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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 stundas  

Un laimes mirkļi aši aizzibēs. 
Un sapņi būs un darbs, kas 

jāpadara, bet tāpēc dzīvojam zem 

saules mēs... 

Gaišus, līksmus un patīkamus gada 
izskaņas mirkļus, veiksmi, prieku, 

veselību, Jaunā gadā ienākot! 

Sveiciens no Ilzeskalna pagasta 
pārvaldes kolektīva 

 Gada nogale ir laiks, kad 
domās apkopot aizejošā gada 
notikumus un uzstādīt jaunus 
mērķus. Ja to nedarām, tad 
iemesls nav slinkums vai laika 
trūkums, bet gan tas, ka ir grūti būt 
godīgam pašam pret sevi. Turklāt 
vārdi “gada rezultāti” izklausās 
mazliet draudīgi, it kā pieprasītu no 
mums visas pasaules 
sasniegumus. Taču ir vērts to 
paveikt, lai labāk saprastu sevi un 

dzīvotu mierīgāk.  

 Vai vari pats sev pateikt, 
kādā krāsa bij tev šis gads? 
Īstenībā jau ne laiks, ne liktenis, ne 
apstākļi nekad un neko nezīmē ar 
vienu, tīru krāsu. Blakus 
skaistajam vienmēr ir ne tik 
patīkamais, blakus skumjām allaž 
tomēr nostājas prieks. Arī tas, kā 
rīkoties un lemt ir pareizi, ir tāds 
mainīgs rādītājs, jo tas, kas šajā 
brīdī ir vispareizākais, rīt var būt 
jau pilnīgi aplams un otrādi. Tieši 
tāpēc, novērtēsim katru savu dienu, 
katru minūti šajā dzīvē. Tā jebkurā 
gadījumā ir unikāla, neatkārtojama 

un savā veidā skaista...  

Rēzeknes novada  

pašvaldības iestādes  

“Nautrēnu pagastu apvienība”  

 Ilzeskalna pagasta pārvalde 

http://petertirgus.lv/jaunumi/ziemassvetku-laiks-petertirgu/
https://www.123rf.com/photo_91004471_christmas-arrangement-with-poinsettia-flower-pine-twigs-christmas-decorations-and-red-silk-ribbon-is.html


Novembris - svētku mēnesis! 

 Par atsaucību un par  pašaizliedzīgu 
darbu pagasta iedzīvotāju labā, ar 
pateicības rakstiem šogad apbalvotas 
čaklās un skaistās kundzes:Nellija Pujate, 
Ināra Strode, Maija Gailuma, Anita 
Rozenberga, kā arī vienmēr izpalīdzīgais 

Zigurds Razgaļs. 

 Rēzeknes novada pasākumā, kurš 

šogad notika Bērzgalē, godinātas un 

suminātas tika Pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītāja Reņa Gailuma un 

pavārīte Ilga Elksne. 

 29.novembrī Ilzeskalnā bija pagasta 

zemnieku un tautas muzikantu kopīgs 

pasākums. Rūpes par dziesmām un 

mūziku bija tautas mūzikas meistaru 

rokās, bet gods un pateicības par 

paveiktajiem darbiem tika izteiktas 

pagasta iedzīvotājiem, kam šis gads kaut 

kādā ziņā bijis īpašs. 

 Pateicību saņem Kaspars Lustiks 

          Slavināts un godināts Valdis Elksnis 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Par Adventa vainagu izstādi 
paldies Veltai Bilinska 



 Zemnieks laukos ir saimnieks gan savai 
zemei, gan laikam. Vienmēr godināts, pats sev 
kungs un arī kalps, ja to tā vajag. Rudens ir lielā 
gada darba cēliena kopsavilkuma laiks. 
Tumšajos un garajos vakaros var saskaitīt gan 
ienākumus, gan izdevumus, gan labos un 
nepatīkamos mirkļus. 

 

 Kopā sanākšana ir iespēja dalīties 
pieredzē, apspriest nākotnes plānus, kā arī 
vienkārši patīkami pavadīt laiku.  

 Tautas muzikantu spēlētās un dziedātās 
dziesmas radīja īstas lauku balles (večerinkas) 
noskaņu. Paldies par skanīgajām dziesmām 
Stanislavam Šķesteram no Mākoņkalna, Aijai 
Ķeišai no Baltinavas, kolosālajam muzikantam 
no Rogovkas Pēterim Belinskim, Vitālijam 
Plešam no Vectilžas, Salnavas muzikantiem, 
Voldemāram Žīguram no Balviem, Antonam 
Savickim no Kaunatas, Mārtiņam Jurciņam no 
Lendžiem, kurš bija pirmais pasākuma 
apmeklētājs un ieradās jau plkst.11.00 no rīta!  

 Par deju soļu priekšzīmi pateicība Tilžas 
tautas nama deju grupas meitenēm un vadītājai 
Daigai Lukjanovai!  

 Lai prieks un veiksme visiem, kas 
palīdzēja tapt šim skaistajam pasākumam! 

 Lai Jums visiem  izdodas plāni un 
piepildās ieceres! Lai mierīgs, veiksmīgs un 
panākumiem bagāts arī 
nākošais darba gads! 

 

Pasākuma fotomirkļu 
mednieki:  Ināra Strode un 
Mārtiņš Jurciņš 
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 Par aktīvu darbu ar bērniem un 
jauniešiem, par sportisko pasākumu rīkošanu 
paldies Edgaram un Mārai Kļaviņiem. 

 Neviens pasākums, aktivitāte vai 
kolektīva izbraukums nav iedomājams bez 
Rutiņas! Par sabiedriskajiem pasākumiem 
veltīto laiku, par radošu un aktīvu darbu ar 
bērniem un jauniešiem godināta Ruta 
Bernāne. 

 Pasākumā piedalījās arī īpašs viesis, 
kuru gaidīja un ar viņu vēlējās parunāties ne 
viens vien pagasta iedzīvotājs. Visiem 
ilzeskalniešiem labi pazīstamais Stanislavs 
Šķesters. 
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 SVĒTKU LAIKA  

    PASĀKUMI  

 ILZESKALNĀ 

 

        13.12.   PLKST 10.45.  

IEDEGSIM ZIEMASSVĒTKU 

EGLĪTI CIEMATA CENTRĀ   

 

15.12. PLKST 13.00 

Adventa sirds dziesmu koncerts 

„ Iededz gaismu dvēselē, iededz 

gaismu sirdī! ”.  

Uzstāsies Rēzeknes mūzikas 

skolas audzēkņi, ciemiņi no 

Balvu novada, mākslinieki no 

citiem mūsu novada pagastiem. 

Būs apskatāma rokdarbu izstāde 

„ Un prieks par padarīto...”. 

Varēs iegādāties gan dekoratīvas, 

gan praktiskas un ikdienā 

noderīgas lietiņas. Var arī atnest 

un pievienot izstādei savus 

darinājumus. 

Ieeja - brīva 

21.12.     plkst.12.00  

Svētku eglīte mazajiem 

Lai Salatētis zinātu, cik lielu dāvanu 

maisu jāņem līdzi, aicinājums pieteikt 

pirmsskolas vecuma bērnus, kuru 

dzīvesvieta reģistrēta Ilzeskalna pagastā! 

( telefons - 29498652 vai 64644580) 

 

25. decembrī plkst. 22.00  

Ilzeskalna tautas namā 

 

Ziemassvētku atpūtas 

vakars pie galdiņiem - 

atjaunotās parketa grīdas 

iedancošana! 

 

Būs svētku laimīgā loterija - 

īpašāis moments - kaut ko 

vinnēs ik viens, ko, to nu gan 

lems liktenis... 

Spēlēs un dziedās Juris 

Galdiņus lūgums pieteikt 

savlaicīgi (29498652) 

Ieeja - brīva 

Loterijas biļetes cena - 

skaisti, izteiksmīgi noskaitīts 

Ziemassvētku dzejolis! 

Uz īpašām atlaidēm neceriet, 

jo, kur vēl lētāk, kur vēl 

labāk? 

 

 

 

https://www.google.lv/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fksushsh%2Fksushsh1810%2Fksushsh181000025%2F112013734-christmas-decorations-and-poinsettia-flowers-in-a-holiday-corner-arrabgement-isolated-on-white-backg.jpg&imgrefurl=https%
https://www.123rf.com/photo_30645477_poinsettia-flower-arrangement-with-gold-bauble-decorations-and-winter-greenery-over-white-background.html

