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LSPA  1.KURSA MAĢISTRANTU  IESPAIDI  PAR  PARGĀJIENU JAUNKALSNAVĀ   

 

Saulainajā 24.maija pievakarē septiņi 

LSPA maģistrantūras 1.kursa 

rekreācijas specializācijas studenti  kopā 

ar profesoru Ivaru Kravali devās no 

Rīgas uz Pļaviņu novada „Spīganu”, lai 

uzsāktu 4.praktisko aktiviāti šajā 

mācību gadā – kājnieku pārgājienu „Pa 

Jaunkalsnavas ārēm kājām 

brienot...”. 

 

 

 

 

 

Izkāpjot „nekurienes” stacijā 

„Spīgana”,ar kājām devāmies 12 km 

pārgājienā uz bijušo dolomīta raktuvju 

karjeru, kur plānojām uzcelt telšu 

apmetni. Ejot pa zemes ceļu uz apmetni, 

vērojām gan skaisto saulrietu, gan arī 

apkārt esošo dabas skaistumu. 

Iestājoties tumsai, talkā ņēmām lāpas, 

lai ceļš būtugaišāks un patīkamāks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonākot Krievciema bijušajās dolomīta 

raktuvēs bija jau ievērojami satumsis, 

tādēļ nekavējoties uzsākām telšu 

apmetnes izveidi. Neiztikām arī bez 

ugunskura un siltu vakariņu 

pagatavošanas, kur pēc tam noguruši un 

labi paēduši devāmies pie miera. 
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Nākošās dienas – 25. maija rīts mūs nelutināja, 

jo bija sācis līt, bet bijām ar to rēķinājušies. 

Kārtīgi ieturējuši brokastis un nojaukuši telšu 

apmetni, devāmies uz tuvējo pilsētu – 

Aivieksti, lai apskatītu līdz 1938. gadam 

lielāko HES Latvijā – Aiviekstes HES. 

Apskatījām arī Ozolsalu.  

 

Tālāk devāmies uz mājām ar nosaukumu 

„Stepes”, kur mīt apkārtnē pazīstamais zāļu 

vīrs Aivars Līrums. Diemžēl satikt viņu 

neizdevās, tādēļ devāmies tālāk. 

 

 

 

Nākošais pieturas punkts – Kalsnavas 

arborētums (Arborētums (latīņu valodā)  -

 koku un krūmu kolekcija). Šeit pavadījām 

lielāko dienas daļu. Arborētuma vadītājs Jānis 

Zīliņš saistoši un lietderīgi pastāstīja par  

mītošajiem augiem, kokiem un krūmiem, kā 

arī laipni piedāvāja nojumi pusdienu 

pagatavošanai un atpūtai. Uzkāpām arī 25 

metru augstajā arborētuma tornī, pēc tam 

veicām nelielas komandu saliedēšanas 

aktivitātes. 

 

Pēdējais pieturas punkts – Jaunkalsnava, kur 

galveno gida lomu uzņēmās mūsu pašu Intars 

Nikonovs, pastāstot par aktīva dzīvesveida 

iespējām Jaunkalsnavā. Jāpiebilst, ka Intars 

piedalījies daudzu projektu realizācijā, lai 

Jaunkalsnavas iedzīvotājiem būtu gan āra 

florbola laukums, gan pludmales volejbola 

laukums. Diemžēl, stiprā lietus dēļ, neizdevās 

izmēģināt pludmales volejbola laukumu. 

 

Laiks paskrēja nemanot un pienāca laiks 

doties atpakaļ uz Rīgu. Divas jaukas dienas 

un noieti aptuveni 25 kilometri aktīvā 

kompānijā uzlādēs turpmākajai mācību un 

darba nedēļai. 

 

Materiālu sagatavoja: Maģistrantūras 1. 

studiju gada rekreācijas specializācijas 

studentes Kristīne Karole & Valērija 

Druzjaka. Foto: Santa Muciniece. 


