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Apjukums un neziņa, kā 
būs ar rītdienu. Daudziem 
no mums dzīve ir krasi izmai-
nījusies, citam tā plūst jopro-
jām savu ierasto tecējumu. 
Mācamies, apgūstam jaunas 
prasmes, jaunas uzvedības 
normas, cita veida savstar-
pējo komunikāciju. Šajos lai-
kos galvenais ir neieslīgt dep-
resijā, laicīgi apstā  es un spēt 
pamanīt cilvēkus, kuriem ir va-
jadzība pēc atbalsta, spēt laicī-
gi noreaģēt. Nāk pavasaris un 
saulīte mums savu siltumu dala 
aizvien dāsnāk un dāsnāk. Mūsu 
pagasta laužu priekšrocība ir ar roku 
aizsniedzamais dabas 
tuvums, kur smel  es 
spēku katrai jaunai die-
nai. Saglabāsim mieru, 
nesēsim paniku. Izvērtē-
sim sociālajos  klos re-
dzamo informācijas dau-
dzuma lietderīgumu. Ie-
vērosim vienkāršas lietas, 
ko iesaka ārkārtas situāci-
jas izstrādātajos likumos. 
Sargāsim viens otru, savu 
ģimeni, palīdzēsim līdzcilvē-
kiem, kam tas īpaši vajadzīgs. Visiem pagasta iedzīvotājiem novēlu 
saulainas, skaistas Lieldienas. Pērsimies ar pūpoliem, šūposimies, 
krāsosim raibu raibas olas un cerēsim, ka mums viss izdosies. 

Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 
Ar  s Mūrmanis

Mazajam bērniņam
Caur zemī  , 
caur saknī  ,
Caur istabas pama  ņu.

Sveicam 
mūsu pagasta 
trīs jaundzimušos 
bērniņus un viņu vecākus!
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Lai mazinātu COVID-19 infekcijas izpla  bas draudus un pa-
cien  em saglabātu veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību un 
drošību valdības izsludinātā ārkārtas stāvokļa apstākļos, Latvijas 
Lauku ģimenes ārstu asociācijas valde aicina ģimenes ārsta prak-
ses darbā  ek veiktas izmaiņas, lai nodrošinātu to, ka:
Ģimenes ārsta prakses snieg  e pakalpojumi pēc iespējas maksi-• 
māli  ek veik   a  ālinā  .
Pacientu aprūpe hronisku slimību gadījumā  ek nodrošināta • 
a  ālinā  . Konsultācijas un recepšu medikamentu pagarināšana 
 ek veiktas pēc iespējas  kai telefoniski.

Akūtas saslimšanas gadījumā – pacientam telefoniski jāsazinās • 
ar praksi un jāvienojas par tālāko rīcību.
Pacien   pēc iespējas  ek apkalpo    kai pēc iepriekšējā pieraks-• 
ta, iepriekš izvērtējot prakses apmeklējuma nepieciešamību.
Ierašanās praksē ir atļauta  kai norādītajā pieraksta laikā.• 
Nepieciešamības gadījumā pacientu uz konsultāciju drīkst pava-• 
dīt  kai viena persona.
Profi lak  skās apskates un plānveida izmeklējumi pēc iespējas • 
 ek pārcel   uz vēlāku laiku.

Apmeklējot praksi, pacien  em obligā   jāievēro ārstniecības • 
personu norādījumi.

Aicinājums pieņemts Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas 
valdes ārkārtas sēdē 2020. gada 15. martā.

Lūgums bals   es  kai uz ofi ciālu informāciju un uzves  es ra-
cionāli un atbildīgi! Sargāsim sevi un savus mīļos. 

L. Stalažas ģimenes ārsta prakse aicina!

Aicinājums 
pacientu drošībai

tālr.: +371 6482 6548
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Par ārkārtējās 
situācijas 
periodu

Ņemot vērā Pasaules veselības 
organizācijas 2020. gada 11. marta 
paziņojumu, ka Covid-19 ir sasnie-
gusi pandēmijas apmērus, un pa-
matojo  es uz Civilās aizsardzības 
un katastrofu pārvaldīšanas likuma 
4. panta pirmās daļas 1. punkta „e” 
apakšpunktu, Ministru kabineta 
12.03.2020. rīkojumu Nr. 103 „Par 
ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, 
Epidemioloģiskās drošības likuma 
3. panta otro daļu,” Madonas no-
vada pašvaldības domes priekšsē-
dētāja 13.03.2020. rīkojumu Nr. 
MNP/1.1.3./20/9 „Par COVID-19 in-
fekcijas izpla  šanās novēršanas pa-
sākumiem”, lai noteiktu epidemiolo-
ģiskās drošības un citus pasākumus:

ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ
Kalsnavas pagasta pārvalde
Pārupes iela – 2, Kalsnavas pagasts, 
Jaunkalsnava,
Madonas novads, LV-4860
tālrunis +371 64807250
e-pasts: kalsnava@madona.lv,

sociālais dienests
tālrunis +371 26694018
tālrunis +371 22002549
aina.zelca@madona.lv

bibliotēka
tālrunis  +371 64807251
e-pasts: kalsnava.bibl@inbox.lv vai 
kalsnavasbiblioteka@madona.lv

bāriņ  esa
tālrunis +371 26301270
laine.silina@madona.lv.

kultūras nams
tālrunis +371 26490710
nora.kampe@madona.lv

BJIC „UP’s”
tālrunis +371 26638586
madara.zel  na@madona.lv

nodrošina klā  enes pakalpojumu 
sniegšanu a  ālinā  .
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Skolas ziņas melns uz balta
Tagad skolā no  ek mācības a  āli-

nā  , bet par to, cik darbīga, interesan-
ta un savu reizi aizraujoša no  kumiem 
bagāta ir skolas dzīve, mazs ieska  ņš 
skolas avīzītē „Melns uz Balta”.

Rakstīsim vēstules
4. klases skolēni savas prasmes un 

zināšanas apgūst labprāt ne  kai klases 
telpās, bet arī izejot ārā. Un tā šoreiz bija 
došanās uz vietējo Jaunkalsnavas pasta 
nodaļu, angļu valodas stundā, apgūstot 
tematu „At the post offi  ce”. Skolēni sa-
ņēma darba lapas ar uzdevumiem angļu 
valodā, pasta nodaļas apmeklējuma laikā 
skolēniem bija jāuzraksta atbil-
des, piemēram, cik maksā lētākā 
pastmarka, kas jādara, lai nosū  -
tu vēstuli, kas ir pasta indekss u.c.
Skolēni aplūkoja arī dažādas past-
markas. Liels bija dažu skolēnu 
pārsteigums, uzzinot, ka dārgākā 
pastmarka maksā 5 eiro.

Daudzas lietas bērni uzzināja 
no jauna, kas vispār no  ek pastā, 
ko tur var iegādā  es un ko pasū  t, 
jo izrādās, ka vēstuļu sū  šana nav 
vienīgais pakalpojums, ko varam 
saņemt pastā. Vēlāk pārrunājot, gandrīz 
visi atcerējās, ka lai nosū  tu vēstuli, ir 
vajadzīgs  zināt esošās pasta nodaļas 
pasta indeksu, ka pastā var veikt avīžu un 
žurnālu abonēšanu, var veikt arī dažādus 
maksājumus, nopirkt puķu sēklas un ma-
zus kalendāriņus. Turpinot iesākto angļu 
valodas stundā ar skolotāju Sarmī   Kukā-
ri, latviešu valodas stundās ar skolotāju 
Vitu Priedi bērni mācījās raks  t vēstules 
un kā būtu pareizi jānoformē aploksnes, 
lai vēstules laimīgi sasniegtu adresātu. 
Kad vēstules ir gatavas nosū  šanai, atliek 
iegādā  es aploksnes, uzraks  t adresi un 
nosū  t saviem tuviniekiem, sagādājot 
jauku pārsteigumu. Tā nu otro reizi ceļš 
 ka mērots uz pasta nodaļu, lai varētu 

iegādā  es aploksnes un pastmarkas un 
pienācīgi tās noformējot, nosū  t. Liels 
paldies pasta darbiniecēm par laipno un 
interesanto apkalpošanu. Visi bērni bija 
ļo   apmierinā   un gandarī   par iegūta-
jām zināšanām un veidu, kā jaunās pras-
mes  ka iegūtas.

Pavasara vitamīni
2. klases skolēni kopā ar audzinātāju 

Maritu Grīgu klasē uz loga audzē vita-
mīnu devu pavasarim. Bērni paši cī  gi 

vēro, kā katrs sīpols veido lociņus, kurā 
vie  ņā tam pa  k labāk augt un pirmā 
raža jau ir nogaršota. Audzējam tālāk. 
Un visam tam pa vidu mācības un gata-

vošanās  vecvecāku pēcpus-
dienai un koncertam par 
godu februāra gaviļniekiem 
Mārcienas pansionātā. Tik-
šanās un koncerts Mārcie-
nas pansionātā noritēja ļo   
sirsnīgā gaisotnē. Ieprieci-
nā   jutās gan otrklasnieki, 
gan pansionātā dzīvojo-

šie. Šeit īpašs paldies jāsaka Rober-
ta mammai par uzaicinājumu un arī 
mūsu mūzikas skolotājai Ilgai Vilkaušai. 
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Skatuves 
runas 
konkurss

Pieci Kalsnavas pamat-
skolas skolēni – Marija, Meld-
ra, Lote, Estere un Artūrs 
piedalījās Skatuves runas 
konkursā Madonā. Pa  ess 
prieks un lepnums par talan-
 gajiem skolēniem. Trīs no 

viņiem – Meldra,  Estere un 
Artūrs –  ka izvirzī   uz kon-
kursa 2. kārtu,  kas norisinā-
jās Cēsīs, kur startēja ar ļo   
labiem rezultā  em. Latvijas izglī  bas 
iestāžu Skatuves runas konkursā Vid-
zemē skolēni ieguva divus 1. pakāpes 
diplomus un vienu 2. pakāpes diplomu.
Paldies skolotājām Ilzītei Ogai, Sandrai 
Kukārei, Maritai Grīgai, Vitai Priedei un 
Sarmītei Kukārei. 

Pa  ess prieks par mūsu talan  ga-
jiem bērniem, dalās savās izjūtās skolo-
tāja Marita, mēs varam un darām, mēs 
daudz ko protam, bet diemžēl vairs jau 
nav palicis nekas daudz, kur varētu bēr-
ni braukt un parādīt savas spējas un zi-
nāšanas, ar katru gadu paliek mazāk un 
mazāk dažādu interesantu konkursu. 
Skumji. Un tāpēc vēl jo cī  gāk mēs gata-
vojamies  tam, kas ir palicis. Viena lieta ir 
iegūt pamatzināšanas skolā, bet iegūtās 
zināšanas un prasmes, lai piedalītos kur 
citur, ir  kpat novērtējamas, jo tā ir jauna 
pieredze. Gatavojo  es mēs papildinām 
savas zināšanas. Cerams, ka nākotnē at-
griezīsies konkursi, olimpiādes un dažā-
das citas ak  vitātes, kur mūsu bērni sevi 
varēs gan parādīt, gan pierādīt.

Mūsu skolas 
pašdarbnieki

Ar skaistu Sveču dienai vel  -
tu koncertu vecākus iepriecināja 
mūsu skolas deju kolek  vi un teātra 
pulciņa dalībnieki. Šis koncerts bija 
paredzēts jau Ziemassvētkus gaidot, 
bet sakarā ar to, ka daudzi bērni ne-
spēja ieras  es,  ka atlikts uz vēlāku 
laiku un tas sava snieguma burvību 
nezaudēja. To varēja redzēt vecāku 
un viesu acīs un saklausīt vēlāk ko-
mentāros, kas sekoja pēc koncerta. 
Koncerta laikā bija aplūkojama arī 
maza dažādu sveču izstāde.

Vēlāk  skolas teātra pulciņa dalībnieki 
iepriecināja Kalsnavas pagasta iedzīvotā-
jus un izrādīja savu oriģinālizrādi  „Tējkan-
na”. Vienā dienā izrādi baudīja cilvēki ar 
īpašām vajadzībām, bet otrā dienā ma-
zie mākslas cienītāji no PII „Lācī  s Pūks”. 
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Pasākumā kuplināja arī talan  gie 4. klases skolēni, kas apmeklē mūzikas skolu.
Pasākuma laikā skolas direktore Gunta Lapsa pasniedza dāvanu kar   PII „Lācī  s Pūks” 
kolek  vam a   stošo spēļu iegādei. Nauda  ka iegūta no ziedojumiem, pārdodot Eras-
mus+ projekta „The Young Knights of the Round European Table” izgatavotos kalen-
dārus, kuros apkopotas tradicionālās receptes no visām četrām dalībvals  m: Latvijas, 
Itālijas, Polijas un Portugāles.

Par drošu 
internetu

Paši mazākie mūsu sko-
las skolēni 1. klase kopā ar 
audzinātāju Ilzī   Ogu piedalī-
jās DROSSINTERNETS.LV pie-
dāvātajās ak  vitātēs. Skolēni 
pārrunāja jautājumus, kas 
sais    ar drošību internetā. 
Kā mēs katrs rūpējamies par 
savu drošību internetā. Ko 
mēs drīkstam darīt un ko la-
bāk nedarīt. Kā arī piedalījās 
„e-Zināšanu čempionātā”. 
Par ak  vitātēm skolēni saņē-
ma arī nelielas balviņas.

„Ēnu dienas” ietvaros 3. klase vie-
sojās LVM Kalsnavas arboretumā, kur 
iepazina dažādās profesijas, kuras ir va-
jadzīgas, lai uzturētu kār  bā un a   s  tu 
arboretuma darbību. Paldies par zināt-
kārajiem ska  em un interesi, iepazīstot 
arboretuma ikdienu.

Sveicam Ane   Vin  šu ar izcīnīto uzvaru Latvijas čempionāta distanču slēpošanā 
vidējā distancē.
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Mūsu mazie 
dambretisti

Šobrīd dambre   spē-
lēt regulāri nāk pavisam 23 
bērni, gan paši mazākie, 
gan arī vecāko klašu skolēni. 
Dambrete, tā ir smadzeņu 
treniņa spēle, jo šeit panā-
kumi vairāk atkarīgi no tā, 
kā tu spēj izspēlēt savus 
gājienus. Protams, tur-
nīros tas ir arī veiksmes 
jautājums, cik spēcīgs 
pre  nieks tev stāsies 
pre  , bet galvenais ir 
nezaudēt  cību sev, sa-
ņem  es, koncentrē  es. 
Nodarbību laikā ne  kai 
mācamies, bet arī rīko-
jam iekšējos turnīrus, 
kur tad nosakām veiksmīgākos spēlētājus. Kā arī regulāri pie-
dalāmies, katru mēnesi, novada rīkotajās sacensībās Mado-

„Lai dzīvība nepārtrūkst”
Reizi trijos mēnešos Kalsnavas pagas-

ta tautas namā Jaunkalsnavā ir vienreizē-
ja iespēja palīdzēt līdzcilvēkiem – asins 
donoru diena „Lai dzīvība nepārtrūkst”. 
Šoreiz pavisam Jaunkalsnavā uz šo aicinā-
jumu bija atsaukušies 32 pagasta iedzīvo-
tāji. Aicinājums ziedot asinis vienmēr bi-
jis aktuāls. Vesels cilvēks var ziedot asinis 
vismaz trīs līdz četras reizes gadā

„Nav noteikts, kuras grupas asinis 
trūkst uz doto momentu ”stāsta medmā-
sa „ ir tā ka, savu reizi trūkst reto grupu 
materiāls, bet savu reizi vairāk vajadzīgs 
ir  eši biežāk sastopamo asins grupu 
asins materiāls.  Cilvēku atsaucība ir liela, 
bet ar to nepie  ek. Tāpēc rīkojam izbrau-
kumus uz pagas  em, pilsētām, tuvāk cil-
vēkiem, rīkojam  dažādus informa  vos 
pasākumus skolās, protams  kai tur, kur 
bērni ir jau sasnieguši 18 gadu vecumu. 
Ziedot asinis var cilvēki vecumā no 18 
līdz 65 gadiem, kuru svars nav mazāks 
par 50 kilogramiem. Ir prieks par katru 
jaunu donoru, bet, protams, liels paldies 
arī pārējiem, kas katru reizi nesav  gi zie-
do savas asinis, lai glābtu kāda cita cilvē-
ka dzīvību. Viena asins deva spēj palīdzēt 
vidēji trīs cilvēkiem. Asinis ir nepiecieša-
mas operācijas laikā, pacien  em ar akū-
tām asiņošanām, kā arī onkoloģisko, he-
matoloģisko un citu pacientu ārstēšanā.”

Ierodo  es uz asins nodošanas pun-
ktu, tevi sagaida mediķu komanda, kas 
novērtē tavu veselības stāvokli uz doto 

brīdi, vai tu vari, vai nevari ziedot savas 
asinis. Tas ir ļo   svarīgi. Pirms tam ir jāiz-
pilda dažās formalitātes, tāpēc līdzi ir jā-
būt personu apliecinošam dokumentam 
(pase vai ID karte) un sagatavotam ban-
kas konta numuram, uz kuru pēc asins 
nodošanas  ks veikts pārskai  jums. 

Ir svarīgi ievērot dažus nosacījumus 
pirms asins ziedošanas:

pirms un pēc asins ziedošanas 
ieteicams uzņemt papildu šķidrumu;

3 – 4 stundas pirms ziedošanas 
ieturi vieglu ēdienreizi;

uzturā lieto produktus ar aug-
stu dzelzs vēr  bu;

pirms dodies ziedot, kār  gi at-
pū  es.

Katrs asins un asins komponentu do-
nors saņem:

morālu gandarījumu;
uzkodu komplektu;
kompensāciju zaudētā asins 

apjoma atjaunošanai 4,27 eiro (kom-
pensāciju donoriem izmaksā bezskaidras 
naudas pārskai  juma formā uz donora 
norādīto kontu);

izziņu par asins nodošanu, kuru 
iesniedzot darba devējam, var saņemt 
apmaksātu brīvdienu;

Donora privilēģiju kar  , gada 
laikā (365 dienu ietvaros) ziedojot asinis 
trīs vai vairāk reizes. Privilēģiju karte dod 
iespēju saņemt dažādas atlaides.

Esiet atsaucīgi – jūsu ziedojumam ir 
dzīvības cena!

Teksts un foto avīzes veidotāja 
Vineta

nā, kur godalgotās vietas ir ieguvuši:
Samija Ģēģere 9. klase;
Brendons Lī Valdmanis 8. klase;
Signe Valdmane 6. klase;
Ralfs Avo  ņš 4. klase;
Anete Vin  ša, Endijs Pūga, Kristers Me-

žaleons un Aksels Akmens 3. klase. 
Uz turnīru Madonā esam braukuši  viss 

pulciņš, lai arī mazākie spētu izbaudīt sacen-
sību garu, bet pārsvarā 
brauc spēlētāji, kas pierā-
dījuši savas prasmes. Šis ir 
mierīgs sporta veids, bet 
savu reizi  var kļūt arī kar-
s  , tas atkarīgs no tā kā 
spēlētāji māk sevi savaldīt 
gan zaudējot, gan arī uz-
varot. Bērniem pa  k spē-
lēt. Interesan   ir vērot, kā 
kurš izprot šo spēli, stāsta 

dambretes pulciņa vadītāja skolotāja Astrīda Eiduka, spēlēs laikā 
var pat uzminēt bērna rakstura iezīmes. Tā mēs te darbojamies, 

citreiz klusi, citreiz skaļāk, bet vienmēr prieks, ka bērni savu laiku 
var aizpildīt ar ko interesantu.

Materiālus par skolas dzīvi sagatavoja avīzes veidotāja Vineta
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„Pļavai” jau gads
Pagājis gads, kopš ēdnīca 

„Pļava” Aiviekstē vēra pirmo rei-
zi durvis saviem apmeklētājiem. 
Mazajās, ērtajās telpās jūs sagai-
da laipna saimniece un steidz pa-
cienāt ar gardām pusdienām, kas 
pagatavotas ar mīles  bu, ieliekot 
ēdienā arī mazliet sirds siltuma. 
„Visam, ko sāku darīt, man ir va-
jadzīgs apmēram gads, lai es tā 
īs   saprastu, kā un pareizāk, sev 
ērtāk varu darbo  es” stāsta Valda 
„pamazām esmu iestrādājusies, 
atklājot savu klientu vēlmes un 
prasības. Pārsvarā nāk vietējie  pusdieno-
tāji, bet nedēļā reizi ienāk arī kāds, kurš 
garām braucot ir pamanījis norādi, ka 
šeit var ieturēt pusdienas. Arī tepat no 
Jaunkalsnavas atbrauc kāds pusdieno-
tājs un nobaudot ēdienu, vēlāk kļūst par 
patstāvīgu klientu. Jā, šeit var ieturēt  kai 
pusdienas, jo darba laiks katru dienu ir no 
pulksten 12.00 līdz 15.00. sestdienās un 
svētdienās nestrādājam. Bet, ārpus  ēdnī-
cas darba laika  ek pieņem   pasū  jumi, 
kurus cenšos izpildīt atsauco  es klienta 
vēlmēm un prasībām. Gatavoju dažādas 
ēdienu plates, salātus, arī siltos ēdienus, 
visu pēc vajadzības. Agrāk ne  ku cepusi 
picu, bet vienreiz pamēģinot, lieta aizgāja 
un ir pat patstāvīgi klien  . Kā arī var pa-
sū  t dažāda veida gaļas ruletes, salātus. 
Diemžēl telpas priekš lielākiem pasāku-
miem ir pamazas, lielākais apmeklētāju 
skaits ir aptuveni 15 personas un tāpēc 
pārsvarā lielākiem pasākumiem ēdienu 
piedāvāju  kai pagatavot. Cenšos nevie-
nu neatraidīt, mēģinot pielāgo  es klienta 
vēlmēm un līdz ar to vēl neesmu zaudē-
jusi nevienu pasū  jumu. Nekad neatsaku 
un savu reizi tas ir arī izaicinājums man 
pašai, izaicinājums  kt galā ar solīto, ie-
mācī  es ko jaunu. Neskato  es uz šaura-
jām telpām, divi pasākumi šeit tomēr ir 
no  kuši.

Kā jau teicu, pamazām esmu izpra-
tusi klientu vēlmes. Priekšroka  ek dota 
otrajiem ēdieniem, tad zupām, bet saldie 
ēdieni ir diezgan neejoša prece. Pie ot-
rajiem ēdieniem vienmēr piedāvājumā 
ir vismaz piecu, sešu veidu salā  , lai tad 
katrs var izvēlē  es sev  kamāko. Protams 
vasaras laikā ir vieglāk piedāvāt svaigos, 
tepat uz vietas audzētos dārzeņus. Bet  arī 
ziemā pārsvarā cenšos visus dārzeņus – 
bietes, kartupeļus, sīpolus, ķiplokus un vēl 
visu ko citu, iegādā  es izaudzētus pagasta 
robežās. Iecienītāki ir ēdieni no cūkas ga-
ļas, bet arī liellopa un vistas gaļas ēdieni ir 
gana pieprasī  . Gatavojot ēdienu mēģinu 

dažādot sor  mentu, protams, ejošākais 
paliek nemainīgs, bet savu reizi arī vajag 
paeksperimentēt un pa  kami, ka atskan 
„ O, kaut kas jauns, jānomēģina”. Atvērt 
pašai savu ēstuvī  , piedāvāt cilvēkiem 
mājās gatavotu ēdienu bija mans sapnis 
jau pasen un to realizēt man deva iespēja 
piedalī  es Madonas biznesa inkubatorā. 
Pagāja pusgads līdz es apguvu visu nepie-
ciešamo, lai varētu sākt darbo  es pa   uz 
savu roku. Protams, telpu ierīkošanā man 
palīdzēja savējie, cik vien spēja. Tagad 
man ir maza omulīga virtuvīte, kur gata-
vot, kur katra lieta ir atradusi savu vietu. 
Jūtos laimīga un gandarīta par paveikto, 
pusdienotājus vienmēr cenšos sagaidīt 
ar smaidu, jo kuram gan pa  ks „nikna” 
namamāte” smej Valda. „Pamazām viss 
ir iegājies un es jūtos gandarīta, mazliet 
nogurusi, bet gandarīta Esmu apmierinā-
ta un nemaz nenožēloju, ka iesāku šo lie-
tu, jo bija skumji, ka pie mums cilvēkiem 
vairs nebija kur papusdienot. Un viens 
drosmīgs solis un te nu mēs esam. Ar vi-
siem darbiem  eku galā pa  , no malas 
nevajag palīdzību. Vajag  kai uzdrīkstēša-
nos un arī sapņi var piepildī  es.” Pusdie-
notāji nesteidzīgi nāk un iet. Katrs ir ielā-
gojis sev piemērotāko laiku un redzams, 
ka visi ir apmierinā   ar ēdiena kvalitā   un 

apkalpošanu. Uzrunājot apmeklētājus, 
daži uz šejieni nāk jau no pirmās dienas 
un nekad vēl nav vīlušies piedāvātajā un 
arī turpmāk ir gatavi nāk pusdienot  eši 
uz „Pļavu”. Šodien jubileja, un kāds nāk ar 
mazu dāvaniņu vai  kai laba vēlējumiem. 
Viens gads pārbaudījumam – vai izdosies 
un ir izdevies. Un arī turpmāk lai izdodas, 
lai jaunas idejas, lai spēks un izturība visu 
iecerēto paveikt. Paldies par sarunu sir-
snīgajai „Pļavas” īpašniecei Valdai.

Teksts un foto avīzes veidotāja 
Vineta

No 16. marta ēdnīcas telpas ir 
slēgtas uz nenoteiktu laiku. Tiem 
kuriem vajadzīgas siltas pusdienas, 
 ek piedāvāta bezkontakta apkalpo-

šana, piesakot ēdienu nākošajai die-
nai pa tālruni 26465028. Ēdiens  ek 
izsniegts vienreizējos traukos līdz-
ņemšanai, samaksa vēlama skaidrā 
naudā.

Arī kafejnīca „Ģimenes sēta” 
Jaunkalsnavā piedāvā ēdienu ar 
piegādi uz mājām un līdzņemša-
nai, iepriekš sazino  es pa tālruni 
26155421. 
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Viens no manējiem – iekļūt Latvijas 
komandā un pārstāvēt savu vals  , stāsta 
Ingars Ūdris. Manas pirmās sacensības 
bija jau 1995. gada 5. martā, kad mani 
tēvs paņēma līdzi uz Mētrienu, tur es 
ieguvu 1. vietu savā grupā, noķerot 410 
gramus smagu asarī   un kā teikt „āķis 
lūpā”. Es ļo   gaidīju katru gadu ziemu, 
lai varētu piedalī  es atkal sacensībās, 
protams bija arī neveiksmes, bet tās ātri 
aizmirsās, jo man pa  ka šis cīņas spars. 
Kad sāku piedalī  es Latvijas čempionāta 
sacensībās zemledus makšķerēšanā, sā-
kumā jauniešu grupā, vēlāk, paliekot 18 
gadiem,  ku iekļauts Kalsnavas komandā, 
vienmēr sapņoju, par kaut ko vēl. Tikt Lat-
vijas komandā, bet savu reizi tas likās kaut 
kas tāls un vai  ešām spēšu. Šeit jāsaka 
paldies manam tēvam, kurš saska  ja, ka 
es kaut kad nākotnē varētu savus sapņus 
sasniegt, atbals  ja mani un virzīja pre  m 
mērķim, šis bija arī viņa sapnis redzēt 
mani Latvijas komandā. Kad Kalsnavas 
komanda, uz vairākiem gadiem pārtrau-
ca savu dalību sacensībās, es nesaska  ju 
iespēju, ka kādreiz varēšu startēt  k liela 
mēroga sacensībās. Bet trīs gadus atpa-
kaļ, Ainārs Eglī  s ilggadējs Latvijas izlases 
dalībnieks, mani uzrunāja ar frāzi „Gribi 
piedalī  es pasaules čempionātā, nāc pie 
manis komandā.” Ainārs bija ievērojis kā 
man veicas vietējā mēroga sacensībās un 
tā es sāku atkal piedalī  es Latvijas čem-
pionātos komandā „Eglīši”. Pašam par pār-
steigumu pirmajā gadā es biju sešiniekā. 
Šajos mačos tad  ek arī vērtē   un atlasī   
dalībnieki  pasaules čempionātam.  Tieši 
šeit es atkal sāku cerēt, ka tomēr mans 
sapnis beidzot piepildīsies. Un nebija ilgi 
jāgaida. Jau gadu atpakaļ man piedāvāja 
piedalī  es sacensībās Kazahstānā, bet tas 
bija pēdējā mirkļa piedāvājums. Arī nāko-
šajā gadā man  ka piedāvāts piedalī  es  
pasaules čempionātā Bulgārijā, bet šo 
dalību es atsaucu fi nansiālu apstākļu dēļ, 
nepie  ka laika, lai varētu visu nokārtot. 
Bet mani cen  eni ar to nebeidzās, no-
startējot atkal labi Latvijas čempionātā, 
es skaidri zināju, ka  kšu iekļauts Latvijas 
komandā. Sacensības bija paredzētas Lie-
tuvā, bet ledus trūkuma dēļ sacensības 
uzņēmās rīkot somi, kas viņiem izdevās 
labi, neskato  es uz īso laika posmu, kas 
 ka dots, lai visu noorganizētu. Uzzinot, 

ka es esmu atkal iekļauts komandā, biju 
ļo   saviļņots, tūlīt zvanīju saviem tu-
vajiem un dalījos ar viņiem savā prieka 
vēs  . Visas naudas lietas bija sakārtotas, 

Katram puikam ir savs sapnis

lai es varētu piedalī  es. Bet radīja bailes 
negadījums, kurš bija no  cis pirms di-
vām dienām, biju salauzis trīs pirkstus, 
bet izlases kapteinim nosolījos, ka es ar 
to  kšu galā un  ešām vēlos startēt. To-
mēr to, ka mans sen izlolotais sapnis ir 
piepildījies, tā īs   es apjautu  kai esot jau 
Somijā. Te sākās nopietns darbs, jo pirms 
sacensībām  ek atvēlēts laiks treniņiem 
un tad šeit jāliek lietā visas zināšanas un 
prasmes ūdens  lpnes pē  šanā, lai varē-
tu saprast, kurās vietās ziv  ņas labprātāk 
varētu uzturē  es. Zīmējam kartes, vēro-
jam citu komandu darbību. Balsto  es uz 
iegūto pieredzi treniņos, sacensību die-
nās, mēs mēģinājām atrast vietu, kur va-
rētu būt paslēpusies mūsu „uzvara”. Ļo   
svarīga loma sacensībās ir  eši trenerim, 
jo prak  ski šajā laikā spor  sts ir  kai kā 
mašīna, kas savu darbu dara ātri, bez kļū-
dām un bez aizķeršanās. Varētu pat teikt, 
ka spor  sta acis, motors, kas dzen visu uz 
priekšu ir treneris. Spor  sts pilda norā-
des, klausās treneri, paralēli pats vēro citu 
darbības, gaida iespēju, kad aši iesprauk-
 es kādam klāt, atņemt kādam labāku 

copes vietu. Ir jābūt pareizi un precīzi 
izstrādātai saskaņotai tak  kai, no trenera 
un spor  stu puses. Un, protams ātrums – 
viss jādara ātri un nekļūdīgi. Daudz  kas ir 
atkarīgs no veiksmes, bet tomēr vairāk no 
kvalita  va aprīkojuma un tas diemžēl nav 
lēts. Pārsvarā visi izmanto Japānā ražotās 
aukliņas. Mormiškas meklējam paši, jo to 
ko piedāvā veikalā, sportam neizmantot, 
vienkārši neiztur slodzi. Agrāk, bija viena 
komanda, kas vienmēr uzvarēja. Viņu pa-
nākumu pamatā bija  eši ļo   kvalita  vs 
aprīkojums. Slēpa, nestās  ja, kas un kā. 

Bet tagad šis viss ir pieejams arī ci  em 
un veiksmei klāt  k jānāk savai tak  kai. 
Man pa  k sporta makšķerēšana, tas ad-
renalīns cīno  es ar ziv  ņu tu mani, vai es 
tevi. Noķerot īpaši nepaklausīgu  manas 
jūtas ir tā sakāpinātas, ka pat kādu minū   
aiz sajūsmas nevaru uzlikt nākošo ēsmu.  
Man pa  k atras  es starp labākajiem. Jau 
piedalo  es Latvijas čempionātos, man 
viss likās  k aizraujošs un grandiozs. Sa-
vas uzvedības normas, katram savs no-
slēpumiņš, katram kas jauns, kas cits, 
bet tagad startējot pasaules čempionātā, 
tas nav salīdzināms. Pieklājība, tak  ka 
prak  ski neeksistē. Tomēr tas ir nopietns 
kāpums man, jo tur piedalās paši, paši 
labākie. Izjutu bailes, raizes, lielu pienā-
kuma apziņu, bet kā debitants uzdevumu 
izpildīju, godam aizstāvēju savu Latvijas 
komandu. Pret sevi es neizjutu spiedie-
nu no citu dalībnieku puses un pats arī 
stāvēju maliņā. Man palīdzēja tas, ka es 
nepazinu nevienu un arī ci   mani nepazi-
na, tas atviegloja manu darbu. Un tā par 
pašām sacensībām.  Pirmā diena mums 
bija diezgan neveiksmīga  – divi „kri  e-
niņi” un konkuren   mūs teorē  ski izslē-
dza no cīņas par medaļām – grū   spriest 
kamdēļ mums bija pavājš rezultāts?  Var-
būt treniņos neizpratām visu līdz galam? 
Varbūt treneris  nespēja perfek   nolasīt 
citu spor  stu darbu, varbūt pats spor-
 sts nesekmīgi pildīja plānu, vai vienkārši 

nespēja uzdur  es uz zivīgāku vietu. Var-
būt vairs nebija vietas iesprauk  es tuvāk 
„zivīgajai” teritorijas daļai. Ir daudz, ļo   
daudz nianšu, kas var ietekmēt rezultātu.
Otrajā dienā mazliet labāk veicās, es savā 
sektorā ļo   tak  ski nostartējot „izslēdzu 
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„baltkrievu spor  stu  no cīņas par meda-
ļu. Un mūsu Raimondam palīdzēju atbrī-
vot nišu uz 3. vietu. Un ko viņš arī izdarīja. 
Es tak  ski, ar karodziņa palīdzību  ku “at-
ņēmis baltkrievam divus diezgan zivīgus 
āliņģus, kuros pats diezgan labi paķēru 
ziv  ņas. Un līdz ar to viņš palika 6. vietā 
un automā  ski zaudēja cerību uz meda-
ļu! Mans debitanta darbs sekmējās ar uz-
viju! Gudrs, tak  sks un ļo   svarīgs gājiens 
komandas labā! Ir zināms rūgtums par  
otrās dienas zaudētu cīņu Krievijas spor-
 stam. Zaudēju par 5 gramiem ar mazu 
ķīsī  , kurš man nepadevās. Savā sektorā 
paliku 4. vietā. Bet ne jau rūgtums ir par 
savu individuālo cīņas zaudējumu, šie 5 
grami bija vistuvākais ceļš, lai komanda 
kopvērtējumā pakāptos uz 4. vietu. Man 
bija vismazākā starpība ar iespēju iegūt 
par vienu punktu vairāk, no mūsu koman-
das dalībniekiem. Otrajā dienā, bija viens 
mazs kri  eniņš, bet tāpat mēs bijām 3. 
vietā un kopvērtējumā 5. vieta, atpaliekot 
 kai  par pieciem gramiem, 1 punktu no 

4. vietas.
Ir neizsakāms prieks, ka  komandas 

vadība lika noprast, ka esmu pierādījis 
sevi, un a  aisnojis liktās cerības. Dodot 
mazu cerību gatavo  es nākamajam PČ, 
kas norisināsies Igaunijā. 

Šajās sacensībās es guvu nopietnu 
rūdījumu un pieredzi. Un savu staru es 
vērtēju labi.

 Vēlos pieminēt un teikt paldies sa-
viem atbals  tājiem, savai ģimenei, Ma-
donas novada pašvaldībai, Romānam 
Ērkulim, LMSF (Latvijas makšķerēšanas 
sporta federācija),  Salmo,  Finneks, bied-
rībai „Mēs zivīm”. 

Paldies par sarunu Ingaram Ūdrim un 
ne asakas.

 Avīzes veidotāja Vineta
Foto no I. Ūdra foto arhīva
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Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk  ek.

Mūžībā aizgājuši
Emīlija Leimane, 
90 gadu vecumā
Dzintars Zvanbergs, 
72 gadu vecumā
Marija Krivāre, 
94 gadu vecumā
Aivars Demen  s, 
61 gadu vecumā
Dzidra Lapsa, 
93 gadu vecumā
Veronika Garkalne, 
83 gadu vecumā
Izsakām līdzjū  bu tuviniekiem

Mēs pateicībā apstāsimies
Lai šobrīd viss ir kluss.
Daudz zinības šīs rokas,
Daudz sirsnības ir devušas,
Lai tagad mierā dus.

Izsakām līdzjū  bu mūsu pirmās 
audzinātājas Emīlijas Leimanes 

ģimenei.
1989. gada absolven   un viņu vecāki

“Mēness ap  eka” 
Ceriņu iela-1, Jaunkalsnava

Darba laiks: 
P:  8.00 – 16.00
O:  9.00 – 17.00
T:  8.00 – 16.00
C:  8.00 – 16.00
P:  8.00 – 16.00
S –   brīvs
Sv –  brīvs

  Tālrunis  20377611 

Vēršam uzmanību, ka ir ak  vizējušās 
personas, kuras pandēmijas laiku izmanto 
krāpšanas nolūkā

Iepriekš informējām par krāpniekiem, kuri no Latvijā un ārzemēs re-
ģistrē  em tālruņa numuriem zvana iedzīvotājiem un piedāvā iegādā  es zā-
les, kas it kā palīdzētu organismam cīnī  es ar Covid-19. Šoreiz mūsu rīcībā ir informācija, 
ka krāpnieki, izmantojot e-pasta starpniecību, piedāvā Covid-19 pandēmijas cietušajiem 
ieskai  t naudu, iepriekš lūdzot nosū  t personas datus un bankas kontu.

Aicinām nereaģēt uz šādiem piedāvājumiem un neizpaust personīgo informāciju 
– nekādā gadījumā nevajadzētu atklāt savas pases vai cita apliecinošā dokumenta un no-
rēķinu kartes numuru. Krāpnieki var lūgt ne  kai norādīt iepriekšminēto, bet arī telefona 
numuru, personīgos datus, norēķinu kartes drošības kodu un pat internetbankas paroli.

Tāpat atgādinām, ka zem šādām viltus ziņas var slēp  es arī pikšķerēšana – uzbru-
kuma veids, kas mēģina apmuļķot un mudina veikt darbības, kas var kaitēt, piemēram, 
nospiest kādu sai  , atklāt savu paroli vai atvērt infi cētu pielikumu, tādējādi iegūstot 
personīgo informāciju vai pat piekļūstot internetbankas autorizācijas rīkam, piemēram, 
Smart–ID.

Masku balle Jāņukalnā
Neskato  es uz skar-

bajiem laika apstākļiem, 
maskas bija ieradušās, 
kaut nedaudz, bet bija. 
Kurš varēja paredzēt, ka 
 eši šo datumu posta dar-

biem izvēlēsies vētra, ne-
ļaujot daudziem apmeklēt  
Jāņukalna jauniešu gata-
voto pasākumu. Tā  k vien 
liekas, ka rīkojot pa-
sākumus iekštelpās, 
arī  būs jāņem vērā 
laika apstākļu prog-
nozes. Un tā dros-
mīgākie apmeklētāji 
jautri pavadīja laiku 
parādot savu izdo-
mu, prasmi masku 
veidošanā, piesakot 
un demonstrējot 
savu veikumu, kā 
arī ievingrinot bal-
si dziedāšanā. Pēc 
žūrijas locekļu vēr-
tējuma katrs ieguva 
mazu veicināšanas 
balvu un uzmundri-
nājumu nepamest iesākto un piedalī  es vēl rīkotajos pasākumos.

Daudzviet Latvijā ieviests aizliegums dedzināt lapas, jo to gruzdēša-
na piedūmo apkārtni, traucē kaimiņiem, turklāt dūmi nav veselīgi ne cil-
vēkam, ne videi. Dedzinot ugunskurā lapas un koku zarus, izdalās gaisu 
piesārņojošas vielas.

Šo iemeslu dēļ daudzās pašvaldībās aizliegts dedzināt  zarus un citus 
dārza atkritumus. Arī Kalsnavas pagasta apdzīvoto vietu centros to ne-
drīkst darīt. 

Cienīsim viens otru.

Veikalu darba laiks 
Kalsavas pagastā
Veikals „TOPS” Aiviekstē:
Darbdienās: 08.00 – 18.00
Brīvdienās: 08.00 – 16.00
 Veikals „TOPS” Jaunkalsnavā:
Darbdienās: 08.00 – 20.00
Brīvdienās: 08.00 – 18.00
 Veikals „LATS” Jaunkalsnavā:
Darbdienās: 08.00 – 21.00
Brīvdienās:  S –  08.00 – 20.00
                      Sv – 08.00 – 18.00


