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Reizēm ir labi nedomāt vispār neko. Atvilkt elpu un ļaut prātam atpūsties. S. Čāndlers

Jūnijs un jūlijs – 
vasaras 

pilnbrieda laiks! 
Lai jums visiem tas skaists 

un piepildīts!

Jūnija vidū Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes (LLU) 
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakul-
tāti ar izcilību absolvēja Guna Šolmane no 
Viesītes. Izlaidumā viņai svinīgi tika pa-
sniegts „sarkanais” jeb izcilības diploms.

„Sarkano diplomu” pasniedz pamatstu-
diju absolventiem, kuriem studiju laikā vis-
maz 75 procenti no atzīmēm bijušas 9 (tei-

cami) vai 10 (izcili) un nav vērtējumu, kas 
zemāki par 7 ballēm, kā arī valsts eksāmeni 
vai studiju noslēguma darbi aizstāvēti ar 9 
vai 10 ballēm.

G. Šolmane apguvusi studiju program-
mu „Ekonomika”. Viņa teic - izvēlējusies 
studēt tieši šajā fakultātē, jo tā piedāvājusi 
studiju apakšprogrammu „Finanses un grā-
matvedība”. Jauniete atzīst, ka būtiskākais 
dzinulis mācīties bijis personīgās rakstura 
īpašības un augstie pašmērķi: „Man vienmēr 
ir bijusi vēlēšanās it visā būt starp pirma-
jiem. Sākumā mērķis bija „pārciest studiju 
vietu rotāciju”. Bet apetīte taču rodas ēdot! 
Tālākais mērķis bija stipendijas iegūšana. 
„Noturēties budžetā” var daudzi, bet ne visi 
var pretendēt uz stipendiju. Tas pats ir arī ar 
„Sarkano diplomu” – bei-
dzot augstskolu, diplomu 

var saņemt visi, bet ne katrs iegūs iz-
cilības diplomu. Gribasspēks – tas ir manu 
panākumu atslēga. Visiem studentiem tiek 
dotas vienādas iespējas, bet pārējais paliek 
katra paša ziņā – izmantot tās, vai nē.”

Informāciju sagatavoja LLU pārstāve 
I. Melne.

Foto no LLU arhīva

Izlaid dvēseli paskrieties!
Atver logus un izlaid dvēseli paskrieties
Kopā ar cīruļiem zilajā gaisā.
Vai tas nav tieši tas, kā tev pietrūcis,
Lai tavām domām netrūktu gaismas?

Atver durvis un izej pasaules plašumā,
Ieraugi apkārt smaidošas sejas.
Varbūt, ka tieši tevi te satikt nāks
Tavas dzīves lielākās izdevības.

Palaid domas savējās brīvībā,
Novēli viņām diženu lidojumu.
Pietiek reiz savīkstīt sirdi dūrītē,
Sajūti savas dzīves skanējumu!
(A.  Orbidāne)

Uz svētkiem aicinām Viesītes 
novadā dzīvojošos 3 - 7 gadus 

vecus bērnus.
Dalību lūdzam pieteikt personīgi 

vai pa tālruni līdz š. g. 15. jūlijam 
Viesītes novada domes kancelejā, 
tālr. 65245179; mob. 28680097, 

vai pagastu pārvaldēs.

Svētkos ciemosies Čučumuižas 
Rūķi – mākslinieki 

Kristīne Bitēna - Sirmā, 
Dace Skadiņa un 
Atvars Sirmais.

LLU ar izcilību 
absolvējusi viesītiete 

Guna Šolmane!
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Apsveicam Gunu!
Plašāka intervija ar mūsu novadnieci, 

Viesītes vidusskolas absolventi Gunu 

Šolmani – jau izdevuma augusta numurā!

Š. g. 19. jūlijā plkst. 12:00
Viesītes Kultūras 
pilī tiek rīkoti
Viesītes novada
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OFICIĀLĀS ZIŅAS

• Apstiprināja Viesītes novada pašvaldī-
bas 2014. gada publisko pārskatu. Interesen-
ti ar pārskatu var iepazīties Viesītes novada 
pašvaldībā, Viesītes bibliotēkā un pašvaldības 
mājaslapā.

• No Viesītes novada pašvaldības vides aiz-
sardzības speciālā budžeta līdzekļiem piešķīra 
EUR 3798,67 atkritumu konteineru (18 gab.) 
iegādei.

• Apstiprināja Viesītes novada pašvaldī-
bas, pagastu pārvalžu, pašvaldības struktūr-
vienību darba kārtības noteikumus (jaunā re-
dakcijā) sakarā ar izmaiņām darba laikā.

• Nolēma slēgt zemes nomas līgumus ar 2 
personām, ar 1 personu pagarināja zemes no-
mas līgumu.

• Nolēma slēgt līgumu ar 1 personu par 
zemes gabala domājamās daļas nodošanu īpa-
šumā bez atlīdzības sakarā ar dzīvokļa priva-
tizāciju.

• Atļāva 1 personai veikt zemes īpašuma 
sadalīšanu, neizstrādājot zemes ierīcības pro-
jektu.

• Atļāva mainīt adresi nekustamajam īpa-
šumam Viesītes pagastā no „Ezermala”, Viesī-

tes pagasts, uz „Ķikstes”, Viesītes pagasts.
• Nolēma atsavināt, pārdodot par naudu, 

nekustamo īpašumu „Irbenāji” Rites pagastā.
• Nolēma ierakstīt Zemesgrāmatā uz paš-

valdības vārda: dzīvokli Saukas pagastā, Lonē, 
„Aronijas 3” - 17; zemes gabalu Rites pagastā 
1,8 ha platībā.

• Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
2 personām.

• Atļāva pārslēgt īres līgumu dzīvoklim 
Viesītē, Smilšu ielā 31 – 25, no IK „KALLA&V” 
uz Latvijas cistiskās fi brozes biedrību.

• Pagarināja īres līgumus līdz 2015. gada 
31. oktobrim 49 īrniekiem.

• Nolēma sniegt galvojumu SIA „Viesītes 
komunālā pārvalde” aizņēmuma ņemšanai 
kurināmā iegādei 2015./2016. gada apkures 
sezonai.

• Piešķīra līdzfi nansējumu EUR 70,00 visu 
Latvijas politiski represēto personu salidojuma 
organizēšanas izdevumu segšanai. Salidojums 
notiks š. g. 22. augustā Ikšķilē.

• Apstiprināja 2015.gada 29. maija izsoles 
protokolu par nekustamā īpašuma „Jaunveld-
res” (Viesītes pagasts) izsoli. Nekustamais īpa-

šums nosolīts par EUR 2272,00. Apstiprināja 
2015. gada 22. maija izsoles protokolus par 
pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes ga-
balu Elkšņu pagastā 10,2 ha platībā un 9,5 ha 
platībā zemes nomas tiesību izsoli. Objektu 
nosolītās cenas - 1,6% no kadastrālās vērtības 
gadā.

• Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē ar 
augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu Viesītes pagastā „Mazeņģelīši”, 
nosacītā cena EUR 2500,00. Apstiprināja izso-
les noteikumus.

• Nolēma atsavināt, pārdodot izsolē ar 
augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu Saukas pagastā „Caunītes”, no-
sacītā cena EUR 4100,00. Apstiprināja izsoles 
noteikumus.

• Nolēma piedzīt nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu EUR 138,43 no 1 personas.

Nākošā novada domes kārtējā sēde no-
tiks š. g. 15. jūlijā.

Materiālu sagatavoja domes kancelejas 
vadītāja D. Vītola.

Sīkāku informāciju varat saņemt domes 
kancelejā.

Viesītes novada domes kārtējā sēdē šī gada 17. jūnijā

Viesītes novada pašvaldība rīko paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašumu 
atklātu izsoli ar augšupejošu soli:

*nekustamajam īpašumam Viesītes 
novada Viesītes pagasta „Mazeņģelīši”; 
zemes īpašums sastāv no vienas zemes 
vienības 1,64 ha platībā, īpašuma kadastra 
numurs 56350090124; sākotnējā cena EUR 
2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro un 
00 centi). Izsoles solis EUR 100,00 (viens 
simts euro un 00 centi);

*nekustamajam īpašumam Viesītes 
novada Saukas pagasta „Caunītes”; ze-
mes īpašums sastāv no divām zemes vie-
nībām 3,23 ha platībā, īpašuma kadastra 
numurs 56880060057; sākotnējā cena 

4100,00 (četri tūkstoši viens simts euro un 
00 centi). Izsoles solis EUR 100,00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Nekustamie īpašumi tiek izsolīti atse-
višķi.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Nav personu, kam būtu pirmpirkuma 

tiesības.
Izsolē nodotie nekustamie īpašumi 

tiks pārdoti tikai personai, kas drīkst nos-
lēgt darījumu par lauksaimniecībā izman-
tojamo zemi atbilstoši likuma „Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos” izvirzītajiem 
noteikumiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, 
īpašumiem, iesniegt pieteikumus un do-

kumentus izsolei var līdz 2015. gada 6. 
augusta plkst. 16.00 Viesītes novada paš-
valdībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes 
novads.

Izsole sāksies 2015. gada 7. augustā: 
nekustamajam īpašumam Viesītes novada 
Viesītes pagasta „Mazeņģelīši” plkst. 9.00 
un nekustamajam īpašumam Viesītes no-
vada Saukas pagasta „Caunītes” plkst. 9.30 
Viesītes novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, 
Viesītes novads.

Pirkuma summa samaksājama septiņu 
kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245492 vai 
mob. t. 26424109.

No šī gada 13. līdz 14. jūnijam Viesītes no-
vada pašvaldības delegācija četru cilvēku sa-
stāvā – domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, 
izpilddirektors Alfons Žuks, Attīstības un plā-
nošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola un saim-
niecības pārzinis Anatolijs Aleksandrovs - 
apmeklēja Postavas rajonu Baltkrievijā. Brau-
ciena mērķis bija parakstīt savstarpējas sadar-
bības līgumu. No Viesītes novada pašvaldības 
puses to parakstīja domes priekšsēdētājs Jānis 
Dimitrijevs, no Postavas rajona puses – Posta-
vas rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs Vik-
tors Gutorovs. Līguma parakstīšana notika 
ļoti svinīgā atmosfērā, piedaloties gan pārējo 
Postavas sadarbības partneru delegāciju pār-
stāvjiem, gan Latvijas Republikas konsulei Vi-
tebskas apgabalā Dagnijai Lācei - Atei. Līguma 

parakstīšana bija kā atsevišķs pasākums starp-
tautiska festivāla „Dzied cimbalas un ermo-
ņikas” ietvaros, kas to padarīja vēl svinīgāku 
un nozīmīgāku. Parakstīšanas ceremonijā gan 
Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Di-
mitrijevs, gan Postavas rajona izpildkomitejas 
priekšsēdētājs Viktors Gutorovs, kā arī Lat-
vijas Republikas konsule Vitebskas apgabalā 
Dagnija Lāce - Ate pauda gandarījumu par šī 
nozīmīgā dokumenta parakstīšanu, kas pavērs 
jaunas iespējas tautu draudzībai, pieredzes ap-
maiņai dažādās jomās, sākot no kultūras ap-
maiņas līdz ekonomiskai sadarbībai. Jo īpaši 
šis līgums ir svarīgs šajā laikā, kad tiek gatavota 
„Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecī-
bu instrumenta ietvaros 2014. - 2020. gadam”, 

kas, pamatojoties uz projektiem, ļaus piesaistīt 
papildus fi nansējumu abu pašvaldību attīstī-
bai un iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanai.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
I. Vītola

Rīko pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atklātu izsoli

Domes priekšsēdētājs paraksta vēl 
vienu sadarbības līgumu
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Šī gada 24. aprīlī Zivju fonda padome 
apstiprināja Viesītes novada pašvaldības ie-
sniegto projektu Nr. 2.1. „Inventāra iegāde 
zivju resursu aizsardzības pasākumu nodro-
šināšanai Viesītes novada ūdenstilpēs” par 

kopējo summu 2395,13 EUR, no kuras fonda 
fi nansējums ir 1772,39 EUR un pašvaldības 
līdzfi nansējums 622,74 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā tika iegā-
dāta aprīkota motorlaiva ar dzinēju, kuru 

izmantojot pašvaldība spēs kvalitatīvāk rea-
lizēt zivju resursu aizsardzības pasākumus, 
nodrošinot pilnvērtīgāku kontroles funkciju 
Viesītes novada ūdenstilpēs.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Iegādāts inventārs zivju resursu aizsardzības 
pasākumu nodrošināšanai

Viesītes novada pašvaldības policijā 
2015. gada maijā reģistrēti 5 iesniegumi no 
Viesītes novada juridiskajām personām un 
iedzīvotājiem. Saņemti un apkalpoti 11 per-
sonu izsaukumi, t. sk. 5 izsaukumi par kon-
fl iktiem ģimenē.

Viesītes novada pašvaldības policija 
par izdarītajiem administratīvajiem pār-
kāpumiem Viesītes novadā sastādījusi 1 
administratīvā pārkāpuma protokolu – par 
sīko huligānismu (pēc Latvijas APK 167. p. - 

protokols nosūtīts izskatīšanai uz valsts po-
liciju). Par dzīvnieku labturības noteikumu 
pārkāpšanu 5 personas brīdinātas (t. sk. par 
suņiem, kaķiem), par saistošo noteikumu 
nepildīšanu - 3 personas (nepiedalīšanās 
pašvaldības rīkotajā atkritumu apsaimnie-
košanā u.c.).

10 gadījumos veikts darbs ar nepilngadī-
gajām personām.

Sadarbība ar citiem dienestiem (NMP, 
bāriņtiesu, sociālo dienestu, tiesu, Valsts po-

liciju) – 9 gadījumos.
Rakstiski brīdinājumi par dzīvnieku 

labturības noteikumu pārkāpšanu - 2, par 
ceļu bojāšanu un nokraušanu ar kokiem - 6 
(pārkāpumi novērsti).

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana – 3 
publiskajos (atpūtas, sporta) pasākumos.

Piedalījos ceļu stāvokļa apsekošanā 11 
gadījumos.

Viesītes novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors I. Surkulis

Viesītes novada pašvaldības policijas darba 
atskaite par 2015. gada maija mēnesi

15. jūnijā Viesītes Kultūras pilī ar kon-
certu un sertifi kātu pasniegšanu noslēdzās 
biedrības „Sēļu zīle” īstenotais projekts 
„Fostering Local Learners Knowledge & Ar-
tistical Rural Treasure” /FOLK&ART/.

Projekta piektā un noslēdzošā sanāksme - 
festivāls no 13. līdz 17. jūnijam notika Lat-
vijā. Sanāksmē - festivālā piedalījās visu 
piecu projektā iesaistīto valstu pārstāvji no 
Latvijas, Ungārijas, Somijas, Horvātijas un 
Portugāles.

Pirmajā dienā projekta dalībnieki de-
vās braucienā uz Daugavpili, kur apmeklēja 
Latviešu māju un Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centru. Apmeklējumu laikā delegā-
ciju pārstāvji uzzināja par latviešu tautas tēr-
pu valkāšanas paražām, kultūras un māks-
las mantojumu.

Nākošajā dienā, kad projekta aktivitā-
tes notika Viesītē, dalībniekiem bija iespēja 
pašiem uzmērīt latviešu tautas tērpus no da-
žādiem Latvijas reģioniem. Pirms koncerta 
projekta dalībnieki prezentēja dienas gaitā 
uzzināto par Latvijas tautu tērpu valkāša-

nas tradīcijām, krāsām un Latvijas reģionu 
atšķirībām. Projekta dalībnieki darbam gru-
pās veltīja atzinīgus vārdus. Viņuprāt, šādi 
var labāk izprast citas tautas kultūru un pa-
ražas. Dienas noslēgumā projekta dalībnie-
kus gaidīja festivāla daļa – koncerts ar Vie-
sītes Kultūras pils pašdarbnieku uzstāšanos.

Divu gadu laikā biedrības „Sēļu zīle” īs-

tenotais projekts Folk&Art Viesītes novada 
iedzīvotājiem sniedza iespēju apgūt angļu 
valodu, dejot un dziedāt prasmi, jauno teh-
noloģiju pielietošanu un salmu puzuru vei-
došanas prasmes.

Viesītes novada pašvaldības Sabiedrisko 
attiecību speciāliste L. Liepiņa

Autores foto

Viesītē noslēdzies projekts Folk&Art

Paziņojums!
AR 2015. GADA 1. JŪLIJU 
TIEK MAINĪTS DARBA LAIKS 
• Viesītes novada pašvaldības administrācijā, Brīvības ielā 10, Viesītē, 
• Viesītes novada Sociālajā dienestā, Brīvības ielā 8, Viesītē, 
• Elkšņu, Saukas, Rites pagastu pārvaldēs.

Pirmdienās 8.00 - 12.00; 12.30 - 17.00;Otrdienās 8.00 - 12.00; 12.30 - 17.00;Trešdienās 8.00 - 12.00; 12.30 - 17.00;Ceturtdienās 8.00 - 12.00; 12.30 - 17.00;Piektdienās 8.00 - 12.00; 12.30 - 14.30.



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS 2015. gada jūnijs-jūlijs, Nr. 6/7 (144/145)

4

Latvijas Cistiskās fi brozes biedrība jau 
ceturto gadu darbojas valsts mērogā, lai uz-
labotu dzīvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
(cilvēkiem, kas slimo ar iedzimtu slimību - 
cistisko fi brozi). Visas tās aktivitātes notiek 
Rīgā.

Biedrība organizē informatīvus semi-
nārus, starptautiska līmeņa konferences, 
kurās piedalās speciālisti no citām Eiropas 

valstīm, kā arī rīko labdarības pasākumus. 
Tā sadarbojas ar Labklājības un Veselības 
ministrijām, Rīgas Bērnu klīniskās uni-
versitātes slimnīcu, rehabilitācijas centru 
„Vaivari”, fondu Ziedot.lv un citām Latvijas 
biedrībām. Nepārtraukti piedalās Eiropas 
CF asociācijas aktivitātēs, sadarbībā ar No-
darbinātības valsts aģentūru nodarbina cil-
vēkus ar invaliditāti.

Šogad biedrība izvirzīja sev jaunus mēr-
ķus un paplašina savas aktivitātes. Viens 
no biedrības mērķiem ir palīdzēt Viesītes 
novadā dzīvojošajiem bērniem, jauniešiem 
un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, jo 

Latvijas Cistiskās fi brozes biedrība dibināta 
tieši Viesītē.

Ar mērķi veicināt sociālo palīdzību tika 
uzrakstīts projekts, kuru atbalstīja a/s „Lat-
vijas valsts meži” un Ziedot.lv fonds. Tika 
izlemts izveidot Latvijas Cistiskās fi brozes 
biedrības atbalsta centru „Viesītei”, kur varēs 
saņemt fi zioterapeita un masāžista pakalpo-
jumus, kā arī ilgtermiņā cita veida atbalstu. 

Pirmkārt, tie būs bērni, 
jaunieši un pieaugušie ar 
īpašām vajadzībām.

Plānots, ka Viesītē 
savas durvis biedrības 
atbalsta centrs atvērs jau 
šī gada augusta beigās. 
Fizioterapeita un ārst-
nieciskās masāžas pakal-
pojumi cilvēkiem ar in-
validitāti te būs pieejami 
bez maksas, tos apmak-
sās biedrība.

Protams, ka visiem 
bezmaksas pakalpoju-
mus biedrība nodroši-
nāt nespēs, tāpēc plā-
nojam sadarboties ar 
vietējiem ģimenes ār-
stiem, lai piedāvātu šos 

pakalpojumus, pirmkārt, tiem cilvēkiem, 
kam tas ir ļoti nepieciešams un kuriem ir 
visgrūtāk tikt līdz tuvākajai fi zioterapijas 
pakalpojumu saņemšanas vietai - Jēkabpilij.

Lai nodrošinātu centra darbības ilg-
laicīgumu, pakalpojumi ar laiku tiks pie-
dāvāti arī citām mērķgrupām: senioriem, 
maznodrošinātajiem, trūcīgajiem un citām 
sociālajam riskam pakļautajām iedzīvotāju 
grupām. Būs iespēja saņemt pakalpojumus 
arī par maksu. Tāpēc biedrība plāno sadar-
boties ar Viesītes novada pašvaldību, kā arī 
pašvaldības sociālo dienestu.

Ar Viesītes novada pašvaldību biedrība 

jau sadarbojas. Šogad martā tika atbalstīts 
biedrības projekts, no pašvaldības saņemtais 
fi nansējums tika izmantots biedrības centra 
remontam, kas atradīsies Viesītē, Smilšu ielā 
31 – 25 (bijušajās Viesītes Sēklu un Kancele-
jas preču veikala telpās).

Liels paldies Viesītes novada pašvaldībai 
par mūsu projekta atbalstu!

Lai izveidotu biedrības centru, projektā 
iesaistīti 4 brīvprātīgie, kuri remontē cen-
tram paredzētās telpas. Esam ļoti pateicīgi 
šiem cilvēkiem par atbalstu un laiku, ko viņi 
velta citu cilvēku labā!

Lielu pateicību gribam izteikt arī Jēkab-
pils SIA „Sedumi”, konkrēti - Aijai un Egi-
lam Bojāriem, kuri sniedza materiālu atbal-
stu mūsu centra izveidei!

Paliek aptuveni divi mēneši līdz brīdim, 
kad centrs svinīgi tiks atklāts. Par biedrības 
centra darba laiku, pieņemšanas laiku un 
pieteikšanos noteikti ziņosim Viesītes nova-
da iedzīvotājiem laicīgi.

Bet pagaidām vēl daudz veicamu darbu. 
Sēklu un kancelejas preču veikals tiks slēgts 
jūlija beigās, pašlaik veikalā lielas atlaides. 
Laipni gaidīti!

Priecājos par jaunu nodarbošanos, jo 
„darbs sekmē mūsu izmaiņas dzīvē, tu vari 
apjaust savu vietu un nozīmi pasaulē. Tas 
nozīmīgums var mainīt mūsu uztveri un 
izpratni par lietām”. Ceru, ka mums visiem 
izdosies!

Ja kāds vēlas pievienoties mūsu atbalstī-
tājiem vai ir interese palīdzēt, var sazināties 
ar biedrības valdes priekšsēdētāju Allu Be-
ļinsku, t. 29161629. Informāciju, kā arī bied-
rības rekvizītus ziedojumiem jūs varat atrast 
mūsu mājas lapā: www.cistiskafi broze.lv

Ar labiem velējumiem un cerībām 
iekrāsojot vasaras sākumu – A. Beļinska,

Latvijas Cistiskās fi brozes biedrības 
priekšsēdētāja.

Foto no personīgā arhīva

Top Latvijas Cistiskās fi brozes biedrības 
atbalsta centrs „Viesītei”!

Kad pilnos ziedos zied kastaņi un ceriņi, jau piekto gadu pēc kārtas 
Elkšņu brīvdabas estrāde tiek pieskandināta ar dziesmām. Šogad dziedot 
gribošo bija īpaši daudz, skatītāju vērtējumam tika nodoti sešpadsmit 
priekšnesumi.

Pasākumu atbalstīja vietējie pašdarbnieki, kaimiņi no Rites un Sau-
kas pagastiem, no Viesītes pilsētas, kā arī no Aknīstes novada. Godpilno 
pirmo vietu un titulu „Dziesma Elkšņiem 2015” ieguva Ilona Pavāre ar 
dēlu Egonu Roģi, izpildot dziesmu „Vecmāmiņa un vectētiņš”. Savukārt 
otro vietu ieguva trio no Elkšņiem - Inese Purene, Dace Bārdule, Anita 
Mutule ar dziesmu „Muļķe sirds”. Trešās vietas ieguvēji ir Skaidrīte Ro-
manova un Ardis Liepiņš ar dziesmu „Jau pavasaris mostas dārzā”.

Visgrūtākais darbs bija skatītājiem, kuri bija galvenie vērtētāji, jo 
šogad par priekšnesumiem dalībnieki bija padomājuši ļoti rūpīgi. Mēs 
uzskatām, ka uzvarētāji un ieguvēji ir pilnīgi visi dalībnieki, tāpēc sakām 
viņiem lielu paldies! Mīļi gaidām Jūs arī nākošgad.

Saulainu vasaru Jums visiem!
Elkšņu kultūras nama vadītāja I. Saturiņa

Dziesma Elkšņiem
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31. maijā Ģimeņu svētku ietvaros Viesītē 
pirmo reizi notika aizvadītajā gadā dzimušo 
mazuļu godināšana. Mazajiem novadniekiem 
svinīgajā pasākumā tika pasniegtas sudraba 
karotītes un novadnieka A. Žilinska grāmata 
„Melnkaķītis Baltķepītis”.

Klātesošos ar muzikālu priekšnesumu 
sudraba karotīšu svētkos priecēja Grīnhofu 
ģimene. Pēc pasākuma vecāki pirmajiem sud-
raba karotīšu svētkiem veltīja atzinīgus vār-
dus - tas, viņuprāt, ir skaists pasākums, kurš 
veicina piederības sajūtu Viesītes novadam.

Svinīgajai daļai noslēdzoties, vecāki ar 
atvasēm pulcējās pie Viesītes kultūras pils, lai 
dotos svinīgā ratiņu parādē uz Viesītes muze-
ju „Sēlija”. Šogad ģimenes bija īpaši pacentu-
šās, izpušķojot bērnu ratiņus.

No plkst. 12:30 līdz pat vēlai pēcpusdienai muzeja „Sēlija” teritorijā notika svētku 
koncerts un sporta spēles ģimenēm, izklaides atrakcijas, radošās darbnīcas.

Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste L. Liepiņa
Autores foto

Viesītē pirmo reizi tika 
sveikti novada jaundzimušie

2015. gada 10. jūnijā 60. kāzu gadadie-
nu, Dimanta kāzas, svinēja viesītieši Aina 
un Antons Galvanovski. Svētku dienā kāzu 
jubilārus sveica Viesītes novada dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja Daina Vītola un paš-
valdības izpilddirektors Alfons Žuks. Pārim 
tika vēlēta veselība un pie kafi jas tases tika 
atsaukti atmiņā kopīgi nodzīvotie gadi.

Rites pagastā 1923. gadā dzimušais An-
tons Galvanovskis un 1930. gadā Sunākstes 
pagastā dzimusī Aina Tīrele satikās pēckara 
laika Viesītē 50. gadu sākumā. Aina strādāja 
par rēķinvedi kolhozā „Gaišais ceļš”, bet An-
tons – mežniecībā „Brieži”. Abi dzīvoja netā-
lu no Viesītes esošajās mājās – „Podniekos” 
un „Grāvlejās”.

Aina un Antons apprecējās 1955. gada 
10. jūnijā. Uz toreizējo dzimtsarakstu noda-
ļu Viesītē, Robežu ielā, jaunais pāris atbrauca 
ar Antona motociklu „Minska”. Ceremonija 
bija klusa, tajā piedalījās tikai jaunais pāris 

un vedēji – Elvīra un Alberts Ribāki. Pēc 
sarakstīšanās notika svinības ģimenes, kai-
miņu un radu lokā Ainas tēva mājās „Pod-
niekos”. Lai varētu saņemt padomju varas 
atļauto zemes gabaliņu un uzsāktu patstā-
vīgu dzīvi, jaunā ģimene pārcēlās dzīvot pie 
Ainas krustmātes kaimiņu mājās - Viesītes 
pagasta „Muceniekos”. 1959. gadā ģimenei 
piešķīra dzīvokli mežniecības mājā Viesītes 
„Kalna Stauģos”, kur abi dzīvo vēl joprojām. 
Šeit uzauga Ainas un Antona bērni – meita 
Ilona un dēls Ivars.

Antons visu darba mūžu nostrādāja 
mežniecībā, bet Aina pēc bērnu piedzim-
šanas ilgu laiku bija mājsaimniece un visus 
savus spēkus veltīja ģimenei un bērnu audzi-
nāšanai. Tikai pēc bērnu skolas gaitu uzsāk-
šanas Aina atsāka algotu darbu.

Nu jau daudzus gadu desmitus abi ir 
pensionāri un, būdami sirmā vecumā, jop-
rojām kopj savu mazdārziņu. Viņu pensijas 

gadu prieks un acu-
raugs ir abi mazdēli – Jurģis un Artūrs.

I. Celmiņa
Ainas un Antona meita

Foto no ģimenes personīgā arhīva

Ainai un Antonam Galvanovskiem - 
Dimanta kāzu jubileja

 Aina un Antons Galvanovski ar bērniem Ivaru un Ilonu, 1963. gads. Aina un Antons Galvanovski kopā ar dēlu Ivaru un mazdēliem Jurģi un Artūru.

Aina un 
Antons 
Galvanovski.
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Lieli un mazi Jāņa bērni 21. jūnijā tika 
aicināti uz ielīgošanas pasākumiem Or-
maņkalnā un Bincānos, bet 22. jūnijā vasa-
ras saulgrieži tika ielīgoti Viesītē.

Jau otro gadu pēc kārtas Saukas, Elkšņu 
un Rites pagasta pārvaldes vadītāji un kul-
tūras darbinieki sagaidīja tuvus un tālus lī-
gotājus Ormaņkalnā. Lai radītu svētku no-

skaņu, pirms svētkiem ar Elkšņu, Rites un 
Saukas pagastu pārvalžu vadītāju palīdzību 
tika izpļauta teritorija, lai līgotājiem zālē 
kājas nepinās, un sagādāta malka lielajam 
ugunskuram. Kā norāda Rites Tautas nama 
vadītāja Aina Guoģe, kopā pulcēšanās Or-
maņkalnā ļauj gūt spēku tālākajam darba 
cēlienam un godā celt mūsu senču tradīci-

jas. „Darbi sākās jau agrā 21. jūnija rītā, kad 
Ormaņkalnā sanāca kopā pārvalžu vadītā-
ji, kultūras darbinieki un palīgi, lai izrotā-
tu kalnu un sakrautu ugunskuru. Svētkus 
ielīgot palīdzēja Rites TN ansamblis „Rites 
balsis”, Elkšņu KN ansamblis „Tik un tā”, 
Lones TN ansamblis „Avia” un Sintija Lei-
mane,” tā informē A. Guoģe. Ar izrādi „Sa-
vedējs” līgotājus priecēja Viesītes kultūras 
pils amatierteātris režisores Aijas Rancovas 
vadībā. Ar muzikālu priekšnesumu uzstā-
jās arī Viesītes pūtēju orķestris. Savukārt 
līdz rīta gaismai par deju ritmiem rūpējās 
grupa „Sveķi”.

21. jūnija vakarā norisinājās arī ikga-
dējais saulgriežu svētku svinēšanas pasā-
kums lauku mājā „Bincāni”. Visus, kas šeit 
ieradās, nama māte sagaidīja ar skanīgām 
dziesmām. Pulksten 22:00 sākās saulgrie-
žu svinēšana pēc senām latviešu tradī-
cijām. Kopīgi tika rotāta māja, svinētāji 
smēlās spēkus no ozola, lasīja trejdeviņas 
zālītes un ļāvās uguns burvībai. Folkloras 
kopa „Dignojīši” rūpējās par skanīgām 
dziesmām un lustīgām rotaļām visa vaka-
ra garumā. Diemžēl laika apstākļi nebija 
labvēlīgi, tāpēc tikai retais sagaidīja saules 
uzaušanu. Amanda Kļaviņa savu līgo laiku 
vairs nespējot iedomāties bez saulgriežu 
svinēšanas pasākuma: „Pēc nosvinēšanas 
lauku mājā „Bincāni” šķiet, ka Līgo svētki 
jau ir nosvinēti. Šis burvības pilnais vakars 
ļauj atbrīvoties un rada īpašu līgo sajūtu. 
Pat lietus nespēja sabojāt šo maģisko no-
skaņu. Pasākumu apmeklēju jau 3. gadu un 
domāju, ka darīšu to arī turpmāk.”

22. jūnija rītā ar Jāņu dienas zāļu tirgu 
sākās ielīgošanas pasākumi Viesītes pilsē-
tā. Ielīgošanas pasākums jau tradicionāli 
notika Viesītes muzeja „Sēlija” teritorijā. 
Pasākumu ieskandināja Nīcas etnogrāfi s-
kais ansamblis Laines Zeiles vadībā, kam 
sekoja Viesītes amatierteātra pirmizrāde – 
Monikas Zīles „Savedējs”. Komēdija ar 
sadzīviskām ainām, kad būvuzņēmējs Al-
berts (Alfons Žuks) pašķiras ar sievu Elīzu 
(Sandra Nikolajeva), savukārt vīra draugs 
Vilis (Ainārs Mežaraups) izpalīdzīgi mēģi-
na savest viņu ar citām dāmām. Viņš arī ir 
tas savedējs, kurš pats ir zem sievas tupeles, 
bet sapņo, kā būtu, ja iegūtu brīvību. Taču 
savedējs ir arī vīra onkulis (Arnis Brakšs), 
kurš zina, ka Albertam vislabāk ir kopā ar 
Elīzu. Izrādē viss kā dzīvē - ķīvējas un mī-
lējas, cerējas un arī alojas, bet beigas, pro-
tams, ir laimīgas, jo vīrs atkal tiek „savests” 
ar savu īsto otru pusīti. Izrādes režisore ir 
Viesītes amatierteātra vadītāja Aija Ranco-
va.

Skatītāju rindās izrādi vēroja arī pati 
autore Monika Zīle. Autore pēc izrādes no-
skatīšanās aktieriem veltīja atzinīgus vār-
dus. Viņa norādīja - patīkami redzēt prieku 
un enerģiju mākslinieku acīs. Viņasprāt, 
Viesītes amatierteātra aktieri bija ļoti ieju-
tušies savās lomās, kas ļāva skatītājiem dzī-
vot līdzi izrādē notiekošajam.

Informāciju apkopoja L. Liepiņa.
Foto: L. Liepiņa, A. P. Kuzņecova

Saulgriežu 
pasākumi 

Viesītes novadā

Svētkus ielīgo arī Bincānos.

Mirkļi no ielīgošanas 
pasākuma Ormaņkalnā.

Kopā ar Viesītes amatierteātri pirmizrādē arī lugas autore M. Zīle.
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PAGASTU ZIŅAS

Vasara kustībā, saulē, vējā
Vasara ir īstais laiks, kad sevi pieradi-

nāt veselīgam dzīvesveidam. Elkšņu pagasta 
bērniem lietderīgu brīvā laika programmu 
piedāvā biedrība Vides un tūrisma attīstī-
bas klubs „Sēlija” un rokdarbu un mākslas 
pulciņš „Savam priekam”. Radošas nodarbī-
bas mijas ar fi ziskām un izziņas aktivitātēm 
dabā.

Mūsu puķu dobe
Pie skolas ēkas izveidojām puķu dobi no 

pašu sanestiem stādiņiem. Dienā, kad rakām 
un stādījām, ieradušies 
6 bērni un 2 pieaugu-
šie. Stādiņus atnesa Ilze 
Liepiņa un Natālija Bār-
dule. Lai karstajās die-
nās stādiņi nenokalstu, 
Inese, Andris, Gunārs 
nāca tos laistīt. Tagad 
zied samtenes, atraitnī-
tes, dāboliņi. Prieks, ka 
varam kaut ko paveikt 
savām rokām, lai takas 
mūsu ciematā, kur paši 
diendienā staigājam, 
būtu skaistākas – stāsta 
Samanta Saturiņa.

Top neparasti 
raksti

Vairākas nedēļas sestdienās apgūstam 
batikošanu. Vispirms uzzinām par audu-
miem, krāsām, paņēmieniem, kā izveidot 
neparastus rakstus. Kad auduma gabali ar 
diegiem un dažādiem priekšmetiem (po-
gas, korķi, kociņi) nosieti, tos iemērc bļodās, 
kur ūdenī izšķīdinātas krāsas. Tā ir aukstā 
batika, sagatavotie audumi tiek atstāti krā-
sā nedēļu. Ārā ņemšana, skalošana, diegu 
atsiešana ir satraukuma pilns process. Kāds 
būs rezultāts, kas iznācis? „Batika nevar 
neizdoties!” saka nodarbību vadītāja Līvija 
Levinska. Un pagalmā zālītē žāvēšanai sa-
gulst daudzkrāsaini auduma gabaliņi ar ne-
atkārtojamiem rakstiem. Nu var domāt, kur 
tos izmantot – uzšūt vasaras kleitu, blūzīti, 
somu. Jūlijā paredzēts apgūt vēl citas batiko-
šanas tehnikas.

Vakars pie ugunskura
Vasarā ir iespēja piedalīties nometnē 

„Ormaņkalns”. Nedēļu ilga āra dzīves no-
metne ir nopietns pārbaudījums. Lai tam sa-
gatavotos, tiek rīkota mazā nometne ar pār-
gājienu uz Saukas ezeru, peldēšanos, Saukas 
pilskalna jeb Dievkalniņa apskatīšanu, 
nakšņošanu āra apmetnē. Divās dienās da-
lībnieki uzzina, kāds apģērbs, apavi vajadzī-
gi uz nometni. Kad uznāks lietus, patverties 
varēs tam sagatavotajās nojumēs, bet samir-

kušās drē-
bes un apavus varēs izžāvēt istabā pie īstas ar 
malku kurināmas plīts. Nometņotāji arī paši 
no dažiem ķieģeļiem, akmeņiem un māliem 
iemācīsies uzmeistarot plīti. Lai iekurtu 
ugunskuru, jāsameklē labi iekuri. Der sausi 
egles zariņi, tāss no nolūzušiem vai nozāģē-
tiem bērziem. Nedrīkst plēst tāsi no augoša 
bērza. Kokam sāp kā jebkurai dzīvai radībai.

Par piedzīvoto mazajā mācību nometnē 
stāsta paši dalībnieki. Salvis Ozoliņš: Iz-
lasīju afi šu pie pagasta mājas par mazo no-
metni. Sapratu, ka man tas būs interesanti. 
Ar autobusu aizbraucām līdz Silakrogam, 
tad kājām devāmies uz Saukas ezeru. Ūdens 
bija auksts, pēc 10 minūtēm nācām no ūdens 
ārā. Nolēmām apskatīt Saukas pilskalnu. Pie 
pilskalna nelielā niedru ieskautā līcītī ūdens 
bija krietni siltāks. Nu varējām peldēties pēc 
sirds patikas. Vakarā nonācām Mazorma-
ņos, kur sanesām malku un iekūrām uguns-
kuru. Vakariņās bija grūbu zupa ar pupiņām 
un rabarberu ķīselis. Gribējām cept Gunāra 
noķertās zivis, bet tās jau bija apēdis kaķis. 
Neko darīt – cepām speķi un ēdām to ar 
maizi. Šajās dienās visvairāk patika peldē-
ties un vakarā sēdēt pie ugunskura. Gunārs 
Norko: Dodoties ceļā, ņēmu līdzi maizi, 
putraimus, dvieli, sliekas, makšķeri, sērko-
ciņus. Visvairāk patika, ka Ormaņu māju 
saimnieks Pēteris Sirmovičs atļāva makšķe-
rēt zivis savā dīķī, jo ezerā zivis negribēja 

ķerties. Andris Vinters: Diena pie ezera bija 
dažādiem notikumiem pilna. Peldējāmies, 
skatījāmies, kā Gunārs makšķerē, krastma-
lā apēdām līdzpaņemtās maizītes, pilskalna 
virsotnē šūpojāmies šūpolēs. Kad nonācām 
nometnes vietā, mūs jau gaidīja garšīgas va-
kariņas. Pēc tam kurinājām ugunskuru, sa-
kārtojām guļvietu siena šķūnī. Smaržīgajā, 
svaigajā sienā miegs atnāca ātri. Otrā dienā 
pēc brokastīm dažas stundas strādājām, sa-
gatavojot malku nometnei. Visvairāk patika 
peldēties Saukas ezerā un uzkāpt pilskalnā.

Jūlijā tiek plānotas arī divas ekskursi-
jas. 4. jūlijā brauksim uz Kaldabruņu, kur 
vietējie un ciemiņi svin Siena dienas ar ne-
parastiem mākslas veidojumiem – siena 
skulptūrām. 19. jūlijā ekskursija uz Rokiš-
ķiem – iepazīšanās ar lietuviešu mākslu un 
tradīcijām. Elkšņu pagasta svētkos vadīsim 
radošās darbnīcas Atmiņu istabā, būs izstā-
de un tikšanās ar audējām, bet ārā - virvju 
šķēršļi pie dižozola.

Kopīgi darbi, kuru rezultāts iepriecina 
pašus un citus, iespēja iepazīties ar kultūr-
vēsturisko mantojumu un vietējo cilvēku 
dzīves veidu, pabūt ciešā saskarsmē ar dabu 
tās daudzveidīgajās izpausmēs ir šīs vasaras 
akcenti Elkšņu pagasta bērniem.

R. Urbacāne,
biedrības „Vides un tūrisma attīstības 

klubs Sēlija” valdes locekle.
Autores foto

Lietderīga brīvā laika programma 
Elkšņu pagasta bērniem

Puķu dobi pie skolas ēkas veido (no kreisās): S. Saturiņa, 
D. Stažecka, I. Norko.

Zēniem nometnē patīk vakara sarunas pie ugunskura. Zēniem nometnē patīk vakara sarunas pie ugunskura. 
No kreisās: G. Norko, A. Vinters, S. Ozoliņš.No kreisās: G. Norko, A. Vinters, S. Ozoliņš.

Neparastos rakstos atklājas batikošanas iespējas. Par 
saviem darbiem priecājas (no kreisās): L. Levinska, V. 

Kovnacka, R. Ratniece, D. Stažecka, M. Klibiķe.
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30. maija rīts Rites pagastā sākās ļoti spa-
rīgi, jo saskaņā ar Rites Tautas nama un bied-
rības „Cerību krustceles” projektu brīvā laika 
programmai „Štābiņš” tika rīkots pasākums, 
kas veltīts Ģimeņu dienai un Bērnu aizsar-
dzības dienai. Jau no paša rīta organizatores 
Aina un Kristīne ar palīgu Intaru pagasta 
parkā lika nepieciešamos atribūtus stafetēm. 

Tika organizēta mazliet citāda stafete orien-
tēšanās sacensībām. Bērni, kuru vecāki kaut 
kādu iemeslu dēļ nevarēja kopā ar viņiem ap-
meklēt pasākumu, izveidoja jaukto ģimeņu 
komandas un cīnījās kopā ar pārējām ģime-
nēm. Pavisam izveidojās 7 komandas. Priecē-
ja tas, ka bija ieradušies arī tādi ciemiņi, kas 
dzīvo laukos, lai tikai varētu piedalīties pasā-

kumā.
Pēc svinīgās svēt-

ku runas pasākumu 
atklāt tika aicinātas 
māmiņas ar pašiem 
mazākajiem novada 
iedzīvotājiem, apejot 
goda apli ap basketbo-
la laukumu, tāpēc lielu 
paldies vēlamies teikt 
Gaļinai par izdomu ra-
tiņu izdekorēšanā un 
Sintijai par piedalīša-
nos ratiņu gājienā! Par 
to pasākuma beigās 
abas māmiņas saņēma 
arī suvenīru - brošiņu 

ratiem.
Abas mammas ar savu mīluļu atbalstu, 

jo mazākie šī pasākuma dalībnieki uzvedās 
rāmi, piedalījās arī pārējās aktivitātēs, kur 
guva apbalvojumus.

Pasākuma noslēgumā sekoja apbalvo-
šana, kur visas komandas kopumā saņēma 
kādu medaļu un orientēšanās skrējiena uzva-
rētāji - kausu. Pēc apbalvošanas visi tika aici-
nāti uz kopīgu mielastu.

Vēlētos teikt lielu paldies visiem, kas at-
nāca un atbalstīja šo pasākumu, jo ikdienas 
steigā mums samērā reti sanāk būt visai ģi-
menei kopā! Cerēsim, ka arī turpmāk tikpat 
aktīvi tiks apmeklēti visi „ŠTĀBIŅA” pasā-
kumi, kā tas ir noticis nu jau otrajā nodarbībā.

Nobeigumā paldies Intaram V. par snieg-
to atbalstu, jo, neskatoties uz to, ka darba die-
na kā palīgam sākās ļoti agri, arī viņš paspēja 
izveidot komandu un aktīvi piedalīties pasā-
kumā!

Bet lielākais paldies Ziedot.lv par sniegto 
fi nansiālo atbalstu, lai šis projekts vispār va-
rētu tikt īstenots!

Pasākuma organizatori

Bērnu aizsardzības dienas pasākums 
„Mūsu ģimene” Rites pagastā

Šogad Rites pagasta bērniem tika dota ie-
spēja sadarbībā ar biedrību „Cerību Krustce-
les” rakstīt projekta pieteikumu Ziedot.lv pro-
jektam „Štābiņš”, kura galvenais sauklis ir - Ir 
kur iet, ir ko darīt! Projekts guva atbalstu, un 
tā Rites pagasta bērniem ar 2015. gada 1. maiju 
projekta ietvaros sākās dažādas aktivitātes.

Pirmā nodarbība notika 8. maijā. Rites pa-
matskolas bērnu dārza lielās grupas bērni tajā 
kā pirmie mācījās kvīlinga tehnikā izgatavot 
apsveikumus māmiņām māmiņu dienā. No-
darbības pasniedza Brigita, bet palīdzēja Lili-
ta, Valija, Kristīne. Liels bija prieks, ka mazie 
bērni ļoti ātri apguva to, kas viņiem jādara, 
un noslēgumā tapa ļoti skaisti darbiņi. Tā kā 
projekts atbalsta ne tikai materiālu iegādi, bet 
arī cienastu bērniem, tad viņiem tika sarūpēti 
dažādi saldumi un limonādes, ar ko veldzēt 
slāpes. Dienas gaitā sekoja otra nodarbība, 
kura notika Biedrības „Ritten” telpās un uz 
kuru tika aicināti pārējie ciemata bērni un citi 
interesenti. Lai arī uz šo nodarbību atsaucība 

nebija tik liela, priecēja tas, ka bērni mai-
nījās, jo tie, kas izgatavoja apsveikumus, 
pacienājās ar saldumiem un devās prom, 
bet viņu vietā nāca jau citi interesenti. 
Lielu paldies vēlos teikt visiem, kas atbalstīja šo 
nodarbību ar apmeklējumu! Ceru, ka vasaras 

garumā bērni sasparosies un apmeklēs visas 
nodarbības.

Pasākuma organizatore

Brīvā laika programma „Štābiņš”
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Vies ītes  evaņģēliski luteriskajā draudzē
1. augustā
Būbenānu kapos plkst. 11.00
Šūšānu kapos plkst. 12.00
Ikšķiļu kapos plkst. 13.30
15. augustā
Ausulāru kapos plkst. 11.00
Ozoliņu kapos plkst. 12.30
Stauģu kapos plkst. 14.00
22. augustā
Vēžinieku kapos plkst. 11.30
Ziedānu kapos plkst. 13.00
Viesītes Jaunajos kapos plkst. 15.00

Saukas evaņģēliski luteriskajā draudzē
1. augustā Rites pagastā
Pormaļu kapos plkst. 11.00
Melderišķu kapos plkst. 13.00
Ilzu kapos plkst. 14.30
Tiltiņu kapos plkst. 16.00

BIBLIOTĒKU ZIŅAS

Rites pagasta bibliotēkā - 
Āfrikas pēcpusdiena!

27.05. Rites pagasta bibliotēkā norisinājās 
Āfrikas pēcpusdiena, kurā pagasta jaunatne 
atbalstīja un risināja dažādus uzdevumus par 
Āfriku. Bija iecerēts arī video par Āfriku, bet 
sakarā ar interneta traucējumiem mums to ne-
izdevās noskatīties. Bērniem bija uzdevums no 
aplikāciju papīra izveidot Āfrikas kontinentu - 
tas viņiem izdevās ļoti labi. Visi bija lieli mala-
či. Sirsnīgs paldies viņiem par atbalstu!

Raiņa un Aspazijas 
pēcpusdiena

29.05. Rites pagasta bibliotēkā notika Rai-
ņa un Aspazijas pēcpusdiena. Kopā ar bērniem 
un Rites pagasta pašvaldības darbiniecēm ska-
tījāmies divus video: Aspazijas „Sēd uz sliekš-
ņa pasaciņa” un Raiņa „Mākonītis un mākonī-
te”. Pēc video noskatīšanās klātesošajiem bija 
uzdevums uzrakstīt autoru, nosaukumu un 
uzzīmēt galveno varoni. Visi aktīvi piedalījās. 
Sirsnīgs paldies pasākuma dalībniekiem par 
atbalstu!

Rites pagasta bibliotekāre 
S. Raupe

Saukas bibliotēkā izveidojusies tradīcija 
sākt vasaru 1. jūnijā ar svētku brīdi bērniem.

Vietējās iniciatīvas grupas „Vienmēr 
kopā” projekta „Domā! Dari! To tu vari!” 
realizētā projekta ietvaros ir iegādāta āra no-
jume, galda spēles, kas noder gan bērniem, 

gan pieaugu-
šajiem, univer-

sālās nūjošanas 
nūjas par kopējo 

summu četri simti 
divdesmit četri eiro un sešdesmit centi. Pal-
dies Viesītes novada pašvaldībai par fi nansiā-
lo atbalstu!

31. maija vakarā bērnu laukumiņā Alvis 
Dzikovičs, Helmuts, Māris, Ainārs Zālīši uz-
stādīja āra nojumi, kur var spēlēt galda spēles, 
palasīt grāmatu, vienkārši atpūsties.

1. jūnija rītā sapostā āra nojumē bērni 
sāka Bērnu grāmatu nedēļu, kas šogad notiek 
pirmo reizi Latvijā no 1. - 7. jūnijam, lasot sev 
tīkamus darbus, spēlēja galda spēles, cienājās 
ar Astrīdas Zālītes ceptajām plātsmaizēm, 
Birutas Beķeres dāvātajiem saldumiem. Katrs 

dalībnieks saņēma bibliotekāres sagatavotus 
piemiņas rakstus par projekta esamību, laba 
vēlējumus vasarai un ziedus, kas pašiem jā-
audzē.

Paldies Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītājai Inesei Vītolai, projektu administra-
torei Agnesei Kalniņai, Saukas pagasta pār-
valdes vadītājai Sanitai Lūsei par palīdzību 
un kopā ar mums pavadīto brīdi!

Saukas bibliotēkas un projekta vadītāja 
V. Lāce

A. Kalniņas foto

SAULAINU VASARU BĒRNIEM!

„MAIZES ETIĶETES IR SAVDABĪGA 
LAIKA LIECĪBA. 

MANS MĒRĶIS IR IEPAZĪSTINĀT 
CILVĒKUS AR MAIZES 

ETIĶEŠU MĀKSLU 
UN TO VĒSTURI.” (A. J. Zālītis)
Saukas bibliotēkā no šī gada 8. līdz 30. jū-

nijam varēja apskatīt Latvijas lielāko pārtikas 
etiķešu kolekciju, kuru savācis un sakārtojis 
kolekcionārs no Kūkām - AUSEKLIS JĀNIS 
ZĀLĪTIS.

Kolekcionārs ir vienīgais Latvijā, kas ar 
savu kolekciju apceļo visu Latviju un ļauj tajā 
ielūkoties ikvienam interesentam.

Izstādē apskatāmi aptuveni 30000 ek-
semplāru etiķešu no maizes ceptuvēm, ku-
ras darbojas vēl šodien, kā arī no tām maizes 
ceptuvēm, kas savu darbību pārtraukušas, kā 
arī apmēram 16000 apdrukātu krāsainu siera, 
piena produktu, konditorejas izstrādājumu, 
alus etiķešu un konfekšu ietinamie papīri. Iz-
stāde ir savdabīga laika liecība un parāda pār-
tikas nozares attīstību Latvijā. Neskatoties uz 
cienījamo vecumu, kolekcionārs rod iespēju 
būt vietās, kur notiek izstāde. 15. jūnijā viņš 
viesojās Saukas bibliotēkā.

V. Lāce
J. Veiriha foto

VViieses īteses  eevvaaaņņņģģģģēēēllliiisskkkkiii llluuttteerriiissskkkkaaajjjāāā dddrrraauudddzzēē
augugusustāt
b k lk

ja āra nonojujummi, kur vavarr spspēlēt galda spēp les,
sīt ggrāmattu,u, vvieienknkārārši atpūsū ities.

Kapusvētki
 Pieminam aizsaulē 

aizgājušos…
Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.
Jeļena Maļecka 
20.06.1926. – 26.05.2015. Viesīte
Rasma Zandere 
18.03.1928. – 29.05.2015. Saukas pagasts
Armands Lācis 
25.11.1941. – 29.05.2015. Viesītes pagasts
Gaļina Rudaka 
25.08.1937. – 13.06.2015. Jēkabpils
Skaidrīte Bagātā 
24.07.1926. – 25.06.2015. Saukas pagasts
Maiga Krasovska 
04.02.1929. – 27.06.2015. Viesīte
Ausma Kleščevska 
26.03.1935. - 01.07.2015. Viesīte
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
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Ar Viesītes novada pašvaldības atbalstu 
Lonē tika realizēts projekts „Brīvā laika pa-
vadīšana un aktīvās atpūtas iespēju pilnvei-
došana Saukas pagasta iedzīvotājiem” par ko-
pējo summu EUR 422,10. Realizētā projekta 
ietvaros ir iegādāts sporta inventārs: volejbola, 
basketbola, futbola bumbas, bumbas bērniem, 
pārvietojamais basketbola grozs, novusa galds 
un galda hokejs. Lai projekts tiktu veiksmīgi 
realizēts, lielu paldies sakām Ilzei un Pēterim 
Līčiem, z/s „Celmiņi” un Saukas dabas par-
kam, personīgi Gitai Kļaviņai, Edītei Sipovi-
čai, Sanitai Lūsei, Volodjam Aļeiņikovam, Ņi-
nai Sarancevai, z/s „Aronijas” īpašniecei Inesei 
Butānei, Litai Šteinartei un Edijam Bērziņam 
par sniegto atbalstu!

Projekta iniciatīvas grupas vārdā lielu pal-
dies sakām Viesītes novada pašvaldībai par 
fi nansiālo atbalstu, Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītājai Inesei Vītolai un projektu 
administratorei Agnesei Kalniņai!

1. jūnijā, atzīmējot Starptautisko bērnu 
aizsardzības dienu, projekta realizēšanas ini-
ciatīvas grupa kopā ar Lones Tautas namu 
rīkoja pasākumu bērniem. To kuplināja Rites 
Tautas nama bērnu dramatiskais kolektīvs ar 
ludziņu „Kaķēna raizes”.

Spraiga cīņa izvērtās jautrajās stafetēs, 
kur atsevišķi cīnījās mazie bērni un pusaudži. 
Jautrajā stafetē šķēršļi bija jāpārvar ar sasietām 
kājām, jālec ar maisu, jānes ūdens ar krūzi un 
visai komandai jāpārvietojas ar kastēm. Bas-
ketbola soda metienos 1. vietu izcīnīja Paula 

un Nikolajs, 2. vieta Aivai un Valērijam, 3. 
vieta - Alisei, Samantai un Vadimam. Pati 
interesantākā atrakcija bērnu vidū bija foto 
orientēšanās „Vai pazīsti Loni?”, kurā bija ne-
pieciešamas zināšanas savas apkārtnes atpa-
zīšanā. Foto orientēšanās sacensībās 1. vietu 
izcīnīja Aiva un Valērijs, 2. vieta – Alisei un 
Nikolajam, 3. vieta – Kintijai un Vadimam. 
Katram uzvarētājam tika pasniegts diploms 
par aktīvu un sportisku piedalīšanos svētkos. 
Svētku noslēgumā bērniem bija iespēja zīmēt 

uz asfalta un uzspēlēt novusu.
Pasākuma laikā bērni cienājās ar Intas sa-

gādātajiem saldumiem un Aksinijas sagādāta-
jiem pīrādziņiem un kvasu. Paldies viņām par 
cienastu!

Paldies par aktīvās un sportiskās dienas 
norisi Intai, Santai, Inesei, Litai, Erlendam, Sa-
nitai, Lilijai, Volodjam!

Jaukas un saulainas brīvdienas!
Projekta vadītāju vārdā – Lita.

S. Jancukovičas foto

Sportisks pasākums Lonē

12. jūnijā Rites pamatskolas 9. klases ab-
solventiem smaržoja izlaiduma meijas. Pēc 
skolas tradīcijas svētkus viņiem palīdzēja 
sarīkot 8. klases skolēni ar savu audzinātāju 
Daigu Černausku.

Šogad savu pirmo svarīgo izglītības do-
kumentu saņēma 9 jaunieši. Skolotāju kolek-
tīva vārdā pateicība par īpašu ieguldījumu 
savu bērnu audzināšanā tika izteikta Salvja 
Jēkabsona un Normunda Kampes vecākiem. 
Paldies par kopīgo darbu tika teikts tiem ab-
solventu vecākiem, kuri no Rites pamatsko-
las aizvada savu pēdējo atvasi un ar kuriem 
vairs šajā skolā netiksimies. Ceļa vārdus 
turpmākajai dzīvei absolventiem teica Rites 
pagasta pārvaldes vadītāja Gunta Dobrov-
ska. Savukārt absolventu audzinātāja Vita 
Liepiņa uzsvēra, ka dzīvē galvenais ir nezau-
dēt cilvēciskās īpašības un sirds siltumu.

Visu absolventu turpmākās dzīves iece-
res pašlaik saistās ar izglītības turpināšanu. 
Lai šīs ieceres īstenojas! Lai izdodas dzīvē 

izdarīt pareizās izvēles!
Rites pamatskolas direktore I. Maševska

Rites pamatskolā – izlaidums!

IK „Valdis J” 
veic kravas pakalpojumus 
ar busiņu līdz 1,5 tonnām. 

Tālr. 29995941

Sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem jūlijā 
Viesītes bibliotēka atvērta lasītājiem šādos datumos: 
8., 15., 22. un 30. jūlijā. Pārējās dienās bibliotēka slēgta. 

Viesītes bibliotēkas datorlasītavas darba laiks jūlijā 
(sākot no 8. jūlija) un augustā: 
katru darba dienu no 10.00 līdz 14.00.
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NOVADA SKOLĀS

Katru gadu Rites pamatskolas skolēni 
maija beigās pulcējas uz mācību gada nos-
lēguma sporta dienu. Pusdienlaikā, kad 
beidzot saulīte staigāja pa zemes virsu, visi 
pulcējās mazajā sporta spēļu laukumā un 
izveidoja komandas. 1. - 4. klašu grupā 
tika izveidotas divas komandas, kuras du-
elējās savā starpā. Tā kā komandu sastāvi 
tika nokomplektēti jau iepriekšējā dienā, 
sacensības varēja sākties jau uzreiz ar bēr-
nu iemīļoto tautas bumbu. Vecāko klašu 
skolēni sporta dienas aktivitātes sāka ar 
volejbola mini turnīru. Vēlāk visām ko-
mandām bija jāveic individuālie pārbaudī-
jumi, bet viņu veikums tika summēts ko-

pējā komandas dalības 
kartē. Pirmajā mirklī 
vienkārši šķitušie uz-
devumi izrādījās grūti 
paveicami. Aktivitāte 
„Trāpi pa koku” šokēja 
daudzus - kā gan var 
netrāpīt pa varena ozo-
la stumbru? Tomēr ne-
daudz vieglāka bumba 
šo uzdevumu padarīja tiešām grūtu. Arī 
uzdevums „Smaidošais tenisists”, kurā 
vajadzēja pēc iespējas vairāk reižu uzsist 
bumbiņai ar galda tenisa raketi, izrādījās 
smieklus izraisošs, jo bija skolēni, kas uz-
devuma laikā veica ievērojamu attālumu 
no starta punkta. „Mazie lidonīši”, „50 
pret 50”, „Kāpuriņš” un dažādas stafetes 
piepildīja skolas apkārtni ar uzmundrino-
šiem uzvaras saucieniem. Jau tradicionāli 
visi gaidīja dienas noslēguma aktivitāti – 

orientēšanos apkārtnē. Horens izkopēja 
Rites pagasta apkārtnes karti. Sanita, Evija 
un Krista atzīmēja kontrolpunktus un iz-
domāja uzdevumus katrā kontrolpunktā. 
Ar 15 minūšu intervālu visas vecāko klašu 
komandas devās ceļā. Trasē skolēni tika 
„izdaiļoti” ar maskēšanās krāsu, bija jāat-
rod 10 priekšmeti, kas viltīgi izlikti apkār-
tnē, komandai bija jāpievelkas 50 reizes - 
tie bija tikai daži no visas trases uzdevu-
miem. Sakarsuši un priecīgi, visi ieradās 
finišā, interesēdamies, kuri tad galu galā 
distanci ir beiguši pirmie.

Kopvērtējumā mazo klašu duelī uz-
varētāji ar 161 punktu bija komanda „Ri-

tieši” (Arnis, Diāna, Marta, Kristiāns M., 
Kitija, Raivo, Karīna). Šoreiz ar 150 punk-
tiem citu pārākumu nācās atzīt komandai 
„Tīģeri” (Elvijs, Edžus, Jānis Ivo, Signija, 
Ralfs Fricis, Madara, Linda Str.).

Vecāko klašu grupā sacensības izrādī-
jās spraigas un interesantas. Līdzīgs spēku 
samērs cīņā volejbola laukumā uzvaru no-
drošināja Salvja komandai „Uzvarētāji”. 
Tomēr tā bija tikai viena no disciplīnām, kas 
veidoja kopējo sasnieguma punktu summu. 

Laika trūkuma vai citu iemeslu dēļ koman-
da „Vagosi” (Horens, Arnis, Andris V., Egija, 
Dāvids, Ričards, Sandris) sporta dienas ga-
rumā savāca 58 punktus un ierindojās 4. vie-
tā. Trešo vietu ieguva „Koijoti” (Andželika, 
Andris O., Kristiāns V., Dagnija, Normunds, 
Žaklīna) ar 84 punktiem. „Uzvarētājiem” 
(Salvis O., Gunārs, Elvis, Mairis, Natālija, 
Ieva, Jūlija, Marina) kopvērtējumā nācās 
samierināties ar 2. vietu, jo viņi ieguva 263 
punktus. Pārāki šajā mācību gada noslēgu-
ma sporta dienā bija komanda „Sportsmeni” 
(Rolands, Viktorija, Jānis, Ralfs, Salvis J., 
Linda, Andželika, Inese) ar 530 punktiem.

Lielu paldies vēlētos teikt kolēģiem, 

skolēniem, kas nav nosaukti vārdā, par 
ieguldījumu tiesnešu darbā un sekmīgas 
sporta dienas nodrošināšanu! Jāatzīmē, 
ka 5. klases skolniece Dana ļoti rūpīgi bija 
gatavojusi dažādas stafetes mazāko klašu 
skolas biedriem. Visi dalībnieki tika ap-
balvoti ar direktores I. Maševskas sarūpē-
tajām balvām. Lai ikvienam jauka un arī 
sportiskām aktivitātēm piepildīta vasara!

Rites pamatskolas sporta skolotāja 
V. Liepiņa

Mācību gada noslēguma sporta diena 
Rites pamatskolā
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VIESĪTES SPORTA SKOLAS VĒSTIS

Saulaini un uz pozitīvas nots no slēdzies 
mācību gads Viesītes Mūzikas un mākslas 
skolā. Mākslas skolas 1. kl. audzēkņi, kā arī 
pulciņa „Otiņas” un „Mixlis” mākslinie-
ki un mūzikas skolas audzēkņi jau pirmie 
devās vasaras brīvlaikā. Savukārt māks-

las skolas 2. - 5. kl. audzēkņi jūnija pirmo 
nedēļu vēl pavadīja, zīmējot un gleznojot 
plenērā. Visas plenēra dienas saulīte luti-
nāja un audzēkņi varēja nodoties dabas un 
augu studijām brīvā dabā. Tikai noslēguma 
dienā, kad tika organizēts pikniks, vējš bija 

negants un liels, taču tas netraucēja vispā-
rējai jautrībai.

28. jūnijā sveicām mūsu skolas absol-
ventus izlaidumā. Vēlam viņiem veiksmi 
sevis pilnveidošanā arī turpmāk!

Skolas direktore I. Bartkeviča

Viesītes Mūzikas un mākslas skolā

Skolas absolventu izlaidums.Mākslas skolas audzēkņi plenērā.

VIEGLATLĒTIKA
19. maijā Ogres novada sporta centra 

atklātajās sacensībās vieglatlētikā U-12 grupai 
(2004 - 2005. g. dz.) Imantam Kokorevičam 
300 m skrējienā 5. vieta (0.56,01 min), 60 m 
skrējienā 27. vieta (11.17 s), tāllēkšanā 9. vieta 
(3.54 m). Aleksim Čelnovam lodes grūšanā 
2. vieta (7.81 m), tāllēkšanā 18. vieta (3.27 m). 
Beātei Dārziņai – 300 m skrējienā 14. vieta 
(0.57,67 min), 60 m skrējienā 16. vieta (10.68 
s), tāllēkšanā 19. vieta (3.10 m). Viktorijai 
Bruzgulei lodes grūšanā 7. vieta (5.20 m), 
300 m skrējienā 22. vieta (1.06,49 min) un 60 
m skrējienā 24. vieta (11.34 s). Laurai Diānai 
Karziņinai tāllēkšanā 12. vieta (3.40 m), 60 m 
skrējienā 21. vieta (10.99 s) un 300 m skrējienā 
24. vieta (1.08,37 min).

27. maijā Jēkabpilī notika Latgales 
Kausu izcīņa šķēpa mešanā. D grupas meite-
nēm Vitnijai Krodziniecei 5. vieta (16.50 m), 
D grupas zēniem Aleksim Čelnovam 2. vieta 
(18.91 m). C grupas meitenēm Aivitai Urķei 2. 
vieta (25.10 m), C grupas zēniem Naurim Mu-
tulim 2. vieta (32.00 m), Alvim Aizupietim 5. 
vieta (27.13 m), Ralfam Anufrejevam 6. vieta 
(27.00 m), Vladislavam Pupeļam 7. vieta (25.60 
m), Kristeram Bruzgulim 12. vieta (19.20 m), 
Kristapam Krodziniekam 14. vieta (17.75 m) 
un Dmitrijam Stoļerovam 15. vieta (17.34 m). 
B grupas zēniem Renāram Vinogradovam 
10. vieta (22.11 m). A grupas jaunietēm Lainei 
Donānei 1. vieta (53.46 m), Evijai Šimkūnei 4. 
vieta (26.59 m).

7. jūnijā Iecavā notika Latvijas čempio-
nāts vieglatlētikā U-14 grupai (2002. - 2003. g. 
dz.). Sacensībās startēja liels dalībnieku skaits 
no visas Latvijas. Vislielākā konkurence bija 
80 m skrējienā meitenēm, šajā disciplīnā star-
tēja 114 dalībnieces. Liels dalībnieku skaits 
bija tāllēkšanā - gan zēnu (46 dalībnieki), gan 

meiteņu (83 dalībnieces) konkurencē. Zēnu 
konkurencē augstāko - 9. vietu - ieguva Vla-
dislavs Pupeļs augstlēkšanā (1.35 m), viņam 
arī 27. vieta tāllēkšanā (4.11 m). Nauris Mutu-
lis ieguva 10. vietu tāllēkšanā (4.55 m) un 15. 
vietu 80 m/barjerskriešanā (14.49 s). Ralfam 
Anufrejevam 14. vieta 300 m skriešanā (47.30 
s) un 18. vieta tāllēkšanā (4.36 m). Kristapam 
Moļam 18. vieta lodes grūšanā (7.74 m). Kris-
tapam Krodziniekam 23. vieta tāllēkšanā (4.19 
m) un 24. vieta 80 m skriešanā (11.58 s). Mei-
teņu konkurencē Aivitai Urķei 16. vieta šķēpa 
mešanā (22.76 m) un Katrīnai Brakovskai 26. 
vieta lodes grūšanā (7.74 m).

11. jūnijā notika Aizkraukles novada 
sporta skolas atklātās sacensības diska meša-
nā. B grupas zēniem 2. vietu ar rezultātu 30.58 
m izcīnīja Toms Vecumnieks.

14. jūnijā Jelgavā notika tradicionālās 
sacensības „Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša 

kausu izcīņa šķēpa mešanā”.
Ar jaunu Latvijas rekordu U-18 (1998. - 

1999. g. dz.) grupas meitenēm sevi pieteica 
Laine Donāne (attēlā), kuras raidītais šķēps 
aizlidoja līdz 57.78 m atzīmei. Viņa līdzšinējo 
Latvijas rekordu laboja vairāk nekā par diviem 
metriem (55.73 m).

U-12 grupas (2004. g. dz. un jaunākas) 
meitenēm Viktorijai Bruzgulei 8. vieta (13.57 
m) un Milānai Kravcevai 9. vieta (9.64 m). 
Abas meitenes dāvanā saņēma T-kreklu ar sa-
censību logo. U-12 grupas zēniem Alekss Čel-
novs ierindojās 16. vietā (17.51 m). U-14 (2002. - 
2003. g. dz.) grupas meitenēm Aivita Urķe bija 
9. vietā (27.33 m), Katrīna Brakoska 21. vietā 
(20.69 m), Rebeka Zekante 25. vietā (18.98 m), 
Laine Odziļeviča 26. vietā (18.78 m) un Laura 
Nikola Pinne 27. vietā (18.34 m). U-14 grupas 
zēniem labākais rezultāts Naurim Mutulim 
(37.45 m) un 7. vieta. Nauris saņēma arī T-
kreklu ar sacensību logo. Vladislavs Pupeļs bija 
14. vietā (27.77 m), Ralfam Anufrejevam 20. 
vieta (24.77 m), Kristeram Bruzgulim 22. vieta 
(23.76 m) un Kristapam Moļam 29. vieta (16.21 
m). U-16 grupas meitenēm Viktorija Ļūļaka 
ierindojās 30. vietā (16.91 m). U-16 grupas zē-
niem Sandim Aldiņam 22. vieta (30.19 m) un 
Vīgantam Endijam Elperam 24. vieta (27.43 
m). U-18 grupas zēniem Rihards Lazdāns ie-
guva 17. vietu (29.51 m).

17. jūnijā notika Ogres novada sporta 
centra atklātās sacensības vieglatlētikā 1999. g. 
dz. un jaunākiem zēniem un meitenēm. Veik-
smīgs starts Ancei Kalniņai, kura izcīnīja 1. 
vietu šķēpa mešanā. Viņas rezultāts - 30.09 m.

Mārtiņam Ušackim 200 m skrējienā 13. 
vieta (27.13 s).

19. jūnijā Ogrē notika Latvijas čempio-
nāts U-18 grupai. Paula Bokāne lodes grūšanā 
ar rezultātu 9.14 m izcīnīja 17. vietu, Laine Do-

Laine Donāne Olimpiskā čempiona J. Lūša 
kausu izcīņas sacensībās Jelgavā.
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nāne šķēpa mešanā ar rezultātu 55.63 m izcī-
nīja 1. vietu, Justīne Pelse 100 m skrējienā ar 
rezultātu 17.86 s izcīnīja 23. vietu.

VOLEJBOLS
Noslēdzies Latvijas Jaunatnes čempionāts 

visām vecuma grupām. Kopvērtējumā A gru-
pas zēni (1996. - 1997. dz. g.) ir ierindojušies 
15. vietā, aiz sevis atstājot Minusas Volejbola 
skolas un Jūrmalas Sporta skolas komandas. 
B1 grupas zēni (1998. dz. g. un jaunāki) ie-
ņem 9. vietu kopvērtējuma tabulā, apsteidzot 
Rūjienas NSS un Liepājas Sporta spēļu skolas 
komandas. C1 zēnu (2000. dz. g. un jaunāki) 
komanda ir izcīnījusi 9. vietu turnīra tabulā, 
aiz sevis atstājot trīs - Liepājas Sporta spēļu 
skolas, Ropažu SC un Jelgavas NSC - koman-
das. B1 grupas meiteņu (1998. dz. g. un jaunā-
kas) komanda ieņem 12. vietu turnīra tabulā. 
Meitenes aiz sevis ir atstājušas Liepājas Rajona 
SS un Rīgas VS komandas. C1 grupas meiteņu 
(2000. dz. g. un jaunākas) komanda izcīnīja 13. 
vietu turnīra tabulā, apsteidzot Ropažu SC un 
Talsu NSS/Dundagas meiteņu komandas.

FUTBOLS
Jau no maija norisinās Latgales Jaunatnes 

futbola čempionāta spēles dažādās vecuma 
grupās.

U-9 (2006. dz. g.) komandas puiši 13. 
maijā Rēzeknē, spēlējot spēcīgākajā A 

apakšgrupā, aizvadīja pirmā sabraukuma 
spēles. Piedzīvoti zaudējumi spēlēs ar Rē-
zeknes FA-1 komandu (1:3) un Rēzeknes 
FA-3 komandu (2:0). 3. jūnijā Pļaviņās ne-
izšķirts ar Rēzeknes NSS-2 
komandu (2:2), uzvara spēlē 
ar Jēkabpils SS-2 komandu 
(3:0) un zaudējums Jēkabpils 
SS-1 komandai (0:4). 18. jūni-
jā Viesītē trešā sabraukuma 
spēlēs trīs uzvaras - Preiļu 
NSS (2:0), Rēzeknes NSS (5:0) 
un Rēzeknes FA-2 (4:0). Šo-
brīd puiši pēc astoņām spē-
lēm ar 13 punktiem ir 5. vietā 
apakšgrupā.

21. maijā U-10 (2005. 
dz. g.) zēnu komanda Rēzeknē 
aizvadīja pirmā sabraukuma 
spēles B apakšgrupā. Pui-
šiem pārliecinoša uzvara pār 
Ilūkstes NSS komandu (8:0) 
un neizšķirts spēlē ar Rēzeknes 
FA-3 komandu (1:1). Šobrīd ar 
četriem punktiem puiši ir 2. 
vietā apakšgrupā.

11. maijā U-11 (2004. dz. g.) puiši Rē-
zeknē B apakšgrupas pirmā sabraukuma spē-
lēs tikās ar Rēzeknes FA-3 komandu un izcī-
nīja pārliecinošu uzvaru (8:0). Uzvara arī spēlē 
ar Ilūkstes NSS komandu (3:0). 17. jūnijā 

Ilūkstē otrā sabraukuma spēlēs uzvara pār Rē-
zeknes NSS komandu (3:1) un zaudējums Jē-
kabpils SS komandai (0:1). Šobrīd pēc četrām 
spēlēm puiši ar deviņiem punktiem ieņem 2. 

vietu turnīra tabulā.
6. un 13. jūnijā 25 

audzēkņiem tika izsniegtas 
Viesītes Sporta skolas apliecī-
bas par profesionālās izglītības 
apguvi sportā. Pirmā līmeņa 
apliecību un Sporta skolas ab-
solventa balvu (attēlā) saņēma 
Aigars Cišs, Markuss Jaškovs, 
Jānis Berģis, Jānis Širokovs, 
Elvis Bantauskis, Andris Lī-
cis, Egīls Arvīds Skrūzmanis, 
Pēteris Pavlovičs, Olafs Osītis, 
Mikus Saldovers, Erlands Jā-
nis Cankalis, Mareks Geižāns, 
Sandis Gremze, Dāvis Mikus 
Matīss, Kristians Jānis Radiņš 
un Uģis Vasiļivs. Otrā līmeņa 
apliecību un Sporta skolas ab-
solventa balvu saņēma Gatis 
Davidāns, Roberts Dombrov-

skis, Arnis Kokins, Mārcis Kuļijevs, Guntars 
Rojevs, Dāvis Skrodis, Ēvalds Skrodis, Jānis 
Striks un Jānis Zaičenkovs.

Viesītes Sporta skolas direktora vietniece
G. Klibiķe

G. Klibiķes, J. Bērziņa - Soma (LVS) foto

Viesītes Sporta skolas 
absolventa balva.

Pavisam nesen, šī gada 4. maijā, tika atzī-
mēta mūsu valsts neatkarības deklarēšanas 25. 
gadadiena, daudz runāts par tā laika notiku-
miem, bet mūsu nolūks šoreiz – ielūkoties vēl 
tālākā pagātnē un atcerēties laiku pirms vairāk 
nekā 30 gadiem, kad brīvības un latviskuma 
ideja mita daudzu sirdīs, bet skaļi par to runāt 
nevarēja. Tas bija drūms laiks, un tieši tad – 80. 
gadu sākumā - savu darbību Viesītē uzsāka 
tautasdziesmu ansamblis jaunā mūziķa Ai-
gara Godiņa vadībā. Lai arī ansambļa dar-
bības laiks nebija ilgs – apmēram 5 gadi – ar 
savu veikumu tā dalībnieki ierakstījuši spilgtu, 
neizdzēšamu un unikālu lappusi mūsu pilsētas 
kultūras dzīves vēsturē. Būdami vieni no pir-
majiem Latvijā, kas popularizē tautasdziesmu 
dziedāšanu, viņi pievērsa uzmanību tieši šajā 
pusē pierakstītajām dziesmām, kā arī latvisko 
tradīciju iedzīvināšanai un ieražu svētku svi-
nēšanai. Ansamblis koncertēja ļoti daudz. Tā 
dalībniekiem šis bija veids, kā nest sabiedrībā 
latviskuma un brīvības idejas, veids, kā runāt 
par to, par ko tobrīd vēl runāt nedrīkstēja. An-
sambļa līderis neapšaubāmi bija Aigars, kura 
patriotisms, uzdrošināšanās un brīvdomības 
gars aizrāva pārējos ansambļa dalībniekus. Tas, 
ko paveica viņi, bija drosmīgi, šis ansamblis ar 
to, ko tas darīja, tuvināja atmodu, bija kā sav-
dabīgs tilts starp veco un jauno laiku.

Kopš tā laika pagājis daudz gadu. Savākt 
kopā vienā vietā un laikā ansambļa dalībnie-
kus, lai veidotu kopīgu atmiņu stāstu, neiz-
devās, lai arī nebija nereāli, tāpēc ansambļa 
darbības laiku atmiņā atsauca tā vadītājs Ai-
gars Godiņš un viena no dalībniecēm - Inita 
Šolmane (Kalniņa). Pārējie dalībnieki atsūtīja 
savu vērtējumu, atmiņas par darbību ansamblī 
rakstveidā.

Mūsu tikšanās reizē Initai līdzi blociņš ar 
tolaik pierakstītajiem dziesmu tekstiem. To 
skaits sniedzas pāri simtam, un, blociņu pār-
lapojot, ieraugām arī ansambļa dalībnieces 
Skaidrītes Nažinskas kaligrāfi sko rokrakstu.

Kad tieši ansamblis uzsāka savu darbī-
bu?

Inita Šolmane: Tas varēja būt 1983. gada 
pavasaris, jo es un Arnis (Arnis Čakstiņš – red. 
piez.) mācījāmies Viesītes vidusskolas 10. kla-
sē.

Kā radās ideja veidot šādu ansambli?
Aigars Godiņš: Pirms tam mums bija es-

trādes ansamblis, kur spēlēja Māris Priede, 
Māris Strautnieks, Arnis Čakstiņš, bet ilgi tas 
nepastāvēja. Pēc tam nāca ideja par šo ansam-
bli. Materiāls man jau bija - es interesējos par 
latviešu folkloru, biju savācis diezgan daudz 

Sunākstes pusē dziedāto tautas dziesmu, bija 
arī Saukā, Viesītē pierakstītas dziesmas. Atce-
ros kādu onkulīti Sunākstē, kuram jau tad bija 
ap 90 gadiem. Braucu uz Sunākstes baznīcu, 
tur bija Stenderu māja, kur viņš dzīvoja. Klau-
sījos, kā viņš dziedāja, un pierakstīju notis, jo 
diktofonu toreiz nebija. Saules dziesmas, ko 
dziedājām, arī nāk no Sunākstes. Es, protams, 
rakos arī pa bibliotēkām un meklēju šīs puses 
tautasdziesmas. Tautas folkloru esmu izman-
tojis, rakstot arī savu mūziku.

Šīs savāktās dziesmas bija cilvēkiem ne-
dzirdētas, piemēram, „Visi ciema kukainīši 
gaida mani nomirstam”, „Dievs līdz manim 
izdienēt niknam krievu ķeizaram” u.c. Tās bija 
tādas niknas dziesmas, kas daudziem tajā laikā 
nepatika.

No ansambļa laikiem man ir saglabātas 
dziesmu notis.

Vai jūsu repertuāru veidoja tikai mūsu 
puses tautas dziesmas?

Aigars: Nē. Mūsu repertuārā 5 gadu laikā 
dziesmu skaits varētu būt tuvu 400. Dziedājām 
dažādas tautasdziesmas. Mums bija vairākas 
programmas. Dziesmas dalījās pa cikliem – 
kara, Saules, Lieldienu, Jāņu, bērnu dziesmas 
u.c. 

Turpinājums 14. lpp. »»»

Ar domu par atmodu, 
par latviskumu un brīvību
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««« Sākums 13. lpp
Bija mums arī programma par citu tautu 

folkloru, kuru gatavojām pasākumam, kurā pie-
dalījās dzejnieks Knuts Skujenieks. Tam mācījā-
mies tautas dziesmas somu, igauņu, lietuviešu, 
vācu, amerikāņu u.c. tautu valodās.

Inita: Šo programmu pēc tam dziedājām arī 
citur, jo mums tā patika. Īpaši grūti bija iemācī-
ties igauņu tautas dziesmu, bet tā arī visiem ļoti 
patika.

Man pašai visvairāk no repertuāra patika 
kara dziesmas, arī tās dziesmas, kuras bija grūti 
iemācīties, kuras dziedājām četrbalsīgi.

Aigars: Bijām tautasdziesmu ansamblis – iz-
vēlējāmies savu stilu, nedziedājām tikai auten-
tisko variantu. Jau sākumā, kad sanācām kopā, 
nolēmām – nedziedāsim vienbalsīgi, bet iesim 
grūtāko ceļu – dziedājām četrbalsīgi, piecbalsī-
gi. Tas ir interesantāk un ir arī pavisam cits ska-
nējums. Izmantojām arī autentisko dziedājuma 
veidu, dziedājām bez pavadījuma, a capella. 
Dziedājām pareizajā salikumā – bija teicēji, vil-
cēji, locītāji.

Inita: Pavadījums mums bija ģitāra un sta-
bule, ko spēlēja Aigars. Kad dziedāja Arnis, tad 
bija divas ģitāras. Vēl izmantojām sitamos ins-
trumentus.

Aigars: Tajā laikā, kad sākām, bija maz to, 
kas spēlēja šādu mūziku. Šādi tautasdziesmas 
izpildīja „Bizīteri” ar manu kursa biedreni Sil-
viju Silavu un Uģis Prauliņš, „Ornaments” izvē-
lējās kapellas variantu, bet „Iļģi”, kā arī „Skandi-
nieki” ar autentisko dziedāšanu nāca vēlāk.

Kas tad bija ansambļa pamatsastāvā?
Inita: Sākumā ansamblī bija Raisa Vasiļje-

va, Maira Gūra (Dāboliņa), Aija Kukule, Arnis 
Čakstiņš, Aigars un es. Īsu brīdi pie mums bija 
Jānis Kleščevskis - viņš gan nepiedalījās nevienā 
koncertā, un tad atnāca Modris Linītis, pēc tam 
Skaidrīte Nažinska (Māliņa). Kad Maira aizgāja 
prom no Viesītes, dabūjām iekšā ansamblī Sani-
tu Ziemāni. Vēlāk pie mums dziedāja arī Daina 
Vītola. Sastāvs bija paliels. Pēc vidusskolas beig-
šanas arī Arnis aizvien retāk ar mums koncertē-
ja, jo sāka mācīties Rīgā.

Es pati sāku dziedāt ansamblī, kad mācījos 
10. klasē. Audzinātāja Ruta Aukšpole, dzirdē-
dama ekskursijās, kā es dziedu, ieteica Aigaram 
mani paklausīties. Drebošām kājām aizgāju. 
Sākām mācīties dziesmas estrādes ansamblim 
skatei, bet tas izjuka. Vēlāk Aigaram radās doma 
par tautasdziesmu ansambli, un viņš mani pa-
aicināja. Mājās domāju – man taču tautasdzies-
mas nepatīk, bet, kad sāku dziedāt ansamblī un 
dzirdēju, cik dažādas un skaistas tās ir, iepatikās. 
Pirmā dziesma no kara dziesmām, ko iemācījos 
un kas man ļoti patika, bija „Es karā aiziedams”. 
Aizgāju mājās un sāku mammai to dziedāt, bet 
viņa turpināja – biju izbrīnīta, ka viņa šo dzies-
mu zina, bet mamma teica, ka viņai to iemācīju-
si viņas mamma.

Aigars: Sākumā bija tā, ka man bija otrās 
balsis, bet nebija soprānu. Kad atnāca Inita, kas 
bija soprāns, noklausījos un sapratu, ka viņu ne-
var neņemt ansamblī. Viņai bija daudz jādzied 
solo, viņa bija kā bāze, uz ko viss arī balstījās.

Inita: Vēlāk, kad ansamblim pievienojās 
Skaidrīte, mēs abas dziedājām soprānus. Viņai 

bija ļoti skaista balss. Skaidrīte bija arī ļoti pozi-
tīvs cilvēks - nekad ne par ko nežēlojās, vienmēr 
nāca smaidīga.

Kā ar mēģinājumiem? Cik man zināms, 
tad Aigars uz mēģinājumiem sākumā brau-
kāja no Rīgas…

Aigars: Jā, kaut kur līdz 1985. gadam brau-
kāju uz mēģinājumiem no Rīgas. Sākumā vēl 
studēju konservatorijā. Tad vakarā ap asto-
ņiem ar autobusu ierados, bet no rīta ap pie-
ciem jau braucu atpakaļ. Mēģinājām intensīvi. 
Mēģinājumi bija ceturtdienās, kad nāca kon-
certi – divas reizes nedēļā. Tie notika vecajā 
kultūras namā augšā, mazajā zālītē, pirms kon-
certiem gājām mēģināt lielajā zālē. Toreiz dar-
bojāmies ļoti aktīvi. Ļoti daudz uzstājāmies. 
Bija reizes, kad man otrā dienā pēc koncerta 
bija eksāmens…

Inita: Bijām jauni, tāpēc bija brīži, kad 
vairāk gribējās aizšmaukt uz ballēm, bija citas 
intereses, bet kopumā jau mēģinājumi tika ap-
meklēti.

Vai atceraties ansambļa pirmo koncertu?
Inita: Tas bija kultūras namā Viesītē. Cil-

vēku bija daudz. Atceros tāpēc, ka man bija 
pirmajai jāsāk un jādzied solo: „Ej, Laimiņa, tu 
pa priekšu, es tavās(i) pēdiņās.” Nekad nebiju 

stāvējusi uz skatuves, bija ļoti bail, tik ļoti trīcē-
ja kājas - labi, ka brunči bija gari. Pie tam biju 
arī saslimusi, man bija temperatūra, tomēr go-
dam visu izturēju. Tikai nāca raudiens, laikam 
slimība sakāpina emocijas.

Piecu gadu laikā noteikti iznāca daudz 
koncertēt…

Inita: Koncertu bijis ļoti daudz. Klau-
sītāju atsaucība bija liela. Likās, ka esam ar 
publiku vienoti, bija ļoti laba gaisotne. Ar 
mums kopā gandrīz vienmēr bija skolotāja 
Mārīte Rulle. Bija koncerti, kuros viņa uz-
stājās kopā ar mums – mēs dziedājām, bet 
viņa lasīja dzeju. Tad, kad neuzstājās, Mārīte 
vienmēr sēdēja priekšējās rindās un dzīvoja 
līdzi mūsu dziedātajām dziesmām. Es dzie-
dot parasti centos skatīties uz viņu, jo viņas 
pozitīvās emocijas iedrošināja - redzēju, kā 

mums jūt līdzi. Viņas emocijas bija kaut kas 
kolosāls.

Ansamblim bija kopīgi koncerti arī ar 
„Kreicburgas ziķeriem”. Šie koncerti saveda 
kopā Skaidrīti un Gunāru.

Uzstājāmies gan Viesītē, gan tuvākajā tās 
apkārtnē, gan arī citur Latvijā. Visur, kur uzstā-
jāmies, darījām to par velti. Parasti pēc koncer-
tiem, braucot mājās, visu ceļu dziedājām. Bija 
ne tikai koncerti – dziedājām visur, kur mūs 

Pirmie tautiskie Ziemassvētki 1983. gada 24. decembrī.

Ansamblis uzstājas Obeļai.
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aicināja - kafejnīcās, dzimšanas dienās. Divas 
reizes pabijām Lietuvas pilsētā Obeļai.

Aigars: 1985. gadā Salas teātra režisors 
Jānis Kliests iestudēja M. Zālītes „Tiesu”. Es 
rakstīju mūziku. Man arī radās ideja izmantot 
izrādēs dzīvajā tautasdziesmu dziedāšanu, ko 
izpildīja mūsu ansamblis. Izrāde guva lielus 
panākumus, pateicoties tai, Salas teātris ieguva 
Tautas teātra goda nosaukumu.

Inita: Braukājām ar izrādi pa Latviju, bija 

jābrauc arī uz mēģinājumiem, atmiņā spilgti 
palikusi uzstāšanās Talsos. Izrāde tika rādīta 
uz Dailes teātra skatuves.

Aigars: Par koncertiem runājot, kā kuriozs 
atmiņā palicis fakts, kā braucām uz Jelgavu 
uzstāties. Aizbraucam līdz Rīgai, bet tur uzzi-
nām, ka koncerts atcelts – Andropovs nomiris. 
Līdzīgi notika pēc gada, kad braucām koncer-
tēt uz Rīgu – atkal nekā – nomiris Čerņenko.

Kā izvēlējāties sev tērpus?
Inita: Sākumā mums tērpu nebija, dzie-

dājām pelēkos brunčos, baltās blūzēs, puišiem 
balti krekli, visiem bija prievītes. Vēlāk mums 
uzšuva rakstainus brunčus – mēs nebijām tau-
tastērpos, mums bija savs stils, un galvenais jau 
nebija tērpi, bet tas, ko mēs gribējām cilvēkiem 
pateikt ar dziesmu.

Jūs bijāt tie, kas sāka tradīciju svētku svi-
nēšanu

Inita: Jau pirmajā gadā, tas varēja būt 1983. 
gada nogalē, rīkojām kultūras namā Ziemas-
svētku svinēšanu ar bluķa vilkšanu, ar pār-
ģērbšanos par čigāniem, ar visām citām šiem 
svētkiem raksturīgajām tradīcijām. Toreiz tos 
svinēt vēl nevarēja, un mēs, padomju laika bēr-
ni, neko nezinājām par šiem svētkiem, tas bija 
kaut kas jauns.

Vēl svinējām arī Lieldienas, Jāņus. Jāņos 
uztaisījām apdziedāšanos, paši izdomājām 
vārdus, apdziedājām priekšsēdētāju Ivaru Vī-
tolu, gājām arī pa pilsētu, aplīgojām neravētās 
puķu dobes, aizgājām līdz pat Siņķeļkalnam, 
kur turpinājām dziedāt. Pa ceļam mums dau-

dzi pievienojās.
Aigars: Vietējā vara toreiz īpaši priecīga 

nebija, taču kopumā toreizējais priekšsēdē-
tājs Ivars Vītols mūs vienmēr atbalstīja, ne-
bija pretī.

Inita: Tuvojoties atmodai, Aigars mums 
iemācīja dziedāt „Klusa nakts, svēta nakts”. 
Mums tas bija kaut kas jauns. Tas bija vai nu 
1988., vai arī 1989. gads, kad sniedzām koncer-
tu pasākumā agrofi rmas 5. iecirkņa zālē. Cil-

vēki, izņemot dažas personas, piecēlās kājās. 
Toreiz nodziedājām arī himnu „Dievs, svētī 
Latviju”, kaut arī to vēl nedrīkstēja darīt.

Vai jūsu brīvdomības gars palika nepa-
manīts?

Aigars: Tajā laikā bija gadījumi, kad mūziķi 
pēc koncertiem saņēma pavēstes un bija jāiet 
skaidroties. Saistībā ar ansambli man nācies 
skaidroties un saņemt aizrādījumus vienu rei-
zi. Pārējiem gan neko neteicu.

Tolaik jau partijas vīri piedalījās pasāku-
mos. Prātā palicis anekdotisks notikums saistī-
bā ar A. Brodeles piemiņas plāksnes atklāšanu 
Viesītē, kur ansamblim vajadzēja uzstāties – 
atbrauc toreizējais čekas priekšnieks un prasa, 
vai pati Anna Brodele arī būs. Pēc tam pasāku-
mā bija grūti padziedāt - nāca smiekli, atcero-
ties viņa jautājumu.

Kuras dziesmas no jūsu repertuāra pa-
šiem bija vismīļākās?

Aigars: Mums bija sava izlases program-
ma, ko vairāk dziedājām. Tajā ietilpa tādas 
dziesmas kā „Dievs līdz manim izdienēt nik-
nam krievu ķeizaram”, „Pūti, pūti”. Tās bija 
nedzirdētas dziesmas. Pēc tam arī „Vēja māte”, 
Sunākstē pierakstītās Saules dziesmas. Vēlāk 
dziedājām arī citas dziesmas, piemēram, „Pie 
Dieviņa gari galdi”.                                                                                                                                         

Vai tās dziesmas, ko pierakstījāt, ir dzir-
dētas kādu citu mūziķu izpildījumā?

Aigars: „Dievs līdz manim izdienēt niknam 
krievu ķeizaram” neesmu dzirdējis, daža dzies-
ma ir dzirdēta, ir dažādas apdares.

Dziesmai „Dievs līdz manim izdienēt nik-
nam krievu ķeizaram” ir unikāls gan teksts, gan 
melodija. Arī „Pūti, pūti” melodiskajā ziņā ir 
unikāla kantilēna. Salīdzinājumā ar citām tau-
tasdziesmām, kurās parasti diapazons ir tikai 
terca, te ir daudz plašāks diapazons un melodi-
jas izvērsums.

Inita: „Dievs līdz manim izdienēt niknam 
krievu ķeizaram” bija grūti izdziedama, bet man 
ļoti patika – spēcīga dziesma. Mēs ar Arni to vē-
lāk dziedājām kādā no salidojumiem.

Ansamblis pastāvēja apmēram 5 gadus… 
Kā vērtējat šo laiku? Vai pašiem bija sajūta, ka 
darāt kaut ko īpašu?

Aigars: Nē, darījām to, kas patika. Kopā ju-
tāmies labi, strādājām ar atdevi, gājām ar ideju, 
bet tagad, kad atskatās uz to laiku, ir sajūta, ka 
kaut kas ir izdarīts.

Inita: Atmosfēra, gaisotne mums ansamblī 
bija laba. Bijām jauni, optimistiski noskaņoti, 
ļoti labi sapratāmies, bija daudz enerģijas. Tas, 
ko darījām, bija kaut kas labs, tas bija to vērts. 
Pēc koncertiem bija emocijas – līdz raudienam. 
Tā bija atdeve – dziedājām no visas sirds.

No pārējo ansambļa 
dalībnieku atmiņām

Maira Gūra: Ir pagājuši tik daudz gadi, 
bet to laiku atceros vēl arvien. Tas bija fan-
tastiski, katrs mēģinājums tika gaidīts, starp 
mums valdīja ideāla saskaņa, es domāju, ka 
mēs visi bijām dvēseliski vienoti. Aigars mā-
cēja mūs iedrošināt, un jebkuru informāciju 
mēs uztvērām momentāli. Jāsaka viņam liels 
paldies, jo uz šī viļņa es esmu nodzīvojusi 
visus šos gadus, dungoju mūsu repertuāra 
dziesmas ikdienā, arī tad, kad audzināju sa-
vas meitiņas - bija jaukas šūpuļdziesmas. Pat 
tagad tās visas ir skaidrā atmiņā. Pašlaik es arī 
dziedu vokālajā ansamblī un reizēm mēģinā-
jumos notveru sevi pie domas, ka salīdzinu 
pašreizējo vadītāju ar Aigaru. Aigars ieguldīja 
lielu darbu, vadot mūsu ansambli - viņš taču 
uz mēģinājumiem braukāja no Rīgas. Ja ru-
nājam par koncertiem, tad tajos valdīja tāda 
savdabīga labestības aura. Tie notika bieži un 
cilvēkiem patika.

Sanita Ziemāne: Ar prieku un pozitīvām 
emocijām atceros to laiku, kad dziedāju A. Go-
diņa vadītajā tautas dziesmu ansamblī. Lielākā 
vērtība, ka iemācījāmies tik daudz dažāda rak-
stura dziesmu: šūpuļdziesmas, Līgo, Ziemas-
svētku, Lieldienu, darba dziesmas. Pārskatot 
fotogrāfi jas, atmiņā ataust - cik daudz un cik 
dažādos pasākumos esam piedalījušies. Kopā 
ar Salas Tautas teātri piedalījāmies M. Zālītes 
izrādē „Tiesa”. Mūsu sastāvs ik pa laikam mai-
nījās, pievienojās jauni dalībnieki. Tā es iepa-
zinu Skaidrīti Nažinsku (Māliņu). Vispirms kā 
izcilu dziedātāju, pēc tam arī kā ārsti. Tas bija 
aizraujošs, interesants un radošs laiks.

Turpinājums 16. lpp. »»»
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««« Sākums 13. lpp
Modris Linītis: Ansamblī dziedāt mani 

uzaicināja Aigars, pazinām viens otru no 
bērnības, tikām kopā dziedājuši. Dziedāju 
apmēram līdz 1986. gadam. Tad jau bija 
ģimene, bērni, tāpēc ansamblī vairs regu-
lāri nedziedāju, tikai epizodiski piedalījos 
koncertos.

Prātā palikusi kāda uzstāšanās. Tas va-
rēja būt 1987. vai 1988. gads. Salā bija liels 
divu dienu pasākums - sabraukuši partiju 
pirmie sekretāri no visas savienības. Tur 
bija lauksaimniecības ražojumu izstāde, 
kurā piedalījās mūsu agrofirma „Daugava”, 
kā arī citas lielās agrofirmas no Latvijas. Iz-
stādē bija produkti, kuri tolaik veikalos ne-
bija dabūjami. Augstajiem partijas vīriem 
bija noklāts galds ar dažādām delikatesēm, 
iekšā oficiants uz paplātes nesa šašliku, 
kas bija pārliets ar spirtu un aizdedzināts. 
Mūsu ansamblis, kā arī citi rajona pašdarb-
nieki Salas kultūras namā sniedza viesiem 
koncertu. Kad priekšnesumi beidzās un 
ciemiņi aizbrauca, mūs aicināja vakariņās – 
izrādījās, ka partijas vīri no lepni klātā gal-
da gardumiem gandrīz neko nebija nogar-
šojuši – laikam jau tas bija zem viņu goda.

Atmiņā arī brauciens uz koncertu Jel-
gavā, kas tā arī nenotika, jo nomira Andro-
povs. Tikām līdz Rīgai, iegājām dzīvoklī pie 
toreizējās kultūras nama vadītājas Māras 
Pontāgas, tur arī uzzinājām notikušo faktu. 
Iedzērām tēju un devāmies mājup.

Kaut kas jauns un nebijis bija kopīgās 
Ziemassvētku svinēšanas vecajā kultūras 
namā ar bluķa vilkšanu, dziedāšanu, mas-
kām – atceros, ka man bija jāattēlo kaķa 
bļāviens. Tāpat svinējām Lieldienas, pieda-
lījos līgošanā.

Mums bija labs kolektīvs, arī repertuārs 
man patika. Bija reizes, kad koncertos pie-
dalījās Harijs Zdanovskis ar akordeonu. Ir 
brīži, kad atceros to laiku. Visi bijām jauni. 
Par laiku, kad dziedāju ansamblī, man sa-
glabājušās labas un gaišas atmiņas.

Arnis Čakstiņš: Jā, patiesi, tas bija laiks, 
kad tik satraukta sirds... (gluži kā dziesmā) - 
un tiešām, gandrīz kā partizānu vienība ar 
dziesmām modinājām brīvestības garu gan 
pašos, gan arī klausītājos... - koncerti bija 
kā slepenas sapulces, kurās pulcējušies do-
mubiedri.

Ak, jā - Aigars bija pirmais cilvēks, kurš 
mani atbalstīja kā „dziedātāju”, jo pirms 
tam, jau no mazotnes manī bija neciešamas 
ilgas pēc mūzikas... tikai netiku pieņemts 
ne korī, ne kādā citā vokālā pašdarbības 
ansamblī... Tad nu mēģināju pats kaut ko 
dungot pie sevis... līdz Aigars uzaicināja uz 
estrādes ansambli (O, tas bija kaut kas! - 
pirmā saskare ar Imanta Kalniņa mūziku, 
kura vēlāk kļuva par manas dvēseles pava-
doni...). Un, protams, kā loģisks turpinā-
jums - tiku uzaicināts uz tautas dziesmu 
ansambli.

Nevaru lepoties ar tik daudziem ga-
diem šajā kolektīvā, bet pirmsākumos es 

tur biju un dziedāju!!! Jā, atceros arī to ami-
zanto gadījumu ar Jelgavas koncertu. Mod-
ri, mēs jau tur, tai Rīgas dzīvoklītī, ne tikai 
tēju vien iedzērām pirms mājup brauciena! 

Arī man - Dievs līdz’ manim izdienēt 
niknam krievu ķeizaram - ir pirmajā vie-
tā, vēl bieži uzdziedu Dievs palīdzi tēvam, 
Dievs palīdzi mātei, kā arī Pūti, pūti, zieme-
līti, Visu nakti sveces dega...

Notikumi ir pagaisuši no atmiņas gluži 
kā mākoņu tēli, kurus reiz centāmies sagūs-
tīt, guļot ziedošās pļavās un sapņojot, sap-
ņojot... Esmu pateicīgs laikam, kurš mani 
pildījis ar brīnumjaukām, siltām sajūtām! 
Tās paliks manos pirkstu galos kā nenove-
cojis dvēseles glāsts!

Paldies, Aigar.....

Aija Kukule: Vēlme dziedāt man visu 
mūžu bijusi lielāka par varēšanu. Kultūras 
nama sieviešu vokālajā ansamblī iesāku 
dziedāt jau pirmajā gadā kopš ierašanās 
Viesītē. No kultūras nama meitenēm arī 
nāca informācija par to, ka dibinās kaut 
kas jauns, ka varētu būt iespēja dziedāt tau-
tasdziesmas, kuras mācīs viesītietis Aigars 
Godiņš, kurš kādus gadus iepriekš kopā ar 
savu brāli esot – ai, cik skaisti! - spēlējis an-
samblī Viesītes vidusskolā. Tagad mācoties 
konservatorijā.

Tā nu sanācām kopā – Raja, Inita, Mai-
ra, Arnis, Modris, drusciņ vēlāk –Skaidrī-
te. Ja atmiņa mani neviļ, tad nekādas balss 
pārbaudes Aigars neriskēja veikt. Bet dros-
mīgs viņš bija – tautasdziesmas tika iecerē-
tas ļoti daudzbalsīgas, un – mēs turējāmies, 
mācījāmies, iemācījāmies un priecājāmies 
dziedāt. Ar prieku vadījām mēģinājumus. 
Daudz smējāmies, jokojām, jo – nekas nav 
labāks par vienotu humora izjūtu un, šķiet, 
mums tāda bija.. Mums tiešām bija biežas 
uzstāšanās, kuras tematiski kopā veidoja 
skolotāja Mārīte Rulle, īpaši iesākumā. Do-
māju, ka līdz „mūsu laikam” tik daudz par 
latvietību, senču paražām, tradīcijām un 
ticējumiem viesītieši vēl nebija dzirdējuši.

Ļoti jaukā atmiņā palikuši vieni no pir-
majiem organizētajiem Ziemassvētkiem 
Viesītē. Bija Ziemassvētku dziesmas, ticē-
jumi, nāca ķekatas, lējām laimes, bija jāizēd 
zirņi līdz pēdējai asariņai. Notika arī blu-
ķa vilkšana un dedzināšana, kas, domāju, 
Viesītē līdz tam nebija piedzīvota gadus 
simts...

Mūsu dziedātās tautasdziesmas iede-
rējās skolu pasākumos, bērnības svētkos; 
esam bijuši klāt arī jauno ģimeņu veido-
šanas svinīgajā brīdī, dziedājām ražas un 
apsējību svētkos, arī jubilejas reizēs – at-
miņā īpaši saviļņojošais apsveikums Initas 
māmiņai.

Atmiņa visu pludina kopā. Bet šis 
posms ir palicis sajūtās kā kaut kas ļoti 
gaišs... kā emocionāls pacēlums joprojām... 
Mēs visam mūžam esam palikuši kā īpašā 
brālība...

Paldies par šo skaisto laiku Aigaram, 

paldies ikvienam no „mūsējiem”! Un pal-
dies – kā šodien būtu jāsaka – mūsu fanu 
palielajam pulkam Viesītē!

Daina Vītola: No ansambļa laikiem 
man ir neliels atmiņu krājums, jo es tur 
dziedāju neilgu laiku, tas bija jau ansambļa 
pastāvēšanas beigu posmā.

Atmiņā palicis tas, ka Sanita un Raja 
mani uzaicināja pievienoties ansamblim un 
es ar drebošu sirdi gaidīju pirmo mēģinā-
jumu, jo Aigars vispirms pārbaudīja manu 
dziedātprasmi. Līdz tam biju dziedājusi ti-
kai korī, bet ansamblī, kur ir nedaudz dzie-
dātāju – nē. Bet viss bija labi, Aigars mani 
pieņēma.

Atmiņā palikusi tā pozitīvā gaisotne, 
kas bija ansamblī. Par to paldies Aigaram! 
Ansambļa pastāvēšanas beigu posms sa-
krita ar laiku, kad gaisā virmoja Atmoda, 
un līdz ar to mēs mācījāmies dziesmas, kas 
līdz tam netika dziedātas. Ar prieku nācu 
uz mēģinājumiem un mācījos gan tautas-
dziesmas, gan līdz tam maz dzirdētās Zie-
massvētku dziesmas.

Raisa Vasiļjeva: Dziedāšana tautas 
dziesmu ansamblī man asociējas ar ma-
niem pirmajiem darba gadiem Viesītes 
kultūras namā. Šāda veida pašdarbības 
kolektīvs un dziesmu izpildīšanas veids 
tajā laikā bija kaut kas jauns ne tikai Viesī-
tē, bet arī Latvijā kopumā. Atceros, kā pie 
manis uz kultūras namu atnāca Aigars ar 
ierosinājumu izveidot ansambli, kas dzie-
dātu latviešu tautas dziesmas, īpašu uz-
manību pievēršot mūsu pusē pierakstītām 
un agrāk nedzirdētām dainām.

Ja sākumā tautas dziesmas vēl nebi-
ja tik populāras, tad pēc 1985. gada, kad 
plaši tika atzīmēta Krišjāņa Barona 150 
gadu jubileja, attieksme mainījās. Arī 
ansamblis kļuva par sava veida atpazīsta-
mības zīmi Viesītei. Koncertējām daudz, 
bija dziesmas, kas patika, kas nepatika vai 
patika mazāk, taču īpaši neaizdomājāmies 
par repertuāra nozīmīgumu toreiz. Tagad, 
atskatoties uz to laiku, varu teikt, ka Ai-
gars ar savu patriotisma garu un latvisku-
ma izjūtu, ar uzkrāto dzīves pieredzi bija 
mums kā skolotājs. Pateicoties Aigaram, 
līdz ar dziesmām iemācījos daudz dziļā-
ku izpratni par latvietību – par to, kas es 
esmu, kur ir manas saknes, kas ir brīva, 
neatkarīga Latvija.

Mēs, padomju laika bērni, iemācījā-
mies paši un mācījām citus atzīmēt gads-
kārtu ieražu svētkus, iepazīstinājām ar 
tiem raksturīgajām tradīcijām – tas bija 
kaut kas jauns ne tikai mums, bet arī lielai 
daļai cilvēku, kas bija mūsu klausītāji.

Laiku, kad dziedāju ansamblī, vien-
mēr atceros ar patiesu prieku un gaišumu 
sirdī. Liels paldies Aigaram un pārējiem 
ansambļa dalībniekiem par izdziedātajām 
dziesmām, par laiku, ko, savstarpēji bagā-
tinot viens otru, pavadījām kopā!

Ansambļa dalībnieku atmiņas 
apkopoja L. Griškena.

Foto no A. Kukules, 
M. Rulles personīgā arhīva
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Šogad 5. jūnijā pirmo reizi ārpus Rīgas visā 
valstī notika garīgās kultūras pasākums „Baz-
nīcu nakts”. Visos Latvijas novados vairāk 
nekā 100 baznīcās pulcējās cilvēki, lai iepazītu 
Baznīcas mantojumu, kristīgo ticību, drau-
dzi un meklētu ceļu pie Dieva. Baznīcu nakts 
misija bija palīdzēt Latvijā nest garīgu atmo-
du. Baznīcu nakts pasākums sasaucas šogad 
ar vēsturisku faktu: aprit tieši 800 gadu, kopš 
pāvests Inocents III piešķīra Latvijas teritorijai 
(Livonijas sastāvā) nosaukumu Terra Mariana 
(Māras zeme).

Arī Sēlijas novadā vairākās baznīcās noti-
ka pasākums „Baznīcu nakts”. Viesītes Brīvī-
bas baznīcā pasākums risinājās no plkst. 18.00 

līdz plkst. 24.00. Baznīcu nakts iesākās ar 
mūsu baznīcas lielā zvana skaņām. Viesus sa-
gaidīja pasākuma organizatori un mazs eņģe-
lītis Paulīne. Paulīne visiem viesiem pasniedza 
Latvijas karoga krāsas lentīti ar krustiņu ΛΩ 
(Es esmu sākums un beigas). Viesītes evaņģē-
liski luteriskās draudzes mācītājs Alvis Ābo-
liņš teica ievadvārdus. Nelielu uzrunu pateica 
Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Di-
mitrijeva k-gs, kas akcentēja, ka šis pasākums 
rosinās Viesītes novada cilvēkos lielāku inte-
resi par kristīgo ticību, draudzēm un baznīcu. 
Tad sekoja koncertprogramma, kuru izpildīja 
A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas un Vie-
sītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. 
Jēkabpilieši rādīja, cik virtuozi viņi pārvalda 
savus mūzikas instrumentus, savukārt viesī-
tieši - dziedāšanas prasmi. Koncerts bija jauks, 
un visi klausītāji dāsni dāvāja aplausus jauna-
jiem mūziķiem. Manuprāt, Viesītes Mūzikas 
un mākslas skolas kora dziedājums bija pat 
izcils. Daniela Kivlenieka un Lindas Lukste-
nieces dueta izpildījums aizrāva klausītājus. 
Pie digitālajām klavierēm pavadījumus spēlēja 
abu skolu direktores Smaida Ščerbicka un Inga 
Bartkeviča. Koncertmeistares bija Ligita Tun-
tule un Natālija Šimanovska. Pasākuma orga-
nizatoru vārdā gribu izteikt lielu paldies visām 
skolotājām par skaisto koncertprogrammu!

Pēc mūzikas skolu audzēkņu koncerta 

draudzes Svētdienas skolas vadītāja Larisa 
Bravacka kopā ar Diakona palīdzi Gundu 
Malcenieci organizēja bērnu darbnīcu „Eņ-
ģeļu svecītes”. Katrs bērns izveidoja savu in-
dividuālo svecīti, kuru, tumsai iestājoties, 
aizdedzināja un novietoja baznīcas logā. Katrā 
baznīcas logā bija izveidota ziedu kompozīcija, 
pateicoties dārzniecības „Ratnieki” vadītājai 
Ievai Feldmanei. Kompozīcijai pievienoja eņ-
ģelīšu svecītes. Fantastisks skats, kā mirdzēja 
visi baznīca slogi!

Tālāk programmā bija paredzēts mūsu 
novadnieka akadēmiķa Jāņa Stradiņa lasī-
jums. Diemžēl vairāku iemeslu dēļ viņš netika 
uz Viesīti. Tā vietā organizatori parādīja fi lmas 

par slaveniem sportistiem - kristie-
šiem. Te jāsaka paldies mūsu draudzes 
loceklim Jānim Grīnbergam, kas teh-
niski noorganizēja šo fi lmu rādīšanu! 
Sekoja kopīgs aizlūgums par Mieru un Patie-
sību Latvijā un Eiropā, ko veica visas Baznīcu 
naktī iesaistītās Latvijas draudzes.

Pulksten 20.00 sākās Viesītes kultūras 
pils amatieru teātra izrāde: „Mazais gans un 
lielais laupītājs”. Lugas autore ir slavena Aus-
trijas rakstniece Lēne Meijere-Skumanca, 
kura raksta darbus par kristīgās ticības tē-
mām. Luga tika iestudēta mūsu režisores Ai-
jas Rancova režijā. Tas bija jauns izaicinājums 
arī amatieru teātrim, jo šāda veida lugas teāt-
ris nekad nebija iestudējis. Pirmo reizi aktieri 
spēlēja baznīcā, kur ir laba akustika, digitālo 
ērģeļu pavadījumā (N. Šimanovskas k-dze). 
Izrāde bija izdevusies, skatītāji ar lielu interesi 
sekoja notikumu attīstībai. Žēl vienīgi, ka lu-
gas uzvedums bija diezgan īss. Izrāde bija viens 
no centrālajiem pasākumiem, uz kuru cilvēki 
pat speciāli nāca.

Sekoja neliels pārtraukums, kurā Baznīcu 
nakts dalībniekiem bija iespēja uzkāpt baznī-
cas tornī un aplūkot vareno Liepājā lieto zva-
nu ar uzrakstu „Dievs stiprini, ka stāvu droši 
par dzimto zemi, tautas brīvību.” Ja Brīvības 
baznīcu iesvētīja 1939. gada 3. decembrī, tad 
zvans tika iesvētīts jau 1937. gada 17. decembrī. 

Daudzi Baznīcu nakts dalībnieki uzrakstīja 
aizlūgumus par sev mīļajiem cilvēkiem, kurus 
atstāja mācītājam. Par šiem cilvēkiem draudze 
aizlūdza Tezē lūgšanas noslēgumā.

Baznīcu nakts iesākās ar bērnu un jau-
niešu koncertu, bet noslēdzās ar jēkabpilieša 
Mareka Sarnovska koncertu „Par nevienal-
dzību pret sevi”. M. Sarnovskis pats ir kape-
lāns un mūziķu grupas „Zemes Mala”, un 
radošās apvienības „Periscope” dibinātājs. 
Veselu stundu mākslinieks dziedāja ģitāras 
pavadījumā par cilvēka dzīvi un saistību ar 
Dievu. Bija atbraukusi Jēkabpils dzejniece 
un gleznotāja Ruta Štelmahere, kura Mare-
ka dziedājuma starplaikos lasīja savu dzeju. 
R. Štelmaheres dzejoļu grāmata „Klēpis” 
2011. gadā saņēma Latvijas Literatūras gada 
balvu nominācijā „Labākais dzejas krā-
jums”. Baznīcā bija apskatāmas R. Štelma-
heres sakrālās gleznas. Pēc koncerta māks-
liniece īsi pastāstīja par šo gleznu tapšanu. 
Beigās bija jautājumi māksliniekiem un viņu 
atbildes par daiļradi.

Baznīcu nakts beidzās ar Tezē lūgšanu un 
noslēguma aizlūgumu mācītāja A. Āboliņa va-
dībā. Visi dalībnieki, kas izturēja līdz pasāku-

ma beigām, sasēdās ap altāri un sveču gaismā 
veltīja sevi apcerei un aizlūgumiem.

Kopumā Viesītes Brīvības baznīcā sekmī-
gi norisinājās Baznīcu nakts pasākums. Bet tas 
nebūtu bijis iespējams bez mūsu Viesītes un Jē-
kabpils cilvēku atbalsta. Liels, liels paldies Vie-
sītes kultūras pils direktorei Raisai Vasiļjevas 
k-dzei! Bez viņas palīdzības garīgās kultūras 
pasākums Baznīcu nakts ne tuvu nebūtu bijis 
tāds, kāds bija. Liels paldies Aijai Rancovas k-
dzei par uzdrīkstēšanos iestudēt lugu! Paldies 
arī Viesītes novada domes cilvēkiem par atbal-
stu, īpaši domes priekšsēdētājam J. Dimitri-
jeva k-gam! Paklanos mūsu draudzes cilvēku 
priekšā, kuri nenobijās no manas ieceres orga-
nizēt šos svētkus: A. Āboliņam k-gam, J. Kov-
nackas k-dzei, N. Šimanovskas k-dzei, M. Tur-
ļukas k-dzei, R. Daujates k-dzei, A. Muižnieces 
k-dzei, L. Bravackas k-dzei, G. Malcenieces 
j-dzei, R. Mašinskas k-dzei, S. Strautnieces k-
dzei un daudziem citiem! Īpaši jāatzīmē Jolan-
tas Kovnackas enerģija un izdoma pasākuma 
norises organizēšanā. Lai Dievs stāv visiem 
viņiem līdzās un palīdz grūtā brīdī!

J. Miezeris
Viesītes ev. lut. draudzes priekšnieks

Tad tumsība Tev nebūs tumsa, un nakts Tev spīdēs kā diena

Baznīcu nakts Viesītes Brīvības baznīcā
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KULTŪRAS AFIŠAKULTŪRAS AFIŠA
6. - 12. jūlijā 
XI Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētki Rīgā
Svētkos piedalās: Viesītes vidusskolas 
10. - 12. klašu DK „Augšzemīte”, 
apvienotais 5. - 12. klašu koris, Viesītes 
Mūzikas un mākslas skolas 1. - 4. klašu un 
5. - 6. klašu DK „Danceri”. 
Informācija: www.dziedundejo.lv

10. - 11. jūlijā 
Bincānos, Saukas pagastā,
Starptautisks etniskās mūzikas un seno 
amatu festivāls „Zobens un Lemess”
Informācija: zobensunlemess.lv

1. augustā - 
VIESĪTES PILSĒTAS SVĒTKI

28. augustā 
Viesītē, Mīlestības saliņā, Sēlijas novadu 
jauniešu diena „DZIMIS SĒLIJĀ”

30. augustā 
Sunākstes baznīcā G. Fr. Stendera 
(Vecā Stendera) atcerei veltīts Svētbrīdis un 
akadēmiskās mūzikas koncerts

Gaidām jūsu atsauksmes, ierosinājumus, vēstules un kritiku Viesītes bibliotēkā Smilšu ielā 2.
Tirāža 1300 eks. Izdevuma redkolēģija: L. Griškena, G. Plēsuma, G. Dobrovska, S. Lūse un I. Černauska. Paldies visiem, kuri palīdzēja numura tapšanā! Ja vēlaties sniegt mums 

informāciju, kuru vēlētos publicēt, zvaniet pa t. 65245173 vai 65245179, mob. 20212409, e–pasts: biblioteka@viesite.lv, viesnovvestis@inbox.lv; avīze lasāma arī www.viesite.lv
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Iespiests: SIA “Erante”, www.erante.lv

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļa 
mīļi sveic 
Viesītes novada 
jaundzimušos - 
Melāniju un Gustavu!

Novēlam vecākiem mīlestību, pacietību un 
sirds siltumu, bērniņus audzinot.

GaiGaidāmdām jūjūsu atsaukkssm
Tirāža 1330000 ekseks IIzdevuma redkolēģija: L Griškenaa GG PlPlēēsum
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26. jūlijā – 
Saukas ev. lut. draudzes 
dievnamā
Draudzes 
diena! 
Dievkalpojumu vadīs Daugavpils 
diacēzes bīskaps E. Alpe.

Dievnams atvērts no plkst. 10:00.
Programmā:
11:00 Filmas „Mandarīni” 
demonstrēšana.
Filma par to, kā „mīlēt savu tuvāko kā 
sevi pašu”. Vada A. Pinka.
12:45 Pārtraukums.
13:00 Dievkalpojums. 
E. Alpe, A. Pinka.
15:00 Pārtraukums.
15:30 Lekcija. E. Alpe.
16:15 Pārtraukums.
16:30 Koncerts. 
Vada M. Kleščevska.
17:10 Pārtraukums.
17:30 Lekcija. A. Pinka.
18:00 Vakariņas.
19:00 Sadziedāšanās. 
Vada M. Kleščevska.

Visas dienas gaitā - foto 
demonstrējumi 
(Ceļojums pār novadu. I. Rancāns).

Vecāki, ņemiet līdzi bērnus! 
Viņiem būs iespēja darboties 
audzinātājas Santas vadībā.

Jauku un svētīgu vasaru vēlot – 
V. Piekuss, Saukas draudze.

Ak tu tavu tikumiņu,
Ak tu tavu likumiņu,-
Svešs ar svešu sasatika,
Mīļi mūžu nodzīvoja. /T. dz./
Sirsnīgi sveicam lielajās kāzu jubilejās 

viesītiešus:
60 gadu kāzu jubilejā – 

DIMANTA KĀZĀS – 
Ainu un Antonu Galvanovskus

(laulība reģistrēta 
1955. gada 10. jūnijā Viesītē),

50 gadu kāzu jubilejā – 
ZELTA KĀZĀS – 

Minnu un Arvīdu Bišofus
(laulība reģistrēta 

1965. gada 26. jūnijā Jēkabpilī).
Viesītes novada 

dzimtsarakstu nodaļa

18. jūlijā - 
Elkšņu skolas pagalmā 

PROGRAMMĀ:
• pludiņmakšķerēšana (pulcēšanās pie 
skolas plkst. 07:00, sīkāka informācija 
Mairis - 28371179);
• volejbols – 3 kungi, 1 dāma 
(komandām reģistrēties no plkst. 10:30 
- 11:00);
• šaušana, orientēšanās, „slīdošais 
zutis” un vēl daudz un dažādas 
stafetes, atrakcijas un citi pārsteigumi 
visas dienas garumā.

Paralēli sporta aktivitātēm - 
rokdarbu pulciņa darbnīcas:

11:00 - 13:00 radošās darbnīcas 
lieliem un maziem Atmiņu istabā, 
rokdarbu izstāde;
14:00 rokdarbu pulciņa dalībnieku 
skečs pasaka par „Dzegužpuķi”;
15:00 pie Dižozola Dāņu skautu 
šķēršļu josla.

Brīvdabas estrādē:
19:00 Lienes Šomases koncerts;
21:00 svētku zaļumballe kopā ar grupu 
„Kamēr jauni”.

Visas dienas garumā darbosies bufete.
Visi laipni gaidīti Elkšņos!
Sīkāka informācija 
pa tālr. 26405134 - Indra

8. augustā 
10:00 koncerts
11:00 dažādas aktivitātes, volejbols
22:00 BALLE, spēlē grupa „RASA”. 
Ieeja: EUR 3,00

18 jūlijā
Elkšņu pagasta svētkiElkšņu pagasta svētki

Rit es pagasta svētkiRit es pagasta svētki


