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  Jauno mācību gadu Kalsnavas pa-
matskolā uzsāks 102 skolēni, no ti em 
15 pirmklasnieki. Strādās 18 pedago-
gi (2 no ti em – ti kai interešu izglītī bas 
pedagogi), logopēds un psihologs. Tiks 
realizētas divas mācību programmas – 
pamati zglītī bas programma un prog-
ramma skolēniem ar mācīšanās trau-
cējumiem, kā arī 12 interešu izglītī bas 
programmas.

Madonas novada Veckalsnavā uz vietē-
jā autoceļa Jāņukalns–Veckalsnava (V898) 
(7,33. km) sāk pārbūvēt akmens mūra ti ltu 
pār Bērzaunes upi.

Sati ksmei slēgto ti ltu var apbraukt pa 
reģionālo autoceļu Pļaviņas (Gosti ņi)–Mado-
na–Gulbene (P37) un vietējiem autoceļiem 
Jāņukalns–Veckalsnava (V898), Jāņukalns–
Jaunkalsnava (V879) un Koknese–Odziena–
Jāņukalns–Bērzaune (V915), apbraukšana 
var prasīt līdz pusstundai. Gājējiem izbūvēts 
pagaidu ti lts pār Bērzaunes upi.

1930. gadā uzbūvētajam ti ltam ir divu 
laidumu masīva akmens mūra velves, un 
remontdarbu gaitā plānots maksimāli sa-
glabāt ti lta vēsturisko izskatu.

Pārbūves laikā ti ks novērsti  ti lta kons-
trukciju defekti  un bojājumi un uzlabota sa-
ti ksmes drošība. Būvdarbu laikā ti lta brauk-
tuvi demontēs līdz velves konstrukcijām, 
daļēji demontēs akmens sienas, veiks ti lta 
mūra loka konstrukcijas remontdarbus, aiz-
pildot šuves, pārmūrējot izdrupušās vietas 
un nestabilos akmeņus, veicot injekcijas, lai 

aizpildīs velves mūra iekšējās plaisas, kā arī 
zem ti lta zonā (laidumos) uzklās jaunu ap-
metumu. Tilta brauktuves malās atjaunos 
mūra sienas ar granīta nosedzošajām plāk-
snēm.

Būvdarbus veic SIA “LEONHARD WEISS 
OU”, un to līgumcena ir 168 995 eiro (ar 
PVN), kas ti ek fi nansēti  no piešķirtajiem 100 
miljoniem eiro no budžeta programmas Lī-
dzekļi neparedzēti em gadījumiem. 

Tilta pārbūves termiņš ir 150 dienu, ne-
skaitot tehnoloģisko pārtraukumu ziemā.
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„Pasaki man, un es aizmirsīšu. Iemāci man, un es 
atcerēšos. Iesaisti mani, un es iemācīšos…”

Šis izcilā domātāja, sabiedriskā darbi-
nieka, politiķa, zinātnieka B.Fanklina citāts 
vislabāk varētu raksturot Kalsnavas pamat-
skolas 2021./22. mācību gada darba galve-
no virzienu, kas pamatojas uz skolas pirms 
vairākiem gadiem kopīgi izvēlētajām vērtī-
bām – mērķtiecība, sadarbība, cieņa.

Ar šo mācību gadu skolām jāveic sava 
darba pašnovērtēšana pēc jauniem princi-
piem, kuri izglītības iestādēm liks koncen-
trēties uz tieši sev būtisku, konkrētu un 
izmērāmu mērķu formulēšanu un sadarbī-
bu to realizēšanā. Šeit ļoti liela nozīme un 
ietekme ir skolas vecāku padomei. Aicinu 
vecākus plašāk izmantot savas tiesības un 
iespējas iesaistīties padomē un,  konstruk-
tīvi sadarbojoties ar skolas vadību, lemt par 
to, kādā vidē jūsu bērni uzturēsies, kā mācī-
sies, kā jutīsies. 

Tāpat kā visā valstī, arī Kalsnavas pa-
matskolā turpinās pilnveidotā mācību sa-

tura ieviešana. Pēc jaunā mācību standarta 
veidotās mācību priekšmetu programmas 
pedagogi turpinās īstenot 1., 4. un 7. klasē 
un uzsāks īstenot 2., 5., un 8. klasē. Jēdzieni 
‘sasniedzamais rezultāts’, ‘atgriezeniskā sai-
te’, ‘mācīšanās darot’ u. c. jau kļuvuši par 
skolas darba valodas ikdienu. Protams, jau-
no jēdzienu, metožu, pieejas izmantošana 
nav pašmērķis, bet pedagogu centieni mā-
cību procesu realizēt, tā, lai katrs skolēns 
saprastu, ka no viņa iesaistīšanās dziļuma 
ir atkarīgs gala rezultāts.  Savukārt    katra 
skolotāja uzdevums ir skolēnam saprotami 
formulēt mācību stundā sasniedzamo re-
zultātu un centies sniegt katram skolēnam 
personalizētu individuālu atgriezenisko sai-
ti par to, kā viņš var uzlabot savu sniegumu. 
Motivētākie skolēni jau ir atzinīgi novērtē-
juši „mācīties darot” principus un meto-
des, kas daudz vieglāk ļauj sasaistīt teoriju 
ar dzīvi un izprast tiešām noderīgas lietas.

Aizvadītā daļēji attālinātā mācību gada 
un epidemioloģiskās situācijas pieredze li-
kusi pārskatīt skolas darba organizāciju un 
vides labiekārtošanu. Būtiskākais jaunums 
šogad ir matemātikas un datorikas kabi-
neta apvienošana vienā telpā, aprīkojot to 
ar valsts un Madonas novada pašvaldības 
piešķirtajiem portatīvajiem datoriem. Cie-
šā sadarbībā ar Kalsnavas īpašumu uzturē-
šanas nodaļu tiek strādāts, lai skolas vide 
būtu skolēniem un pedagogiem  piemēro-
ta, veselīga un droša.

Paldies Kalsnavas īpašumu uzturēšanas 
nodaļas darbiniekiem par skolas sagatavo-
šanu mācību darbam, vecākiem par bērnu 
sapošanu skolas gaitām, pedagogiem par 
radošumu, izdomu un ieguldīto darbu, sa-
gatavojot klašu telpas un pārsteigumus sa-
viem audzēkņiem! 

Kalsnavas pamatskolas direktore 
Gunta Lapsa

 Augusta nogalē, Jāņukalnā, par spīti stip-
rajām lietavām, ievērojot valstī noteiktos drošī-
bas ieteikumus, notika sadraudzības pasākums 
„Lauku sēta”. Organizatori biedrība  „Pilnīgs  kos-
moss” šo jautro pasākumu veidoja pašu spēkiem 
un pateicoties aktīvai dalībai konkursos, kas tiek 
piedāvāti  mūsu novadā jauniešiem, tā veicinot 
jauniešus pavadīt savu laiku interesanti, lietderīgi, 
nedarot pāri sev un apkārtējai videi. 

Pavisam pasākumā piedalījās 7 komandas un 
it kā tīši vai tiešām netīši, arī izejamie kontrolpunkti bija pavisam septiņi. Savas prasmes 
varēja pierādīt  veicot atjautības un fiziskus uzdevumus, parādot savas zināšanas kulinārijā, 
meistarību kokos kāpšanā un vienkārši izbaudot šo doto iespēju jautri pavadīt laiku. Un kā 
noslēdzošā ne visai ierasta aktivitāte – kopīga kūkas izrotāšana, par kuru bija parūpējusies 
Madara Mažajeva.

Katrs iedzīvotājs ir 
atkritumu ražotājs un vi-
siem kopā ir jāiesaistās 
atkritumu apsaimnieko-
šanas sistēmā. Saskaņā 
ar Atkritumu apsaimnie-
košanas likuma 8. panta 
pirmās daļas 3. punktu 
un Madonas novada paš-
valdības domes lēmumu 
Nr. 100 par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Madonas novadā, 
SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” 
paziņo, ka sadzīves atkritumus izvedīs un 
aprēķins tiks veidots saskaņā ar grafiku ne 
retāk kā:

1. individuālās dzīvojamās mājās – 
Bērzaunes, Mārcienas, Vestienas Kalsnavas 
ciema teritorijā – 1 reizi mēnesī;

1.2. pārējā Madonas novada teritorijā 
– 1 reizi ceturksnī;

2. nekustamie īpašumi (ēkas vai telpu 
grupas) ar galveno lietošanas veidu- ko-
mercdarbība – 1 reizi mēnesī;

3. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir 
sezonāls raksturs (vasarnīca, dārza māja) – 
2 (divas) reizes sezonā.

Sīkāka informācija par saistošajiem no-
teikumiem tiks publicēta pašvaldības bez-
maksas informatīvajā izdevumā „Madonas 
novada Vēstnesis”.

Ja ir jautājumi rakstiet uz e-pastu: ber-
zaunesku@inbox.lv
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LVM Kalsnavas arborētums augustā 
Augusts LVM Kalsnavas 

arborētumā aizvadīts gaišā 
noskaņā. Izskanējis Baltais 
pļavas pikniks, ar krāšņu 
ziedu parādi priecējušas un 
priecē hortenzijas. 

14.augustā LVM Kalsna-
vas arborētumā aizvadīts 
“Baltais pļavas pikniks”. Pa-
sākums veidots par godu da-
biskajām pļavām, kas šogad 
krāšņi ziedējušas un priecē-
jušas arborētuma viesus. Par 
dabisko pļavu nepieciešamī-
bu. Pļava dārzā un pagalmā ir ļoti vērtīga dabas daudz-
veidības saglabāšanai. Tajās mājo vairāk augu sugu, 
vairāk tauriņu, bišu, sienāžu, savukārt izziedējošo augu 
sēklas dod barību putniem un citām dzīvām radībām. 
Pasākuma “Baltais pļavas pikniks” ietvaros visas dienas 
garumā tika piedāvāta plaša kultūras programma un 
dažādas aktivitātes, kas priecēja atnākušos. Pļavu zie-
dēšana un pasākums plānots arī nākošajā gadā, aicinot 
citus arī domāt par bioloģisko daudzveidību. 

Līdz ar augusta iestāšanos arborētumā savus ziedus rai-
sījušas krāšņas hortenzijas. Hortenziju dažādība lūkojama 
vairāk kā 90 šķirnēs, kas katra iekrāsojas un ir ar savu rakstu-
ru. Hortenziju ziedu bagātību novērtē viesi no visas Latvijas. 

2019.gadā iesāktā kolekcijas 
izveide turpinās un turpinā-

sies ar jaunu šķirņu papildināšanu. 
Septembrī LVM Kalsnavas arborētumā tiks uzņemtas skolēnu 

grupas un piedāvātas aktivitātes senioru grupām. Uz tikšanos!
Aicina mammadaba, kas dzīvo Latvijas valsts mežos. www.

mammadaba.lv 

Šogad pagasta svētki 
norisinājās mazliet 
savādākā veidolā, 
bet tas netraucēja 
cilvēkiem piedalīties 
dažādās aktivitātēs, 
kas norisinājās teju 
trīs dienas, ne arī gūt 
baudījumu no tā.

PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻU 
ĪRNIEKU ZINĀŠANAI

Iedzīvotājiem, kas dzīvo pašvaldības 
īres dzīvokļos, lūdzam, pārskatīt īres 

līguma termiņus. Ja īres līguma termiņš 
ir beidzies, tad ir jāgriežas pagasta 

pārvaldē ar iesniegumu par īres termiņa 
pagarināšanu, lai varētu likumīgi 

apdzīvot īres dzīvokli.
SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” 

administrācija

Madonas novada bāriņtiesas lo-
cekles Kalsnavas pagastā Laines Siliņas 
prombūtnes laikā  no 21.06.2021. bā-
riņtiesas kompetences jautājumos 
lūdzu griezties Madonas novada bāriņ-
tiesā Parka ielā 4, Madonā, informāci-
ja pa telefonu 64807295, 29409996, 
e-pasts: barintiesa.novads@madona.lv.

Informācijai!
No š.g. 17. septembra līdz 30. 

septembrim Kalsnavas pagasta pārval-
des kase slēgta. Lietvede-kasiere atra-
dīsies atvaļinājumā. Atvainojamies par 
sagādātajām neērtībām! 
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„KALSNAVAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS”
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: 100 eks.

Par rakstu saturu un faktu precizitāti  atbild rakstu 
autori

Rudens krāso pīlādžkokus sārtus,
Gājputni ar vasaru projām trauc.
Bet tev mūžība ver miera vārtus
Sāpes rimst un lielais klusums 
sauc.
 (L.Sāgameža-Nāgele) 

Mūžībā aizgājuši
09.08. Valentī na Dubinska, 
88 gadu vecumā
08.08. Vitālijs Inkins, 
86 gadu vecumā
07.08. Roberts Kļaviņš, 
79 gadu vecumā
29.08. Laimdota Graudiņa, 
75 gadu vecumā

Svecīšu vakars 
Kalsnavas pagasta kapos

25. septembrī
Jāņukalna kapos 

plkst. 17.30

Veckalnavas kapos
plkst. 19.00

Kalsnavas pagasta pārvaldē 
var saņemt Covid-19 digitālo 

serti fi kātu!
KAS VAR SAŅEMT? – personas, kas 

izgājušas pilnu Covid-19 vakcinācijas kur-
su, vai pārslimojušas.

KUR? – Kalsnavas pagasta pārvaldē, 
Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, pārvaldes 
darba laikā.

KAS JĀŅEM LĪDZI? – derīgs personas 
apliecinošs dokuments.

Ierodoti es personai būs jāizpilda un 
jāparaksta veidlapa.

Pēc tam ti ks sagatavots digitālais 
Covid-19 serti fi kāts un izsniegts papīra 
formātā.

Pirms došanās, lūdzu sazinieti es ar 
lietvede – kasieri Sinti ju Lungeviču – tele-
fona Nr. 20371490, 64807250, lai vieno-
tos par ti kšanās laiku.

Neaizmirsti , ka līdzi jāpaņem vakcinācijas/pārslimošanas serti fi kāts vai negatī vs tests, ko konkrētajā 
nedēļā esi nodevis skolā.


