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Betlēmīte Nagļu baznīcā 

 

Priecīgus Kristus dzimšanas 
svētkus! 

 

„Esiet priecīgi, vienmēr priecīgi!  Lai noskumuši 

ir tie, kas sevi neuzskata par Dieva bērniem! 

Daudzi jūtas nelaimīgi tieši tāpēc, ka vi-

ņiem visa ir par daudz. Kristieši, ja viņi patie-

šām dzīvo kā Dieva bērni, pacietīs neērtības, 

karstumu, nogurumu, aukstumu... Taču viņiem 

nekad netrūks prieka, jo to visu – visu! – vai nu 

pieļauj, vai kārto Viņš, kurš ir patiesās laimes 

avots.”    /Sv. Hosemarija Eskrina de Balagers/ 

Arī pāvests Francisks saka: „Bēdīgs kris-

tietis nav nekāds kristietis!” Tāpēc, tuvojoties 

Kristus dzimšanas svētkiem, arī mūsu pagasta 

ļaudīm gribas teikt – esiet priecīgi un laimīgi! Ar 

prieku izmantojiet katru izdevību, lai tiktos ar 

mūsu Pestītāju Jēzu Kristu. 

Senči mums ir uzcēluši skaistu baznīcu 

ne jau tikai tāpēc, lai mēs to saglabātu kā kultūr-

vēstures pieminekli, bet lai ar prieku vēlētos tajā 

būt un pateiktos Dievam par viņa mīlestību. 

Kāpēc mēs baznīcā esam noskumuši, bēdīgi? Ar 

prieku dziedāsim – Gods Dievam Augstumos! 

Aizsteidzies nebūtībā mums dāvātais vēl 

viens gads. Novēlu visiem, lai ikviens no mums 

ar prieku varētu teikt: „Dievs, es atdodu Tev šo 

gadu un ielūdzu Tevi savā Jaunajā gadā, lūdzot 

Tev vadību un ţēlastību!” 

Vēlu visiem būt priecīgiem Kristus dzim-

šanas svētkos un Jaunajā gadā! 

Otīlija 

Labie vārdi Ziemassvētkos 
 

Zaļš egles zars par gadu miju stāsta, 

Nāk rāmi vakars, skuju smarţās tīts, 

Sirds kavējas pie dienām aizvadītām 

Un pārdomām, ko Jaunais nesīs līdz... 

Mierpilnus, gaišus Ziemsvētkus un 

laimīgu 2015. gadu ! 

Nagļu pagasta pārvaldes vadītājs 

Viktors Vasiļevskis 

     
Šai Ziemassvētku naktī, kad svecītes mirdz, 

Visu, kas sakāms, saki no sirds. 

Tas palīdzēs ielīksmot, piedot un lūgt, 

Tas palīdzēs visiem daudz labākiem kļūt! 

 Stāvot uz 2015. gada sliekšņa, novēlu, lai 

Ziemassvētku klusums un miers sniedz veldzi 

dvēselei. Un Jaunajā gadā dod rīta spirgtumu jū-

su domām, raţenu darbu dienā, svētīgu noguru-

mu vakarā, kā arī veselību, laimi un saticību. 

Leontīna Broka 

     
Ar katru šais dienās lai notiek 

Neparasts brīnums kāds. 

Lai laime atnāk un paliek, 

Lai vēlīgs likteņa prāts. 

Lai mīlestības ir gana, 

Ko saņemt un citiem dot, 

Un nedienas gaismas zvanā 

Lai dvēsele pārkausēt prot. 

/K. Apškrūma/ 

 Lai Kristus dzimšanas gaišums sasilda 

katru sirdi un nes prieku katrā mājā! 

 Mieru, veselību un ziedošus dārzus 2015. 

gadā! 

Valentīna Taukule 

     
Visiem mūsu labajiem, krietnajiem un 

sirsnīgajiem līdzcilvēkiem novēlu: 

Lai Ziemassvētku prieks iemājo katrā no mums, 

Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekam 

savā ceļā, 

Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot 

tikai labu, 

Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos! 

Inese Benjava 

 

2014.gada  

decembris 
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Kad pār Nagļu ciemu atnāks svētku vakars, 

Dedzot māju logos gaišas ugunis, 

Nakts kad debesīs tad zvaigţņu sietu pakārs, 

Gaidīsim mēs ciemos svētku vecīti. 

 

Atnes, vecīt, Ziemsvētkos lielu dāvanmaisu, 

Lai saldumi un prieks tiek pašiem mazākiem. 

Atnes, vecīt, šurpnākdams tādā drūmā laikā, 

Mīlestību, darbu un laimi ģimenēm. 

Atnes, vecīt, pasaulei, kur valda kara elpa, 

Saticību, sapratni, mieru cilvēcei. 

Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un 

laimīgu Jauno 2015. gadu! 

Ginta Kalvāne 

     
Kaut mazliet sāp, ka gads ir atkal garām, 

Un tomēr smaidiet – Jaunais nāk! 

Lai laimes daudz, lai bēdas garām steidzas, 

Lai sirds ik dienā prieku atrast māk. 

 Baltus un saticīgus Ziemassvētkus, cerī-

bu, veselību, izdošanos! 

Ilga Juste 

     
Šajā naktī zvaigznes lejup laiţas 

Un kā sudrabs egļu zaros krīt. 

Sveču staros visas domas gaišas – 

Lai tās būtu tādas mums arvien. 

Un lai Jaunā gada dienu rakstā 

Laimes māte dzīpariņu sien. 

 Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 

Jauno 2015. gadu! 

Anita Mičule 

     
     Decembris nāk no bērnības. Pa gurkstošām 

kupenām (kuras nezin šogad būs vai nebūs) 

lielos zābakos un ar siltu cepuri uz ausīm. 

 Tādam ir jābūt decembrim, kas ar vai bez 

kupenām kļūst par vienu no gada mīļākajiem 

mēnešiem. Pat tiem, kuri saka, ka viss šis svētku 

laiks nepatīk, decembris ir skaists. Visapkārt 

mājās, veikalu skatlogos, pagalmos, pie kultūras 

nama izaug egles, kuras rotā lielas vai mazas 

spuldzītes vai svecītes. 

 Un mājās zem eglītes ja nu tieši tev kāds 

ir nolicis kādu dāvaniņu, konču, piparkūku vai 

speķa rausi, vakarā, lai vai kāds tev nogurums, 

eglītē iedegas svecītes, tev sirdī iestājas sajūta, 

ka šodien ir tik labi.  

 Tas iemāca mūs brīţiem labāk paklusēt, 

pavērot, kas notiek, nesteigties ar secinājumiem. 

Vienmēr jau būs kāds, ar ko sastrīdēties, 

vienmēr jau būs kāds, ar ko sadraudzēties, bet 

visi cilvēki jau nekļūs tev ne par nelabvēļiem, ne 

par vislabākajiem draugiem. Tas nav arī 

vajadzīgs. 

 Galvenais, ka mēs visi dzīvojam te un 

tagad, mums ir savs pagasts, savs medpunkts, 

savi veikali, savs kultūras nams, savas slūţas, sa-

vi zivju dīķi. Mums ir pat pašiem savs Lubāna 

ezers un savas eglītes meţā!  

 Mēs paši gan esam katrs pats atsevišķi. 

Katrs esam savā dzīves posmā, mūsu uzdevumi 

un lomas ir atšķirīgi, bet mums vienmēr vajag 

esošo dzīves mirkli pieņemt sev labu esam.  

 Novēlu visiem Nagļu cilvēkiem, neskai-

tīsim ne savus, ne citu gadus, nesalīdzināsim 

sevi ar citiem, katram ir savi gēni, savs dzīves 

stāsts. Galvenais ir dzīvot ar prieku un par savu 

svarīgāko dzīves sastāvdaļu likt darbu, kurā cil-

vēks var sevi īstenot vislabāk. 

 Nekreņķēsimies par sīkumiem! Sargāsim 

savu un savu tuvinieku veselību, sargāsimies no 

uguns, ūdens un lielām vētrām. Bet pats, pats 

galvenais – sargāsim savas Latvijas mieru. 

 Lai mums visiem darba pilns un veiks-

mīgs 2015. gads! 

                                         Amālija Lucjanova 

     
Un nevajag nemaz tik daudz – 

Pavisam maz, 

Pavisam nieku, 

Lai mirdzošs mirklis nestu prieku! 

 Lai Ziemassvētku baltais sniegs nes mī-

lestību sirdīs, gaišumu domās un ticību darbos! 

Ceiruļu ģimene 

     
Atkal mēs esam ceļā – 

   Ceļā uz laimi, 

Ceļā uz zvaigznēm,  

   Ceļā uz cerībām,  

Cerībā uz nezināmo, 

   Cerībā uz prieku, 

Cerībā uz labākiem laikiem,  

    Cerībā uz sapni, 

Ceļā uz dzīvi - kāda tā ir. 

 

Mīļus un klusus Ziemassvētkus! Darbiem 

bagātu ikdienu, labu veselību, saticību, veiksmi 

Jaunajā 2015. gadā!      

Veronika Volka 
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Iekar egles zarā spoţu nieku, 

Atdzīvosies dvēsele un nams! 

Uzdāvini otram prieku, 

Kas ar zeltu neaizmaksājams. 

/Kornēlija Apškrūma/ 

 Lai visiem – lieliem un maziem – Zie-

massvētku vakars atnestu daudz gaiša prieka un 

Jaunajā gadā darba sparu un ticību nākotnei! 

„Rītava” 

     
Sniegoti klajumi, sniegoti lauki, 

Pļavas, meţi, kas šalc. 

Egļu zaļums šai baltumā jaukā 

Un svecīšu liesma, 

Kas spoţi tur deg. 

Priecājas lieli, priecājas mazi, 

Svētku vakars pa durvīm nāk. 

Līksmosim visi, dziedot dziesmas, 

Slava lai Kristus Bērniņam! 

 Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus! Veselī-

gu, veiksmīgu, laimīgu un Dieva ţēlastībām pil-

dītu Jauno 2015. gadu ikvienam Nagļu pagasta 

cilvēkam!  

 Lai Jūsu sirdis pilda mīlestība, līdz-

cietība, iejūtība, saticība, veselība! Lai ikviena 

sirsniņa atrod ceļu pie Dieva! Lai mēs protam ne 

tikai ņemt, bet arī dot. Lai protam ne tikai runāt, 

bet arī klausīties. Lai protam ne tikai nīst, bet arī 

piedot, ticēt, cerēt un mīlēt.Lai protam sapņot un 

piepildīt savus sapņus! 

Veneranda Rimša 

     
Zvani dūc,skan līksmi dziesmas, 

Eglītē mirdz sveču liesmas, 

Visur gaida rūķu saimi, 

Nes tie dāvanas un laimi. 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimi, ve-

selību, labklājību, mīlestību un daudz sapņu 

Jaunajā gadā! 

Aija Orenīte 

     
Tici sapnim - tas piepildīsies! 

Ceri uz brīnumu - un tas nāks! 

Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretī daudz sirsnīgāk. 

Piedod tiem, kas pāri tev darījuši. 

Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši. 

Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi nolieguši. 

Atver durvis tiem, kas savējās tavā priekšā 

aizvēruši. 

Tikai gaišas un labas dienas lai kāpj pār 

Jaunā gada slieksni! 

Sandra Kalniņa 

 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

Nagļi, 2014.gada 05.decembris 

Ūdenssaimniecības būvniecības darbi 

Nagļu ciemā tuvojas noslēgumam 

    Vasarā uzsāktie būvniecības darbi Rēzeknes 

novadā Nagļu ciemā ūdenssaimniecības uz-

labošanai tuvojas noslēgumam. „Būvfirma Vī-

tols” ir veikusi dzeramā ūdens urbuma rekons-

trukciju, ūdensvada izbūvi un rekonstrukciju, 

uzlabojusi kanalizācijas sistēmu un uzstādījusi 

jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas. Kopējā būv-

darbu summa sastāda 3988 592 eiro, no kura 

85% sastāda Eiropas Savienības Eiropas Re-

ģionālās attīstības fonda finansējums. Darbus 

pieņemt ekspluatācijā paredzēts pirms Ziemas-

svētkiem. Ciema iedzīvotājiem kvalitatīvāks 

dzeramais ūdens būs kā Ziemassvētku dāvana. 

     Projekta īstenošana uzsākta 2013.gadā, kad 

Rēzeknes novada Nagļu pagasts parakstīja 

ūdenssaimniecības attīstības projektu „Rēzeknes 

novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdens-

saimniecības attīstība” ar ERAF līdzfi-

nansējumu.   

      Nagļu ciems atrodas Rēzeknes novada Nagļu 

pagasta centrā. Nagļi atrodas Lubāna ezera – 

Latvijas lielākā ezera tiešā tuvumā, kas ietilpst 

Daugavas sateces baseinā. Galvenie uzņē-

mējdarbības virzieni Nagļu pagastā ir zvej-

niecība un zivsaimniecība. Daļa Nagļu pagasta ir 

iekļauta dabas liegumā „Lubāna mitrājs”. 

Attīrītie notekūdeņi no divām ūdenssaimniecības 

sistēmā Centrs un Zvīņas ieplūst Rēzeknītes un 

Vecmaltas upēs 

    .Īstenojot ūdenssaimniecības attīstības 

projektu, tiks nodrošināts kvalitātes prasībām 

atbilstošs dzeramais ūdens Nagļu ciema 75% 

iedzīvotājiem. Rekonstruējot ūdensapgādes tīk-

lus, tiks samazināti ūdens zudumi par 4,5%, 

infiltrācija gadā samazināsies par 8,6%. Tiks 

uzlabota NAI darbības efektivitāte un ener-

goefektivitāte, samazināsies elektroenerģijas 

patēriņš no 1,25 Kw/m
3 

uz 1,12
 
kWh/m

3
 gadā. 

Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta 

realizācija ietver tiešos ieguvumus (efektus), kas 
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dod tūlītēju lokālu ieguvumu no projekta 

realizācijas, un netiešos efektus, kas ilgākā laika 

posmā iespaido teritoriju kopumā. Realizējot 

ūdenssaimniecības attīstības projektu, tiešie 

ieguvumi ir:  

1)nodrošināta dabas resursu racionāla izman-

tošana (panāk ar ūdensskaitītāju uzstādīšanu; 

energoefektīvām iekārtām, nepamatotu ūdens 

zudumu samazināšanu);  

2) uzlabota ūdens apgādes drošība – nodrošināta 

sistēmu darbība elektroapgādes traucējumu 

gadījumā; veikts sacilpojums, nomainīti bojātie 

un kritiskā stāvoklī esošie cauruļvadi;  

3)samazināts kanalizācijas sistēmas avāriju risks 

un notekūdeņu noplūde Latvijas lielākajā Lu-

bāna ezera sistēmā;  

4) samazināts risks pazemes un virszemes ūdeņu 

piesārņojumam, ko varēja radīt nepietiekami izo-

lētas iekārtas;  

5)samazināta cilvēkresursu noslodze, kas saistīta 

ar iekārtu un avārijas cauruļvadu remontu un no-

maiņu;  

6)uzlabota pagasta ūdenssaimniecības infra-

struktūra kopumā;  

7) palielinātas iespējas uzņēmējdarbības, tūrisma 

un  saimnieciskās darbības straujākai attīstībai 

Nagļu pagastā.  

Viktors Vasiļevskis 

Nagļu pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Projekts noslēdzies! 
 

       Nagļu pagasta pārvalde  iesniedza Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) projektu   „Jo krāsaināk, jo labāk!” 

pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, 

aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 

infrastruktūras tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 

infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu 

(ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, 

vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika 

pavadīšanas aktivitātes) daţādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem”. 

Projekta  Nr. 13-01-LL23-L413201-000043, “Jo 

krāsaināk, jo labāk!” iesniegums tika apstiprināts 

Lauku atbalsta dienestā 2014. gada 23. martā  ar 

lēmumu Nr. 01.6-11/14/315. 

Projekta kopējā summa ir 4853,53EUR, no 

kuriem 4011,18 EUR ir attiecināmās izmaksas, 

no kurām savukārt publiskais finansējums ar 

intensitāti 90% sastāda  3610,05 EUR.  

Līdzfinansējums 1243,48 EUR ir no Rēzeknes 

novada Nagļu pagasta pārvaldes budţeta.  

Projekta mērķis ir uzlabot Nagļu pagasta 

Tautas nama rīkoto pasākumu kvalitāti un 

daudzveidību un sekmēt bērnu vispusīgu 

attīstību, izveidojot attīstošo rotaļlietu stūrīti. 

Projekta ietvaros tika iegādātas jaunas 

mēbeles, attīstošās rotaļlietas Nagļu pagasta 

bibliotēkas attīstošo rotaļlietu stūrīša izveidei, 

kur katru darba dienu māmiņas un citi ģimenes 

locekļi ar  bērniem var darboties,   un tehniskais 

aprīkojums Nagļu pagasta Tautas namam, kas 

palīdzēs kvalitatīvāk un daudzveidīgāk 

sagatavoties Tautas nama rīkotajiem 

pasākumiem. 

Aija Orenīte 

 

„Pipareņam” tērpi gatavi! 
 

Biedrība „Baltā skola” iesniedza projektu 

„Tautas tērpu iegāde Nagļu jauniešu deju 

kolektīvam „Pipareņš””. 

 
Eiropas Savienības Eiropas Lauk-

saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

izsludinātā atklātā konkursa Lauku attīstības 

programmas pasākuma „Konkurentspējas vei-

cināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” un „Lauku ekonomikas daţādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros ak-

tivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, infor-
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mācijas tehnoloģiju un programmu nodro-

šinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras 

izveide sabiedrisko aktivitāšu daţādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem” rīcībā „Atbalsts sa-

biedrisko aktivitāšu daţādošanai vietējiem ie-

dzīvotājiem.” 

Projekta kopējās izmaksas – 6980,49 €. 

Projektu atbalstīja Lauku atbalsta dienests 

(LAD), piešķirot projekta īstenošanai 6282,31€ 

un Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta 

pārvalde, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā 

– 698,18€. 

Inese Benjava 

Par sociālo darbu 
 

Ar š.g. 8.septembri stājās spēkā Rēzeknes 

novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.33 

„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-

tusa noteikšanu Rēzeknes novadā”. Šie no-

teikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa 

līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene, kas sastāv 

no laulātajiem, personām, kurām ir kopējie 

izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā 

mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona Rē-

zeknes novada pašvaldībā, tiek atzīta par maz-

nodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami 

ģimenes/personas ienākumi un materiālais stā-

voklis. Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja 

tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 

triju mēnešu laikā nepārsniedz 170,00 euro.  

 Ar septembri ir jauns pabalsta veids – pa-

balsts brīvpusdienām skolā vai pirmsskolas 

izglītības iestādē. 100 % pusdienas tiek apmak-

ātas daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm , kuras 

saņem GMI pabalstu. 75% apmērā pabalsts no 

pusdienu maksas tiek piešķirts trūcīgām 

ģimenēm, bet 50% apmērā – maznodrošinātām 

ģimenēm. 

 Līdz š.g. 1 septembrim bija paaugstināts 

GMI līmenis bērniem, lai vecāki varētu sa-

maksāt par pusdienām skolā vai pirmsskolas 

izglītības iestādē. Sakarā ar to, ka tagad tiek 

piešķirts pabalsts brīvpusdienām, tika noteikts 

vienāds GMI līmenis gan bērniem, gan pie-

augušajiem – 49,80 eiro mēnesī. 

Sandra Kalniņa 
 

Jaunumi bibliotēkā 
 

Laika vārtos klauvē šī gada pēdējais 

mēnesis, kad gribas sarēķināt, atcerēties, ieplā-

not un iepriecināt jūs ar jaunām grāmatām. 

  Uz doto brīdi vispieprasītākā „Mans laika-

biedrs”, jo tajā varam lasīt atmiņas par cilvē-

kiem, notikumiem no mūsu novada dzīves  

vairākus desmitus gadu atpakaļ-arī Amālijas 

Lucjanovas rakstu par skolas celtniecību. 

Oriģinālliteratūras klāstā sastapsimies ar 

Sk. Gailītes varoņiem romānā „Es stāstīšu vi-

su”, K.Ieviņa „Mežrozītes mīlestība”, I.Liepiņa 

„Nāve stiprāka par mīlu”, Dz. Ţuravskas 

„Nakts mūža garumā”, D.Avotiņas „Rūdis” un 

G. Repšes „Jauki ļaudis”. G.Repše saka: 

„Grants lavīna vai mākoņu sadursmes, no-

ziegums un sāpes-tikai cilvēka vienreizība un 

gars nosaka tām mērogu.” L.Loinerte romānā 

„Latgales sāga” stāsta par Latgales ļauţu lik-

teņiem 20. gadsimtā. 

Lielisku izklaidi, aizraujošu saturu, 

negulētu nakti saviem lasītājiem sola tulkotās 

literatūras jaunie romāni: D.Korecka   „Muzeja 

artefakts”, D.Prestona ”Ķeceris”, F.Nilasa 

„Viltus eņģelis” , Dţ. Gripando „Falkona 

ultimāts”, A.Brukfīldas „Pastaiga mākoņos”, 

L.Dilana „Debesis tepat līdzās”, K.Lekbergas 

„Pamestais bērns”. Noskaņām bagāts, emocijas 

raisošs ir L.Railijas romāns „Meitene uz krau-

jas”, pikants stāsts par mīlestību, drosmi un 

uzdrīkstēšanos L.Pīrsas „Bella”. J.Jūnasona 

„Analfabēte,kas prata rēķināt” – aizraujošs un 

uzmanību piesaistošs stāsts par veiksmi, 

mīlestību un starptautiska līmeņa attiecībām. 

Bezgalīgi smieklīgs un saistošs ir arī šī autora 

otrs darbs „Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu”.                                                                                                                                                                                                                                                    

Pasaulslavenā somu rakstniece Salla 

Simuka pārliecinoši piesaka sevi detektīvţanrā 

un ienāk Latvijā nepārspējamā triloģijā. Pirmā 

grāmata „Sārta kā asins” nu ir mūsu bibliotēkas 

plauktā. Arī somu rakstnieces L.Lehtolainenas 

romāns „Mana pirmā slepkavība”ir pirmais 

sērijā par Marijas Kallio izmeklētajiem nozie-

gumiem. 

G. Flinnas romāns „Neatrodamā” strauji 

ieguvis bestsellera statusu visās valstīs, kur tas 

ticis izdots un kļuvis par pēdējo gadu lielāko 

sensāciju grāmatu. 

 O.Peča vēsturiskais romāns „Bendes 

meita” ir lielisks, aizraujošs stāsts par laiku, kad 

tika medītas raganas un inkvizitoriem bija darba 

pilnas rokas.  Ironisks dzīves tvērums un asprā-

tīgi dialogi mijas ar dinamiskiem notikumiem 

V.S.Gira romānā „Sarkankoka paradīze”. 

„Latvijas Dievnami” – grāmatā aprakstīts par 

77 Latvijas pilsētu un lauku dievnamiem, kuru 

mūri glabā senus notikumus un noslēpumus. 

I.Kudrjavcevs grāmatā „Miera ārsta 

padomi” atklāj vienkāršus, bet efektīvus paņē-
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mienus, kā atjaunot dabisko enerģijas plūsmu, 

būt mierā ar sevi, panākt iekšējo rāmumu un 

atgūt domu un jūtu līdzsvaru.  

Bērniem nodota izvērtēšanai ļoti skaista 

un saturīga grāmata ar īsām,  kodolīgām pasa-

kām „Lielā pasaku grāmata”. Lai labi lasās! 

Daţādu praktisku iemaņu apgūšanai  noderēs 

grāmatas „Čaklās rokas”, „75 papīra snieg-

pārsliņas, zvaigznītes un saulītes”, ”Zīda 

apgleznošana”, „Krāsaini aksesuāri”, „Kvī-

lings”- jeb papīra filigrāns, smalks un skaists 

rokdarbu veids, kad no šaurām papīra strē-

melītēm tiek veidotas interesantas papīra figūras 

un kompozīcijas. Idejas Ziemassvētku svinē-

šanai izklāstītas grāmatiņā „3x3 Ziemassvētki”. 

Piepildītus brīvos brīţus un uz tikšanos 

bibliotēkā! 

Bibliotekāre  V. Volka. 
 

Paldies zivsaimniekiem! 
 

29. novembra vakarā a/s „Nagļi” darbi-

nieki pulcējās klubā, lai nosvinētu ikgadējo 

skaisto Apzvejas balli. 

„Domāju, ka jāsāk apsveikt labākos 

kolektīva strādniekus, taču no šīs domas nācās 

atteikties,” teica a/s „Nagļi” direktore Ginta 

Kalvāne. „Tad jau būtu jāapsveic gandrīz visi! 

Jo lielākoties visi savu darbu veic ļoti labi.” 

Ginta sirsnīgi pateicās visai savai 

kuplajai darbinieku saimei par veiksmīgi 

aizvadīto kārtējo darba cēlienu. Par darbu daudz 

runāts netika, jo klāt taču svētku brīdis. Tikai 

pāris teikumos Ginta komentēja šī brīţa situāciju 

saimniecībā: „Zivju izaudzēts daudz, taču lielas 

problēmas sagādā to realizācija. Tautai pirkt-

spēja nepavisam nav augsta.” 

Baltus ziedus un Atzinības rakstus sa-

ņēma tie ļaudis, kuriem šogad apaļas jubilejas. 

Ginta ar ziediem sveica arī vetārsti Ritu, jo viņai 

nesen piedzimusi meitiņa Ance.  

Ko gads, to apzvejas balles liekas vēl 

omulīgākas, vēl romantiskākas. Silti mirdzēja 

svecīšu liesmiņas, skanēja laba deju mūzika. 

Darbojās bezmaksas dīķis. Sirsnīgi un eleganti 

vakaru vadīja Līga Zvejsalniece. 

Bagātīgie un grezni klātie galdi vilināt 

vilināja nobaudīt ar radošu izdomu sarūpēto 

mielastu. 

Ik gadus a/s „Nagļi” vadošajiem darbi-

niekiem tiek piedāvātas iespējas doties pieredzes 

apmaiņas braucienos uz ārzemēm. Šogad uz 

Sanktpēterburgu devās galvenais zivkopis Vitā-

lijs Varganovs, bet uz gleznaino Vācijas novadu 

Bavāriju – Adrija Toc-Macāne. 

Adrija interesanti pastāstīja par redzēto 

Bavārijas zivju audzētavās. Uz lielā ekrāna 

slīdēja ceļojuma fotogrāfijas. Daudz kas zivi-

niekiem darbdienā kopīgs, daudz kas krasi 

atšķirīgs, taču rezultāts visiem viens – brangas 

zivis.                Anna  

Valsts svētkos 
 

 Rēzeknes novada lielais svinīgais 

sarīkojums par godu Latvijas Republikas 

neatkarības proklamēšanas gadadienai šoreiz 

notika Rikavas kultūras namā. Kā katru gadu, 

domes vadība cēli godināja apzinīgākos, god-

prātīgākos darba rūķus no katra pagasta.  

 Nagļu pagasta konsultatīvā padome 

apbalvošanai šoreiz izvirzīja mūsu bērnudārza 

pavāri Ilgu Justi. Ilga Nagļu bērnus baro jau 24 

gadus! Sākumā skolā, tagad – dārziņā. Mūs-

dienās pārtikas apritē strādāt nav viegli, jo 

prasības ir ļoti augstas. 

 Ir 6 rītā. Ciemats vēl snauţ, tikai daţi 

cilvēki rosās ap lopiņiem vai virtuvē, bet Ilga jau  

steidz gatavot bērniem brokastiņas. Un tā ik 

darbdienas rītu. Vienmēr precīza, vienmēr ap-

sviedīga. Tāpēc ir liels prieks, ka viņas atbildīgā 

attieksme pret darbu ir pamanīta un novērtēta.                 

Monvīds Švarcs Ilgai pasniedza novada 

augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu un 

piemiņas monētu. Un ziedus! Karaliskas rozes 

kā mīļu pateicību par grūto darba cēlienu.  

Paldies, Ilga, par darbu! Novēlam stipru 

veselību, labus cilvēkus dzīves ceļā un lai 

piepildās tavi visklusākie, visskaistākie sapņi! 

 
Attēlā: Ilgas lielā diena. 

 

 Savukārt Nagļu pagastā 18. novembra 

svētkos Viktors Vasiļevskis ar Atzinības raks-

tiem un ļoti krāšņām rozēm sveica septiņus pa-

gasta ļaudis. Kuri pelnījuši augsto uzslavu, to 
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lēma konsultatīvā padome. Apbalvošanai tika 

izvirzītas personas septiņās nominācijās. 

 Nominācijā: „Precīzs, izdarīgs, cilvē-

cīgs” – Arturs Pecka. 

Vadājot cilvēkus, ik dienu nākas sa-

skarties ar tādām situācijām, kad vienkārši jā-

izpalīdz. Jāziedo laiks, liekāks solis, bet jāizpa-

līdz, jo citādi nemaz nevar. Paldies Arturam! 

Nominācijā: „Gadiem spītējot”- Amā-

lija Lucjanova. 

Kur nu vēl darbīgāku cilvēku! Teciņiem 

vien, teciņiem vien! Jāpaspēj lolot mazmeitas, 

jāpaspēj uz meţu, uz mazdārziņu, uz kūtiņu, 

jāpaspēj izsniegt gāzes balonus. Jāpaspēj uz 

baznīcu, uz klubu. Jāpaspēj pateikt mierinošs, 

uzmundrinošs vārds, jāpaspēj uzdāvināt aveņu 

spainīti, siltu pīrāgu vai tamborētu sedziņu. 

Nesen izdotajā vērtīgajā grāmatā „Mans 

laikabiedrs” ir arī Amālijas Lucjanovas raksts 

par Nagļu skolas vēsturi. Paldies Amālijai! 

Nominācijā: „Par godprātīgu, nevaino-

jamu un ilggadīgu darbu savā pagastā” – 

Leontīna Lūse. 

Leontīnu vienmēr ir patīkami sastapt – 

laipni apvaicājas, kā dzīvojas. Ja grūti, palīdzēs, 

cik spēs. Lielu rūpju nastu gadiem celdama 

savos trauslajos plecos, Leontīna ir spējusi 

saglabāt sirsnīgumu, gaišumu. Savu darbavietu – 

skolas telpas Leontīna uztur priekšzīmīgā 

kārtībā. Tur vienmēr ir patīkami ieiet. Paldies 

Leontīnai! 

Nominācijā: „Kalpoju Dievam un savai 

draudzei” – Staņislavs Laizāns. 

Sabiedrībā kluss, atturīgs vīrs. Bet 

dievnamā – rosīgs rūķītis! Gadu gadiem viņš 

cienīgi kalpo pie altāra. Ne stiprs lietus, ne 

spēcīgs sals spēj atturēt Staņislavu no svētdienas 

pienākuma – atdot godu Dievam. Savā cienījamā 

vecumā kā tāds puika: ţviks! – riteņa mugurā un 

veikli aizmin uz savu „Jašibovu”. Paldies Tev, 

Staņislav! 

Nominācijā: „Draudzīgākā un izpalī-

dzīgākā ģimene” – Sandra un Ilmārs Ceiruļi. 

Ceiruļu ģimene dzīvo Īdeņā, tāpēc 

naglenieši viņus pazīst mazāk. Vienīgi Sandra ik 

dienu čakli rosās Nagļu bērnudārzā. Ar gaišu 

smaidu, skaista un sirsnīga. Mīļi un gādīgi, tik-

pat kā īstā mamma auklē pašus mazākos bēr-

niņus. Tādu pat gaišumu un sirds siltumu Sandra 

ienes arī savā ģimenē. 

Sandra ar Ilmāru audzina dēlu Ingusu un 

meitu Sabīni. Lai Ceiruļu saimei piepildās visas 

gaišās cerības! 

Nominācijā: „Izpalīdzīgākais kaimiņš” 

– Juris Spridzāns. 

Nemaz tik bieţi „Kolna” Juri nesastapsi, 

viņam darba pietiek savā lauku sētā, taču prot 

atrast laiku, lai palīdzētu gan kaimiņam blakus 

saimniecībā, gan kādam Nagļu viņā galā. Aiz-

vizina ar savu auto, ja kādam vajadzība. Ikdienā 

kluss, pieklājīgs. Attiecībās ar ļaudīm – izpa-

līdzīgs, labestīgs. Paldies Jurim! 

Nominācijā: „Ziedošākā lauku sēta” – 

Valentīna Taukule. 

Neko piebilst – tik tiešām viena no 

pagasta ziedošākajām sētām pieder Taukuļu 

Valītei! Ikdienā kautrīga, pieticīga, ļoti izpa-

līdzīga, čakla. Veikla kā irbīte aptekalē savas 

košās un garās puķu dobes. Katrai puķei zina 

vārdu, mīļi sarunājas ar tām. Puķes jūt, ka tās 

mīl un lolo, tāpēc zied uz nebēdu! 

Kad ceļš ved gar Valentīnas māju, acis 

grieţas tik uz puķu pusi. Kāda daudzveidība! 

Gan cēlās rozes, gan biklās samtenītes, gan 

eleganto hortenziju kolekcija, gan...Pat decembrī 

jūtu, kā smarţo vasara! Lai ik pavasari dārzs 

uzplauktu un saziedētu kā mīlestība! Paldies 

Valentīnai! 

 
Attēlā: Valentīna Taukule, Amālija Lucjanova, 

Ilmārs Ceiruls, Sandra Ceirule, Arturs Pecka, 

Leontīna Lūse. 

Pateicības 
 

Mēs dodamies uz “Brīnumskapi”! Ar 

šādu priecīgu saucienu uz lūpām mazie bērnu -

dārza audzēkņi 7. decembra svētdienas pieva-

karē sēdās oranţajā autobusiņā, lai dotos ska-

tīties muzikālo izrādi “Brīnumskapis” Latgales 

vēstniecībā “Gors”. “Brīnumskapja” dziesmas 

izdziedāja un jautrus uzdevumus bērniem lika 

risināt kaķītis Laķītis jeb Ingus Ulmanis un citi 

“Brīnumskapja” iemītnieki. Bērnu actiņās mir-
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dzēja prieks, izdzīvojot līdzi visiem muzikālās 

izrādes notikumiem. Par to lielu paldies gribam 

pateikt Nagļu pagasta pārvaldei, kas sniedza 

savu finansiālo atbalstu pasākuma apmeklēšanai.                                                                                                   

Bērnudārza audzēkņu vecāki 

☼    ☼    ☼ 
Izsakām visdziļāko pateicību Nagļu 

pagasta pārvaldei, Genovefai Jurevičai, Dacei un 

Aigaram Stikāniem, Osvaldam Salmanim, 

„Skreines” dziedātājiem, Uldim Mičulim, Maijai 

Dzenei, Leontīnai Lūsei, Nagļu baznīcas drau-

dzei un visiem līdzcilvēkiem par atbalstu un 

līdzjūtību mums, pavadot mūsu brāli Jāni 

Leimani uz mūţa mājām. Lai Dieva svētītas ir 

visas jūsu dienas!  

Veneranda Rimša un Jāzeps Leimans 

☼    ☼    ☼ 
Aizsūtiet pasaulē gaišu domu 

Un nedomājiet par tās ceļu. 

Tā aizies, apies pasaulei apkārt 

Un atgriezīsies pie jums. 

 Sakām lielu paldies Aijai Orenītei par 

mūsu tautas namam sarūpēto aparatūru caur 

veiksmīgi uzrakstītu projektu. 

Anita un Uldis Mičuļi 

 

Kā balsojām? 
 

12.Saeimas vēlēšanās Nagļu vēlēšanu 

iecirknī ieradās 325 vēlētāji. Vēlēšanu aploksnēs 

bija derīga 321 zīme. 

Nobalsoja sekojoši: 

Partija „Vienotība”  -  149 balsis, 

Zaļo un zemnieku savienība – 78 balsis, 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai” – 33 balsis, 

No sirds Latvijai – 25 balsis, 

Latvijas Reģionu Apvienība – 19 balsis, 

„Saskaņa” Sociāldemokrātiskā partija  - 11 

balsis, 

Jaunā konservatīvā partija – 3 balsis, 

Partija „Vienoti Latvijai” – 1 balss. 

 

Afiša 
 
 

25. decembrī plkst. 14.00 

Nagļu TN 

koncerts „Priecīgus Ziemassvētkus!” 

Bet vakarā plkst. 22.00 

Ziemassvētku balle! 

Ieeja: 2€ 

27. decembrī plkst. 18.00 

Nagļu TN 

Svētku eglīte vidējās un vecākās paaudzes 

ļaudīm. 
 

Sveicam ziemas jubilārus! 
 

Kaut simtkārt izrunāts, 

kaut daudzkārt teikts un sacīts, 

labs vārds kā laimes vērdiņš 

nekad nenodilst. 

Tas rada smaidu, 

iesēj zvaigznes acīs, 

ar viņu sirds arvien no jauna silst. 

Labs vārds ver logu, 

tumsas aizdarītu, 

un cerību kā ceļamaizi dod, 

tas nojauc izmisuma, bezcerības ţogus, 

ja vien priekš otra 

laikus sirdi rod. 
 

Inga Zvejsalniece  08.12. 

Indra Zvejsalniece  08.12. 

Pēteris Pastars   10.12. 

Ieva Rimša   10.12. 

Danute Trifonova  13.12. 

Līga Ābrama   22.12. 

Jānis Bruzguls   25.12. 

Raimonds Lucjanovs  26.12. 

Antons Mikulis  08.01. 

Renāte Lucjanova  09.01. 

Juris Laizāns   18.01. 

Jānis Rutuls   21.01. 

Broņislava Maculeviča 23.01. 

Andris Naglis   24.01. 

Andis Zvejsalnieks  31.01. 

Veronika Tropa  05.02. 

Viktors Dāvids  18.02. 

Marija Madţule  22.02. 

Haralds Birze   23.02. 

Kārlis Orenīts   26.02. 

  

Līdzjūtības  
 

Vēl bija jādzīvo, 

Vēl jāskata bij’ daudzu dienu spoţums 

Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas. 

 Mūţa mierā aizgājuši: 

Kārlis Barovskis (dz.1957.g.) 

Antons Reblis (dz.1973.g.) 

 Mūţīgo mieru dod viņiem, Kungs... 

Avīzes redaktore: Anna Baleiša 


