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Vilkupīte Tavi smiekliņi
Kā zvaniņi zili viole  .
Nozvana dzidri,
Pilni ar rasu,
Un nobirst pār mani.
Tā – mana varavīksne.

Sveicam
Diānu Poļakovu un Jāni 
Bērziņu ar dēliņa Rainera 
nākšanu pasaulē
Maiju Paegli-Krūmiņu un 
Ilvaru Krūmiņu ar dēliņa Klāva 
piedzimšanu.

Mazā Vilkupīte savu 
tecējumu sāk netālu no 
Spīganas no maza avo  -
ņa, savu ceļu ir nosprau-
dusi taisnu, nemetot ne 
cilpas, ne līkumus, jo savā 
ceļā nenākas sa  kt kal-
nus un ielejas. Tā mierīgi 
tek netālu no dzelzceļa 
savācot sevī tuvējo nova-
dgrāvju ūdeņus un metot 
strauju līkumu pirms Ste-
pēm savus ūdeņus klusi 
iepludina Vesetā. Tās ceļš 
neved gar s  pri apdzīvo-
tām vietām, bet vairāk 
pa mitrām, purvainām 
vietām un  kai re   kurš 
zina par šīs mazās upītes 
tecējumu.

Taurupīte
Taurupīte ir Savītes 

labā krasta 4 km garā 
pieteka, vijo  es  kai caur 
tumšiem egļu mežiem, 
gravām, kur var pazau-
dēt dūks   zābakus. Me-
tot līkumus un cilpas, kā 
jau tas raksturīgi mūsu 
pagasta mazajām upī-
tēm. Uzņemot sevī meža 
mutuļojošos strautus, 
meža pļaviņu tērcītes, 
saulītē  kai iznākot vietā, 
kur ietek Savītē. Sākas no 
maza avota aiz Treikaiņu 
mājām un tur arī mazliet 
pagozējas saulītē, bet tad 
žigli mežā un prom.

Ziemassvētku rītā jāceļas agri, lai 
visu gadu varētu agri celties un 
neaizgulētos
Ziemassvētku naktī jāēd deviņas 
reizes pēc kārtas, tad nākošais 
gads būs bagāts
Ziemassvētku vakarā velk ar 
krītu uz visām durvīm krustus, 
tad ļaunais gars iet prom (netiek 
iekšā)
Lai naudas netrūktu, tad 
Ziemassvētkos nedrīkst visu 
naudu izdot
Ja pirms Ziemassvētkiem daudz 
sniega, pirms Jāņiem būs daudz 
lietus
Ziemassvētku vakarā vajag visas 
lampas sadegt, lai Laimīte redzētu, 
kur staigāt
Ja Ziemassvētku naktī debesis 
zvaigžņotas, tad nākamajā gadā 
būs laba raža, turpretī apmākušās 
debesis sola neražu
Ziemassvētku naktī svešinieki nav 
jāpatur mājā
Ziemassvētku vakarā jālej bļodā 
ūdens, jāiepilina divi pilieni sveču 
tauku un jāsamaisa. Ja pilieni saiet 
kopā, tad pāris precēsies, ja ne – 
tad izšķirsies
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Interesantās aktivitātes PII „Lācītis Pūks” 
Ar interesantām ak  vitātēm ir aizri-

tējušas Ekoskolu Globālās Rīcības dienas 
mūsu  PII „Lācī  s Pūks”.

Rīcības dienas sākām ar sava bērnu-
dārza apkārtnes sakopšanu – gan bērni, 
gan darbinieki piedalījās „Lapu talkā”.

Ak  vitātē „Ēdam atbildīgi” bērni 
kopā ar audzinātājām pē  ja, kā sama-
zināt atkritumu rašanos – mizoja, svēra 
dārzeņu un augļu mizas, un tās  izmeta 
komposta kaudzē, lai pavasarī atkal ie-
stādītu ķirbjus. Jo  e pagājušā vasarā uz 
komposta kaudzes bija izauguši vareni!

No āboliem bērni un audzinātājas ga-
tavoja veselīgu saldo našķi – cepeškrāsnī 
ceptus pildītus ābolus.

Pateico  es vecāku ak  vitātei un sa-
pratnei,  ka pagatavo   un uzšū   maisiņi 
no lietota apģērba. Vecāki, kuri bija iera-
dušies uz kopsapulci,  ka iepazīs  nā   ar 
Rīcības dienu ak  vitātēm, kā arī varēja 
aplūkot pagatavoto auduma maisiņu iz-
stādi. 

Bet bērni mācījās šķirot atkritu-
mus – grieza, līmēja, šķiroja attēlus at-
tiecīgas krāsas „konteineros”.

Mār  ņdienu iedimdināja un ierībinā-
ja sagatavošanas grupas bērni, saģērbu-
šies ķekatnieku maskās, devās apciemot 
citu grupu bērnus. Kopā skandinājām 
tautas dziesmas par Mār  ņiem, gājām 
rotaļās, minējām mīklas.

PII „Lācī  s Pūks” metodiķe
   Z. Putna

Rit dienas, mēneši un gadi.
Uz zemes mainās gada laiki.
Tu, cilvēk, savu mūžu vadi
Kā mācēdams, lai kādi laiki.

Ir labi, ja Tev pie  ek spēka
Caur ērkšķiem īsto ceļu rast.
Bet nebūs arī liela brēka,
Ja necelsi, ko nevar nest.

Visiem labs Tu nebūsi nekad,
Lai kā to censtos panākt dzīvē.
Bet saprast varēsi vien tad,
Kad būsi viens ar grūto brīdi.

Tad esi s  prs savā garā,
Jo uzklausīs Tevi  kai retais.
Varbūt būs izdevīgi kādam
Tavs strupceļš neatrisināmais.

Ir jābūt cerībai, kas pēdējā
Un varbūt viss var mainī  es.
Tu noliec bēdu Dieva ziņā,
Lai mierinājums var iestā  es.

Sk. Beļicka
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Novembris bija pasākumiem bagāts 
mēnesis. Viens no šādiem pasākumiem 
bija elektrifi kācijai vel    lasījumi. Ne par 
vel   mūsu pagasts  ka izvēlēts šāda pa-
sākuma organizēšanai, jo  eši mūsu pa-
gastā atrodas un vēl joprojām darbojas 
Aiviekstes HES, kas ir bijusi 20 gs. 30-to 
gadu lielākā hidroelektrostacija, līdz  ka 
uzcelts Ķeguma HES. Tikai žēl, ka mūsu 
pagasta iedzīvotāji ļo   kūtri, kārtējo reizi, 
izmantoja šo vienreizīgo iespēju iepazīt 
kaut ko sev  k zināmu un tanī pat laikā 
atklāt ko jaunu. Bet Kalsnavas pamatsko-
las vecākās klases malači, izmantoja šo 
doto iespēju.

Interesan   un ar lepnumu, pārstā-
ve no Latvenergo koncerna Enerģē  kas 
muzeja Ginta Zālīte stās  ja par elektrības 
aizsākumiem Latvijā. Rīga ir bijusi viena 
no pirmajām pilsētām Bal  jā kur apgais-
mošanai ir sākta izmantot elektrība, pat 
Berlīnē, Londonā, Tallinā un Viļņā tas ir 
no  cis pāris gadus vēlāk. Rīgas 700 gadus 
sagaidot,  ek palaista elektriskā tram-
vaja līnija. Šo elektrību saražoja termo-
elektrostacijas, bet jau 1901. gadā  ek 
uzcelts pirmais HES Smiltenē un tad pēc 
vairākiem gadiem arī Aiviekstē. 

Elektrifi kācijai veltīti lasījumi
Tālāk  ka dots vārds Ilgai Meijerei 

no Gulbenes novada mākslas un vēstu-
res muzeja. Re   kurš mūsu laikos zina, ka 
Litenē  ka būvēta arī ir pastāvējusi pā-
ris gadus spēkstacija. Šī spēkstacija upju 
enerģijas izmantošanas plāna ietvaros 
uz Pededzes upes, kas apgādātu ar elek-
troenerģiju Balvu, Alūksnes un Gulbenes 
rajonus, bet jau no paša sākuma nav ve-
dies ar celšanu, tad trūkst materiālu, tad 
darbaspēka. Veicot rakšanas darbus, ek-
skavatorists izracis  kai papīros noteikto 
smilšu daudzumu un aizbraucis, bet esot 
vajadzējis vēl rakt, ko arī uzskata par ne-
laimes cēloni, nestabilo pamatu, kuru 
pavasarī plosta baļķi laižo  es lejā no aiz-
sprosta izsituši, liekot sabrukt spēkstaci-
jai. 

Ar lielu aizrau  bu par Aiviekstes HES 
celtniecību un nākotnes plāniem pastās-
 ja Indulis Zvirgzdiņš no Madonas no-

vadpētniecības un mākslas muzeja. Mēs 
visi zinām, ka Aiviekstē  ka ražota un vēl 
joprojām  ek ražota elektrība, bet ir biju-
ši arī ci   papildus plāni, izveidot bertolē 
sāls ražotni ( tā ir viela domāta sērkociņu 
un spridzekļu ražošanā), kā arī papīrfab-
riku, jo stacija varēja saražot daudz ener-

ģijas.
Lilija Jakubenoka no Aizkraukles vēs-

tures un mākslas muzeja stās  ja par Pļa-
viņu HES celtniecību, šeit  ka pieminē   
arī dažādi smieklīgi atgadījumi. Spridzi-
nātāji nebija aprēķinājuši vajadzīgo dau-
dzumu un tuvējo māju logi palikuši bez 
s  kliem, vēlāk šis rēķinātājs  ka nosū  ts 
uz jaunuzcelto pilsētu par apzaļumotāju. 
Ceļš pār aizsprostu ved caur tuneli un šo 
 ltu apsargāja, vienreiz pat plinte esot 

milicim tur nozagta. Protams, stāstot par 
Pļaviņu HES nevar nepieminēt, cik daudz 
skaistuma un dabas vēr  bu mūsu paau-
dze ir zaudējusi. To mēs varējām redzēt 
Jēkabpils pionieru nama veidotajā 1965.
gada fi lmā „Daugavas teika”. 

Noslēgumā  e, kas vēlējās, varēja 
noska   es Andreja Stalaža 1995. gadā, 
izveidoto videofi lmu kur bija skatāma 
intervija ar Eduardu Āboliņu par darbu 
Aiviekstes HES  no 1927. gada līdz 1944.
gadam.

Pasākums bija  ešām interesants, 
iespaidiem bagāts, paldies rīkotājiem.

Vineta Vorslova,
avīzes veidotāja
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„Latvija ir  e cilvēki, kas tajā dzīvo. 
Cik lieli un cēli būs šie cilvēki,  k skaista 
un dižena būs Latvija”.

17. novembrī Kalsnavas pagasta 
pārvaldes zālē no  ka Latvijas Republikas 
99. dzimšanas dienai vel  ts svētku pa-
sākums. Tā laikā izskanēja patrio  sks un 
sirsnīgs koncerts, ko sniedza PII „Lācī  s 
Pūks” bērni un Kalsnavas pašdarbnieku 
kolek  vi.

Paldies  ka teikts  em pagasta cil-
vēkiem, ar kuru veikumu varam lepo  es. 
Bieži labais šķiet pats par sevi saprotams, 
tas ātri aizmirstas. Bet ir ļo   svarīgi cilvē-
kiem pateikt PALDIES par darbu, ko veiku-
ši sabiedrības, pagasta, novada un visas 
Latvijas labā.

Paldies Kristersam Orlovam un Sal-
vim Mežānam „Par nozīmīgiem sasnie-
gumiem fl orbolā Latvijas mērogā.”

Divus gadus pēc kārtas saņēmuši 
Latvijas fl orbola savienības godalgas 
Latvijas Bērnu un jauniešu čempionātā, 
labākie un rezulta  vākie spēlētāji Latvijā.

Paldies Dāvim Vin  šam „Par nozīmī-
giem sasniegumiem orientēšanās sportā 
Latvijas mērogā.”

Dāvis jau no 1. klases ak  vi piedalās 
orientēšanās sacensībās. Divus gadus ir 
bijis Latvijas čempions orientēšanās spor-
tā. Dāvis ar saviem sporta sasniegumiem 
popularizē Kalsnavas vārdu Latvijā. 

Paldies LVM struktūrvienībām Kal-
snavā „Par nozīmīgu ieguldījumu Kalsna-
vas apkārtējās vides sakārtošanā, tūrismā 
a   s  bā un darba vietu nodrošināšanā 
Kalsnavas pagastā.”

„Sēklām un stādiem”
„Kalsnavas stādu audzētavai” 
„Kalsnavas arborētumam”

„Mūsu saknes 
ir Latvijā” 
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Raganu slotu balle
Paldies Maritai Vaivodei  „Par kultū-

ras dzīves a   s  bu un tradīciju saglabā-
šanu, 30 gadus vadot Kalsnavas pagasta 
vīru vokālo ansambli „Kalsnava”

Marita ir ilggadēja un vienīgā Kal-
snavas pagasta vīru vokālā ansambļa 
„Kalsnava” vadītāja. Paldies par šiem ga-
diem, par ieguldījumu Kalsnavas pagasta 
labā, paldies par atsaucību, par ļo   pro-
fesionālo darbu, paldies par dziedāšanas 
tradīciju izkopšanu Kalsna-
vā. 

Paldies Ilzītei Ogai 
„Par inicia  vu, radošumu 
un augstu atbildības sajūtu 
pedagoģiskajā darbībā.”

 Kalsnavas pamat-
skola jau no 1996. gada ir 
pirmā un līdz šim vienīgā 
darbavieta pēc Daugavpils 
pedagoģiskās universitātes 
beigšanas, kur viņa iegu-
va bioloģijas skolotājas un 
sākumskolas skolotājas iz-
glī  bu. Esot pedagogs šī vārda dziļākajā 
bū  bā, arī a   ecības ar kolēģiem un au-
dzēkņiem veido tolerances un iecie  bas 
garā, pa  esām rūpēm par katru savu au-
dzēkni un ar sev piemītošo dziļo empā  ju 
cenšas katru situāciju risināt tā, lai visi 
justos labi.

Paldies Sarmītei Kukārei „Par inicia  -
vu, radošumu un augstu atbildības sajūtu 
pedagoģiskajā darbībā.”

   Arī Sarmīte, tāpat kā Ilzīte Oga, ir 
Kalsnavas pamatskolas absolvente un tā-
pat Kalsnavas pamatskolu ir izvēlējusies 
par savu pirmo darbavietu, kura līdz šim 
laikam palikusi par vienīgo. Darbu sko-
lā Sarmīte uzsāka pēc studijām Latvijas 
Universitātē kā latviešu valodas un lite-
ratūras skolotāja, vēlāk neklā  enē viņa 
ieguva arī otru izglī  bu – angļu valodas 
skolotāja. Profesionalitāte, augsta atbil-
dības sajūta par veicamo darbu, mērķ  e-
cība, radošums ir tas, kas raksturo Sarmī   
viņas pedagoģiskajā darbībā. 

Paldies Vinetai Vorslovai „Par apzinī-
gu skolas vecāku padomes vadītājas pie-
nākumu veikšanu.”

 Vēl viena Kalsnavas pamatskolas 
absolvente. Un savu piederību šai sko-
lai viņa turpina apliecināt sep  ņu gadu 
garumā veicot skolas vecāku padomes 
priekšsēdētājas pienākumus. Cī  gi izpil-
dot nolikumā noteiktās darbības – ve-
cāku padomes sapulču organizēšanu un 
vadīšanu, saziņu un komunikāciju ar kla-
šu vecāku izvirzītajiem pārstāvjiem, esot 
starpniecei skolēniem vai vecākiem bū  s-
ku, sasāpējušu jautājumu risināšanā. Bez 

Vinetas idejām un vadošās rokas nebūtu 
varējuši tapt vecāku komandu enerģiskie, 
ar izdomu pārsteidzošie priekšnesumi 
skolas Ziemassvētku un citos pasākumos. 
Vineta arī veic Kalsnavas avīzes redakto-
res pienākumus. 

Paldies Ievai Blūmai „Par nozīmīgiem 
sasniegumiem dizaina un šūšanas jomā 
Latvijas un Eiropas mērogā.”

Ieva ar savu meistarību demonstrē 
savu izcilo prasmi gan tērpu modelēšanā, 
gan šūšanā. 2016. gada decembrī Ieva 
pārstāvēja Latviju starptau  ska līmeņa 
jauno profesionāļu meistarības konkursā 
„Euroskills 2016” un ieguva II vietu apģēr-
bu modelētāju un izgatavotāju profesijā. 
Tas ir liels ieguldījums Latvijas valsts tēla 
veidošanā. Prieks par Ievu, kas ir palikusi 
šeit Kalsnavā un veido savu uzņēmumu.

Paldies Maijai Māliņai  „Par nesav  -
gu un apzinīgu darbu, koordinējot Kalsna-
vas pagasta pensionāru kluba „Op  mis  ” 
darbību un kris  gās palīdzības drēbju is-
tabas vadīšanu. ”

Maija ir ak  va pagasta iedzīvotāja, 
laba organizatore pensionāru klubiņā 
„Op  mis  ”, brīvprā  gi ik trešdienu strā-
dā Kalsnavas Evaņģēliski luteriskās drau-
dzes ierīkotājā Kris  gās palīdzības drēbju 
istabā. Vasarā bērniem organizē pārgā-
jienus pa Kalsnavas pagastu. Vienmēr ir 
ļo   atsaucīga. Liela op  miste, likstas un 
nedienas pārvar, negaužo  es par dzīvi, 
bet ejot ar smaidu.

Paldies Kalsnavas pasta nodaļas dar-
biniecēm Daigai Mīterei un Līgai Ģēģerei 
„Par ilggadīgu darbu strādājot klientu 
apkalpošanas sfērā Kalsnavā. Par laipno 

un personīgo pieeju pasta klien-
 em.”

Mūsu pasta darbinieces, 
vienmēr izpalīdz gan pagasta 
iestādēm – izsūtot ielūgumus, 
apsveikumus. Paldies par Kalsna-
vas avīzes izpla  šanu. Daudziem 
vecākās paaudzes kalsnaviešiem 
pasta darbinieks reizēm ir vienī-
gais cilvēks ar ko izrunā  es, kurš 
atved kādus pirkumus no veikala, 

vai palīdz nosū  t kādu ziņu tuviniekiem 
un draugiem. Vienmēr laipnas, sirsnīgas, 
zinošas, godīgas un labvēlīgas pret ap-
kārtējiem cilvēkiem.

„Goda Kalsnavie  s “
Paldies Annai Langenfeldai „Par ilg-

gadēju ieguldījumu izglī  bas un kultūras 
jomu a   s  bā Kalsnavā.”

Skolotāja Anniņa ir nostrādājusi vai-
rākus gadu desmitus Kalsnavas pamat-
skolā. Cik daudziem kalsnaviešiem ir ie-
mācījusi lasīt, rēķināt. 4. oktobrī skolotāja 
svinēja 70-to dzimšanas dienu.

Paldies Vijai Mičulei  „Par ilggadēju 
ieguldījumu izglī  bas un kultūras jomu 
a   s  bā Kalsnavā.”

Ilggadējs, nesav  gs, radošs darbs 
izglī  bas, kultūras, sabiedriskas dzīves 
jomā. Skolotāja ar lielo burtu, kas izau-
dzinājusi daudzas kalsnaviešu paaudzes. 
Skolotāja 11. oktobrī nosvinēja 85-to 
dzimšanas dienu.

KALSNAVAS LEPNUMS 2017
Paldies biedrībai „Kalsnavas jaunie-

ši” 
Mēs ļo   lepojamies ar mūsu jau-

niešiem, mūs apskauž kaimiņu pagastos 
un novados par  k ak  viem un atvēr-
 em jauniešiem, un tas ir labs piemērs 

bērniem un jaunākajai paaudzei kā var 
paveikt daudzas svē  gas lietas, lai ie-
priecinātu gan lielos, gan mazos pagas-
ta iedzīvotājus. Viņu inicia  va, darbs un 
idejas ir nesušas mūsu pagastā daudzas 
interesantas ak  vitātes. Jūs esat pelnīju-
ši, lai ar jums lepotos!
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Lepnums par Kalsnavas jauniešiem
Kalsnavā svētku koncerta laikā  ka 

godinā   Kalsnavas pagasta cilvēki, kas ar 
savu darbu veido mūsu pagastu labāku. 
Mēs, biedrība „Kalsnavas jaunieši”, esam 
ieguvuši novērtējumu kā „Kalsnavas lep-
nums 2017”. No sirds pateicamies ikvie-
nam, kas novērtē mūsu ieguldījumu pa-
gasta a   s  bā.

Mūsu komanda ir maza un sirsnī-
ga, kas kopīgi vienojusies veidot ak  vu 
sabiedrisko ikdienu Kalsnavā, Madonas 
novadā un iespēju robežās arī citur Latvi-
jā. 10 gadu pastāvēšanas laikā Kalsnavas 
pagastā esam paveikuši daudz, bet  kpat 
daudz un vēl vairāk mums ir padomā.

Ikvienā lielā darbā, 
lai to paveiktu, ir jābūt 
kopā un vieno  em – 
neatlaidība, pacie  ba, 
godīgums, nesav  ba, 
atbildība, mērķ  ecība, 
radošums, aizrau  ba 
un brīvprā  bas gars ir 
daļa no vēr  bām, kas 
piemīt mūsu koman-
dai labos darbus darot. 
Turpināsim strādāt un 
domāt, kā dzīvot labāk! 
Iespējams,  eši mums 

jāiestāda tas koks, kas nesīs augļus nākamajām pa-
audzēm. Dzīvosim šodienai un atcerēsimies, ka rīt-
diena jau rīt kļūs par šodienu! Strādāsim, jo mūsu 
vietā neviens cits neko nedarīs! Kopā veidosim 
mūsu pagastu tādu, kādu to vēlamies redzēt.

Sakām lielu paldies par ieguldītā darba novēr-
tējumu!

Biedrība „Kalsnavas jaunieši”

Aicinām Kalsnavas pagasta iedzīvotājus uz bezmak-
sas veselību veicinošo vingrošanu kopā ar fi zioterapei   
Kristu Kupču. Vingrošana  ek organizēta ESF projekta „Ve-
selības veicināšanas un slimību profi lakses pasākumu īs-
tenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/
I/092, ietvaros Veselības projekts Madonas novadā.
Jāteic, ka uz pirmajām nodarbībām ieradās ne  cami liels 
skaits dalībnieku – 72 pagasta iedzīvotāji, kas vēlas rūpē  es 
par savu veselību!

Gaidām vingrot gribētājus uz nodarbībām, īpaši kungus!
Vingrošana no  ek katru trešdienu no plkst. 17.30 līdz 

18.30 Kalsnavas pamatskolas sporta zālē. Pēdējā nodarbība 

2018. gada 31. janvārī.
Līdzi vingrošanas paklājiņš, brīvs apģērbs. Vingrošana no  ek 

zeķītēs.
Linda Ūdre-Rizga, projekta koordinatore 
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Solvita Vigule to ir aps  prinājusi ar 
saviem darbiem, idejām un tāpēc  ka 
godināta novadā, saņemot „Pateicību par 
radošu darbību jauniešu līdzdalības vei-
cināšanā novadā” no Madonas novada 
pašvaldības.

Solvita ir 22 gadus jauna Rīgas Stradi-
ņa universitātes rehabilitācijas fakultātes 
audiologopēdijas programmas 4. kursa 
studente un no mācībām brīvajā laikā ak-
 vi iesaistās dažādās ak  vitātēs dzimtajā 

Jāņukalnā, mūsu pagastā un arī novadā.
Ak  vas jaunieša gaitas sākās iesaisto-

 es ārpusskolas ak  vitātēs un pamatsko-
las līdzpārvaldē, kā arī biedrības „Kalsna-
vas jaunieši” pirmsākumos. Novērtēja to, 
ka Solvitai kā jaunietei  ka dota iespēja 
darbo  es un realizēt savas idejas. Skolo-
tāji un pagasta darbinieki vienmēr bija at-
saucīgi un atbals  ja, tam jaunietes dzīvē 
ir bijusi liela nozīme. 

„Paldies personībām, kas iedvesmo-
ja un mo  vēja – Sarmīte Kukāre, lieliska 
klases audzinātāja, kas dara lielu darbu, 
bērnos nos  prinot dzīves vēr  bas un 
dažādos veidos rosinot radošumu, Linda 
Ūdre-Rizga, Agris Lungevičs un, protams, 
Nadja Niedrīte, kuri ak  vi darbojās jau-
natnes jomā. Man gribējās būt kā viņiem. 
Tāpēc es esmu tāda, kāda esmu. Gribē-
jām diskotēku – runājām aparatūru, tel-
pas, dīdžejus un to visu ieguvām. Ar savu 
inicia  vu un degsmi darbo  es. Ne mazāk 
svarīgs man ir bijis un vienmēr būs vecā-
ku atbalsts un klātbūtne. Paldies mammai 
un tē  m par visu, sākot ar vadāšanu uz 
pulciņiem, beidzot ar emocionālu atbal-
stu un mo  vēšanu, ar to, ka viņi vienmēr 
ar mani ir lepojušies.” – stāta Solvita. 

2011. gadā uzsāka un joprojām dar-
bojas Madonas novada jauniešu domē, 
ar kuras dalībniekiem realizē   dažādi pro-
jek   un inicia  vas – viena no tām Mado-
nas novada jaunatnes lietu Gada balvas 
pasākums „Sudraba Gailis”. Tieši „Sud-
raba Gailis”, kura organizēšanas vadību 
Solvita ir uzņēmusies jau 4 gadus (no 1. 
kursa studijās Rīgā), viņu ir pieturējis pie 
Madonas novada un tā jauniešiem. Pēc 
pārdomām Solvita par iemeslu šā gada 
godināšanai min  eši šo pasākumu. „Šo 
pasākumu organizēju, jo pirmajā gadā 
tas no  ka Jauniešu dienas ietvaros, 
bet es to vizualizēju kā atsevišķu svi-
nīgu ceremoniju. Tā atkal bija ideja, ko 
gribēju realizēt, man bija visas iespējas 
un līdzekļi to izdarīt. Darbojos brīvprā-
 gi, bez atalgojuma. Tas arī ir viens no 

„Sudraba Gailis” mērķiem – popularizēt 
brīvprā  go darbu. Prieks par paveikto, 

Mūsu pagasta aktīvie jaunieši

jo pasākums ir mo  vējis vairākus jaunie-
šus un jaunatnes darbiniekus uz jauniem 
darbiem. Cik interesan   bija pašai atras-
 es līdzīga principa pasākumā – novada 

apbalvošanā un nevis apbalvot citus, bet 
saņemt atzinību pašai. Negaidīts, bet pa-
 kams darba novērtējums.” – priecīgi at-

ceras Solvita – „Dzīvoju Jāņukalnā un arī 
tur vismaz reizi gadā cenšos atrast laiku 
noorganizēt kādu pasākumu, piemēram, 
divas vasaras realizēju fi lmu vakarus. Cik 
gan daudz tas prasa – daži telefona zva-
ni un pasākums gatavs, cilvēkiem prieks! 
Brīvprā  gi darbojos ar citu jauniešu orga-
nizētos pasākumos, vadot kādas ak  vi-
tātes, piemēram, auto foto orientēšanās 
sacensības, esot nometņu audzinātājai, 
mentorei u.c. Galvenais ir atrast sevī vēl-
mi darbo  es, darīt. Nav jēgas gaidīt, kad 

izdarīs kāds cits vai aiziet uz gatavu. Tieši 
procesā rodas azarts, plānojot, koordi-
nējot, runājot un galu galā kulminācija, 
redzot to rezultātu, ko pats esi paveicis. 
Manā uztverē bū  sks nav apbalvojuma 
formāls nozīmīgums, apmērs, man  ska 
vēr  ba. Man ir svarīgi, ka ir bijis vismaz 
viens cilvēks, kurš ir pamanījis mani, kurš 
lepojas ar to, ko es daru un uzraks  jis pie-
teikumu uz novada apbalvojuma saņem-
šanu. Tas ir lielākais gandarījums un atal-
gojums par paveikto, mo  vācija darīt vēl 
un izaicināt sevi jaunos piedzīvojumos.”

Paldies par sarunu Solvitai un vēlē-
sim, lai netrūkst ideju, dzīvesprieka, spē-
ka un izturības arī turpmāk.

Vineta Vorslova, avīzes veidotāja
Foto Solvitas Vigules arhīva

Solvita Vigule 

Ar jaunievēleto Madonas novada jauniešu domi 2015. gadā.

Jaunatnes poli  kas forumā 
„Jūrmala 2013”.

Ar Madonas novada jauniešu 
domes ak  vīs  em Jauniešu dienas 
organizēšanas procesā 2017. gadā.



8 Kalsnavas avīze  2017. gada novembris – decembris

Noslēgusies „Labo darbu nedēļa”
AR VAIRĀK NEKĀ 370 LA-

BIEM DARBIEM NOSLĒGUSIES 
„LABO DARBU NEDĒĻA 2017”

Lai aicinātu sabiedrību da-
rīt labu ci  em, labdarības orga-
nizācija Palīdzēsim.lv no 16. līdz 
22. oktobrim jau devīto gadu 
rīkoja akciju „Labo darbu nedē-
ļa”, aicinot sniegt tādu palīdzī-
bu, kam nav nepieciešams liels 
fi nansiālais ieguldījums. Akcijas 
aicinājumam atsaucās vairāk 
nekā 13 000 cilvēku no Latvijas 
malu malām.

Mēs, biedrība „Kalsnavas 
jaunieši”, šajā nedēļā izaicinā-
jām savus novadniekus labiem 
darbiem. Vislielākais izaicinā-
jums mūsu dzīvē ir ci   cilvēki, 
a   ecības ar  em... Cik jauki 
būtu, ja katrs dzīvotu ar sirsnī-
bu un mīles  bu – vienam pret 
otru, pret to, kas apkārt. Ja 
viens otram uzsmaidītu, vairāk 
un no sirds acīs skato  es, teiktu 
labas lietas un komplimentus... 
Pamanīt, piefi ksēt un izjust pa-
teicību par to, kas dots ikdie-
nas skrējienā – sākot ar siltu smaidu vai 
pieskārienu no līdzcilvēka un beidzot ar 
lielajiem skaistajiem no  kumiem un galu 
galā  k pašsaprotamo spēju redzēt, lasīt, 
sajust, izgaršot, saost, būt – tas viss pa-
ver durvis uz daudz laimīgāku, veselīgāku 
un brīnišķīgāku dzīvi. Mācāmies teikt šo 
burvju vārdu PALDIES: pašam sev, tuva-
jiem, svešajiem un dzīvei kopumā. Labie 
darbi vienmēr „atmaksājas”!  

Liels prieks, ka šogad Latvijas mēro-
gā  kām paziņo   par čaklākajiem labo 
darbu nedēļas ak  vis  em! Un balva arī 
par to mums  ka lieliska –  31. oktobrī 
pozi  vā gaisotnē turpinājām darīt Labus 
darbus. Emocionāla, piepildīta un pār-
steigumiem bagāta izdevās pirātu ballī-
te Kalsnavas pamatskolas un PII „Lācī  s 
Pūks” audzēkņiem. MILZĪGU PALDIES 
sakām organizācijas Palīdzēsim.lv lielis-
kajām meitenēm Ilzei un Elīnai, kas kopā 
ar komandu sagādāja mums šajā dienā 
pozi  vas emocijas! Liels paldies SIA „Jo-
gitas Pasākumi” lieliskajiem Pirā  em, 
paldies dīdžejam, paldies fotogrāfam un, 
protams, Dinamo Rīga talismanam.

Kā otru pārsteigumu organizatori 
bija sagādājuši mūsu bērniem, jaunie-
šiem, vecākiem un kolēģiem iespēju 
klā  enē vērot hokeja spēli! Jāteic, ka jau 

trešo gadu par labajiem darbiem un ak-
 vitātēm mums ir dota šī iespēja vērot 

spēli klā  enē un liels ir mūsu un bērnu 
prieks, ka katru reizi mūsējie  eši to spēli 
ir uzvarējuši! Pateico  es Labo darbu ne-
dēļas ak  vitātēm, uz šo spēli mēs šogad 
varējām aizvest 360 mūsu pagasta bēr-
nus un vecākus, kā arī Madonas novada 
jauniešus. Ar pozi  vām emocijām piepil-
dījām arēnu :)

„Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj sa-

ņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot 
ci  em. Paejie  es cilvēkiem pre   un da-
lie  es tajā, kas jums ir! Dāvājiet smaidus 
un labes  bu! Laime ir kā saules gaisma: 
ja iecelsiet kādu saulē, tā apspīdēs arī 
jūs.” Ogs Mandino

Paldies KATRAM, kas iesais  jās Labo 
darbu nedēļā, kas vairoja pozi  vas emo-
cijas. Uz labiem darbiem aicinām!

Biedrība „Kalsnavas jaunieši”
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turpinājums 10. lpp.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums Kalsnavas 
pamatskolā „Nepareizais” vai „pareizais ceļš uz karjeru 

8. decembrī Kalsnavas pamatskolā 
projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 „Karjeras 
atbalsts izglītojamiem vispārējās un pro-
fesionālās izglī  bas iestādēs” ietvaros 
no  ka interesants pasākums.

Pasākuma mērķi bija: iepazīšanās ar 
kinologa, neatliekamās medicīniskās pa-
līdzības mediķes un jaunatnes lietu spe-
ciālistu darbu; iepazīšanās ar izglī  bas 
iespējām, lai apgūtu kinologa, mediķa 
un jauniešu centra speciālista, pasākuma 
vadītāja profesijas; izpratnes veidošana 
par karjeras ceļa veiksmēm un neveiks-
mēm, par nebaidīšanos no grū  bām 
ceļā uz pareizo profesijas izvēli; cilvēciskā 
faktora nozīmīguma izcelšana darbā ar 
cilvēkiem; izpratnes veidošana par lēmu-
mu pieņemšanu, savu atbils  bu kinolo-
ga, nea   ekamās medicīniskās palīdzības 
mediķes un jauniešu centra speciālista, 
pasākumu vadītāja profesijai. 

Pasākumā piedalījās 70 skolēni no 6.  
līdz 9. klasēm: no Kalsnavas pamatskolas 
(pedagogs karjeras konsultants A. Eidu-
ka), no Bērzaunes pamatskolas (direktore 
I. Gailuma), no Liezēres pamatskolas (pe-
dagogs karjeras konsultants J. Pabērza), 
no Degumnieku pamatskolas (pedagogs 
karjeras konsultants I. Kivkucāne), 
no Madonas Valsts ģimnāzijas 
(pedagogs karjeras konsultants 
G. Eiduka), no Madonas pilsētas 
vidusskolas (pedagogs karjeras 
konsultants E. Kalniņa).

Pasākuma dalībniekus uzru-
nāja Kalsnavas pamatskolas di-
rektore Gunta Lapsa, aicinot būt 
ak  viem un  radošiem, piedalī  es 
skolas un ārpusskolas ak  vitātēs, 
nebaido  es uzņem  es atbildību. 
Pasākuma vadītāji Linda Ūdre-Riz-
ga ar Ga   Teili un pedagogu kar-
jeras konsultantu Astrīdu Eiduku 
arī sveica pasākuma dalībniekus, novē-
lot vēr  gu, izzinošu, radošu un darbīgu 
pēcpusdienu, kopīgi darbojo  es. Sko-
lotāja A. Eiduka uzsvēra, ka cilvēki, kuri 
vadīs nodarbības, ir sais    ar Kalsnavu, 
ka tepat līdzās mums ir daudz brīnišķī-
gu cilvēku, kuri ir sava darba entuzias   
un mīl savu darbu, nebaidās uzņem  es 
atbildību, ir radoši, drosmīgi, izturīgi un 
atbildīgi.

Katrs dalībnieks saņēma kar    ar 
profesijas nosaukumu. Tā dalībnieki sa-
dalījās 6 grupās: skolotājs, logopēds, kul-

tūras nama vadītājs, frizieris, autobusa 
vadītājs un video operators. Grupas pa 
divām apvienojās un sākās 3 nodarbības 
vienlaikus, katra savā telpā: neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības mediķes Ilo-
nas Jeršovas nodarbība (ieradušies bija 
darba kolēģi ar neatliekamās palīdzības 
auto), kinologa Alena Dzeņa nodarbība 
un jaunatnes lietu speciālistu Lindas Ūd-
res-Rizgas un Gata Teiļa interak  vās no-
darbības profesiju atpazīšanā un katrai 
profesijai raksturīgā noteikšanā.

Skolēni klausījās un vēroja neatlieka-

mās medicīniskās palīdzības medi-
ķes I. Jeršovas nodarbību, uzzināja, 
kur var apgūt šo profesiju, kādas 
īpašības nepieciešamas, lai veiktu 
šo darbu, kāds ir bijis ceļš uz šo spe-
cifi sko profesiju. Skolēni prak  skajā 
nodarbībā iepazinās ar primārajām 
medicīniskajām niansēm cilvēka 
dzīvības glābšanā un novērtēja cil-
vēciskā faktora nozīmīgumu šajā 
darbā. Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības auto apmeklējums un 
apskate bija kas īpašs! Brigāde, kas 
jebkurā mirklī gatava do  es uz iz-
saukumu! Šoferis Gun  s Džeriņš 
arī mācījies mūsu skolā (smaidīja, jo 
uzreiz ne  ka atpazīts). Jāpiebilst, ka 
mediķe Ilona Jeršova ir vienreizēja 
stās  tāja, ļo   sirsnīga un darbīga. 
Vienojāmies, ka uz pavasara pusi 
ciemosies mūsu skolā atkal.

Alena Dzeņa nodarbībā skolēni 
uzzināja par kinologa darba specifi -
ku, par nebaidīšanos un uzdrīkstēša-
nos pieņemt neordinārus lēmumus, 
mainot nodarbošanos. Alens Dzenis 
a   ecīgu laika periodu nostrādāja 
par Kalsnavas pagasta policistu. Aiz-
rau  gais un atrak  vais stās  jums 
piesais  ja skolēnus. Kinologs detali-
zē  , ar situāciju piemēriem stās  ja 

par savu darbu, iesais  ja nodarbībā sko-
lēnus.

Jaunatnes lietu speciālis   Linda Ūd-
re-Rizga un Ga  s Teilis, vadot interak  vo 
nodarbību par profesiju atpazīšanu un 
tām raksturīgā noteikšanu, reizē mācīja 
sadarbības prasmes grupā. Skolēni gru-
pās bija no dažādām skolām.

Karjeras izglī  bas pedagogiem bija 
iespēja vērot nodarbības, pie kafi jas gal-
da aprunā  es, dalī  es pieredzē.

Kinologs Alens Dzenis.

Jaunieši pielaiko suņu apmācības laikā 
izmantojamo aprīkojumu.

Ilonas Jeršovas nodarbība.

Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības auto.
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Kā saprast pusaudzi?
27. novembrī BJIC „UP’s” telpās 

noslēdzās Madonas novada pašvaldī-
bas atbals  tais izglī  bas programmu 
projektu konkursā atbals  tais biedrības 
„Kalsnavas jaunieši” projekts „Kā sa-
prast pusaudzi?”.

Pusaudžu vecums ir  kpat nozīmīgs 
,kā bērna pirmie pieci dzīves gadi. Pus-
audzī mutuļo  k daudz emocionālu, 
fi zisku, sociālu pārmaiņu, kas ģimenei, 
jo īpaši vecākiem, ir jāizdzīvo kopā ar vi-
ņiem. Ir grū   būt pusaudzim, taču viņu 
audzināt arī nav viegli. Kā būt blakus, lai 
atbals  tu, kā nospraust robežas nekon-
trolējot un neaizvainojot, kā saglabāt 
pacie  bu un pašapziņu, kad pusaudzis 
ir sevis meklējumos?

Projekta mērķis  ka izpildīts – 
sniegtas prak  skas un izglītojošas zinā-
šanas vecākiem darbā grupā, novadot 
pēc centra „Dardedze” programmas 
CAP (ceļvedis audzinot pusaudzi) – no-
darbību ciklu vecākiem, kuri audzina 

pusaudzi vecumā no 11 līdz 16 gadiem. 
Nodarbības no  ka no septembra līdz 
novembrim. Atbalsta grupas 10 bez-
maksas nodarbībās vecākiem bija ie-
spēja pārrunāt aktuālos jautājumus par 
pusaudža audzināšanu, kā arī dalī  es 
savā pieredzē. Nodarbības vadīja biedrī-
bas „Roku rokā” dibinātāja Dace Dzilna, 
kura ir izgājusi speciālas apmācības cen-
trā „Dardedze”, apgūstot programmu 
CAP – „Ceļvedis audzinot pusaudzi” un, 
kurai jau ir pieredze šādu atbalsta grupu 
nodarbību vadīšanā. 

Šajās nodarbībās vecāki runāja par 
dažādām tēmām, kas skar pusaudžu uz-
vedību, saskarsmi, vecumposma īpatnī-
bas: pusaudžu un vecāku  esības, pienā-
kumi un atbildība; vecāku un pusaudžu 
savstarpējās a   ecības un komunikācija; 
veselīgs uzturs; pusaudžu seksualitāte; 
pusaudžu sociālā kompetence; emociju 
pašregulācija un rūpes par sevi, discipli-
nēšanas un dažādas dzīves prasmes.

Šo nodarbību procesā vecāki vairāk 
laika vel  ja saviem bērniem – pusau-
džiem, jo viņiem šo apmācību laikā bija 
jāveic daudzveidīgi mājas uzdevumi, lai 
uzlabotu savstarpējās a   ecības starp 
vecākiem un pusaudžiem. Vecāku gru-
pā, kuri audzina pusaudzi, bija lieliska 
iespēja vecākiem iepazīt citus vecākus, 
gūt pieredzi, dalī  es savā pieredzē un 
rast risinājumus sarežģītajā pusaudžu 
audzināšanā. 

Projekta nodarbību uzsvars  ka likts 
uz darbu ar sevi un savu pusaudzi, kas 
ļauj paska   es uz sevi no malas, kas 
dod iespēju saprast pusaudžu emocijas 
un rīcību.

Paldies nodarbību vadītājai par 
sniegto atbalstu, paldies vecākiem, kas 
izmantoja šo iespēju. Pateicība Mado-
nas novada pašvaldībai par sniegto fi -
nansējumu lektores darba apmaksai.

Linda Ūdre-Rizga,
projekta vadītāja

Pasākuma nobeiguma daļā skolē-
nu grupas prezentēja savas profesijas, 
nosaucot, kur var mācī  es, ko dara do-
tās profesijas pārstāvis, kādām rakstura 
īpašībām jābūt, kādi ir vajadzīgie darba 
instrumen  , iemaņas un visu, ko vien var 
iztēlo  es vajadzīgu šajā profesijā.

Pēc tam sekoja daži pārsteiguma 
momen  : skolotājus Linda ar Ga   aicinā-
ja uz „mēmo” šovu, – bija jāparāda visda-
žādākās profesijas (ugunsdzēsējs, mācī-
tājs, ķirurgs, grāmatvedis, baletdejotājs, 
pārdevējs, masieris, ....) . Skolēni bija labi 
minētāji, kaut dažu brīdi šķita, 
ka nav iespējams uzminēt.

Kinologa uznāciens ar suni 
Maiklu bija vakara noslēguma 
„nagla”. Skolēni ar sajūsmu 
noska  jās, ko prot Maikls, kā 
klausa saimnieku, kādus trikus 
ir iemācījies.

Pasākuma noslēgumā visi 
dalībnieki saņēma pateicības 
par piedalīšanos un ak  vu dar-
bošanos. Dodo  es mājup, dau-
dzi skolēni nāca klāt un teica 
„paldies!” par interesanto pasākumu. 
Prieks par to.

Pēc ciemiņu pavadīšanas Kalsnavas 
skolas skolēniem vakars turpinājās ar 
jauku disenī  . Viņi to bija nopelnījuši!

PALDIES: skolas direktorei Guntai 
Lapsai par pasākuma atbals  šanu, Lindai 
un Ga  m par veiksmīgo pasākuma vadī-

šanu, nodarbību vadītājiem Ilonai Jeršo-
vai ar darba brigādi un Alenam Dzenim 
ar Maiklu, kolēģiem – karjeras izglī  bas 
pedagogiem, projekta koordinatorei Vivi-
tai Vecozolai,  cī  gajiem un atbildīgajiem 
Kalsnavas pamatskolas skolēniem: 6. kl. 
– M. Ogai, D. Ozoliņai, D. Lopatko, R. Pu-
zānam, 7. kl. – D. Mažajevai, A. Mežānei, 

turpinājums no 9. lpp.

Skolēni prak  skās nodarbībās.

Karjeras konsultan  .

Ie. Gaijsai, S. Ģēģerei, 8. kl. – T. Ozoliņam, 
Ņ. Karelovam, V. Teilim, M. Mežānei, E. 
Šulmanei, 9. kl. – R. Daugulim, Ē. Ronim, 
S. Mežānam, A. Vorslovai, V. Silvestrovai.

A. Eiduka,
Kalsnavas pamatskolas pedagogs 

karjeras konsultants
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Latvijas Florbola savienība (LFS) no-
saukusi Latvijas čempionāta vīriešu 2. lī-
gas mēneša labāko spēlētāju oktobrī – šo 
 tulu izpelnījies FK „Kalsnava" uzbrucējs 

Sandijs Kalniņš. Balva laureātam  ks pa-
sniegta sadarbībā ar uzņēmumu „SPORT 
REVOLUTION", kas ražo pasaulē pirmos 
ser  fi cētos fl orbola trenažierus ar zīmolu 
„MY FLOORBALL".

Florbola komanda FK „Kalsnava" 
ar Sandiju Kalniņu uzbrukuma smailē pa-
gājušajā mēnesī piedalījās piecās spēlēs, 
gūstot četras uzvaras. Kalsnavieši viesos 
ar 6:11 atzina „Aizkraukles/Kokneses" 
pārākumu, savā laukumā ar 16:11 uz-
varēja „Valku" (S. Kalniņam 5 (4+1) pun-
k  ), viesos ar 8:5 pārspēja „Pēdu nav", 
savā laukumā ar 11:6 pieveica „Rēzeknes 
BJSS" (S. Kalniņam 3 (1+2) punk  ), kā arī 
ar 11:10 pārspēja „SK Coyote" (S. Kalni-
ņam 5 (3+2) punk  ).

Līdz šim kalsnavieši astoņās spēlēs 
guvuši 21 punktu un Austrumu grupas 
turnīra tabulā ieņem 2. vietu. S. Kalniņš 
piedalījies sep  ņās spēlēs, kurās guvis 
18 vārtus un izdarījis desmit rezulta  -
vas piespēles. Ar 28 punk  em Sandijs 
Kalniņš savā komandā ir pats rezulta  -
vākais, bet visā līgā – ceturtais labākais 
punktu guvējs.

Sandijs sāka trenē  es jau no 8 gadu 
vecuma. Tajā laikā Kalsnavā sāka popula-
rizē  es fl orbols un ar aizrau  bu  ka gai-
dīta katra spēle, kurā spēlēja Kalsnavas 
2. līgas vīriešu komanda. Tā  ka iegūta 
interese un pamazām sāka pievieno  es 
pieaugušo treniņos. „Biju ļo   mazs, pa-
šam nūjas nebija, tāpēc to man katru reizi 
kāds no treniņu apmeklētājiem aizdeva. 
Bet uz laukuma daudz ne  ku, jo deva 
priekšroku 2. līgas džekiem, taču izbau-
dīju katru sekundi uz laukuma. Joprojām 
atceros savas emocijas pēc treniņā gū-
 em vār  em – kā uzvara nevis treniņā, 

bet Pasaules kausā.”
Tagad Sandijs nedēļā velta treniņiem 

aptuveni 5 stundas. Nedēļas nogalē pa-
ras   ir divas spēles, kuras aizņem pat vēl 
vairāk laika. Treniņi palīdz uzturēt fi zisko 
sagatavo  bu un gatavo  es tuvākajām 
spēlēm. Jau ceturto sezonu puisis spēlē 
arī vīriešu 1. līgas „FK Madona” komandā. 
14 gados sāka spēlēt 2. līgā un sezonas 
noslēgumā pievienojās 1. līgas komandai, 
kopš tā laika  ek spēlēts abās komandās. 
Tas bija diezgan liels pārbaudījums, jo pa-
ralēli spēlēja arī jauniešu U-16 komandā.

„Bija grū   vel  t katru nedēļas nogali 

spēlēm, atrast laiku mācībām un treni-
ņiem. Taču es iemācījos pareizi vel  t savu 
laiku katrai nodarbei un tagad esmu  kai 
ieguvējs, gan fi ziski s  prāks esmu kļuvis, 
gan arī spēju paveikt skolā dotos uzdevu-
mus” – stāsta Sandijs.

Jau no 7. klases Sandijs mācās Mado-
nas Valsts ģimnāzijā, šogad iet 12. klasē. 
Lo   bieži apmeklē Madonas sporta cen-
tru, trenējo  es gan individuāli, gan arī 
komandā, tāpēc ar katru sezonu bijusi 
jūtama izaugsme. Bērnībā, vērojot spē-
les, sapnis bija kādreiz spēlēt Madonas 
komandā un nu tas ir piepildījies, bet vēl 
ir kur  ek  es. Turpmākie plāni saistās ar 
spēlēm vīriešu virslīgā paralēli studijām, 
lai varētu a   s   es vēl vairāk. Sandija 
mērķis ir  ek  es uz Latvijas izlasi un var-
būt pat piedalī  es Olimpiskajās spēlēs, 

Mēneša spēlētājs 2. līgā – kalsnavietis Sandijs Kalniņš

Sandijs Kalniņš kopā ar komantu FK „Kalsnava".

Sandijs Kalniņš 

visa pamatā esot a   eksme, mērķ  ecība 
un trenēšanās.

Runājot par iegūto mēneša labākā 
spēlētāja  tulu „Sajūtas bija vienreizējas, 
pa  ešām liels prieks par to, ka  ku pama-
nīts. Labu sniegumu biju parādījis arī jau-
niešu U-16 komandā, diezgan ilgi biju re-
zulta  vākais spēlētāja Latvijā, diemžēl šo 
pozīciju neizdevās saglabāt līdz sezonas 
beigām. Šāds apbalvojums mani mo  vē 
 ek  es vēl augstāk, trenē  es vēl vairāk, 

lai arī ar komandu varētu iegūt godalgo-
tas vietas Latvijas čempionātā.”

Vēlēsim, lai sapņi piepildās. sveicieni 
un laba velējumi Sandijam skaistajā jubi-
lejā, kas vairs nav tālu!

Vineta Vorslova
Foto no Sandija personīgā arhīva
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Ik diena – jauni ziedēšanas 
vār  ,
Bet Tavi – pēkšņi aizcirtušies 
ciet.
Mums paliek sirdī Tavi saules 
vārdi
Un mīles  ba, kura neaiziet.

Mūžībā aizgājušie 
Velta Bandere  
68 gadu vecumā
Kris  ne Martuzāne  
22 gadu vecumā
Varsanofi js Pušņakovs  
80 gadu vecumā
Anataolijs Romanovs  
77 gadu vecumā
Gunārs Vigulis
64 gadu vecumā
Olga Liepiņa
89 gadu vecumā

Un atmiņas ziedēs ap mā  
Baltas kā ābeles

Izsakām klusu līdzjū  bu 
Inetai Banderei.

Jaunkalsnavas astoņgadīgas skolas
 bijušie klasesbiedri un audzinātājas

Klusā un baltā naktī
Svētums vieno mūs.
Krīt sniegpārslas, lido sapņi,
Bet zem brīnuma spārniem
Piepildīts laiks
Mirdz kā Ziemassvētku zvaigzne.
  (Sk. Beļicka)

Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekam savā 
ceļā un Jaunajā gadā lai piepildās visi tie sapņi, kas 

mīlēti un loloti.
Kalsnavas pagasta kuplā mediķu saime

Atkal mēs esam ceļā – 
ceļā uz laimi, ceļā uz zvaig-
znēm, ceļā uz cerībām, ceļā 
uz nezināmo, ceļā uz prieku, 
ceļā uz sapni.

Gada izskaņa ir laiks, kad 
kāds ceļš noslēdzas. Ikkatrs 
sākam domāt par jaunajiem, 
jaunā gada ceļiem, kas ejami. 
Lai jaunajā 2018. gadā izdo-
das atrast ceļu, kas ved uz 
sirdsmieru, panākumiem un 
laimi.

Lai gaišs un mierpilns 
Ziemassvētku laiks!

Ar cieņu Gatis Teilis

Svētku eglītes Kalsnavas pamatskolā
20. decembrī plkst. 18.00 sākumskolas klasītēm
21. decembrī plkst. 18.00 pamatskolas klasēm

21. decembrī plkst. 11.00
Kalsnavas kultūras namā
Eglīte jaundzimušajiem kalsnaviešiem 
(bērniņiem, kas neapmeklē bērnudārzu)

25. decembrī plkst. 14.00 
Kalsnavas kultūras namā
Ansambļa „Trio Mediante”
Koncertprogramma „Ziemas ceļa idille”
Ieejas maksa 3,- eiro

25. decembrī plkst. 22.00
Kalsnavas pagasta pārvaldes 2. stāva zālē
Ziemassvētku balle
Kopā ar grupu „Ir variants”
Ieejas maksa 3,- eiro
Ierašanās svinīgā svētku apģērbā

28. decembrī plkst. 13.00
Kalsnavas kultūras namā
Pensionāru eglīte

„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


