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pilī, Skrīveros,  Pļaviņās. Kad bija jaunā-
ki, pastrādāja arī ārzemēs. No vecākiem 
viņi aizguvuši darba tikumu, tapēc arī 
par dzīvi nesūrojas.  “Mums ir prieks par 
dēlu ģimenēm,” vairākkārt uzsver Kalvišu 
pāris. Guntis, Ivars un Artūrs nekad nav 
sagādājuši galvassāpes saviem vecākiem. 
Guntis strādā uzņēmuma “Pļaviņu DM” 
karjerā ar frontālo iekrāvēju, Artūrs — 
uzņēmumā “Meža enerģija”, savukārt 
Ivars  —  Jēkabpils trikotāžas uzņēmumā 
“Viola Stils”. Baltijā šāda veida uzņē-
mums ir vienīgais —  datorā ievadi prog-
rammu, un mašīnas pašas ada. Dēls Vā-
cijā macījies to apkalpošanu.  Starp citu, 
šī uzņēmuma pakalpojumus izmanto arī 
dziedātāja  Laima Vaikule. 

Prieks arī par mazbērniem. Lielākās 
mazmeitas jau studē augstskolā — viena 
Rīgas Stradiņa universitātē par pediatri, 
otra — Jelgavā par veterinārārsti. Vectē-
tiņš, kurš spēlē gan saksofonu, gan trom-
peti, gan sit bungas, nesaprot tikai vie-
nu — kāpēc mazmeitas, kuras beigušas 
mūzikas skolu, neskatās vairs virsū mū-
zikas instrumentiem. Redzēs, kā būs ar 
jaunāko mazmeitu, kura vēl mācās mū-
zikas skolā.

Ciemiņi katru nedēļu
Taņai un Vitoldam ir prieks par ērto  

piebūvi, ko dēli uzcēla pie mājas. Tagad 
te glabājas dārza labumi, jo uz pagrabu 
vēl par agru nest.  Ķirbji satupuši uz koka 
soliem, kastēs smaržo āboli, sarkanos sā-
nus spīdina tomāti, smaržo tējzāles. Va-
sarā piebūvīte stāv vaļējiem logiem, bet, 
ziemai nākot, to taisa ar plēvi ciet,  jo pie-
būvei ir dēļu grīda. Vasarā te jauki visiem 
kopā pie viena galda apsēsties, jo gandrīz 
katru nedēļas nogali kāds atskrien cie-
mos.

Pēc jaunākā dēla, kurš dzīvo Skrīve-
ros, ierosinājuma pirms pāris gadiem 
sākuši bites turēt. Tagad pašiem arī savs 
medus.

Viens no dēliem, kurš dzīvo Jēkabpilī, 
pēc profesijas ir pavārs, taču profesijā ne-
strādā, pašmācībā apguva galdnieka 
amatu, bet tas gan viņu netraucē mājas 
vajadzībām cept arī kūkas.  Viņš ir  lielisks 
remontmeistars, izremontē dzīvokļus ne 
tikai savējiem, bet iet palīgos citiem.

Ziemai gatavi
Tagad daudzus satrauc gaidāmā zie-

ma, pamatīgi kāpušas malkas cenas, taču 
“Vanadziņu”  saimniekiem par to maza 
bēda. Šķūnis līdz jumtam pilns.  Malka 
sagādāta trim gadiem uz priekšu. Ja tik 
pašam gribēšana, malku par velti var da-
būt. Vajag tik paprasīt atļauju. Piemē-
ram,  vietā, kur zāģēja kailcirtes, ļāva bez 
maksas ņemt pirmos bluķus no celma, 
kas palika pāri, zāģējot ar harvesteru. Pa-
grūti jau ir, ar mašīnu un piekabi mežā 
neiebrauksi. Kalviši ir izstrādājuši savu 
malkas sagādes plānu: paķer līdzi ķerru 
un brauc gar cirsmas malu, Vitolds sazā-
ģē un saskalda bluķus, un Taņa sakrauj 
ķerrā un aizved uz piekabi. Tā kā bērni 
māju kārtīgi nosiltināja, malkas vajag 
pavisam maz. Siltā ziemā vienreiz dienā 
jākurina. Kad nopirka māju, tajā bija 
Lietuvā ražots apkures katls, Vitolds vē-
lāk to nomainīja ar lielo Grobiņā izgata-
voto, kas kalpo nu jau 16. gadu.  Pie rei-
zes viņš atklāj, ka, iegādājoties katlu, la-
bāk to ņemt ar tērauda iekšu, nevis ču-
guna, jo tā metinājuma vietas sānos ātri 
izdeg, līdz ar to katls ātri sāk tecēt.

Visu dara kopā
Kalviši visu paraduši darīt kopā. Arī 

gatavojot maltīti, abi rosās virtuvē.  Vi-
tolds ir liels makšķernieks, un Taņa vi-
ņam brauc līdzi.  Nesen bijuši uz Līdacīti 
makšķerēt. Abi  saērcināti stāsta  un ap-
brīno cilvēkus, kuri aiz sevis spēj atstāt 

tādu cūcīgu vidi, kāda tā bija todien pie 
ezera. Nākamajā dienā braukuši atkal, 
Taņa līdzi paņēmusi grābeklīti, lai var 
sakopt ezera apkārtni. Garām gājuši tū-
risti un ar apbrīnu teikuši: redz, cik labi, 
ka “Latvijas valsts meži” var algot cilvēku 
apkārtnes sakopšanai! Taņa gan noklu-
sējusi, ka ir brīvprātīgā. Vitolds teic, ja 
neiznāk laika aizbraukt kaut kur tālāk 
pamakšķerēt, nobrauc turpat lejā no kalna 
uz dīķi kādu karpu noķert. Katru gadu 
Madonā viņi apmeklē šlāgermūzikas  un 
Rubeņu ziņģu festivālu un neizlaiž pen-
sionāru ballītes. Kad iegadās brīvāks laiks, 
abi brauc ekskursijās, viņus gan  nevilina 
ārzemes. “Nesaprotu, kas tur ko skriet uz 
tām ārzemēm, it kā ar medu tur būtu kas 
apsmērēts? Latvija taču ir tik skaista zeme!”  
teic Vitolds.  

***    
Savulaik izcilais zinātnieks Einšteins 

savai meitai rakstīja, ka pasaulē vislielā-
kais spēks ir mīlestība.  Man šķiet, viņam 
ir taisnība. Ar tādu spēku var arī radīt 
paradīzi jebkurā vietā un jebkurā laikā. 
Kā to dara Taņa ar Vitoldu. ◆   

DĒLU UZCELTAJĀ NOJUMĒ — kā rudens ražas izstādē. 

SALDĀKAI DZĪVEI — pašiem savas bišu saimes. 

“VANADZIŅI” KĀ TIKKO UZCELTI — ar jaunu jumtu, nosiltināti.

SAIMNIECES VAĻASPRIEKS — dažādi augi un puķes. Dažkārt to iegādei vai visu pensiju iztērējot. 

RUDENS AVENES šogad bija īpaši labi padevušās. 

ATPŪTAS STŪRĪTIS.  

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta  
līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild laikraksts “Staburags”.


