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18. novembrī plkst.11.00  

   visi mīļi aicināti uz kopīgu  
mūsu Latvijas svētku pasākumu 

Ilzeskalna tautas namā!   

     Ar skaistākajām dziesmām 
par Latviju visus iepriecinās mu-

zikālā apvienība “ 5 Jāņi”,       
ar interesantiem un sirsnīgiem   
priekšnesumiem visus sveiks    

Ilzeskalna pirmsskolas izglītī-
bas iestādes kolektīvs.                  

Godināsim un sveiksim vairākus 
mūsu pagastam īpaši nozīmīgus 

vietējos iedzīvotājus.   

 Noslēgumā - svētku torte. 

Ieeja - brīva 

Nāk rudens apgleznot Latviju!Nāk rudens apgleznot Latviju!Nāk rudens apgleznot Latviju!   

Cienījamie Ilzeskalna        

pagasta iedzīvotāji! 

 Sveicu Jūs visus  mūsu valsts 
svētkos - proklamēšanas dienā! 
 1918.gada 18.novembrī Tautas 
sapulce proklamēja Latvijas republi-
ku, veidojot jaunu vēstures posmu. 
Mūsu katra dzīve ir daļa no šī lielā 
ceļa, ko iet dzimtā zemīte. Neviens 
nesaka, ka ir viegli, neviens nevar 
apsolīt, ka būs vienkārši, bet mēs pa-
ši, un ne cits kāds, esam saimnieki 
savā dzīvē, savā izvēlē un darbos. 
Tikai labais mūsu dvēselēs dod gai-
šumu un siltumu mūsu pašu dzīvei. 
Tādēļ, centīsimies domāt gaišas do-
mas, vairāk veikt labus darbus, ne-

krāt rūgtumu sevi, mīlēt dzīvi un cil-

vēkus sev apkārt.  

 Protams, 18. novembris ir brī-
nišķīga iespēja kopā ar visu ģimeni 
priecāties par svētku pasākumiem, 
paskatīties krāšņu uguņošanu un ap-

sveikt mūsu valsti ar lielo gadadienu. 
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 Par lietām un notikumiem, ko 

nedrīkstam aizmirst…. 

 4. oktobrī Rēzeknes novada pašvaldībā 

notika svinīgais pasākums, kurā tika pasniegtas 

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalīb-

nieku piemiņas zīmes avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem no Rēzeknes, Ludzas, Kārsavas, 

Dagdas un Viļānu novadiem. 

 Uzrunājot pasākuma dalībniekus, Rēzek-

nes novada domes priekšsēdētājs Monvīds 

Švarcs sacīja, ka tie, kas piedalījās Černobiļas 

AES avārijas seku likvidēšanā, cīnījās ar pasaulē 

lielāko tehnogēno katastrofu: ”Jums neviens ne-

jautāja, vai vēlaties doties uz Černobiļu, jūs tur 

nosūtīja karaklausības režīmā. Seku likvidatoru 

vecums bija no 20 līdz 40 gadiem, pats briedums. 

Jūs visi strādājāt, lai glābtu sabiedrību, glābtu 

cilvēci, un tas ir piemērs varonībai un pašaizlie-

dzīgam darbam. No jums var mācīties mūsu 

jaunā paaudze. Paldies jums!” 

Pasākumā zīmes pasniedza iekšlietu ministrs Ri-

hards Kozlovskis, pasākuma dalībniekus sveica 

pašvaldību pārstāvji.                               

 No Ilzeskalna pagasta uz pasākumu bija 

aicināti Ivans Belokurovs un Jāzeps Berezovskis. 

Šo daudzo gadu laikā pārējie mūsu pagasta aktī-

visti, kas piedalījās Černobiļas avārijas seku lik-

vidēšana, diemžēl ir jau aizsaulē.                                                             

 Pieminot Černobiļas avāriju, Latvijas 

valsts ir izveidojusi īpašu Černobiļas atomelek-

trostacijas avārijas seku likvidēšanas piemiņas 

zīmi. To var pasniegt personām, kuras piedalījās 

Černobiļas AES ekspluatācijas darbos un kurām 

ir izsniegta Černobiļas AES avārijas seku likvi-

dēšanas dalībnieka apliecība. 

Līdz šim Černobiļas AES avārijas seku likvidēša-

nas dalībnieku piemiņas zīmes pasniegtas jau 

1457 avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem no 

visas Latvijas.                        

 

Bibliotēkas ziņas. 

 Visus grāmatu draugus iepriecinās ziņa, ka 

mūsu bibliotēkā ir daudz jaunu grāmatu. Gan de-

tektīvi, gan sadzīviskie romāni, gan dokumentālā 

literatūra.  

 Nāciet, izvēlieties sirdij tuvāko, jo garajos 

un tumšajos rudens vakaros ir īstākais laiks veltīt 

kaut pāris stundiņas grāmatu lasīšanai. Arī bēr-

niem ir jaunas un interesantas grāmatas. Dators, 

protams, laba lieta, bet grāmatas tomēr jālasa! 

Tiem, kas aizmirsuši, atgādinām, no bibliotēkas 

paņemtās grāmatas jāatnes arī atpakaļ. Vēlams to 

darīt savlaicīgi, jo interesantu grāmatu nākošajam 

lasīt gribētājam nav iepriecinoši gaidīt pusgadu… 

 Prieks par Ilzeskalna pirmsskolas izglītī-

bas iestādes audzēkņiem, kuri kopā ar audzinātā-

jām bibliotēku apmeklē regulāri. Radošajās nodar-

bībās izgatavotie darbiņi iepriecina gan lielus, gan 

mazus bibliotēkas apmeklētājus. 
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 27.oktobrī Ilzeskalna tautas namā 

notika skaists un interesants pasākums lauku 

ļaudīm - zemnieku svinēja svētkus kopā ar 

tautas muzikantiem no visas Latgales.  

 Kā riktīgā večerinkā - dziesmas ska-

nēja īstā, akustiskā izpildījumā, bez elektro-

niskajiem mūzikas instrumentiem. Lai izjust 

šāda pasākuma “garšu”, vienkārši ir jāatnāk, 

jāpaklausās, jāpadzied līdzi.  

 Prieks par mūsu pagasta čaklajiem 

darba rūķiem, kas prot ne tikai strādāt, bet 

arī atpūsties. Zemnieku sabiedrotie, pro-

tams, ir mednieki. Nu piemēram, nāk meža 

ruksis graudu tīrumā mieloties, saimniekam 

ar rungu to trenkāt būs pagrūti…. Ko darīt? 

Zvans draugam - medniekam. Pif paf, viss 

oficiāli, kārtīgi un likumīgi nokārtots. Tieši 

tādēļ, arī mednieku kolektīvs bija aicināts uz 

šo pasākumu. Tātad - paldies ka atnācāt, 

atpūtāties, guvāt pozitīvas emocijas! 

 Vissirsnīgākais paldies muzikan-

tiem, kuri uzstājās, spēlēja un dziedāja no 

visas sirds.  

 Ilzeskalnā uzstājās Malnavas kapela, 

Salnavas danču muzikanti un kapela, Alek-

sandrs Boginskis no Daugavpils, Antons 

Savickis no Kaunatas, brāļi Eventijs un 

Aivars Zelči no Balviem, Aija Ķeiša no Bal-

tinavas, Vitālijs Plešs no Vectilžas, Mārtiņš 

Jurciņš no Lendžiem, Antons Butkāns no 

Rēzeknes, Medņevas muzikanti, Andris Ka-

zinovskis no Viļakas, Pēteris Belinskis no 

Rogovkas šoreiz uzspēlēja kopā ar meitu 

Inetu. 



ATGĀDINĀJUMS! 

 Līdz 15. novembrim veicams kārtē-

jais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums 

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15. novem-

brim veicams kārtējais nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par 

nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpa-

šuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi 

ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 

15. augustā un 15. novembrī – vienas cetur-

tdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai 

arī reizi gadā – avansa veidā (ja termiņš ir 

brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba 

dienu). 

 Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības 

norēķinu punktos, bankā, internetbankā, por-

tālā www.epakalpojumi.lv un 

www.latvija.lv. Veicot maksājumu internet-

bankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitī-

jums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi pazi-

ņojumu par NĪN nomaksu.  

 Pārskaitījums veicams uz kādu no 

tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti saga-

tavotajā maksāšanas paziņojumā. 

 Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā 

www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos 

portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN 

samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātis-

ki uzrādās visa nepieciešamā informācija mak-

sājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv 

iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas 

vai juridiskas personas īpašumiem. Lietotāju 

ērtībām turpmāk pakalpojumu portālā 

www.epakalpojumi.lv lietotāji savā profilā var 

ielogoties ar eParaksts mobile rīku. 

 Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo sa-

skaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu 

tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmē-

rā no nesamaksātās summas. 

 Lai nerastos pārpratumi saistībā ar no-

dokļa apmaksas termiņu, portālā 

www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties at-

gādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas vei-

dā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas 

termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz no-

rādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms 

maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāša-

nas termiņa samaksas dienā. 
 

Kur koki aug visstaltākie? 
Kur mākoņi visbaltākie? 

Kur putni dzied visskaļāk? 
Kur zāle zeļ viszaļāk?  Dzimtenē! 

Kur avoti visdzidrākie? 
Kur kovārņi visgudrākie? 
Kur kaķi ņaud vismīļāk? 

Kur zivis peld visdziļāk?  Dzimtenē! 
Kur velli lec visellīgāk? 

Kur mellenes vismellīgāk? 
Kur pļavas zied viskošāk? 
Kur pasaulē vis drošāk? 
Dzimtenē!  Savā tautā! 

https://www.epakalpojumi.lv/default.aspx
https://www.latvija.lv/
https://www.epakalpojumi.lv/default.aspx
https://www.latvija.lv/
https://www.epakalpojumi.lv/default.aspx
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Novembrī jāpaspēj - augļu dārzā: 

 pirms sala iestāšanās griež spraudeņus 
upenēm, potzarus augļu kokiem; 

 Avenēm, kazenēm griež vecos dzinumus 

 apgriež vīnogulājus, noliec un apsedz ar 
egļu zariem; 

 apsien augļu koku stumbrus, lai grauzēji 
netiek klāt; 

 piesedz jaunos zemeņu stādījumus; 

 nogriež sānu atvases krūmcidonijām.   
Košumdārzā: 

 savāc lapas, kompostē augu atliekas; 

 ieziemo toveraugus; 

 mulčē sīpolpuķu dobes, piesedz jutīgākās 
ziemcietes; 

 tīra diķi no rudens lapām, kaļķo zālienu; 

 piesien skuju kociņus pie stabila mietiņa, 
zarus pieglauž pie stumbra un apsien ar 
auklu, lai sniegs tos neatliektu; 

 iestājoties salam, ieziemo rozes.  
 Sakņu dārzā: 

  novāc vēlos kāpostus, puravus; 

  vēl var uzrakt dobes, iestrādājot fosfora 
mēslojumu; 

  apber rabarberus ar satrūdējušiem kūts-
mēsliem; 

  novāc pēdējos burkānus, pētersīļus; 

  zaļumiem liek steidzināt selerijas, pētersī-
ļus, sīpolus.; 

Siltumnīcā, pagrabā: 

 sēj redīsus un salātus; 

 neapkurināmās siltumnīcas iztīra no augu 
paliekām, dezinficē; 

 sašķiro vasarā ievāktās puķu sēklas 

  apkurināmās siltumnīcās aizbfivē sprau-
gas; 

  pagrabā pārlūko krājumus, izvāc bojātos 
dārzeņus un augļus; 

  uzmana, lai pagrabā nenāk grauzēji.   

Telpās: 

 telpaugiem rasina lapas; 

 kaktusus novieto vēsā, sausā telpā; 

 samazina laistišanu un mēslošanu telpau-
giem; 

 sāk modināt amarilli, lai tas uzziedētu Zie-
massvētkos; 

 turpina mēslot un laistīt ciklamenas; 

Vairāk uzmanības savai veselībai! 

Saaukstēšanās slimības: iesnas, rīkles iekaisu-
mus, bronhotraheītu – izraisa vīrusi, slimībai 
ieilgstot, pievienojas arī bakteriālā infekcija. Kā 
liecina Slimību profilakses un kontroles centra 
dati, pašlaik gaisā cirkulē gan adenovīrusi, gan 
rinovīrusi un paragripas vīrusi. Reģistrēti četri 
gripas gadījumi. Visvairāk saslimušo – skolas 
un pirmsskolas vecuma bērni – Jelgavā, Rīgā, 
Liepājā. Lai nesaslimtu, pēdējais laiks padomāt 
par organisma aizsargspēju stiprināšanu. 

Ja sācis sāpēt kakls un ir aizdomas, ka varētu 
piemesties arī kas nopietnāks, jāsāk ar tā skalo-
šanu – ar sālsūdeni, kumelīšu ziedu tēju vai 
atšķaidītu alvejas sulu: ņem tējkaroti auga su-
las uz glāzi ūdens. Var pakošļāt ķiploka daivi-
ņu, sūkāt medu, vislabāk – šūnu medu, vai pa-
košļāt istabas puķes kalanhojas lapu. Organis-
ma aizsargspēju celšanai un organisma skaloša-
nai, noderēs zāļu tējas – pelašķi, kumelītes, 
kliņģerītes, ugunspuķes, upeņu ogas un lapas, 
arī citas krājumos esošas drogas.  

Profilaktiski iesaka lietot dabas līdzekļus, kuri 
stimulē imūno sistēmu, ierobežojot vīrusu vai-
rošanos organismā. Šāda iedarbība piemīt ra-
diolām, čīkstuļu laimiņiem, citronliānām, ceļ-
mallapām, bērza lapām. Augi, kas satur fitoncī-
dus, vīrusus iznīcina “pa tiešo”. Tie ir ķiploki, 
sīpoli, priedes skujas, sveķi un to preparāti, 
ārstniecības salvija. Lielisks pretvīrusu līdzeklis 
ir arī propoliss,”, ieteicams saaukstēšanās gadī-
jumā košļāt pupas lieluma propolisa gabaliņu, 
līdz tas mutē sairst. Labi no rītiem izdzert krūzi 
mežrozīšu augļu tējas, kura satur daudz un da-
žādus vitamīnus. Šādu tēju gatavo pavisam 
vienkārši – vakarā apmēram desmit augļus ie-
ber termosā, aplej ar litru karsta ūdens un uz 
nakti atstāj ievilkties. Starp citu, rožu augļos C 
vitamīna ir 10 reizes vairāk nekā upenēs. Fito-
terapeita  A.Tereško veidotajā veselības tējā 
imunitātes stiprināšanai ir gan vīgriezes un 
liepas ziedi, gan ugunspuķes laksti, gan avenes 
un salvijas lapas, gan Islandes ķērpji. Tā satur 
arī ehināciju, kurai piemīt spēcīga pretvīrusu, 
pretiekaisuma un imūno sistēmu stimulējoša 
iedarbība. 



 Ziemassvētku laiks vairs nav aiz kal-

niem un jau drīz sāks gaisā virmot piparkūku 

smarža, cilvēkos iemājos brīnuma un svētku 

sajūta. Šāda sajūta ir nepieciešama ikvienam 

no mums, neatkarīgi no tā vai mēs dzīvojam 

mīlošā ģimenē vai par savām mājām saucam 

sociālās aprūpes centru. 

 Jau piekto gadu pēc kārtas tiek rīkots 

labdarības projekts “Ziemassvētku vecīša dar-

bnīca”, kura ietvaros līdzcilvēkiem ir lieliska 

iespēja piedalīties un iepriecināt ar dāvani-

ņām, svētku apsveikumiem un sirsnīgām vēs-

tulēm tos cilvēkus, kuriem tas visvairāk ir pat-

laban nepieciešams un kuri savu ikdienu pava-

da sociālās aprūpes centros visā Latvijā.  

 Šogad šis projekts turpina darbosies 

socialā uzņēmuma “Eņģeļa 

pasts” (www.engelapasts.lv) paspārnē un tajā 

apvienosies visi Latvijas sociālie aprūpes cen-

tri un to iemītnieki. Patlaban tiek veidota un 

drīz tiks atvērta plaša e-platforma, kurā līdz-

cilvēki varēs atrast tos dāvaniņu sarakstus, par 

kurām sapņo centros mītošie cilvēki – gan se-

niori, gan jaunāka gada gājuma. 

Vēlēšanās ir gana pieticīgas, praktiskas un 

ikdienišķas lietas, kā istabas čības, silts pleds, 

galda spēle, tēja, kafija, grāmata, skaista krū-

zīte, sienas pulkstenis, skaists kalendārs, vil-

nas zeķes, higiēnas preces, dažādi gardumi un 

citas lietas.  

 Katram cilvēkam jau vecums pats par 

sevi ir bezgala grūts - vecuma nespēks, neva-

rība, nevajadzība …. un kur tad nu vēl doties 

uz pansionātu, ko kādreiz vienkārši sauca par 

"nabagmāju", atstāt visu savu iedzīvi un sa-

stapties ar kaut ko jaunu, neatpazītu, nezinā-

mu. Tas ir tāpat kā salīdzināt viņu ar vecu ie-

sakņojošos ozolu. Grūti tādu svešā vietā pār-

stādīt, vai ieaugsies. 

 Ir tik neticami, ka uz paciņas ir viņa 

vārds, un tā taču ir ĪSTA, tieši domāta viņam 

un vēl jo vairāk, no cilvēka, kuru nepazīst. Lie-

kas, ka diena palika jaukāka un dzīve namā nelie-

kas nemaz tik smaga. Liekas, ka no pleciem no-

vēlušies tie gadu desmiti. Cik maz vajag, lai būtu 

laimīgs – viens vārds, apziņa, ka Tu kādam esi 

vajadzīgs, ka kāds par tevi piedomājis. 

 Projekts "Eņģeļa pasts" nav tikai mehānis-

ka paciņu sūtīšana un saņemšana! "Eņģeļa pasts" 

ir kas daudz vairāk - vientulības kliedēšana; ģi-

meņu saliedēšana, sarūpējot dāvaniņas; jaunu do-

mubiedru kolektīvu izveidošanās, sarūpējot dāva-

niņas; laba skola, kā dalīties un saņemt; ģimenes 

atkalredzēšanās; sarunas; prieks; vēstuļu draugi; 

uzmundrinājums; apziņas radīšana, ka esi vaja-

dzīgs, svarīgs un neesi viens uz pasaules; brīnu-

ma un pārsteiguma radīšana; veselības "poga"; 

atcerēšanās Dzimšanas dienās; dzīves kvalitātes 

uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

emocionālās, garīgās un fiziskās labsajūtas radī-

šana cilvēkiem aprūpes centros; "aizvērto" sirsni-

ņu atvēršana; labsajūta un gandarījums mums, 

kuri piedalās projektā; un vēl daudz kas cits, ko 

vārdiem aprakstīt nav iespējams. 

 Projekts atrodas e-vidē, mājas lapā 

www.engelapasts.lv un visi sūtījumi uz sociālās 

aprūpes centriem ceļos ar Latvijas pasta starpnie-

cību. 

 Aicinu visus līdzcilvēkus iesaistīties šajā 

brīnumu un prieka pilnajā labdarības projektā un 

dalīties ar savu sirds siltumu, rūpēm par kādu ci-

tu, kuram tas visvairāk šobrīd ir nepieciešams. 

 Informācijai: SIA “Eņģeļa pasts” ir soci-

ālais uzņēmums, kura dibinātāja ir NSUS labdarī-

bas biedrība (www.nsus.lv) 

 

 Līga Uzulniece, projekta "Eņģeļa pasts" 

idejas autore un vadītāja. 

Radi Ziemassvētku brīnumu un prieku! 

http://www.engelapasts.lv
http://www.engelapasts.lv


2018.Nr.5. (oktobris - novembris) 

Rēzeknes novadā 22 pagastu pārvalžu 

vietā taps četras pagastu apvienības 

 No nākamā gada 1.janvāra Rēzeknes no-

vadā 22 pagastu pārvalžu vietā taps četras pagas-

tu apvienības, lēmusi novada dome.              

 Turpmāk novadā darbosies četras - Dricā-

nu, Kaunatas, Nautrēnu un Maltas - pagastu ap-

vienības. Tā, piemēram, Dricānu pagastu apvie-

nības struktūrvienības būs Dricānu, Gaigalavas, 

Kantinieku, Nagļu, Ozolmuižas, Rikavas, Saksta-

gala un Stružānu pagastu pārvaldes un citas šo 

pagastu iestādes.                                                 

 Reorganizējot pārvaldes, novada pašval-

dībā notiks arī darbinieku skaita samazināšana. 

Plānots, ka līdz novembra vidum tiks izstrādāti 

grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības noliku-

mā, kā arī jauno iestāžu nolikumi.                   

 Struktūras reorganizāciju novada pašval-

dība sāka jau vasarā, apstiprinot pagastu pārvalžu 

un Bērnu-jaunatnes sporta skolas grāmatvedību 

reorganizācijas plānu. 

 Jau vēstīts, ka atbilstoši Valsts kontroles 

revīzijas ieteiku-

miem Rēzeknes novada pašvaldība ir atradusi 

efektīvāku risinājumu grāmatvedības organizāci-

jai novadā. Pašvaldība aprēķinājusi, ka tā, veido-

jot četras pagastu apvienības līdzšinējo pagas-

tu pārvalžu vietā un centralizējot grāmatvežu 

darbu, ik gadu varēs ietaupīt gandrīz 180 000 

eiro.                                                                     

 Rēzeknes novada pašvaldība, vērtē-

jot pagastu pārvalžu darbības efektivitāti, nolē-

musi veidot četras pagastu apvienības, centralizē-

jot grāmatvedības funkcijas. Pašvaldība aprēķi-

nājusi, ka pēc reorganizācijas varēs ietaupīt ap 

180 000 eiro gadā.                                             

 Līdzīgu grāmatvedības funkcijas pārskatī-

šanu pēc revīzijas jau veikusi Gulbenes pašvaldī-

ba, kas ietaupītos apmēram 131 000 eiro gadā 

turpmāk izlietos dažādām iedzīvotāju sociālajām 

vajadzībām, palielinot dzīvokļu pabalsta saņēmē-

ju loku, palielinot pedagogu darba samaksu, pa-

plašinot tūrisma piedāvājumu un vairāk atbal-

stot novada kolektīvu dalību Latvijas valsts simt-

gades Dziesmu un deju svētkos. 

Jauniešu centram “Ilžukolna 

jaunatne” jauna vadība. 

  No šī gada 16.oktobra 

Ilzeskalna jauniešu centram ir 

mainījusies vadītāja. Ar jaunām 

idejām, entuziasmu un atbildību 

šo pienākumu ir uzņēmusies Di-

āna Drozdova. Organizēt spor-

tiskās aktivitātes viņai palīdzēs 

vienmēr enerģiskais un aktīvai 

Ēriks Džuls. Ir prieks par to, ka 

vietējie jaunieši ir sabiedriski 

aktīvi, zinoši un darbīgi. Gadu 

gaitā piedaloties dažādos pasā-

kumos, palīdzot iepriekšējai 

jauniešu centra vadītājai Vel-

gai, ir gūtas iemaņas un pras-

mes gan šī darba organizēšanā, 

gan arī tā plānošanā. Der atgā-

dināt, ka 2016.gada 23. janvārī 

Ilzeskalna tautas nama telpās 

tika atklāts jauniešu centrs 

“Ilžukolna jaunatne”. Idejas 

autore bija aktīvā un sportiskā 

mūsu pagasta iedzīvotāja Velga 

Lāce, kura visus šos gadu bija 

arī centra vadītāja. Ir īstenoti 

daudzi interesanti projekti, 

jauniešiem ir trenažieru zāle, 

dažāds sporta inventārs, kā arī 

savas telpas kopā sanākšanai 

un jaunu, pozitīvu pasākumu 

plānošanai.  

  Vēlēsim veiksmi turp-

mākajā darbā mūsu pagasta 

aktīvajiem un ar radošām ide-

jām bagātajiem puišiem un 

meitenēm.  



 Pēc gājiena visi draudzīgi dzērām 
siltu tēju, tika veidotas komandas un va-
kars turpinājās atbildot uz erudīcijas kon-
kursa jautājumiem. Noslēgumā tika apko-

poti rezultāti un sadalītas balvas.  

 Pirmo vietu konkursā ieguva 
“Dimantiņi LV”, pavisam nedaudz atpalika 
un otro vietu ieguva komanda “Pieredze”, 
trešā vieta tika komandai “Saime”. Vispār 

sacentās sešas komandas.  

 Vēlreiz paldies visiem pasākuma 

dalībniekiem! 

 Atgādināsim, ka Lāčplēša diena ir 
valstiskas nozīmes piemiņas diena par go-
du Latvijas brīvības cīņās kritušajiem varo-

ņiem, kas tiek svinēta 11. novembrī. 

 1919. gada 11.novembrī, Pārdauga-
vā Latvijas Bruņotie spēki sakāva Rietum-
krievijas Brīvprātīgo karaspēku, gūstot uz-
varu pār tā saukto Bermonta karaspēku. 
Pieminot šo Latvijas vēstures notikumu, 11. 
novembrī, Lāčplēša dienā, tiek godināti Lat-

vijas brīvības cīnītāji. 

Šajā dienā nodibināts arī Lāčplēša Kara 
ordenis ar devīzi “Par Latviju”, kas laikā no 
1920. gada līdz 1940. gadam bija Latvijas 
valsts augstākais militārais apbalvojums, 
kas tika piešķirts Latvijas armijas karavī-
riem, latviešu strēlnieku pulku karavīriem, 
kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvi-
jas Brīvības cīņās. Neskatoties uz to, ka šis 
ordenis bija nodibināts jau 1919. gadā, 
pirmie 288 LKO kavalieri to saņēma tikai 

1920. gadā. 

 Lāčplēša dienas nosaukumu 11. no-
vembris ieguva1988. gadā – līdz tam tas 
tika saukts par Lāčplēša kara ordeņa svēt-
kiem, kā arī par Armijas, Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieru, kara invalīdu un Brīvī-

bas kara dalībnieku svētkiem. 

 Latvijas PSR pastāvēšanas laikā 
Lāčplēša dienu nesvinēja – tās svinēšana 
tika atsākta1988. gadā, bet1989. gadā šī 
diena tika noteikta par vēstures atceres 
dienu.1990. gadā tai piešķirts kritušo varo-

ņu piemiņas dienas statuss. 

Latvijai 100 

 

Gaidot mūsu dzimtenes lielo jubileju, 
 9.novembrī plkst.17.00 Ilzeskalnā 
tika organizēts lāpu gājiens apkārt cie-
mata centram un erudīcijas konkurss, 

kurā bija aptverti dažādu tēmu jautāju-

mi, kas saistīti ar mūsu Latviju.  

 

 Pasākumā pulcējās dažādu vecu-
ma grupu vietējie pagasta iedzīvotāji. 
Paldies ikvienam, kas tajā vēsajā vakarā 
atrada laiku atnākt, lāpu gaismā iziet 
goda apli apkārt mūs Ilzeskalnam. Dalī-
jāmies atmiņās par to, kādas ir spilgtā-
kās atmiņas par dzīvi šeit, Ilzeskalnā, 
pirms vairākiem gadu desmitiem. Kādam 
nācās atcerēties, bet lielai daļai pat uzzi-
nāt no jauna, cik un kādas piemiņas vie-
tas ir izveidotas mūsu pagastā, cik pie 
mums īsti ir ezeru un kā tos sauc, kur ir 

bijušas skolas senos laikos.  
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