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pārvaldes Izdevums
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Taleja ir viena no mūsu ma-
zajām pagasta upītēm. Tā sākas 
citā pagastā, bet savus līkumus un 
cilpas met pa mūsu pagastu, te pa 
Mārcienas pagastu, te atkal atpakaļ 
Kalsnavā. Robežupe, kuras tecējumam 
sekojot nevari saprast, kurā pagastā tad 
īs   atrodies. Ceļā paskrienot garām „Strau-
mēm”, „Leišmār  em” un visbeidzot kaut kur pie 
„Apšuriņka” ietekot Bērzaunē. Netālu no ietekas Bērzaunes upē tās ceļu cil-
vēka rokas ir s  pri izmainījušas, vadot tās ūdeņus pa sev vēlamāku ceļu. Tās 
tecējums vasarā var izsīkt līdz mazai urdziņai, bet palu laiks un lietavas ļauj 
mazajai upītei parādīt savu spēku.

Tāpat kā Savīte arī Taleja savu ceļu daudzviet ir grauzusi caur mālainiem 
pakalniem un akmeņu krāvumiem, tā padarot savus krastus jo skaistākus, kur 
var kuplot ievas, ziedēt baltās pildītās anemones un sārtās bezlapes.

 Daudziem kalsnaviešiem Talejas vārds saistās ar Kalsnavas pirmo skolu, no 
kuras vairs ir saglabājušies  kai pamata akmeņi, vēlāk ar II pakāpes pamatsko-
lu, tautā saukto Liepiņskolu, kura atradās turpat netālu no vecās 1700. gadā 
celtas skolas ēkas. Macītājmuižu, kuras pļaviņā  ka rīko   Kalsnavas pirmie za-
ļuma svētki tālajā 1896. gada jūlijā. Par šiem svētkiem ir mazs raks  ņš Bal  jas 
vēstnesī, kur arī pieminēts par pirmo teātra izrādi, kurā piedalījušies skolēni 
no tuvējās skolas. Daudz stāstu mums var pastās  t mazā upīte,  kai vajag ie-
klausī  es tās ņiprajā tecējumā. Par cilvēkiem, kas ir strādājuši, dzīvojuši līdzās. 
Par  em, kas sapņojuši saules pielietajos upes līcīšos un pļavās. Par  em, kas 
aizgājuši tālāk pasaulē līdzi nesot mīles  bu uz savu dzimto vietu. Tikai vajag 
ieklausī  es un mēģināt saprast un tad varbūt uz pasauli pavērsies pavisam cits 
redzējums.

Māca mākonis savaldī  es,
Dusmo  es – negaiss un krusa.
Ko māca man rasa no rīta?
Sakrāt mirdzumu tumsā klusi.

Sniegs un sals. Tie ir gleznotāji,
Dubļiem baltākas drānas iedod.
Piedzimst cālis uz kājelēm vājām,
Paaugas, māca man dziedāt.

Sūdzē  es iemāca vārna.
Spī  bu – vāvere kokā:
Lidot, kaut arī nav spārnu, 
Lidot un nedo  es rokā!
Sveicam 
Ramonu un Ma  su Vucānus ar dēliņa 
Jēkaba piedzimšanu.

ļ
m
 tad
„Strau-
kaut kur pie

Tumša tumša tā eglīte
(Teikusi Tatjana Ozoliņa, Madonā, dzimusi 
1914. gadā Kalsnavā). Precību dziesmu 
grāmatā, Rīgā, 1986. gadā, meldija 172. lpp

1. Tumša tumša tā eglīte
Kur caunīte nak   guļ.

Piedz. Ai rillasā, ai rasasā, 
Ai džimlairūdi rallallā!
Ai vir vir vir vir bam bam bam bam, 
Trrrasasā,
Ai rillasā, ai rasasā, Ai džimlairūdi 
rallallā!
2. Tālu tālu tā māmiņa,
    Kur aug mana līgaviņ`.
Piedz.
3. No kurienes tu, puisī  ,
    Ar  k daiļu valodiņ`?
4. Es, māmiņa, no Vidzemes,
    Nāku savas vajadzīb`s.
5. Gribu jūsu mei  ņ` precēt,
    To lūdzama neliedziet!
6. Mana meita cārta, balta,
    Tev noplīsis kažociņš.
7. Pa pāriem rieks   auga,
    Pa pāriem āboliņš.
8. Tā būs jauniem ļaudīm arī
    Pa pāriem pāro  es.
9. Vecs ar vecu tā gulēja – 
    Aitu bars tam cauri skrēja.

10. Jauns ar jaunu tā gulēja – 
     Ūdens cauri netecēj`.
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Pašvaldību 
vēlēšanas arī 
mūsu pagastā

Šogad ir no  kušas mazas izmaiņas, Jaun-
kalsnavas vēlēšanu iecirknis atradīsies Jaun-
kalsnavā – Kultūras namā, Jāņukalnā tāpat 
kā vienmēr – tautas namā. Vēlēšanu iecirkņa 
atrašanās vieta Jaunkalsnavā  ka mainīta, lai 
iedzīvotāji varētu ērtāk un labāk nokļūt vēlē-
šanu iecirknī. Nodrošināta ērta iekļūšana ēkā 
jaunajām māmiņām ar bērnu ra  ņiem, cil-
vēkiem jau gados un, protams, iedzīvotājiem 
ra  ņkrēslos. Kādu laiku atpakaļ mēs visi sa-
ņēmām vēstules no centrālas vēlēšanu komi-
sijas, kur bija norādīts, pēc deklarētas dzīves 
adreses, iecirknis, uz kuru jādodas balsot un 
kārtas numurs vēlētāju sarakstā. Vēlreiz rūpīgi 
izlasiet uz kuru iecirkni Jūs varat do  es balsot, 
lai nesanāk mazas domstarpības ar vēlēšanu 
komisijas pārstāvjiem, kā tas no  ka iepriekš. 
Jo šajā gadījumā vēlēšanu komisija tur vairs 
neko nevar izmainīt, tas jau Jums pašiem ir bi-
jis jāpamana un jānokārto iepriekš. Tāpat arī 
pārbaudiet savu dokumentu derīguma termi-
ņu, lai nesanāk liela vilšanās,  eši pie iecirkņa 
durvīm. Pēc iedzīvotāju pieprasījuma  ks no-
drošināts transports Aiviekste – Jaunkalsnava 
– Aiviekste. Par transporta kursēšanas laiku 
varat uzzināt zvanot pa telefoniem 64807250 
vai 20371490. Lai mums visiem izdodas!

Spēlējoties mācāmies dzīvi
Madonas novada pašvaldības Izglī  bas projektu konkursā 

 ka iesniegts Kalsnavas pamatskolas projekts „Spēlējo  es mā-
cāmies dzīvi” .

 Projekts  ka aps  prināts un ieguva maksimāli pie-
ejamo fi nansējumu – 500 eiro.

Neliela fi nansējuma daļa  ks izmantota rota-
ļu, ārpustelpu ak  vitāšu dienas „Mēs – tā. Bet 
mēs – šitā!” norises organizēšanai, konkrē   – 
materiālu un kancelejas preču iegādei.

Pasākums no  ks 29. maijā Kalsnavas pamat-
skolas iekšpagalmā un sporta laukumā. Projekta 
ietvaros sadarbības partnere – Kalsnavas pagasta 
bibliotēkas vadītāja Iluta Puzāne sagatavos izstādi „Par spēlēm un 
spēlēšanos”, kuru varēs aplūkot sākot ar 18. maiju. 

 Savukārt 8. jūnijā visas dienas garumā 
 ks organizētas lekcijas un prak  skās nodar-

bības Kalsnavas pamatskolas pedagogiem un 
vecākiem. Aicinā    ks arī PII „Lācī  s Pūks” 
pedagogi un skolas sadarbības partneri. Lek-
tores un nodarbību vadītājas darba apmaksai 
 ks izlietots pārējais fi nansējums.

   Nodarbības vadīs Līga Bērziņa, kura ir 
izstrādājusi „Dusmu kontroles spēli” un citas 
spēles un materiālus izpratnes veidošanai par 
saspringtām situācijām un šo situāciju risinā-
šanu, kā arī bērnu emocionālajai audzināšanai 
ar mērķi palīdzēt, uzlabot emocionālo klima-
tu, mazinot fi zisko un emocionālu vardarbību. 

Autore un viņas domubiedri spēles veidojuši, vēlo  es veicināt bērnu ar uzve-
dības un komunikācijas problēmām saskarsmes prasmi, spēju izprast sociālas 
situācijas, patstāvīgi pieņemt sociāli pieņemamus lēmumus ar mērķi palīdzēt 
sev vai vienaudžiem.  

Gunta Lapsa,
Projekta autore un vadītāja Kalsnavas pamatskolas direktore

„Meditācija krāsās” – Aivara Kluša pirmā personālizstāde
11. aprīļa pēcpusdiena pagasta pār-

valdes ēkas ierastajā izstāžu vietā – 2. stā-
va zālē pulcēja interesentus un pastāvīgos 
kultūras ak  vitāšu atbals  tājus. 

Jau vairākus gadus Kalsnavas pagas-
ta svētku norisē iesaistās vairāki „  e, kuri 
draudzējas ar otām”. Starp viņiem arī 
Aivars Klušs, ak  vi atbalstot šo ideju un 
pārsteidzot svētku dalībniekus ar 
savu ska  jumu uz ainavu, arhi-
tektūru, ceļojumiem un dzim-
to pagastu. Tāpēc jo loģiska ir 
viņa izstādes ideja un nepie-
ciešamība.

 Lai arī maizes darbs ne-
saistās ar mākslas pasauli, 
ar izpausmi pie molberta 
Aivars realizē agras jaunības 
sapni par studijām Rēzeknē. 
Jaunībā, piedalo  es J. Simsona 
studijā Madonā, māco  es Prie-
kuļos, strādājot Aiviekstē, veidojot 
savu māju un privātā muzeja kolekciju, 
Aivaram nācies būt gan arhitektam, gan 
māksliniekam, gan būvniekam, gan res-
tauratoram. Tikai beidzamajos 7 gados 
Aivars pievērsies gleznošanai. Pamazām, 

bet mērķ  ecīgi iz-
kopis savu manieri un 

ar saviem darbiem no paša 
sākuma līdz paša gatavotam gleznas rā-
mim un piekāršanai pie sienas, viņš ak  vi 
ir iekša procesā un vienmēr emocionāli 
atvērts stās  t un skaidrot. 

Šogad Aivars un Irēna Kluši savus 
darbus ir rādījuši arī Krustpils pagasta 
bibliotēkā Spuņģēnos. 

Kalsnavieši  ek laipni aicinā   apska-
 t izstādi un iepazīt mūsu novadnieku 

Aivaru Klušu.
Iluta Puzāne
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Kalsnavas kultūras nama pašdarbnieki
Kalsnavs kultūras nama, gandrīz 100 pašdarbnieku kuplā saime, visu marta un aprīļa mēnesi cī  gi trenēja balsis, izkopa dejas, 

dziesmas un Latviskās tradīcijas pamatus, lai startētu Madonas novada skatēs, kas ir pirmais lielais solis ceļā uz Dziesmu un Deju 
svētkiem Rīgā. 

Varam būt lepni par saviem pašdarbnieku kolek  viem, kas parādīja pa  ešām atzīstamus un teicamus rezultātus. 
Sveicam: 
- Sieviešu vokālo ansambli „Vīzija”, vadītāja Iveta Upeniece
- Senioru deju kolek  vu „Jāņukalns”, vadītāja Aija Kreile
- Jauniešu deju kolek  vu „Kalsnava”, vadītāja Zane Cakule
- Sieviešu kori „Silvita”, vadītāja Antra Ābol  ņa
- Folkloras kopu „Vesetnieki”, vadītāja Iveta Upeniece
- Kalsnavas pamatskolas deju kolek  vus, vadītāja Nora Kampe

Pašdarbības kolek  vi turpina darbo  es, lai vasarā priecētu tuvākus un tālākus kultūras pasākumu baudītājus visā Latvijā. 

Sieviešu vokālais ansamblis „Vīzija”.
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Sveicot dzejnieci Kornēliju Apškrūmu
12. aprīlī Tautas dzejniece Kornēlija 

Apškrūma kuplā radu, draugu un daiļra-
des cienītāju pulkā Virešu kultūras namā 
svinēja 80 gadu jubileju. Svinēja ar jauna 
dzejoļu krājuma „Ceļojums gadalaikos” iz-
nākšanu, tas piepulcējās viņas līdz šim iz-
nākušajām vairāk nekā 50 grāmatām. No 
pirmās grāmatas „Mājvieta”(1992. gadā) 
līdz „Ceļojumam gadalaikos” pagājuši 25 
gadi – piepildī   ar pienākumiem un panā-
kumiem, prieku un zaudējumiem.

Svinīgais pasākums arī bija kā ceļo-
jums gadalaikos, dzejnieces atziņas ru-
nāja viņas pirmās skolas skolēni, viņas 
izveidotās literātu apvienības dalībnieki, 
darbabiedri, radinieki, kultūras un izglī  -
bas darbinieki – katrs no viņiem piederīgs 
dzejnieces dzīvei, jaunībai, darbam un sa-
biedriskajai darbībai.

80 gadi ir krāšņs no  kums un arī liels 
pienākums, galvenokārt, pašai dzejniecei. 
Mums katram viņa ir tuva ar kādu no savu 
neskaitāmos dzejoļos izteikto domu grau-
du, tāpēc sveicēju lenta vijās gar kultūras 
nama skatuvi, nesteidzīga un nebeidza-
ma – gandrīz katrs deklamēja kādu dzejas 
rindu. Vija Kilbloka, kura sveica dzejnieci 
savas ģimenes un izdevniecības „Zvaigzne 
ABC” vārdā, atzīmēja, ka Latvijā ir radies 
jauns dzimšanas dienu svinību standarts 
– sveicieni dzejā. Visvairāk šai vakarā ska-
nēja labas veselības un možas noskaņas 
vēlējumi – vēlējumi no apkārtējo novadu, 
pagastu bibliotēku, kultūras iestāžu pār-
stāvjiem, arī Madonas novada Mārcienas 
un Kalsnavas pagas  em. 

Ex libris – grāmatas īpašuma zīme
1981. gadā Kalsnavas ciema bib-

liotēka kā „kolek  vs grāma  pašnieks” 
(„Zvaigzne” 1982.15.05.) ieguva grafi ķa 
Imanta Ozoliņa izstrādātu grāmatu zīmi. 
Šādas grāmatu zīmes grāmatu īpašnie-
kiem mākslinieks sāka izstrādāt vien 
tad, kad bija sevi jau apliecinājis e  ķešu, 
kārbu un kārbiņu noformēšanā – uz  cīgi 
kalpojis lie  šķajai grafi kai. 

Sazino  es ar mākslinieka dzīves-
biedri Intu Ozoliņu (pats viņš tajā laikā 
strādāja savā darbnīcā un veica pasū  -
jumu) un izsakot vēlmi uzzināt Kalsnavas 
bibliotēkas exlibra vēsturi,  ka noskaid-
rots, ka tas bijis pasū  jums Mākslinie-
ku savienībai, (Varbūt kāds no tā laika 
Kalsnavas kultūras vai ciema padomes 
darbiniekiem vai deputā  em atceras 
šāda lēmuma pieņemšanu? Būtu inte-
resan   uzzināt par šo faktu pēc iespējas 
vairāk.) Sarunas laikā mākslinieka kun-
dze atzina, cik dažādi veidojas Imanta 
veidoto exlibru īpašnieku bibliotēku lik-
tenis – tās  ek sadalītas starp man  nie-
kiem un tālāk jau atkal ģimenes locekļi 

veido savu moderno bibliotēku no jau-
na, izmantojot ģimenes grāmatu zīmi. 
Daudzās Imanta veidotajās grāmatu zī-
mēs ir atainotas ēkas, kuru vairs nav – tā 
no  cis arī ar lielo Sidrabiņu priedi, kura 
bija  k ierasta Veckalsnavas ainavā, bet 
nu jau kuro gadu mēs vairs pat nema-
nām norādi, ka te tā maz bijusi. Tāpēc 
vien ir pa  kami apzinā  es, ka vecu vecā 
ceļa malā augušais koks, kas bijis dau-
dzu vēsturisku no  kumu laikabiedrs, ie-
mūžināts mākslas darbā.

Katrs exlibrī redzamo var tulkot dažā-
di, man tas ir atgādinājums par „lietām, 
kas nepāriet” – dabas un cilvēka vēlmes 
izzināt un pašapliecinā  es nerimstošo 
sakarību un mūžīgo aktualitā  .

Mākslinieki Ozoliņi laipni gaida vie-
sus savā izstāžu zālē Jūrmalā, Kāpu ielā 
143, pirms gan apmeklējums jāpiesaka. 
Un, ja bildīsiet, ka esat no Kalsnavas, 
jums būs vēl viens saskares punkts un ie-
mesls sarunai par dzīvi un cilvēkiem.

Iluta Puzāne

 Daudz mazu laimīšu nākamā dzīves gada ikdienā! 
Iluta Puzāne

Kornēlija Apškrūma savas jubilejas svinīgajā pasākumā 
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4. maija svinības
Kalsnavas pamatskolas kaimiņklases 

(1. un 2. klase) arī svinēja Baltā galdauta 
svētkus! Katrs iestādīja Latvijas 100-gadei 
priedi un egli! Ak  vi iesais  jās sarunās 
par dabu.

Es mīlu savu skolu
Jau otro gadu pēc kārtas Kalsnavas 

pamatskolā  ek rīkots konkurss – viktorī-
na „Es mīlu savu pagastu”, bet šogad tas 
vairāk a   ecās uz skolu un skolas darbību 
cauri gadiem. Šim konkursam jautājumus 
sagatavoju es – skolas vecāku padomes 
priekšsēdētāja Vineta Vorslova. Jau no ma-
zotnes mani ir interesējusi vēsture, lasot 
grāmatas vienmēr esmu iztēlojusies a  ē-
lotos cilvēkus viņu konkrētajā vidē, tērpus, 
kādus  e ir nēsājuši, mājas un to apkārtni. 
Vēsture ir jāzina, lai pēc tam nenonāktu 
muļķīgās situācijās. Jautājumus veidoju, 
lai bērni varētu izmantot savas zināšanas, 
intuīciju. Svarīgs arī bija komandas darbs, 
jo komanda  ka veidota iesaistot darbā 
pa vienam pārstāvim no katras klases, tā 
izlīdzinot zināšanu prasmes. Šajā konkursā 
piedalījās sākumskolas klasītes un 9. kla-
se, pavisam četras komandas, vēlāk maija 
beigās piedalīsies pārējās klases. Jautājumi 
 ka veido   arī tā, lai sekotu līdzi un  ešām 

biju gandarīta, ka atbildot uz pēdējiem 
jautājumiem, bērni atcerējās, ko mēs  -
kām runājuši sākumā. Protams, kā jau īs-

tos konkursos neiz  kt bez žūrijas, vienmēr 
atsaucīgais un atrak  vais Ga  s no jauniešu 
centra un skolotāja Ilzīte Oga. Zināšanas 
par mūsu pagasta mazajām skoliņām un 
tagadējo skolu bērniem bija līdzvēr  gas, jo 
punktu skaits s  pri neatšķīrās. Tomēr visi 
bija ļo   pārsteig  , ka pirmā skola Kalsnavā 
 ka uzcelta 1700. gadā, ka šinī laikā skolā 

reizēm mācījās  kai viens vai divi skolēni. 
Kamēr  ka skai  ts un vērtēts, bērni virtuāli 
varēja paceļot pa mūsu pagasta skoliņām. 
Pabija neklā  enē Jāņukalna skolās, Jaun-
kalsnavā, Liepiņskolā un vietā, kur bija bi-
jusi pirmā mūsu pagasta skola. Uz kurieni 
pagājušā gada pavasarī bija devusies maza 
ekspedīcija – meklējot pirmo skolas vietu. 
Vienīgais par ko mani māca skumjas, ka 
skaistās, staltās skolas ēkas tagad ir pār-
vērtušās gruvešos un nevarētu teikt, ka 
tālā pagātnē, tas ir no  cis salīdzinoši ne-
sen, bet par to tad būtu cits stāsts. Paldies 
skolas direktorei un audzinātājām par doto 
iespēju rīkot šādu pasākumu. 

Vineta,
Skolas vecāku padomes priekšsēdētāja

Valsts valodas svētku diena 
Kalsnavas pamatskolā

8. maijā Kalsnavas pamatskolā svinēja 
Valsts valodas dienu. Lai arī laika apstākļi 
nelu  nāja ar pavasarīgu siltumu, skolēni 
piedalījās dzejoļu raks  šanā/zīmēšanā uz 
asfalta. Kalsnaviešiem, garāmgājējiem  ka 
dota iespēja iepazīt un izlasīt tos dzejoļus, 
kas bērniem vismīļākie. 

Valsts valodas dienas svinības organi-
zēja mūsu skolas skolotājas Vita Priede un 
Sarmīte Kukāre. Tradicionāli šī diena  ek 
svinēta Jura Alunāna dzimšanas dienā 
13. maijā, jo viņš pamato    ek uzska  ts 
par latviešu literārās valodas pamatlicēju. 
Un mums, kalsnaviešiem, ir jo lielāks lep-
nums, ka Alunānu dzimta, viena no senā-
kajām pagasta dzimtām, Latvijai ir devusi 
 k daudz ievērojamu kultūras darbinieku 

vairākās paaudzēs. 
Svinību laikā skolēniem bija iespēja 

gūt neakadēmisku ieskatu Jura Alunāna 
dzīvē, darbā un pārliecībā ar Kalsnavas 
bibliotēkas sagatavotās prezentācijas pa-
līdzību. Turpinājumā Jura Alunāna parkā 
pie piemiņas akmens  ka kopīgi dziedāta 
Atmodas laika himna „Nevis slinkojot un 
pūstot” un nolik   ziedi. Tad skolēni devās 
uz iepriekš izvēlētām vietām pie skolas, 
kultūras nama, Jaunkalsnavas muižas ēkas 
un piedalījās šajā savdabīgajā latviešu 
valodas un literatūras brīvdabas mācību 
stundā. Ticēsim, kāds no viņiem nākotnē 
varēs teikt kā Juris Alunāns: „Es nerakstu 
priekš  em lasītājiem vien, kas tagad dzī-

vo, bet es rakstu priekš nākošā auguma.”
Iluta Puzāne
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Folkloras kopa „Vesetnieki”

„Vesetnieki” Cesvainē folkloras kopu skatē.

„Vesetnieki” pirms koncerta Koknesē.

Jau rudens pusē izskanēja aicinājums 
pievieno  es folkloras kopai Kalsnavā, bet 
pirmā kopā sanākšana no  ka janvāra vidū. 
Šis ir piemērs tam, ja cilvēks dara to, ko vi-
ņam gribas un pa  k darīt, tad viss no  ek. 
Sen lolots sapnis daudziem Kalsnavā bija 
pašiem sava folkloras kopa, arī Ivetai, tas 
bijis jau sen iecerēts sapnis un nu pienā-
ca laiks, kad tas varēja īsteno  es. Jau pēc 
pirmajiem mēģinājumiem varam vērtēt, 
cik liela nozīme ir vadītājai, viņas prasmei 
saturēt kolek  vu kopā, lai katrs mēģinā-
jums izvērstos par mazu pārbaudījumu 
un gandarījumu par paveikto, lai nezustu 
vēlme dziedāt, dejot, iet rotaļās. Un mūsu 
vadītājai Ivetai tas godam veicas. Arī no 
svara ir mazie kolek  va gariņi, kas pamana 
ar savu redzīgo aci visas citas vajadzīgās 
lietas un mūsu mazajā, pagaidām, kolek-
 vā tā ir Nora. 

Pirmais lielākas pārbaudījums fol-
kloras kopai bija piedalīšanas „Kokneses 
ziņģē”, kas no  ka jau pēc pāris mēģinā-
jumiem aprīļa sākumā. Kokneses kultūras 
namā jau sesto pavasari pēc kārtas  ka 
ziņģēts uz nebēdu. Ar interesi vērojām 
ciemiņus no visiem Latvijas novadiem: 
Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales, 
Rīgas. Īpaši priecēja sagaidīšana, akarde-
ona pavadījumā folkloras kopas „Urgas” 
dāmas dziedāja nepagurdamas tautā ie-
mīļotas un skandētas dziesmas. Kā vēlāk 
izrādījās akardeonu spēlēja koknesiete 
Ināra, kuras melodiju un dziesmu krājums 
likās neizsmeļams. Pavisam Koknesē kopā 
bijām sanākušas 12 folkloras kopas, stāst-
niece Sandra Kazimiraite – Eglīte, folkloris-
te Zane Šmite (ar kuru mums vēlāk vēl bija 
 kšanās folkloras kopu skatē Cesvainē) un 

mūziķe Ilze Grunte. Pateico  es šim pasā-
kumam, mēs ātri ieguvām folkloras kopas 
nosaukumu, jo lai piedalītos pasākumā, 
vajadzēja sevi kā nodēvēt. Kāpēc ne „Ve-
setnieki”, ļaudis, kas dzīvo, strādā un līks-
mojas Vesetas upes krastos. Koncertā ziņ-
ģējām Kalsnavā pieraks  to „Tumša, tumša 
tā eglīte” un „Tumšā nak  ”. Kopā izskanēja 
pavisam trīs tumšās eglītes versijas, bet 
mūsējā, kalsnaviešu, bija vissjestrākā, kā-
jas pašas vien gribēja lekt. Un, protams, 
lauku kapelas. Pasākums bija skaists, inte-
resants un lus  gs.

Ja Koknesē uz skatuves kāpām bez 
bailēm, ar prieku, aizrau  gi, tad pašu mā-
jās solis mazliet samežģījās, bet  kai sāku-
mā. Jāparāda sevi no vislabākās puses un 
izdevās.

Mēs vēl esam jauni gurķi – kā teica 
Iveta, bet – vadītāja nolēma folkloras kopu 
skatē Cesvainē jāpiedalās. Šeit gan  ka iz-
strādāta tēma – Jāņi. Mūsu priekšnesumā 
 ka iekļautas bērnības atmiņas, dziesmas, 

rotaļas un arī deja.

Daži žūrijas komisijas komentāri:
Prieks par  k jauku programmu. • 
Lai nezūd darbo  es prieks un izzināt • 
kāre. 
Apsveicama debija. • 
Interesanta programma.• 
Jauki komentāri un stās  .• 
Turpiniet vien pilnveidot savas dzie-• 
dāšanas prasmes. 

Bija arī dažas kļūdas – izvēlo  es gal-
vassegas, priekšnesumu atrādīšanā, bet 

kopumā vērtējums labi. Viena no žūrijas 
komisijas loceklēm, Māra Mellēna, saska-
 ja, ka „Vesetnieki” varētu labi iederē  es 

fes  vāla „Bal  ca” sadziedāšanās un Jāņu 
svinību norisēs Siguldā. Mēs tur piedalīsi-
mies!!! Tagad  ek strādāts pie program-
mas fes  vālam, gatavojamies ielīgošanai 
Kalsnavā. 

Vineta,
Folkloras kopas dalībniece
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Audzēt vistas pēc sentēvu paražām

Līga un Valdis Rogas saimnieko Jāņu-
kalna „Gribēnos”. „Vēlējāmies audzēt vis-
tas, pēc sentēvu tradīcijām.”

 Uz Jāņukalnu Līga un Valdis atnāca 
1988. gadā, līdzi saviem vecākiem Annai 
un Osvaldam Ča  em, kuri nu jau kopj Die-
viņa dārzus. Mammai  ka piedāvāts darbs 
Kalsnavā vai Liezērē, bet viss nosvērās par 
labu Kalsnavai, jo te  ka piedāvāta ērtāka 
dzīvošana. Varētu pat teikt, ka vecāki at-
griezās no Jelgavas, Garozas uz savu dzim-
to pusi, jo tē  s pats bija no Mētrienas, bet 
mamma no Ves  enas. Paši Līga un Valdis 
nu jau tau  ņās ir palaiduši četras skaistas 
meitas – Ingūnu, Rantu, Klintu un Anci. 
Ingūnu mēs jau mazliet pazīstam, jo viņa 
ir autore jaunajai grāmatai „ Ābolu dūmi”, 
Ranta – juveliere, kuras koferī   ir atroda-
mas dažādas skaistas lietas, Klinta – res-
tauratore, māksliniece, piedalījusies arī 
Rundāles pils mākslas darbu restaurācijā 
un pastarīte Ance – mikrobiologs. 

Nākot līdzi vecākiem,  ka meklēta 
vieta, kur varētu labi saimniekot. Pirmā ie-
cere – zīdītājgovis. Tajā laikā ļo   labas šķir-
nes  ka audzētas Baltkrievijā, bet sāko  es 
„juku” laikiem, šī iecere izjuka. Māju, kur 
bijām sākuši saimniekot, pieprasīja man  -
nieki. Pēc kāda laika man  nieki a  eicās no 
saimniekošanas laukos un piedāvāja mums 
māju pirkt. Tā mēs atnācām atpakaļ. Ideja 
par putnu audzēšanu pēc sentēvu ieražām 
bija jau nobriedusi sen. Ilgi  ka plānots un 
domāts, ko darīt un kā labāk darīt. Uz doto 

brīdi saim-
niecībā ir 
21 šķirne 
vistu, pērļu 
vistas, de-
ko r a t ī v i e 
un gaļas 
baloži, pai-
palas,  tari 
un pat pāvi. 
„Mūsu vis-
tas ir laimīgās vistas” lepni saka Līga. Vis  -
ņām  ek nodrošināta dzīvošana ārā svaigā 
gaisā, barošanai – bioloģiski audzē   grau-
di, dārzeņi. Saimniecībā  ek audzētas gan 
olu, gan gaļas šķirnes vistas. Katrai vistai ir 
savs skaistums un labums, cita ir dējējīgā-
ka, citai vairāk gaļas, citai skaistākas krāsas, 
citai skaistāka balss, citas ir sala izturīgākas 
un pat ziemā pa  k iziet ārā. Vismaz pieci 
gadi ir vajadzīgi, lai ieaudzētu katras šķir-
nes vis  ņas. Pēdējā laikā arī mazliet vairāk 
esam pievērsušies baložu audzēšanai. Pa-
vasarī pat bijām izstādē Kauņā. Kādi  k ne-
mēdz būt. Baloži ir putni, kuri spēj nomie-
rināt ar savu dūdošanu. Varbūt arī tāpēc 
pārsvarā ar baložu audzēšanu noņemas 
vīrieši, – smej Līga, bet pašai arī ļo   pa  k 
un nomierina šo putnu tuvums.  Pa šiem 
gadiem ir iemācīta arī putnu valoda. Īpaši 
to saprast var barojot putnus, jo uz katru 
barību  ek reaģēts savādāk. Arī briesmu 
signāli katram ir savādāki. Pret lapsām 
 ek celtas sētas, seskam ļaujam dzīvot, jo 

tas izķer grauzējus. Cālīšus, ganāmpulka 
atjaunošanai izaudzējam paši, olas šķilas 
inkubatorā un tas ir mīts, ka vēlāk inkuba-
torā izšķīlušās vis  ņas neperēs, tas viņam 
ir jau ģenē  ski ieaudzināts. Darba daudz, 
bet šis darbs man sniedz gandarījumu, ne-
skato  es uz muļķībām, kuras šad un tad 
mēdz no  kt.

Paldies Līgai par sarunu un vēlēsim, 
lai apaļi un veseli šķilas cālīši un vistām dē-
jamā neaptrūkstas. 

Avīzes veidotāja Vineta
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Jāņukalna 
Zaļumballes placī
spēlē grupa 

“Kamēr jauni” 
Ieeja: EUR  3,-

24. jūnijā 

Kapusvētki 
Jāņukalna 

kapos

Tā jau katra gaita – 
Vienreiz kaut kur stājas.
Zaļas, smagas velēnas pāri klājas…
Arī tās ir mājas – mūža mājas.

Mūžībā azgājuši:
Marita Gīga 
99 gadu vecumā
Eduards Auziņš 
59 gadu vecumā
Marita Pugačeva 
66 gadu vecumā
Monika Ra  ņa 
91 gadu vecumā
Mihails Adamovičs 
74 gadu vecumā
Malvīne Valaine
91 gadu vecumā
Pēteris Kļaviņš 
69 gadu vecumā
Modris Gruduls 
69 gadu vecumā
Pēteris Dimants 
65 gadu vecumā

A/S Latvijas valsts meži LVM Kalsnavas arborētumā 
2017. gada 18. jūnijā, plkst. 9.00 – 18.00

SVĒTKU PROGRAMMA:
11.00  Svētku atklāšana
11.30  Sieviešu vokālā ansambļa „Ievziedi” koncertprogramma
12.30  Vīru kora „Silvicola” koncertprogramma, diriģents A. Opincāns
13.30  Rotaļprogramma bērniem
14.00  Ievas Akurateres un mūziķu koncertprogramma 
15.00  Rotaļprogramma bērniem
15.30  Eksotisko stādu izsole
16.30  Vīru kora „Silvicola” koncertprogramma, diriģents A. Opincāns
17.00  Svētku noslēgums

SVĒTKU LAIKĀ:
Konsultācijas par peoniju 
audzēšanu
Ekskursijas peoniju dārzā
Peoniju un citu stādu tirgus
Amatnieku tirgus
Vides radošās darbnīcas
Vides izziņas spēles
Izklaide bērniem
Izbraukuma ēdināšana

IEEJA: pieaugušajiem EUR 5,00, skolēniem, studentiem, pensionāriem EUR 3,00 

22. jūnijā no  plkst. 21.00  
skvēriņā pie Kalsnavas kultūras 

nama

pēc pusnakts 
puspliko skrējiens pa J. Alunāna parku.

Lus  gākai līgošanai ņemt līdzi cienastu 
un aplīgošanas dziesmas.

plkst. 23.30
alus dzeršanas 
sacensības

„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


