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Ziemassvētki, Jaunais gads ir dāvināšanas, mīles  bas un prieka svēt-
ki. Šis gads ir īpašs, mēs esam  kko nosvinējuši Latvijas pirmos simts 
gadus un  eši mēs esam  e, kas pirmie aizsāk otro simtgadi. Kāda tā 
būs…
Tas viss ir atkarīgs arī no mums, kādu mēs vidi veidosim ap sevi, savā 
ģimenē, mājās, jo viss sākas ar pašiem un  kai tad aiziet tālāk pasaulē. 
Kādas vēr  bas mēs uzska  sim par galvenajām – vai man  skās, garī-
gās vai vienkārši ļausimies tecējumam līdzi un darīsim, ko ci   teiks, pat 
nedomājot līdzi, kas labs un kas ne  k labs. Vai  cēsim pasakām un 
smaidiem, kuri daudzkārt slēpj aiz sevis pa  eso cilvēku bū  bu. 
 Kaut ko iebildīsim, vai atkal klusēsim, jo savu reizi vajag gan tā, gan arī 
savādāk. Un tomēr labāk klusēt, kad redzi savu taisnību, bet apzinies, 
ka nav jēga par to cīnī  es, jo redzi savā priekšā aptumšotu varaskāru 
cilvēciņu un viss ko tu turpmāk teiksi,  ks pagriezts ar kājām gaisā, tu 
ju  sies labāk, jo savu taisnību tu aizstāvēji klusējot. Iebildīsi  kai tad, 
kad jū  , tu  ec sadzirdēts, tu un tavas domas  ek novērtētas, neska-
to  es, kas tu esi un no kurienes tu nāc. Varbūt mēs esam klusie un 
prā  gie cīnītāji? 
Visu nosaka Liktenis, lai vai kā tu vēlies to grozīt, nu nesanāk un viss…
To vienmēr vajag atcerē  es. Reizēm nolaižas rokas, bet ir labs teiciens 
„ka viss sliktais no  ek uz labu” un vēlāk to atcero  es,  ešām, ja kaut 

kas  ek noņemts, tomēr arī  ek atdots pre  , kaut kas pat vēl la-
bāks, ko spējam novērtēt,  kai to saņemot.

Un tad ska  es – dzīve pa   visu 
saliek pa plauk  ņiem. Un tu re-
dzi, cik viss bija vienkārši, nebija 
vērts sevi izniekot.
Novēlu visiem neizniekot sevi 

sīkumos, vel  t vairāk laika sev 
tuvajiem apkārt, spēku un  cību, 
pārliecību un veselību, jo tad viss 
izdosies!

Avīzes veidotāja Vineta

Madonas novada 
pašvaldības dome apbalvoja 
ar pateicības rakstu 
Kalsnavas pamatskolas 
skolotāju Helmutu Poli – par 
ieguldījumu pedagoģiskajā 
darbā un Madonas novada 
sporta dzīves a   s  bā. 
Helmuts Polis nu jau 25 
gadus strādā Kalsnavas 
pamatskolā par sporta 
skolotāju, ir fl orbola 
komandas FK „Kalsnava” 
treneris un arī jau pāris 
gadus trenē bērnu fl orbola 
komandu.
Madonas novada 
pašvaldības dome 
apbalvoja ar pateicības 
rakstu Kalsnavas pagasta 
PII „Lācī  s Pūks” metodiķi 
Zaigu Putnu – par radošu 
un godprā  gu darbu 
pirmsskolas vecuma bērnu 
izglītošanā un audzināšanā 
Kalsnavas pagasta PII 
„Lācī  s Pūks".

kas  ek noņemts, tomēr arī  ek a
bāks, ko spējam 
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Latvijas dzimšanas dienu svinību nedēļa
Latvijas dzimšanas diena vel  to pasā-

kumu klāsts mūsu pagastā norisinājās visas 
nedēļas garumā. Kā pirmie mūsu svinības 
iesāka paši mazākie pagasta iedzīvotāji. PII 
„Lācī  s Pūks” bērni ar savām audzinātā-
jām, auklītēm un darbiniekiem bija saga-
tavojuši sirsnīgu un pa  ešām jauku kon-
certu. Arī skolas bērnu sagatavotais kon-
certs, kas no  ka jau citā dienā, deva savu 
patrio  sma devu, izskanot kā vienmēr labi 
sagatavo  em priekšnesumiem un pozi-
 vā gaisotnē. Tikšanās ar rakstnieci Inesi 

Prisjolkovu risinājās sirsnīgā un jaukā gai-
sotnē Kalsnavas kultūras namā, pēc kuras 
no cilvēku puses bija dzirdamas  kai labas 
atsauksmes. Kā viens no neparastākajiem 
pasākumiem bija Lielās dižkūkas cepšana. 
Te liels paldies jāsaka Inesei Kukārei un 
Guntai Š  kovai, kuras izcepa kūkai domā-
to biskvītu. Paldies lielākajām produktu 
ziedotājām, jo kūka  ka cepta no iedzīvo-
tāju sagādātajiem produk  em speciāli šim 
pasākumam, Janīnai Kudrajcevai un Ilzei 
Ugainei. Protams, arī liels paldies visiem, 
kas palīdzēja kūku salikt kopā un to skais   
izrotāt. Viktorīnā „Es mīlu Tevi, Kalsnava”, 
savas zināšanas par Kalsnavu droši rādīja 
mums visiem zināmi mūsu pagasta cilvēki. 
Smiekli, jautrība un uzzināts kas no jauna. 
Un, protams, atjaunotā parka atklāšanas 
pasākums bija viens no lielākajiem šajā 
nedēļā. Ierodo  es uz pasākumu bija oho, 
cik tomēr ir daudz cilvēku mūsu pagastā! 
Pagasta pārvaldes vadītājs A. Mūrmanis, 
svinīgi pārgriežot lentu atklāja pirmās 
svinības atjaunotajā parkā, kur mūs ar sa-
viem priekšnesumiem uz jaunās skatuves 
priecēja kuplā pagasta pašdarbnieku sai-
me. Baudījām koncertu, gardo dižkūku un 
pārsteigumu „Uguns dejotājus”. 18. no-
vembra rīts pulcēja ātrākos un izturīgākos 
skrējējus skrējienam apkārt Jaunkalsnavai. 
Svētku nedēļa bija pasākumiem bagāta un 
kā labs noslēgums iespēja baudīt krāšņos 
salūtus gan Madonā, gan Rīgā.

Vineta Vorslova

Foto – Māris S  prais
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Atsauco  es grāmatu autores un 
žurnāla un grāmatu izdevējas, „Pavasara 
studijas” un iedvesmojošas Facebook la-
pas vadītājas Ineses Prisjolkovas inicia  -
vai, Kalsnavas pagasta bibliotēka aicināja 
14. novembra vakarā apmeklēt  kšanos 
Kalsnavas kultūras namā.

Tikšanos, kurai, atsauco  es uz au-
tores pieredzi viesojo  es citur Latvijā, ir 
potenciāls iedvesmot cilvēkus laimīgai, 
veiksmīgai dzīvei, stāstot gan par viņas 
grāmatām, gan par daudziem pašas 
prak  zē  em paņēmieniem, kā pašai sev 
palīdzēt mainīt a   eksmi, domāšanu un 
līdz ar to dzīvi.

Vakara pasākumu kā dāvanu sev Lat-
vijas jubilejas nedēļā pasniedza vairāk kā 
30 apmeklētāju un Ineses grāmatu lasī-
tāju.

Papildus sirsnīgai un atklātai sarunai, 
vakara dalībniekiem bija iespēja ne vien 

parunā  es, bet arī iegādā  es Ineses grā-
matas un jauno žurnāla „Kā darītu Mīles  -
ba” numuru.

Tika aizvadīts iedvesmojošs vakars Ineses 
Prisjolkovas sabiedrībā, katram paņemot  eši 
 k daudz, cik šobrīd spējam un esam gatavi. Paldies 

Inesei, paldies vakara dalībniekiem! Ceru, ka  e bija svēt-
ki visiem, kas šajā vakarā iegriezās kultūras namā!

„Es mīlu Tevi, Kalsnava”
15. novembra vakarā, Kalsnavas 

kultūras namā pulcējās dažādu paaudžu 
Kalsnavas pagasta iedzīvotāji. TV šovs „Es 
mīlu Tevi, Latvija” bija ienācis Kalsnavā, 
pārbaudot kalsnaviešu zināšanas, šoreiz 
ne par Latviju, bet Kalsnavu. 

Divas komandas un ska  tāji caur 
dažādām spēlēm un uzdevumiem pār-
baudīja savas zināšanas par Kalsnavu. 
Zaļajā un dzeltenajā komandā atrak  vi 
spēli izspēlēja kalsnavieši – Nora Kampe, 
Sandija Andžāne, Ilzīte Oga, Dainis Kreilis, 
Ingars Ūdris, Ligita Vucāne, Sin  ja Lunge-
viča un Vita Priede.  

Kā spēles galvenais mērķis  ka izvir-
zīts pozi  vu emociju gūšana caur dažā-
dām Kalsnavu izzinošām spēlēm. Iepazīs-
tot Kalsnavu, tās vēsturi, mūsos  ek at-
 s  ts lokālpatrio  sms un mīles  ba pret 

šo vietu. 
Uzdevumos komandām bija jāat-

pazīst dažādas vietas Kalsnavā, jāatbild 
uz video jautājumiem, jāatpazīst dažādi 
muzikālie uzdevumi, „kluso telefonu” 
spēlē jāiepazīst divas izcilas personības 
Kalsnavā un jāizspēlē vēl un vēl dažādi 
uzdevumi. 

Ja spēles dalībnieki tās sākumā bija 
manāmi uztrauk  , tad jau pēc pirmajām 
spēles minūtēm tas pazuda. Spēle raisī-
ja pozi  vas emocijas kā dalībniekos, tā 
ska  tājos. Šo pasākumu turpināsim arī 
nākošgad, lai savu mīles  bu caur savām 
zināšanām apliecinātu ne  kai simtgades 

gadā, bet arī uz priekšu. 
Paldies pasākuma dalībniekiem un 

ska  tājiem. Paldies brīvprā  gajām mei-
tenēm Dagnijai Mažajevai, Samijai Ģēģe-

rei un Viktorijai Petrovai. 
Uz  kšanos nākošgad!

Ga  s Teilis un Iluta Puzāne,
pasākuma organizatori 

Iluta Puzāne
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Kad visā Vals   izskanējuši sveicieni Latvijai svētkos, neliels 
atskats par skaistu koncertu mūsu pagastā.

Nedēļā starp Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas prok-
lamēšanas dienu, Kalsnavas pagastā pirmie savu sveicienu 
Latvijai simtgadē ar vērienīgu, līdz niansēm pārdomātu kon-
certu sū  ja mūsu vismazākie – pirmsskolas izglī  bas iestādes 
„Lācī  s Pūks” audzēkņi. Viņu sveicienā bija sumināts gan 
ģimeniskums, gan tautas gara spēks, gan darba  kums. Brī-
nišķīgs baudījums bija ska  t mazo pelīšu, as  tēs saķērušos, 
priekšnesumu, izcili nostrādāto gaismas/saulītes uznācienu. 
Uzteicama arī sagatavošanas grupas audzēkņa Kārļa iejuša-
nās koncerta vadītāja lomā. Interesan   bija klausī  es PII va-
dītājas Ligitas un viņa dialogā. 

Jauno mākslinieku izpildītās dziesmas, rotaļas, dzeja 
rai   nomainīja cita citu un nemanot jau klāt koncerta nos-
lēguma kopdziesma. Mazie ķipari kopā ar savām skolotājām 
bija sagatavojuši  ešām ļo  , ļo   labu koncertu. Zinot šodienas 
datorizētos bērnus, nenovērtējams ir skolotāju ieguldījums  k 
plaša un kvalita  va priekšnesuma radīšanā. Tas nav izdarāms 
plānotajās nodarbībās vien. It visu grupiņu sniegumā bija jū-
tams pama  gs papildus darbs. Vēl atzīmēšu dažus veiksmīgus 
risinājumus, kas vairoja labo iespaidu:

dekorācijas – perfek  ,  
tautastērpi – skais  , 
visu darbinieku iesais  šanās – izcili. 
Paldies visām audzītēm un auklītēm par uzdrīkstēšanos ap-

vieno  es ansamblī un priecēt mūs ar dziesmu. Jūs esat malači!
Lai arī turpmāk varenām iecerēm piepildīts PII „Lācī  s Pūks” 

radošais nams! 
Dzintra Brutāne

Foto – Nora Kampe

Mazo ķiparu koncertsMazo ķiparu koncerts
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Skrējiens apkārt Jaunkalsnavai 
18. novembrī, kad Latvija svinēja 

savu 100 gadi, Kalsnavā rīta pusē pulcē-
jās ak  vās atpūtas cienītāji, lai piedalītos 
ikgadējā skrējienā „Skrējiens apkārt Jaun-
kalsnavai”. Šogad tas pulcēja 45 dalībnie-
kus no Kalsnavas un apkārtējiem pagas-
 em. Jau vairākus gadus skrējiens  kļuvis 

par tradicionāu 18. novembra skrējienu 
Jaunkalsnavā. Pasākuma mērķis ir popu-
larizēt veselīgu dzīvesveidu un ak  va brī-
vā laika pavadīšanu, sekmēt iedzīvotāju 
iesais  šanu regulārās fi ziskās ak  vitātēs, 
kā arī veicināt skriešanas popularizēša-
nu Kalsnavas pagasta jaunatnes un citu 
iedzīvotāju grupu vidū. Tā kā šis bija ve-
selību veicinošs skrējiens, nevis sacen-
sības, tad tas no  ka bez laika 
kontroles.  Distances garums 
ir 3,4 km un to var noskriet 
pat pirms tam netrenējo  es. 
Tomēr katrā grupā pirmie trīs 
visātrāk ieskrējušie  ka sumi-
nā   ar pārsteiguma balvu.

 Trīs ātrākās meitenes: 
1. Līga Valdmane,
2. Samija Ģēģere
3. Anete Vin  ša
Trīs ātrākie puiši:
1. Ralfs Ruļuks
2. Dāniels Ruļuks 
3. Jānis Valdmanis
Trīs ātrākās sievietes:
1. Valērija Druzjaka
2. Lauma Rimša
3. Krista Kupča
Trīs ātrākie vīrieši:
1. Andris Jubelis (laiks 12:04)
2. Mār  ņš Sārs
3. Mareks Ezeriņš
Visi skrējiena dalībnieki fi nišā 

saņēma īpašo skrējiena medaļu par 
dalību un izturību. 

Paldies Dainim Kreilim, Kārlim Krei-
lim, Norai Kampei un Mārim S  prajam 
par video un foto materiāla iemūžināša-
nu.

Foto – Māris S  prais
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Florbola ziņas
 Šobrīd kalsnavieši veiksmīgi startē 

Latvijas čempionātā fl orbolā dažādu ve-
cuma grupu komandās – U8, U11, U14, 
2. līgas vīriešu komandā un veterānu 
35+.

Rezulta  vākais spēlētājs šobrīd 2. 
līgā #23 Haralds Niedrī  s (16+19) un U14 
#10 Kristers Orlovs (20+6).

Paldies visiem līdzjutējiem, kas at-
balsta mūsu komandas klā  enē mājas 
spēlēs.

Gaidīsim jūsu atbalstu arī 2019.
gadā:

2. līga
4. janvārī plkst. 20.00 FK KALSNAVA 

–  Rēzeknes novads
11. janvārī plkst. 20.00 FK KALSNAVA 

– Jaunjelgava/Daudzese
25. janvārī plkst. 18.00 FK KALSNAVA 

– FK Valka
U14
12. janvārī plkst. 12.00 MADONA/

KALSNAVA- FK Sigula
26. janvārī plkst. 12.00 MADONA/

KALSNAVA – FBK Riga Rockets

SPORTA ZĀLES 
NOSLOGOJUMS

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās 
19.00 – 21.00 fl orbola treniņi

Otrdienās, ceturtdienās 19.00 – 
21.00 sporta zāle pieejama ikvienam in-
teresentam.

Trenažieru zāli iespējams apmeklēt 
katru darba dienu 19.00 – 21.00.

Sporta darba organizators Ga  s Riz-
gis (tel. 28378868)
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Tavi smiekliņi
Kā Ziemassvētku zvaniņi sudrabo  e,
Nozvana dzidri,
Pilni ar smaržām,
Un nobirst pār mani
Dāvājot man siltumu un prieku.
Novēlam Ziemassvētku mieru, 
Jaunā gada prieku un laimi!
Kalsnavas kultūras darbinieki

No 14. decembra līdz 28. februārim Madonas novad-
pētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālē Skolas ielā 10a 
skatāma kalsnaviešu Ilmas un Daces Austriņu izstāde „GO-
BELĒNS UN MODE”.

Mikus Zamarajeva  foto no izstādes ierīkošanas.

Lai Ziemassvētku prieks valda
ikvienā no mums.
Lai sirds siltums sasilda ikvienu,
ko sa  ekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras,
dāvājot  kai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms
no  ek mūsos.
Novēlam, lai šajā svētku laikā un 
Jaunajā gadā veselībai ir zaļās egles 
sīkstums, darbiem un domām – 
Ziemassvētku sniega baltums!

Pagasta medicīnas darbinieki

Arī mūsu pagasta eglīte pie kultūras 
nama skais   pušķota gaida svētkus. Salam 
mazliet kniebjot vaigu galos zilās ugun  ņas 
eglītē iemirdzējās 14. decembra vakarā. 
Baudot siltu tēju, provējot pirmās piparkū-

kas, ejot jautrās rotaļās, sākās brīnumu 
gaidīšanas svētki. Pa kluso kāds iečuk-

stēja ausī atmiņas no citas eglītes ie-
degšanas, vai atcerējās, savu pirmo 

eglī   un pirmo dāvaniņu zem tās. 
Mirdzēja acis un priecājās līdz 

ar ci  em. Pirms tam Kalsnavas 
kultūras namā ar sirdi sildošu 

koncertu priecēja Aronas 
muzikālā apvienība „Ķe-
kars”.

Lai visiem jauki 
pārsteigumi zem 
pašu pušķotās 
eglītes katra 
mājās!
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Erasmus+ 
Līdzfi nansē Eiropas Savienības
 Erasmus+programma

Skolas ziņas melns uz balta

Erasmus + projekta ak  vitātes 
Kalsnavas pamatskolā

Oktobra sākumā Kalsnavas pamat-
skolas karoga mastā svinīgi  ka uzvilkts 
Eiropas Savienības karogs, jo divu gadu 
garumā  ks realizētas dažādas ak  vitātes 
Erasmus+ programmas skolu apmaiņas 
partnerības projektā „Jaunie bruņinie-
ki ap apaļo Eiropas galdu” („The Young 
Knights of the Round European Table”).

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

No 22. oktobra līdz 26. oktobrim sko-
las direktore Gunta Lapsa un angļu valo-
das skolotāja Sarmīte Kukāre apmeklēja 
partnerības skolu Itālijas pilsētā Corato. 
Vizītes laikā plānojām, precizējām pro-
jekta laikā paredzētās ak  vitātes, īpaši 
padarāmos darbus pirms martā paredzē-
tās vizītes Polijā.

Jau šobrīd skolēniem ak  vi jāiesais-
tās projekta logo zīmēšanā. Labākais logo 
 ks izvēlēts, visu partnerības skolu skolē-

niem virtuālajā vidē balsojot par vienu 
sirdij tuvāko. Līdztekus projekta logo 
ak  vitātēm, skolēniem ir jāpēta informā-
cija par Eiropas Savienību, jāveido Zie-
massvētku apsveikumi, jāpagatavo kāds 
tradicionāls Ziemassvētku našķis un ar 
pievienotu recep   jānosūta partnersko-
lām, kā arī katra mēneša sākumā jāno-
sūta informācija Portugāļu partnerskolas 
komandai kopīga kalendāra izveidei.

Lielāko daļu darbiņu jau esam pa-
veikuši. Ir tapuši brīnišķīgi Ziemassvētku 
apsveikumi, kurus darināja 2. un 4. klases 
skolēni, ļo   ak  vi iesais  jās arī līdzpārval-
de, organizējot skolā apsveikumu darbnī-
cas, īpaši jāpasakās Marijai Mežānei par 
radošumu un augsto atbildības sajūtu. 
Angļu valodas stundās 3. – 8. klašu skolē-
ni raks  ja Ziemassvētku novēlējums, ko 
ievietot krāšņajās Ziemassvētku kar  tēs.

Ir pagatavo   un nosū    projekta 
partnerskolām arī Ziemassvētku našķu 
paraudziņi  ar pievienotām receptēm. 2. 
klases skolēni pagatavoja brīnumgardu 
saldo desu, bet sep  tās klases skolēni, 
apgūstot tematu par tradicionālajiem 
ēdieniem, angļu valodas stundā gatavoja 
latviešu konfek   „Go  ņu”, ko papildināja 
ar dažādām sēklām un rieks  em.

Paldies arī ak  vajiem 9. 
klases skolēniem, kuri veido-
ja interesantas prezentācijas 
par Latviju. Īpaši jāuzsver, ka 
Mareka Kosmačevska pre-
zentācija  ka atzīta par labā-
ko un ievietota projekta mā-
jas lapā un Twinspace vidē. 
Marekam daudz palīdzēja 
arī 9. klases skolēns Toms 
Orlovs iztulkot prezentāciju 
angļu valodā.

Skolā visas projekta ak-
 vitātes koordinē direktore 

Gunta Lapsa, bet paldies arī 
ak  vajai komandai, kas viņu 
atbalsta: Sandrai Kukārei, Il-
zītei Ogai, Inārai Tomaševičai 
un līdzpārvaldei.

Par publikācijas saturu 
atbild  kai un vienīgi autors, 
tā neatspoguļo Eiropas Komi-
sijas vai aģentūras viedokli.

Sarmīte Kukāre
Foto Sandra Kukāre, 

Sarmīte Kukāre

Skolēni gatavo saldumus partnerskolām.

Skolu pārstāvju  kšanās Itālijas pilsētā Corato.
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Kalsnavas pamatskolas 2. klases skol-
nieks Artūrs Trofi movs, 9. novembrī pie-
dalījās starpnovadu stāstnieku konkursā 
„Teci, teci valodiņa”, kas norisinājās Ķegu-
ma vidusskolā. Artūrs, pārvarot bailes no 
uzstāšanās, ieguva „Lielā stāstnieka” 1. 
pakāpes diplomu un  esības piedalī  es 
valsts mēroga stāstnieku konkursā Rīgā 
1. decembrī. Te jau bija jāspēkojas ar vi-
sas Latvijas spēcīgākajiem stāstniekiem. 
Konkurss norisinājās Latvijas Tehniskās 
universitātes galvenajā ēkā. Artūram iz-
devās pa  ešām aizraujošs un atrak  vs 
stās  jums, jo izvēlējās stās  t pasaku par 
skopo saimnieku un latviešu tautas anek-
do   par izlu  nāto dēlēnu un vēl amizan-
tu atgadījumu no savas bērnības. Novēlu 
Artūram būt  kpat neatlaidīgam, mērķ-
 ecīgam, ak  vam un atrak  vam.

Skolotāja Sandra Kukāre

30. novembrī J. Ivanova Rēzeknes 
mūzikas vidusskolā norisinājās IV Jāņa 
Ivanova jauno pianistu konkurs „ Latgales 
skicējums”, kur godpilno pirmo vietu ie-
guva mūsu skolas 3. klases audzēkne Ieva 
Russaka, kā arī ieguva balvu par labāko 
Arvīda Žilinska skaņdarba izpildījumu. 
Pavisam konkursā piedalījās 25 audzēkņi 
no 15  mūzikas skolām, Ieva pārstāvēja 
Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolu, kur 
pēc mācībām Kalsnavas pamatskolā tur-
pina apgūt klavierspēli.

Veiksmīgas ir bijušas piedalīšanās 
mūsu skolas dambretes pulciņa koman-
das dalībniekiem sacensībās. 2. klases 
skolniece Anete Vin  ša izcīnīja 3. vietu 
Madonas novada bērnu un jaunatnes 
čempionātā 64. lauciņu dambretē iesā-
cēju grupā meitenēm 4. kārtā, bet 3. kla-
ses skolēns Ralfs Avo  ņš ieguva 3. vietu 
pusgada kopvērtējumā.

Savukārt Anete Madonas nova-
da 1. – 4. klašu atklātajā čempionātā 
64 lauciņu dambretē, kas norisinājās 
Dzelzavā, 1. – 2. klašu grupā ieguva 1. 
vietu.

Liels paldies pedagogiem un vislielā-
kais paldies vecākiem, jo Jūsu atbalsts un 
sapratne ir vajadzīgi katru mīļu brīdi. 

Jaunatnes lietu gada balvas „Sudra-
ba gailis 2018” nominācijai „Jaunie  s pa-
gastam”  ka izvirzīta arī mūsu skolas as-
totās klases audzēkne Dagnija Mažajeva, 
iegūstot par savu ieguldījumu pateicības 
rakstu. Jaunieši  ka vērtē   pēc viņu de-
vuma pagasta pasākumu organizēšanā, 
piedalīšanos dažādās ak  vitātēs, iesais-
tot un ieinteresējot arī citus, par pieda-

līšanos arī citu jauniešu organizētajos 
pasākumos.

Šis no  kums Dagnijai pilnīgi noteik   
ir devis jaunu atspēriena punktu tālāk. 
„Tas ka neieguvu galveno balvu, nenozī-
mē, kā esmu zaudētāja. Esmu vislielākā 
ieguvēja, jo  kt nominētai ir daudz .Man 
jau ir radušās dažas idejas, kā sākt iesais-
 t vairāk manu māju – Jāņukalna – iedzī-

votājus dažādos pasākumos. Novēlu vi-
siem jauniešiem iesais   es un darbo  es 
kā brīvprā  gajiem pasākumos gan savā 
pagastā, gan novadā... Jo jebkurš var būt 
ak  vs jaunie  s, varu pačukstēt, ka tas 
noteik   ir ļo   fantas  ski. Lielu paldies 
gribu teikt Ga  m Teilim, direktorei Gun-
tai Lapsai un, protams, maniem vecā-
kiem Madarai un Rolandam Mažajeviem, 
par izpalīdzību jebkurā laikā un brīdī, un 
nekad man nesakot „nē”.”
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Jaunkalsnavā, Ceriņu 
ielā 1 ir atvēries jauns 

skaistumkopšanas kabinets 
„Peony- just for her”

Tiek piedāvātas dažādas sejas un ķer-
meņa kopšanas procedūras, kā arī vaksācija, 
skropstu laminēšana un uzacu krāsošana ar 
hennu.                  

Kāpēc „Peony”? Mēdz teikt: „Nevis ārē-
jais skaistums ir svarīgs, bet iekšējais.” Ja tas 
tā būtu, tad kāpēc puķes pļavā pieliek tādus 
pūliņus, lai pievilinātu bites?...Tikai tāpēc, ka 
daba tvīkst pēc dailes...(P. Koeliju).    

 Ar ko asociējas Kalsnavas pagasts? 
Protams, ka ar savām skaistajām peonijām. 
Leģenda vēsta, ka peonijas zieds nozīmē 
atzīšanos mīlestībā un tiek plaši izmantots 
dziedniecībā. Tāpēc, Mīļie Klienti, vēlamies 
nodot tālāk jums, šī zieda maģisko enerģiju.                                              

31. decembrī plkst. 00.00
Uz lielā krustojuma pie vecās skoliņas
Jaunā – 2019. gada salūts


