursijā uz Raunu un Līgatnes dabas takām.

Itāļu draugi dodas mājup.
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Tiksi laipni sagaidīts bibliotēkas lietotāju 
apkalpošanas telpā.

Bibliotēkas 
pakalpojumus, datubāzes 
vari izmantot bezmaksas 
interneta pieejas punktā.

Vari izmantot kluso lasītavu nozaru un izzinošās literatūras studijām. 
Skolēni arī mācībām un mājasdarbu pildīšanai. Šajā telpā var netraucē   

ska   es fi lmas.lv bibliotēkās pieejamās latviešu dokumentālās fi lmas.

Šajā telpā varat plānot 

(iepriekš piesakot) 

pavadīt savu brīvo 

laiku – gleznot, 

izmantot šujmašīnu, 

mācī  es spēlēt 

sintezatoru.
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Raganu slotu balle
Jau trešo gadu Kalsnavas arboretu-

mā uz Slotu balli salido lielas un mazas, 
raganīgas un mošķīgas raganiņas no vi-
sām malām. Laika apstākļi no rīta visai 
neiepriecinoši, bet pēcpusdienā lielā 
virsragana izdzenāja lietus mākoņus un 
drosmīgākās un izturīgākās raganiņas un 
viņu pavadoņi tomēr izvēlējās do  es uz 
šo jautro, sezonas noslēguma pasākumu 
arboretumā pirms lielā ziemas miega. 
Var vien apbrīnot cilvēku izdomu un fan-
tāziju veidojot savus tērpus. Cits ragani-
ņas saredz krāsainas un jautras, bet ci   
pieturās pie biedinošā izskata. Kā teica 
mazākie bērni, esot pat bijusi viena īstā 
ragana, bet kura tā bija? Varbūt garajos 
ziemas mēnešos pasākuma rīkotāji to 
var sazīmēt. Pavisam uz pasākumu bija 
pulcējušies vairāk nekā piecsimt dažādas 
raganiņas un mošķīši. 

Neizpalika bez siltās tējas katla, ra-
došajām darbnīcām, spor  skām ak  vitā-
tēm. 18+ darbnīca kā vienmēr piesais  ja 
neparasto lietu cienītājus un dažs labs, 
mazliet pārvērtējot savus spēkus, šajā 
aukstajā vakarā varbūt iedzīvojās lielās 
galvassāpēs otrā dienā. Dziju meistars no 
Barkavas puses Ritvars Točs ierādīja, ka 
dziju var iegūt arī no dažādiem kokiem, 
ozola, liepas, pīlādža, ābeles, gobas, kār-
kliem un pat no priežu skujām. Uzzināt 
informāciju par vēja slotām, kā dēļ  ek 
rīkots šis pasākums. Iziet slotu tehnisko 
apska  , iegādā  es slotas un dažādus 
citus brīnumus amatnieku  rdziņā, par 
visu to bija parūpējušies ne mazāk raga-
nīgie arboretuma darbinieki. Ļo   ak  vi 
bija dalība orientēšanās sacensībās – 35 
komandas. Uzvarēja Surika   aiz sevis at-
stājot Degunus gaisā un Turbo raganas. 
Vakarā norisinājās konkurss Miss Slota un 
Misters Slotaskāts, kā arī Miss Slo  ņa un 
Slo  ņš, Raganu modes skate. Kulmināci-
jā jaudīgi izskanēja Skyforger koncerts un  
noskaņai ska  tājus priecēja uguns šovs. 
Visapkārt virmoja jautrība, prieks un labs 
noskaņojums. Daži uz šo pasākumu bija 
ieradušies pirmo reizi un solījās, ka arī 
turpmāk piedalīsies, jo nekur citur Lat-
vijā neno  ek tāds pasākums, bet ci   jau 
no paša pirmā pasākuma un ir ko salīdzi-
nāt. Un katru reizi  ek ieraudzīts kaut kas 
cits un katru reizi citas  kpat fantas  skas 
emocijas. Mājās devās apmierinā  , pilni 
jautras enerģijas pasākuma apmeklētāji. 
Uz  kšanos nākamgad, kas ir arī Kalsna-
vas arboretuma jubilejas gads – gada 
skaitlis 45. 

Avīzes veidotāja Vineta
Foto no Kalsnavas arboretuma 

foto arhīva
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Jāņukalna tautas nams jaunās krāsās
Visu vasaru ak  va jauniešu grupiņa 

un brīvprā  gie no pieaugušo puses ak  vi 
darbojās Jāņukalna tautas nama telpās, re-
montēja, krāsoja un labiekārtoja. Nauda  ka 
iegūta pateico  es projektam „Kāpt var vēl 
augstāk”, ko rīkoja Kalsnavas jauniešu centrs, 
kā arī bija savi ziedotāji un protams palīdzīga 
roka arī no Kalsnavas pagasta pārvaldes pu-
ses. Katram bērniem, projekta ietvaros,  ka 
dota reālā naudas summa, šajā gadījumā 
50,00 EUR, lai izveidotu ko paliekošu  pagas-
ta teritorijā, jaunieši no Jāņukalna apvieno-
jās grupā, astoņi skolnieki, tā iegūstot lielāku 
summu, kas arī bija sākums realizēt ideju – 
izremontēt vecā klubiņa telpas, kur sanākt 
kopā uz dažādiem pasākumiem, sarunām, 
spēļu vakariem. Visa šī pasākuma galvenā 
idejas autore ir Dagnija Mažajeva, kura arī 
vēlāk uzņēmās lielo atbildību par nodomu 
īstenošanu, gāja, runāja, meklēja, skubināja 
darītājus, lai viss izdotos. Protams liels pal-
dies ir jāsaka visai viņas ģimenei, kas atbals-
 ja un palīdzēja meitenei. 

Katrā Jāņukalniešu paaudzē ir kāds en-
tuziasts vai ak  vu jauniešu grupiņa, kuri 
vēlas, lai pagasta nama vecajās telpās ienāk 
atkal jautrība un dzīvesprieks. Tā jau no pa-
šiem pirmsākumiem, te valda kopā sanāk-
šanas un pabūšanas magnē  ņš, kuru  kai 
vajag īstajā laikā pakus  nāt. Tagadējās kluba 
telpas nebija  k lielas kā tagad, bet uz pusi 
mazākas. Gribas dejot latviešu tautas dejas, 
bet kur. Vieta ir, bet telpas par mazām. Varē-
tu paplašināt, bet vajag padoma, vai drīkst. 
Izpē  ja, tā lieta var aiziet. Un tā paši dejotāji 
sanāca kopā un pa brīvo laiku izveidoja kluba 
telpas  k lielas, ka tās ir tagad,  kai skatuves 
vieta gan tad bija mazāka, jo tagad vēl klāt 
ir paņemta bijusī kino rādīšanas istabiņa .Šīs 
pārvēr  bas no  ka pēckara gados. Kas  k šeit 
nav no  cis. Dažādi pasākumi gan pieauguša-
jiem, gan bērniem, kāzas, sporta nodarbī-
bas tuvējās skoliņas skolniekiem, teātra 
izrādes,  ka rādīts 
arī kino, balles. Un 
tad iestājas klusums, 
tāda kā maza atpūta, 
līdz uzrodas kāds, kas 
pasaka pie  ek gulēt, 
vajadzētu atkal mazliet 
padarbo  es. Līdzīga 
jauniešu grupiņa kā ta-
gad arī apmēram pirms 
trīsdesmit gadiem vēlē-
jās skaistas, izremontē- t a s 
telpas. Nāca kopā uz dažādām nodarbēm. Zī-
mēja, krāsoja, sapņoja. Izdomāja pat savam 
klubiņam nosaukumu „Rūķis” un uz pirmo 

sarīkoto masku balli sienas rotāja ne  kai dažādas dekorā-
cijas, bet arī daudz un dažādi rūķu zīmējumi. Mazās bērnu 
bals  ņas nesadzirdēja pieaugušie un nekas neizmainījās, 

skaistums pie sienām palika  kai bērnu zīmējumi. Ir ļo   no svara, 
lai tevi sadzird un saprot. (Dagnijai tas izdevās, viņa spēja sameklēt cilvēkus, kas uz-
klausa un spēj palīdzēt). Un atkal klusums. Līdz iedejo Jāņukalna jauniešu deju ko-
lek  vs, Jāņukalna vecākās paaudzes deju kolek  vs, kur nu jau savu dejas soli solīdā 
vecumā, iedejo šo telpu pirmatklājēji. Pasākumi, balles un teātra izrādes. Šajā laikā 

Svinīga lentas pārgriešana.

Salūts.
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 ek arī veiktas lielas pārmaiņas- skatu-
ve iegūst tagadējo veidolu,  ek uzcelta 
jauna, lielāka un plašāka piebūvīte. Un 
klusums, līdz sarosās, kāds un atkal viss 
no  ek.

Pirms tam jau pa mazu spraudziņu 
varēja ielūko  es, kas no  ek vecā klubiņa 
telpās, bet kad vērās durvis, pārsteigums 
 ešām bija un pat visai pama  gs. Te bija 

paveikts liels darbs. Vispārsteidzošākās 
pārvēr  bas ieguvušie telpas gries  , skais-
tais zīmējums un jaunais sienu krāso-
jums, sagaidīja daudzos atklāšanas pasā-
kuma apmeklētājus un viesus. Kafejnīca 
„Bura”, bija sarūpējusi gardu mielastu, ko 
papildināja Madaras un Daigas pagata-
votās kūkas. Varēja pat sajust mazo mag-
nē  ņu, kas atkal ir kādu pievilcis. Ziedi, 
paldies, mazas piemiņas vel  tes. Bet lie-
lākais paldies jauniešiem, viņu vecākiem, 
brāļiem, māsām un visiem pārējiem, kuri 
iesais  jās, lai izdotos šī iecere. Bija gājis 

grū  , savu reizi pat rokas nolaidās, lai turpi-
nātu, lai savāktu visus kopā, bet saņemo  es 
izdevās. Šis ir skaists vienas vasaras stāsts, 
stāsts „Ja grib, tad var kāpt vēl augstāk” un 
novēlēsim, lai šķiras nākošā lappuse un tur-
pinās tālāk jau kaut kas cits, kas iesildīs šis 
telpas, jo ideju un darītprieka šajos jaunie-
šos ir daudz, lai neapstājas. Ir sanācis garš 
šis saraksts, bet bez šiem cilvēkiem nebūtu 
īstenojies šis sapnis.

Paldies 
Leonam Vigulim1. 
Voldemāram Mālkalnam2. 
Kalsnavas pagasta pārvaldei3. 
Ga  m Teilim4. 
Lindai Ūdrei-Rizgai5. 
Madarai un Rolandam Mažajeviem6. 
Anitai un Ilmāram Medņiem7. 
Kristai Lasmanei un Jānim Ronim8. 
Jānim Balodim9. 
Inārai Lasmanei un Ivaram Ivanovam10. 

Ralfam Liepiņam11. 
Artūram Liepiņam12. 
Dināram Mažajevam13. 
Evai Mednei14. 
Renāram Zno  ņam15. 
Markusam Zno  ņam16. 
Dāvim Mednim17. 
Laurai Gadžijevai18. 
Ma  sam Vorslovam19. 
Sarmītei Kukārei20. 
Emīlam Vorslovam21. 
Nikam Cīrulim22. 
Edgaram Cīrulim23. 
Kristeram Vigulim24. 
Marekam Stepānam25. 
Amandai Mažajevai26. 
Krodziņam “ Bura H”27. 
Inesei Šubēvicai28. 
Sandrai un Gun  m Murāniem29. 
Vijai Kreilei30. 
Laila Štāle 31. 

Foto un teksts avīzes veidotāja 
Vineta

„Nezināmais Simsons”
Vispirms par ideju – tā radās  pēc pub-

likācijas „Ievas Stāstos”2019. g. 12.nr., lai 
arī šķita, ko vairāk var uzzināt par cilvēku, 
kuram pašam bija sava pasaule.

 „Viņš vienmēr atstāja sev tādu pa-
sauli, kur ci   nemaz nevarēja  kt iekšā, 
arī paši tuvākie.” Saka Daiga Simsone, 
Jāņa Simsona atraitne.

 Bet  personīgajām pasaulēm ir tāda 
īpatnība, ka tās saskaras, un saskares vai 
pārklāšanās punktos veido kopīgas atmi-
ņas. Un, ja kādam no mums šādu atmi-
ņu nav, tad ir vērts tās uzklausīt no cil-
vēkiem, kam tādas ir. Par laiku pirms 30 
gadiem atmiņas ir lielākajai daļai 40+ 
vecuma kalsnaviešu, jo tas laiks ir pie-
pildīts ar  Latvijas Tautas frontes ak-
 vitātēm, neatkārtojamo  un tobrīd 

pat pie  ekami dziļi neapzināto Bal-
 jas ceļa ietekmi Latvijas nākotnē. 

Taču bez katram padomju pilsonim 
neierastās iesais  šanās poli  skajās 
norisēs – savas pa  esās, neieplāno-
tās a   eksmes izpaušanas, visiem 
bija savs maizes darbs, savi radošie 
un sadzīviskie sapņi. 

Jānis Simsons nebija izņē-
mums.  Gleznotājs, dzejnieks, Ma-
donas Mākslas skolas direktors, 
pedagogs, sabiedriskais darbi-
nieks, dēls, brālis, vīrs, tēvs – viņš ir ietek-
mējis un joprojām nemanāmi ietekmē 
mūsu ikdienu – kamēr vien mēs par viņu 
runājam. Viņa dzīve bija tautas labuma 
vārdā, Atmodas idejas Madonas novadā 

nā  es, ka cilvēka paveiktais, bet vēl 
jo vairāk – viņa stāja, ir iemesls par 
viņu runāt. Atmiņas pelnos nepār-
vēršas, tās atrodas un rosina ikreiz, 
kad domājam par kādu.

Neviens teikums nespēj atainot 
izjūtas, klauso  es Aivara Kluša ( Jāņa 
Simsona „ieroču nesēja”) atmiņas – 
personīgas, kas spēj uzrunāt. Daudz 
par J. Simsonu pasaka arī viņa darbi – 
krāsas, noskaņa, ainava. Nāciet, ska  e-
 es, dalie  es atmiņās par laiku pirms 

30 gadiem, atnesiet kādu senu „Mado-
nas Atmodas” eksemplāru – pastās  et, 

kāpēc to glabājat. Un, pats galvenais – 
neesiet vienaldzīgi! 

Iluta Puzāne

skanēja viņa balsī, „Madonas Atmoda” 
sāka iznākt viņa vadībā. Un īpaši tāpēc, 
ka viņa aiziešanas no  kumi joprojām nav 
atklā  ,  arī pēc 30 gadiem ir svarīgi apzi-
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Vēlos darīt to, kas man patīk!
Jauniešu centra telpu remontam 

Jāņukalnā  idejas autore un organizētāja 
Dagnija mācas nu jau Kalsnavas pamat-
skolas 9. klasē. Pēdējos trīs gadus ir ak  vi 
iesais  jusies dažādos rīkotajos pasāku-
mos, kas  sais    ar ak  vitātēm popu-
larizēt iespējas, ko mūsdienās piedāvā 
izmantot jauniešiem, papildinot šos pa-
sākumus ar savām idejām un vīzijām par 
nākotni. Papildus Dagnija darbojas skolas 
pašpārvaldē par priekšsēdētāju, kā brīv-
prā  gā Kalsnavas jauniešu centrā.

Šī gada augustā ar ci  em jauniešiem 
noslēdzot pirmo lielāko projektu,  ka 
atvērtas telpas Jāņukalna Tautas namā 
Jāņukalna jauniešiem. 

Ikdienā es mācos, stāsta Dagnija, bet 
cik vien iespējams darbojos ar pasāku-
mu rīkošanu un apmeklēšanu. Nākotni 
domāju sais  t ar ļo   līdzīgu nozari. Vēlos 
darīt to, kas man pa  k! Tieši tāpēc pēdē-
jā augusta nedēļā es pabiju Igaunijā, jau-
niešu projektā. 

Cī  gi strādājot pie jauniešu centra 
projekta iepazinos ar projekta lektori Ine-
si Šubēvicu – stāsta Dagnija. Biju redzēju-
si, ka viņas organizācija sadarbojo  es ar 
Lietuvas un Igaunijas organizācijām, lai 
izveidotu jauniešu projektu, jauniešiem 
no 13 līdz 18 gadiem. Es izrādīju interesi, 
bet darbiem pieaugot ar savu projektu, 
biju atmetusi domu par jauniešu projek-
tu. Pienāca jauniešu centra un citu ideju 
projektu noslēgums, kur arī bija I. Šubēvi-
ca. Tā apstākļu sakri  bas pēc Inese mani 
uzaicināja pievieno  es latviešu grupai. 
Aprunājo  es ar vecākiem piekrītu mes-
 es šajā izaicinājumā. Kopā ar bijušo Kal-

snavas jauniešu centrā vadītāju Ga   Teili, 
25. augustā devāmies uz Igaunijas pilsētu 
Pērnavu, lai piedalītos projektā „Happy 
lifestyle Give&Get “. 

No sākumā domāju, ka būs grū   sa-
draudzē  es, jo es nevienu citu jaunie   
nepazinu. Bet es kļūdījos. Latvijas grupa 
bija ļo   jauka, draudzīga un saliedēta. 
Igauņi un lietuvieši sākumā bija klusāki, 
bet nedēļai ejot mēs visi sadraudzējā-
mies un kļuvām draugi. 

Pirmajās dienās liels izaicinā-
jums bija strādāt internacionālās 
grupās. Tas likās visgrūtākais, taču 
visvairāk mūs saliedēja. Nedēļas 
garumā mēs iepazinām katru val-
s  , nogaršojām nacionālos ēdie-
nus un iemācījāmies dažus vār-
dus citas valodās. Iepazinām, kas 
interesē katru valstu jauniešiem 

Nometne Igaunijā.

Pirmie viesi Jāņukalnā Madonas JC 
„Kubs”.

caur darbnīcām, kā arī pārbaudījām sa-
vas spējas sporta spēles. Nedēļa paskrēja 
ātri, un laika mums palika mazāk. 

Pēdējās 2 dienas cī  gi gatavojamies 
koncertam, kas no  ka reizē ar igauņu 
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Pirmais pasākums – ķirbju grebšana.

Amanda ar mazo masinu, zimejuma autore

uguns nak  . Gatavojām afi šas, veidojām 
dekorācijas, mācījāmies dejas un izvēlē-
jāmies kopīgas dziesmas. Kad pasākuma 
vakars bija beidzies, dodo  es uz lielo 
māju, sapratu cik daudz ir piedzīvots un 
to ka rīt būs jādodas mājās. Atvadu rīts 
nebija mans mīļākais, neviens negribēja 
braukt mājās. Šī bija pirmā reize vasarā 
ar  k daudz asarām. 

Projekta ietvaros es iemācījos  k 
daudz, ne  kai sadraudzē  es ar ci  em 
valstu jauniešiem, bet arī daudz un da-
žādas lietas, kas palīdzēs man turpmāk 
izvēlētajā dzīves mērķī. Liels paldies par 
lieliskajām dāvanām un atbalstu no orga-
nizatoriem. Jūs esat labākie! 

Ja būs iespēja  noteik   piedalīšos šā-
dos projektos arī turpmāk. Šis nav mans 
pirmais šāda veida projekts. Šī gada mar-
tā biju Polijā, kur dzīvoju vies ģimenē un 
nu jau arī draugi no Itālijas, Polijas un Por-
tugāles  labi pavadīja laiku mūsu skolā. 
Jāņukalnā jau ir no  cis pirmais pasākums 
un  ek gatavots jau nākamais. Darboja-
mies, realizējam savas idejas un vienkārši 
pavadām savu laiku interesan  .

Paldies visiem, kas manu pēdējo 
brīvdienu nedēļu pavadīja ar mani. Pal-
dies par doto iespēju piedalī  es šādos 
pasākumos un atbalstu, ko sniedz man 
tuvie cilvēki.

Materiālu sagatavoja avīzes veidotāja 
Vineta

Foto no D. Mažajevas foto arhīva
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Madonā, braucot pa galveno ielu nu 
jau pāris dienas mūs uzrunā maza veika-
liņa uzraksts „Līva”. Šeit saimnieko Inita 
un Aigars Avo  ņi no Kalsnavas. Skatlogs 
mūs aicina apska  t sieviešu apģērbus, te 
jāpiebilst izmēru dažādība ir ļo   plaša, 
somas un  aksesuārus. 

Aigaram  rdzniecība nav sveša. Jau 
vairāk nekā divdesmit gadus  ek  rgo   
augļu kociņu un ogulāju stādi, kas  ek 
audzē   stādu audzētavā „Rāvijas”. Ir ie-
pazīts  rgus un ar to sais  tās īpatnības 
un specifi ka. Iepazī   cilvēki, viņu vajadzī-
bas un vēlmes. Pirms trīs gadiem tā pa jo-
kam vēlējāmies pamēģināt, kā varētu iet 
cita veida  rdzniecība – apģērbs, somas, 
aksesuāri – stāsta Aigars. Paši jau kādu 
laiku iepirk  es savām va-
jadzībām devāmies citur 
un kāpēc nepamēģināt 
arī šo nodarbi pārvērst 
par mazu biznesu. Daudz 
laika prasa darbs stādau-
dzētavā, bet ir arī kāds 
brīdis, kad tur tu neesi 
 k nodarbināts un līdz 

ar to sanāk tāda kā dīkā 
stāvēšana un te pavērās 
iespēja šo laiku lietderīgi 
aizpildīt. Sākumā sor  -
mentu varējām piedāvāt 
vienā tel  , bet nu jau 
tagad tas aizņem pavi-
sam trīs tel  s. Pārsvarā 
piedalījāmies visos  r-
gos un  rdziņos tuvākajā 
apkārtnē, izvēlo  es  kai 
Vidzemes un Latgales 
pusi. Tālākā vieta ir pa-
būts Bauskā un Ķekavā. 
Madonas ikmēneša  rgū mūsu tel  s arī 
ir atradušas savu vie  ņu. Kā radās doma 
par veikala atvēršanu? Uz to mūs pamu-
dināja pircēji, jautājot vai mums nav arī 
savs veikals, kur varētu apska  t mūsu 
piedāvāto preci. Uz ielas cilvēki ir mazliet 
kautrīgāki un ne vienmēr laika apstākļi 
mēdz būt  e labvēlīgākie. Bet ieejot vei-
kalā, tas ir kā citā pasaulē. Mierīgi, klu-
sām, siltumā vari aplūkot savu izvēlēto 
preci un piemērīt to, bez liekas steigas. 
Un ja vēl palīdz zinošs un profesionāls 
pārdevējs, tad arī cits pirkšanas prieks. 
Mēs savā veikaliņā arī esam izvēlējušies 
cilvēku, kurš tur strādā ikdienā. Protams 
neiz  kt bez mūsu klātbūtnes, bet tas ir 
savādāk, jo neskato  es uz visu mums 
pirmajā vietā ir ģimene. Līdz veikala at-

Vai Jums ir arī veikals?

klāšanai bija diezgan garš ceļš ejams. Pir-
mais jau bija izvēlē  es atbilstoša telpas, 
kas nebūtu tālu nomalē un arī ne pašā 
centrā, jo tur jau ir gana daudz šāda vei-
da  rgotavu, bet tas nesatrauc, jo tomēr 
katrs veikals piedāvā kaut ko savu. Un at-
radās  ešām labs variants, esam diezgan 
izdevīgā vietā. Vēlāk visas formalitātes 
un papīru būšana, kur mazliet man palī-
dzēja iegūtās jurista zināšanas, ama  era 
līmenī, bet tāpat dzīvē ļo   noder. Savest 
kār  bā telpas, lai prece izska  tos labi, 
ēr   pieejama un aicinoša. Arī darba lai-
ka apspriešana. Mēs esam atvēr   katru 
darbdienu no 9.00 – 16.00, sestdienās 
no 9.00 – 14.00, bet svētdienas ir svēt-
dienas, kad visiem vajag atpūtu, gan pār-
devējiem, gan arī pircējiem, smej Aigars. 

Līdz pienāca diena, kad vērām durvis. It 
kā sanāca ne visai „naudīgā ” laikā, mē-
neša beigās, bet atpazīstamību jau maz-
liet esam, caur draugiem, paziņām, inter-
neta vietnē, ieguvuši un priekš pirmajām 
dienā par intereses trūkumu sūdzē  es 
nevaram, bet arī pāragri kaut ko vēl 
spriest. Nāk Ziemassvētku laiks un esam 
sagādājuši daudz un dažādus aksesuārus, 
somas un varbūt zem eglītes kāds atradīs 
 eši pie mums iegādātu dāvanu, par ko 

mums būtu  kai prieks. Kāpēc Līva? Uz-
ņēmuma nosaukumā mums ir visu mūsu 
ģimenes vārdu pirmie bur  , bet veikals 
ieguva mei  ņas vārdu, veikals lielām un 
mazām meitenēm, kāda tur ilga domā-
šana. Reizēm pats vienkāršākais ir tas 
pats labākais. Vēl daudz kas ir darāms un 
idejas arī vēl prātā  ek paturētas. Kaut ir 
veikals,  rgošanos tel  s nedomājam at-
stāt, jo lai kaut ko sasniegtu un kaut kas 
būtu visu laiku ir jāpilnveidojas un jāiet 
uz priekšu. Esat visi gaidī   mūsu veikalā 
„Līva”, Saules ielā 19 un mūsu novēlē-
jums visiem Latvijas 101 dzimšanas die-
nā – Lai vienmēr visiem būtu mājas, kur 
paši tuvākie un mīļākie, lai neaptrūkstas 
spēka un  cības turpināt iesākto, lai vi-
siem skais   svētki!

Paldies par sarunu Aigaram un lai 
izdodas.

Avīzes veidotāja Vineta
Foto no Avo  ņu ģimenes foto arhīva

Inita un Aigars veikala atklāšanas dienā
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Ir noslēgusies 2019. gada motokrosa sezona, kura ko-
pumā Latvijas spor  s  em bijusi ļo   sekmīga – iegūta virkne 
balvu gan Latvijas, gan pasaules mērogā. Arī moto klubam 
„Kalsnava MB” ir ar ko lepo  es. Latvijas Nacionālā kausa 
kopvērtējumā izcīnīta 3. vieta. Liels paldies visiem „Kalsna-
va MB” spor  s  em, kuri godam aizstāvējuši kluba vārdu 
šogad visās sacensībās. 

Dvēselei nevajaga
Trepju kāp   debesīs:
Atnāks Dieva eņģelīši, 
Uznesīs rociņām.

Mūžībā aizgājuši 
Eriks Brimers 73 gadu vecumā
Tadeušs Aļehnovičs 80 gadu vecumā
Marija Makejenko 86 gadu vecumā
Pēteris Onzuls 49 gadu vecumā
Milda Siliņa 95 gadu vecumā
Jēkabs Šulga 81 gadu vecumā
Andris Veigulis 67 gadu vecumā
Izsakām līdzjū  bu tuviniekiem

„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
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Godināmo saraksts LR proklamēšanas 
101. gadadienas svētku pasākumā

Biruta Jokste – „Par mūža 
ieguldījumu izglī  bas un kultūras 
jomu a   s  bā Kalsnavā.”
Linda Ūdre-Rizga – „Par pilsonisko 
un sabiedrisko ak  vitā  , ilggadēju 
un sasniegumiem bagātu darbu 
Kalsnavas labā.”
Vita Priede – „Par godalgo  em 
sasniegumiem, sagatavojot 
skolēnus mācību olimpiādēm gan 
vietējā, gan vals  skā mērogā un 
ak  vu darbību Kalsnavas kultūras 
dzīvē.” 
Sandra Kukāre – „Par atbildīgu, 
radošu un profesionālu pedagoģisko 
darbu Kalsnavas pamatskolā.”
Ingrīda Šuste – „Par nesav  gu 
darbu medicīnas nozarē.”

Zane Cakule – „Par milzīgu devumu 
Jauniešu deju kolek  va „Kalsnava” 
izaugsmē.”
Aija Kreile – „Par uz  cību dejai, 
ieguldīto nesav  go darbu, vadot 
kolek  vus,lai Kalsnavas vārds 
skanētu tālu.”
Katrīna Krūmiņa – „Par nesav  gu 
darbu medicīnas nozarē.”
Valda Tračuma – „Par nesav  gu, 
pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu 
ieguldījumu ēdināšanas jomā.”
Mažajevu ģimene – „Par pilsonisko 
un sabiedrisko ak  vitā  , brīvprā  go 
darbu Kalsnavas pagastā.” 

Krūmiņu ģimene, dārzniecības 
„Zītaru Ziedi”  saimnieki – „Par 
nozīmīgu ieguldījumu pagasta 
apkārtējās vides sakārtošanā un 
Kalnavas vārda nešanu ārpus pagasta 
robežām.”
Nora Kampe – „Par ilggadēju un 
nesav  gu ieguldījumu kultūras 
jomā, bērnu raitā deju soļa a   s  bā 
un Kalsnavas pagasta vārda 
popularizēšanā novada un Latvijas 
mērogā.”


