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Re, arī zvaigznēs ierakstīts  
Tas pats, kas laukos plašos:  

Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc  
Tepatās – mūsos pašos.  

/I.Ziedonis/  
 

Ziemassvētki ir laiks, kad nakts un 
tumsa aiz loga ir pārsvarā pār dienu. Par spīti 
tam, gaišu šo laiku padara ne tikai sniega 
baltums, bet arī mūsu katra paveiktie darbi, 
labās domas un apkārtējiem dāvātā mīlestība. 
Novēlu katram pagasta iedzīvotājam Ziemas-
svētku laikā atrast veidu, kā apstāties ikdie-
nas steigā un veltīt laiku sev, saviem tuvāka-
jiem, novērtēt to, ko dzīve mums sniegusi un 
radīt šo īpašo svētku sajūtu, kas iespējama 

tikai reizi gadā. 

Saku paldies savā un Ilzeskalna pa-
gasta pārvaldes vārdā katram, kurš izrotājis 
savu logu, māju un pagalmu, padarot šo svēt-
ku laiku daudz skaistāku. Saku paldies kat-
ram, kurš saviem apkārtējiem sniedz atbalstu 

un mīlestību. 

 Leposimies ar mūsu pagastu un nova-
du, ar mūsu līdzcilvēku sasniegumiem un pa-

nākumiem, iedvesmosimies no tiem!  

Lai Ziemassvētkos atnākusī gaisma un 
labestība pavada Jūs visu nākamo gadu un 
lai tikai gaišas domas palīdz veikt mazus un 

lielus darbus ikdienā un svētkos! 

Lai Jaunajā, 2019. gadā mums visiem ir stip-
ra veselība, saticība, labestīga attieksme ci-
tam pret citu, sirsnīgs, uzmundrinošs vārds, 
pienākuma apziņa, rūpes un atbildība  pret 

savu darbu un saviem tuvajiem! 

 

                                           Genovefa Gailuma 

2018.gada izskaņas izdevums2018.gada izskaņas izdevums2018.gada izskaņas izdevums   

Lai ziemas saulgriežu       
zvaigznes, 

ikvienam nes debesu gaišumu. 
Lai nākamais gads ir bagāts ar 

labām domām, darbīgām       
dienām un  

priecīgiem atelpas brīžiem.      

Lai mūsos mājo un valda       
godaprāts, 

neatlaidīga griba saprasties,  

paciest un palīdzēt 
Būs arī Jaunā gadā rūpju stun-

das garas un laimes mirkļi   
aši aizzibēs. 

un sapņi būs un darbs, kas jā-

padara, bet tāpēc dzīvojam zem 
saules mēs. 

 

(K.Apšukrūma) 



   VUGD aicina Adventes 

laikā neaizmirst par drošību!  

 

Klāt ir gada pēdējais mēnesis, kad, kā ik-

katru gadu teju katrā mājā, birojā vai tirdzniecī-

bas zālē mirdzēs skaistās svecīšu liesmas. Diem-

žēl Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

(VUGD) statistika nav tik gaiša kā svecīšu gais-

ma, jo ik gadu šajā laikā tieši no bez uzraudzības 

atstātas iedegtas sveces izceļas vairāki ugunsgrē-

ki. Sagaidot pirmo adventes svētdienu, VUGD 

atgādina vairākus drošības padomus, lai no ma-

zas svecītes neizceltos liels ugunsgrēks. 

 

Pagājušajā gadā Adventes laikā uguns-

dzēsēji glābēji dzēsa 23 ugunsgrēkus, kuri izcēlās 

degošas svecītes adventes vainagā dēļ vai Zie-

massvētku eglītē, vai arī ugunsgrēks bija izcēlies 

no bez uzraudzības atstātām degošām svecēm. 

Dzīvojamās telpās dzēsti 11 ugunsgrēki, virtuvē 

trīs, bet tirdzniecības telpā – divi. 2017.gadā šā-

dos ugunsgrēkos cieta seši cilvēki, bet seši tika 

izglābti.  

Savukārt šogad līdz novembra beigām 

reģistrēti jau 10 šādi ugunsgrēki, kas izcēlušies 

bez uzraudzības atstātu sveču dēļ, un vienā no 

tiem ir cietis viens cilvēks. Latgalē izcēlies viens 

ugunsgrēks – bez uzraudzības atstātu sveču dēļ. 

2017.gadā Latgalē reģistrēti trīs ugunsgrē-

ki, kurus izcelsmes vieta ir svece un Adventes vai-

nags, savukārt, 2016.gadā tāds bija viens uguns-

grēks. 

Lielākoties adventes vainagi sastāv no 

degtspējīgiem materiāliem un tie, līdzīgi kā telpās 

novietotas Ziemassvētku eglītes, viegli aizdegas 

no bez uzraudzības atstātas sveces liesmas. Lai 

degoša svece neizraisītu ugunsgrēku, VUGD aici-

na ievērot drošības padomus: 

pirms sveces aizdegšanas, tā jāatbrīvo no 

visa veida iepakojuma un, ja klāt ir pievienota lie-

tošanas instrukcija, tā jāizlasa; sveces stabili jāno-

vieto uz nedegošas virsmas; 

degoša svece rada augstu temperatūru, tā-

pēc vienmēr pārliecinieties, ka svece atrodas drošā 

attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem un lie-

tām: audumiem, mēbelēm, aizkariem u.c; 

nenovietojiet sveces citu siltuma avotu tu-

vumā, piemēram, uz televizoriem, radiatoriem, 

iekurtām krāsnīm vai kamīniem; 

nepieļaujiet liesmas nonākšanu tiešā sa-

skarē ar dekoratīvajām sveču aplikācijām, svečtu-

riem, stiklu, jo karstuma ietekmē tie var saplīst; 

uzmaniet, lai svece atrastos bērniem un 

mājdzīvniekiem nepieejamā vietā; 

neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības,  

ne uz īsu brīdi un, dodoties prom vai pirms gulēt-

iešanas, pārliecinieties, ka sveces ir nodzēstas; 

neievietojiet sveces adventes vainagā tieši 

uz degtspējīgiem priekšmetiem, bet iestrādājiet 
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vainagā stabilus un nedegošus sveču turētājus; 

atcerieties, ka dekoratīvās želejveida 

sveces ar dažādiem dekorējumiem nav pare-

dzētas dedzināšanai; 

atcerieties, ka svecītes dedzināt eglītē 

ir ļoti bīstami un no tām viegli var uzliesmot 

pati egle vai tās dekorācijas. 

 

Lai Adventes laiks paietu mierīgi un 

neizceltos ugunsnelaime, VUGD aicina ie-

dzīvotājus adventes vainagos sveces neiz-

mantot vai arī tās nededzināt. 

 

Gadījumā, ja svētku dekorācijām, pie-

mēram, Ziemassvētku egles vai mājas rotāša-

nai izvēlaties elektriskos rotājumus/virtenes, 

atcerieties, ka: 

pirms elektrisko rotājumu/virteņu lie-

tošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un aplūko-

jiet marķējumu uz virteņu iepakojuma. Ja ie-

raudzīsiet tādu apzīmējumu kā mājiņa ar klāt 

pievienotu paskaidrojumu angļu valodā “for 

outdoor use”, tas nozīmē, ka šis rotājums būs 

piemērots eglītes greznošanai pagalmā vai 

mājas fasādei; 

iekštelpām paredzētās virtenes ne-

drīkst lietot ārpus mājas, jo spuldzītes neiztu-

rēs gaisa temperatūru un sabojāsies; 

ja izmantojat jau lietotas elektrisko 

spuldzīšu virtenes, pārliecinieties, vai tās nav 

bojātas. 

 

Visiem Latvijas iedzīvotājiem 

VUGD novēl drošu, mierīgu un saticīgu 

Adventes laiku! Neaizmirstiet, ja tomēr 

notikusi nelaime un ir nepieciešama ope-

ratīvo dienestu palīdzība, nekavējoties 

zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības 

izsaukumu numuru 112! 

 

Ziemassvētki laikam ir paši galvenie gada svēt-
ki, un ar šiem svētkiem ir saistīts daudz parašu 
un ticējumu. 

Ar dažiem no tiem mēs jūs iepazīstināsim. 

Ticējumi par laiku. 

Ja Ziemassvētki iekrīt svētdienā, būs ražīga 
vasara. 

Ja Ziemassvētkos koku zarus klāj sarma, būs 
agrs pavasaris. 

Ja ir skaidras un zvaigžņotas debesis, nākamajā 
gadā būs laba griķu un zirņu raža. 

Ja Ziemassvētkos snieg, būs auksts pavasaris. 

Ko Ziemassvētkos nedrīkst darīt. 

Ziemassvētkos nedrīkst medīt. 

Ziemassvētkos nedrīkst šūt. Labāk jau iepriekš 
parūpējieties par sava apģērba veselumu. 

Ziemassvētkos nevajag vilkt mugurā vecas drē-
bes, lai neapdraudētu savu turību. 

Ziemassvētkos nedrīkst mazgāt veļu, slaucīt 
grīdu un griezt. 

Nedrīkst arī lamāties, zagt un mānīt. 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF6eXmlZzfAhXOposKHUbPA8kQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.dzivei.lv%2Fmeteni-puscels-starp-ziemassvetkiem-un-lieldienam-ticejumi-parazas-tradicijas%2F&psig=AOvVaw1


Lauksaimniekiem 

 

Lai arī decembrī ir daudz mazāk datu-

mu, par kuriem lauksaimniekiem jāpiedomā, 

darāmā pietiekoši. Izvērtējiet paveikto. Īpaši, 

ja saimniecība uzņēmusies saistības pro-

jektos. Pārskatiet piešķirtā finansējuma 

izlietojumu, ja aizkavējusies kāda iegāde, 

visu var paspēt.  

Ieteikums ganāmpulku īpašniekiem, 

kuri vēl nav uzrakstījuši iesniegumu 

Lauksaimniecības datu centram par piekļuvi 

elektronisko ziņojumu datu ievades sistēmas 

izmantošanai, izdariet. Pat neskatoties uz to, 

ka ganāmpulkā ir tikai mājputni vai truši, 

bites. Pagaidām tas nav obligāti, vienkārši 

veikt darījumus ērtāk, pārskatāmāk un jeb-

kurā diennakts laikā. Sistēmā pārskatāms 

viss, kas noticis, notiek ganāmpulkā kopumā, 

gan ar katru mājlopu atsevišķi. Var veikt 

pilnīgi visus darījumus, pasūtījumus.  

Datori un interneta pieslēgums ir bib-

liotēkā. Ja vēlme pamācīties, sarunājiet savā 

starpā, zvaniet, mācīsimies. Bibliotēkas dar-

ba laikā var nākt un strādāt jebkurš.  

 Atgādinu, ka Lauksaimniecības datu 

centrā Rēzeknē klientu pieņemšana notiek 

ceturtdienās no plkst.9.00 – 12.30 un no 

plkst.13.00 – 15.00. Dokumentus katru dienu 

var iesniegt 15.kabinetā – LAD klientu ap-

kalpošanas centrā. Jāpiedomā pie datumiem. 

Visi darījumi jāveic 7 dienu laikā no notiku-

ma.  

 Par neskaidriem jautājumiem 

jāzvana, jānāk, jāinteresējas. Ir daudz 

nesakārtotu lietu. Raksturīgas kļūdas rodas, 

ja cilvēks regulāri neseko līdzi notikumiem, 

izmaiņām.  

Visiem, kuri pieteikušies uz 

brīvprātīgi saistīto atbalstu par slaucamajām 

govīm, katru dienu jāveic piena uzskaite. 

Decembrī LAD turpina izmaksāt 

agrovides maksājumus un maksājumus par 

platībām. Lielākajai daļai tie būs jau gala 

norēķini. Tiks izmaksāts zaļināšanas, brīvprātīgi 

saistītais un atbalsts mazajām saimniecībām. Ja 

saimniecībā bija fiziskā kontrole, maksājumi 

dažiem aizkavējušies. Likmes var apskatīt LAD 

mājas lapā. Piemēram, vienotais platību 

maksājums šogad ir 76.80 EUR/ha, zaļināšanas 

provizoriskais maksājums - 44.38 EUR/ha 

 

Anastasija Saleniece, 

lauku attīstības konsultante 

(25645875) 

 

 

Uzmanību! 

 

 Visi, visi maksājumi, kas 
plānoti izdarīt šajā gadā 

Ilzeskalna pagasta pārvaldē, 

veicami līdz 21.decembrim !!! 

Pēc norādītā datuma ( līdz 
jaunajam gadam) kasē 

naudiņa netiks ņemta! 
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Rēzeknes novada Ilzeskalna 
pasta nodaļa sāks darbu 

jaunās telpās –                   

tuvāk un ērtāk klientiem 

 No 2018. gada 17. decembra Rē-
zeknes novada Ilzeskalna pagasta Ilzeskal-
na pasta nodaļa sāk darbu jaunās telpās – 
pasta pakalpojumi Ilzeskalnā būs pieejami 
Centra ielā 1, pagasta pārvaldes ēkā. 
Jaunās telpas atrodas ciema centrā un būs 
klientiem ērtāk sasniedzamas. Pārceļoties 
uz jaunām telpām, nodaļā būs atjaunināts 
piedāvājamo preču sortiments un izveidoti 
atvērtā tipa tirdzniecības stendi, kas ap-
meklētājiem ļaus uzskatāmi iepazīties ar 
aktuālajiem drukātās preses izdevumiem. 
Ilzeskalna pasta nodaļas darba laiks netiks 
mainīts. 

 Ilzeskalna pasta nodaļas jaunās tel-
pas pagasta pārvaldes būs komfortablākas 
kā klientiem, tā darbiniekiem, nodrošinot 
vidi, kas pieejama arī jaunajiem vecākiem 
ar bērnu ratiņiem un apmeklētājiem ar kus-
tību traucējumiem. Turklāt nodaļa jaunajās 
telpās būs ērti sasniedzama ar autotrans-
portu arī no tālākas apkaimes, jo blakus 
ēkai, kurā atrodas nodaļa, ir plašs stāvlau-
kums. 

 Lai klientiem varētu izvēlēties sev 
interesējošo preses izdevumu, jaunajā no-
daļā ar tiem būs iespējams iepazīties atvēr-
tā tipa stendos. Tāpat tiks mainīts un atbil-
stoši klientu vēlmēm modernizēts arī noda-
ļā pieejamo preču piedāvājums. 

 Ilzeskalna pasta nodaļas darba laiks 
saglabāsies nemainīgs: pirmdienās–
piektdienās no plkst.8 līdz 11 un no 
plkst.11.30 līdz 13.10. 

 Latvijas Pasts pēdējos divos gados 
aktīvi īsteno klientu ērtību un vides uzlabo-
šanas projektus dažādās pasta nodaļās 
visā Latvijā. 

 VAS Latvijas Pasts 

Kādi dokumenti jāņem līdzi 

pie ārsta? 

 SIA „Rēzeknes slimnīca” mediķi, pa-
matojoties uz Pacientu tiesību likumu, apmek-
lējot speciālista konsultāciju, veicot izmeklēju-
mu vai stājoties stacionārā, aicina ņemt līdzi 
personu apliecinošus dokumentus. 
Pieaugušajiem: 
• personu apliecinošs dokuments – pase vai 
identifikācijas karte (autovadītāja apliecība 
nav personu apliecinošs dokuments!); 
• apdrošināšanas polise (ja tāda ir); 
• nesen veikto izmeklējumu un analīžu rezul-
tāti (ja tādi ir); 
• nosūtījums no ģimenes ārsta vai speciālista, 
kam ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības 
dienestu (NVD), lai saņemtu valsts apmaksātu 
pakalpojumu; 
• dokumentu, kas apliecina piederību no pa-
cientu iemaksām atbrīvotajai cilvēku grupai (ja 
tāds ir). 
 Bērniem līdz 14 gadu vecumam 
(apmeklē ārstu tikai kopā ar pieaugušo): 
ar vienu no vecākiem 
• bērna dzimšanas apliecība, kurā norādīts 
vecāka vārds un vēcāka pase vai identifikāci-
jas karte vai bērna pase vai identifikācijas kar-
te un vecāka pase ar ierakstu par bērnu 
ar citām personām (māsai, brālim, vecvecā-
kiem un citiem tuviniekiem) 
• notariāli apstiprināta vai Rēzeknes slimnīcā 
noformēta pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās 
tiesības un intereses, kā arī pieaugušā pase 
vai identifikācijas karte. 
 Bērniem no 15 gadu vecuma: 
• pase vai identifikācijas karte. 
Neatliekamā palīdzība jebkurā gadījumā. 
Ārkārtas situācijās medicīniskās palīdzības 
sniegšanu neietekmēs tas, vai dotajā brīdī ir 
pieejami visi nepieciešamie dokumenti, un pa-
cients palīdzību saņems neatkarīgi no nepie-
ciešamo dokumentu klātesamības. Rēzeknes 
slimnīcas mediķi uzsver, pat ja bērnu uz slim-
nīcu ar lauztu kāju, asām sāpēm vēderā, vai 
smagāku traumu atvedīs svešs cilvēks, tiks 
sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība! 
BET, atkāpes nav pieļaujamas attiecībā uz 
plānveida ārstniecības un aprūpes pakalpoju-
miem, piemēram, operācijām, izmeklējumiem 
un ārsta konsultācijām. Atgādinām, ka nepie-
ciešamo dokumentu neesamība var radīt pa-
pildu neērtības. Mums rūp Jūsu drošība, tādēļ 
nopietni izturamies pret personas identitātes 
pārbaudi 



 Latvijai - 100! 

 Latvijas valsts simtgades svētki izdevu-
šies skaisti un sirsnīgi. Svētku ieskaņa sākās ar 
lāpu gājienu un interesantu viktorīnu par mū-
su valsts vēsturi Lāčplēša dienu sagaidot.  

Jauniešu centra vadītāja bija sagatavojusi jau-
tājumu klāstu par dažādiem tematiem, kas 
skar gan mūsdienas, gan pagājušos laikus. 
Bija interesanti un jautri.  
 

  Sirsnīgs simtgades pasākums sākās ar 
svētku koncertu un pagasta iedzīvotāju godi-
nāšanu, laba vēlējumiem un svētku torti. 
 Svētku pasākumā tika godināti pagas-
ta iedzīvotāji, kuru darba mūža devums līdz-
cilvēkiem ir sevišķi nozīmīgs. Viņi visi daudzus 
gadu desmitus ir strādājuši pagasta iedzīvotā-
ju un visas sabiedrības labā. Par to arī tika 
teikts lielais paldies.  
 Tika godināta Ilzeskalna pagasta vecā-
kā iedzīvotāja Bronislava, kura šī gada oktobrī 
svinēja savu 95 gadu jubileju. Par nožēlu cie-
nījamā kundze uz pasākumu neieradās. 
 Īpašs gods bija arī pagasta jaunākajai 
ģimenei, kurā aug jaunākais Ilzeskalna iedzī-
votājs Aleksejs.  

 Par čaklu darbu, par labiem panākumiem 
konkursā "Sējējs" apbalvots darbīgais mazpul-
cēns Viktors. 

 Juris Gailums Ilzeskalna pagasta iedzīvo-
tāju labā ir nostrādājis lielāko daļu sava mūža. 
Par atsaucību un sirsnību, par izpalīdzību un ne-
atlaidību viņam tika teikts vispatiesākais paldies. 

 Daudzus garus gadus Ilzeskalna skolā 
strādājusi Genovefa Ķīse. Gan kā skolotāja, gan 
kā skolas direktore, viņa savu darbu veica ar pil-
nu atdevi un pēc labākās sirdsapziņas.  
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 Kurš gan nepazīst un neatceras mūsu 
skolas sportisko, enerģisko, zinošo ilggadējo 
direktoru Gunāru Ludboržu?  
Par jaunās paaudzes izglītošanas darbam veltī-
tajiem gadiem, skolotājs svētku reizē saņēma 
sirsnīgu pateicību.  

 Daudzu paaudžu jaunā maiņa ir auklēta 
un audzināta Ilzeskalna bērnudārzā. Ilggadējā 
dārziņa vadītāja Valentīna Komule ir pratusi 
būt gan iestādes vadītāja, gan mīļa māmiņa ne 
tikai savām meitām, bet ikvienam mazam un 
skumīgam knauķītim, kurš atvests uz bērnu-
dārza grupiņu, jutās skumīgs un nelaimīgs. Ar 
smaidu un sirsnību mazulim noslaucīta asariņa, 
noglāstīta galviņa, laipni un labi vārdi bija vadī-
tājas ikdiena vairāku gadu desmitu garumā. 
Par to arī tika teikts paldies lielajos svētkos. 
 Svētku pasākumā tika godināta Ilzeskal-
na pasta nodaļas ilggadējā vadītāja Irēna Gleiz-
de. Sava pagasta iedzīvotāju labā viņa ir no-
strādājusi garus gadu desmitus. Mainījušies 

dažādi laiki un likumi, bet, cilvēks, kurš 
savu darbu veicis pēc labākās sirdsapzi-
ņas, paliek nemainīga vērtība jebkurā si-
tuācijā. Irēna ir ļoti zinoša. Pagaidām ne-
vienā vēstures grāmatā nav tik daudz in-
formācijas par cilvēku dzīves ritumu, gai-
tām un notikumiem Ilzeskalnā (tātad -  
būtībā Latgalē), kā zina šī cienījamā kun-
dze. Par nožēlu, objektīvu apstākļu dēļ 
viņa pasākumā nevarēja ierasties.  

 
 Svētku laiks turpinās, lai visi mū-
su pozitīvie darbi ir veltījums dzimtajai 
zemei! Lai mums pietiek pacietības, uz-
ņēmības un neatlaidības domāt labas do-
ma, darīt labus darbus, teikt labus vārdus 
līdzcilvēkiem!  
 Paldies visiem, kas uzstājās pasā-
kumā, paldies visiem, kas atnāca, lai kopā 
svinētu šos lielos un skaistos svētkus! 



19.12.2018. plkst. 16.00  

Eglītes iedegšana Ilzeskalna cie-

mata centrā 

21.12.2018. plkst. 12.30  

Svētku pasākums Pirmsskolas iz-

glītības iestādē 

25.12.2018. plkst. 22.00  

Ziemassvētku atpūtas vakars pie 

galdiņiem, spēlēs Malnavas muzikanti, 

ieeja brīva, bet galdiņi gan jāpiesaka 

28.12.2018. plkst. 10.00  

Eglītes svētki mazajiem “Masku 

balle rūķu namā”   

Aicinājums uz svētkiem ierasties 

maskās! Visiem nav jābūt rūķiem, būs 

prieks par dažādām maskām. Jo raibāk, 

jo interesantāk... 

 

 

 

Jau Ziemassvētki. Caur tumsu garo 

Kāpj saule augstāk debess lokā,  

Un eglē sveces deg kā Saules lokā.  

Ir Ziemassvētki.                             

Gaisma dvēselē staro... 

Kad pusnakts stunda zvaigznēs      

pārvērš pārslas 

Un namu dzegās smaidošs               

kļuvis sniegs,  

Kāds sirdī iemet klēpi baltu zvaigžņu 

Un tas ir Jaunais gads,  

Un tas ir svētku prieks!  

                                      (S. Kaldupe) 

Uzmanību! 

Sakarā ar to, ka Vispārīgā datu 

aizsardzības regula (GDPR) vairs ne-

ļauj atlasīt personas un veidot sarak-

stus, Rēzeknes novada pašvaldības Il-

zeskalna pagasta pārvalde aicina pie-

teikt bērnus no 0 – 7 gadu vecumam 

(ja  vēl neapmeklē skolu), kuri ir dek-

larēti Ilzeskalna pagasta pārvaldes teri-

torijā, Ziemassvētku dāvanu saņemša-

nai.  

Pieteikšanās termiņš: līdz šī 

gada20.decembrim.                             

        Informācija  

Ilzeskalna pagasta pārvaldē 

(tālr.nr. 64644580), info@ilzeskalns.lv,     

vai pie Ilzeskalna Tautas nama  vadītā-

jas Annas Višķeres (tālr.29498652)  

 

     

Gada izskaņas pasākumi                  

Ilzeskalna pagastā: 

 

16.12.2018. plkst. 13.00  

Adventa koncerts  

“Lai sirdī ienāk prieks!” 

 

Koncertā piedalīsies: 

 Juris Ostrovskis, 

 Maltas pagasta senioru ansam-

blis “Liepas” 

 

Siltu dāvaniņu iegādei noderēs   

“Zeķīšu tirdziņš” 
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