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Aprīlis mūs jau lu  na ar saulainu laiku, siltumu. 
Spodrības mēnesis, kad  ir liela vēlēšanās no  rīt 
visus ziemas sakrājušos gružus, ne  rumus, ļaut 
jaunai dzīvībai sākt kuplot, ziedēt un augt. Arī mēs 
a   rāmies no ziemas uzkrātā aukstuma, drēgnuma. 
Cits dzerot bērza sulas, cits ļaujo  es saulītes peldēm, 
pirmo zaļo vitamīnu devām. Cits vienkārši izbaudot 
šo pasakaino pavasara atmošanās laiku. Savāksim un 
sakārtosim arī sevi, neļaujo  es mazām problēmām 
ieliet darvas pilienu savstarpējās a   ecībās un 
mēģināt risināt  ešām lielas sasāpējušas lietas, kuras 
reizēm  ek nepamanītas savstarpējo ikdienas mazo, 
nevajadzīgo kašķu aizsegā. Cienīsim viens otru, citu 
darbu, nepazemosim cits citu.   

Par publikācijām 
pašvaldību 
izdevumos

Saņemot gada pirmo avīzī  , ļo   
daudzi cilvēki bija nesaprašanā, sa-
šutuši un pat aizkai  nā   par to, ka 
ne  ka publicē   jaundzimušo un viņu 
vecāku vārdi, kā arī mirušie pagasta 
iedzīvotāji. Janvāra sākumā  ka sa-
ņemta vēstule no Vides aizsardzības 
un reģionālās a   s  bas ministrijas, 
kas bija atbilde Datu valsts inspekcijas 
vēstulei. Pamatojo  es uz Fizisko per-
sonu datu aizsardzības likumu, turp-
māk Kalsnavas avīzē ne  ks publicēta 
informācija, kas skar fi zisku personu 
datus – ziņas par jaundzimušajiem, 
mirušajiem un jubilāriem.

Nebēdnieki iznākuši pasauļo  es Tutenu  rumos.
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Pērle, Svītriņa un Zeltiņš ir klāt!

Gaidot Zemes dienu...

Saka, ka cāļus skaita rudenī, bet mēs 
1. klases skolēni, cālīšus skaitām jau šajā 
pavasarī, jo esam iesais  jušies cāļu audzē-
šanas projektā. Pie mums skolā ciemojās 
Gvido Čerbakovs, kurš nodarbojas ar cāļu 
inkubēšanu un, piedāvājot skolēniem ie-
skatu šāda veida projektā, ieinteresēja 
skolēnus ar izsmeļošu stās  jumu par olu 
ievietošanu inkubatorā, noteikumu ievē-
rošanu, kopšanu un pē  šanu. Mums  ka 
iedotas visas nepieciešamās ierīces un 
3 olas, kā arī  kām instruē  , kas jādara. 
Skolēnos radās pa  ešām liela interese, 
ko tad mēs sagaidīsim pēc 21 dienas. Visu 
šo laiku bērni, darbojo  es pāros, vēroja, 
salīdzināja un darba lapās pieraks  ja un 
zīmēja savus vērojumus. Uzmanīja, vai 
nepārtrauk    ek uzturēta nepieciešamā 
temperatūra un pie  ek ūdens.

 Trīs spriganie cālēni 16. aprīlī agrā 
rīta stundā ieraudzīja pirmos saules sta-
rus. Bet pēc trim dienām no  ka vārda do-
šanas svētki. Piemērotākos vārdus prāto-
ja 1. un 3. klases skolēni. Bija daudz dažā-
du ideju, pat balsošana no  ka, lai varētu 
vieno  es. Par Pērli kļuva pavisam melns 
cālī  s, Svītriņas vārdu ieguva brūnimelni 
svītrotais cāļuks, bet melnais cālēns ar 
brūnajiem spārniem ir Zel  ņš. Pašlaik visi 
trīs ir piecas dienas veci, ņipri, sprigani, 
našķojas ar olu dzeltenumiem un speciā-
lo cāļu barību. Cāļu mammu aizstāj māks-
līgā sildlampa un apkārtējo bērnu un pie-
augušo interese un mīles  ba. Pat vecāko 
klašu skolēni ne  cīgi nāk raudzī  es – vai 
 ešām 1. klasē mi  nās cālēni? 

Pie mums klasē vairākkārt ir viesojies 
putnkopis Gvido Čerbakovs, stāstot, kas 
mums būtu jāievēro un jādara cālīšu au-
dzēšanas labad.

Lielu Paldies gribu teikt skolotājam 
A. Kupčam par cāļu mājas izgatavošanu! 
Izskatās, ka tajā pa  ešām ir ļo   ēr   mi  -
nā  es.

Teksts un foto  Sandra Kukāre, 
1. kl. audzinātāja

Pērle, Svītriņš un Zel  ņš  kko izšķīlušies inkubatorā.

Cālīši jūtas omulīgi savā siltajā namiņā.

Ik gadu 22. aprīlī pa-
saulē  ek atzīmē starptau-
 skā Zemes diena. Šogad 

Zemes dienai ir pienākusi 
45. gadskārta – kopš pir-
mās akcijas 1970. gadā tās 
ak  vitātēs piedalījušies ap 
500 miljoni cilvēku 180 
vals  s visā pasaulē, kuri 
savus labos darbus dabas 
saglabāšanai ir reģistrēju-
ši. Arī mēs, 1. klases sko-
lēni, gaidot Zemes dienu, 

1. klases iestādītās samtenes.
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prātojām, ko interesantu varētu darīt, lai 
labāk izprastu dabas aizsardzības nozīmi.

Caur radoši teatrālo improvizāciju 
„Kas mīt uz zemes?” izspēlējām sadzīvis-
ku dabas ainu. Muzikālajā rotaļā „Parād 
mazais balodī  ” izdzīvojām magonītes 
augšanas procesu. Pēc tam skolēni sada-
lījās piecās grupās un prātoja, kā var zemi 
saudzēt, kopt, ko tās labā var darīt? Savas 
uzraks  tās domas piesprauda pie kopē-

jās ideju puķes, pirms tam prezentējot klases priekšā. 
Visbeidzot katrs pirmklasnieks iestādīja podiņā savu samtenes ziedu. 
Lai tās nu aug un priecē visu vasaru!

Teksts un foto  Sandra Kukāre, 
1. kl. audzinātāja

Zītaru ziedi
Maija un Ilvars Krūmiņi jau ceturto 

gadu saimnieko Kalsnavas pagasta „Zīta-
ros” Jaunkalsnavā. Pašu spēkiem ir izvei-
dota skaista stādu audzētava, pārsvarā 
puķes, bet arī tomā   un gurķi ir atraduši 
savu vie  ņu, gan arī dažādi garšaugi. Au-
dzētavā tagad rit pats karstākais darba 
laiks, jārūpējas, lai izlolo  e stādiņi atras-
tu sev katrs pienācīgu vietu, kur s  ep  es 
pre  m saulei. Tos Ilvars pats nogādā uz 
dažādām vietām, kur no  ek dažādi pa-
vasara  rdziņi, tālākais brauciens ir bijis 
līdz Igaunijai. Tiek audzēts  k daudz, lai 
varētu nodrošināt arī pašu pagasta iedzī-
votāju pieprasījumu. Pārsvarā  ek pār-
dots 80 – 90% no visa izaudzētā. „Labāk 
lai paliek mazliet pāri, nevis pietrūkst”. Ar 
lepnumu Ilvars rāda kādās košās krāsās 
un interesantām ziedu formām izdevušās 
atraitnītes, kas ar savām smaidīgajām se-
jiņām iepriecina katru atbraucēju, kādās 
 k krāsas mākslinieks tām nav atvēlējis.

Stādi  ek audzē   siltumnīcās, bet 
 ek izmantotas arī lecek  s. Pārsvarā ar 

visiem darbiem  ek galā pašu spēkiem, 
bet uz stādiņu podošanu un lais  šanu 
 ek ņem   palīgi, jo tas prasa daudz lai-

ka. Stādi  ek audzē   no jaunstādiem, 
bet  ek arī sētas sēkliņas. Savu kārtu jau 
gaida leduspuķītes, begonijas, samtenes 
un vēl daudz citu skaistulīšu, gaida, kad 
beigsies pavasara salnas un droši varēs 
atstāt siltumu. 

Kā jau minēju – jaunā ģimene visu 
izveidojusi pašu spēkiem, nepiesaistot 
nekādas projektu naudas, mazliet biedē 

sais  bas, kuras pēc tam ir jāizpilda, bet varbūt nā-
kotnē varētu ko mēģināt, atvieglojot darāmo dar-
bu. Tikai tad to visu rūpīgi izplānotu, apsvērtu, lai 
vēlāk nesaskartos ar problēmām.

Lai arī veicas turpmāk, atbals  sim savējos!
Vineta, avīzes veidotāja

1. klases skolēni .

Ilvars un Maija savā siltumnīcā.

Begonijas.
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Teritorijas sakopšanas darbi
Klāt pavasaris un ir laiks parūpē  es 

par savu piemājas un pagasta teritoriju. 
Pagasta centrā šobrīd veicam teritorijas 
sakopšanas darbus – izzāģējam pārau-
gušos krūmus, kurus plānots ataudzēt kā 
dzīvžogu, kokiem – izgriežam vecos zarus 
un veidojam koku vainagus.

Lai Jaunkalsnavas centrā koku ap-
zāģēšana  ktu darīta profesionāli, uz-
 cējām šo darbu arboris  em Andrim 

Lediņam un Dainim Kreilim. Pamazām 
sakopsim mūsu pagasta kokus, daudzviet 
pagastā koki ir veci, pārauguši, bet tas 
nenozīmē, ka katrs patvaļīgi drīkst zāģēt, 
kā ienāk prātā. Kalsnavieši aicinā   daudz 
atbildīgāk un rūpīgāk kopt koku vainagus, 
kas patlaban nere    ek veikts nesaska-
ņo  , bū  ski kaitējot pašam kokam. Mal-
ka, kas sagarināta no zariem  ks izlietota 
Kalsnavas BJIC „UP’s” un pagasta pārval-
des ēkas kurināšanai.

Vēl joprojām valda uzskats, ka drīkst 
apzāģēt koku galotnes, veikt koku „sta-
bošanu”, kropļot koku vainagus. Tā vietā 
iesakām uzaicināt darbu veikt speciālis-
 em, kokkopjiem – arboris  em, kas pro-

fesionāli sakops koku vainagus. Atbals-
tāma ir iedzīvotāju vēlme sakopt savus 
īpašumus, tomēr tas jādara saskaņojot 
ar atbildīgajiem speciālis  em un uz  cot 
darbu veikšanu profesionāļiem. Diemžēl 
nepareizs ir uzskats, ka koks aug pats no 
sevis, ka nekas ar to nav jādara un koki 
nav jākopj, jo  e ir lieki izdevumi.

Līdz ar siltāku laikapstākļu iestāša- Dainis Kreilis kopj koku vainagus.

Apbalvošana.

Draudzības ielas pagalma sakopšana.

Es mīlu savu pagastu
Jau trešo gadu pēc kārtas Kalsnavas 

pamatskolā  ek rīkota zināšanu viktorīna 
par pagastu, tā vēsturi, no  kumiem, ie-
vērojamiem cilvēkiem. Šoreiz tēma – „Ie-
vērojamie cilvēki mūsu pagastā”. Daudzi 
skolnieki bija nopietni gatavojušies un tas 
atspoguļojās dotajās atbildēs. Viktorīna, kā 
jau ierasts norisinājās divās daļās, sākumā 
5. – 9.klasei, vēlāk pirmām četrām klasī-
tēm. Veiksmīgāk uz jautājumiem izdevās 
atbildēt vecākajiem bērniem, bet mazie arī 
neatpalika un prieks bija klausī  es, kā  ek 
apspriestas pareizās atbildes. Jautājumi 
 ka veido   uz zināšanām, bet arī pa kādam 

vil  gam jautājumam, kur jau jautājumā 
bija paslēpta pareizā atbilde un, protams, 
arī uzmanības jautājumi. Viktorīnas sāku-
mā  ka dots uzdevums savai komandai 
triju minūšu laikā izdomāt nosaukumu, kas 
būtu sais  ts  eši ar Kalsnavu, atbildes bija 
gana asprā  gas. Paldies visiem bērniem 
par gatavošanos un piedalīšanos šajā pa-
sākumā!

Vineta,
Skolas padomes priekšsēdētāja 

nos, uzsākta pavasara ziedu stādīšana – 
pagasta iestāžu dobes  ek papildinātas 
ar dažādu toņu un nokrāsu atraitnītēm.

Paldies īpašumu izturēšanas nodaļas 
darbiniekiem un arboris  em par darbu. 
Latvijas skaistums mīt laukos, tāpēc sau-
dzēsim un rūpēsimies arī turpmāk par 
vidi, kurā mēs dzīvojam!

Priecājamies, ka iedzīvotāji kopj te-
ritoriju ap sevi, taču vēlamies klauvēt 
pie sirdsapziņas  em, kuri savus atkri-
tumus – plastmasu un visu nevajadzīgo, 
izmet vienkārši uz ielas vai ceļmalās. Rū-
pēsimies par apkārtējo vidi un sakopsim 
pagastu – katrs savu sētu!

Linda Ūdre-Rizga,
Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja
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Dalībnieki izlozē savu komandu.Tiek nopietni apspriestas atbildes uz jautājumiem.

Raganu slotu balle
Marts un aprīlis Kalsnavas pašdarbības kolek  viem bija sa-

springts laiks gatavojo  es un startējot skatēs.
Kā pirmie marta sākumā ar teicamiem rezultā  em startēja 

mūsu vokālie ansambļi „Kalsnava” un „Vīzija”, kolek  vi  ka iz-
virzī   uz zonālajām skatēm.

8. aprīlī Madonā mūsu deju kolek  vi „ Jāņukalns” un „ Kal-
snava” startēja, skatē iegūstot iespēju kļūt par XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XVI deju svētku dalībniekiem. 

Deju kolek  va „Jāņukalns” vadītajai Aijai Kreilei šie jau būs 
asto  e Dziesmu un Deju svētki. Pirmie, uz kuriem Aija devās 
būdama skolniece, bija 1984. gadā, kā kora dziedātāja. Visi 
turpmākie svētki bija sais    ar dejošanu, trijos svētkos Aija 
piedalījās kā dejotāja, bet vēl četros svētkos kā deju kolek  va 
vadītāja. „Protams, tas ir satraukums, vēlme, lai izdodas, pirms 
visām skatēm un gandarījums, ceļazīme uz svētkiem.” Vienai 
no pirmajām kolek  va dejotājām Anniņai Rudovičai šie jau būs 
cetur  e Dziesmu un Deju svētki. „Bez emocijām neiz  kt, tu jau 
dodies uz kaut ko zināmu, bet katru reizi saviļņojums ir tāpat 
un nonākot lielajā dejotāju pulkā sajūtas ir vienkārši fantas  s-
kas.”

15. aprīlī no  ka Madonas koru apriņķa skate, kurā piedalī-
jās un savu gatavību svētkiem pierādīja sieviešu koris „Silvita”, 
izpildot sarežģītas sieviešu koru svētku noslēguma koncerta 
„Zvaigžņu ceļā” repertuāra dziesmas un arī ieguva iespēju pie-
dalī  es šajos svētkos.

Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem

Uz Dziesmu un Deju svētkiem dosies visi mūsu 
pagasta pašdarbības kolek  vi. Lai Jums raits dejas so-
lis, skanīgas balsis un izbaudiet šos svētkus, jo Jūs to 
esat nopelnījuši ar savu smago darbu! Kolek  vu vadī-
tāji – paldies par šo skaisto iespēju  kt uz svētkiem, 
jo bez jūsu pašaizliedzīgā darba, tas nekādi nevarētu 
no  kt. Izbaudiet svētkus!

Deju kolek  vs „Jāņukalns”.

Deju kolek  vs „Kalsnava”.

Sieviešu koris „Silvita”.
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Šogad Kalsnavā lielā sakopšanas talka  ka 
rīkota jau 21. aprīlī, atvēlot 28. aprīli sava pa-
galma, īpašuma sakopšanai vai vēlmei pieda-
lī  es kādā citā vietā. Katru gadu ir  cis kaut 
kas  rīts, savākta piemēslotā draza, atbrīvotas 
teritorijās no aizaugušiem krūmājiem un vēl 
daudz kas cits. Tāpēc šogad nolēmām ar lep-
numu nerādīt savāktos gružu maisus (lai gan 
divus pus maisiņus tomēr savācām, bet tur 
bija pārsvarā tas, kas atradās uzrokot zemi un 
vecās saknes un zari), bet labiekārtot Kalsna-
vas pagasta teritoriju,  eši pagasta pārvaldes 
nogāzi, ar sen pāraugušajām un pamazām 
bojā ejošajām kalnu priedēm, iestādot tur ko-
šumkrūmus un kadiķus. Pirms tam  ka veik   
sagatavošanas darbi, izzāģējot s  pri bojātās 
un nokaltušās priedes, novāktas 
pērnās lapas, izcirs   traucējošie 
celmi. Savukārt pie skolas, jauniešu 
centra, kultūras nama, uz stūra pie 
lielā dīķa un pagastmājas dobes 
 ka apstādītas ar košajām atraitnī-

tēm vai, kā ci   mēdz dēvēt bārenī-
tēm. Talkots  ka ne pa jokam, gan 
rakts, griezts, ņemta velēna, iemē-
slots, līdzināts un visbeidzot iestā-
dīts un aplais  ts. Diena ar saulaino 
laiku mūs lu  nāja,  kai vējš gan 
purināja pama  gi un skumīgi bija 
noska   es, kā visu nedēļu koptajai 
teritorijai pie pagasta mājas  ka 
pāri nestas vecās koku lapas no 
blakus teritorijas, kur izskatās, ka 
īpašniekam īpaši nerūp savas terito-
rijas sakopšana. Šādi īpašumi paras   
bojā gan visu vizuālo kopskatu, gan arī 
ne  eši piespiež ci  em darīt lieku reizi 
jau padarīto darbu, varētu pat teikt, ka 
tā ir necieņa pret ci  em. Protams, tas 
ir mans īpašums, daru, ko gribu, bet ja 
tā padomā…. Neskato  es uz visu, diena 
pa  ešām bija izdevusies, par ko liecinā-
ja sarunas un pa  kamais nogurums pēc 
padarītā darba pie tējas krūzes.

 Paldies visiem talciniekiem, kas bija 
ieradušies uz šo sakopšanas talku. Mēs 
padarījām ļo   skaistu darbu.

Atbildīgā par talku Vineta

Lielā sakopšanas talka
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FK KALSNAVA SVIN PANĀKUMUS
Ļo   veiksmīga iz-

rādījusies šī sezona 
mūsu fl orbola koman-
dai – Latvijas fl orbola 
čempionātā 2. līgā 20 
komandu konkurencē iz-
cīnot sudraba medaļas! 
Čempionāts sākās pagāju-
šā gada septembra beigās. 
Izcīnot pārliecinošu pirmo vie-
tu Latvijas čempionātā fl orbolā 
2. līgā – austrumu divīzijā, izcīnījām 
 esības spēlēt izslēgšanas turnīrā.

Šis ir augstākais komandas panākums 2. 
līgas čempionātos. Cīņā par zeltu zaudē-
jām mājinieku SC Mēmele/Code koman-
dai 5 – 8. Labākais mūsu komandā fi nāla 
spēlē – Jānis Solovjevs #99.

Sezonas sākumā, komandai dodot 
jaunās formas, Madonas novada do-
mes priekšsēdētājs, mūsu koman-
das biedrs  Agris Lungevičs novē-
lēja komandai  kt līdz medaļām! 
Esam to piepildījuši! Šis vēlējums, 
formas, zvaigznes un komandas 
plecs, viss sakri  bu ko-
pums mums ļāva izcīnīt 
godalgoto vietu.

Ir aizvadīta kārtējā 
fl orbola sezona, tādēļ vē-
lamies pateik  es par sa-
darbību – paldies Kalsna-
vas pagasta pārvaldei un 
Madonas novada pašval-
dībai par fi nansiālo atbal-
stu – bezmaksas treniņu 
iespējām un nodrošināto 
transportu uz spēlēm.

Paldies vīriem par 
cīņas sparu, komandas 
garu un neatlaidību šīs 
sezonas garumā – paldies 
uzbrucējiem par gūtajiem 
vār  em, paldies aizsar-
giem, kas vairākkārt komandu glāba no 
zaudē  em vār  em, paldies vārtsargiem, 
kas sezonas laikā noķēra arī gandrīz ne-
iespējamas bumbiņas, kas dod papildus 
emociju lādiņu gan ska  tājiem, gan ko-
mandai.

Pateicība trenerim Helmutam Polim 
par darbu, pārstāvim Agrim Lungevičam 
par atbalstu, komandas kapteinim Ma-
rekam Aršvilam par komandas sapu-
rināšanu vajadzīgajos brīžos, jo spēles 
iespējams vinnēt  kai visiem kopā. 
Paldies sekretariātam – Lindai un Sin  jai 
,un mazajiem palīgiem par darbu mājas 
spēlēs.

Īpaši liels paldies mūsu ģimenēm un 
draugiem par laba vēlējumiem, kri  ku, 
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rūpēm, palīdzību un  cību visas aizvadī-
tās sezonas laikā!

Mūsu līdzjutējiem – paldies par at-
mosfēru zālē, Jūs esat fantas  ski! Jūsu 
atbalsts visas sezonas garumā, īpaši iz-
slēgšanas turnīrā, mums bija ļo   svarīgs. 
Tas dzina mūs uz priekšu, mo  vēja un 
palīdzēja noslēgt 2017./2018. gada se-
zonu uz pa  kamas nots – enerģijas pilns 
atbalsts sezonas pēdējās spēlēs! Neska-
to  es uz to, ka fi nālā nespējām Jums 
dāvāt uzvaras prieku, paldies Jums par 
fantas  sko atbalstu Bauskā!

Jūsu visu atbalsts bija, ir un būs 

mums vienmēr nepieciešams, jo  kai 
kopīgiem spēkiem mēs varam sasniegt 
lielus mērķus, lielas uzvaras! Florbols ir 
komandas spēle un komandā ir spēks!

Paldies, ka nenovērsā  es un turpinā-
jāt mums  cēt un uz  cē  es visu šo gadu 
garumā arī brīžos, kad spor  skā veiksme 
pagrieza mums muguru.

SVINAM PANĀKUMUS KOPĀ!

Ga  s Rizgis,
Sporta pasākumu organizators

Kausu saņem FK „Kalsnava” kapteinis Mareks Aršvils. 

Medaļa komandas dalībniekam Agrim Lungevičam.
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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. 64860983, 25767030
Tirāža: 500 eks.

Par rakstu saturu un faktu precizitā   atbild rakstu autori

13. maijā plkst. 13:00
Kalsnavas kultūras namā

Ģimenes 
un mātes 

dienai veltīts 
folkloras kopu 
KONCERTS

4. maijā

Kalsnavas kultūras 
nams organizē kopīgo 
transportu uz 

„Brīvības 
svētkiem” 
Madonā

Izbraukšana 
plkst. 10:30, 
atgriešanās 14:00

Pietikties, zvanot 
26490710 (Nora) 
29126112 (Gatis) 

Pēc bruņoto spēku parādes Madonā, Kalsnavas kultūras namā 
pie bal   klāta galda, noska  simies fi lmu “Paradīze – 89"

31. maijā

„VESETAS IELAS” SVĒTKI
Programma tiks precizēta

Ieeja – BRĪVA


