
Tāva sāta, kur bārzi aug vysstoltuokī, 

kur olūti vysdzydruokī, 

kur reitūs boltuo mygla kuop vysaugstuok kolnā,                                          

kur aug i zīd it vyss i nasakūda solna, 

i dzērvis tepat blokus rudiņa romaņcis niu dzīd, 

i vysvysaidi meža zviereni te sovu toku īt, 

es radzu, kod aiz meža pasamūst sauleite 

i kod, piec dīnys dorba pīkususe, tei gulātu īt, 

te apeineits aug grīzdamīs nu prīka 

i muni mozbārni te skraida smīdamīs, 

es verūs, breinojūs i pots navaru bez smīkla! 

ir taida šmuka, meila vīta Latgalē, 

tī munys saknis, tī muns šiupeleits, 

tī muna vacuotāva zeme, muna sāta, 

tei vysod sirdī maņ ir svāta! / Anita Urča/ 
                                                                          

Visiem izvaltiešiem Izvalta ir tikai viena tāda uz šīs zemes, un viņa ir unikāla, jo tā 

mums pieder, un mēs viņu mīlam. Viņas dēļ mums ir kāds mērķis, kura dēļ savas 

pūles ziedot, viņas dēļ mums ir iespējams savu darbu darīt.  

 

Pirmie Izvaltas svētki ir izskanējuši. Izvaltas pagasta pārvalde pateicas iedzīvotājiem  par 

ieguldīto darbu, ziedotajiem materiāliem un produktiem:  

Zinaīdai un Bronislavam Dauguļiem, Bronislavai un Vladislavam Kriviņiem, Anastasijai 

Stivriņai, Guntai un Jāzepam Kriviņiem, Ēvaldam Suveizdam, Valdim Stivriņam, Inārai un 

Jāzepam Suveizdiem, veikalam “Elli V” 

Intai Japiņai, Lolitai Promai, Anitai Kriviņai, Līvijai Bogdānei, Svetlanai Batarāgai, Ligitai 

Stivriņai, Irinai Jakovļevai, 

Veltai Rimšānei un Jurim Iliško, Zentai Gaveikai, Anitai un Jānim Tukāniem, 

Silvijai Stivriņai, Regīnai Leikumai, Mārim Leikumam, Baibai Celitānei, Jurim Rimicānam, 

Svetlanai un Albertam Stivriņiem, Valērijam Vasiļjevam, Irēnai Tarvidei, Elīnai 

Križanovskai, Anastasijai Platacei, Jurim Suveizdam, Irēnai Delverei, Inārai Botorei-

Tumovai, Heonijai Jakovļevai, Borisam Čubrevičam, Guntim Priste, Vasīlijam Isačenko, 

Izstādes dalībniekiem - Valentīnai un Ilgai Onzulēm, Sandrai Stivriņai, Lūcijai Jemeļjanovai, 

Skaidrītei Rubenei, Annai Jonānei, Imantam Dzirkalim, Aijai Japiņai, Ilonai Kriviņai, Lailai 

Jakovļevai, 

Kolektīviem un to vadītājiem– “Rudņa”/Ligitai Pelnikai, “Mozī latgalīši”/Silvijai Stivriņai, 

“Blāzma”/Andai Leikumai, “Zemenes un Reinis”/Silvijai Stivriņai, “Alisa”/Allai Zabelovai, 

“Audējas”/Valentīnai Onzulei, viesmāksliniekiem pūtējiem “Gints un draugi”, biedrības 

“Fire Theatre” ugunsšova grupas dalībniekiem, akardeonistei Baibai Trūlei, saksafonistam 

Tālim Tukānam, apskaņotājam Oļegam Celam. 

 

 
 


