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No 22. līdz 

29.maijam bija 

Latvijas veselī-

bas nedēļa   

Ilzeskalnā.  

Katrai dienai 

bija plānota un 

īstenota sava 

aktivitāte.  

Bija lokanības 

diena, veiklības 

diena, izturības 

diena, ātruma un 

spēka dienas, 

atjautības un 

rekordu diena.  

 Ikviens 

Ilzeskalna iedzī-

votājs, ciemiņš 

vai nejaušs ga-

rāmgājējs varēja 

piedalīties vienā 

vai vairākās ak-

tivitātēs, kuras 

lielākoties noti-

ka pēcpusdienā, 

kad vieglāk 

atrast kādu brī-

vāku brītiņu. 

Mazās aktivitā-

tes veidoja 

īsus, pozitīvus 

atelpas brīžus 

ikdienā. 

AKTĪVĀ VASARAAKTĪVĀ VASARAAKTĪVĀ VASARA   

 Ikviens Ilzeskalna pagasta pārvaldes 

apmeklētājs droši vien jau ir ievērojis tās patī-

kamās vizuālās pārmaiņas, kas skārušas pa-

gasta pārvaldes ēkas fasādi un jumtu. Beidzot 

ir galā jau 2015.gada nogalē uzsāktie remont-

darbi: ir nomainīts pārvaldes ēkas jumts, silti-

nātas un krāsotas ārējās sienas.          

 Pārmaiņas ir piedzīvojis arī lielais uz-

raksts Ilzeskalns. Piesaistot projekta līdzekļus 

burtu formās ir iestādīti dekoratīvie krūmi, 

kuri augot un sakuplojot, darīs uzrakstu vien-

mēr skaistu, spilgtu un pievilcīgu.   



PASĀKUMI SENIORIEM UN JUNIORIEM 

L a p p u s e  2    

 Atpūtas pasākums pensijas vecuma perso-

nām, vai kā modernāk pieņemts teikt - senioriem, 

Ilzeskalnā notiek katru gadu maija beigās. Šogad 

cienījamo kungu un dāmu tikšanos kuplināja seni-

oru deju kolektīvs “Zelta atvasara” no Rēzeknes.             

 Visiem par godu dziedāja un dejoja Ilzes-

kalna bērnudārza audzēkņi. Ar skanīgām un sirsnī-

gām dziesmām visus sveica tautas nama vokālais 

kolektīvs.  

 Tradicionāls pasākums mūsu pagastā ir 

arī bērnu svētki. Pasākumā piedalījās Pārsteigu-

ma tēli - lielās, skaistās, spilgtās maskās tērptu 

aktieru grupa rādīja bērniem uzvedumu “Medus 

rausis”, organizēja rotaļas, aicināja piedalīties 

fotosesijā. Visiem kopā bija ļoti jautri un intere-

santi.  

 Pie kopīgā “gardumu galda” ik viens va-

rēja izvēlēties savam vēderiņam patīkamākos 

našķīšus.   

 Gribas aicināt vecākus, tomēr būt aktīvā-

kiem un mudināt bērnus vairāk iesaistīties atpū-

tas aktivitātēs. Mājās dators un telefons nekur 

nepazudīs, jāprot ieraudzīt sev apkārt skaisto un 

noderīgo arī bez interneta! Dalība aktivitātēs, 

zināšanas, ko bērns iegūst iesaistoties pulciņu, 

ārpusskolas nodarbību laikā vēlāk lieti noder gan 

mācībās, gan arī uzsākot praktiskā darba gaitas. 

 Esiet aktīvi arī paši, ja nemācēsim atrast 

laiku lietderīgai atpūtai, arī darbi neveiksies! 



izgatavojot nestuves, kāpnes un nostiprinot virvju trasī-

ti mežā. Ikviens apmācību dalībnieks varēja pārvarēt 

sevi un savas bailes – dodoties pa virvju trasīti pāri gra-

vai. Laiks nelutināja, bet mēs nenobijāmies un devā-

mies pārgājienā ar nakšņošanu pie ezera. Pārgājiena 

laikā vācām atkritumus pa ceļa malām. Visaktīvākais 

“Dabas Draugs” bija Ritvars Logins.  

 Apmācību izvērtēšanas dienā nostiprinājām 

komandu garu, spēlējot frisbiju, bumbu kērlingu un 

citas sporta spēles apkopojām iegūtās prasmes. Projekta 

dalībnieki  pateicas projekta finansētājiem, atbalstītā-

jiem un apmācību vadītājiem. 

9.jūlijā Ilzeskalna jaunieši sadarbībā ar Ilzeskalna pa-

gasta pārvaldi organizēja jauniešu sporta svētkus 

“Vienoti sportā”. Piedalījās 5 komandas.  Disciplīnā 

“Kartupeļu talka” 1.v.V.Drozdovs, 2.v.E.Kravale, 

3.v.A.Boltāns, disciplīnā “Pudelīšu boulings” 

1.v.K.Katkovska, 2.v.A. Kasalapovs, 3.v.A.Logina, 

disciplīnā “Atraktīvais mākslinieks” 1.v.K.Višņakova, 

2.v.D.Utāne. 3.v.I. Špundere, disciplīnā “Balonu šautri-

ņi”1.v.P. Šmate, 2.v.A.Makare, 3.v.J.Gailums, disciplī-

nā “Diega tīšana” 1.v.J.Gailums, 2.v.K.Višņakova, 

3.v.Ē.Džuls, disciplīnā “Spēka vīru pārbaude” 

1.v.I.Špundere, 2.v.A.Logina, 3.v.V.Adijāne. Katra 

komandas sporta veida uzvarētāji saņēma kausus. Pal-

dies visiem dalībniekiem par piedalīšanos, organizato-

riem un tiesnešiem – par darbu.  

10.jūlijā ilzeskalnieši devās uz Salnavu, lai piedalītos 

skriešanas sacensībās “Ieskrien vasarā”. 10 km distancē 

Velga Lāce un Jānis Bogdans, katrs savā grupā, ieguva 

1.vietas un E.Kotāne 2.vietu.  

                                                              Elvita Kotāne, 

Projekta “Mūsdienu jaunieši-bez mūsdienu tehnoloģi-

jām” koordinatore 
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 No 4. līdz 8.jūlijam Ilzeskalnā tika realizēts 

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

atbalstītais neformālo apmācību projekts “Mūsdienu 

jaunieši – bez mūsdienu tehnoloģijām”. Neformāla-

jās apmācībās rosināja Rēzeknes novadā dzīvojošo 

dažādu tautību jauniešus lietderīgi pavadīt laiku bez 

mūsdienu tehnoloģijām. Sportu izmantojām kā iz-

glītojošo metodi, lai apgūtu dzīves prasmes, mainītu 

attieksmi, apzinātos vērtības un sociāli integrētos 

sabiedrībā. Jaunieši tika informēti, kā iegūtās zinā-

šanas, prasmes un iemaņas var izmantot ikdienā. 

 Jauniešiem grūti komunicēt klātienē. Pro-

jekta laikā katras apmācību dienas rītā dalībnieki 

savas līdzpaņemtos planšetdatorus, viedtālruņus un 

mobilos telefonus nodeva glabāšanai, atpakaļ tos 

saņēma tikai dienas beigās. Šī metode palīdzēja at-

tīstīt ne tikai komunikācijas spējas, bet arī sava vie-

dokļa pamatošanu un aizstāvēšanu, jo visas dienas 

garumā apmācību dalībnieki  kontaktējās, darbojās 

un diskutēja klātienē. 

Apmācību sākumā bija radošā darbnīca, iepazīša-

nās, komandu veidošanās, saliedēšanās aktivitātes 

un spēles. Neformāla gaisotnē ar aktivitāšu un spēļu 

palīdzību, vienam otru ir vieglāk iepazīt.  

 Turpmākajās dienās pie mums ciemojās 

sporta eksperts Edgars Kļaviņš. Viņš vadīja seminā-

ru par tēmu “Veselīgs dzīvesveids un es”, kā arī 

deva  teorētiskās un praktiskās orientēšanās apmācī-

bas. Bija dažādu veidu mūsdienīga labirinta orientē-

šanās ar digitālajiem čipiem. Orientēšanās aizrāva 

visus dalībniekus.  

Vēlāk apguvām tūrisma zināšanas Vitālija Rimša 

vadībā. Atslodzes brīžos dalībnieki tika “uzlādēti” 

ar dažādām spēlēm un atjautības uzdevumiem. Mā-

cījāmies siet mezglus un tos praktiski pielietot – 



L a p p u s e  4    

Aizvadīts projekts                         

“Nekur nav tik labi kā mājās...” 

No 1. - 30. jūnijam  Rēzeknes novada 

Ilzeskalna pagastā tika realizēts projekts 

„Nekur nav tik labi kā mājās…” .  

Projekts tika īstenots Izglītības un zi-

nātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 

programmas 2016. gadam valsts budžeta finan-

sējuma ietvaros.                                            

 Projekts deva iespēju Ilzeskalna jaunie-

šiem uzzināt daudz ko jaunu un papildināt eso-

šās zināšanas par savu pagastu.  

Projekta noslēgumā bija paredzēts iz-

veidot informatīvu fotostāstu un videostāstu 

par Ilzeskalna pagastu no vēstures līdz pat 

mūsdienām. Lai izveidotu šos stāstus, mums 

bija nepieciešams uzzināt, kā pareizi uzņemt 

un apstrādāt fotogrāfijas un videomateriālus, 

apzināties savu piederības sajūtu pagastam un 

dzimtajai vietai, iegūt un apkopot informāciju. 

Ar projekta finansējumu tika iegādātas preces, 

kas līdz šim nebija pieejamas Ilzeskalna jaun-

iešu centrā- printeris, fotoaparāts, portatīvais 

dators, tāfele un kancelejas preces, kas noderē-

ja apmācību procesā un palīdzēja veiksmīgāk 

realizēt projektu.  

 Projekta sākumā notika foto un video 

apmācības “Skatīt caur objektīvu..”, kuras va-

dīja šīs jomas speciālists. Apmācībās iemācījā-

mies dažādus pieturas punktus, kas palīdz uz-

ņemt kvalitatīvas un acīm baudāmas fotogrāfi-

jas, kā filmēt videomateriālu, lai tas nebūtu gar-

laicīgs un daudzas citas lietas, kas noderēja 

praktiskajā darbā.  

Piedalījāmies Ilzeskalna jaunietes vadī-

tā seminārā-diskusijā “Es un mana piederības 

sajūta..”. Diskutējām par to, kā mēs izprotam, 

kas ir patriotisms, pilsonība, piederības sajūta, 

cik lielas iespējas jauniešiem ir dzīvot un strā-

dāt savā dzimtajā pagastā un valstī. Noskaidro-

jām, ka  jaunieši, pēc izglītības iegūšanas,  vē-

las atgriezties un palikt dzīvot Ilzeskalna pa-

gastā. Viņi redz perspektīvas un brīvas nišas 

savai uzņēmējdarbībai, pārmantot vecāku ie-

sākto, vai arī darbu, kurš ir netālu no dzimtās 

vietas.  

Balstoties uz seminārā-diskusijā gūta-

jām atziņām, izveidojām videonovēlējumu Lat-

vijas simtgadi sagaidot.  

Lai iegūtu informāciju foto un video 

stāsta izveidei, devāmies veloekspedīcijā 

“Ilzeskalna pagasts laikmeta griežos”.          
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materiāli no muzeja un privātajiem arhīviem un 

intervijas ar vecākās paaudzes Ilzeskalna iedzīvo-

tājiem. Apkopojot un apstrādājot informāciju, 

jaunieši izveidoja foto un video stāstu “Nekur 

nav tik labi kā mājās...” par Ilzeskalna pagastu.  

Pēdējā projekta dienā notika darbu pre-

zentēšana. Īpašs prieks un saviļņojums bija par 

videostāstu, kurš skatītājus aizkustināja līdz pat 

kādai prieka asariņai.  

Izveidotie foto un video stāsti ne tikai pa-

vēra plašākas iespējas jauniešiem izzināt savu 

pagastu, bet bija arī lieliska pieredze mēdiju jo-

mā. Mēs Ilzeskalna dabu uzlūkojam katru dienu, 

bet katra nākošā diena atšķiras no iepriekšējās, 

katrreiz mēs ievērojam kaut ko citu. Projekts bija 

tā vieta, kur katrs jaunietis ielika daļiņu no sevis 

– to ko viņš redz, uzlūkojot Ilzeskalnu.  

Četras fotostāsta planšetes un videostāsts 

ir pierādījums par mūsu darbu projekta laikā, tos 

varēs izmantot dažādos pagasta pasākumos, kā 

vēsturiskus materiālus. 

Pateicamies visiem, kuri palīdzēja realizēt 

projektu, īpašs paldies zinošajiem un atraktīva-

jiem apmācību vadītājiem – Artim Vītolam, Mā-

rai Gailumei, Annai Višķerei, enerģiskajai pro-

jekta vadītājai Velgai Lācei, Ilzeskalna pagasta 

pārvaldei un sadarbības partneriem – Rēzeknes 

novada pašvaldībai un sporta klubam “Magnen”.  

   Elvita Kotāne, projekta  

“Nekur nav tik labi kā mājās...”  dalībniece. 
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 Ekspedīcijas laikā noskaidrojām, ka Ilzes-

kalnā (tolaik Ilzenbergā) celtā skola, bija pirmā 

skola Rēzeknes apriņķi, un otrā vecākā skola Lat-

galē. Apmeklējām arī citas Ilzeskalna pagasta 

skolas, ievērojamu personību dzimtās mājas, pie-

miņas vietas, kultūrvēsturiskās vietas un visas 

ekspedīcijas laikā baudījām neatvairāmo, kalnai-

no un brīnišķīgo dabu.  

Katrā kontrolpunktā, kur apstājāmies, 

mūs sagaidīja radoši uzdevumi saistībā ar to vie-

tu, kur bijām nokļuvuši. Arī katru nākošo kon-

trolpunktu vajadzēja atrast pašiem, izpildot uzde-

vumu ar norādēm.  

Projekta noslēgumā jaunieši atzina, ka 

veloekspedīcija bija visinteresantākais projekta 

pasākums, jo ,apmeklējot un savām acīm redzot, 

ir vieglāk uztvert informāciju. Daudz ko jaunu 

varēja uzzināt pildot kontrolpunktu uzdevumus. 

Radošā darbošanās ieinteresēja gan mazākos, gan 

lielākos veloekspedīcijas dalībniekus.  Veloek-

spedīcijā iegūto informāciju papildināja vēstures 



12.07.- 26.07. sociālā darbiniece ir atvaļinājumā.  

…………………………………………………. 

No 11. jūlija atvaļinājumā ārsta palīgs I. Piterāne.  

…………………………………………………. 

No 1.augusta sākas atvaļinājums Annai Kūkojai 

Lauku atbalsta dienesta informācija.  

Uzsākta pieteikšanās mācībām par ES nozīmes 

zālāju apsaimniekošanu. 

 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 

uzsācis pieteikumu pieņemšanu uz mācībām lauksaim-

niekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014. -2020. gadam 

pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē 

“Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālā-

jos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas 

Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 

1. līdz 4. zālāju ražības klase). 

 Lauksaimniekiem ne vēlāk kā saistību perioda 

otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai 

sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību 

kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.  Īpaši svarīgi 

tas ir tiem, kuriem 2016. gads ir jau otrais saistību gads 

BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad 

jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta maksāju-

mus. 

 Projekta ietvaros ar 100% atbalsta intensitāti 

šādas, divu dienu mācības tiks piedāvātas, sākot ar šī 

gada augustu līdz pat oktobrim. Mācībās paredzētas 

gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības 

uz lauka. 

 Uz mācībām jāpiesakās LLKC reģionālajos 

birojos, kontaktinformācija atrodama www.llkc.lv sada-

ļā Kontakti. Tiem, kas vēlas mācīties LLKC Centrālajā 

birojā Ozolniekos, uz mācībām jāpiesakās pa tālruni 

63050577 (Ilze Skudra). 

 Mācības organizē Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauk-

saimniecības universitāti (LLU) LAP investīciju pasā-

kumu 2014. -2020. gadam ietvaros. Projekta laikā tiks 

piedāvātas mācības 4 mācību blokos – lauksaimniecība, 

pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) 

ražošana, mežsaimniecība un kooperācija. 

 

 

 VADC Latgales filiālē sarūk 

donoru skaits — aicina pievienoties! 

 Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāle 

Rēzeknē aicina atsaukties visu asinsgrupu donorus 

un ierasties ziedot asinis. Jau kopš 2016. gada sā-

kuma donoru skaitam ir tendence samazināties. 

Vasaras mēnešos, kad cilvēki ir atvaļinājumos, ir 

sarežģīti nodrošināt stabilu asins krājumu. 

Šī gada janvārī asinis ziedotas 607 reizes, februārī 

– 549 , martā – 579, aprīlī 573, maijā – 507, jūnijā 

474 reizes. 

 Atgādinām, ka saskaņā ar M K noteiku-

miem, donors saņem uzkodu paciņu un kompensā-

ciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjauno-

šanai. Asins donoram tie ir 4,27 euro, plazmaferē-

zes procedūras donoram – 17,07 euro. 

 Saskaņā ar Darba likumu, donoram pēc 

asins ziedošanas pienākas apmaksāta atpūtas diena. 

Šo dienu var izmantot gada laikā no asins ziedoša-

nas dienas. Darba devējs apmaksā ne vairāk kā 5 

šādas dienas gadā. 

Papildus tam donori, kuri gada laikā ziedo asinis 

trīs vai vairāk reizes, VADC, tā izbraukumos vai 

kādā no asins sagatavošanas iestādēm, bez atlīdzī-

bas saņem Donora privilēģiju karti un SIA 

“Latvijas aptieka” īpašo Sudraba karti. 

Latgales filiāles telpās asinis iespējams nodot: 

Pirmdien: 8.00-15.00, otrdien: 13.00-19.00 

Trešdien: 8.00-15.00 

Ceturtdien un piektdien: 8.00-15.00 

 Ziedojot asinis, jāuzrādīt personu aplieci-

nošu dokumentu – pasi vai ID karti. Nepieciešams 

līdzi paņemt arī bankas konta numuru. 

Atgādinājumi un informācija! 

 Klāt vasara ar savām rūpēm, bet, neaiz-

mirstiet atlikt naudiņu un nomaksāt zemes no-

dokļus, nomas maksas un komunālos maksāju-

mus.  

 Soda procenti “aug ”ļoti ātri, vēlāk tās 

summas ir daudz nepatīkamākas…  

http://www.llkc.lv/
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 Pašā vasaras viducī, 23. jūlijā, Rēzek-
nes novada pašvaldība saviem iedzīvotājiem 
un viesiem ir sarūpējusi aizraujošus, ģimenis-
kus, izzinošām un sportiskām aktivitātēm pie-
sātinātus svētkus – Rēzeknes Novada dienu 
Ančupānu ielejā. Plašajā pasākuma program-
mā savām interesēm atbilstošas aktivitātes 
atradīs ikviens. 

 No pulksten 12.00 basketbola spēles 
cienītāji varēs noskaidrot labāko komandu 
strītbola sacensībās, savukārt pulksten 14.00 
jau otro reizi notiks sacensības „Rēzeknes no-
vada stiprākais lauku vīrs – 2016”. Lai kļūtu 
par visa novada spēcīgāko vīru, pagastu stipri-
niekiem savs spēks un izturība būs jāpārbau-
da visdažādākajās disciplīnās, tostarp, trakto-
ra riepas velšanā, baļķa celšanā, dzirnakmens 
nešanā un citur. Tikmēr mazie stiprinieki savu 
izveicību varēs pārbaudīt „Piedzīvojumu takā”, 
kur atrakcijas un stafetes bērniem piedāvās 
biedrība „Par stipru ģimeni”. 

 Turpinot jau vairākus gadus aizsākto 
„Pagastu dižošanās” tradīciju, arī šogad no 
pulksten 16.00 Rēzeknes novada pagasti rā-
dīs, ar ko tie ir stipri un bagāti. Pagastu ielā 
būs gan amatnieku paraugdemonstrējumi, 
gan radošās darbnīcas, gan mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, gan kuli-
nārais mantojums. Kā ierasts, visas dienas 
garumā apmeklētājus gaidīs arī amatnieku 
darinājumu tirdziņš. 

 Pulksten 17.00 ar koncertu „Manas 
mājas dzimtā novadā” sāksies svētku muzikā-
lā daļa un tiks godinātas Rēzeknes novada 
stiprākās un talantīgākās ģimenes. Pēc svētku 
koncerta līksmība turpināsies nakts ballē – no 
pulksten 18.30 līdz pat rīta gaiļiem ikviens ir 
aicināts lustīgi izdejoties kopā ar desmit mūzi-
ķiem un grupām. Uz divām skatuvēm spēlēs 
Intars Busulis, “Menuets”, “Otra Puse”, 
“Laimas Muzykanti”, “Dabasu Durovys”, “Ginc 
& es”, Voiceks Voiska, “Kapļi” un citi Latvijā 
pazīstami mūziķi. 

Ieeja uz visiem pasākumiem – brīva.  

 

19.augusts plkst.20.00 

 

Jauniešu svētki Ilzeskalnā  

 

Šogad pilngadību svinēs:  

 

Līga Bogdane 

Linda Bumbiša 

Ēriks Džuls 

Arnolds Gailums 

Janita Ivone 

Svetlana Razdabudko 

Jānis Reinholds 

Raivis Sitko 

Sintija Stirāne 

Elvis Sviklis 

 

 

  balli spēlēs grupa “Rolise” 

 

…………………………………………………… 

27.augusts  

 atvasaras sporta diena. 

 

 Skrējiens apkārt Stogoršņu ezeram. 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

KAPUSVĒTKI     2016.GADĀ 

 

 23. jūlijā plkst. 12.00 – Gailumu kapsētā 

 

 23. jūlijā plkst. 13.00 – Žogotu kapsētā 

 

 13. augustā plkst. 13.00 –Bērzgales kapsē-

tā  (Sv. Mise Bērzgales baznīcā pl. 12.00) 

 

Vasaras pasākumi Rēzeknes novadā un Ilzeskalnā: 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN9NP6p_DNAhUqOJoKHWLGDLUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcosmo.lv%2Fforums%2Fpost%2F2120702%2F&bvm=bv.126993452,d.bGs&psig=AFQjCNFflBrBWaK8BLuC6Rop6_mcuZesjw&ust=146849480


 

65 gadu jubilejā sveicam   

ANTOŅINU ZAČESTI 

85 gadu jubilejā sveicam 

JANĪNU SKUČU 

 

 

Ilzeskalna pagasta pārvaldes bezmaksas izdevums “Ilzeskalna Ziņas”. Adrese: “Pagastmāja”, Ilzeskalns, Rēzeknes novads (tālr./fakss 64644580 ). 

Redaktore: Ināra Strode (m.t.29411306). Tirāža 100 eks.,foto I.Strodes, elektroniski “Ilzeskalna Ziņas”var izlasīt - www.rdc.lv - mājas lapā e-avīzes 

SVEICIENS  MAIJA  JUBILĀRIEM! 

 Jūlija mēnesī Ilzeskalna pagasta iedzīvotāju 

skaitu papildinājis brašs puika Andris. Sveicam 

vecākus, vēlam labu veselību gan mazulim, gan viņa 

māmiņai un tētim! 

Dominiks Bunga (dzimis 1948.g) 

Ņina Pujate  (dzimusi 1947.g.) 

Aiziet cilvēks - paliek klusums, paliek 
atmiņas un viņa dzīves stāsts... 

50 gadu jubilejā sveicam  

MAIJU MEDNI 

55 gadu jubilejā sveicam 

JĀNI GAILUMU 

60 gadu jubilejā sveicam 

JEVĢĒNIJU TIMOFEJEVU 

 

        

  

     

     

     

SVEICIENS  JŪNIJA  JUBILĀRIEM! 

  75 gadu jubilejā sveicam  

ŅINU ROGOZOVU   

     

        

2016.gada jūlijā mēnesī mūžībā aizgājuši:  

  65 gadu jubilejā sveicam 

    VISVALDI LĀCI    

TEKLU BEREZOVSKU 

70 gadu jubilejā sveicam  

JANĪNU ROGOZOVU 

 

        

  

     

     

     

     

SVEICIENS  JŪLIJA  JUBILĀRIEM! 

55 gadu jubilejā sveicam 

ZENTU ŠPUNDERI 

OLGU SAUKANI 

60 gadu jubilejā sveicam 

JĀNI ĻUBKU 

ANTONU REIDZĀNU 

65 gadu jubilejā sveicam 

ZINAĪDU GRAHOĻSKU 

75 gadu jubilejā sveicam  

JĀNI SNIĶI 
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