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Sen nav bijis  k lietaini nomācošs rudens. Pavero  es aiz loga, 
liekas, ka līdz svētkiem vēl tālu. Bet, tomēr,  e jau tepat vien aiz 
pagalma priekšdurvīm  pamazām gaida, līdz varēs mums atklā  es 
visā savā skaistumā. Ikdienas steigā savu reizi piemirstam Ziemas-
svētku pa  eso bū  bu. Katram tā sava, cits nosliecas un sentēvu 
ieražu godināšanu, citam tuvāka kris  gā pasaule, bet visam tam 
pāri ir būšana kopā ar savu ģimeni. Tas ir mūsu dzīves pamatak-
mens, s  pra, mīloša un saprotoša ģimene. Vienmēr visas nelaimes 
un likstas liksies mazākas jūtot svarīgo atbalstu no tuviniekiem.  Ne 
mazāk svarīga ir arī līdzcilvēku palīdzīga roka, sapratne, līdzjū  ba. 
Dzīvojot  k cieši kopā mēs paši veidojam sabiedrību sev apkārt. 
Katrs nolauzts koks, katrs nomests papīrs, nievājoša a   eksme pret 
apkārtējo vidi un arī cilvēkiem, liecina par vājumu, nevis spēku, sevī. 
Un mans novēlējums Jaunajā gadā būtu šo sabiedrību sev apkārt 
veidot pēc iespējas vairāk pa  kamāku, iejū  gāku, bez liekas skau-
dības un citu nomelnošanas. 

Klusus un svē  gus Ziemassvētkus un priecīgu, 

pilnu dažādu pārsteigumu, radošu Jauno gadu!
Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 

Ar  s Mūrmanis

Mazs pumpurs 
šodien dārzā plaukst,
Un izplaukst mazā baltā, 
sārtā ziedā.
Un visiem gribas zināt, 
kā tas augs
Būs vēja zieds, vai briedīs augļu 
briedā.
Sveicam mūsu pagastā dzimušo 

mazulī   un viņa vecākus. 

Klusā un baltā nak   
Svētums vieno mūs.
Krīt sniegpārslas, lido sapņi,
Bet zem brīnuma spārniem
Piepildīts laiks
Mirdz kā Ziemassvētku zvaigzne.

Vēlam ikvienam jaunajā 
gadā, veselību un ieceru 

piepildīšanos, mieru dvēselē 
un spēju priecā  es visam 

līdzi. Baltus un gaišus 
Ziemassvētkus un laimīgu 

Jauno gadu!
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Kalsnavas pagasta sieviešu korim „Silvita” – 25!
No parastās ikdienas nākam,
Dziesmās sevi atdot sākam.

Kopīgā meitu un sievu dziedāšana sā-
kās 1994.gadā. Katra juta sevī vēlmi dzie-
dāt. It kā  k vienkārši – dziedāt! Tomēr 
nē, dziedāt ne  kai sev, savam priekam, 
savai atpūtai, bet dziedāt kopā, sajust to 
kopējo maģiju, ko sevī ietver kopīgi apgū-
tas dziesmas melodija,  kā tā spēj aizraut, 
iedvesmot, pat pacelt nedaudz virs zemes 
lielajos visas latviešu tautas dziedāšanas 
svētkos ik pēc pieciem gadiem Mežapar-
ka priedēs, savai Dzimtenei!

30.novembrī sieviešu  kori “ Silvita” 
jubilejā ieradās sveikt tālāki un tuvāki 
draugi – vīru koris „Imanta” no Valmieras, 
vīru koris „Burinieks” no Jūrmalas, vīru 
koris „Gaiziņš” no Bērzaunes,  pārstāvji no 
vīru kora „Silvicola” Jēkabpils un Siguldas 
grupām ar skanīgām dziesmām! Savukārt 
atrak  vus un lus  gus priekšnesumus sa-
vam apsveikumam bija sarūpējuši  vietē-
jie pašdarbības kolek  vi! Sirsnīgs paldies 
no mums, no sirds priecājāmies un bau-
dījām šo dzimšanas dienu!

Pa šiem 25 gadiem korī dziedājušas 
vairāk nekā 80 dalībnieces. Šobrīd kora 
sastāvā ir 27 dziedātājas, un daudzas ik 
nedēļas mēģinājumos apliecina, ka šis ko-
lek  vs ir īpašs. Tajā pa  k būt, pa  k dzie-
dāt, pa  k sajust dvēseles radniecību mū-
zikas skaņās, melodijā, kopīgas dziesmas 
slīpēšanā. Pa  k, jo dziesmas izjūtu mums 
pēc pirmās kora diriģentes Initas Gerše-
vicas jau 9 gadus turpina mācīt diriģente 
Antra Ābol  ņa. Māca ar smaidu, ar labes-
 bu. Ar talan  gam cilvēkam piemītošu 

spēju neuzkrītoši, bet noteik   norādīt, kā 
jādzied, kā jāskan kopā. Tas iedrošina, un 
dziedam, par prieku sev un saviem klau-
sītājiem gan dažādos izbraukuma koncer-
tos, gan savai tautai  Dziesmu svētkos!

 Atskato  es uz nodziedā  em 25 
gadiem, šodien droši un ar pārliecību 
metam dziesmas  ltu uz turpmākajiem 
gadiem! Esam gandarītas, ka Kalsnavas 
pagasta kultūras dzīvē korim „Silvita” ir 
sava loma. Esam pateicīgas par pagasta 
atbalstu ar transportu braucieniem, par  
jauniem tērpiem. Izsakām savu prieku, ka 
korī dziedot, ikdienas rūpes, grū  bas uz 
brīdi atkāpjas, aizmirstas. 

Ja nu kāda dziedātāja vēlas korim 
pievieno  es, labprāt aicinām un gaidām! 
Ticiet, tā ir laimes sajūta būt un dziedāt 
kopā šajā kolek  vā!

Kora dziedātāja Maira Laure
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Baltā stunda Jāņukalnā
Baltā stundā, snieg bal   snieg
Snieg baltas pārslas uz zaļām egles skujām. 
Baltā stundā, mirdz baltas zvaigznes
Mirdz bal  , bal   mums ceļu rādot mājup.

Baltā stundā, zied baltas ledus puķes
Ik katrā mājā radot baltus pārsteigumus.
Baltā stundā viss kluss un balts
Šai stundā baltā, lai prieks mums paliek 
vienmēr balts.

Kaut kas jauns, bet arī sen aizmirs-
tais. Pirmais lielākais pasākums atjauno-
tajās Jāņukalna klubiņa telpās, kur tagad 
saimnieko jaunieši, kas arī  bija iniciatori 
atjaunot šo tradīciju. Ar pieaugušo pa-
līdzību, pasākums iededza daudz baltu 
liesmiņu, kaut uz brīdi, šajās tumši drū-
majās dienās. Izvedot mūs cauri laikiem, 
Mājas gariņš un Rūķis ar Dīvespriecīgo 
(burvju magnēts, kas spēj pievilkt un at-
pazīt visus, kuriem sirdī mīt radošums un 
mīles  ba uz dzimto pusi), radīja sajūtu, 
kā viss ir pamazām šeit tapis. Sākot no 
kluba telpu paplašināšanas sen atpa-
kaļ līdz pat mūsdienām. Pasākumā mūs 
priecēja Kalsnavas senioru deju kolek  vs 
„Jāņukalns”, kura šūpulis  ka kārts  eši 
šeit, pateico  es Dainas entuziasmam un 
mīles  bai uz deju, spējai uzrunāt vecākās 
paaudzes Jāņukalniešus dejot. Jaunie-
šu deju kolek  vs rādīja ko māk, jo arī tā 
pirmsākumi ir meklējami  eši Jāņukalnā, 
mazliet agrāk nekā senioru deju kolek  -
vam, bet  kai mazliet. Un zīmīgi, ka pirmā 
uzstāšanās bija  eši Ziemassvētkos,  ka 
vilkts uz nebēdu bluķis un dzīts projām 
viss nelabais. Un skat, pēc daudziem ga-
diem, lus  gi  ek atkal iedanco   skatuves 
dēļi. Ar savu samtaino balsi mūs apbūra 
Loreta Māliņa, ak  va Madonas novada 
jauniete, kura mācas tepat Madonas 
pilsētas vidusskolā. Tika izspēlēts, izde-
jots cauri laikiem un atmiņām. Paldies 
visiem, kuri rada laiku un iespēju atnākt 
un kopīgi izbaudīt šo vakaru. Dzīvesprie-
cīgo zālē uzrunāja ik katrs, jo visi kādreiz 
ir bijuši tuvu klāt kādam no  kumam, kas 
risinājies klubiņa telpās.

„Kā tagad atceros – dalījās atmiņās 
Rūķis. Mana pirmā uznākšana uz ska-
tuves Jāņukalnā bija jau ļo  , ļo   sen, kā 
mazai meitenei. Bet tās atkārtojās un 
atkārtojās ik pa laikam. Un nu atkal es 
te stāvu. Tam Dzīvespriecīgajam  gan ir 
spēks. Es tagad to  kai tā īs   sapratu. Tas 
atrod ne  kai cilvēkus ar šo darbošanās 
prieku un mīles  bu uz savu dzimto pusi, 
bet arī visus apkārtējos, kuri vēlas, lai viss 

izdotos.”
„Es visus šos gadus vēroju no  ku-

mus, kas risinās šajās vecajās sienās, jau 
no pašiem pirmsākumiem –piebilst arī 
mājas gariņš. Ar katru paaudzi klāt nāk 
kas cits. Bet bū  skākais ir tas, ka sejas 
nemainās,  k vaibs  . Klāt nāk kas nere-
dzēts, bet pēc laika, jau gana ierasts. Un 
ko lai saku es par visu šo, nu „Pilnīgs kos-
moss”.

Un tā  ka svinīgi paziņots jauniešu 

centra Jāņukalnā nosaukums „Pilnīgs 
kosmoss”. Te jāpiebilst, ka  ka rīkots 
konkurss, par atbilstošāko nosaukumu 
jaunizveidotajam centram Jāņukalna jau-
niešiem un pēc aptaujas izvērtējot lielāko 
atbalstu ieguva  eši šis, Kristas Lasmanes 
ieteiktais. Garda kūka, aplausi. Ovācijas. 
Paldies visiem, kas deva iespēju, izbaudīt 
šo jauko gaisotni mazajā klubiņa telpās. 

Avīzes veidotāja Vineta
Foto D. Mažajeva
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Latvijai 101

Ziemassvētku gaidas LVM Kalsnavas arborētumā
Ziemas saulgriežos, kad visdziļāko 

tumsu uzvar gaisma un dienas atkal kļūst 
garākas, latvieši svin Ziemsvētkus. Šie 
bal  e svētki ar svecīšu mirdzumu un dā-
vanām mīļi ne  kai bērniem, bet arī pie-
augušajiem. Šiem svētkiem nav Lieldie-
nu skaļuma un Jāņu draiskulību, bet tos 
mīļus dara baltais klusums un miers, kas 
mīt dabā. Latvijas valsts mežu Kalsnavas 
arborētumā pirms klusā Ziemassvētku 
gaidīšanas laika noslēgušās Radošās ad-
ventes vainagu darbnīcas, kas pa  kamā 

un ģimeniskā atmosfērā kopā aicināju-
šas, kā lielu tā mazu. 

Radošajās darbnīcās brīvā un ne-
piespiestā atmosfērā ikvienam  ka dota 
iespēja izgatavot savu adventes vainagu. 
Advente ir tas laiks, kad ikviens klusām 
gaida pienākam Ziemassvētkus. Tas ir 
laiks, ko pavadīt kopā ar ģimeni. Adven-
tes vainagu darbnīcas šogad ģimenes un 
citus interesentus aicināja arī sestdienās 
un vakaros pēc darba. Darbnīca šogad 
pasēja pavieso  es Rīgā- LVM vēstniecī-
bā, dodot iespēju lielpilsētas steidzīgajā 
dzīves ritmā atrast mirkli sev un mieram 
ko dāvā radošs process. Atmosfērai kopā 
 ka baudīta tēja un radīta pa  kama tu-

vojošo svētku sajūta, klauso  es Ziemas-
svētku dziesmas. 

Darbnīca šogad kopā pulcējusi ap-
meklētājus no Pļaviņām, Madonas, Kal-
snavas, Jēkabpils, Smiltenes un Gulbe-
nes. Gandrīz 300 adventes vainadziņi, kas 
darinā   no dažādiem dabas materiāliem 
raduši savu vietu un ik svētdienu liecina 
par svētku tuvošanos 

Paldies ikvienam, kas atrada laiku, lai 
apciemotu LVM Kalsnavas arborētumu 
un kopā radītu svētku sajūtu. 

Uz  kšanos citās ak  vitātēs. 

LVM Kalsnavas arborētums 
informāciju centra vadītājs Ga  s Teilis

15. novembra vakarā arī Kalsnavā  ka 
atzīmēta Latvijas 101 dzimšanas diena ar 
sirsnīgu koncertu un cilvēku, kuri godam 
nes mūsu pagasta vārdu tālāk pasaulē un 
darbojas nesav  gi tepat uz vietas, godi-
nāšanu. Pasākumu ar savu piedalīšanos 
kuplināja bagātā pašdarbības kolek  vu 
saime. Ar smalki ieturēto dejas soli dāmu 
deju grupa „Magnolija”, līgani vijīgu de-
jas pasniegšanu senioru deju kolek  vs 
„Jāņukalns”, ar trakulību un pārgalvību 
jauniešu deju kolek  vs „Kalsnava”. Bau-
dījām vokālā ansambļa „Vīzija” samtai-
nās, līdz sirds dziļumiem aizkus  nošās 
balsis, sieviešu kora „Silvita” spēcīgo 
skanējumu. Folkloras kopa „Vesetnieki” 
deva īpašu uzmundrinošu noskaņojumu 
un protams paši mazākie kalsnavieši, bija 
sarūpējuši jaukus priekšnesumus. 

Šogad pavisam  ka godinā   divpad-
smit Kalsnavas pagasta iedzīvotāji. Titulu 
goda kalsnavie  s ieguva mūsu ilggadējā 
skolotāja Biruta Jokste, bet Kalsnavas 
lepnuma nomināciju Mažajevu ģimene. 
Ar sirsnības pilniem vārdiem  ka sveik   

visi nominan  .
Nominācija „Kalsnavas lepnums” 

Mažajevu ģimene – Rolands, Madara, 
Dagnija, Dinārs un mazais Kristaps

„Kas ir nepie-
ciešams, lai pama-
nītu iespēju tur, 
kur daži redz vien 
pamazām izzūdo-
šu skaistumu? Kas 
mudina darbo  es 
vietā, kura vairākus 
gadus nav dzirdēju-
si dejotāju, dziedātāju soļus? Vai tā ir šīs 
vietas vēsturiskā nozīmība vai pievilcība? 
Kā nodalīt ES REDZU NĀKOTNI ŠAI VIETAI 
UN CILVĒKIEM no lielas un pelēkas neva-
rības un vienaldzības? Šiem jautājumiem 
ir gājuši un joprojām  iet cauri Mažajevu 
ģimene Jāņukalnā. Ar aizrau  bu katram 
 ek izstās  ta idejas un ieceru bagā  ba, 

kas ir iespējama šajā vietā – kopības gars, 
piederība un iederība, atbalsts un pa-
mazām atgūta  cība savām spējām un 
spēkam. Runājot par Mažajevu ģimenes 
sabiedrisko ak  vitā  , tas ir stāsts par 
personisku vienas ģimenes atbildību pret 

vietu, kur viņi dzīvo, kopj savas ģimenes, 
dzimtu un tautas tradīcijas. Viņi uzņemas 
atbildību un rada iespēju līdzdarbo  es, 
ne  k vien kopā sanākot svētku rei-
zēs, piemiņas dienās, bet arī atjaunojot 
Jāņukalna vecās pagastmājas telpas.”. 
Pārsteigums... gandarījums... asaras..
Tie ir vārdi, kas raksturo piektdienas no-
 kumu Mažajevu ģimenei, kuri šogad 

ieguva godam nopelnīto nomināciju Kal-
snavas lepnums 2019. „Paldies visiem, 
kas mūs atbals  ja! Īpaši paldies sakām 
Ga  m Teilim par atbalstu un iespēju da-
rīt!”

Nominācija „Goda Kalsnavie  s” 
„Par mūža ieguldījumu izglī  bas un kul-
tūras jomu a   s  bā Kalsnavā” Biruta 
Jokste

„Kurš kalsna-
vie  s gan nezin sko-
lotāju Biru  ņu, vai 
Joks   . Bijusī kultū-
ras darbiniece, sko-
lotāja, skolas direk-
tore Kalsnavas skolā. 
Audzēkņi piemin ar 
labiem vārdiem – 
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jauka, sirsnīga, bet arī s  ngra un taisnīga. 
Izaudzinājusi, mācījusi  daudzas kalsna-
viešu paaudzes. Izpalīdz ar savu padomu 
un darbu mūsu skolotājām Kalsnavas 
pamatskolā vēl joprojām. Vienmēr smai-
dīga, labsirdīga.”. Daudzo sveicēju rindas 
apliecināja cik mūsu pagastā vēl jop-
rojām ir iemīļota, apbrīnota un godāta 
mūsu skolotāja. Saviļņojums, prieka un 
apmulsuma asaras te mijās ar laba vēlē-
jumiem un skaistajiem ziediem, kas  ka 
dāvinā   no sirds.

Nominācija „Goda Kalsnavie  s” 
„Par pilsonisko un sabiedrisko ak  vitā-
  , ilggadēju un sasniegumiem bagātu 

darbu Kalsnavas labā.” Linda Ūdre-Riz-
ga 

„Ar savu ilgstošu 
un mērķ  ecīgu darbī-
bu Linda ir padarījusi 
mūsu ikdienu piepil-
dītāku. Viņa ir lielisks 
piemērs mūsu pa-
gasta un visa novada 
iedzīvotājiem- darbo-
 es brīvprā  gi un būt 

lielā mērā pašiem, 
kas var visu izlemt, kas no  ek savā pagas-
tā. Cilvēks, kas savu darbu cenšas un dara 
ar vislabākajiem nodomiem, ieliekot tajā 
daļu no sevis, lai gala rezultāts būtu izcils. 
Linda ar savu darbību ir piemērs visiem 
būt savas valsts, savas zemes, savas vie-
tas patrio  em.”

„Droši vien 12 gadus atpakaļ, kad 
gāju mājās no vasaras darba pirmsskolas 
izglī  bas iestādē, man Dievs stāvēja aiz 
muguras. Paldies direktorei Guntai, ka 
nenobijās un paņēma mani – „kaķi mai-
sā” . Tā sākās manas darba gaitas Kalsna-
vā- pamatskolā un drīz pēc tam Kalsnavas 
jauniešu centrā.

Vislielākais paldies maniem brīniš-
ķīgajiem kolēģiem biedrībā „Kalsnavas 
jaunieši” par palīdzību, uzmundrinājumu 
un iedvesmu.  Paldies manai ģimenei 
par sapratni un atbalstu Paldies mīļajai, 
skaistajai, zaļajai Jaunkalsnavai, kas mu-
dināja darīt un pilnveidot tās piedāvātās 
iespējas. Pateicos  em cilvēkiem, kas uz-
raks  ja  k labus vārdus. Ir pa  kami, ka 
mūsu darbus kāds pamana, novērtē un 
to arī pasaka, tādējādi uzlādējot bateri-
jas jaunām lietām. No visas sirds PATEI-
COS Paldies Kalsnavas pagasta pārvaldei 
par  k augstu darba novērtējumu!

Vairāk darīt, mazāk runāt, bet ja ru-
nāt, tad nevis par cilvēkiem, bet vairāk 
AR cilvēkiem un izturies pret ci  em tā, kā 
tu gribētu, lai izturas pret tevi, un apmai-
nies ar šo pozi  visma enerģiju!”

Atzinība „Par nesav  gu darbu me-
dicīnas nozarē.” Ingrīda Šuste

„Mūsu pagastā 
Ingrīdiņa ir visatsau-
cīgākais un labsirdī-
gākais medicīnas dar-
binieks. Jebkurā brīdī 
sazvanāma, var izru-
nā  es par sasāpēju-
šām veselības problē-
mām, gan privātajām 
lietām. Neesmu sastapusi  k pieejamu 
un cilvēcisku mediķi.”  Ja varu atvieglot 
kādam ciešanas vai remdēt kāda sāpes 
vai palīdzēt kritušam putnam atkal  kt 
atpakaļ ligzdā, tad mūžs nav bijis velts. 
Ar šiem Dinemones vārdiem, vēlāk, pēc 
pasākuma, savu uzrunu pagasta iedzī-
votājiem nosū  ja mūsu visu iemīļotā un 
cienītā mediķe Ingrīda Šuste.

Paldies Tev mana Kalsnava, kuru par 
savu saucu jau 36 gadus.Šī ir vieta, kur 
saule ir ar mums ilgāk, iekams noriet, 
putni dzied trakāk un krāšņāk zied puķes 
...  e ir lauki, kur vasarās staigāt basām 
kājām ...tur ir burkānu, zirņu un gurķu 
vagas un krēsls, kur pasēdēt pēc dienas 
skrējiena.

Paldies mīļie kalsnavieši par novēr-
tējumu, paldies manai ģimenei, kolēģēm 
ĢĀP, Vairiņai ar savu komandu – Jūs esat 
kā eņģeļi, kas palīdz piecel  es un atgādi-
nāt, ka vajag lidot.

Atzinība „Par godalgo  em sasnie-
gumiem, sagatavojot skolēnus mācību 
olimpiādēm gan vietējā, gan vals  skā 
mērogā un ak  vu darbību Kalsnavas 
kultūras dzīvē” Vita Priede

„Cilvēks, kuram 
svarīgs ir skolas, pa-
gasta vārds Latvijā. 
Skolotāja ir ak  va, ra-
doša, talan  ga. Pie-
dalās un vada pasā-
kumus, mo  vē skolē-
nus sasniegt augstus 
rezultātus. Skolēni 
ir ieguvuši daudzas 
godpilnās vietas da-
žādos konkursos, olimpiādēs. Vita ir at-
vērta dažādām novitātēm, atsaucīga, iz-
palīdzīga, pozi  va, prot cilvēkos pamanīt 
labo.” „Paldies visiem, kas šovakar man 
dāvāja skaistos ziedus, mīļos vārdus. Pal-
dies manai ģimenei, kas vienmēr un visur 
atbalsta mani”

Atzinība „Par atbildīgu, radošu un 
profesionālu pedagoģisko darbu Kal-
snavas pamatskolā.” Sandra Kukāre

„Skolotāja ir ļo   radoša, ar augstu 
atbildības sajūtu. Vienmēr ar sirdi un 

dvēseli iesaistās visās 
ak  vitātēs. Rūpējas 
par skolas vizuālo tēlu, 
izgatavojot ļo   oriģi-
nālas un skaistas deko-
rācijas. Ikdienas darbā 
pamana skolēnu pozi-
 vās puses, talantus. 

Mudina skolēnus pie-
dalī  es dažādos konkursos, olimpiādēs, 
kur skolēni arī gūst labus panākumus.” 
„Paldies visiem par mana darba  k aug-
stu novērtējumu. Paldies visiem vecā-
kiem, kas atbalsta savus bērnus un tāpēc 
mums kopā sanāk vēl labāk, nekā ja mēs 
darbotos atsevišķi. Paldies visiem, kas 
vienmēr ir man līdzās, kad tas visvairāk ir 
vajadzīgs”

Atzinība „Par milzīgu devumu Jau-
niešu deju kolek  va  „Kalsnava” izaugs-
mē.” Zane Cakule

Bijusī jaunie-
šu deju kolek  va 
„Kalsnava” vadītāja 
„Zane, kaut arī nav 
Kalsnaviete, daudz 
sniegusi Kalsnavas 
kultūras dzīvē. Vai-
rākus gadus vadījusi 
Jauniešu deju ko-
lek  vu „Kalsnava” 
paceļot kolek  va kvalitātes vēl nebijušā 
līmenī. Zane bija īstens sava darba pat-
riots, veltot kolek  vam lielu enerģiju 
un zināšanu krājumu. Zane, ar kolek  va 
vēsturē vēl nebijušu skates vērtējumu, 
kolek  vu aizveda uz Dziesmu un deju 
svētkiem. Svētkos kopā piedzīvotais deva 
vēl lielāku enerģiju kopīgu ieceru radī-
šanai- sadancim „Duni dejā”, kopīgi iz-
dzīvots arī Zanes diplomdarba koncerts, 
dažādi deju izbraukuma pasākumi. Kaut 
arī Zane kolek  va vadīšanu nodevusi ci-
tai vadītajai, viņas pēdas ir jūtamas, gan 
emocionālā, gan taustāmā veidā- nupat 
kā kolek  vam uzdāvinā   astoņi Zanes 
darinā   Vidzemes vainagi, kas priecēs 
gan pašus dejotājus, gan ska  tājus. Zane 
deva spārnus, lai kolek  vs lidotu vēl ne-
bijušā augstumā.”

Atzinība „Par uz  cību dejai, iegul-
dīto nesav  go darbu, vadot kolek  vus, 
lai Kalsnavas vārds skanētu tālu.” Aija 
Kreile

„Cilvēkam dzīvē ir dažādas intereses, 
aizraušanās, hobiji, aicinājums. Taču ne 
vienmēr šīs intereses ir patstāvīgas un 
noturīgas. Bet ir cilvēks, kuram dzīves 
sastāvdaļa, viņa aicinājums - deja ir jau 
daudzu gadu garumā. Tā ir mūsu Aija. Jau 
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18 gadus Aija ir mūsu 
kolek  va sirds un 
dvēselīte. Tik daudz 
pašatdeves,  k daudz  
uzņēmības un pacie-
 bas Aija ir atdevusi 

mūsu kolek  vam!  
Un ne  kai mums, 
bet vēl četriem deju 
kolek  viem mūsu un 
kaimiņu pagastos. 
Mēs lepojamies ar Aiju, par viņas uz  -
cību dejai, par viņas ieguldīto nesav  go 
darbu, vadot kolek  vus, lai Kalsnavas 
vārds skanētu tālu. Paldies, Aija, ka tu 
mums esi!” 

„Gods kalpot dejai”.
Atzinība  „Par nesav  gu darbu me-

dicīnas nozarē.” Katrīna Krūmiņa
„Vienmēr atsaucīga, izpalīdzīga un 

ļo   zinoša speciāliste savā jomā. Nekad 
neliegs padomu, ieteiks labāko, izvērtē-
jot situāciju. Laipna un smaidoša, pre-
 mnākoša, kas veicina cilvēkus iegriez-
 es arī ap  ekā, tepat mūsu pagastā. Īsts 

paraugs, kādam ir jābūt cilvēkam darbā 
ar  k dažādām cilvēku grupām, kas ikdie-
nā  mēdz apmeklēt ap  eku.”

Atzinība  „Par nesav  gu, pašaizlie-
dzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu 
ēdināšanas jomā.” Valda Tračuma

„Laipna, atsaucī-
ga un jauka pavārīte. 
Viņa savā privātajā 
dzīvoklī šogad atvēra 
ēdnīcu. Ir prieks un 
gandarījums, ka var 
paēst siltas un gar-
šīgas pusdienas gan 
vietējie iedzīvotāji, 
gan strādnieki, gan 
garāmbraucēji. Ir iespēja arī pieteikt da-
žādu ēdienu pasū  jumus gan ikdienā, 
gan svētku reizē.” „Vai viss tas no  ek ar 
mani? Tādas sajūtas man bija atklāšanas 
dienā un tagad ir tas pats. Es stāvu tā kā 
mazliet malā un vēroju, un jā es esmu 
tā, kura ir ierauta no  kumu paša centrā. 
Paldies par šo novērtējumu. Paldies par 
skaistajiem ziediem. ”

Atzinība „Par nozīmīgu ieguldīju-
mu pagasta apkārtējās vides sakārto-
šanā un Kalsnavas vārda nešanu ārpus 
pagasta robežām.” Krūmiņu ģimene – 
dārzniecības „Zītaru ziedi” saimnieki

„Ļo   iepriecina, ka mums pagastā ir 
jauna ģimene, kas nodarbojas ar ziedu 
un garšaugu stādu audzēšanu. Ar savu 
nodarbošanos viņi Kalsnavas vārdu nes 
arī ārpus pagasta robežām. „Zītaru zie-
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dos” izaudzē  e stā-
diņi  vasarā  izdaiļo 
Kalsnavas pagastu un 
ne  kai.” 

„Paldies visiem 
sveicējiem. Bijām 
mazliet pārsteig  , ka 
mūsu darbs ir novēr-
tēts  k pama  gi. Uz-
aicinājums uz pasā-
kumu nāca  ešām negaidīts, bet protams 
ir arī gandarījums, ka  ekam novērtē   un 
tas dod s  mulu rūpīgi turpināt iesākto”

Atzinība  „Par ilggadēju un nesav-
 gu ieguldījumu kultūras jomā, bērnu 

raitā deju soļa a   s  bā   un Kalsnavas 
pagasta vārda popularizēšanā novada 
un Latvijas mērogā” Nora Kampe

„Kultūras dzīves 
sirds un dvēsele, ideju 
ģenerators. Persona 
ar augstu atbildības 
sajūtu pret saviem 
darba pienākumiem. 
Gadu no gada rada 
un veido dzīvību Kal-
snavas pagastā. Ar 
visu savu sirdi nodot 
savas zināšanas Kal-
snavas iedzīvotājiem. 
Sirsnīga, mērķ  ecīga, vienmēr pozi  va. 
Saprotoša, izpalīdzīga, radoša un atsau-
cīga. Ar katru šūniņu mīl Kalsnavu, lielu 
dzīves laiku velta vienīgi Kalsnavas a   s-
 bai.” „Paldies, kalsnavieši, par izteikto 

Atzinību! Jāatzīst, ka šāds novērtējums 
uzliek par pienākumu kļūt vēl labākai un 
radošākai! Paldies par skaistajiem zie-
diem un labajiem vārdiem. Vislielākais 
Paldies maniem mīļajiem Anda Anna 
Kampe un Kalvis Kampe, Gunta Š  kova.”

Pasākuma svinīgā daļa izskanēja 
mijo  es smiekliem, sveicieniem un pat 
prieka un apjukuma asarām. Sirsnīgs, 
emocijām bagāts vakars. Kā katru gadu 
arī šogad visus nominantus bija ieteiku-
ši pagasta iedzīvotāji, saskatot šajos cil-
vēkos tās iezīmes, kāpēc  eši viņi ir  e, 
kuri ir pelnījuši  kt godinā   šādos pasā-
kumos. Un tāpēc nekurnēsim vēlāk pa 
kak  em, bet droši, citus gadus, ieteiksim 
tos, kuri jūsuprāt ir pelnījuši atzinību par 
nesav  gu darbošanos pagasta labā, gan 
veicinot Kalsnavas vārda skanējumu arī 
ārpus pagasta robežām.

Materiālu sagatavoja avīzes 
veidotāja Vineta

Madonas novada pašvaldības apbalvo-
jumu ceremonijā, kas no  ka 15. novembrī 
Madonā, mūsu pagasta jaunie  s Ga  s Teilis 
saņēma pateicības rakstu „Par radošu inicia-
 vu Madonas novada jaunatnes darba a   s-
 šanā”

Maza mana tēvu zeme –
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvu zeme –
Divu roku siltumā.

Īpašu svētku laikā, īpašs „paldies”. 
Mana Madona, Mana Kalsnava prieks būt 
un radīt.

Paldies Madonas novads par novērtējumu.

Kluss… un ieskanas durvis kā vienmēr.
Tik kluss – ka vēlētos apstā  es reiz.
Viss kluss. Un, pieverot acis, vien liekas.
Ka klust viss uz šīs pasaules.
Nāk Jaunais gads, nāk egļu smarža liega,
Un viegli baltas pārslas slīd.
Bet sirdi nevar iepu  nāt sniegā,
Tai jāiet lielus sapņus piepildīt.

Novēlam,  lai prieki un cerības vijās ar laimi, lai mīles  bu ik 
katram, kāda spoža zvaigzne klusi sirdī  dedz, lai veselības 
rūķī  s pa varavīksnes  ltu, visas mūsu nedienas projām nes.

Pagasta medicīnas darbinieki

Tu domās paliec viens ar sevi-
No mūža gads ir aizvadīts.
Tā stunda klāt, kad gadi mijas,
Tu brīdi sevī raugies kluss:
Vai Tavas dienas pilnas bija? 
Tā stunda klāt, kad gadi mijas,
Ceļš aicinādams tālāk vijas
Un paver jaunus apvāršņus…

Gadu mijas dāvana katram ir iespēja mainī  es – vairāk  cēt sev 
un savai veiksmei!
Vēlam pagasta iedzīvotājiem sniegotus un baltus gada nogales 
svētkus! Lai katrā mājā gaiši deg sveču liesmiņas, smaržo pīrāgi 
un piparkūkas, sirds sildās no tuvu cilvēku smaida un mīļuma!  

Sociālā dienesta darbinieces Aina un Ilona

s.

ga,



8 Kalsnavas avīze  2019. gada  novembris – decembris

Paldies visiem 55 dalībniekiem un 
prāvam līdzjutēju bariņam, kuri izvēlējās 
būt šeit un piedalījās “Skrējienā apkārt 
Jaunkalsnavai”. Paldies vecākiem par  k 
kuplu pašu mazāko dalībnieku skaitu. 
Prieks, ka ak  vs dzīvesveids ģimenē vē-
rojams paaudzēs. Kā noskaidrojām- šo-
dien bija jubilejas skrējiens, pirms 20 ga-
diem- 2000.gadā, šo skrējienu Kalsnavā 
aizsāka sporta skolotājs Helmuts Polis un 
pasākumu organizatore Nadja Niedrīte. 
Šī noteik   ir bijusi lieliska inicia  va, kuru 
turpinām no gada uz gadu. Dalībnieki 
bija ieradušies no Kalsnavas, Madonas, 
Pļaviņām, Cesvaines, Rīgas, Liepājas un 
pat Izraēlas.

Skrējiens nav uz rezultātu, tomēr 3 ātrā-
kos katrā grupā suminājām ar nelielām 
piemiņas balviņām. Par to jāteic paldies 
biedrībai „Kalsnavas jaunieši”.
Ātrākie katrā grupā:
2 – 9 gadi (700 m) – 20 dalībnieki
1.v. Anete Vin  ša, Henrijs Akmens
2.v. Lote Ošlapa, Kristers Sokolovs
3.v. Eleonora Anna Bašķere, Kristers Me-
žaleons
10 – 15 gadi (3,4 km) – 8 dalībnieki
1.v. Līga Valdmane, Dāvis Vin  šs
2.v. Ralfs Puzāns
3.v. Jānis Valdmanis
15+ gadi (3,4 km) – 27 dalībnieki
1.v. Amanda Mažajeva, Guy Sabo Bar 
(Izraēla)
2.v. Elīna Svilpe, Mareks Ezeriņš
3.v. Linda Ūdre-Rizga, Mār  ņš Sārs

Liels prieks, ka šogad skrējējiem pie-
pulcējās arī soļotāji – ovācijām skanot un 
paldies sakot, sagaidījām fi nišā Ingu Til-
henu un Mār  ņu Šulmani!

Paldies Kalsnavas pagasta pārval-
dei par fi nansiālu atbalstu, katram da-
lībniekam svētkos dāvinājām piemiņas 
medaļu. Paldies SIA “SLB” (Gulbenē) 
par opera  vu darbību, dalībnieku skaits 

Skrējiens apkārt Jaunkalsnavai

bija negaidī   liels, nācās pasū  t papil-
dus medaļas, par ko mums ir  kai liels 
prieks!

Paldies visiem dalībniekiem un pa-
teicība trases brīvprā  gajiem palīgiem, 
Latvijas dzimšanas dienas rīts iesākās 
ak  vi. Malači! Noteik   turpināsim tra-
dīciju arī nākamgad!  

Ga  s Rizgis,
sporta darba organizators
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Biedrībai Kalsnavas jaunieši, iegūstot 
Madonas novada pašvaldības NVO pro-
jektu konkursa fi nansiālu atbalstu 1265,00 
eiro apmērā izdevies uzsākt īstenot projek-
tu „Varam, ja kopā darām!”. Šobrīd rit jau 
divpadsmitais biedrības darbības gads un 
biedrība dod savu ieguldījumu visu paau-
džu pagasta iedzīvotāju vajadzībām. Bied-
rībā darbojas ak  vie Kalsnavas pagasta 
jaunieši, kuri kā brīvprā  gā darba veicēji 
palīdz īstenot dažādas inicia  vas, kuras uz-
labo rekreācijas iespējas mūsu pagastā.

Projektā risināmā problēma – tas, ko 
mēs spējam ietekmēt – vai vieta sakopta un 
ērta. Šobrīd ir izveidota peldvieta, estrāde 
un atpūtas vietas, bet trūkst nelielu „knifi -
ņu”, kas piesais  tu šai vietai arvien vairāk 
cilvēku. Vēlamies pakāpeniski pilnveidot, 
iekārtot un izveidot vietu, kur pulcē  es 
pagasta iedzīvotājiem, novadniekiem un 
novada viesiem, īpaši akcentējot ģimenes 
ar bērniem, tādā veidā nododot mūsu Kal-
snavas vēstures mantojumu no paaudzes 
paaudzē.  Mūsu labsajūta ir atkarīga ne  -
kai no  rības, bet arī apkārtējo uzvedības 
un a   eksmes – tātad svarīga ir ikviena un 
visu kopā uzturētā mo  vācija un vēlēšanās 
vidi  saglabāt, uzturēt un pilnveidot.

Biedrība „Kalsnavas jaunieši” vienmēr 
uzsvērusi un akcentējusi rūpes par Kal-
snavas pagasta teritoriju, tās a   s  šanu 
ar dažādām iespējām pavadīt brīvo laiku. 
Šī projekta ietvaros galvenais akcents likts 
uz Jura Alunāna parku, a   stot to un rodot 
arvien jaunus, aizraujošus brīvā laika pava-
dīšanas piedāvājumus, veidojot kvalita  -
vu, visos gadalaikos izmantojamu, cilvēka 
a   s  bu veicinošu, krea  vu, izzinošu un 
veselību uzlabojošu apkārtējo vidi, tās ra-
dīšanā iesaistot pašus iedzīvotājus.

„Viens sapnis ir piepildījies, pamazām 
 ek veidots Alunāna parks Jaunkalsnavas 

centrā par pulcēšanās vietu pagasta ie-
dzīvotājiem, par vietu, kur gribās iziet pa-
staigā ar ģimeni, par vietu, uz kuru aizvest 
draugus, par vietu ar kuru gribam un varam 
lepo  es. Mēs katrs cenšamies radīt mājīgu 
vidi savā personīgajā telpā. Mēs meklējam 
radošas idejas un izvērtējam fi nanšu iespē-
jas, lai piepildītu savus sapņus par ērtu un 
arī skaistu dzīvi.  Arī publiskā telpa, ņemot 
vērā gan īpašum  esības, gan atrašanās vie-
tu, gan vēsturisko nozīmību un personisko 
iesais   un ieinteresē  bu, prasa  kpat lielu 
darbu. Projekts sekmē pilsonisko līdzdalī-
bu publiskajā telpā, dialogu un informāci-
jas apmaiņu, kā arī pilsoniskās sabiedrības 
a   s  bu. Lai mēs labi justos publiskā vietā, 

„Varam, ja kopā darām!” 

sarīkojumā vai atpūtas pasākumā, ir daudz 
priekšnosacījumu.” Projekta sadarbības 
partnere bibliotēkas vadītāja Iluta Puzāne.

Projekta “Varam, ja kopā darām!” ie-
tvaros Jura Alunāna parkā uzstādītas 10 
planšetes ar sacerētām teikām un nostās-
 em par Kalsnavu, ko veidojuši Kalsnavas 

pamatskolas audzēkņi, lai parka apmek-
lētājiem būtu interesants gan izglītojošais 
moments, gan interese par to, kas tad būs 
takas turpinājumā, tādā veidā veicinot kus-
 bas un veselīgu dzīvesveidu- staigāšanu.

Jau pavasarī  ks izveidota sajūtu taku 
parkā 20m garumā ar 20 dažādiem sajūtu 
metriem,  ar domu, ka tā  ks papildināta, 
atstājot katrai pagasta iestādei un katrai 
pamatskolas klasei 1m laukumu, kuru vi-
ņiem būs jāpiepilda ar savām „sajūtām”. 
Vai jūs esiet gatavi iesais   es un veikt 
darbiņus, kas no mums neprasītu daudz, 
bet padarītu mūsu ikdienas dzīvi pagastā 
skaistāku, ērtāku, ar ko varētu lepo  es vai 
vienkārši klusi paveikt labu darbu - kādam 
citam nepaceļamu?

Iedzīvotājiem pa  k „vieglākie ceļi”, 

īpaši jauniešiem, tādēļ vēlamies parku vei-
dot pieejamāku no BJIC „UP’s” ēkas,  eši 
pre   ēkai izveidojot kokos iekarinātu pār-
eju pāri Vesetas vecupei, tādā veidā nodro-
šinot  ešu piekļuvi parkam. 

Pavasara sākumā Kalsnavas pagasta 
iedzīvotājus aicināsim uz iedzīvotāju foru-
mu „deju pikniks”, lai kopā diskutētu par 
mūsu pagasta iespējamajiem a   s  bas vir-
zieniem dažādās jomās. 

Paldies ikvienam, kam rūp mūsu pa-
gasta tēls, ikvienam, kas iesais  jies projek-
ta tapšanā. Īpaša pateicība Kalsnavas Īpa-
šumu uzturēšanas nodaļas darbiniekiem 
un vadītājam Mārim S  prajam, Kalsnavas 
pagasta bibliotekārei Ilutai Puzānei un Kal-
snavas pamatskolas latviešu valodas skolo-
tājai Vitai Priedei un skolēniem par radoša-
jiem darbiem. Pateicība Madonas novada 
pašvaldībai par fi nansiālo atbalstu. Paldies 
Indrai Kārkliņai par atbalstu.

Varam, ja kopā darām! 

Projekta vadītāji – 
Linda Ūdre-Rizga, Ga  s Teilis
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Skaista zied kapsē  ņa
Dzelteniem ziediņiem;
Kā tā skais   neziedēja,
Pilna dārgu dvēselīšu.

Mūžībā aizgājuši
Juris Rutkovskis, 
85 gadu vecumā
Biruta Kalniņa, 
95 gadu vecumā
Lucija Romanova, 
89 gadu vecumā
Gunārs Šmits, 
74 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

21.12. 11:00 Eglīte vismazākajiem kalsnaviešiem. Kalsnavas kultūras namā, 
Vesetas ielā 8.  Ieeja bez maksas.

21.12. 

18:00 Ziemassvētku koncerts “Gads ir balts no abiem galiem” , 
izdziedās Lubānas k.n. jauktais vokālais ansamblis “NAKTSPUTNI”, 
vadītāja Rudīte Kolāte. Kalsnavas kultūras namā, Vesetas ielā 8. 
Ieejas maksa: 3,- EUR.

22.12.

13:00 Ziemassvētku pasākums kalsnaviešu vecākajai paaudzei. Svētku 
noskaņu radīs Saikavas ama  erteātris  un Praulienas jauktais koris. 
Dejot prieku radīs Kalsnavas muzikāli radošā apvienība. 
Līdzi ņemt labu garastāvokli un groziņu!
 Kalsnavas kultūras namā, Vesetas ielā 8.  Ieeja bez maksas.

25.12.

22:00 Ziemassvētku Balle ar grupu “Ķirmji”, /ar groziņiem un labu 
garastāvokli, galdiņus pieteikt pie kultūras nama darbiniecēm – 
26490710 vai 26638586/. Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkas 2. st. zālē, 
Pārupes ielā 2. Ieejas maksa: 3,- EUR.

31.12.

23:55 Aicinām uz svētku salūtu pulcē  es uz lielā krustojuma pie centra 
dīķa. Sagaidīsim Jauno gadu kopā!
Ja ir iegādā   privā  e salūtu komplek  , tos varēs izšaut, lai prieks gan 
pašiem, gan ci  em!
Lai Jaunajā gadā piepildās tas, kas vecajā meklēts un neatrasts!

28.12. 18:00 FILMA “Jaungada taksometrs 2”.  Kalsnavas kultūras namā, 
Vesetas ielā 8. Ieejas maksa: 3,- EUR.

21 12 11:00 Eglīte vismazākajiem kalsnaviešiem. Kalsnavas kultūras namā, 11:00 Eglīte vismazākajiem kalsnaviešiem Ka

Pasākumu afi ša


