
 1 

 

 
Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus! 
Dievkalpojumi Nagļu baznīcā: 

 24. decembrī plkst.16.00 

25. decembrī plkst. 10.00 

1. janvārī plkst. 10.00 

 

Labie vārdi Ziemassvētkos 
 

Lai Jaunajā gadā piepildās tas, 

Kas vecajā meklēts un neatrasts. 

Lai sirds  skaistākās stundas skaita, 

Pret sauli lai rit dzīves gaita. 

Baltus, klusus Ziemassvētkus! 

Laimīgu un veiksmīgu Jauno gadu! 

Nagļu pagasta pārvaldes vadītājs 

Viktors Vasiļevskis 

     

Dziļo ziemas tumsu 

Gaišās domās tīt, 

Ziemassvētku prieku 

Visur saskatīt! 

 Novēlu visiem saglabāt svētku prieku un 

mieru arī ikdienā! Būt darbīgiem, aktīviem un 

izpalīdzīgiem!  

Lai Dieva svētīti Jums Ziemassvētki un 

laimīgs Jaunais gads! 

Maija Dzene 

     

Es novēlu jums Laiku! 

Ne tādu, kurā esam nebeidzamā skrējienā, bet 

gan tādu, ko veltam viens otram. 

Es novēlu jums Vārdus! 

Ne tukšus un ne tādus, kas sāpina otru, bet gan 

īstus un vērtus. 

Es novēlu jums Mieru! 

Ne tādu, kas ārēji mierīgs, bet gan tādu, kas ir 

patiess un īsts jūsos pašos. 

Es novēlu jums Prieku! 

Ne tādu, kas uzlikts sejā kā izcila maska, bet gan 

tādu, kas laužas ārā no jūsu sirdīm un vaigā 

nevar palikt nepamanīts. 

Šajos Ziemassvētkos un Jaunajā gadā es novēlu 

jums Mīlestību dot un saņemt it visos tās 

izpausmes veidos! 

Sandra Kalniņa 

     

Lai ilgas pēc Ziemassvētkiem 

tev sniedz mieru,  

kas iemājotu tavā sirdī. 

Baltas  domas un cerības, 

kas piepildās, un ticību, 

kas netiek pievilta! 

Svētku prieks, veselība, veiksme un 

saticība lai sedz ikdienu! Esi laimīgs ar 

to, ko Dievs tev ir devis 2016. gadā! 

Veronika Volka 

     

 
 Apstājies un esi 

Laimīgs šodien, rīt. 

Tavās plaukstās gaiši 

Dieva patiesība krīt. 

 Lai Ziemassvētku gaišuma priekā rodam 

iedvesmu darbiem Jaunajā gadā! 

„Rītava” 

     
Vēl jau visa ziema priekšā, 

Pavasaris- tāls un svešs, 

Vēl jau rudenī mēs iekšā,- 

Apkārt rudens elpa dveš. 

Bet pār laukiem, līksmi smaidot, 

Ziemassvētku vecītis 

Dubļus brien un, salu gaidot, 

Nes dāvanas zem eglītes. 

Dāvanās mēs gribam vienu- 

Atnes beidzot īstu ziemu, 

Atnes puteņus un salu, 

Dari pelēcībai galu! 

Baltu ziemu gaidot, novēlu visiem priecīgus 

Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2016. gadu! 

Ginta Kalvāne 
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Ziemassvētku laiks... 

Kad vārdi ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī, 

Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša, 

Kad atceramies būtisko... 

Tas ir Ziemassvētku laiks... 

Lai sirdssilts un sniegbalts jums šis Zie-

massvētku laiks! 

Jaunajā gadā ikvienam novēlam labu ve-

selību, patīkamas rūpes un cieņpilnas attiecības! 

Nagļu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome. 

     
Mazs saules stariņš – šodienai 

un rītdienai – lai arī 

Mazs sirsnīgs smaidiņš cerībai 

un ticībai – lai arī 

Tik mazs, 

bet stariņš spēcinošs 

Lai sirdij drošs un starojošs 

no saules dienai 

Tavai. 

Nagļu pasta nodaļas vadītāja 

Inese Armuška 

     
Ar baltas sveces liesmu 

Vēstules es rakstu 

Tiem, kuri ciemos atnāks, 

Tiem, kas neatnāks. 

Visgarākā būs manām bērnu dienām, 

ik mirklis, zvaigznēm apsēsts, 

ziedēs mirdzošāk. 

Vismīļākā būs zaļam egles zaram, 

pie mana loga klauvē 

gārša, mētrājs, sils, 

Ar ziemas putna dziesmu 

sirdī gaisma ienāk, 

Kad baltos cimdu rakstos 

ziemas vakars silst. 

Ar daudzu sveču liesmām 

vēstules es rakstu, 

Būs pastnieks – ilgi sauktais 

Ziemassvētku prieks, 

Vēl dažas nepabeidzu, 

debess iesāk dziedāt 

Un zemei rokās baltas brīnumsveces liek.  

/S. Kaldupe/ 

Manās domās  šodien dzimst daudzas pa-

teicības vēstules, kuras jau traucas visos vir-

zienos  ar vienu vēlējumu – lai mirdzošā  Zie-

massvētku  gaismas, labestības un mīlestības 

straume ienāk katrā mājā un sirdī, lai visiem 

priecīgi Ziemassvētki un laimīgs Jaunais gads! 

Inese Benjava 

     
Ir dīvaina sajūta gadu mijā, 

Kad zvaigžņota debess sudrabu sijā, 

Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs, 

Ko nākamā gada puteņi sūtīs. 

Ir dīvaina sajūta tādā brīdī: 

Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā, 

Bet domas sen jau atrodas iekšā... 

 Visiem pagasta iedzīvotājiem novēlu, lai 

Ziemassvētku klusums un miers sniedz veldzi 

dvēselei, un Jaunajā 2016. gadā dod rīta spirg-

tumu Jūsu domām, raženu darbu dienā, svētīgu 

nogurumu vakarā, kā arī veselību, laimi un sati-

cību ikkatrā ģimenē. 

Broņislava Maculeviča 

     
Ziemassvētku laiks. 

Klusais gaidīšanas laiks. 

Ticēšanas brīnumam laiks. 

Brīnumi – tie ir visi mūsu pašu  

labie darbi, labie vārdi, gaišās  

domas. Lai mēs katrs spējam 

radīt daudz brīnumu! 

 Visiem novēlu gaišus, mīļus, priecīgus 

Ziemassvētkus! 

 Veselīgu, laimīgu, saticīgu, veiksmīgu 

Jauno 2016. gadu! 

Veneranda Rimša 

     
Sidraba mēnestiņš veļas pa gaisu, 

Sētā nāk rūķītꞌs ar dāvanu maisu. 

Atnāca, nolika priekšnamā klusi 

Un aizgāja tālāk uz kaimiņu pusi… 

Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko 

Ziemassvētku sapņu piepildījumu! 

Laimīgu un veselīgu Jauno 2016. gadu! 

Bērnudārza kolektīvs 

     

Pagasta informācija 
 

 Ar ikdienas darbu, ar svētku brīžiem, ar da-

žādiem notikumiem piepildīts, šis gads nu jau 

gandrīz galā. Kas labs paveikts mūsu pagastā? 

 Pagastnamā, bērnudārzā, bibliotēkā un med-

punktā varam ieiet pa jauno bruģi. Kopējā iz-

maksa: 7200 €. No projekta ieguvām 3500 €, pā-

rējos 3700 € sedza pagasts.  

 Runājot par pagasta ceļu remontu, paldies 

jāsaka pēdējām ziemām, jo nenācās visu ceļu uz-

turēšanai domāto naudu izlietot sniega tīrīšanai. 

Tātad līdzekļu ekonomijas rezultātā tika salaboti 
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divi pagasta ceļi – ceļš centrā gar garāžām, kā arī 

ceļa posms Bernānu ciemā.  

 Piemēram, uz ceļa pie garāžām bija izvei-

dojušies iesēdumi, bija rakts ūdensvads, tāpēc to 

remontējām. Japiebilst, ka visus pagasta ceļus 

reizē salabot nav iespējams, bet plānveidīgi ik 

gadu darbus turpināsim. Pirmām kārtām remon-

tēsim tur, kur ir transporta intensitāte, nevis tur, 

kur, piemēram, nedēļā pārbrauc tikai pāris ma-

šīnu.  

 Ceļu labošanai saņēmām papildus finansē-

jumu 3700 €, bet kopā ceļiem iztērējām 4850 €. 

 Veicām arī siltumtrases remontu pie pagas-

ta. Katlumājai iegādāts jauns sūknis. Taču vislie-

lākais darbs tika paveikts tautas namam- uzklāts 

jauns jumts, nomainītas notekcaurules.  

 Jaunais jumta segums izmaksāja 1800 €, to 

uzklāja Balvu firma. Darbs – 4000 €, savukārt 

notekcauruļu cena: 1700 €. Notekcaurules kvali-

tatīvi nomainīja mūsu pašu meistari – Intars 

Naglis un Andris Grišāns. Kopā par tautas nama 

remontu samaksājām apmēram 8500 €.  

 Kas jāpaveic nākošgad? Pagaidām vēl grūti 

spriest. Sapņu ir daudz, bet vai spēsim tos pie-

pildīt, tas atkarīgs no cipara, kādu budžetam dos 

novada dome. Ja būs tāds pats finansējums kā 

šogad, tad pagasta attīstība nekāda lielā nesa-

nāks. Naudas pietiek praktiski iestāžu uzturē-

šanai. Uzskatu, ka ir jāiesaistās projektos, jo tad 

aptuveni 85% līdzekļu iegūstam no projekta fi-

nansējuma, bet pagasta līdzfinansējums ir ap 

15%. Tas nav mazsvarīgi! Par piemēru minēšu 

kluba jaunos galdus un krēslus. Tie kopā izmak-

sāja ap 4000 €. Pagasts tādu naudu nevarētu at-

ļauties, bet, pateicoties projektam, nācās pie-

maksāt tikai 800 €. 

 Domāju, ka ir jānosiltina tautas nams,  jāatjauno 

tā fasāde, jānomaina logi otrajā stāvā, tapēc jau 

iesniedzu novadam projekta pieteikumu TN sil-

tināšanai.  

 Centrā dzeramā ūdens kvalitāte ir laba, to-

ties šai pusē slūžām nav apmierinoša, tāpēc arī te 

ir jāuzlabo dzeramā ūdens kvalitāte. Tas nozīmē, 

ka plānojam nomainīt vecās metāla caurules pret 

plastmasas caurulēm.  

 Novada domē ir izveidota darba grupa, ku-

as kompetencē ir pašvaldības iestāžu tīkla opti-

mizēšanas izvērtēšana.  

 Ja pagastā perspektīvā būtu darbs jaunajām 

ģimenēm, iespējams, bērni dzimtu vairāk.Pašlaik 

mūsu pagastā ir deklarējušies  tikai 496 iedzī-

votāji. 

 Mainīts ir darba laiks mūsu medpunktā: 

feldšere pacientus pieņems  pirmdienās, treš-

dienās  un piektdienās no 8.00-12.00. Pēcpus-

dienās – mājas vizītes. Mūsu feldšere diemžēl 

nedzīvo Nagļos, tāpēc ir problēma nookļūt uz 

darbu. Labi, ka ir rasts vismaz šāds risinājums 

un feldšeru punkts turpina strādāt. 

 Arī šoreiz bez aizrādījuma neiztikt. Izskatās, 

ka dažās ģimenēs dzīvo tik bagāti, ka nav kur 

naudu likt, ja jau atļaujas bez jēgas dedzināt deg-

vielu un bojāt auto riepas. Te es runāju par ma-

šīnu bezjēdzīgo nēsāšanos vēlās stundās. Tās 

traucē naktsmieru, apdraud drošību. Nepatīkami 

arī, ka „izkaš” ar riepām stāvlaukumus. Jaunie 

vienkārši neapdomā atbildību par savu rīcību. 

Kuri ir tie brašuļi?  

Nagļu pagasta pārvaldes vadītājs 

Viktors Vasiļevskis 

 

 Valsts svētkos 
 

 Rēzeknes novada lielais svētku sarīkojums 

par godu Latvijas Republikas neatkarības prok-

lamēšanas 97. gadadienai šoreiz notika Gaiga-

lavas kultūras namā. Domes vadība sirsnīgi su-

mināja apzinīgākos, godprātīgākos un enerģis-

kākos darba rūķus no katra pagasta. 

 Nagļu pagasta konsultatīvā padome apbal-

vošanai šoreiz izvirzīja pagasta sporta pasākumu 

organizatori un sabiedrisko resursu centra vadī-

tāju Inesi Benjavu. 

 Par šo konsultatīvās padomes lēmumu ir sa-

jūsmā visi Nagļi, jo Inese Benjava Gada cilvēka 

titulu Nagļos ir nopelnījusi godam. 

 Gadā trīs reizes Nagļu baznīcā ir atlaidas, 

kad ierodas arī vairāki priesteri, viesi. Tajās 

reizēs draudze rīko tējas pēcpusdienas skolas 

telpās. Pateicoties tieši Inesei, draudzes saietiem 

vienmēr ir siltas plātsmaizes smarža. Kā viņai 

izdodas uzburt tik fantastiskas maizītes! Un 

vienmēr skaistās augu kompozīcijas galda no-

formējumā! 

 Neviens taču nespiež tā censties, bet Inese 

citādi nevar. Viņa uzskata: ja mūsu telpās nāk 

viesis, tas jāuzņem ar visaugstāko godu! 

 Un kurš vēl pagastā darbojas ar jauniešiem? 

Ne katram ir talants atrast kopīgu valodu ar 

mūsdienu pārgalvīgo jaunatni. Bet Inesei tas iz-

dodas lieliski! 

 Ir sagādātas spēles, ir trenažieri, kārtīgas 

telpas: lūdzu, nāciet tik un darbojieties! 

 Inese ir ne vien ļoti darbīgs cilvēks, bet arī 

ļoti radošs. Katru gadu Zvejniekdienas sporta 
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svētkiem ir sava nokrāsa, kaut kas pavisam 

jauns, vēl interesantāks, un tas ir Ineses nopelns. 

Viņa lieliski komunicē ar ļaudīm, ir izpalīdzīga, 

precīza. Prasīga pret sevi un citiem. 

 Daudzi, kuri lasa Ineses rakstus, priecājas 

par viņas prasmi cildināt ikkatru cilvēku. Ne 

katrs spēj otrā pamanīt tikai labo dzirksti.  

 Viss pagasts saka Inesei paldies par god-

prātīgu, radošu darbu un novēl stipru veselību, 

tikpat možu garu, tikpat labu humora izjūtu un 

lai veicas sarīkot Nagļos vēl daudz brīnišķīgu 

pasākumu! 

 
Attēlā: Ineses lielais svētku mirklis. 

 
 Šogad 18. novembra svinības mūsu tautas 

namā iesākās neparasti – skaistu svētku uzrunu 

teica Viļānu priesteris Rinalds Stankevičs. Tēvs 

Rinalds uzsvēra, ka katram vajag darīt labus 

darbus, lai tie nāktu par svētību Latvijai. Uz-

runas noslēgumā priesteris savā skanīgajā balsī 

uzsāka „Dievs, svētī Latviju!” 

 Kā vienmēr, skaistu svētku runu teica arī 

mūsu pagasta pārvaldes vadītājs Viktors Vasi-

ļevskis. Viktors sirsnīgi pateicās visiem pagasta 

iedzīvotājiem par aktīvu darbošanos pagasta dzī-

vē, kā arī novēlēja būt īsteniem patriotiem – 

mīlēt savu dzimto tēvzemi un censties to darīt 

vēl labāku, vēl skaistāku. 

 Mūsu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā pado-

me bija izvirzījusi sumināšanai iedzīvotājus 

vairākās interesantās nominācijās. Valsts svētku 

lielajā sarīkojumā 18. novembrī mūsu klubā 

šogad tika sumināti:  

 nominācijā „Izpalīdzība, atsaucība, līdz-

cietība” – Maija Dzene.  

 Kurš gan nepazīst mūsu enerģisko Maijiņu! 

Mūždien kustībā, mūždien par kādu pārdzīvo, 

rūpējas, lūdzas. Lai arī pašu liktenis nav luti-

nājis, lai arī pašai reizēm tik ļoti pietrūkst stiprā 

pleca, dēļ otra darīs visu, lai atbalstītu, lai palī-

dzētu, lai mierinātu. Vai savā ikdienas darbā, vai 

draudzē, vai klubā, vai „Rītavā” -  uz Maiju 

vienmēr var paļauties. Paldies, Maija! Lai viss 

labais, ko tu vēlē un dari citiem, daudzkārtīgi at-

algojas tev pašai! 

 Nominācijā „Gadiem spītējot!” – 

Staņislavs Cakuls. 

 
 Ak, šis enerģiskais kungs! Steidz uz baz-

nīcu, steidz uz klubu. Piedalījās braucienā gan 

uz novada dienām Rēzeknē, gan uz muzeju nakti 

Kolnasātā. Un vēl brauciens uz riteņa apkārt 

pagastam! Taisni kā tai dzejas pantā – lai ar ga-

du nasta plecos, sirds aizvien vēl nenoveco! 

Staņislav, tā turpināt! 

 Nominācijā „Darbīgā sieviete laukos” – 

Broņislava Maculeviča. 

 Kā ir uzturēt kārtībā prāvu lauku saim-

niecību bez vīrieša prāta un spēka – to pārpārēm 

izjūt sievietes, kam dzīve likusi saimniekot vie-

nām pašām. Jā,viegli neklājas, bet Maculeviču 

Broņislava nekad vieglumu nav meklējusi. Spī-

tējot sāpei kaulos un dvēselē – viņa ceļas un da-

ra. Pat ar traktoru brauc. 

 Ar Broņislavu ir patīkami satikties un paru-

nāties – pasmaidīs, pajokos. Viņa atrod laiku gan 

dievkalpojumam baznīcā, gan ballei klubā. Bro-

ņislavai vēlēsim arī turpmāk būt tikpat darbīgai, 

tikpat atsaucīgai un labestīgai. Lai stipra vese-

lība un lai autiņš viegli ripo! 

 Nominācijā: „Es savam pagastam” – 

Staņislavs Leimanis. 

 Pagasts lepojas ar tiem jaunajiem ļaudīm, 

kuri, dzīvē tālu tikuši, atrod laiku un spēku, lai 

censtos sava dzimtā ciema labā. Staņislavu īpaši 

cienī un godā Ļodānu ļaudis, jo viņš mīl un lolo 

savus Ļodānus.  

 Bez Staņislava nav iedomājami lielie Zvej-

niekdienas svētki – gan ūdens atrakcijas, gan 
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takas pa virvēm kokos pie skolas – tas viss ir 

Staņislava komandas darbs. 

 Kad šopavasar 4. maijā pie kluba stādījām 

ceriņu aleju – Staņislavs klāt ar lāpstu rokās. 

 Kad redzam, kā jaunā paaudze atbalsta radošus 

procesus pagasta dzīvē, sirdi pārņem miers un 

prieks – Nagļi ar gadiem kļūs daudz skaistāki! 

 Paldies Staņislavam! Dažiem jau tagad nāk 

prātā minējumi: ko viņš nākamajos Zvejniek-

svētkos interesantu sarīkos? Lai veicas! 

 Nominācijā: „Uzslavējams darbs” – Inese 

Armuška. 

 
 „Tak nevaram paiet pastam garām, kaut uz 

brītiņu gribas ieiet pie Ineses,” saka Nagļu sie-

vas. Vienmēr laipna, vienmēr sirsnīga, iejūtīga, 

vienmēr saposusies. Uzmanīgi uzklausīs, palī-

dzēs, un ne tikai pasta jomā vien.  

 Nagļi nav jau pilsēta, kur ir tik daudz dažā-

du vietu, ko dienas laikā apmeklēt. Tāpēc ir tik 

patīkami apjaust, ka tās pāris iestādes pagasta 

centrā un abi veikali ir kā gaišas saliņas, kur kaut 

uz brīdi piestāt un smelties pozitīvismu visai 

dienai.  

 Paldies Inesei! Novēlēsim viņai būt tikpat 

apsviedīgai, precīzai, sirsnīgai, saulainai un lai 

dzīvē pašai vairāk prieka un veselības! 

 Nominācijā „Ģimene – ģimenisko tradī-

ciju turpinātāja” – Jāzeps un Aija Orenīši.  
 Diezin vai pagastā ir kāds rosīgāks un dar-

bīgāks par Jāzepu. Jau kopš agras bērnības tēva 

Jeronima skolots, kā jāstāda un jāaudzē kociņi, 

kā jāapietas ar zirdziņu, kā jāapstrādā zemīte. 

Tāpēc tagad, kad pats ir saimnieks, kopā ar savu 

čaklo ģimeni turpina Orenīšu dzimtas tradīcijas 

– atdod godu Dievam, dabai, darbam. Stādīt 

augļu kokus, stādīt mežu – tas nav tikai šodienai. 

Dārzi briedinās augļus un sili vējā šalks ne vien 

bērniem, bet arī bērnu bērniem.  

 Orenīšu ģimenei novēlēsim, lai veicas visos 

darbos, lai darba tikumu pārmanto jaunā paau-

dze. Lai pietiek mīlestības, saticības, veiksmes 

un lai izdodas piepildīt visas savas ieceres un 

visskaistākos sapņus! 

 Visiem nominantiem Viktors Vasiļevskis 

teica siltus apsveikuma vārdus, kā arī pasniedza 

Atzinības rakstus, greznus fotoalbumus par 

Latgali un pa burvīgai tumšsārtai rozei. Daudz 

ziedu un mīļu vārdu tika saņemts arī no drau-

giem un radiem. 

 
Attēlā: Jāzeps un Aija Orenīši, Maija Dzene, 

Broņislava Maculeviča, Staņislavs Cakuls un 

Inese Armuška. 

 

Bērnudārza ziņas 
 

      Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes  

bērni  šī mācību gada pirmajā pusgadā ir apgu-

vuši  dažādas  jaunas prasmes un iemaņas,  rota-

ļas, spēles un  piedalījušies dažādos  pasākumos. 

1. septembrī dārziņu apciemoja klauns un 

pārbaudīja bērnu zināšanas, kā var dažādi sa-

sveicināties, cik astes ir 6 kaķiem, cik degunu ir 

8 suņiem, cik ausu ir 2 lāčiem. Klauns aicināja 

vecākus kopā ar bērniem uzzīmēt zīmējumu 

kopējā gleznā. Katru dienu bērni apskata gleznu 

un lepni stāsta un rāda, kur ir viņa zīmējums. 

Klauns vadīja rotaļas un aicināja dziedāt 

dziesmas. Svētkos visi tika pacienāti ar torti. 

Katram bērnam tika tortes gabaliņš ar sava vārda 

pirmo burtu. 

Šogad tiek atzīmēta Raiņa un Aspazijas 

150. jubileja. Bērni tika iepazīstināti ar šo dzej-

nieku sarakstītajām grāmatām. Raiņa grāmata „ 

Puķu lodziņš” tika izvēlēta kā motīvs ziedu 

paklāju izstādei „Puķu lodziņš”. Katram bērnam 

bija jāizrotā savs lodziņš, bet darbiņš tik ļoti 

patika, ka vairākus lodziņus piepildīja visi kopā. 

Paldies vecākiem, kuri izaudzēja skaistos ziedus! 

Bija pat tādi ziedi, kurus redzējām pirmo reizi. 
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Attēlā: bērni pie saviem puķu lodziņiem. 

 

 Miķeļdienā dārziņā ieradās tēti, lai klau-

sītos koncertu par rudens darbiem un piedalītos 

Tēvu dienai veltītajās sacensībās.  Saimniece ar 

Rudens Rūķi ģimenēm piedāvāja dažādas sta-

fetes -  zivju makšķerēšanu, bērnu basketbolu, 

līdzsvara vingrinājumu, balonu pūšanu.  Miķeļ-

dienai vecāki ar bērniem no dārzeņiem un aug-

ļiem izveidoja brīnišķīgas kompozīcijas, kuras 

bērnus iepriecināja visas nedēļas garumā. 

Paldies ... 

 
Attēlā: dārziņā Tēvu diena! 

Oktobrī notika Rudens sporta diena. Ko-

pā ar lāci Ķepaini bērni devās uz sporta zāli, kur 

pamodināja lāci Miegamici. Lai lācis varētu kār-

tīgi pamosties, bērni viņam piedāvāja kopā pa-

vingrot un piedalīties stafetēs. Lācis Miegamice 

bija pārsteigts par bērnu apņēmību kārtīgi pa-

veikt visas stafetes.  

Rudens zivsaimniecībā ir nozvejas laiks. 

Bērni pastaigu laikā vēroja garām braucošos 

traktorus, kuri veda zivis, un jautāja vai varam 

aiziet paskatīties zivis? Bērniem ir jāredz, kas 

notiek dzimtajā ciemā, tāpēc kādā oktobra dienā 

bērni kopā ar skolotājām gāja apskatīt, kā dar-

bojas zivju šķirotava. Redzēja, kā no traktora 

zivju piekabes zivis izlaiž ārā, kā šīs zivis šķi-

rotavā sašķiro. Strādnieki parādīja gan lielās 

karpas, gan līdakas, gan karūsas. Paldies ziv-

saimniecības direktorei G. Kalvānei un šķiro-

tavas darbiniekiem par aizraujošo ekskursiju! 

 
Attēlā: zivkope Adrija Toc-Macāne ar skaistu 

dūšīgu karpu. 

 

Mārtiņdiena ir laiks, kad visiem lauka 

darbiem ir jābūt padarītiem. Tad vecākiem ir 

vairāk brīva laika un dārziņā tika rīkots Mār-

tiņdienas tirdziņš. Liels pārsteigums bija, ar 

bērniem ienākot zālē, ieraudzīt tik daudz vecāku 

un pīrāgu pilnos galdus! Kāds prieks staroja no 

bērnu sejām, kad pirka vai pārdeva picas, siera 

cepumus, medus kūkas, ābolus, mafinus, plāts-

maizes, bezē cepumus,  žagariņus, banānu kūkas  

un žuļikus! 

Latvijai šogad – 97. Bērni centīgi gata-

vojās šim pasākumam. Mācījās Latvijas himnu, 

dziesmas un dzejoļus par Latviju un nostiprināja 

zināšanas par dabu. Svētku dienā bērnus apcie-

moja pastnieks, kurš pārbaudīja bērnu zināšanas  

arī par ievērojamākajām vietām un cilvēkiem. 

Pastnieks priecājās par Nagļu gudrajiem bēr-

niem! 

 4.decembrī Kruķu pamatskolā notika 

pirmsskolas bērnu Sporta svētki Dižmežā kopā 

ar tā iemītniekiem – lapsu, pūķi, vilku, zaķi, 

vāveri un lauvu. Svētkos  mūsu bērnudārziņa  

veiklie sportisti darbojās skriešanas, vāveres 

dobumā līšanas, bumbas ķeršanas,  mērķī 

trāpīšanas  stafetēs, gāja jautrās rotaļās. Īpaši 

bērnus iepriecināja līksmās  rotaļas ar sniega 

bumbiņām. 

Dārziņa bērni šogad jau divas reizes ir 

apmeklējuši teātru izrādes. Latgales koncertzālē 

„ GORS” noskatījās izrādi „Jautrās astes” un Rē-

zeknes pilsētas kultūras namā „ Lācēna Ziemas-
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svētki”.  Liels paldies pagasta pārvaldei par ie-

spēju apmeklēt šos pasākumus! 

    Ilze Kuševska 
 

 

Sveicam jaunlaulātos! 
 

Vien abi kopā  

Jūs esat debesis, 

Vien abi kopā 

Jūs esat strauts, 

Kam kristāla lāses  

No pazemes dziļumiem 

Līdz jūrai vien divatā 

Aizšūpot ļauts. 

 Mīļi sveicam kopīgo dzīves ceļu sākot 

Gunitu Zvejsalnieci un Raimondu Kučānu,  

Aivaru Boļši un Sandru Strodi, 

Jāni Rutuli un Līgu Rumjancevu!  

 
 

Sveicam ar bērniņu dzimšanu! 
 

 

Nez no kurienes uzradies tas –  

Klēpī ievēlies kamolīts mazs. 

Saulē sārti vaidziņi tvīkst, 

Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst! 

 Ar dēliņa Stefana dzimšanu sveicam 

Sandi un Ilutu Kalniņus! 

 Ar dēliņa Jēkaba dzimšanu sveicam 

Artūru un Mariju Tjušus! 

 Ar meitiņas Gabrielas dzimšanu sveicam 

Ritu un Gunti Bārtuliņus! 

 Ar dēliņa Kristiāna dzimšanu sveicam 

Aivi un Inesi Kāpostus! 

 Ar dēliņa Raita dzimšanu sveicam 

Edgaru un Alīnu Rutuļus! 

 

Dzejas noskaņās 
 

 Šoruden Dzejas dienā mūsu klubā bija 

īpašs viesis – dzejniece Anna Rancāne!  

 
Trejs krysti ar kreitu iz durom vylkti – 

Sovejūs zeime, 

Īej i pasakloni. 

Suitūs, leitovīšūs un latgaļūs 

Vīnaids asnis. 

Svēteitais iudiņs šūvosor pārkiuņa leitā 

Nūlejs pōr Dagdu. 

Bet ūtrys dzeļvērtes gols  

Atsadur Rucavā. 

/Anna Rancāne/ 

 Ļoti sirsnīga dzejas pēcpusdiena izdevās, 

jo visi bijām dzejas apburti. Savus dvēseliskos 

dzejoļus lasīja arī Kira Fomina.   
 

Uzziedi, cerību zieds, vienalga, kāda tev krāsa, 

Balts vai zilganais debesu klāsts, 

Uzziedi ziediem, no kuriem laimes pasaku lasa,  

Kuru paēnā maigākais vēja glāsts. 

Sapņiem ļauj lidot un nokrist pie kājām, 

Sirdij cerēt, kas brīnumiem tic, 

Lai liktens tur roku, kad rāda ceļu uz mājām 

Ēņģelīts sargā kā balts mākonīts. 

Uzziedi, cerību zieds, vienalga, kāda tev krāsa, 

Ļauj klaidonim vējam tavā paēnā klīst, 

Uzbur liktenim sietu, kas lasa  

Laimes zvaigznes, zvaigžņu lietus kad līst. 

/Kira Fomina/ 

 Pēcāk kopā ar dzejnieci Annu Racāni 

baudījām svētku kliņģeri un runājāmies par 

dzeju, par dzīvi. Anna Rancāne ir tik dvēseliski 

bagāts cilvēks, ka gribējās viņā klausīties vēl un 

vēl... 
 

Kaut uz mirkli apstājies... 
 

 Ikvienam no mums vajadzētu kaut uz 

mirkli apstāties, padomāt, parunāt... 

 Spēt izvērtēt to, kāda mums ir attieksme 

pret saviem mīļajiem, pret līdzcilvēkiem, kas 

dzīvo mums līdzās. 

 Daudzreiz var dzirdēt skaļus, nicinošus 

vārdus par kādu no mums. Vai tiešām sava 

enerģija jāiznieko nevajadzīgos strīdos un 

tukšos vārdos? Vai mēs esam tik niecīgi, ka 

nespējam kādam piedot, nespējam pateikt labus 

un uzmundrinošus vārdus? 

 Ir taču tā, ka labie vārdi, labie darbi vai-

nagojas tikai ar labu. Dzīvojot mierā un saticībā, 

vainagojas miers un brīnišķīgas izjūtas, kas vār-

dos nav aprakstāmas. Vajag tikai nebaidīties ru-

nāt labus vārdus, darīt labus darbus un tu pasauli 

spēsi darīt labāku! 

Cilvēk,  
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Apstājies no lielā skrējiena, 

Lūdzu, padomā,  

Lūdzu, parunā... 

Nevajag jau daudz, 

Varbūt kādu mīļvārdiņu 

Un ciešu apskāvienu, 

Lai sajustu, 

Cik svarīgi viens otram esam, 

Ja vajag, 

Arī otra krustu nesam, 

Ja tikai to vēl protam 

Un gribam, 

Jo reizēm jau pagriežam muguru kādam, 

Atmetot ar roku visam, 

Sak, neesi jau mazs bērns, 

Kļūsti pieaudzis. 

Sāc domāt, sāc darīt, 

Tūlīt un tagad, 

Jo rīt varbūt arī var nebūt. 

Un nespēsi neko mainīt. 

Lūdzu, padomā, 

Lūdzu, parunā... 

Veneranda Rimša 

 

   Visādas ziņas 
 

 Novembra beigās mūsu folkloras kopa 

„Skreine” tika ielūgta uzstāties Pilcenes un Strū-

žānu pansionātos.  

 „Skreines” kolektīvs ar lielu atbildības 

sajūtu gatavojās šim notikumam: atkārtoja savas 

skanīgākās dziesmas, ciemakukulim sarūpēja 

medu un saldumu tūtas. Rutuļu Anita pacentās 

izcept pīrādziņus. Poču Aloizs un Veronika at-

veda košus sārtvaidžus ābolīšus. 

 Saposušies tautu tērpos, dziedātāji ceļā 

devās tomēr ar satraukumu, jo pats vārds „pan-

sionāts” jau šķietas ar smeldzīguma pieskaņu. 

 Ierodoties Pilcenē, patīkamu iespaidu ra-

dīja siltās, ļoti skaisti izremontētās un mājīgi 

iekārtotās telpas. Un sirmgalvju prieks par vie-

siem! Gaišie smaidi, labie vārdi... 

 Kāda pavisam salīkusi, taču itin žiperīga 

sieviņa mūs cienā ar šokolādi, vafeļu tortīti. 

 „Mani sauc Viktorija un man taisni 

šodien ir dzimšanas diena!” vecīte līksmi paziņo. 

Mīļi noglāstām jubilāri, vēlēdami turēties stiprai 

un lai Dievs stiprina. 

 Dievpalīgu un veselību vēlējām arī 

Strūžānu pansionāta ļaudīm. Skanot „Skreines” 

senajām, mīļajām tautas dziesmām, klausītāju 

acīs iemirdzējās jaunības dienu atblāzma... 

 Braucot mājup, „Skreines” sirdis pildīja 

gandarījums, ka esi paveicis kaut ko labu. Ka esi 

ienesis prieku un gaišumu cita cilvēka rimtajā 

ikdienā. Iespaidiem bagātā diena lika padomāt 

arī katram par sevi pašu – visu laiku kaut kur 

steidzamies, traucamies. Mūždien nemierā ar 

sevi, ar citiem. Pat nepamanām, cik patiesībā 

bagāti esam, kamēr vien rokas un kājas klausa, 

acis rāda. Pat neiedomājamies, kā dienu pēc die-

nas aizvada tie cilvēki, kuriem vairs nav, kur 

steigties. Kuri ilgi, ilgi, ar maiguma pilnām acīm 

un sirdi vien vēro, kā aiz loga barotavā veikli 

rosās zīlītes... 
 

Ne katrs pamana un novērtē, cik pa-

tiesībā atbildīgs un precīzs ir pasažieru pār-

vadātāja darbs. Tāpēc īpaši patīkams ir fakts, ka 

Rēzeknes novada dome ik rudeni rīko skaistus 

svētkus saviem transporta darbiniekiem. 

 Sirsnīgus pateicības vārdus visu pagastu 

šoferiem veltīja Rēzeknes novada domes priekš-

sēdētājs Monvīds Švarcs. Lielu paldies un cēlu 

sarkanu rozi par labu, godprātīgu darbu saņēma 

arī mūsu pagasta šoferis Arturs Pecka. 

 Sveiciens Arturam arī no visiem pagasta 

avīzes lasītājiem un vēlējums lai laba veselība 

gan pašam, gan busiņam! Lai vienmēr būtu 

laipni un smaidīgi pasažieri! 
 

 Par to, ka 1978. gada 18. novembrī Nag-

ļos plīvoja sarkanbaltsarkanais karogs, šoruden 

Juris Taukulis tika apbalvots Latvijas Valsts aiz-

sardzības fonda „Lāčplēsis” Goda zīmi. Apbal-

vojumu pasniedza 12. Saeimas deputāts Gunārs 

Kūtris.  

Sumināšanas ceremonija norisinājās ļoti 

svinīgi un skaisti Lūznavas muižā. Paldies par 

vēstures lappusē ierakstīto drosmi Jurim Tauku-

lim teica novada domes priekšsēdētājs Monvīds 

Švarcs. 
 

Kas gaidāms jauns pagasta kultūras dzīvē 

2016. gadā? Kā vienmēr – skaisti un skanīgi no-

svinēsim gan valsts, gan tradicionālos svētkus. 

Jūnijā apritēs pieci gadi, kopš svinējām 

skolas 100 gadu jubileju, tāpēc plānojam jūnijā 

atkal sarīkot absolventu salidojumu. Šo lielo un 

skaisto notikumu organizēt lūgsim mūsu skolas 

bijušo direktori Ināru Laicāni. 

Vasarā norisināsies Latvijas mazākum-

tautību festivāls. Priecē fakts, ka kāds no kolek-

tīviem viesosies arī Nagļos.  

Vēl esam pieteikušies augustā sarīkot lie-

los Grāmatu svētkus. Pateicoties pagasta pārval-
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des, „Rītavas”, pašdarbnieku, resursu centra un 

daudzu, daudzu pagasta iedzīvotāju atbalstam, 

mēs to varam! Lai izdodas! 
 

 Iedzīvotāji ir pateicīgi mūsu pagasta 

konsultatīvajai padomei: Dacei Stikānei, Inārai 

Laicānei, Viktoram Zalužinskim, Valentīnai 

Tropai un Otīlijai Spridzānei par to, ka ik gadu 

atjautīgi izdomā dažādas interesantas 

nominācijas, lai valsts svētkos suminātu savus 

ļaudis.  

 Katrs no mums kādā jomā ir vienkārši 

lielisks. Prieks, ka pagastā ir gudri prāti, kas to 

pamana un atzinīgi novērtē. Paldies Nagļu 

iedzīvotāju konsultatīvajai padomei! Novēlam 

viņiem arī turpmāk izpausties radošās idejās! 
 

Jau pēc pāris dienām pie zemeslodes 

durvīm bikli pieklauvēs Jaunais gads. Veroties 

siltajās sveču liesmiņās, lūpas čukst viskarstāko 

vēlēšanos: lai tas nestu pasaulei mieru... 

Te uzreiz prātā nāk priestera vārdi – sāc 

ar sevi! Ko mēs varam gaidīt no pasaules, ja 

pašiem savās mājās miera nav. Te es domāju par 

mūsu Nagļiem. Aizejošais gads nebija viegls, jo 

presē Nagļu vārds tika valkāts ne goda drānās 

vien. 

Izlasījusi avīzē, ka Nagļi jau nozagti, ne-

sapratu, kā iziet no mājas: ja Nagļu nav, kas tad 

te man apkārt? Es sevi vienmēr esmu uzskatījusi 

par daļiņu no Nagļiem. Tad jau sanāk, ka es arī 

skaitos nočiepta?  

Manuprāt, kolēģi žurnālisti daudzas lietas 

saasina, pārspīlē. Ja problēmas risina kāda sa-

biedrības daļa, tas nenozīmē, ka lietas jāattiecina 

pilnīgi uz visiem. 

Izlasīsim šai avīzītē vēlreiz lappuses ar 

labajiem vārdiem Ziemassvētkos – cik tur patiesi 

labu un svētīgu vēlējumu! Izlasīsim un pagla-

bāsim tos sirdī, lai Jaunajā gadā spētu nest mieru 

ne vien sevī, bet arī savā apkārtnē. 

Anna 

Sveicam rudens jubilārus! 
 

Ak, gadi, šie straujie kumeļi! 

Tie aizzib, vien noplāti rokas: 

Te pavasar’s vizbuļu zilumā, 

Te – vasaru tvanīgie zārdi! 

Un, raugi, kad rudens ar ražu nāk 

Un aizlido dzērvju kāši, 

Tu gadiem vēl vienu pieskaiti, 

Kas staro viskošākās krāsās... 

 

Valentīna Reidzāne  02.09. 

Andris Zapāns   06.09. 

Juris Smočs   06.09. 

Rūdolfs Geida   18.09. 

Lāsma Svalbe   30.09. 

Rūdis Pizičs   04.10. 

Antons Drels   06.10. 

Daiga Muižniece  08.10. 

Lilita Muižniece  08.10. 

Voldemārs Briška  09.10. 

Elīza Šķēle   09.10. 

Dainis Stikāns   24.10. 

Jurijs Boļšis   29.10. 

Andris Rutuls   04.11. 

Andris Zeltiņš   05.11. 

Edgars Zapāns  21.11. 

Andris Lucijanovs  25.11. 

 
 

Sveicam ziemas jubilārus! 
 

Šodien un vienmēr vēlam Tev mīlēt to, 

ko ir vērts mīlēt, aizmirst to, ko nav vērts atce-

rēties, lepoties ar to, kas ir lepnuma vērts, gūt 

atelpu arī steigas brīdī un uzcelt žogu starp sevi 

un raizēm. 

 Un vēl – lai nesteidzīgs laiks Tavos lai-

mes brīžos, bet lai ātri aizzib tās dienas, kas  nav 

laipnas pret Tevi. 

/Dž.Raskins/ 

Juris Taukuls   01.12. 

Gunita Stikāne  02.12. 

Jānis Kāposts   02.12. 

Luīze Lucjanova  02.12. 

Valdis Zvejsalnieks  11.12. 

Antons Šveds   31.12. 

Staņislava Smoča  10.01. 

Geronims Putāns  16.01. 

Raitis Šķēls   17.01. 

Renāte Seržante  02.02. 

Marta Sanija Zepa  03.02. 

Jānis Lucijanovs  03.02. 

Guntars Opuls   10.02. 

Janīna Orenīte   18.02. 

Dagnija Ozola   28.02. 

 

Afišas 
 

24. decembrī plkst. 9.00 

Nagļu TN 

Ziemassvētku tirdziņš! 
Nāciet pirkt un pārdot!
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25. decembrī plkst. 14.00 

Nagļu TN 

mūzikls 
 „Ziemassvētku brīnums”! 

Režisore: Māra Pastare. 

Muzikālā vadītāja: Anita Mičule. 

Horeogrāfs: Laura Ābola. 

Scenogrāfs: Andrejs Mālnieks. 

Skaņu un gaismu operators: Uldis Mičulis. 

 Mūziklā piedalās: 

„Septīma”, „Trio Rondo”, „Ilūzija”, „Skreine”, 

„Pipareņš”, „Ūdensrozes”, Beatrise Taukule un 

Nagļu bērni. 

 
 

 

 

 

 

 

25. decembrī plkst. 22.00 

Nagļu TN 

ZIEMASSVĒTKU BALLE! 

Līdzi varat ņemt groziņus. 

Spēlēs: Kaspars Maks  

no Gulbenes 

Ieeja: 2€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. decembrī plkst. 18.00 

Nagļu TN 

Svētku eglīte vidējās un vecākās 

paaudzes ļaudīm. 

Šoreiz ciemos atbrauks viesi no 

Gaigalavas, Rikavas,  

Dekšārēm un Bokāniem. 

Spēlēs kapela no Riebiņu novada 

 „Nu i raun!” 

Līdzi ņemiet groziņus. 

Ieeja: bez maksas. 

 

 

 

 

30. decembrī plkst. 9.30  

bērnudārza zālē 

 svētku eglīte  

visiem pagasta mazulīšiem,  

kuri vēl neiet skolā. 

Šoreiz pie mums viesosies  

studijteātris „Joriks” 

 ar uzvedumu  

„Jaunais gads ar Smurfiņiem”. 

 Būs arī  

              Ziemassvētku vecītis! 

 

                   Uz tikšanos eglītē! 

 

 

 

 
2. janvārī plkst. 22.00 

Nagļu TN 

Masku balle! 
Spēlēs: Aldis Grandāns 

Ieeja: 2€ 

 
9. janvārī plkst. 15.00 

Nagļu TN 

Jaungada karnevāls bērniem. 

 

Līdzjūtība  
 

Šai zemē, šai saulē, 

Še atnācu viesoties; 

Viņa saule, viņa zeme, 

Tā visam mūžiņam. 

Mūža mierā aizgājušas: 

Janīna Igaune (dz.1936.g.) 

Veronika Lucjanova (dz.1930.g.) 

Janīna Rutule (dz.1935.g.) 
Mūžīgo mieru dāvā viņām, Kungs... 

Avīzes redaktore: Anna Baleiša 


