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Pagasta informācija 
 

 Laiks skrien, notikumi mainās, taču pa-

gasta dzīve rit samērā mierīgi. Nekādi apjomīgi 

darbi nav uzsākti, toties visi paredzētie sezonas 

pienākumi tiek pildīti labi. Šovasar pagasts var 

dot darbu tikai trim” simtlatniekiem”. Viņi pļauj 

zāli, sakopj kapsētas. 

 Daudzi izsaka sajūsmu, ka nu beidzot pie 

pagasta un bērnudārza būs normālas celītes. Jā, 

te firma lika bruģi. Par projekta naudu 150m2 

bruģa noklāja pagastmājas  priekšā. Nolēmām, 

ka noteikti vajag kārtīgu celiņu arī pie med-

punkta un bibliotēkas, tāpēc bruģis ir arī tur 

80m2. Jāpiebilst, ka šie 80m2 bruģa tika klāti no 

pagasta budžeta līdzekļiem. Pie pagasta ir arī 

jauni soliņi. Cik naudas izdots – par to nākamajā 

avīzē. 

 Kamēr silts, plānojam saremontēt pagasta 

siltumtrasi. Lai arī paredzēta neliela rekons-

trukcija, tomēr darbs prasīs laiku un līdzekļus.  

 Priecē ūdens kvalitāte centrā. Nupat bija 

veselības inspekcijas reids un – neviena aiz-

rādījuma par kvalitāti! Tomēr daži iedzīvotāji iz-

saka neapmierinātību, ka viņiem ūdens nav tīrs. 

Te nu jāaizrāda, ka jaunās caurules ielika tikai 

līdz mājai, bet visi centra nami ir privatizētas te-

ritorijas, tāpēc par caurulēm pašā mājā ir at-

bildīgi iedzīvotāji. Tikai iedzīvotāju kompetencē 

ir savas mājas problēmu risināšana. Ievēliet prā-

tīgu mājas vecāko, kas spēs noorganizēt ūdens-

vada nomaiņu. Ja visa māja nepiekrīt, var mainīt 

individuāli vai katra kāpņu telpa atsevišķi.     

Ūdensvadi centra namos patiešām ir veci un aiz-

sērējuši, tāpēc tie ļoti bojā tīro ūdeni. 

  Ūdens piegādes tarifi katram jau ir zinā-

mi, jo katru mēnesi grāmatvedība klientiem izsū-

ta rēķinus. Tikai lūdzam paziņot ūdens skai-

tītāja rādījumus līdz katra mēneša 3. datu-

mam pa telefonu: 64644323 vai sūtot uz e-

pastu: info@nagli.lv 
 Nav noslēpums, ka vairāki dzīvokļu īpaš-

nieki gadiem nav maksājuši ne par ūdeni, ne par 

kanalizāciju. Atkal un atkal aicinām viņus nākt 

uz pagastu, lai vienotos, kā parādu atmaksāt. 

Diemžēl ieradās tikai trīs personas. Pagasts ir 

pretimnākošs – sastāda grafiku, lai lielo parādu 

segtu pakāpeniski. Taču vairums parādnieku pa-

gastā par neparādās. Vairāk ar tādiem neauk-

lēsimies, bet sauksim talkā parādu piedziņas 

firmu. Tad nu gan nekādas atlaides vairs nebūs! 

 Tautas namā ir patīkami jaunumi – par 

projekta naudu ir iegādāti jauni galdi, krēsli un 

soli. Ir nomainīta skatuves mala – Andrejs Māl-

nieks to rūpīgi noklāja ar jauniem dēlīšiem.  

Šovasar Valsts nodarbinātības dienests 

jauniešiem no 15 gadu vecuma piedāvāja iespēju 

strādāt un nopelnīt. Pašiem nācās elektroniski 

pieteikties un nokārtot vajadzīgos dokumentus.  

Izrādījās, ka no mūsu pagasta darbu mek-

lēja tikai divi jaunieši – Rūdolfs un Undīne 

Čeiri. Viņi arī tika strādāt pagasta centrā – slau-

cīja, uzkopa, ravēja, laistīja. Atsauksmes par abu 

jauniešu darbu ir ļoti pozitīvas, tāpēc saku pal-

dies viņiem par apzinīgo attieksmi pret darbu. 

Paldies arī jauniešu vecākiem Lilijai un Pēterim 

Čeiriem, ka bērnus ir iemācījuši kārtīgi strādāt. 

Dažs nesaprot, kāpēc deputāta Jāņa Ma-

cāna vietā tagad katra mēneša trešajā pirmdienā 

no plkst. 9.00-10.00 Nagļu pagasta pārvaldē 

iedzīvotājus pieņem deputāts Monvīds Švarcs. 

Deputāti vienkārši mainās rotācijas kārtībā. Pēc 

Monvīda te brauks atkal kāds cits. Ja jums ir kā-

di ierosinājumi vai jautājumi, droši nāciet  runāt 

ar deputātu. Tāpēc viņi te ir, lai palīdzētu. 

Jūlijā mūsu tautas namā notika vēl nebijis 

pasākums – „Baltica 2015” koncerts. Sabrauca 

daudz viesu, sniedza skaistu koncertu, bet kauns 

par to, ka nebija pilna skatītāju zāle. Paldies 

visiem, kuri bijāt koncertā, līdz ar to ne vien 

bagātāki kļuvāt paši, bet arī cēlāt godā savu 

pagastu. Turpretī tukšās krēslu rindas liecināja 

par dažu  attieksmi pret savas tautas dziesmu.  

 Manuprāt, Zvejniekdiena pagastā jau ir 

kļuvusi par mūsu nacionālajiem svētkiem. Ne-

dēļa pirms tās gan bija grūta – darba apjoms mil-

zīgs, taču, pateicoties darbīgiem cilvēkiem, viss 

tika laikus paveikts. Es domāju, ka, veroties uz 

mūsu mērogiem un iespējām, svētki izdevās 

lieliski, tāpēc lielo paldies atkal godam ir nopel-

nījusi Inese Benjava. 

Tomēr ir jomas, kurās iedzīvotājam ir 

jāsaka bargi vārdi. Piemēram, 14. jūnijā speciāli 

pabraukāju pa pagastu, lai pavērotu, kā šādā tik 

svarīgā dienā ir izkārti valsts karogi. Pat pie 

dažas iestādes centrā karoga nebija! Kur nu vēl 

pie privātmājām! Tikai retais ar valsts karogu 

apliecina cieņu Latvijai. Uzskatu, ka karoga iz-
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kāršana gan valsts svētkos, gan  valsts sēru die-

nās ir katra pilsoņa pienākums.  

 Vēl viena svarīga lieta – ievērojiet māj-

dzīvnieku turēšanā drošības pasākumus! Šoreiz 

runa ir par suņiem. Kad jāiet gar centra kūtiņām, 

reizēm nudien pārņem sajūta, ka eju gar ie-

slodzījuma vietu – pilns ar suņiem! Lieli rejoši 

suņi! Šādu tēmu nemaz nesāktu, ja vien jau ne-

būtu tādu nepatīkamu notikumu, kad suns, spru-

cis vaļā no ķēdes, baida ļaudis. Nav taču nor-

māli, kad suns metas virsū cilvēkam! Suņu saim-

nieki: jūs esat brīdināti, tāpēc ar lielu atbildību 

izvērtējiet šo problēmu. 

Nagļu pagasta pārvaldes vadītājs  

Viktors Vasiļevskis 

 

„Iemīsim vasarā!” jeb uz riteņiem apkārt 
Nagļiem! 

 

  Bauda dzīvot pagastā, kur visapkārt 

ir skaista daba, sirsnīgi un atsaucīgi cilvēki, 

kur pat putni un dzīvnieki tevi sveicina katrā 

līkumā. 

 To visu mēs baudījām 17.maijā, kopīgā 

izbraucienā ar riteņiem apkārt Nagļu pagastam. 

Visi jau iepriekš tika brīdināti un arī pasākuma 

rītā vēlreiz atkārtoju, ka jebkurā posmā varēs 

izstāties, jo šis ir stipro brauciens – maršruts ir 

iespaidīgs – (pāri par 30 km!) un ved ne jau pa 

gludiem un asfaltētiem ceļiem, bet pa takām, 

meža ceļiem, dīķu dambjiem, ko vietām, kā 

vēlāk izrādījās, mums par godu bija svaigi sa-

rakājušas mežacūkas, lai, tad nu īsti pārbaudītu 

mūsu varēšanu. 

 Mūsu brauciens sākās 900 rītā pie slūžām. 

Maršruts bija Nagļi – Asnīnes 

– Silamala – Ļodāni – Zvej-

sala – Muiža – Tīrumnieki – 

Īdeņa – Nagļi. Bija sākumā 

plānots no Īdeņas tālāk braukt 

uz Gaigalavas pusi un tad pa 

Rēzeknes upes krastu at-

griezties Nagļos, bet šo marš-

ruta daļu nācās mainīt, jo 

upes krasts ir pārāk aizaudzis 

un ekstrēmo pārbaudījumu mums jau tā pietika. 

 Cilvēku sirds siltums, dāsnums un mīles-

tība nav nodalāma ne ar kādām robežām. Par to 

pārliecinājāmies iebraucot Asnīnēs, kur dzīvo 

mūsu cilvēki, lai arī pēc teritoriāliem sadalīju-

miem, viņi jau skaitās Rikavas pagastā, bet 

vienmēr viņi ir bijuši un ir MŪSĒJIE ar lielajiem 

burtiem, jo kā gan savādāk – Veronika un Aloizs 

Poči visos pasākumos ir visaktīvākie atbalstītāji 

( vai tie būtu baznīcas, kultūras, sporta, vai kādi 

citi pasākumi, viņi vienmēr atbalsta, kā varē-

dami). 

 Man šis brauciena rīts bija ļoti saspringts 

un nervozs, jo pasākuma organizatoram līdz pē-

dējam brīdim vēl kaut kas ir jāizdara, jāpaņem 

līdzi,  kaut ko nedrīkst aizmirst utt., utt. 

 Un tad piezvanīja Veronika Poča. Jau 

iepriekš bija sarunāts, ka viņa sestdienas rītā 

pabrauks mums pretī ar savu riteni un parādīs 

pareizo taku, kas ieved Asnīņu mežā, lai mēs 

neapmaldītos jau pašā sākumā. Piezvanījusi 

Veronika informēja, ka mums pretī pabrauks 

Aloizs, jo viņa pašreiz cep pīrāgus: “Atbrauciet, 

padzersiet tēju!” Es gan mēģināju iebilst, ka pēc 

15 -20 minūšu brauciena ēst nudien neviens vēl 

negribēs, taču tos “spārnus”, ko viņa ar savu 

zvanu man iedeva šim rītam, tos neviens un ne-

kas vairs nespēja “aplauzt” visas dienas garumā. 

Es sapratu, ka viss pārējais ir tikai tādi or-

ganizatoriski sīkumi, ka par to nav vērts tik ļoti 

iespringt, jo galvenais ir visi šie cilvēki, kuri 

gatavojas braucienam gan kā dalībnieki, gan kā 

sagaidītāji, atbalstītāji, pārsteigumu gatavotāji, 

jo šī diena katram iesaistītajam ir svētki. 

 Paldies, Vera un Aloiz! Karstas pankū-

kas, pīrāgi un kūpoša tēja jūsu mājas lapenē bija 

īsti laikā, jo dažam tieši šis rīta posms šķita vis-

grūtākais, jo organisms vēl nebija pieradis pie 

slodzes. 

     Savukārt ļodānieši mūs sagaidīja gluži kā 

kāzās - ar goda vārtiem, pārbaudījumiem, šovu 

un cienastu. 

 Mīļie un sirsnīgie ļodānieši! Paldies jums 

par atraktīvo sagaidīšanu! Jūsu bērzi, ar kuriem 

izpušķojāt mūsu tehniskās palīdzības pavadošo 

mašīnu, nu jau mūsu braucienam piešķīra arī 

svētku noformējumu. Pārbaudījumiem bagāts 

bija posms no Ļodāniem uz Zvejsalu – tur 

pacentušās bija mežacūkas. Dabas skaistums un 

putnu dziesmas neļāva padoties nogurumam, kas 

dažiem sāka jau uzmākties. Un te jau atkal pretī 

Zvejsala ar savu gleznaino skatu! 

 Viesmīlīgi tikām sagaidīti mākslinieka 

Osvalda Zvejsalnieka dzimtajās mājās, kur ap-

skatījām gan viņa mājas, kurās jutāmies kā 

muzejā, gan izveidoto muzeju “Zvejsalas klāvs”. 

Cik neaprakstāmi skaista ir tulpju pļava Zvej-

salās pie mākslinieka mājām! Nav brīnums, ka, 

dzīvojot tik skaistā vietā, šādās mājās, cilvēks 

kļūst par mākslinieku! Tik daudzi no vietējiem 

šeit nebija vispār bijuši. Paldies Osvaldam par 
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šādu iespēju baudīt mākslu riteņbrauciena 

atpūtas laikā! 

 Ļoti pārsteidza Andrejs Mālnieks ar savu 

gida talantu, par kuru līdz šim pat nenojautām. 

Paldies Andrejam par interesanto ekskursiju pa 

Zvejsalu, stāstījumu par Zvejsalas vēsturi, Zvej-

salas ozoliem! Andris svētdienas rītā šurp bija 

atbraucis no Varakļāniem ar nolūku, lai mūs 

bagātinātu un iedvesmotu doties tālāk un izzināt 

sava pagasta vēsturi, jo var jau braukt garām 

vietām, kokiem, vienkārši priecājoties, cik 

skaisti, bet, ja to visu vēl pavada interesants stās-

tījums, tad tas ir īsts baudījums. Tas viss ie-

dvesmo! 

       Uzbraucot Muižas kalnā, kur beidzas 

līdzenā ainava, visapkārt zaļo skaisti apstrādāti 

lauki, tālumā spoguļojas dīķu ūdeņi un turpat vēl 

dzirdama dzeguzes balss – fantastika! 

 Daba mūs pārsteidza katrā līkumā. Ie-

braucot Tīrumniekos un nogriežoties no lielā 

ceļa, mēs ikdienā pat nenojaušam, cik tur ir 

skaisti. Nezinu, vai pa priekšu braucošie – stei-

dzīgie, pamanīja, bet mēs, aizmugurē palikušie, 

un dabas skatus baudošie, nespējām novaldīt 

sajūsmas saucienus. Vienu brīdi nodomāju – 

gluži kā mūsu Otīlijas gleznas! Tagad ir skaidrs, 

kāpēc mūsu pagastā ir tik daudz mākslinieku. Un 

šoreiz nav svarīgi, kādā veidā, kurš rada savus 

darbus, galvenais, ka tie visi ir skaisti un gau-

mīgi, jo pati daba paraugus ir izvietojusi vis-

apkārt. 

 Un tā nu mēs tādi iedvesmoti, smaidoši 

un jau noguruši iebraucām Īdeņā, kas vienmēr 

pārsteidz ar savām ainavām, cilvēkiem, stās-

tījumiem. “Zvejniekos” pie Annas un Jāņa Ma-

cāniem mūs jau gaidīja karsta zivju zupa, de-

siņas, kliņģeris u.c. labumi, bet mēs uz galda vēl 

salikām līdzi iedotos labumus, ko gādīgās saim-

nieces gan Asnīnēs, gan Ļodānos ievīstīja līdzi. 

Zupas vārīšana jau arī izvērtās kā viens liels 

kolektīvs pasākums. Kāpēc es vienmēr uzsveru, 

ka pie mums ir paši labākie un atsaucīgākie cil-

vēki? Tas tiešām tā ir! 

 Jo, tikko ieminējos Macāniem, vai mēs 

nevarētu pie viņiem atpūsties un paēst pus-

dienas, tā uzreiz jau saņēmu laipnu uzaici-

nājumu. Kad sāku šaubīties, kādu zupu vārīsim – 

skābeņu (kas salasīs tik daudz skābenes?) vai 

zivju (kur zivis dabūsim, kas sponsorēs?), Anna 

uzreiz nolēma:”Mēs varam zivis sagādāt un jūs 

uzņemt.” Man atlika tikai apsolīt palīgus visos 

virtuves darbos. Var jau domāt, ka viss notiek kā 

uz burvju mājienu, un lietas pašas sakārtojas: 

viens paķer līdzi burkānu grozu, cits kartupeļu 

maisu, cits pieceļas agrāk, lai dabūtu un notīrītu 

zivis, kāds to visu nogādā no punkta A līdz 

punktam B, vēl daži ziedo savu brīvdienu, lai 

mums viss izdotos, bet tie taču ir mūsu pašu 

jaukie cilvēki! Paldies Macānu ģimenei, Vitā-

lijam Lūsim, manām skolas meitenēm – Leon-

tīnai Lūsei un Maijai Dzenei, Pēterim Toc-Ma-

cānam par to, lai atpūta un pusdienas būtu laicīgi 

nodrošinātas! 

 Kamēr atpūtāmies un baudījām pusdie-

nas, lielais Lubāns mūs brīdināja, ka tuvojas 

lietus, tāpēc, īpaši nekavējoties, devāmies at-

pakaļ uz Nagļiem. Tomēr braukt pa lielu un sen 

zināmu ceļu visiem šķita neinteresanti un 

pagrieziens uz Zūsoru aicināt aicināja apskatīt 

un iepazīt meža celiņu un taku vilinošos līklo-

čus. Un tad tikai sākās! 

 Šis bija visjautrākais mūsu ceļojuma 

posms! Žēl, ka to neizbaudīja visi dalībnieki, jo 

dažs pārguris tika nogādāts mājās ar mašīnu, cits 

klusībā, pārliecināts par savu taisnību, devies 

Nagļu virzienā un veiksmīgi izbraucis caur Vo-

sorōju, bet mūs – lielāko brauciena dalībnieku 

daļu, vilināt vilināja nezināmie meža ceļu labi-

rinti. Un, lai arī dažam sākotnēji šķita: ”Jā, tas ir 

īstais, pa šo es bērnībā gāju uz Nagļu skolu!” 

tad, pabraucot pāris kilometrus, ceļš vairs ne-

šķita tik pazīstams, drīz kļuva šaurs un neiz-

braucams, kamēr pavisam beidzās. Arī modernās 

tehnoloģijas vairs nespēja palīdzēt – navigācijas 

vēstīja, ka esam nekurienes vidū. Mēs, sadalī-

jušies mazos bariņos, mēģinājām atrast īsto un 

pareizo ceļu no Īdeņas uz Nagļiem. Tas viss bija 

fantastiski! Līdz ar šiem maldu ceļiem mūsu 

maršruts kļuva garāks par vēl vismaz 10 km, un 

tagad mēs droši varējām apgalvot, ka esam vei-

kuši velomaratonu, jo vidēji kopējais maršruta 

garums sanāca 45 km. 

 Piemēram, Danielam Bikovskim no Gai-

galavas pagasta nobrauktais ceļa garums bija  

apmēram 60 km, jo viņš jau no rīta atbrauca no 

Gaigalavas pagasta Garančiem ~ 8km līdz 

Nagļiem un atpakaļ atkal tie paši 8 km. Mūsu 

braucēji – dalībnieki bija vienkārši apbrīnojami, 

jo neesam jau trenēti sportisti, bet visdažādāko 

vecumu Nagļu cilvēki. Pārsteidza Staņislavs Ca-

kuls, kurš savos 80 gados kā tāds jauneklis tu-

rējās brauciena pirmajās rindās, arī mazie brau-

cēji pierādīja, ka mums nākotnē būs savi olim-

piskie čempioni, jo Sibilla Ķezbere savos 8 ga-

dos ar mazo ritenīti nobrauca pa šiem bezceļiem 

pāri pār 30 km, arī Raivis Zvejsalnieks, kuram ir 
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5 gadi, nobrauca no Tīrumniekiem līdz Īdeņai un 

ar vislielāko iedvesmu sāka atpakaļ ceļu, taču 

sākoties meža ceļiem, mēs viņu pierunājām tur-

pināt maršrutu mašīnā. Raivja māsa Laumiņa (3 

gadi) pievienojās braucienam mammas riteņa 

sēdeklītī, taču svaigais gaiss un putnu dziesmas 

mazo ieaijāja, tāpēc kopā ar māmiņu Līgu nācās 

atgriezties mājās. 

 Paldies Dainim Rutulim, kurš no rīta de-

va mums iedvesmojošu starta signālu, jo ne-

viens nespēja noticēt, ka tas nebija starta pistoles 

blīkšķis, bet gan plīstoša riteņa riepa! Tā plīsa 

tieši tajā brīdi, kad teicām: “Aiziet!” Žēl, ka 

Dainis nevarēja turpināt ceļu, bet viņš jau savu 

lielo entuziasmu bija pierādījis, atbraucot no rīta 

uz Nagļiem no Īdeņas 10 km, lai sāktu braucienu 

tieši Nagļos. Mēs visi zinām, ka Dainis būtu no-

braucis visu lielo braucienu, tikai šoreiz pievīla 

velosipēds.  

Esmu bezgala pateicīga visiem, visiem, 

kas piedalījās. Arī paši braucēji ir lepni par savu 

varēšanu, par piedzīvojumiem bagāto dienu. 

Mēs visi vēl vismaz nedēļu pavadījām tādā 

pacēlumā, ka šķiet esi vismaz par metru no 

zemes pacēlies lidojumam. Paldies Dieviņam par 

labo laiku, jaukajiem cilvēkiem un piedzīvoju-

miem, paldies, ka sūtīja dzeguzi mūs pavadīt 

ceļojumā, lai arī tad, kad apmaldījāmies, viņa 

vēstītu, ka viss būs labi, tepat vien jau esam! Nu 

mēs esam iedvesmoti jauniem izbraucieniem! Ir 

visdažādākās idejas par maldīšanos Īdeņas mežā 

ar kontrolpunktu meklēšanu, daži jau velk no 

šķūnīšiem ārā vecos neejošos mopēdus, lai 

atgrieztu tiem jaunu dzīvību kopīgā izbraucienā. 

 Idejas ir visdažādākās un, galvenais, ka ir 

atbalstītāji, kuri gatavi doties jaunos piedzī-

vojumos. Var atrunāties ar dažādiem darbiem, ka 

nav laika utt., bet šie piedzīvojumi ir tikai 

mūsējie, un, ja tie vēl notiek labā kompānijā un 

vēl ar pārbaudījumiem, tad tas lieliski vieno cil-

vēkus. Mums tas izdevās! 

Nagļu pagasta sporta metodiķe 

 Inese Benjava 
 

Gaidīti bibliotēkā 
 

…”Tu atnāci ar vēju 

Pajukušos matos, 

Smaidā vasaru atnesdams līdz. 

Nevajag, nevajag rudens vēl bīties- 

Saulei pretim vasara vijas 

Un nebeidz vēl vīties. ” 

 Tā saka Maija Stepēna savā dzejas grāmatā 

„Mūzika tumšzilā naktī”. 

Baudot vēl pēdējo vasaras mēnesi, ie-

lūkosimies arī I.Baueres „Ne zelts, bet putekļi” 

1.grāmatas „Mācītājs un viņa dēls”, Fr. Erm-

leres „Jūgenda pasāža”, Vika „Santamonika, 

Arhangeļskas apg.”, Ē. Kūļa „Vecīt , bez ko-

mentārie…”. 
Vecākiem ļoti noderīga K. fon der Gate-

nas grāmata „Izskaidro man!”, 100 īsti bērnu 

jautājumi par kutelīgu tēmu. 

„Kauri koka ēnā” S. Larkas jaunās , aiz-

raujošās Jaunzēlandes triloģijas 2. grāmata, kas 

turpina romānā „Maoru zelts” aizsākto stāstu. 

Jau ziemā vērtējāt S.Simukas 1.grāmatu 

„Sārta kā asins”, kuras varoņi turpina savu dzīvi 

2.grāmatā „Balta kā sniegs” un 3. „Melna kā 

ogle”. 

Jautrs un aizraujošs ir J.Jūnasona romāns 

„Simtgadnieks, kas iekāpa pa logu un pa-

zuda”. Romāns „Laurus”, ko sarakstījis J. Vo-

dolazkins, ir veidots kā svētā dzīves apraksts un 

aprakstītie notikumi risinās 15.gs.  

Esiet uzmanīgi, ja R. Falkas krimiķi „Nū-

deļu blūzs” lasīsiet sabiedriskā vietā! Jūs neva-

rēsiet atturēties no skaļiem smiekliem un ar to 

piesaistīsiet apkārtējo uzmanību. 

„Kāzas Hardingsholmā” ir I. Lindstrē-

mas mīlas stāsts no Zviedrijas. Vietām komiska 

vai skumju un rūgtuma pilna J. Škvorecka 

grāmata „Cilvēka dvēseles inženiera stāsts” ir 

brīnišķīgs pētījums par cilvēka vietu pasaulē. 

Vl. Sorokina romāns”Putenis” vēsta par 

lauku daktera Garina ceļu pie slimniekiem pute-

nī . Zelta laikmeta  romāns Lietuvas literatūrā ir  

R. Granauska  „Migla virs ielejām”. A. Makins 

savā romānā „Sieviete, kura gaidīja” iztirzā 

sievietes un vīrieša netveramās attiecības, 

cilvēka un laikmeta sarežģītās saites, ziemeļu 

dabas skarbo skaistumu. L. Lehtolainenas ro-

māns „Viņas ienaidnieks” ir otrais sērijā par 

Marijas Kallas izmeklētajiem noziegumiem. 

Ceru, ka jums sagādās aizraujošus  

brīžus, lasot Rūtas Šepetis romānu „Papīra 

sapņi”, M.Kīzas „Šarmantā vīrietī iemīlēties 

nedrīkst”, L.Moriartijas „Mana vīra noslē-

pums”, Dž. Devero „Šampanietis brokastīs”, 

N. Robertsas „Kolekcionārs”. 

Rokdarbniecēm noderēs senā un modernā 

pērlīšu adīšanas tehnika D.Nastevičas 115 orna-

mentu paraugu grāmatā „Adīti mauči”. 

grāmatā „Gumiju prieki”, bet saistoši 

stāstiņi un noderīga informācija grāmatās 

„Bebrēns un citi dzīvnieki pie upes”, „Pūcīte 
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un citi nakts dzīvnieki”, M.Runguļa mīklu 

panti „Māja, kas dūc”. 

Bibliotēkas krājumā ir arī vairāki perio-

dikas izdevumi: „Ieva”, „Ievas Veselība”, „Ievas 

Stāsti”, „Ievas Māja”, „Praktiskais Latvietis”, 

„Dari Pats”, „Ilustrētā Vēsture”, „Čaklās Ro-

kas”, „Ir”, „Rēzeknes Vēstis”, „Lata Romāns”. 

Var ņemt uz mājām. 

Lai jums izdodas viss iecerētais! 

Bibliotekāre Veronika Volka 

 

„Skreine” dzied! 
 

 Mūsu „Skreinei” šī vasara dāvāja gan 

daudz rūpju, gan daudz prieka. Ansamblim nā-

cās biežāk sanākt kopā, lai kārtīgi iedziedātos 

lielajiem folkloras koncertiem. 

 Jūnijā kopā ar vairākiem novada kolek-

tīviem “Skreine” dziedāja Dricānos. Savukārt 

17. jūlijā – Rīgā! Svētku organizatori biaj ļoti in-

teresanti izdomājuši sadziedāšanos Rīgas kanāla 

abos krastos pie Nacionālā operas teātra. Vienā 

krastā dziedāja Kurzeme, Zemgale, Vidzeme un 

Rīga, bet otrā – Latgale un Sēlija. Latgales kras-

tu vadīja Rasma Igaune. Skanēja vareni! Rīga 

dimdēja skaistajās latviešu un latgaliešu dzies-

mās. 

 „Skreinei” jāsaka liels paldies, jo, patei-

coties viņu darbam un uzņēmībai, arī Nagļu bal-

sis kuplināja lielo sadziedāšanos Rīgā. Īpašs 

paldies „Skreines” vadītājai Venerandai Rimšai! 

 
„Skreine” steidz uz kanālmalu Rīgas centrā. 

 

„Baltica – 2015” Nagļos 
 

 Šogad Latgalei liels prieks, ka “Baltica” 

dižkoncerts notika Rēzeknē. Arī tiem pagastiem, 

kuros darbojas folkloras kopas, nācās uzņemt 

vieskolektīvus no Latvijas malu malām. 

Nagļos šoreiz viesojās „Isnauda”, „Talsi” 

un „Vilcenes”. 

Ludzas puses ļaudis – folkloras kopa “Is-

nauda”, vadītāja Ināra Mikijanska – Jakupāne, 

savās dziesmās cildināja darba tikumu, apdzie-

dāja jumīti.  

Rīgas „Vilcenes”, vadītāja Ieva Kalniņa, 

izdziedāja sievietes mūžu. Ļoti liriski, arī smel-

dzīgi. Sirsniņā aizķērās kādas senas dziesmas 

vārdi ar šādu domu, ka, dod, māmiņa, pūrā cik 

gribi, taču ne nieka neiedosi, ja Dieviņš nepalī-

dzēs. 

Talsu ļaudis bija viskuplākajā skaitā – ap 

30! Un vēl lustīgie muzikanti! Folkloras kopu 

„Talsi” un tautas mūzikas grupu „Tals’ trimiš’ ” 

vada Lija Dunska. 

Kurzemnieki mums likās īpaši smaidīgi, 

draudzīgi, humora pilni. Un viņu savdabīgā 

valoda! 

Jau iepriekš tika nolemts, ka ciemiņi ir 

jāiepazīstina ar sava pagasta gan amatnieku, gan 

kulināro mantojumu. 

Lielajā zālē rokdarbu izstādi skaisti 

iekārtoja Māra Pastare. Paldies Mārai! Viesi 

priecājās par Rutas Brences lielajiem tambo-

rētajiem galdautiem, par Vladislava Mežuļa 

austajiem darbiem, par Marijas Kunčerovas 

austajiem lakatiem un tamborētajiem saules-

sargiem, par Otīlijas Spridzānes gleznām. Smal-

kas rotas piedāvāja Inta Tropa. Ar interesantiem 

darbiem viesus iepriecināja arī Veronika Poča, 

Elza Zepa un Marija Tjuša.  

Zāli skaistās ziedu kompozīcijās šoreiz 

ietērpa Elza Zepa un Pārsla Kunčarova. Izska-

tījās skaisti un koši. Paldies Elzai un Pārslai! 

Arī kulinārais mantojums bija bagātīgs. 

Ko tad likām galdā ciemiņiem? Protams, ka tik-

ko kā žāvētas karpas! Un pīrāgus! Kas gan var 

būt gardāks par Zinaīdas „žagariņiem”, Amālijas 

„bizēm”, Tropu Veronikas melleņu plātsmaizi, 

Paulīnas un Poču Veronikas speķrausīšiem, Intas 

Tropas pīrādziņiem!  

Volku Veronika sasēja lielu siera rituli. 

Siers viņai vienmēr izdodas lielisks. Ēdāji to ļoti 

slavēja. Paldies Veronikai! 

Liels paldies visām čaklajām saimnie-

cēm! Paldies zivju kūpinātājam Aivaram Jau-

dzemam. Paldies galda klājējām Maijai Dzenei 

un Marijai Vasiļevskai. Paldies Viktoram Vasi-

ļevskim, Aijai Orenītei, Venerandai Rimšai, 

Broņislavai Orenīšai un Arturam Peckam. 

Gatavošanās svētkiem ir gara un sa-

springta, bet paši svētki uzmirdz, uzdzirkstī un 

izskan kā viens brīnumjauks mirklis. Tagad, pat 

pēc garāka laika, dzirdēt labas atsauksmes par 
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Nagļiem, ka ļoti viesmīlīgi uzņēma, ir tik patī-

kami...  

 

 

 
 

Sveicam jaunlaulātos! 
 

   Esi ar manām plaukstām,  

   Es ar Tavējām būšu.  

   Pasildi manus pirkstus  

   Mirklīti.  

   Stundiņu.  

   Mūžu. 

 

Mīļi sveicam kopīgo dzīves ceļu sākot  

Jāni Toc-Macānu un Dainu Filipenko,  

Juri Olesovu un Danu Podiņu!  

 

 
 
 

Sveicam ar bērniņa dzimšanu! 
 

Bērnam debesis ir par lielu,  

Lai tajās ko iezīmētu, 

Bet bērnam debesis ir par mazu, 

Lai visus sapņus 

Tur saliktu rindās... 

 

 Ar dēliņa Rituma  piedzimšanu svei-

cam Maiju un Staņislavu Leimaņus! 

Ar dēliņa Valtera  piedzimšanu 

sveicam Līgu un Juriju Jesko! 

Ar meitiņas Līvas piedzimšanu 

sveicam Līgu un Valdi Zvejsalniekus! 

 

 
Gods būt saimniekam! 

 

 Šis gads jau ieripojis rudens pusē nav 

vairs aiz kalniem jaunais. Novada pašvaldība at-

kal ir izsludinājusi aicinājumu pieteikt pre-

tendentus jaunam konkursam „Rēzeknes novada 

uzņēmums - 2015”. Pretendentus līdz 1.sep-

tembrim var izvirzīt gan iedzīvotāju kon-

sultatīvās padomes, gan citas institūcijas, kā arī 

jebkurš iedzīvotājs. 

 Pavasarī Latgales vēstniecībā „GORS” 

notika Rēzeknes novada Uzņēmēju diena un 

konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums – 2014” 

laureātu godināšana. Novada pašvaldība šādu 

konkursu organizēja jau trešo gadu, lai veicinātu 

uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, 

teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti.  

 Prieks, ka nominācijā „Gada jaunais uz-

ņēmums” apbalvoja Nagļu pagasta z/s „Atvari” 

īpašnieku Sandri Paplavski. Viņš ir izveidojis 

gaļas šķirnes liellopu ganāmpulku. Apsveicam! 

 
Attēlā: Sandris Paplavskis kopā ar sveicējiem. 
 

 Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras 

pārstāve par veiksmīgu sadarbību izteica pa-

teicību un sveica z/s „Krāces” īpašniekus Daci 

un Aigaru Stikānus. 

 

Nagļi top skaistāki 
 

 „Kā jūs Nagļos svinēsiet 4. maiju?” man 

uzprasa novada domē. Steigā attraucu: „Nekā!” 

Jo domāju, ka nav jēgas rīkot pasākumu, ja tautā 

nav svētku noskaņas. Patiesībā šie svētki noteikti 

ir jāsvin. Domāju, spriedu, līdz nāca apgais-

mības mirklis – mēs izdarīsim kaut ko skaistu 

savam pagastam! Mēs iestādīsim kociņus tur, 

kur ūdenssaimniecības darbos viss tika pamatīgi 

izrakņāts. Pagasta pārvaldes vadītājam Viktoram 

Vasiļevskim šī iecere ļoti patika. Viņš sarūpēja 

divas mazas eglītes. Valentīna Taukule atnesa 

dažus tūju stādiņus. Savukārt dažādu šķirņu ce-

riņi nāca no Drabākiem, no Ļodāniem un tepat 

no Lazdauniekiem. 

 Afiša aicināja: „Nāciet stādīšanas talkā!” 

Dažs tikai pasmīnēja, novīpsnāja – kas tad te 

nāks! Tak atnāca! Tik daudz talcinieku atnāca! 

Visi kopā iestādījām ceriņu aleju un dekoratīvos 

kociņus.  

 Ceriņus un hortenzijas stādījām Elzas Ze-

pas vadībā. Elza, būdams augsti izglītots agro-

noms, ir ļoti zinošs cilvēks augkopībā. Viņai pa-

šai pieder skaistu un neparastu augu kolekcija. Ir 

patīkami, ka Elza vienmēr dalās pieredzē ar sa-
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vām zināšanām, vienmēr palīdz. Liels paldies 

Elzai! 

 Savukārt skujeņu stādīšanas mākslu rā-

dīja Valentīna Taukule. Bauda bija vērot Valen-

tīnas darbu – ceļos nometusies, kā ar glāstīšanu 

ieglāsta mazo nobijušos stādiņu lielajā zemē. Un 

pastāsta, un parāda, kā pareizi jādara. Valentīnai 

arī ir bagāts zināšanu pūrs košumaugu jomā – to 

liecina viņas pašas ziedošais dārzs. 

 Kad darbs bija galā, devāmies iekšā klu-

bā, kur visi kopā ļoti pacilātā omā nodziedājām 

valsts himnu un sēdāmies pie svētku galda. 

Pagasta pārvalde bija sarūpējusi lielo svētku 

kliņģeri. Dažas saimnieces bija sacepušas mīks-

tas plātsmaizes un pīrādziņus. Vārdu sakot – 

svētku mielasts sanāca bagātīgs. Un nu vēl pār-

steigums: ietraucas Pastaru Māra ar deserta šķī-

vīšiem: „Patriotiskā želeja!” Kas to būtu domā-

jis! Cik skaisti! Sarkanbaltsarkans želejas gaba-

ņš ar saldo mērcīti! Gan vizuāli burvīgs, gan gar-

šīgs. Atliek vien atkal apbrīnot Māras izdomas 

lidojumu. Paldies Mārai! 

 Nolēmām, ka šo skaisto tradīciju – stā-

dīšanu pagasta centrā, ievērosim katrā 4. maijā. 

 Mēdz teikt, ka no kļūdām mācās. Šajā 

pirmajā talkā bija dažas organizatoriskas nepil-

nības. Izrādās, ka jau iepriekš ir jāplāno vietas, 

kur tieši stādīsim. Arī turpmāk noteikti lūgsim 

Elzas, Valentīnas un Pārslas padomus, jo no 

viņu prasmīgajām rokām viss zeļ un zied. Lai 

zied un kļūst vēl skaistāks mūsu pagasts! Lai 

zied mūsu Latvija! 

 
Attēlā: lielās stādīšanas mirklis. 

Anna   
 

Atvadu vārdi Leontīnai 
 

Skumja ziņa pāršalca pagastu – mūžībā 

aizgājusi Leontīna Broka... Daudzi viņu vaigā 

pat nepazina, taču pazina viņas gaišumu un 

labestību, kas pārpārēm plūda no viņas rakstiem 

„Nagļu Vēstīs”. Avīzē parasti mēdz publicēties  

iestāžu vadītāji, tikai retumis kāda privātpersona 

uzdrošinās izpausties rakstot. Leontīna uzdro-

šinājās. Vienkārša lauku sieviete, apveltīta ar 

trauslu jūtīgu dvēseli, ar humora dzirksti, ar spē-

ju saskatīt Dieva darbus gan dabā, gan ļaudīs. 

Tik daudz labu vēlējumu decembra avī-

zēs! Tik daudz tēlainu rakstu dabas brīnumiem! 

Tik daudz pamācošu, iedvesmojošu vārdu! Vai 

mēs tos spējām sadzirdēt, uzklausīt? 

Leontīt! Tu šo vasaru baudi jau debesu 

dārzos. Aizlūdz Dieviņu, lai atver mūsu acis, 

mūsu sirdis pašām svarīgākajām lietām! 

Lūk, Leontīnas Brokas vārdi 2009.gada 

aprīļa avīzē: „Aprīlis ir atvēris durvis. Plašajā 

pavasara priekšnamā vietas pietiek visiem. Visi 

ir aicināti ienākt. Arī tie, kuriem liekas, ka dzīvē 

viss jau ir bijis. Rūgtuma pilnie, vientuļie, ne-

spēcīgie un ticēt pagurušie. Mēs visi esam kaut 

mazliet ziedēšanas gaidās...  

Lai zied puķes! Lai saulainās krāsās, 

labās domās un darbos dvēsele zied!” 

Leontīnas Brokas vārdi 2012. gada feb-

ruāra avīzē: „Dzīve sastāv gan no skumīgiem, 

gan arī no labiem un priecīgiem notikumiem, ti-

kai mēs, savas ikdienas rūpēs un darbos iegri-

muši, neprotam novērtēt to labāko, kas atnāk pie 

katra no mums: te labu vārdu pasaka kaimiņš, te 

tu pats esi palīdzējis kādam nabadziņam. Mēs 

pārāk iegrimstam ikdienas rūpēs, bet būtu jādo-

mā, ka šodien esam te, bet varbūt pavisam drīz 

jau būsim mūžībā...” 

 
Dārza svētki Asnīnēs 

 

 „Rītava” turpina savu jauko tradīciju – ik 

vasaru Mariju vārda dienā svin dārza svētkus.  

Šoreiz savā burvīgajā dārzā viesus laipni 

uzņēma Veronika un Aloizs Poči. Zinājām, ka 

Poči ir krietni saimnieki, bet, ka tik ļoti jūtama 

kārtīga saimnieka roka, nu ļoti patīkams pār-

steigums. Briestošo ābolēnu smagums ābeles ne-

nogurdina – katram zaram nolikts ērts atspaids. 

Ogu krūmi applēsti. Saimniecības ēkas staltā un 

kārtīgā izskatā. Vīriešu pasaulei – tehnikai, 

dzelžiem, elegantajā pagalmā nav vietas, tiem ir 

domāta kūtspakaļa. Pagalmā ir vieta ziediem, 

skaistām lietām, ērtai lapenei.  

Šķiet, Veronikas bagātīgais puķu dārzs 

smaida. Kā nu ne! Katra puķe aprūpēta, ap-

mīļota. Katrai dobē atrasta ērtākā vieta. Itin ne-
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viena zieda dvēselīte nenīkst aizkaltušā pu-

ķpodā.  

Viesi staigā pa dārzu, priecājas par zie-

diem, bauda Asnīņu mieru un īpašo auru. Jā, 

ziedošais pagalms liecina, ka sētā rosās kārtīga 

saimniece.  

Paceļu skatienu pāri pagalmam – viļ-

ņojoši labības lauki. Uz kuru pusi veries, visur 

līgojas druvas. Iespējams, ka taisni šis faktors 

rada mieru, stabilitātes sajūtu. Pasaules ar savu 

praidošanos un bruņošanos te nav, te ir svēt-

svinība – maizīte aug... 

Zinājām, ka Veronika ir lieliska saim-

niece, taču, ka tik lieliska – tas viesiem atkal bija 

pārsteigums. Atveras Poču nama durvis un Ve-

ronika steidz uz lapeni ar prāvām paplātēm, 

kurās gozējas jaunie kartupīši, rotājušies ar 

spožiem krējuma vaidziņiem un diļļu ūsiņām, 

gan maigas apaļas kotletītes. 

Tikko „Rītavas” saime saka lielo paldies 

par sātīgajām un gardajām pusdienām, jau 

Veronika ar citām paplātēm klāt – saldais kā-

rums ar pašu dārza avenēm! 

Staigājot pa Poču skaisto sētu, rodas 

visādas pārdomas. Kad pašai jau pāri 50, reizēm 

iešaujas prātā doma: kā tad būs, kad pensijas 

gadi atsteigsies? Nu atbilde skaidra – tās būs tik 

piepildītas dienas, jo taisni tad atliek laiks dzīvot 

vairāk harmonijā ar sevi, ar dabu. Kad bērni jau 

savās dzīvēs, tad vairāk vari  izpausties ziedos, 

rokdarbos, pašdarbībā. Vari vairāk iepriecināt 

citus, vairāk novērtēt un priecāties par savu ģi-

meni. Vairāk laika var atvēlēt pateicības lūg-

šanām Dievam. Ir laiks ilgas garas stundas dar-

boties, lai savi īpašumi ir patīkami gan sev, gan 

citiem. 

Vēlāk, kad jūsmoju par Asnīņu sakoptās 

sētas idilli, par strādīgumu, man iebilst, ka šāds 

liels darbs tak naudu nenes. Jā, piekrītu, naudas 

nevienam nav par daudz. Bet ne visu var no-

pirkt: nesteidzīgus rītus, rimtus novakarus. Sava 

izlolotā dārza smaidus. Mīļotā cilvēka tuvumu... 

Anna  

 

Sportojām Stoļerovā! 
 

31. jūlijā Stoļerovas pagastā notika nova-

da pašvaldības darbinieku sporta spēles. Lai arī 

mūsu pagasta štatos ir vairāk kā 20 darbinieku, 

tomēr no viņiem komandu (6 cilvēku sastāvā)  

sporta metodiķei Inesei Benjavai savākt ne-

izdevās. Cits aizbildinājās ar atvaļinājumu, citam 

ieplānoti savi pasākumi, savukārt gados vecākie 

darbinieki visai pamatoti sargājas izdarīt pārāk 

straujas kustības, lai nekaitētu veselībai. 

 Pateicoties atsaucīgiem jauniešiem – 

Andrim Grišānam, Aijai Macānei, Jolantai 

Zvejsalniecei un Edgaram Peckam – komanda 

izdevās lieliska! No pagasta darbiniekiem star-

tēja tikai Inese Benjava, Andrejs Mālnieks un 

Viktors Vasiļevskis. 

 Sporta svētku tēma - „Pirāti Stoļerovā”. 

Ak, pasaulīt! Kādos tērpos, kādos interesantos 

tēlos iejutās dalībnieki! Visi tik radošas izdomas 

bagāti! Visīstākie pirāti, jūrnieki, nāras! 

Katrai komandai bija uzdots rādīt priekš-

nesumu triju minūšu garumā. Inese Benjava 

veiksmīgi apspēlēja bēgļu tēmu – tādi jau esot 

Nagļu pagastā un daži pat kļuvuši par pirātiem 

Lubāna ezerā. Pie tam pamanījušies saņemt 

gūstā ka ķīlniekus aktīvākos ezera zvejniekus 

Macānu un Vasiļevski! Gods un cieņa Pizānes 

kundzei, kura neliedzās dot izpirkšanas maksu 

par saviem darbiniekiem. 

Lai arī novada darbinieku sporta spēlēs 

dominē atraktivitāte un humors, tomēr izveicība, 

spēks un veiklība šoreiz bija ļoti vajadzīga. Pie-

mēram, komandām bija tāds uzdevums: kurš vis-

ātrāk ar ūdeni pielies 40 litru kannu. Pēc ūdens 

bija jānojož pa dažiem pakāpieniem līdz ezeri-

ņam, bet spainis – caurs! Vismaz 16 prāvi cau-

rumi dibenā. Precīzāk – kā siets. Piesmeļot pilnu 

un steigšus nesot, vēl plaukstu pašaujot apakšā, 

kādu litru izdevās uznest. 

Vēl kāds interesants uzdevums – trāpīt ar 

šautriņu vējā plandošu balonu rindā: kurš vairāk 

uzspridzinās? 

Interesantas stafetes, iemaņas novusā, 

bumbošana gan grozā, gan vārtos – visumā inte-

sants sports! 

No visa pleca nācās pielietot spēku, kad 

sešatā bija jāvelk vieglais auto. Mūsējiem tas au-

tiņš ripoja diezgan aši! Savukārt akrobāta cie-

nīgu veiklību parādīja Macānu Aija – viņai nā-

cās noturēties uz ripojoša siena ruļļa. 

Izrādās, ka Andris Grišāns ir lielisks 

sprinteris, bet pagaro trasi bez lielas piepūles 

noskrēja Viktors Vasiļevskis. 

Lai arī novada domes pārstāve Elvīra 

Pizāne uzsvēra, ka galvenais ir nevis uzvarēt, bet 

piedalīties, tomēr, ai, kā gribējās arī mūsējiem 

kādu godalgu. Kaut arī medaļas šoreiz saņēma 

bērzgalieši, strūžānieši un stoļerovieši, mūsu 

komanda jutās tīri apmierināta ar savu 9. vietu 

17 komandu konkurencē. 
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Mūsu puses ļaudis startēja ne vien Nagļu 

komandā. Piemēram, Jānis Volks un Inga Zapā-

ne sparīgi darbojās novada administrācijas ko-

mandā, savukārt Sandra Kalniņa – novada so-

ciālo darbinieku komandā. 

Pavisam sacensības notika 12 veidos. 

Man visjocīgākā šķita pēdējā sacensība – 

„Saturies, priekšniek!” Uzdevums bija šāds: pēc 

pavēles – starts! – visai komandai  veikli jāsatver 

savs pārvaldes vadītājs, un, zibenīgā ātrumā 

skrienot, jānes līdz norādītajam mērķim. Tas 

izskatījās tik amizanti (lai gan es pat satraucos, 

ka tik mūsu Viktors neaizlido)! Mērķis – pagast-

nama kāpnītes, kur notika aša fotosesija. Pēc 

mirkļa nama durvis atvērās un pagasta pārvaldes 

vadītāju laipni aicināja iekšā plecīgs pirāts (Sto-

ļerovas pagastvecis Vitālijs Muravjovs!), lai uz-

cienātu ar kūpinātu Rāznas zuti. 

Mūsu pagasta pārvaldes vadītājs jutās 

lepns par Nagļu komandu – visi tik draudzīgi, tik 

saliedēti, tik pozitīvā garā! Savukārt komandas 

dalībnieki priecājās par Viktoru, jo viņš visus at-

balstīja, uzslavēja un piedalījās pats arī. 

Jāatzīst, ka sporta spēles Stoļerovā tika 

lieliski organizētas. Dienu pavadīt izdevās labi, 

interesanti. Jauki, ka novada dome ir ieviesusi 

šādu tradīciju. Paldies Monvīdam Švarcam un 

viņa domubiedriem! Saprotams, ka ne jau spor--

tošana ir galvenā. Galvenais ir kopā labi pa-

vadītais laiks, draudzība. Un nav svarīgi, vai tu 

esi deputāts, administrācijas pārstāvis vai pa-

gasta darbinieks – visi kopā jutāmies kā viena 

liela draudzīga saime. 

Anna   
 

Paziņojums 
 

 Rēzeknes novada pašvaldība ir īstenojusi 

projektu par publiskā interneta pieejamību ie-

dzīvotājiem, tāpēc arī Nagļu pagastā TN telpās 

ir izveidots jauns publiski pieejamais inter-

neta punkts. 

 Darbdienās varat izmantot datoru, kopētāju 

un printeri. Projekta ietvaros ir izveidota arī 

bezvadu interneta zona – wi-fi pie TN. 

  

 

Visādas ziņas 
 

 Visi, kuri šovasar devās uz pastu, izbrīnā 

apstājās – pie pašām pasta durvīm pa nelielu 

betona spraudziņu izlīdis un izaudzis varens (ap 

2m!) un cienīgs deviņvīruspēks! Šķita, ka viņš 

vēlīgi uzsmaida katram un dāsni dāvā pa riek-

šavai sava diženā spēka. Līdz kādā rītā pasta 

priekšniece Inese bija skumju mākta: „Mūsu lie-

lais draugs nolūzis...” 

☼  ☼  ☼ 
 Pavasarī nagleniešus priecēja Varakļānu 

bērnu mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Cik 

brīnišķīgi muzicēja jaunatne! Iedomājieties – ve-

sels orķestris spēlē kādu no pasaules visskais-

tākajām mīlas melodijām! 

 Atkal jāaizrāda, ka skatītāju gan varēja 

būt vairāk. Pie mums koncerti nenotiek bieži, tā-

ēc īpaši vērīgi jāseko afišai un jābūt klāt visur, 

kur tiekat lūgti. Tāds burvīgs koncerts kā pērlīte 

iemirdzina mūsu ikdienu un piepilda to ar sa-

jūsmu, gaišām emocijām. 

☼  ☼  ☼ 
 Kad Nagļos viesojās Baltinavas teātris ar 

izrādi „Antans i Anne”, aktierus ar svaigi cep-

tiem pīrāgiem iepriecināja Veronika Tropa un 

Paulīna Zvaigzne. Cik patīkami, ka Nagļos ir tik 

apsviedīgas un dāsnas saimnieces! Paldies Vero-

nikai un Paulīnai! 

☼  ☼  ☼ 
 Nagļos jau ierasta lieta redzēt skrejošu 

jaunekli. Vai lietus, vai saule – slaidais skrējējs 

vingrā solī turpina savu ceļu. Apsveicams fakts, 

ka jaunieši piekopj sportisku, veselīgu dzīves-

veidu. Un ne tikai. Milzīgs prieks ir kārtējo reizi 

laikrakstā lasīt izceltiem burtiem rakstītu tei-

kumu: „Tautas skrējienā visātrākais bija Andrejs 

Jesko no Nagļiem.” 

 Kad pamani Nagļu vārdu labā slavā ap-

vītu, sirsniņa nudien priekā iepukstas straujāk. 

Tāpēc pagasta ļaužu vārdā liels paldies tev, 

Andrej, ka ar savu sportisko garu un neatlaidību 

iedvesmo arī pārējos jauniešus un uznes Nagļu 

vārdu uz goda pjedestāla! 

☼  ☼  ☼ 
Bērnudārzā izlaidumu svinēja pieci bērni: 

Evelīna Tāraude, Evija Poča, Annija Čeire, Mar-

kuss Dāvids un Edgars Janovskis. 

 Drīz jau klāt arī septembris. Mazie put-

nēni aizlidos uz visām debess pusēm – uz Gaiga-

lavu, Rikavu, Dekšārēm, Viļāniem. Lai labas 

sekmes skolas gaitās! 

☼  ☼  ☼ 
Skaista tradīcija ir iedibināta novada 

svētkos – gan aktīvāko, gan ilgāk kopā no-

dzīvojušo ģimeņu sumināšana.  

No Nagļu pagasta šovasar skaisti ap-

sveica „Zelta pāri” – Jūliju un Antonu Plešus. 

Sveicējiem pievienojamies arī mēs, visi pagasta 



 10 

ļaudis un novēlam cienījamajai Plešu ģimenei 

stipru veselību, spēku un optimismu. Un visi ko-

pā uzdziedam: „Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, 

dodi!” 

 
Attēlā: Jūlijas un Antona Plešu svētku mirklis. 

☼  ☼  ☼ 
Pirmo reizi Rēzeknes novada dienā noti-

ka pagastu stiprāko vīru sacensības. No katra pa-

gasta vajadzēja izvirzīt pa vienam stipriniekam. 

Diemžēl atsaucās tikai 9 pagasti.  

No mūsu pagasta uz novada svētkiem 

spēkoties devās Andris Grišāns. Izrādījās, ka 

spēkavīru sacensības nav joka lieta – bija jātur 

smagumi, jānes prāvs dzirnakmens, jāstiepj nēši, 

jāmet svaru bumba, jāveļ lielā traktora riepa, pat 

auto jāvelk!  

Apkopojot rezultātus, izrādījās, ka vis-

lielākais stiprinieks dzīvo Verēmu pagastā. Mū-

su Andrim šoreiz 6. vieta. Uz trenētu spēkavīru 

fona tas ir lielisks rezultāts!  

Paldies Andrim par lielisko startu un no-

vēlam augt vēl spēkā un stiprumā! 

Traktora riepas velšanā Andrim 1. vieta! 

☼  ☼  ☼ 
 Dekšāru skolu šovasar nebeidza neviens 

Nagļu pagasta bērns, toties Gaigalavā izlaiduma 

valsis skanēja trim Īdeņas meitenēm – Agnesei 

Rutulei, Renātei Dakulei un Sabīnei Ceirulei. 

Vēlēsim viņām veiksmīgus tālākos mācību ga-

dus un lai piepildās visskaistākie jaunības sapņi! 

Cik daudz gaismas uz ceļa,  

Pa kuru mums jāiet... 

Iesim 

Saņemt un starot 

Un dot. 

  /O. Vācietis/ 

☼  ☼  ☼ 
Festivāla 

„Baltica” ietvaros 

Rēzeknes Centrālajā 

bibliotēkā notika 

labāko stāstnieku 

saiets. Latgales 

stāstnieki kopā ar 

skotu stāstniekiem 

uzstājās ar saviem 

interesantākajiem 

stāstiem. Rēzeknes 

novadu kā viena no 

labākajām stāst-

niecēm pārstāvēja 

mūsu Anita Rutule. 

Anita pēcāk 

stāstīja, ka latgaliešu sulīgo valodu tulkam pār-

tulkot angliski nebijis viegli. Anitai šķitis, ka 

latgaliešu stāsti ir jestrāki, jo skotu stāsti vairāk 

līdzinājušies teikām. 

☼  ☼  ☼ 
Cilvēkiem ir jābūt aktīvākiem attiecībā 

uz norisēm apkārtnē. Lūk, piemērs. Netālu no 

slūžām uz ceļa, kas ved uz Makužiem, bija no-

beidzies prāvs āpsis. Neticas, ka divu nedēļu lai-

kā pa šo ceļu ne gāja, ne brauca, ne beigto dzīv-

nieku redzēja. Protams, ka redzēja!  

 Ne katram dūša ļauj beigtu mantu aprakt, 

tāpēc varēja vismaz paziņot pagasta strādnie-

kiem. 

          Kad nabaga āpsis bija aizsmirdinājis visu 

apkaimi, tikai tad sabiedrība beidzot sarosījās. 

Un vai tad vieglāk bija novākt miljons tārpeļos 

kustošu objektu, nekā būtu uzreiz, kad tas pa-

manīts? 

☼  ☼  ☼ 
 Katra mēneša pirmajā trešdienā no 10.30-

11.30 centrā pie mājas nr.1 ierodas liela mašīna, 
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izkrauj konteinerus un gaida, kad iedzīvotāji 

nesīs sašķirotos atkritumus – stiklu, papīru, 

plastmasu. Ļoti patīkami vērot, ka vairāki iedzī-

votāji izmanto šo lielisko iespēju pareizi atbrīvot 

pagrabus un  pieliekamos no sakrātajām burkām, 

pudelēm, makulatūras. 

 Diemžēl dažs nav pat pamanījis marta 

„Nagļu Vēstīs” publicēto informāciju, ka jāsāk 

šķirot atkritumus, tāpēc konteineros pie namiem 

joprojām gulst vesels lērums gan plastmasas, 

gan stikla. 

☼  ☼  ☼ 
 Ak, kāda mellenīšu bagātība šovasar! 

Gan svaigas paēstas odziņas, gan ziemai sarū-

pētas, gan kārtīgs „eiriks” nopelnīts. Vienīgi 

bažas rada meža piecūkošana. Dažs, lai raitāk 

lasītos ogas, mežā dodas ar lielo plastmasas sto-

pu, bet mājup nāk bez tā. Tukšās plastmasnieces 

tā arī paliek melleņu mētrājos. Vai citu gadu pats 

lasīsi ogas zem tās pudeles? Protams, ka iesi tur, 

kur tīrs! Bet vai esi iedomājies, kā jūtas mežs? 

Dāsni dāvādams tev visu savu bagātību, pretī 

saņem atkritumus... 

☼  ☼  ☼ 
 „Atkal čiekuri piebērti!” šķendējas Luci-

janovu Jānis, aplūkodams atkritumu konteineru 

pie Nagļu jaunās kapsētas. Viņa pārziņā ir gādāt, 

lai konteiners laikus būtu iztukšots. Cik gan rei-

zes vajag atgādināt, lai dažas vecenes konteinerā 

beigtu bērt skujas, čiekurus un vecus ziedus. Jā, 

jā – vecenes! Jo par dāmu nu nekādi nenosauksi 

tādu, kura, žigli pavērusies apkārt, vai kāds ne-

redz – žvīks! – konteinerā iekšā sagrābto. 

 Konteiners ir domāts papīram, stiklam, 

plastmasai. Savukārt nedrīkst nest ne plastmasu, 

ne stiklus atkritumu kaudzē aiz kapiem. Bet – ak 

vai! Pavasarī iestāda uz kapa puķīti, bet podiņu – 

aiz kapiem skuju kaudzē! Plastmasas sveču trau-

ciņi – skuju kaudzē. Šovasar ir parādījusies 

jauna tendence – skuju kaudzē mest atkritumus 

ar visu melno plastmasas maisu. Vai tad ir tik 

grūti izkratīt ārā skujas, čiekurus, bet pašu maisu 

aiznest uz konteineru?  

 Paldies visiem, kuri vienmēr ievēro kār-

tības noteikumus kapsētās. 

☼  ☼  ☼ 
 Septembrī mūsu tautas namā ir paredzēta 

Dzejas diena, teātra izrāde, foto izstāde un „Bal-

tica” atskaņu koncerts, kurā Veneranda Rimša 

kopā ar „Skreini” visus aicinās uz sadziedā-

šanos. Sekojiet afišām! 

 

Sveicam vasaras jubilārus! 
 

Atvēli laiku sapņiem,  

Jo tie tevi aiznesīs līdz pat zvaigznēm. 

Atvēli laiku, kad mīlēt un būt mīlētam, 

Jo tā patiesi ir debesu dāvana.  

Atvēli laiku, lai redzētu, kas notiek ap tevi, 

Jo diena ir par īsu, lai ļautos savtībai. 

Atvēli laiku smiekliem,  

Jo smiekli ir dvēseles mūzika! 

 

Jānis Dūda   07.06. 

Elīna Spridzāne  17.06. 

Intars Jēkabsons  17.06. 

Agnese Birzniece  19.06. 

Aija Macāne   20.06. 

Veronika Lucijanova  22.06. 

Arkādijs Trops  04.07. 

Antra Strode   05.07. 

Arnolds Pizičs   18.07. 

Ilmārs Kupčs   20.07. 

Armands Kupčs  21.07. 

Valentīna Tropa  22.07. 

Silvija Stūris    29.07. 

Terēze Spridzāne  03.08. 

Inta Tropa   05.08. 

Indra Kokoreviča  09.08. 

Jānis Volks    10.08. 

Zita Volka   10.08. 

Juris Orenīts   11.08. 

Janīna Stikāne   18.08. 

Viktorija Paškova  21.08. 

Sandra Kalniņa  23.08. 

Margarita Rutule  24.08. 

 

 

Līdzjūtība  
 

Ļauj pie tavām mīļām rokām 

Vēl tik mirkli galvu glaust, 

Cauri palsai sāpju miglai 

Senos saules rītus jaust... 

 Mūža mierā aizgājuši: 

Vladimirs Sokolovs (dz.1947.g.), 

Jezups Kupčs (dz.1943.g.), 

Marija Madžule (dz.1930.g.), 

Paulīna Buceniece (dz.1932.g.), 

Leontīna Broka (dz.1940.g.), 

Juris Taukuls (dz.1968.g.). 

 Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs... 

 

Avīzes redaktore: Anna Baleiša 
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Rēzeknes un Viļānu novadu 
14. Grāmatu svētki 

Strūžānos  2015. gada 21. augustā 

 

PROGRAMMA 

          
10:00-16:00  Grāmatu komercizstāde Strūžānu  pagasta kultūras namā. 

Piedalās izdevniecības Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Avots, Divpadsmit, Latvijas grāmata u.c. 

15:00 -15:30 Pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs”. 

 

11:00 Grāmatu svētku atklāšana  Strūžānu kultūras nama lielajā zālē.  

 

Pieaugušajiem 

 

          11:30 „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija „Jūties droši savā valstī”  

                     Piedalās:                                                                                                       - kultūras nama lielajā  zālē                                                              

13:30   Pusdienas „ Ne asakas!”                                                                              – pie Strūžānu ezera                

14:00 "Akmeņi ārstē!"-  saruna ar grāmatas "Akmeņu dziednieciskās un maģiskās īpašības" 

            autoru Modri Trompetu (Zvaigzne ABC)                                          - kultūras nama lielajā zālē 

14:00 "Ēd gudri, ēd vesels!" - tikšanās ar tematiskās avīzes autori Sarmīti Strautiņu (Lauku Avīze) 

                                                                                                          - kultūras nama sporta kompleksā  

 

Bērniem un jauniešiem 
 
11:00 Radošās  nodarbības „Burtiņu pa burtiņam” ar mākslinieci Melāniju Vilku (Lauku Avīze)  

     (pirmsskolas un jaunākā skolas  vecuma bērniem)                                                 - pamatskolas telpās 

12.00 „Veselīgais dejotprieks!” – mūsdienu deju prasmju pamatu apguve kopā ar skolotāju Vandu Ķebi 

            (visām vecuma grupām)                                                                                   -  pamatskolas aktu zālē 

12:00  „Nezināmā Latvija” – tikšanās ar grāmatu autoru Gunti Eniņu (Lauku Avīze) (jauniešiem) – pamatskolas telpas  

13:00  Pusdienas  „ Ne asakas!”                                                                                       – pie Strūžānu ezera                                                                                                                   

14:00  Rēzeknes ugunsdzēsēju depo paraugdemonstrējumi un spēka sacensības jauniešiem – skolas stadions 

            

 

Visiem kopā 

15:00 Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs”                                        - kultūras nama lielajā zālē  

15:30 „Dziesma priecē un dziedē! ”  - Puncuļu dziedošā ģimene                 - - kultūras nama lielajā zālē       

 

Atbalstītāji: 

                                           

 

 

                                          Rēzeknes novada pašvaldība,  Strūžānu pagasta pārvalde. 

 

                    Sadarbības partneris:   
 

Informatīvie atbalstītāji: “Latvijas Avīze”, “Rēzeknes Vēstis”, “Vietēja Latgales Avīze”, ”Panorama -Rēzekne”, 

www.rezeknesnovads.lv, www.publika.lv, www.rezeknesbiblioteka.lv, www.vilani.lv  

 

Rīkotāji: Lauku bibliotēku atbalsta biedrība, Rēzeknes novada pašvaldība, Strūžānu pagasta pārvalde.

 

http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.publika.lv/
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.vilani.lv/

