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,,SAVE THE NATURE - THERE IS NO 
PLANET B’’

mā no 1. līdz 5. jūnijam - projekta 
noslēguma kšanās Rumānijā, tēma 
„Ko katrs varam darīt, lai saudzētu 
dabu, projekta izvērtējums”.
        Laikā no vienas kšanās līdz 
otrai noka akvs darbs  katrā no 
dalībvalstu skolām. Kalsnavas pa-
matskolā lielākā daļa projekta darba 
tēmu ka integrētas  mācību stundu 
un ārpusstundu nodarbību tematos, 
padziļinot obligātā mācību satura 
ttēmas, tādējādi padarot mācību 
procesu interesantāku talangāka-
jiem vai movētākajiem skolēniem, 
kuri gatavi izmantot piedāvātās ie-
spējas, paplašināt savu redzesloku, 
prasmes, iemaņas. Tā, piemēram, 
dzimtās valodas stundās ka lasīta 
T. Defombela grāmata „Tobijs Lol-
ness. Dzīve uz naža asmens”; angļu 
valodā gatavotas prezentācijas  par 
savu vals un skolu, skolēni, kuri 
savās ģimenēs uzņēma ārzemju 
draugus vai paši devās ciemoes pie 
„viesģimenes” kādā no mobilitātēm, 
gatavoja individuālas prezentācijas 
par sevi; dabaszinību, ģeogrāfijas un 
citās mācību stundās ka veik pē-
jumi, kuru rezultā atspoguļo gan 
tradicionālajās prezentācijās, gan 
pašu skolēnu filmētajos materiālos; 
vizuālās mākslas stundās tapa izcili 
zīmējumi;zīmējumi; iestudēta un 9. klases sko-
lēna K. Kreiļa nofilmēta un samontē-
ta melnā - gaismas teātra izrāde.
    Projekta  ietvaros  ka rīkotas 
arī vietējās mācību ekskursijas - uz 
mežu apmācību centru „Pakalnieši”, 
uz Teiču dabas rezervātu, uz 
„Podiņu” stādaudzētavu u.c.
        Katram, kas kaut kādā veidā šo 
divu gadu garumā saskārās ar pro-
jektu „Save the Nature - there is NO 
Planet B!”, ir palikuši savi iespaidi, 
emocijas, atklāsmes. Protams, īpaši 
spilg e ir divdesmit skolēniem, 
kuri apmeklēja kādu no valsm.
    Ieskatam kai daži fragmen 
no skolēnu atskaitēm: 
    „Brauciens man ļo paka, 
pirmkārt, jau tāpēc, ka es nebiju Beļ-
ģijā nekad bijis. Otrkārt, tāpēc, ka 

    Noslēdzies 
divu gadu ( 2013. – 
2015. ) darbs Eiro-
pas Savienības 
Mūžizglī bas 
programmas Co-
menius apakš-
programmas Comenius skolu daudz-
pusējās partnerības projektā „Save 
the Nature - There is NO Planet B” 
(Saudzēsim dabu - šeit nav planētas 
B!)
    Projekta darba tēmas - atjau-
nojamās enerģijas, ūdens, pārstrā-
de, augu un dzīvnieku aizsardzība.
      Projekta norises gaitā ka plā-
nots, ka uzlabosies angļu valodas 
prasmes, sazinoes gan interneta 
vidē, gan mobilitāšu laikā ekoes 
ar partneriem klāenē, uzlabotas IT 
prasmes, gatavojot prezentācijas 
par savām valsm un dotajām pro-
jejekta tēmām, pilnveidotas komuni-
kācijas un sadarbības kompetences, 
iepazītas partnervalstu tradīcijas, 
kultūra un dzīvesveids, izprastas sa-
karības starp cilvēku veselību, vidi 
un dzīves slu, pilnveidotas pētniecī-
bas prasmes.
    Comenius  projektos galvenais 
akcents likts uz mobilitāšu (jeb kša-
nos) īstenošanu, kuru laikā noek 
kšanās starplaikos paveiktā darba 
prezentēšana.
        Mūsu projekta mobilitāšu ka-
lendārs veidojās šādi: no 14. līdz 18. 
oktobrim 2013. gadā kšanās Latvi-
jā  (ko daudzi no pagasta iedzīvotā-
jiem droši vien labi atceras), tēma 
„Mežs un koki”,  no 17. līdz 23. 
martam  2014. gadā kšanās Beļģi-
jā, tēma „Augi un dzīvnieki”, no 17. 
līdz 21. maijam kšanās Vācijā, 
tēma „Pārstrāde”, tā paša gada no 
7. līdz 13. martam kšanās Polijas 
galvaspilsētā Varšavā, tēma „Ūdens 
cikls un lietu otrreizēja izmantoša-
na”, 2015. gada pašā sākumā no 12. 
līdz 16. janvārim ka mērots vistālā-
kais ceļš uz Francijas aizjūras terito-
rijas Marnikas salu, tēma „Ūdens”, 
un jau pašā skolēnu brīvlaika sāku-
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ABSOLVENTI

jāaizpilda arī anketa. Ja dažos anke-
tas jautājumos, protams, viedokļi 
atšķīrās, tad trīs pozīcijās visi kā 
viens atzīmēja, ka braucieni ir uzla-
bojuši angļu valodas prasmes, ka 
viņi kļuvuši drošāki un pārliecinātāki 
par sevi un ka noteik arī citreiz pie-
dalītos projektā, ja rastos tāda ie-
spēja.
    Ieskats projekta norisē un īsa 
atskaite par padarīto Kalsnavas pa-
matskolas saimei, vecākiem u.c. 
klātesošajiem ka sniegta 2014./15. 
mācību gada noslēguma  svinīgajā 
pasākumā, kurā bija arī īpašais pār-
steigums - liela un krāsaina kūka ar 
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INTERVIJA
galagala flīzes. Visu piedāvāto veidu 
flīzes var likt uz jebkuras virsmas 
gan iekštelpās, gan ārā - līdzīgi kā 
rūpnieciskās. Guns smejas: „Ja tas 
ķieģelis ir pārdzīvojis salu, vēju, 
visus  nokrišņus un vēl manu zāģēša-
nu, tad vēl ilgi dzīvos.”
    „Produkts nav unikāls, arī cit-
viet pasaulē tāds ek ražots. Anglijā 
un arī pie mums Latvijā šādas ķie-
ģeļflīzes un senus ķieģeļus izmanto 
kamīnmeistari un dizaineri. Arī man 
šī ideja radās, kad, strādājot būvnie-
cībā, ku realizējis dizaineres ieceri 
par sienas fragmenta dekorēšanu. 
Vienīgā atšķirība - tad ķieģeļus 
griezu ar slīpmašīnu, tas bija lēnāks 
process,” Guns stāsta. Viņš turpi-
na: „ Sākumā zāģēju zem egles bur-
skā nozīmē, tad visādās pielāgotās 
telpās, līdz izsolē nonāca šis īpa
šums, kas arī tagad ir mājvieta AG 
Building Group ķieģeļflīžu ražotnei. ”
    Guns izrāda savu īpašumu, 
kas kalsnaviešu  atmiņās ir  „Vilciņa 
veikals”. Vairākus gadus uzņēmēj-
darbības entuziasma laikā šeit bija 
arī bārs „Parks”. Diezgan ilgus gadus 
ēka stāvējusi tukša un pamesta, līdz 
nonākusi Gunta rokās. Teritorijā ma-
nāmas labiekārtošanas liecinieces - 
zaru kaudzes un kultūrslāņa atlie-
kas. 
    „Man pak, ka man ir vieta, ne-
vienam neesmu uz kakla, daru, kā 
vēlos. Pamazām cenšos lietas sakār-
tot. Man pamatdarbs ir Rīgā. Šeit 
nākas strādāt melnu mu brīvdie-
nās. Tā strādājot un kopjot apkārtni, 
rodas jaunas idejas par  vietas iz
mantošanu, a sbu, bet par to vēl 
skaļi nerunāju - tās ir ieceres.”        
    „Viss sākas ar ķieģeli. Sākumā  
sazāģēju tos ķieģeļus, kas bija 
pašam lauku mājās. Tagad cilvēki 
man zvana un piedāvā  - man te ir 
viena ķieģeļu čupa, savāciet. Pērku 
ķieģeļus   no vecām nojaucamām 
krāsnīm. Neatsakos arī no ķieģeļu 
pusīpusītēm.  Pamatā ķieģelis ek viegli
a rīts no mūrjavas ar drāšu birs. 
Tad tālāk  darbs ar zāģi - ek nore-
gulēts aālums līdz ripai, un ķieģelis 
ek sazāģēts  vienādi biezās flīzītēs. 
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tuma  atpazīstamību. Ukraiņiem ir 
teiciens par pelī, kura iečurāja jūrā 
un teica: „Te nu ir arī mana daļa!” 
Tad nu tā arī varu teikt par savu 
devumu peoniju dārza tapšanā - te 
nu ir arī mana daļa!” ar smaidu par 
nopietnām lietām iestarpina A.Vē-
riņš.riņš.
    „Latvijā peonija ienāca 19. 
gadsimtā caur muižu centriem, kur 
tās ieveda  no Francijas. Lieliem pil-
dīem ziediem, smaržīgas, neizturī-
gas, bet tāpēc jo iekārojamākas.  
Kopš tā laika nav lauku sētas, kur 
svešzemju skaistules negreznotos. 
ArīArī  katalogi pirms 1. pasaules kara 
daudz bagātāki  nekā Ulmaņlaiku 
firmu  peoniju katalogi,” stāsta zi-
nātnieks. 
    Daudziem vēl dzīvā atmiņā ir 
laiki, kad sīpolpuķu, gladiolu, rožu 
stādu audzēšana, rdzniecība visā 
plašajā padomju valsts teritorijā 
deva cilvēkiem godīgus līdzekļus un 
iespēju iekopt savu audzēto kultūru.  
Ievērojamā pieredze puķkopībā 
A.A.Vēriņam ļauj apgalvot, ka jāatdod 
visas prāta spējas darbam, tad arī 
panākumi lielāki, ne vel viņa sa-
sniegumi atzīmē starptauskajā 
gladiolu Goda zālē Ņujorkā. A.Vēriņš 
pats no zvērināta  gladiolu un īrisu 
vīra ar laiku kļuvis par peoniju 
kkarali: „Mūsdienu revolūciju peoniju 
audzēšanā uztaisīja dzeltenās peo-
nijas. Arī Kalsnavā cilvēki, braucot 
garām peoniju dārzam, apstājas un 
iet ska es, kas ir tas košums. Vēl 
nav zilas krāsas peoniju, bet tās 
vairs revolūciju neiztaisīs.” 
    Kā loģisks akvo dārzkopja 
gaitu apliecinājums ir radusies grā-
mata „Latvies un viņa peonijas”. 
Autoram likās, ka ar visu viņa piere-
dzi, uzkrātajām  zināšanām  tā ks 
iespēta divos gados. Bet pēc tā, cik 
daudz literatūras  avotu nācās kris-
ki caurskat,  daudz stundu pavadīt 
internetā,  k daudz  neprecizitāšu 
atklāt, pašam sev liktais laika limits 
līgani pārtapa četros gados. Latvijā 
profesionāļu un ierindas peoniju au-
dzētāju iemīlēta, šī grāmata izpelnī-
jusies arī  starptausku atzinī-
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LIELĀ TALKA KALSNAVĀ
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SPILGTĀKIE NOTIKUMI
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    Sācies vasaras siltais un paka-
mais laiks, kad jādomā, kā aizpildīt 
savus brīvos vasaras  vakarus. Jau-
niešu deju kolekvs pēc nelielās 
pauzes ir uzsācis savu vasaras 
sezonu kopā ar jauno vadītāju Zani 
Cakuli no Madonas. 
    Arī tu esi aicināts pievienoes 
deju kolekvam! Tā ir tava iespēja 
augt un a st savu nacionālo pie-
derības sajūtu, dejojot latvju tautas 
deju soļus, esot daļa no lielās deju 
saimes. Nav svarīgas tavas iemaņas, 
ir svarīga tava vēlme dejot un augt 

latvju dejā. Nemāki lēkt polku? Ie-  
mācīsim! Baidies kāpt uz skatuves? 
Viss ir labojams, būs pozivi cilvēki 
tev apkārt, un viss mainīsies.
        Kolekvā dejo skolēni, studen-
, strādājoši jaunieši. Kolekva va-
dītāja pauž pārliecību par kolekva 
iespēju augt un a st savas dejas 
prasmes vēl vairāk, vajag kai gribu 
un cību saviem spēkiem.
    Ar jaunām vīzijām un iecerēm 
uzsākam dejot. Pievienojies!
Mēģinājumi vasaras laikā noek ne-
dēļas vidū, no septembra - nedēļas 

kalpojumus vadījis Andrievs Niedra, 
kas bijis ne kai mācītājs, bet arī po-
liķis, sabiedriskais darbinieks un 
rakstnieks.
        Daudzi kalsnavieši Veckalsna-
vas baznīcu atceras kā savu iesvētes 
vai kāzu vietu, kā, piemēram, Liepiņš 
Pēteris, Jaunķiķis Jānis, Vītols Er-
nests, Vilciņš Pēteris, Ragainis Jānis, 
Rizga Vilis. Pēc kara sveiki un veseli 
atgriezušies Kalsnavā.
    Kalsnavas baznīcas vēsturē 
smagākais nokums ir baznīcas sa-
graušana un izposšana. Kamēr pa-
domju armija aizkavējās un uzturē-
jās Ļaudonā, kmēr tas ka izdarīts. 
Kādēļ? Kalsnavas baznīcas staltais 
un augstais tornis kalpoja par labu 
nnovērošanas vietu.
    Taču kalsnaviešu entuziasms 
un vēlme ieraudzīt skaisto baznīcu 
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„CILVĒKS NEDZĪVO NO MAIZES VIEN…”
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BJIC ,,UP̀ s’’, ,,KALSNAVAS JAUNIEŠI’’
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PĒDĒJĀ LAIKA AKTUALITĀTES
Lukass Stalidzāns (Daukstes) un 
Mārņš Laganovskis-Vesers (Kārsa-
va). Vecākajā grupā uzvarēja Balvu 
Valsts ģimnāzijas, otrie Gulbenes 
2.vidusskolas, trešie Gulbenes 
novada Stāķu pamatskolas futbolis-
. Labāko spēlētāju balvas saņēma 
AArvis Šarabaiko (Balvi), Ralfs Sko-
pāns (Gulbene), Daniels Lazdiņš 
(Stāķi), Valdis Ezeriņš (Kalsnava). 
Visas komandas saņēma Latvijas 
Futbola federācijas dāvātās 
bumbas, kausus, medaļas un diplo-
mus. Visu grupu uzvarētājas koman
das izcīnīja esības piedalīes Latvi-
jas Skolu kausu finālā Rīgā.
Novēlam Valdim Ezeriņam kpat 

ka aizvadīts ar 9 
komandu dalību, 
kuru skaitā ko-
mandas bija ne 
kai no Kalsna-
vas, bet arī no 
Bērzaunes, Mār-
cienas, Cesvaines 
un pat no Jaun-
gulbenes. Lai arī 

visu turnīra laiku ar mums kopā ik pa 
īsam brīdim bija lietus, tas netraucē-
ja baudīt turnīru ne skatājiem, ne 
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cienīgajām lietus gāzēm. Šajā cīņā 
ar pārliecinošu uzvaru spēcīgāka iz-
rādījās komanda „3 ar pus bal 
krekli” - Agnis Kaļva, Elvijs Me-
žaleons un Sandijs Kalniņš, atstājot 
2. vietā komandu „Vecie krāni” - Hel-
muts Polis, Jānis Solovjevs un Guns 
Preiss.
    Nākamais, 2. posms, jau 17. 
jūlijā, savukārt pēdējais, 3. nakts 
posms, kurš sāksies nevis 19:00, kā 
ierasts, bet gan 22:00, plānots 21.08.

plānots organizēt vairākas spors-
kas akvitātes dažādu paaudžu ie-
dzīvotājiem. Piedāvāsim fiziskas ak-
vitātes veselības uzlabošanai sava 
pagasta iedzīvotājiem  atbilstoši 
viņu vēlmēm un iespējām. 
RRezultātā: lai at-
balstu jau popu-
laritā ieguvušos 
sporta veidus jau-
niešu vidū, orga-
nizēsim turnīrus 
jauniešiem: 
•  pludmales vo-
lejbolu un florbo-
lu (sacensību or-
ganizators - Elvijs 
Mežaleons). 
•   būs arī sporta diena un sadarbībā 
ar biedrību ”Mēs - Barkavas pagas-
tam” organizēsim nakts orientēša-
nās sacensības pagasta iedzīvotā-
jiem, īpaši akcentējot ģimeņu ko-
mandas (sacensību organizators  
Gas Teilis);
•  ks novadītas divas BEZMAKSAS 
nodarbības nūjošanā, tādā veidā 
rodot atbalstu un iedvesmu veselīga 
un akva dzīvesveida turpināšanai 
(nodarbības vadīs Madonas BJSS 
treneris distanču slēpošanā, slēpo-
šanas nodaļas vadītājs, nūjošanas 
speciālispeciālists Dainis Vuškāns);
•  ks novadīta BEZMAKSAS izglīto-
joša un prakska nodarbība Latvijā 
pazīstamās un iedvesmojošās netra-
dicionālās ārstēšanas speciālistes 
Ineses Ziņģītes vadībā - apbrīnojami 
enerģiska sieviete, kas pa sevi

Pludmales volejbola afiša

    Pavisam noteik interesanta 
cīņa bija vērojama par 3. vietu, kurā 
spēkus mēroja komanda „PROVJER” 
un „MMGG”. Uzvarējuši spēli un ie-
guvuši turnīra 3. vietu, spēcīgāki iz-
rādījās „PROVJER” komandas zēni - 
Rauls Kalniņš, Rūdolfs Oga, Zigmārs 
Bernāns un Haralds Niedrīs. Savu-
kārt finālā uz laukuma kās koman-
das „Vecie krāni” un „3 ar pus bal 
krekli”, kuru duelis par 1. vietu bija 
pavisam ’’slapjš’’, pateicoes fināla 

Projekta logo
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LATVIJAS ČEMPIONĀTS 
PLUDIŅMAKŠĶERĒŠANĀ TAUTAS KLASĒ

Skrejāns no Jēkabpils, bet trešais ar 
zivju svaru 1,890 kg bija Renārs Pur-
niņš no Rīgas.
    Var jau teikt, ka pēc tradīcijas 
pirmās dienas labākos ar diplomiem 
un piemiņas balvām apbalvoja Ļau-
donas pagasta pārvalde.
    Pirmās dienas lomu līdz mājām 
aizvest ir sarežģī, tāpēc tas papildi-
nāja meža cūku ēdienkar. Šīs cūkas 
dzīvo iežogojumā, kur ek trenē 
medību suņi.
        Sakārtojuši inventāru, vīri 
sēdās mašīnās un devās atpakaļ uz 
Kalsnavas pagastu. Atpūtas vietā 
„Upmalas”, kas atrodas Aiviekstes 
krastā, viņus gaidīja vakariņas, vo-
lejbola laukums un citas izklaides. 
Volejbola laukums bija noslogots 
līdzlīdz vēlam vakaram. Komandas 
varēja apliecināt savu prasmi arī vo-
lejbola spēlē.
    Otrās dienas rīts pienāca ātri. 
Sešos vīri sāka kārtot inventāru, lai 
varētu noskaidrot šīs dienas labākos 
gan individuāli, gan komandām. As-
toņos atskanēja starta signāls, lai 
sāktos četru stundu cīņa par lielāko 
lomu. Beidzoes cīņai, pēc lomu 
ssvēršanas noskaidrojās, ka pirmajā 
trijniekā nav iekļuvis neviens no 
pirmās dienas labākajiem. Tas solīja, 
ka par pirmo trijnieku šajā dienā 
cīņa būs interesanta. Labākie bija: 
Jānis Volkovs no Rīgas, Raimonds Ki-
nerts, kas pārstāvēja Preiļus, un 
Jurijs Ņikandrovs no Jēkabpils. Šos 
vīrus par veiksmīgo cīņu apbalvoja 
Kalsnavas pagasta pārvalde.
    Pirms sacensībām, pārbaudot 
upes posmus, ka prognozē lielāki 
lomi. Savu korekciju ieviesa daba. 
Jāņu dienas lietavas bija izdarījušas  
savu. Ūdens upē bija kļuvis nerāks, 
un krietni cēlies līmenis. Zivņu ēst-
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Šī lapa ir jums, lasītāji! 
Šeit jūs varat apsveikt savus mīļos, 

izteikt līdzjūtību,  ievietot sludinājumus, informatīvu ziņu, 
kas ir nepieciešama nodot visiem kalsnaviešiem.


