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Gaiša, gaiša uguns deg
Tumšajā kak  ņā:
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.

Sveicam
Mariku Bankavu un 
Mār  ņu Dimantu 
ar mei  ņas Madaras 
piedzimšanu
Daigu Fār   un Kasparu 
Patmalnieku ar dēliņa Ermīna 
nākšanu pasaulē
Madaru un Nauri Rēķus ar 
mei  ņas Rūtas piedzimšanu

Svirēja un tautā dēvētā Jordānīte

Svirēja ir vēl viena no mūsu pa-
gasta mazajām upītēm, tā izveidojas 
netālu no Jāņukalna kapiem satekot 
tautā dēvētajai Jordānītei un palie-
lam strautam. Upītes aptuvenais ga-
rums ir ampēram 4,97 km, arī uz  k 
maziem ūdeņiem bebri  ri labprāt 
būvē savas mājas, tā radot reizēm 
visai lielas problēmas, jo upītes ceļš 
uz priekšu ved caur purvainām, grū   
pieejamām vietām.

Jordānīte – tā šo mazo upī  , kas 
tek gar Jāņukalna baznīcu dēvē tau-
tā. Tā savu tecējumu sāk netālu aiz 
„Ozoliņu” mājām. „Skolas puikas 
pa skolas logu ska  jušies, kā mācī-
tājs iet pasmelt ūdeni baznīcas va-
jadzībām mazajā Jordānītes upē.” 
no Krūmiņtēva atmiņām par skolas 
laiku. Šajā upītē puikas skolas laikos 
ar rokām ir pat ķēruši tādas zivis kā 
foreles apmēram pusmetru garas, 
vēžojuši, nerunājot par grunduļiem, 
mailītēm un citām mazām upes ziv-
 ņām. Tās tecējumu pie vecās skolas 
ēkas aptur mākslīgi izveidotais dīķis, 
bet neskato  es uz šo aizsprostu tā ir 
bagāta ar ūdeņiem, ka pie  ek arī tā-
lākam tecējumam.

Svirēja

Jordānīte



2 Kalsnavas avīze  2017. gada septembris – oktobris

VII Kalsnavas pagasta svētki
12. augustā Kalsnavas pagastā  ka 

svinē   svētki, kas vel    pagasta iedzīvo-
tājiem un viesie m. Kā vēs  ja svētku devī-
ze „Svētki Tev, Man – MUMS!”

Tradicionāli svētkos galvenais akcents 
likts uz kopā būšanu savā ģimenes, kai-
miņu un draugu lokā. Svētki ir reize, kad 
atrast laiku, lai būtu kopā, lai sa  ktu sen 
nesa  ktu paziņu un apliecinātu savu mī-
les  bu pret vietu no kuras nāc- Kalsnavu. 

VII Kalsnavas pagasta svētkos atdzi-
ma tradīcija, kad pie viena galda sēdās 
Kalsnavas un tuvākas apkārtnes zoles 
spēles entuzias  , lai noskaidrotu labāko. 
Dienas garumā 13 vīri un  1 sieva cīnījās 
par labākā  tulu. Paldies Leonam Vigulim 
par turnīra organizēšanu. 

Dienas turpinājumā uz dažādām ak-
 vitātēm  ka aicinātas ģimenes un ma-

zākie Kalsnavieši. BJIC „UP’s” bērniem 
piedāvāja dažādas radošās darbnīcas. OK 
„Arona” izaicināja iziet lielo labirintu. Pal-
dies biedrībai OK „Arona” un BJIC „UP’s” 
meitenēm Santai, Sin  jai un Everitai. 

Kalsnavieši vienmēr bijuši lieli sporta 
mīļotāji. Šogad pagastu svētkos  ka no-
skaidrots Kalsnavas pagasta pludmales 
volejbola karalis. Dienas tveicē par  tulu 
cīnijās 9 dalībnieki. Paldies Elvijam Meža-
leonam par turnīra organizēšanu. Kā izrā-
dījās pats Elvijs arī ir Kalsnavas pludmales 
volejbola karalis.  

Kā jauna svētku tradīcija, cerams, sā-
kās „Auto–foto orientēšanās” pa Kalsna-
vas pagastu. Auto–foto orientēšanās bū-
 ba slēpjas tajā, ka orientēšanās no  ek 

lielākā apvidū no punkta uz punktu  ekot 
ar auto un mēģinot atrast vietu pēc foto. 
Pirmajās šāda veida sacensībās Kalsnavā, 
dalību ņēma 6 komandas, kuru vidū bija 
ģimenes, draugu kompānijas un garām-
braucoši tūris  , kurus uzrunājusi mūsu 
orientēšanās ideja. Paldies orientēšanās 
sacensību organizatorei Solvitai Vigulei. 

Kūku cepšanas tradīcijas mūsu pagas-
tā ir ļo   dažādas un plašas. Pirms svētku 
koncerta aicinājām Kalsnavas kūku cepē-
jas dižo  es ar saviem veikumiem, dodot 
iespēju iedzīvotājiem degustēt. Paldies 
dalībniekiem par atsaucību. 

Vakarā  Kalsnavas pašdarbnieki bija 
sagatavojuši muzikāli – izklaidējošu uzve-
dumu „Īsa pamācība mīlēšanā”. Uzvedu-
mā caur dziesmām un dejām  ka izspē-
lētas dažādi mīles  bas lugas mo  vi. Pēc 
koncerta uz balli aicināja grupa „Starpbrī-
dis” no Jēkabpils. 

Paldies visiem svētkos iesais  tajiem! 
Uz  kšanos Kalsnavas pagasta svētkos nā-
košgad!

Kalsnavas kultūras nama kolek  vs 
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Tēva diena 
Kalsnavas 
pamatskolā 

Jau devīto gadu Latvijā ofi ciāli svin 
Tēva dienu. Saeimas pieņemtajā lēmumā 
septembra otrā svētdiena ir svinības tē-
viem. Šī diena ļauj iepriecināt tē   ar jau-
kām dāvanām un s  prināt tēva un bērnu 
saites.

Šogad Tēva dienu Kalsnavas pamat-
skolā svinējām 8. septembrī.

Pēcpusdiena skolā aizritēja ģimenis-
kā, sirsnīgā, draudzīgā un spor  skā zīmē. 
Īpašs pārsteigums tēviem bija brauciens 
ar „rupuci”!

PALDIES skolēnu vecākiem par pie-
dalīšanos! Tikai kopīgi sadarbojo  es, 
mēs varam paveikt ļo   daudz!

I. S  kāne,
2. kl.audzinātāja
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ELEKTRIFIKĀCIJAI VELTĪTI LASĪJUMI 
2017. gada 3. novembrī

Kalsnavas kultūras nams
Vesetas iela 8, Jaunkalsnava, Madonas novads 

12.00 – 12.10  Agris Lungevičs, Līvija Zepa. Atklāšanas 
uzruna 
Madonas novada domes priekšsēdētājs, 
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore 
Lasījumus vada: Indulis Zvirgzdiņš

12.10 – 12.40  Ina Lastovecka, Ginta Zālīte. Latvijas 
elektroenerģē  kas veiksmes stāsts: 19. gs. beigas – 20. gs. 
sākums
Latvenergo koncerna Enerģē  kas muzejs

12.40 – 13.00  Ilga Meijere. Kolhozu spēkstacija Litenē 
1951. – 1953. g.
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs

13.00 – 13.20   Indulis Zvirgzdiņš. Aiviekstes spēkstacija 
līdz Pļaviņu HES iedarbināšanai
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

13.20 – 13.40   Lilija Jakubenoka. Pļaviņu HES celtniecība
Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

13.40 – 14.00   Iluta Bērziņa. Aiviekstes elektrostacijas 
loma Jēkabpils a   s  bā
Jēkabpils vēstures muzejs

14.00 – 14.15   Lasījumu noslēgums

Tik pēkšņi vasara ir pazudusi
Tās vietā nerimstošās lietavas.
Pūš vēji brāzmaini no austrumpuses,
Mirkst dārzi, lauku ceļi, pļavas.

Tik maz mūs saulīte ir sildījusi,
Un nu jau debesīs ir mākoņbiezenis.
Ir diena savu pienākumu pildījusi,
Bet visu izjauc lietus gāzenis.

Kas no  cis ar dabas likumiem?
Vai tādi vispār šodien darbojās?
Bet laikam, ka mums cilvēkiem
Pret dabu saudzīgāk ir jāizturas.

Tik nemierīga apkārt pasaule,
Kur ieroči  ek lais   debesīs.
Kā to var paciest pa   Zeme?
Un visa dzīvība, kas tajā mīt?

Kaut cilvēks pats ir dabas draugs,
Tai pāri darīts daudz un dik  .
Ne vel   lie   gāž un vēji kauc,
Jo atmosfēra jūtās pārāk slik  .

Bet saulī   mums ļo   gribētos,
Lai atvasaru varētu vēl just.
Kaut rudens vēsums drīzāk atkāptos
Un sēņu laiks var turpinā  es kluss.
  /Sk. Beļicka/

Tagad ikviens zina, kur sākas un beidzas 
Jāņukalns!
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Par Jura Alunāna  parku  Latvijas  simtgadē

Vēlos pateik  es visiem, kuri dāvāja 
rudenīgo 11. oktobra vakaru manā 85. 
gadu dzimšanas dienā. Tas nebija pa-
rasts vakars, bet brīnišķīga pasaka – ne-
izgaistoša, paliekoša atmiņā.

Rudens lapu rotājums, sveču liesmi-
ņas un daudz mīļu viesu kultūras nama 
zālē. Pārsteigums! Pa  ešām Kalsnavā 
dzīvo rūķīši! Viņi uzbūra un piepildīja 
visu vakaru ar sirsnību, smaidiem, la-
biem vārdiem. Tie ir viņi, kuriem saku 
PALDIES: Norai, Ilutai, Ilonai, Ga  m, Lin-
dai, mazo klašu dziedātājiem. Šīs senās 
dziesmas arī es reiz mācīju dziedāšanas 
stundās, mazajai solistei no PII „Lācī  s 
Pūks”. Paldies Rai  m Riekstam, kura 
atskaņotās saksofona melodijas izvijās 
cauri dvēselei un skanēs vēl ilgi. Paldies 
bijušajiem kolēģiem Kalsnavas pamat-
skolā. Viņi arī piedalījās brīnuma uzbur-
šanā un joprojām ir manējie.

Paldies maniem seno dienu kolē-
ģiem – senioriem. Mēs taču bijām kopā 
mūža garumā!

Sirsnīgs paldies, mana pagasta pār-
valdes vadītājam A. Mūrmaņa kungam 
ar savu kolēģu saimi. Paldies Jums par 
labajiem vārdiem, ziediem, par skaisto 
atmiņu un vēlējumu grāmatu.

Paldies maniem bijušajiem audzēk-
ņiem. Tik  es, viņus samīļot kā senāk. 

Jaunkalsnavas centrā  Ve-
setas palienē  laiku gaitā vairāk 
vai mazāk apmeklēts un kopts 
aptuveni piecus hektārus aiz-
ņem Jura Alunāna vārdā no-
sauktais parks. 2016. gadā ak  -
vu iedzīvotāju grupa  sagatavoja 
projekta pieteikumu J. Alunāna 
parka atjaunošanai  konkursam 
Latvijas Lauku a   s  bas prog-
rammā  2014. – 2020. gadam. 
Pieteikums ir pieņemts atbal-
s  šanai. Jau veikta to-
pogrāfi skā uzmērīšana 
un dendroloģiskā izpēte. 
Pašlaik no  ek projektē-
šana, kurā iesais  jušies 
pašpārvaldes vadītājs 
Ar  s Mūrmanis, ainavu 
arhitekte no Kalsnavas 
arborētuma  Solvita Gai-
luma, parka dārzniece 
Aija Kaškure, Iluta Puzā-
ne.Iecerēts parku veidot pieejamu visām 
iedzīvotāju grupām – ar celiņiem, soliem, 
šūpolēm, ugunskura vietu, estrādi u.c. 

vismaz pagasta mē-
roga pasākumiem un 
ikdienas mierīgai at-
pūtai un pastaigām.

Parkā uzskai    
462 gan pašizsējas, 

gan stādī   koki. Par pēdējiem, pirms ga-
diem divdesmit veiktajiem stādījumiem 
paldies sakāms mežu pē  šanas stacijas 

Kas vēl var būt skaistāks un jaukāks par 
to!

Paldies audzēkņu vecākiem. No 
Jums esmu saņēmusi uz  cēšanos, at-
balstu, sapratni, mīles  bu.

Mīļš pārsteigums un paldies Vitai no  
senā MPS ansambļa „Mazulī  s” dziedā-
tājas. Paldies Teiksmai no „Teteru ”lai-
kiem. Paldies Dainai Āboliņai Austrijā.

Paldies arī maniem kaimiņiem Ai-
viekstē. Man ir super kaimiņi!

Paldies visiem, kuri zvanīja, atsū  ja 
laba vēlējumus ar pasta balodī  .

Paldies visiem maniem mīļajiem. Ti-

kai viņu rūpes un mīles  ba palīdz sakrāt 
manus gadus.

Paldies par brīnišķīgo pasaku vi-
siem, visiem!

Gadi – tās ir kāpnes nebeidzami garas.
Tie ir – teiksmju pupas melni baltais 
zieds.
Saknes šinī zemē, šinīs dienās vēl zaro,
Galotni pret rudens debesīm vējā liec.
Prasiet, mani mīļie, lai es vairāk varu.
Neprasiet no manis vairs to, ko nevaru.

Ar pateicību un cieņu Vija Mičule

„Kalsnava” inženierim  Edvī-
nam Kļaviņam,atcero  es, ka 
tolaik stādīja kailsakņu stā-
dus ar piecdesmit procentu 
rezervi. Par kokiem (un cilvē-
kiem) dzejniece Ārija Elksne 
raks  jusi, ka „...nav labi pārāk 
tuvu zarot, nav labi pārāk tuvu 
augt...” Arī mūsu parkā piepes 
uz apšu stumbriem liecina par 
to dzīves beigu tuvošanos. Da-
ļai koku pietrūkst dzīves telpas 
veselīgu vainagu a   s  bai – 
sausē zari, veidojas nesimet-
riski vainagi.Parka nokaltuša-
jiem, augšanā atpalikušajiem, 
cilvēkus apdraudošajiem ko-

kiem nāksies pārtapt kokmateriālos. Pa-
redzama  lielo krūmu atjaunošana, jauni, 
plūdu apstākļos  izturīgi stādījumi.

  Projektētāji strādā pēc labākās sa-
prašanas un  sirdsapziņas, cerot, ka parks  
jau nākošajā gadā priecēs gan pagasta 
iedzīvotājus, gan viesus.

       Aija Kaškure,
 Kalsnaviete jau 42 gadus                            

Anetes Vorslovas foto

Sens, tik sens bij tas stāsts.
Sens, tik sens bij tas laiks.
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Iedziedi rudenī

Makšķernieku sacensības 

Kas var būt skaistāks par draudzī-
bu! Šoreiz draudzība, kuru vieno dzies-
ma. Rudenīgi saulainā 23. septembra 
dienā  Kalsnavas pagasta sieviešu koris 
„Silvita” uzņēma viesus no Rīgas –Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU) vīru kori 
„Gaudeamus” un jaukto kori „Cantus 
For  s” un šo koru māksliniecisko vadītā-
ju Ivaru Cinkusu. Ik rudeni kori viesojas 
kādā novadā, šoruden sagaidījām pie 
mums Madonas novadā. 

Viesus sagaidīja košas čigānietes, 
kas tos pavadīja uz AS „Latvijas valsts 
meži” (LVM) Kalsnavas arborētumu, kur 
gide Benita ciemiņus iepazīs  nāja ar 
koku un krūmu bagāto kolekciju. Eks-
kursijas laikā neiz  ka arī bez zīlēšanas, 
čigānietes izzīlēja viesiem veiksmi un la-
bus panākumus mūzikas dzīvē. 

Kā jau laukos ierasts, ciemiņi  ka 
viesmīlīgi sagaidī  , sieviešu kora saim-
nieciskākās dziedātājas bija sarūpējušas 
gardu, sā  gu zupu, kas viesiem pēc garā 
ceļa un ekskursijas ļo   garšoja, kā arī 
 ka uzņem   spēki dienas koncer  em.

Koru „Cantus For  s” un „Gaude-
amus” pirmais koncerts no  ka Bērzau-
nes evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Ska-

 tājiem  ka sniegts emocionāli bagāts  
dziedājums, izpildot latviešu un franču, 
igauņu  garīgo un akadēmisko mūziku, 
kā arī latviešu vīru koru klasiku.

Ar gluži citu programmu  kori snie-
dza koncertu Kalsnavā. Viesus un ska  -
tājus sveica mājas saimnieces sieviešu 
koris „Silvita”, nedaudz iepazīs  not ar 
Kalsnavas pagastu. Kori izpildīja dvēseli 
pacilājošu mūziku ceļā uz Latvijas 100 
gadi,  kas iekaroja klausītāju sirdis gan 
ar skaisto solo dziedājumu, gan augs   

māksliniecisko dziedātāju sniegumu, 
gan  mākslinieciskā vadātāja Ivara Cin-
kusa vienkāršajām  un sirsnīgajām uzru-
nām.  

Ar labiem vārdiem viesi teica pal-
dies par neparasto sagaidīšanu un uz-
ņemšanu. Jo kas var būt labāks par sajū-
tu, ka esi gaidīts: „Daudz kur ir būts, bet 
tāda sagaidīšana kā Kalsnavā, vēl nekur 
nebija piedzīvota!”

Iveta Bohana,
sieviešu kora „Silvita” dziedātāja

1. oktobrī Jaunkalsnavas centra dī-
ķos norisinājās Kalsnavas pagasta mak-
šķerēšanas ar pludiņu sacensības. Šogad 
vietas izvēle bija diezgan sarežģīta, jo lie-
lo rudens lietavu dēļ visās upēs bija ļo   
augsts ūdens līmenis un neatbilst šāda 
veida sacensību rīkošanai. Izvēlē    ka 
lielais dīķis pie Vesetas upes un tautā 
sauktais ugunsdzēsēju dīķis pre   pagast-
mājai, jo šajos dīķos mājo arī lielas zivis. 
Ugunsdzēsēju dīķi gan  kai karūsiņas, 
bet lielajā dīķi varētu teikt, ka pama  gas, 
tur pat ir noķerta 13 kg smaga karpa, ap-
mēram 10 kg smaga līdaka, līņi no 2 – 2,5 
kg, apmēram 0,500 kg smagi asarēni un, 
protams, raudiņas, karūsas. 

Ar šīm sacensībām noslēdzās sezona 
makšķerēšanā ar pludiņu Kalsnavas pa-
gastā, kuras ar pagasta, novada un mak-
šķerēšanas sporta federācijas atbalstu 
 ka rīkojis viens no lielākajiem pagasta 

copmaņiem Viktors Ūdris, kurš augustā 
rīkotājos veterānu mačos kārtējo reizi 
pierādīja, ka ir viens no labākajiem, ie-
gūstot pirmo vietu kategorijā 60+.

Kā jau nu ir ierasts pulcēšanās no  ka 
pie Kalsnavas pamatskolas. Piedalī  es va-
rēja pilnīgi visi makšķerēšanas entuzias   
gan arī sava amata lietpratēji, protams, 
ievērojot pēc likuma noteiktās prasības, 
grupā bērni un jaunieši līdz 16 gadiem, 
pavisam desmit dalībnieki, grupā virs 16 

g.v. – četrpadsmit dalībnieki un viena sie-
viete, kura devās kopā ar jauniešiem. Bija 
ieradušies gan tāli, gan tuvi šī sporta vei-
da cienītāji, kopā ar pašmāju makšķernie-
kiem savu lomu vilka viesi no Madonas, 
Mētrienas, Kokneses, Sāvienas, Jēkab-
pils. No kaimiņpagasta Ļaudonas kuplā 
skaitā bija ieradušies „Zelta ziv  ņas” ma-
zie makšķernieki. Neskato  es uz vēso un 
mitro rudenīgo laiku līdz beigām izturē-
ja gandrīz visi dalībnieki. Uzvarētājus ar 
pārsteiguma balvām un diplomiem no 
pagasta bija ieradies sveikt pagasta pār-
valdes vadītājs Ar  s Mūrmanis. Necopes 

dienā tomēr savu ziv  ņu izvilka katrs, bet 
dažiem tomēr bija veicies labāk. Jauniešu 
grupā uzvarēja Sergejs Plovnovs, aiz sevis 
atstājot Danielu Strodi (2. vieta) un Indru 
Brutāni. Savukārt vīriem šoreiz „Zelta ziv-
 ņu” izdevās notvert Andrim Turkinam, 

apsteidzot Viktoru Ūdri (2. vieta) un Jāni 
Viļeviču (3. vieta). Nu vasaras sezona ir 
beigusies un daudzi gaida pirmos salus, 
lai tad varētu vilkt laukā pa vasaru atstāto 
atpūtā ziemas aprīkojumu un ar tādu pat 
aizrau  bu mēģināt izvilkt savu lielo zivi.

Vineta Vorslova, avīzes veidotāja

Sacensību dalībnieki un uzvarētāji. „Lielais loms”.
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Raganu slotu balle

Vējaini lietainā rudens dienā Kalsna-
vas arboretumā  ka rīkota balle par godu 
interesantajiem veidojumiem priedēs un 
eglēs „raganu slotām”, ci   tās mēdz dē-
vēt arī par vēja slotām. Šis dabas feno-
mens Latvijā ir re   sastopams. Jau dau-
dzus gadus arboretuma vadītājs Jānis Zī-
liņš ar dažiem entuzias  em, meklē dabā 
šos interesantos zaru saaugumus, vēlāk 
ievācot potzarus, lai vērotu kā turpina 
veido  es jauniegū  e stādi, to formas. 
Un tāpēc rudens noslēguma balles te-
ma  ka nebija ilgi jāmeklē. Aicinājumam 
ieras  es atbilstošos tērpos bija ļo   liela 
atsaucība. Kādas  k te nebija salidojušas 
raganas un raganiņas, bet kuras pa ceļam 
bija savu slotu pazaudējušas, to varēja iz-
veidot arboretumā un mājās do  es dro-
ši. Līdztekus slotu darbnīcai darbojās vēl 
citas radošās darbnīcas, kur ieradušies 
viesi varēja izveidot sev zāļu paklājiņus, 
dažādus paliktnīšus, izveidot dekorus no 
dabas materiāliem. Arboretuma darbi-
nieki bija parūpējušies, lai drēgnajā laikā 
varētu sasildī  es ar karstu tējas krūzi, uz 
uguns vārītu gardu zupu. Īpaši iecienīta, 
kam atļāva gadi, bija „Kandžas laborato-
rija”, kur daži savus spēkus ar šo vil  go 
dziru nenovērtēja un jutās visai pārsteig-
 . Tāpat varēja nogaršot un iegādā  es 

dažādus kārumus. Papildus vēdera prie-
kiem  ka piedāvātas arī dažādas spēles, 
nakts orientēšanās, kur spīdinot luktu-
rīšus devās komandas. Pēc apmeklētāju 
paustajām emocijām, ak  vo līdzdalību 
un jautrajām sejām – pasākums bija izde-
vies, kas noslēdzās ar krāšņu uguņošanu. 
Paldies visiem, kas radīja šo prieku un ce-
rams, ka nākošgad atkal varēsim salidot 
uz šo interesanto pasākumu.

Vineta Vorslova, avīzes veidotāja
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Ieslēdz mani apakš zemes,
Pazūd zemes atslēdziņa.
Gulēt man apakš zemes
Līdz jaunai dieniņai.
        (Latviešu tautas dziesma)

Mūžībā azgājuši:
Vija Smilk  ņa  
95 gadu vecumā
Staņislavs Pastars 
72 gadu vecumā 
Edgars Lūsis  
31 gadu vecumā
Stanislavs Bramanis 
84 gadu vecumā 
Mirdza Bērziņa 
75 gadu vecumā
Silvija Kuzmiča 
93 gadu vecumā
Ilmārs Vaiders 
74 gadiu vecumā
Andris Pakārklis 
65 gadu vecumā
Jānis Broks  
89 gadu vecumā

Tuvojo  es valsts svētkiem, 
biedrība „Kalsnavas jaunieši” 
aicina iesais   es Kalsnavas 
pagasta ģimeņu foto akcijā
„MANA ĢIMENE  
MANA VĒRTĪBA” 
Ģimene ir  e cilvēki, kas mūs saprot, 
rūpējas par mums, audzina, uztrau-
cas un mīl. Domājot par ģimeni, tās 
spēku veido arī jaukākie mirkļi, ku-
rus mēs atceramies. Vai tādi mums 
vispār ir? Kopīgi pasākumi, kopīgas 
sarunas, kopīga darbošanās. Vēla-
mies celt godā ģimeniskas vēr  bas 
– mūsu spēcīgās pagasta ģimenes.
Aicinām iesū  t savu skaistāko, mīļāko 
vai interesanto ģimenes foto uz e-pas-
tu: kalsnjauniesi@inbox.lv kopā ar ne-
lielu savas ģimenes vēr  bu aprakstu.
18. novembra pasākuma ietvaros 
plānota foto izstāde „Ģimene – lai-
mes atslēga”. Priecāsimies arī par pa-
audžu foto, kuros redzami vecvecāki.
Šīs fotoizstādes mērķis ir aizdomā  es 
par mūsu katra ģimenes spēku, par 
cilvēkiem, kuri ikdienā ir mums līdzās, 
mūs atbalsta, iedvesmo, mo  vē, ie-
drošina, palīdz, samīļo un pažēlo.

Foto var iesū  t līdz 10. novembrim.

es valsts svētkiem

Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkā

Piedalās: 
Saldus novada Ezeres sieviešu koris „Kaprīze” 
Bērzaunes pagasta vīru koris „Gaiziņš” 
Kalsnavas pagasta sieviešu koris „Silvita” 

Ieeja: brīva

11. novembrī plkst. 16.00

LR proklamēšanas 
99. gadadienai 

veltīts pasākums

17. novembrī plkst. 19.00.
Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkā

„Mūsu saknes ir Latvijā” 
Kalsnavas pagasta atzinību rakstu 

pasniegšana un titula 
„Kalsnavas lepnums” godināšana.

Pasākumu kuplinās 
PII „Lācītis Pūks” un Kalsnavas 

pirmskolas audzēkņi,
 Kalsnavas pašdarbības kolektīvu 

kuplā saime.

Plkst. 22.00. Svētku balle
Spēlē „Janušeks” 

Uz pasākumiem ieeja: brīva

„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


