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Mātes diena un Tēva diena, Ģi-
menes diena, bet vismīļākā tomēr būs 
diena, kad sveicam savas mammas, 
vecmammas, krustmātes, jo mamma 
ir un būs vienmēr, lai cik mēs lieli ne-
izaugtu, vienmēr mēs viņām paliksim 
mazie mīlulīši. Visu cieņu labiem tē-
viem, bet mamma ir mamma. Cieņa 
un mīles  ba, sapratne un iejū  ba, 
smiekli un asaras,  rūpes un raizes,  
ko mēs sagādājam savām mammām, 
bet viņu mīles  ba neizmainām, jo 
mēs viņām esam paši labākie vien-
mēr! Paldies par sapratni un mīles-
 bu. Lai cik tu vecs nebūtu mamma 

vienmēr tevi samīļos un dos labāko 
padomu, jo neko sliktu viņa nevēlēs.  
Varbūt spēsim to novērtēt arī ikdienā. 
Bet tomēr… mazi darbiņi, silts ēdiens, 
 ras drēbes, vakara pasaciņa, tas liekas  k pašsaprotami. Un vai tas ir vispār ir izmērāms, izsverams, vārdos izstās-

tāms. Mūsu panākumi ir lielākais paldies, redzot savus bērnus laimīgus, mammas sirds  jūtas līksma un mierīga. Mūsu 
neveiksmes, smaguma sajūta nospiež arī viņas plecus. „Tu nekā nesapro  ! Tu neko nezini! Tu dzīvo vēl 20. gadsimtā” 
skan  k nožēlojami un īstenībā  k stulbi, ka no malas paskato  es, liekas šim cilvēkam – vai tas ir pusaudzis, vai jau gana 
pieaudzis cilvēks, kaut kas pašam ar tām gadsimta izjūtām nav kār  bā. Kāds tur sakars gadsimtam, ja cilvēks nespēj 
pieņemt pa  esību par savu aprobežo  bu, saredzēt lietu īsteno bū  bu,  kai mētā  es ar sen nodeldētām frāzēm, tad ne-
var un punkts, tā ir paša vaina. Lai kurš gadsimts – ir lietas, kas nemainās. Iejū  ba, sapratne, izpalīdzība , mīles  ba, tas 
vienmēr paliek kā bijis, bet vai katrs to ir pelnījis. Mamma vienmēr teiks, ka ir. Tiek dota ne viena vien iespēja labo  es, 
kļūt labākam. Visi kādreiz esam teikuši „Mammu, es tā vairs nedarīšu.” Var visu kaut ko sev piedēvēt, lepo  es ar lietām, 
ko pats neesi darījis, bet klusībā tev tomēr varbūt sirds kādu brīdi nodreb, ka  k kāds neatklāj, bet varbūt jau vienalga, 
jo jū  es par ci  em varenāks un pārāks,  k nesapro  , ka tur kur esi nonācis, saule bieži nemēdz iespīdēt… Bet kāpēc? 
Var dziesmai vārdus nomainīt, bet melodija paliek tā pa  . Var izraut ozolu, bet zīles tas jau ir iesējis. Var citu apsmiet, 
bet tāpēc jau pats labāks nepaliec. Un mammai sāp, ja redzi savu bērnu  par tādu izaugam. Bet man ir paveicies. No-
vērtēsim to kas mums ir dots, citam ilgu laiku, citam ne  k ilgu, citam  kai īsu laika sprīdi. 

avīzes veidotāja Vineta Vorslova

27. aprīlī Meirānu Kalpaka pamatskolā izskanēja 
gadskārtējais konkurss „Aiviekstes laks  galas 2019”. Pa-
teicības rakstu un piemiņas balvas par piedalīšanos kon-
kursā, pārstāvot Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolu, sa-
ņēma Kalsnavas pamatskolas 4. klases skolnieks Rainers 
Puzāns. 7. klases skolēns Ralfs Puzāns  ka apbalvots par 
labāko tautasdziesmas izpildījumu un ieņēma godpilno 
2. vietu savā grupā. Dalībniekus konkursam sagatavoja 
viņu pedagoģe Dace Kalniņa.
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Jaunkalsnavas centra dīķī aprīlī tika 
ielaisti 30 amūri – to uzdevums ir, 
nekaitējot citiem dīķa iemītniekiem, 
pasargāt dīķi no aizaugšanas

Pamazām dīķis aizaug ar ūdens-
zālēm. Ir mēģināts tās izpļaut un izvilkt ar 
grābekli, bet šie pasākumi nav līdzējuši.
Pēdējos gados pret dīķu aizaugšanu iesa-
ka izmanot tā sauktos dzīvos meliorato-
rus – zālēdājus zivis. No tām populārākās 
sugas ir baltais amūrs, parastais jeb bal-
tais platpieris, kā arī raibais platpieris. 
Pieauguši amūri galvenokārt pār  ek no 
mīks  em un cie  em ūdensaugiem, mak-
šķernieku aprindās dēvē   par dīķu pļauj-
mašīnu. Šīs zivis nav ēdamas, tām piemīt 
īpatnēja smaka, tomēr ar uzdevumu iz-

 rīt ūdens  lpi no pārmērīgā zaļo augu 
daudzuma tās  ek galā veiksmīgi. To, vai 
ir izdevies šis pasākums, varēs manīt  va-
saras otrajā pusē.

Lūgums visiem makšķerniekiem iz-
turē  es godprā  gi un šo zivi ārā no dīķa 
nevilināt! Ja gadījumā tā ir uzķērusies uz 
āķa, tad ļo   saudzīgi noņemt un palaist 
atpakaļ dīķi. Un redzot, ka kāds pārkāpj 
un neievēro lūgumu neaiz  kt šīs zivis, 
ziņot pagasta pārvaldei. Paldies par sa-
pratni un lai mazajiem „strādnieciņiem” 
izdodas.

Eiropas 
Parlamenta 
vēlēšanas 
Kalsnavas 
pagastā

Kalsnavas pagastā atrodas divi 
vēlēšanu iecirkņi – Kalsnavas 665. 
vēlēšanu iecirknis un Jāņukalna 945. 
vēlēšanu iecirknis. 

Kalsnavas vēlēšanu iecirknis – 
Jaunkalsnavā, kultūras nams, bet 
Jāņukalna iecirknis – Jāņukalna tautas 
nams.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
ir iespēja balsot iepriekš trīs dienas 
pirms vēlēšanu dienas, dažas stundas 
dienā:

trešdien, 22. maijā: • 
plkst. 17.00 – 20.00,
ceturtdien, 23. maijā: • 
plkst. 9.00 – 12.00,
piektdien, 24. maijā: • 
plkst. 10.00 – 16.00.

Vēlēšanu dienā, sestdien, 25. 
maijā, iecirkņi strādās no plkst. 7.00 
līdz 20.00.

Tā kā Eiropas Parlamenta vēlēša-
nās vēlētāju uzskaitei izmanto vēlētā-
ju sarakstus,  tad katram vēlētājam ir 
jābalso savā iecirknī, tajā, kura vēlētā-
ju sarakstā viņš iekļauts. Noskaidrot 
savu vēlēšanu iecirkni var Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes  ešsais-
tes e-pakalpojumā „Vēlēšanu iecirkņa 
noskaidrošana”. 

Savu vēlēšanu iecirkni var no-
skaidrot PMLP izsū  tajā paziņojumā.

Ja paziņojums ne  ka saņemts, 
tad – pa tālruni 67049999 vai www.
pmlp.gov.lv

Balsot  varēs arī savā atrašanās 
vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav ie-
spējams nobalsot iecirknī vai vēlētājs 
ir slimnieku aprūpētājs, iepriekš ie-
sniedzot iesniegumu tajā vēlēšanu ie-
cirknī, kur ir jābalso. Iesniegumus var 
iesniegt uz speciāli izveidotas veidla-
pas, kā arī brīvā formā raks  tus.

Lai piedalītos vēlēšanās, nepie-
ciešams personu apliecinošs doku-
ments – pase vai personas apliecība 
( ID karte).

Jauna ekspozīcija 
Pārupes ielas 
2. stāva zālē

15. martā  ka atklāta Aivara Kluša 
otrā personālizstāde ar lakonisku no-
saukumu „AK 2019”. Tas ir reizē izstādes 
nosaukums un Aivara autogrāfs. Darbi 
tapuši divu beidzamo gadu laikā un atklāj 
autora aizraušanos ar Latvijas apceļošanu 
– pulka darbu ar jūras un upju ainavām. 
Otra tema  skā grupa šajā izstādē – ziedu 
gleznieciskās iedabas atklāšana.

Ar viņam raksturīgo rūpīgumu, pre-
cizitā   un neatlaidību, autors ierauga 
visu, kas vien ir viņa uzmanības vērts, 
kur viņš redz materiālu. Un viņam pre   
ir  ska  tājs, kuru neatstāj vienaldzīgu ne 
pureņu saulainums, ne Aronā notvertais 
atspulgs, ne Jāņu tuvums margrie  ņu  
pļavā.

Pavisam izstādē apskatāmi 27 dar-
bi –  e runā paši par sevi. Esat laipni 
aicinā   apmeklēt izstādi darba dienās 
pagasta pārvaldes darba laikā.

Iluta Puzāne
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Sargi sevi pats, jo cits neviens tevis nesargās
Tuvojas vasaras brīvdienas, kad dau-

dzi bērni paliks mājās vieni paši, pie-
skatot savus mazākos brāļus un 
māsas, jo ne visiem ir tuvumā 
vecmāmiņas, kur pavadīt laiku, 
kamēr vecāki atrodas darbā. 
Skolā  ek pārrunāta drošība 
vasarā gan uz ūdeņiem, gan 
uz ceļa, gan ugunsdrošība 
un arī citas lietas, kuras var 
sagādāt raizes un nepa  kša-
nas. Arī vecākiem, protams, 
vēl un vēl vajadzētu bērniem 
atgādināt par visām šīm lietām. 
Pirmais, kam zvanīt par nelaimi 
ir mamma vai tē  s, bet telefona 
numuri uz kuriem ir jāzvana ārkārtas 
gadījumos savu reizi var noderēt, ja tos 
zina arī bērni. Tātad,

113 neatliekamās medicīniskās palī-
dzības  dienests; 

112 glābšanas dienesta tālrunis pa 
kuru var izsaukt ugunsdzēsējus un polici-
ju, ja nepieciešam savieno ar NMPD; 

110 policijas tālrunis, kad nepiecie-
šama tūlītēja policijas palīdzība, ja no  ek 
nopietns sabiedriskās kār  bas apdrau-
dējums, noziegums vai ceļu sa  ksmes 
negadījums.

Un, protams, mammas, tēta un citu 
sev tuvu cilvēku telefona numuri, kas va-
rētu palīdzēt nelaimē. Ir jāuzmanās arī 
pašiem. Savu reizi ceļā var trāpī  es kāds 
par sevi ļo   pārliecināts autovadītājs, 
kurš domā, ka ātrumu ierobežojošās zī-
mes uz viņu nea   ecas( te ir domāts kon-
krēts posms gar skolu, kur zīme ir 30 km 
stundā, bet daži  k un tā mēdz kaut kur 
„lidot”)un veicot dažādus interesantus 
manevrus var izraisīt negadījumu, kura 
sekas vēlāk var būt ne visai pa  kamas. 
Tāpēc vienmēr ir jāpārliecinās vai mēs 
viens otru esam pamanījuši.

Sāksies meža ogu un sēņu laiks. Šo 
ziemu labi pārlaidušas ērces un tāpēc 
īpaši jāuzmanās, gan ejot mežā, gan pa 
pļavu, arī pagalmā var  kt par upuri ērces 
kodienam. Daudzi ir vakcinējušies pret 
ērču kodumiem,  daudzi nē. Bet vienal-
ga –  visiem ejot mežā vajadzētu a   ecī-
gi ģērb  es, lai šie nejaukie kukaiņi bū   
viegli pamanāmi. Tāpat ir jāuzmanās arī 
no čūskām, ejot mežā jāapauj kājas zāba-
kos un jāuzvelk garās bikses Tie ir pirmie 
drošības pasākumi a   ecībā pret čūskām, 
pašas čūskas nemēdz uzbrukt, bet nejau-
ši iztraucētas tās var iedzelt, viņu kodiens 
nav  k spēcīgs, lai varētu izkost cauri uz-

vilktajām biksēm un zābakiem, bet ja esi 
nejauši pieskāries, tad bez mediķu palī-
dzības neiz  kt. Turklāt jāatceras, ka visas 
čūskas ir kurlas, bet ar savu ķermeni tās 
ļo   labi uztver zemes vibrācijas. Jo ska-
ļāk mežā soļosiet, jo mazākas cerības sa-
stapt čūsku, bet soļosiet, nevis bļausiet, 
jo tad var piesais  t kāda cita uzmanību. 
Ko darīt ja ir iekodusi čūska? Galvenais 
neļau  es panikai. Nekādā gadījumā ne-
drīkst likt žņaugu, jo, to vēlāk noņemot, 
aizkavētā asinsrite kājas vai rokas stāvokli 
būs  kai paslik  nājusi. Neatkarīgi no tā, 
vai cietušais ir bērns vai pieaugušais, viņu 
jānogulda – koduma vietai vajadzētu būt 
augstāk par pārējo ķermeņa daļu. Cietu-
šais nedrīkst staigāt – viņu guļus jānes. 
Kus  bas paātrina asinsri   un līdz ar to 
arī indes izpla  šanos. Tomēr, ja mežā esi 
viens, lēnām kus  bām, virzo  es laukā, 
atpūšo  es, jāmeklē citu palīdzība, jo ne 
visur mežā vari kādu sazvanīt. Kā arī jālie-
to daudz šķidruma. Pēc iespējas ātrāk ir 
jāatrādās ārstam, ne vēlāk kā trīs stundas 
pēc sakošanas. Atlabšana var aizņemt 

kādu laiku, jo viss ir atkarīgs no saņemtā 
indes daudzuma koduma laikā, pavasarī 
indes koncentrācija ir krietni lielāka, jo 
čūskas ir  kko modušās un vēl nav pa-
spējušas indi iztērēt. Var iedzelt arī Lat-

vijā dzīvojošās neindīgās čūskas, bet ja 
neesi čūsku pazinējs, tad labāk tomēr 
vērs  es pie ārsta un pārbaudīt čūskas 
kodienu.

Pēdējo gadu laikā mūsu pusē šad 
un tad  ek manīts arī lācis. Ko darīt, ja 
mežā sa  ec lāci?

1. Dzīvnieku nevajag aiz  kt vai ci-
tādi traucēt.

2. Lielo dzīvnieku uzbrukumi Latvijā 
no  ek ļo   re  , bet tomēr jābūt uzmanī-
giem.

3. Latvijā retumis sastopamie lāči 
cilvēkam mēdz uzbrukt, aizstāvot savus 
bērnus, tādēļ neej klāt vai netuvojies, 
bīstamo vietu pametot,  kai ne skriešus.

4. Izturies nosvēr   un mierīgi.
5. Nevajag bēgt panikā, kliegt, ar cie-

ņu atkāpies, paturot lāci acīs.
6. Nekādā gadījumā nemēģini barot, 

jo tad tu pats aicini to nākt sev klāt. Un 
vai tam tu esi gatavs?

Arī vilki nav retums mūsu pusē, da-
žādi lielie meža dzīvnieki aļņi, staltbrieži, 
pēdējos gados ir bieži sastopami, no  em 
jāuzmanās auru laikā, paras   tas ir ru-
dens pusē un, protams, laikā, kad ir pie-
dzimuši mazuļi. Braucot ar transporta lī-
dzekļiem, jābūt gana uzmanīgiem, redzot 
meža dzīvnieku labāk piebremzēt, jo viņa 
domas var mainī  es pēdējā brīdī  un tad 
var būt jau par vēlu. Esam piesardzīgi, jo 
tās ir viņu mājas. Un vienmēr  vispirms 
ir jāpaļaujas pašam uz sevi, jā  c saviem 
spēkiem, jo palīdzība var nokavē  es. Sar-
gāsim sevi un, protams, neaizmirsīsim arī 
citus apkārt.

Materiālu sagatavoja avīzes 
veidotāja Vineta

Valsts policijas Kalsnavas pagasta iedzīvotāju
pieņemšanas laiki 2019. gadā:

22. jūnijā no plkst. 10.30. līdz 11.30.
Pieņemšanas vieta: 
Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkā, Pārupes ielā-2 
 
Nepieciešamības gadījumā: 
Valsts policijas palīdzības tālrunis: 110
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BJIC „UP’s” aktualitātes
Kalsnavas bērnu un jauniešu inicia  -

vu centrs „UP’s” marta mēnesī piedzīvo-
jis dažādus kopīgu piedzīvojumus. 

Marta sākumā, par godu Starptau-
 skajai sieviešu dienai, BJIC „UP’s’ meite-

nes aicināja uz „Mazo dāmu dienu”, kur 
kopā ar JIC „KUBS” vadītāju Ievu Repšu 
dāmām  ka dota iespēja uzzināt visus 
meikapa uzklāšanas knifi ņus. Mazās dā-
mas viena otru uzkrāsoja un sapucējās 
svētkiem. 

8. martā kopā ar nelielu jauniešu 
pulku devāmies uz Jauniešu galvaspilsē-
tas atklāšanas pasākumu Olainē. Diena 
pagāja gūstot iespaidus dažādās spor-
 skās ak  vitātēs, sadraudzējo  es ar citu 

novadu jauniešiem un baudot lielisku 
izklaides programmu vakara koncerta 
sadaļā, kur uzstājās pats Ansis. Paldies 
Īpašumu dienesta vadītājam Mārim par 
transporta nodrošināšanu. 

Martā kopā ar Lauru Gadžījevu mā-
cījāmies pīt draudzības rokassprādzes. 
Paldies Laurai. Radošos procesus turpi-
nājām ar gleznošanas nodarbību. 

Aprīlī BJIC „UP’s” rekordlielu dalīb-
nieku skaitu piedzīvoja Slaimu darbnīcā. 
Tapa krāšņi slaimi ar kuriem īsināt brīvo 
laiku, mazāk to pavadot pie telefoniem. 

Tāpat šajā mēnesī esam paspējuši 
apgūt kulinārās prasmes, gatavojot karst-
maizes. Lieldienu noskaņās veidojām da-
žādas dāvaniņas un pavasaru aksesuāru 
darbnīcā gatavojām tauriņus gan matos, 
gan pie krekla liekamus. 

Paldies ikvienam, kas apmeklē BJIC 
„UP’s” un ir kopā ikdienas. 

Maijā iespējamas darba laika mai-
ņas. Jauniešu centrā  ek vilkta centrālā 
apkure. Sekojiet līdzi informācijai. 

Ga  s Teilis,
Jaunatnes darbinieks 
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Projekta „Var kāpt vēl augstāk” marta aktivitātes

Lieldienu svinības fotomirķlos

Marta mēnesī, kad gaisā jau jauša-
mas pavasara vēsmas, arī mūsu prātos 
sāk šaudī  es dažādas radošas un svaigas 
domas. 

Marta mēnesī biedrības „Kalsnavas 
jaunieši” projekts „Var kāpt vēl augstāk” 
uzņēmis apgriezienus, piedāvājot divu 
dienu apmācības projektā iesais  tajiem 
20 jauniešiem. 

Apmācībās jaunieši kopā ar Inesi Šu-
bevicu mācījās plānot pasākumus. Plāno-
ja savas projektu inicia  vas, pie kurām jau 
ķērušies klāt un izstrādā plānus, lai tuvā-
kajā laikā tās varētu realizēt. Jaunieši ap-
mācībās apguva dažādas pasākumu plā-
nošanas metodes, mācījās izsvērt riskus, 
sadalīt pienākumus un veidot budžetu. 

Abas dienas  ka aizvadītas intensīvā 
darbā, iepazīstot vienam otru un topot 
trīs lieliem pasākumu ideju blokiem. Kā 
pēc apmācībām atzina paši jaunieši, šīs 

dienas priekš viņiem bija ļo   vēr  gas, ie-
gūstot daudz vēr  gu kompetenču. 

Arī aprīlī turpinām darbu pie savu 

projektu izveides un pašizaugsmes. 
Ga  s Teilis,

Projekta vadītājs 
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Viesu nams „Naktsvijoles”
Pirmie desmit gadi jau aizvadī  . Kādi 

 e bijuši? Interesan  , izzinoši, izaugsmes 
un iespēju pilni. „Viesu nams „Naktsvijo-
les” ekspluatācijā  ka nodots 2008. gadā” 
stāsta Ilze, „vēlējāmies īpašu nosaukumu, 
kas sais  ts ar mieru, klusumu un labām 
sajūtām. No bērnības, kad vēlos vaka-
ros ar vecmammu baudījām ma  olu un 
naktsvijoļu ziedēšanu, ir palikusi atmiņā šī 
neaizmirstamā smarža, kas vēl tagad apvij 
viesu namu. Darbo  es iesākām daudz ko 
nezinot no pieprasījuma un vajadzībām. 
Sākām ar viesu nama un pirts nomu. 
Ūdens aerobikas nodarbībām, kas sākot-
nēji no  ka 1 – 2 reizes nedēļā, bet tagad 
jau  katru dienu. Lielākā daļa apmeklētāju 
tās turpina vēl joprojām. Var redzēt, ka pa-
 k un, protams, palīdz, vecākajai vingrotā-

jai nu jau ir 78 gadi. Katru dienu nāk sava 
grupiņa. Sākumā mēs algojām treneri, bet 
tad es pa   izgāju visus vajadzīgos kursus 
un esmu ser  fi cēta ūdens aerobikas pa-
sniedzēja, jo pēc profesijas esmu pār  kas 
tehnologs, kas arī noder vadot mūsu mazo 
iestādījumu, jo viens no mūsu piedāvā-
jumiem ir klāt galdus dažādiem pasāku-
miem, ar mājās gatavotu ēdienu. 

Ļo   pieprasīta ir baseina un pirts 
noma nelielām cilvēku grupiņām uz 2 – 3 
stundām. Bērniem arī pa  k baseins un vēl 
jo vairāk, ja var uzrīkot kādu ballī   un tā 
 ek rīkotas dažādas bērnu ballītes, paras   

tās ir dzimšanas dienas.
Sākotnēji viesu namā plānojām pa-

sākumus kāzām, ballēm, jubilejām, bet 
kā liels pārsteigums bija bēru mielasta 
rīkošana, ko pasū  ja cilvēki no tālienes, 
kas bija mūs sameklējuši ar interneta pa-
līdzību. Šobrīd labprāt atļaujam izman-
tot viesu namu bēru gadījumos. Kā otrs 
pārsteigums bija tas, ka cilvēki zvanīja un 
jautāja, vai iespējams paēst pusdienas vai 
svētku vakariņas nelielai cilvēku grupiņai, 
jo pārsvarā visur prasība esot sākot no 10 
cilvēkiem. Kāpēc ne un sapratām, ka šī ir 
vēl viena no iespējām, ko mēs varētu pie-
dāvāt. Bet tā dažādiem pasākumiem vietu 
skaits, ko varam piedāvāt, ir dažāds. Kā-
zām tas ir apmēram līdz 70 cilvēkiem, jo 
 k mēs varam nodrošināt ar naktsguļu.  

Semināriem līdz 100 vietām. Bēru mielas-
tam līdz 100, pašlaik lielākais ir bijis 90 cil-
vēki. Kā arī piedāvājam pavadīt ģimenēm 
skaistas brīvdienas klusā meža ielokā, jo 
kur vēl dzerot rīta kafi ju tevi sveicina s  r-
nu buks vai briedis. Par to īpašā sajūsmā 
bija vācieši. Vispār visi viesi, kas ir bijuši 
atbraukuši no tālām zemēm, pie mums 

ir ļo   pārsteig   un novērtē mūsu Latvijas 
dabas skaistumu. Rīkojam arī dažādas no-
metnes bērniem, sporta spēles. Mums ir 
izveidojusies sadarbība ar dažādu pasāku-
mu organizatoriem un, ja cilvēkiem vajag 
palīdzību, mēs labprāt tos iesakām. Viens 
no tādiem nebijušiem pasākumiem bija 
katoļu draudzes rīkotā nometne bērniem. 
Bet gana interesants pasākums. Dienas ga-
rumā darbojās dažādas darbnīciņas, kurās 
bērni varēja pagatavot sev dažādas intere-
santas lie  ņas, iepazīstot savas prasmes 
un savus līdzcilvēkus. Es pat dažas tehni-
kas, kā  ka izstrādā   daži darbiņi, nebiju 
manījusi,  ešām skais  . Šeit  pavisam citā 
gaismā ieraudzīju mūķenes, jo daudziem 
ir aizspriedumi, ja uzvelk mūķenes tērpu, 
tad viss, bet tā nemaz nav. Un arī Salsas 
fes  vāls  cis rīkots pie mums. Dažādas 

interesantas sporta spēles. Ir 
grupiņa motociklistu, kas kat-
ru gadu iegriežas ar saviem 
spēkra  em un tad turpina 
ceļu tālāk. Ir bijis daudz un da-
žādu pasākumu, gan intere-
santu, gan ne  k interesantu, 
bet par to gādā, organizatori, 
mūsu uzdevums ir gādāt lai 
visi būtu labi paēduši, labi iz-
gulējušies un labi atpūtušies.

Paras   mūs atrod ar in-
terneta palīdzību. Mājaslapā 

var atrast visu, ko mēs piedāvājam. Infor-
mācija ir atrodama arī Madonas novada 
sadaļā Tūrisms.  Arī no mutes mutē jau ir 
nostrādājis. Ir viesi, kas mēdz atgriez  es 
un tas priecē jo īpaši, tātad tas, ko darām, 
pa  k un cilvēki ir apmierinā  . Ir bijuši viesi 
no visām Latvijas malām, kā jau minēju, 
arī ārzemju viesi – Amerikas latvieši, zvied-
ri, franči, igauņi un vēl.

 Pa šiem gadiem esam izveidojuši 
sporta laukumus dažādu sporta pasākumu 
organizēšanai. Āra pasākumu organizēša-
nai ir izbūvēta skatuve ar lielu bruģētu lau-
kumu. Šobrīd plānojam izveidot āra pasā-
kumu kvalitātes  un higiēnas nodrošināša-
nai piemērotas dušas telpas un tualetes.”    

Paldies par sarunu Ilzei un lai veicas arī 
turpmāk !

Foto no „Ņaktsvijoļu” arhīva 
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Kalsnavas pamatskolas komandas vizīte Polijā
Kalsnavas pamatskolas ko-

manda no 25. marta līdz 30. mar-
tam Erasmus +  projekta „Jaunie 
bruņinieki ap apaļo Eiropas galdu” 
(„The Young Knights of the Round 
European Table”) ietvaros bija    vi-
zītē  Polijā. Komandas sastāvā  bija 
3 skolotāji un 6 skolēni. Šī bija pir-
mā projekta vizīte ārzemēs kopā 
ar skolēniem. Nākamgad skolēni  
dosies uz Itāliju un Portugāli, bet 
jau oktobrī projekta partnerskolu 
komandas viesosies Kalsnavas pa-
matskolā.

Polijā Kalsnavas pamatskolas 
komanda devās uz Varšavu, kur 
apmeklēja skolu Ursus reģionā. 
Jau lidostā skolēnus laipni sagaidīja poļu 
ģimenes. Poļu skolēni un vecāki uzņē-
mās rūpes par mūsu bērniem, sniedzot 
viņiem priekšstatu par tradicionālo poļu 
virtuvi, vēsturi, kultūru un tradīcijām, ie-
pazīs  nāja ar ievērojamākajām vietām 
Varšavā.

Samija, 8. klases skolniece, kura arī 
bija vizītē Varšavā, ir gatava padalī  es ar 
saviem iespaidiem. Samija raksta: „Brau-
ciens bija lielisks, labi pavadīju laiku, ie-
guvu brīnišķīgu pieredzi, ko nemainītu ne 
pret ko.

Pirmajā dienā Polijā ielidojām 18:00 
pēc Polijas laika, kur mūs jau sagaidīja 
viesu ģimenes. Mēs nebijām pilnīgi sveši, 
jo jau pirms brauciena ar ģimenēm sazi-
nājāmies..

 Otrajā dienā gājām uz skolu. Es 
apmeklēju četras stundas (reliģiju, ma-
temā  ku, poļu valodu, sportu), kurās, 
manuprāt, daži bērni  nemācījās, un sko-
lotājas nemaz par to neiebilda. Visu cie-
ņu reliģijas un matemā  kas skolotājām, 
kuras bērni respektēja un visi stundās ļo   
cen  gi strādāja. Skolā mums bija arī pa-
sākums, kurā sveica visus projektā  iesais-
 tos bērnus. Pēc mācībām ģimene mani 

veda uz tramplīniem „Jump space”, ku-
ros bija ļo   jautri . Es pamanīju, ka Polijā 
„Jump space” ir modernāks un plašāks 
nekā Latvijā.

Trešā diena. Ģimene mani veda eks-
kursijā, redzēju milzīgo, moderno pilsētu 
no augšas, kā arī apska  jos mierīgo un 
senatnīgo vecpilsētu. Izbaudīju arī pa-
staigu gar Vislas upi, kas sadala Varšavu 
divās daļās. Pamanīju, kas Varšava ir ļo   
iespaidīga un a   s  ta pilsēta.

Ceturtā diena. Mums bija ekskursija 
uz muzeju kādā no ciema  em, kurā  ka 
dota iespēja pastaigā  es un nopirkt kādu 
suvenīru. Muzejā iepazinām senos dar-
ba rīkus, poļu tautas tērpu a   s  bu, kā 

arī iemēģinājām 
roku krāsainu or-
namentu veidoša-
nā no papīra. Šie 
rotājumi senatnē 
bija ļo   iecienī   
poļu ģimenēs.

 Vēlāk devā-
mies uz tradicionālu poļu ēstuvī  , kur 
 kām cienā   ar gardu zupu un otro ēdie-

nu. Jāsaka, ka porcija bija  k liela, ka bija 
grū   to no  esāt. 

Vakarpusē kopā ar savu poļu ģimeni 
apmeklēju vietu, kur var do  es izjādē ar 
zirgiem. Meitenei ļo   pa  k un padodas 
jāšana, un viņi vēlējās, lai es to izmēģinu. 
Bija diezgan vēls un zirgs vienā brīdī sa-
lēcās pakaļkājās, es nedaudz nobijos. Šis 
piedzīvojums man lika aizdomā  es par 
to, ka man  ešām pa  k zirgi un ka katrs 
var, ja vien mēģina.

Kad satumsa, devāmies izbaudīt nak-
snīgo pilsētu. Tēvs vienkārši braukāja pa 
ielām un izrādīja man krāšņākās vietas.

Piektā diena. Devāmies gatavot poļu 
modernos ēdienus kopā ar slaveniem 
šefpavāriem, diemžēl tas nebeidzās labi, 
jo ēdiens šķita nebaudāms. Process bija 
lielisks, paši visu sagriezām, jaucām sa-
stāvdaļas, cepām, vārījām. Gatavojām 
arī pelmeņus .Jāsaka, kas tas bija īsts 
izaicinājums, jo no griķu mil  em pelmeni 
izveidot ir diezgan sarežģī  . Diemžēl no 
pagatavotā ēdiena man garšoja  kai ce-
peškrāsnī cep  e āboli.

Pēc radošās ēdienu gatavošanas 
darbnīcas devāmies uz skolu, kur noslē-
guma pasākumā mums uzdāvināja suve-
nīriņus. 

 Sestā diena. Šī bija diena, kad mums 
bija jāatvadās no jauniegūtajiem poļu 
draugiem. Ļo   agri devāmies uz lidostu, 
lai dotos mājup. Tā kā meitene, pie ku-
ras dzīvoju, bija ļo   miegaina, es uzstāju, 

lai viņa paliek mā-
jās, bet, protams, 
mēs apskāvāmies 
un atvadījāmies, 
tas bija ļo   skumjš 
mirklis.

Gribas pastās-
 t arī mazliet par 
ģimeni. Tē  s un 

mamma audzina divus bērnus – mei-
tu un dēlu. Viņi visi  bija sa  cīga un ļo   
jauki, ieskaitot pat ģimenes mīluli sunī   
Vespu.

Tēvs man stās  ja par Varšavas vēs-
turi, kura nav no tām priecīgajām. Vecā-
ki man parādīja video no Otrā pasaules 
kara, kurā no Varšavas prak  ski palikušas 
ir  kai gruvešu kaudzes. Māte par mani 
ļo   rūpējas. Dēlu es sa  ku re  , bet es sa-
pratu, ka viņš ir lielisks mākslinieks. Mei-
ta, kura uzmanīja mani visas šīs dienas 
un rūpējās, lai es nepazūdu. Suns Vespa, 
kura bija  k jauka, ka no tās nebija ie-
spējams baidī  es. Ģimenē mani uzņēma 
laipni, es dievināju viņu asprā  bu. Man 
nekas ne  ka  uzspiests, pret mani izturē-
jās ar sapratni.

Esmu pateicīga ERASMUS+, jo šis 
projekts man ļāva piedzīvot kaut ko tādu, 
ko es nebiju  piedzīvojusi nekad,  eši dzī-
vot svešā ārzemju ģimenē. Bet tas  ešām 
izvērsās pasakaini! ”

Pēc sešu dienu kopā būšanas Var-
šavas lidostā nobira neviena vien asara, 
jo, kā raksta paši skolēni,  ka iegū   jauni 
draugi, gū   neaizmirstami iespaidi. Sko-
lēniem tā bija jauna, pozi  va un intere-
santa pieredze.

Visas vizītes laikā skolēni sazinājās 
 kai angļu valodā, tā pilnveidojot angļu 

valodas zināšanas ikdienas situācijās.
Par publikācijas saturu atbild  kai un 

vienīgi autors, tā neatspoguļo Eiropas ko-
misijas vai aģentūras viedokli.

Teksts  Sarmīte Kukāre
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Uz mūžu mūžiem
Kāda dziesma irst.

Mūžībā aizgājusi 
Ņina Sīpolniece 83 gadu vecumā

Izsakām līdzjū  bu tuviniekiem

Ja ir iekrājušies veci žurnāli, avīzes, 
kartona kastes, grāmatas, tad līdz 2019. 
gada 23. maijam, varēs atstāt makulatūru 
Pārupes ielā 2, pirmā stāva ģērbtuvēs. 

To pieņems uzņēmums „Līgatnes pa-
pīrs” uz otrreizēju pārstrādi! 

Informācijai zvanīt  29252901

Izlaidums Kalsnavas 
pamatskolā 

15. jūnijā plkst. 16:00

3. jūnijā 
no plkst.9.00 līdz 12.00 
Kalsnavas kultūras namā 

DONORU DIENA

Vai jums jau ir plāni 1. jūnijam? Ie-
dvesmojo  es no sakoptas vides, vien-
kārši dabas vides un mūsu pagasta skais-
tuma,  šajā pavasarī ir uzplaukusi doma 
par  pagasta apceļošanu apmēram 35 km 
garā velobraucienā.

Šogad akcents uz dabas objek  em 
– kokiem, dižkokiem, upēm –  to kop-
šanas un uzturēšanas nepieciešamību. 
Brauciens sāksies plkst. 10.00 no kem-
pinga „Upesmalas”, kur būs iespēja at-
stāt mašīnas, iepildīt dzeramo ūdeni, 
sakārtot velotehniku braucienam. Ar 
nelielām pauzēm elpas ievilkšanai un arī 

Bērzaunītes krastos. Dižliepu alejas jaunā paaudze.Teteru milzis maija sākumā.

Ar velosipēdu apkārt Kalsnavai!!!

pagasta kultūrvēstures apzināšanai, ceļš 
vedīs uz Veckalsnavu, kur pabūsim baz-
nīcas teritorijā, pie Veckalsnavas mui-
žas dzirnavām un izbaudīsim dižliepu 
alejas sniegto ēnu. Ceļš visā maršruta 
garumā mainīsies – grantēts, smilšains, 
asfaltēts, tāpēc dalībniekiem jāpievērš 
uzmanība drošībai – gan personīgajai, 
gan sa  ksmes. Ir paredzēts laiks un vie-
ta līdzpaņemtajām pusdienu maizēm. 
Ceļš turpināsies līdz Teteru dižozolam, 
tad uz mūsu pagasta centru, Arborētu-
ma teritoriju, būs iespēja aplūkot vēs-
turiskās Jaunkalsnavas muižas teritorijā 

atjaunoto Jura Alunāna parku. Tad do-
damies uz Aivieks  , izbaudot meža ceļu 
un dažādos biotopus, apska  t varenāko 
HES pirms Ķeguma elektrostacijas atklā-
šanas. Tad pa veco ceļu uz Ļaudonu ga-
rām Šnapsta pusmuižai, Cūkas krogam 
nonāksim atpakaļ „Upesmalās”.

Sekojiet informācijai soc  klos un uz 
afi šu stendiem. Uz  kšanos!

Velobrauciena iniciators un 
iedvesmotājs Dainis Kreilis,  

orgkomitejas vārdā – Iluta Puzāne

„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


