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Pagasta informācija 
 

 Vasarā uzsāktie darbi ūdenssaimniecības 

uzlabošanai decembrī tika veiksmīgi pabeigti. 

Visi objekti darbojas. Ūdens centrā tagad ir 

dzidrs un tīrs, jo iziet cauri divreizējiem kvarca – 

smilšu filtriem. Ūdens apgādes sistēmā vairs 

nekur nav metāla cauruļu, visas jaunās caurules 

ir no plastmasas. Pat dziļurbumā ir jaunas plast-

masas caurules. Ir jauns sūknis. Jauna un laba ir  

atdzelžošanas iekārta. 

 Ar būvfirmas „Vītols” darbu esmu ap-

mierināts, jo darbs tika veikts ātri un kvalitatīvi. 

Manuprāt, no viņiem daudzi mūsējie varēja pa-

mācīties, ko nozīmē kārtīgi strādāt. 

 Jauna ir arī kanalizācijas trase ar visām 

akām. Attīrīšanas iekārtas līdz šim nedarbojās 

vispār, pat elektrības tur nebija, bet nu viss dar-

bojas lieliski.  

 Nesatraucieties, ka centrs vietām ir „iz-

ārdīts”. Drīzumā tiks paveikti atliktie darbi – 

planēšana, asfalta noklāšana.  

  Centrā daži cēla brēku, ka tika nozāģēti 

augļu koki, dekoratīvie krūmi, arī puķēm nācās 

ciest. Tāpēc silti iesaku labi apdomāt, kur ko stā-

dīt turpmāk. Ir jāsaprot, ka uz pagasta komu-

nikācijām – uz ūdensvada, uz kanalizācijas tra-

sēm, nekādus darbus nedrīkst veikt. Turpretī vi-

sur citur ap namiem iekopiet skaistas dobes un 

apstādījumus, cik tīk.  

 Tagad pagastā darbu drīkstam piedāvāt 

tikai diviem „simtlatniekiem”. Viņi strādās 4 

mēnešus. Patlaban darba ir daudz – gan pie 

malkas, gan teritorijas labiekārtošanā. 

 Garām Nagļiem traucas smagās mašīnas 

ar zemi, tas ir tāpēc, ka Zemkopības Ministrija 

realizē projektu, kurā notiks Lubāna ezera dien-

vidaustrumu dambja rekonstrukcija 9 km garu-

mā.  Tātad zemi vadā no Pirtnieku karjera uz 

ezermalu. Darbus veic Rīgas firma. 

 2015. gadā pagasta pārvalde plāno veikt 

zemes uzmērīšanu ap skolas ēku, tautas nama 

jumta remontu un notekcauruļu nomaiņu. Plā-

nojam arī pagasta administratīvās ēkas iekštelpu 

kosmētisko remontu, kā arī siltumtrases posma 

rekonstrukciju pie pagasta. Ir jāiegādājas un jā-

uzstāda arī informatīvās norādes zīmes. 

Savukārt 2016. gadā plānojam skolas 

ēkas inventarizāciju, kā arī tautas nama otrā stā-

va logu nomaiņu un  ēkas fasādes siltināšanu. 

Novēlu visiem pagasta ļaudīm veiksmi 

pavasara darbos! Sakopiet teritoriju  ap savām 

mājām, sakopiet savus īpašumus, lai mūsu pa-

gasts būtu vistīrākais! Stādiet puķes un kociņus, 

lai mūsu pagasts būtu visskaistākais! 

Nagļu pagasta pārvaldes vadītājs  

Viktors Vasiļevskis 
 

Cik naudas pagastam? 
 

Pamatbudžeta izdevumi 2015. gadā – 395 

363 €. No tiem 190 433 – aizdevuma atmaksa 

par ūdenssaimniecības darbiem.  

Kā tērēsim atlikušos 204 930 € ? 

 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai: 

54 062 € 

 Pagasta pārvaldei: 41 926 € 

 Tautas namam: 37 090 € 

 Bērnudārzam: 28 230 € 

 Bibliotēkai: 10 391 € 

 Sabiedrisko resursu centram: 8496 € 

 Skolēnu pārvadājumiem: 7012 € 

 Medpunktam: 5471 € 

 Sportam: 4285 € 
 

Pagasta lielā sapulce 
 

16. martā mūsu klubā notika ikgadējā lie-

lā sapulce, kurā ieradās novada vadība, lai tiktos 

un diskutētu ar tautu. Šoreiz tautas nebija pārāk 

daudz – tikai kādi 40 cilvēki. Novada domi pār-

stāvēja Monvīds Švarcs un Elvīra Pizāne. 

Sapulces sākumā pagasta pārvaldes 

vadītājs Viktors Vasiļevskis iepazīstināja ar 

Nagļu pagasta budžetu 2015. gadam, salīdzināja 

to ar 2014. gada budžetu. Novads šogad mums ir 

piešķīris apmēram par 8000 € vairāk nekā pērn, 

tāpēc visām iestādēm naudas pietiek. 

Īsi un kodolīgi Viktors Vasiļevskis pa-

stāstīja arī par ieplānotajiem lielākajiem darbiem 

pagastā. Liels jaunums bija dzirdēt, ka pavisam 

drīz tiks paaugstināta maksa par ūdeni. Pama-

tojums – jaunas ūdensattīrīšanas iekārtas, jauna 

maksa. Cik vairāk jāmaksā – to aprēķināšot pa-

gasta grāmatvedība.  

Viktors vērsa uzmanību arī uz to, ka 

nekādā ziņā nedrīkst apskādēt jauno glīto žogu 

ap ūdensmāju centrā. Lai izvairītos no nepatik-

šanām, lūgums privāto tehniku nenovietot pārāk 

tuvu žogam.  

 

2015.gada  

marts 
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Vēl Viktors rosināja iedzīvotājus būt 

sabiedriski aktīvākiem. Šogad lielā talka ir pa-

redzēta 25. aprīlī. Visi nez kāpēc paļaujas uz 

simtlatniekiem, ka tie nāks un vieni paši padarīs, 

taču ir jāsaprot, ka viņu vairs nav tādā skaitā, lai 

sakoptu visu pagastu. 

Viktors teica, ka ir prieks par Īdeņas un 

Ļodānu ļaudīm, kuri iet un strādā talkās savā 

ciemā. Bet cik atnāk no Nagļu centra? Lielā 

talka ir tikai reizi gadā un vismaz reizi gadā var 

taču iet un pastrādāt sava pagasta sakopšanā.  

Pārsteidza skaitlis 4000, ko pagasta pār-

valdes vadītājs minēja kā parādu par komu-

nālajiem pakalpojumiem. Patiesībā 4000 € ir 

milzīga summa, ko iedzīvotāji nav samaksājuši. 

Debates šoreiz nebija garas, jo iedzīvotāji 

uzdeva tikai pāris jautājumus. Monvīds Švarcs 

paskaidroja, ka lauksaimniecības konsultantam 

ir jābūt katrā pagastā. Tāpat ir jābūt arī jaunatnes 

lietu koordinatoram. Ko ievēlēsiet - pašu ziņā. 

Monvīds jaunatnei rosināja rakstīt projektus, jo 

novads iespēju robežās atbalsta jaunos uzņē-

mējus. 

Pagasta sociālā darbiniece Sandra Kal-

niņa iepazīstināja ar skaitļiem, cik naudas ie-

dzīvotājiem izmaksāts pabalstos. Piemēram, 

2014. gadā GMI izmaksāti 9594 €, bet pabalstos 

malkai – 1296 €. 

Šī gada martā GMI saņem tikai 7 māj-

saimniecības. 
 

Šķirosim atkritumus! 
 

Beidzot ir jāsāk domāt „zaļi” arī Nagļos, 

jo Rēzeknes novads jau piedalās atkritumu šķi-

rošanas projektā. 

Pagasta pārvaldes vadītājs Viktors Vasi-

ļevskis rosināja, ka šo lietu mums visiem vajag 

atbalstīt. Pagaidām atkritumu šķirošana būs kā 

eksperiments – kāda būs iedzīvotāju atsauksme? 

Cilvēki ir jāpieradina, ka atkritumi ir jāšķiro, tā-

pēc pagaidām tikai vienu reizi mēnesī atbrauks 

mobilā mašīna un pieņems jūsu sašķirotos at-

kritumus pilnīgi bez maksas. 

Mobilās šķiroto atkritumu savākšanas 

laiks un vieta Nagļos: 

no plkst. 10.30-11.30 mēneša pirmajā treš-

dienā, centra mājas nr.1 pagalmā pie atkri-

tumu konteineriem. 

 Pieņems papīru, plastmasu un stiklus. 

Papīra konteinerā drīkst mest: papīru, avīzes, 

žurnālus, grāmatas, kartonu, saplacinātas kartona 

kastes. 

 Nedrīkst mest: netīru papīru, slapju papī-

ru vai kartonu, laminētus papīra izstrādājumus, 

papīru ar saspraudēm vai metāla ātršuvējiem, 

tetrapakas. 

 Plastmasas konteinerā drīkst mest: sa-

placinātas plastmasas pudeles, plastmasas mai-

siņus, plēves un citu tīru plastmasas iepakojumu. 

 Nedrīkst mest: rotaļlietas, eļļas pudeles, 

vienreizējās lietošanas traukus, olu papīrus, ne-

tīru iepakojumu ar pārtikas produktu atliekām. 

 Stikla konteinerā drīkst mest: stikla pu-

deles bez metāla korķiem, stikla burkas bez me-

tāla vākiem, logu stiklu, siltumnīcu stiklu. 

 Nedrīkst mest: keramikas izstrādājumus, 

spoguļstiklus, auto stiklus, netīru stiklu, krāsotu 

stiklu, dažādas stikla lauskas. 
 

Daudz baltu dieniņu! 
 

Nu jau rit sestais gads, kopš mūsu skola 

tika slēgta. Tolaik daudzus šausmināja doma, ka 

baltā skolas ēka var palikt tukša un nolaista. 

Tomēr tā nenotika! Pateicoties labiem uzņēmī-

giem ļaudīm, skola joprojām ir tīra, silta, apdzī-

vota.  

Jau apaļi 5 gadi apritējuši, kopš Marija 

Tjuša uzrakstīja projektu, lai varētu iegādāties 

gan šujmašīnu, gan veļas automātu, gan dušas 

iekārtu. Kad sakām Marijai paldies par tā laika 

lielo darbu un pūlēm, viņa attrauc, ka galvenais 

rosinātājs darboties esot bijusi toreizējā pagasta 

vadītāja Ilga Zvejsalniece.  

„Es todien baznīcā kārtoju ziedus, kad 

atskanēja Ilgas zvans,” stāsta Marija. „Ilga pa-

vēstīja, ka ir pieejami projekti taisni kā dēļ mūsu 

skolas telpām. Un viņa uzstāja, lai es tūlīt 

rakstītu projektu. Uzrakstīju arī! Lai gan viegli 

nenācās to izstūrēt cauri lielajām papīru būša-

nām. Protams, ka jutos priecīga, ka iecerētais 

tika sekmīgi realizēts. Prieks arī par to, ka Inese 

Benjava veiksmīgi turpināja iesākto.” 

Mūsdienās katrā pagastā ir jābūt pieeja-

miem tādiem pakalpojumiem kā veļas mazgā-

šana, duškabīne. Un mums arī ir! Ir arī stelles, ir 

šujmašīna, ir trenažieri, ir labiekārtota virtuve, 

kur sanākt kopā un baudīt pavārmākslu. Īpaši 

bagātas un vērtīgas ir muzeja klases, kur, patei-

coties Marijas Kunčerovas entuziasmam, ļoti 

rūpīgi tiek glabātas un aizvien vēl vāktas mūsu 

pagasta vēstures liecības.  

Kopš skola darbojas kā sabiedrisko re-

sursu centrs, nu jau pagājuši 5 gadi, tāpēc sirs-

nīga afiša vilināja, ka atnāciet 13. februāra va-

karā, lai kopā nosvinētu šo skaisto jubileju. 
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Svētku vakarā, tuvojoties skolai, izbrīnā 

sastingām – baltajā sniegā siltu gaismiņu aleja 

līdz pašām skolas durvīm! Arī nelielajā skolas 

skvērā un soliņiem gaiši mirgoja svecītes. Cik 

neparasti! Cik skaisti! 

Ieejot skolā, atkal gaidīja pārsteigums – 

visa zāle košos balonos! „5 gadiņi – tie taču ir 

Bērnības svētki, tāpēc te viss tik košs!” smaidot 

joko Inese Benjava. 

Un galdiņi! Milzīgi krāsaini pusmetrīgi 

kokteiļsalmiņi prāvajās stikla krūzēs – kolosāls 

noformējums! Piedevām garšīgs arī! Kokteiļ-

krūzēs peldēja laima, piparmētru un ledus ga-

baliņi – superīgs atspirdzinājums! 

 Zāles stūrī improvizēts kokteiļbārs, kur 

laipnā un smaidīgā bārmene Iveta Dūda Beitāne 

veikli izdabāja katrai gaumei – jums „Zilo 

lagūnu”? Varbūt „Maigo avenīti”? Burvīgos 

kokteiļus Iveta pasniedza elegantās glāzēs.  

Sēdēju un brīnījos. Jutos kā romantiskā 

mākslas filmā! Ar nelieliem  līdzekļiem uzburt 

tik omulīgus svētkus!  

Visas trīs skolas darbinieces – Inese Ben-

java, Leontīna Lūse un Maija Dzene bija krietni 

papūlējušās, lai viesus iepriecinātu. Un viesi bija 

laimīgi! Tāpēc arī Inese, Leontīna un Maija bur-

tiski staroja priekā.  

Inese baltas rozes un siltus pateicības 

vārdus dāvāja gan Ilgai Zvejsalniecei, gan Vik-

toram Vasiļevskim. Savukārt Viktors Vasi-

ļevskis sirsnīgi pateicās Inesei, Maijai un Leon-

tīnai par krietno darbu, par radošumu. Nevaram 

nepamanīt, cik daudz mīlestības Inese ar savu 

komandu ieliek jebkurā sarīkojumā, kad vien ai-

cina ļaudis pie sevis uz skolu.  

Svētki aizritēja gan līksmi tērzējot drau-

gu lokā, gan piedaloties atrakcijās, gan dziedot 

Ulda ģitāras pavadījumā. Izdziedāties gan varēja 

no visas sirds! 

Tomēr svētkos kāds izskatījās pavisam 

skumjš un vientuļš. Tas bija viens garš glīti ser-

vēts galds, kurš ļoti gaidīja ciemiņus, bet tā arī 

nesagaidīja. Pēcāk prasīju tautai – kāpēc neat-

nācāt? Ak! Vienam šķitis par tālu esam, otram – 

par vecu esam. Patiesībā Tev tika parādīts liels 

gods – Tu tiki ielūgts krāšņā ballē! Bez jebkādas 

ieejas maksas. Sapucējies, paņem „groziņu” un 

nāc! Cik garlaicīgi būtu, ja svētkus nerīkotu. Bet, 

kad ir sarīkoti, kāpēc tad smādēt un ignorēt? 

Anna 

Mednieki ballējās! 
16. janvārī Nagļu klubā Īdeņas un Nagļu 

mednieku kolektīvi sarīkoja lepnu balli.Nu ļoti 

omulīga balle izdevās! Galdi vai lūza no grezni 

garnētas ēdienu bagātības. Visapkārt  smaidīgas 

starojošas sejas, mednieku stāsti, joki. Vakara 

ieskaņu ļoti sirsnīgi vadīja Anita Zvejsalniece. 

Īpašu pārsteigumu mūsu medniekiem 

sagādāja Lazdukalna mednieku kolektīva pār-

stāvji. Viņi uzdāvināja krāšņu salūtu! Tieši pus-

naktī visi devās ārā pie kluba, kur naksnīgajās 

debesīs, skaļi grandot, atvērās un uzplauka košu 

uguntiņu ziedi. 

Katru gadu lielus svētkus mednieki nerī-

ko, bet, kad sarīko, tad no visas sirds. „Vai tad 

medniekiem gaļas trūkst!” smej Rebļu Roberts. 

„Nomedījām krietnu mežakuili un balle notiek!” 

Saviem medniekiem siltus pateicības 

vārdus teica mednieku kolektīvu vadītāji – Val-

dis Zvejsalnieks un Roberts Reblis. Mednieka ti-

tuls ir valkāts godam. Darīts arī ir krietni vien, jo 

nomedīti vilki, lūši. Arī aļņiem un mežacūkām 

trāpīts ne reizi vien.  

Ar skumju klusuma brīdi tika pieminēti 

tie mednieki, kuri vēl dejoja iepriekšējā ballē, 

bet nu jau aizsaukti citā saulē: Ēvalds Zvej-

salnieks, Aivars Dzenis, Jāzeps Počs un Jānis 

Leimanis. 
 

Gods mūsu pašdarbniekiem! 
 

31. janvārī TN notika tradicionālā Paš-

darbnieku balle. Tā ir tā reize gadā, kad visi mū-

su pagasta pašdarbnieki tiek pulcināti kopā, lai 

pagasta pārvaldes vadītājs pateiktu sirsnīgu un 

mīļu paldies par skaistajām dziesmām un dejām, 

kas visos lielajos svētku koncertos priecē ska-

tītājus.  

Patiesībā nav jau nemaz tik ērti un viegli 

tumšajos vakarot iet ārā no mājas, lai cītīgi pāris 

stundas mācītos dziesmas vai dejas. Bet cilvēki 

nāk! Nāk un cenšas par prieku sev un citiem. 

Tāpēc milzīgs paldies mūsu pašdarbniekiem!  

Siltus pateicības vārdus un pa skaistai 

rozei Viktors Vasiļevskis pasniedza pulciņu va-

dītājām: danču meistarei Laurai Ābolai, „Skrei-

nes” māmuļai Venerandai Rimšai un mūziķei 

Anitai Mičulei. Anita nopelnīja trīs rozes, jo 

vada veselus trīs kolektīvus – „Ilūziju”, „Sep-

tīmu” un „Trio Rondo”! 

Tautas namā šogad darbojas seši paš-

darbības kolektīvi. Paldies skanīgajām dzie-

dātājām – Dacei Stikānei, Līgai Salmanei, Lin-

dai Kāpostei, Indrai Kokorevičai, Dainai Drei-

manei – Ķezberei, Vinetai Kupčai, Anitai Mi-

čulei, Lūcijai Pizičai, Zinaīdai Lucijanovai, San-
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drai Bruzgulei, Anitai Rutulei, Veronikai Počai, 

Venerandai Rimšai un Inesei Zalužinskai! 

 Paldies skanīgajiem dziedātājiem – Jā-

zepam Leimanim, Aloizam Počam un Uldim 

Mičulim!  

Paldies dāmu deju kopai – Anitai Zvej-

salniecei, Ingrīdai Suharevskai, Inesei Zalu-

žinskai un Annai Baleišai! 

Paldies jauniešu deju kolektīvam – Līgai 

un Aldim Zvejsalniekiem, Ingai un Edgaram 

Zapāniem, Jolantai Zvejsalniecei un Artūram 

Kolnejam, Undīnei un Rūdolfam Čeiriem, 

Agnesei Ceirulei un Jānim Volkam, Dainai Fi-

lipenko un Jānim Toc-Macānam, Elīnai Spri-

dzānei un Kārlim Orenītim, Sabīnei Vasiļevskai 

un Viktoram Baleišim, Agatei Baleišai un 

Emīlam Vītolam! 

Jāpiebilst, ka visi TN kolektīvi ir atvērti 

jauniem dalībniekiem – nāciet klāt pulciņā! 

Nākošais tuvākais koncerts, kad bau-

dīsim pašdarbnieku sniegumu ir pavisam tuvu – 

lielais Lieldienu koncerts. Tātad : 5. aprīlī 

plkst. 14.00 Nagļu TN koncerts -  „Priecīgas 

Lieldienas!” Būs arī „Rītavas” rokdarbu 

izstāde. Bet vakarā plkst.22.00 – balle! Spēlēs 

Kaspars Maks no Balviem. Ieeja:2 eiro. 
 

Svētki vecmāmiņām un vectētiņiem 
 

 Tuvojoties pavasarim, 6. martā Nagļu 

pirmsskolas izglītības iestādē notika pasākums, 

veltīts vecvecākiem. 

Mēs no visas sirds priecājāmies par ik-

vienu, kurš bija atsaucies uz ielūgumu un atnācis 

uz mūsu bērnu  un iestādes darbinieku sagata-

voto pasākumu. 

 
Sākumā  jaunākās grupas bērni savas mī-

ļās vecmāmiņas un vectētiņus  sajūsmināja ar   

mīļu ludziņu “Vistiņa Raibīte un cālēni”, deju 

“Tinam, tinam kamoliņu”.  

Sagatavošanas grupas bērni visus ieprie-

cināja  ar skanīgām dziesmām, dzejoļiem un 

jautrām rotaļām, kā arī pārsteidza ar iestudētu 

pasakas “Vinnijs Pūks un viņa draugi” frag-

mentu “Ciemos pie Trusīša”.  

 
Bija patiess prieks skatīties,  kā mīļie 

ciemiņi minēja bērnu sagatavotās mīklas, dzie-

dāja dziesmas un kopā ar saviem mazbērniem 

gāja rotaļās. 

Bērni saviem vecvecākiem uzdāvināja 

pašu gatavotās dāvaniņas – gleznu ar kaķīti un 

sirsniņveida adatu  spilventiņu. 

Paldies visiem vecvecākiem par garda-

jiem našķiem, patiesu sirsnīgumu  un skolotā-

jām, auklītēm un pavārītei par jauki sagatavoto 

pasākumu. 

Lai Jums visiem jauks un saulains pava-

saris! 

 
 

Nagļu pirmsskolas izglītības  

iestādes vadītāja Aija Orenīte 
 

Nekur nav tik labi kā mājās... 
 

Lai cik tālu kurš pasaulē dotos, mājas ir 

tā vieta, kur sirds vienmēr sauc atgriezties, kaut 

vai uz brītiņu, uz laiciņu. 

Īpaši, dzīvojot laukos, kur mēs visi esam 

ļoti cieši saistīti, visi viens otru pazīstam, esam 

savējie cits citam. Tā ir tāda bagātība, ko ikdienā 

vietējie reizēm pat nespēj novērtēt, bet, līdzko 

kāds dodas prom no sava dzimtā ciema uz ilgāku 
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laiku, cik liels ir atgriešanās un atkalredzēšanās 

prieks. 

Tagad ir tādi laiki, kad visa plašā pasaule 

ir vaļā ikvienam, ja tikai ir tāda iespēja doties to 

apskatīt un iepazīt.  

Arī mūsu jaunieši ir devušies pasaulē 

laimi meklēt, bet ir tādas reizes, kad daudzus var 

satikt Nagļos, jo, parasti Ziemassvētkos visi 

cenšas būt mājās, arī uz Zvejnieksvētkiem 

daudzi mēģina atbraukt, jo šajos svētkos var 

satikt vienkopus ļoti daudz mūsējo. Lai vai kā, 

bet visbiežāk mēs aprobežojamies tikai ar „Čau, 

kā iet?” un vēl dažiem teikumiem, jo vienmēr 

jau kaut kur ir jāskrien, kāds gaida. 

Jau labu laiku atpakaļ prātoju, ka mēs 

būtībā ļoti maz zinām, kā kuram klājas, ar ko 

mūsu jaunieši nodarbojas, jo internetā reizēm 

var ieraudzīt bildēs mūsējos, kas ārzemēs gan 

teātri spēlē, dzied, ir noorganizējuši deju grupu, 

redzam sportā uz apbalvošanas pjedestāla ar 

medaļām ap kaklu. Reizēm, lasot mūsu pašu 

„Rēzeknes Vēstis”, sporta sadaļā redzam svešu 

komandu nosaukumus, bet bildē atpazīstam, ka 

mūsu pašu puiši veiksmīgi startē gan Rēzeknes 

novada volejbola komandā, gan citu pagastu 

komandās. Par to visu ir neizsakāms prieks un 

lepnums, taču ciešāka saikne pamazām zūd, jo 

visi vēl arī strādā, un rakstīt vēstules internetā 

reti kad sanāk laiks. 

Tikai tāpēc, lai mēs nepazaudētu viens 

otru, lai satiktos un uzklausītu, dažu varbūt no 

jauna iepazītu, man radās ideja sasaukt jauniešus 

kopā skolas zālē pie Ziemassvētku eglītes. Gal-

venā doma bija, lai visi satiktos, lai lēnām un 

nesteidzīgi katrs pastāstītu par sevi – kur dzīvo, 

ar ko nodarbojas, kādi nākotnes plāni, protams, 

tikai tik, cik katrs ir gatavs padalīties.  

Un tā 28. decembrī sanāca paprāvs pul-

ciņš jauniešu. No sākuma māca bažas, ka stāsti 

sanāks gari, vai beigās būs, kas klausās, bet 

interesantākais bija tas, ka, jo vairāk stāstīja, jo 

ar lielāku interesi visi klausījās, uzdeva jau-

tājumus un pēc dažām nelielām pauzēm visi 

centās nenokavēt un steigšus steidzās baudīt 

īpašo gaisotni.  

Ja no paša sākuma daži, ienākot zālē par 

sen neredzētiem jautāja – vai tie vispār ir 

mūsējie? Tad beigās visiem bija skaidrs, ka visi 

ir mūsējie. Arī, ja kādam bija draugs vai 

draudzene līdzi, likās, ka viņi jutās labi. Es ceru, 

ka arī viņi sajutās kā mūsējie, jo man ir at-

zinušies daudzi sveši cilvēki, ka Nagļos ir tā 

īpašā sajūta, kad tevi tik ātri pieņem kā savējo. 

Vakars bija ļoti jauks. Jaunieši mums ir 

brīnišķīgi – un nav svarīgi, vai tu esi nezin cik 

skolas pabeidzis, vai tālās zemēs pabijis, vai arī 

tepat uz vietas liec lietā savu izdomu, zināšanas 

un darbu, kā dzīvot un izdzīvot, jo nevienam nav 

viegli izcīnīt savu vietu zem saules. Galvenais 

jau, ka tu esi labs cilvēks, ka tu esi savējais 

mums visiem, ka tu esi naglenietis un nekad ne-

esi kautrējies par to pastāstīt citiem.  

Es saku lielu paldies visiem, kas atnāca 

savējo pulciņā! Es ceru, ka jūs nekad nepaiesiet 

garām lielpilsētā savējam, nepasakot kaut vai 

vienkāršo „Čau, kā iet?” 

Un es novēlu jums visiem, mīļie jaunieši, 

lai jūs sasniegtu savas ieceres, mērķus un justos 

laimīgi tajā visā, ko radījuši. Un lai jums visiem 

sirdī būtu vieta arī Nagļiem, jo šī ir tā vieta, kur 

vienmēr par jums atceras, domā un lepojas ar 

jums!  

Inese Benjava 
 

Visādas ziņas 
 

Statistika rāda, ka Nagļu pagastā ir 511 

iedzīvotāji. 

       
Drīzumā TN mazajā zālē visiem būs 

pieejams dators, printeris un kopētājs. 

Novadā katram pagastam šāda iespēja ir 

sagādāta par Eiropas naudu. Atliek vien piebilst, 

ka dators nebūs domāts spēlītēm vai „draugo-

ties”, bet vienīgi lietišķiem darījumiem.  

       
Rēzeknes novada pašvaldībā janvāra sā-

kumā notika radošo darbu izstāde “’Eņģeļi pār 

novadu” . No Nagļu pirmsskolas izglītības iestā-

des izstādē piedalījās Alise Kāposte, Annija 

Čeire, Evija Poča, Evelīna Tāraude, Einārs Počs, 

Raivis Zvejsalnieks. Cilvēku izpratnē eņģelis ir 

balta, spārnota un ļoti laba būtne, kas sargā. Tā-

pēc arī bērnu gatavotie baltie eņģelīši izskatījās 

mīļi, smaidīgi, labvēlīgi. 

       
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 11. 

martā notika teātra diena pirmsskolas vecuma 

bērniem, kurā piedalījās Nagļu pirmsskolas iz-

glītības iestādes , Sakstagala Jāņa Klīdzēja pa-

matskolas, Uļjanovas pirmsskolas izglītības ie-

stādes, Tiskādu vidusskolas un Kruķu pa-

matskolas pirmsskolas vecuma bērni. 

Mūsu bērnudārzu pārstāvēja mazie 

aktieri: Evija Poča, Annija Čeire, Evelīna Tā-
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raude, Edgars Janovskis un Einārs Počs. Mū-

su aktieri  visus pārsteidza ar iestudētu pasakas 

“Vinnijs Pūks in viņa draugi” fragmentu 

“Ciemos pie Trusīša”. 

       
Šoziem daudzi bija satraukušies ne pa 

jokam par milzīgo bezkaunību – nodedzināta 

nelielā atpūtas vieta Putnu pilsētiņā! Ieminos, ka 

varbūt tā kāda nejaušība. Kur nu! Skaidri esot 

saskatāma ļaunprātība. Jā, sāpīgi gan, ka tomēr 

savējo vidū ir arī pa kādam nekrietnelim.  

       
Kad tagadējā vidējā paaudze vēl bija 

skolēni, viņi skolotāju vadībā gāja apkopt kāda 

nezināma karavīra kapu tepat mežmalā. Nu kapa 

sētiņa esot sabojāta baznīcas meža izgriešanas 

laikā. Pati kopiņa gadu gadiem nekopta. Iedzī-

votāji rosina, ka šis kapiņš atkal ir jāsapoš. Kas 

to paveiks?  

       
„Pipareņš” dejo jau trešo gadu, bet nova-

da skatē šogad piedalījās pirmo reizi. 8. martā 

Rēzeknes pilsētas KN sabrauca 18 deju kopas no 

visa novada. Katrs kolektīvs dejoja 2 dejas. 

Mūsējie uzstājās ar „Zaļi mežeņi” un „Pītera 

polku”. Nodejoja ļoti skaisti – viegli, smaidīgi. 

Kolektīva vadītāja Laura Ābola arī ir ļoti apmie-

rināta ar jauniešu sniegumu. Malači!!!  

       
Sieviešu dienai par godu Nagļu klubā 

dziedāja Viktors Zemgals. Tavu brīnumu! Pilna 

zāle ļaužu! Gluži kā tajos senajos labajos laikos 

pirms gadiem trīsdesmit... Cik mīļi! Līdz aiz-

kustinājumam mīļi...  

Paldies visiem, kuri kuplinājāt viesu sai-

mi! Un pats koncerts! Tik skaistas, tik roman-

tiskas dziesmas! Vēl šodien ausīs skan pasakainā 

melodija –  

Es rakstu vēstules jaunības rītiem, 

Kas pilni ceriņu laimītēm sīkām... 

       
Pašdarbnieku ballē uz katra galda dīžājās 

šķīvis ar sārtvaidžu tomātu šķēlītēm. Par tām 

lielais paldies pienākas Gatim Lucjanovam. Šo-

reiz viņš visai zālei uzsauca Latgalē lolotos 

Mežvidu tomātus. Cik patīkams pārsteigums! 

Nu, vai tad pasaulē mazums dāsnu, pozitīvu cil-

vēku?! 

       

Vērojot pustukšo zāli Valendtīndienas 

ballē, skumji nodomāju, ka romantiskas mīles-

tības Nagļos ir gaužām maz. Spēlēja „Ginc un 

Es”. Kur vēl burvīgāku mūziku rast! Kas tad 

liedza nākt un izdancoties ar savu mīļoto cilvēku 

pēc sirds patikas? Mīlestība taču gadus ne-

skaita... 

       
Aizgavēnī skolas virtuvē tika sarīkota 

pankūku cepšanas un ēšanas diena. Ak, kas par 

gardumu! Gan rauga, gan kartupeļu, gan sīpolu 

pankūcenes! Vislielāko atzinību no ēdājiem gu-

va Pārslas Kunčarovas ceptās sīpolu pankūkas. 

Izcili gardas un sātīgas. Kāda recepte? Taujājiet 

Pārslai! 

       
Visi gaida vasariņu, jo tā atved pagasta 

košāko dienu – Zvejnieku svētkus. Atved arī No-

vada dienas. Bet, pirms pasapņot par nākošo va-

sariņu, gribas pakavēties atmiņās par pagājušo. 

Pērn Rēzeknē Novada svētkos bija ie-

cerēta pagastu dižošanās. Visiem 25 pagastiem 

bija jāparāda, ar ko tie katrs lepojas. Jāatzīstas, 

bijām patīkami satraukti, jo nācās sparīgi domāt, 

kā palielīt savus Nagļus. Patiesībā mums ir vieg-

li atšķirties no citiem, jo katram Nagļu vārds zī-

mējas kopā ar zivīm.  

 Nagļi šoreiz dižojās ar Otīlijas Spri-

dzānes gobelēniem, Vladislava Mežuļa grīdce-

liņiem un Marijas Kunčerovas tamborētajiem 

saulessargiem. Nagļi dižojās ar īstu koka laivu, 

ar ekstravagantu nāru tajā, ar dziedošiem zvej-

niekpuikām un zvejniekmeitām jeb ansambli 

„Skreine”. Nagļi dižojās ar žāvētām karpām, me-

du, sieru un, protams, ar slavenajiem Nagļu pīrā-

giem – Amālijas bizēm, Zinaīdas žagariņiem un 

Veroniku plātsmaizēm.  

 Paldies visiem, kas mūsu pagastu godā 

cēla! Visvairāk darba šoreiz sanāca Viktoram 

Vasiļevskim. Viņam nācās gan sažāvēt daudz 

karpu, gan savadāt uz Rēzeknes kartodromu 

veselu kalnu ar mantām – pat laivu un galdus. 

 Tauta gāja un mielojās. Mūsu kulināro 

mantojumu novērtēja atzinīgi, tāpēc liels paldies 

mielasta autorēm. Paldies zandartu cepējai Mari-

jai Vasiļevskai! Paldies biteniekam Jeronimam 

Orenītim!  

 Smukas izskatījās mūsu dziedātājas, tā-

pēc paldies jūras zilo lakatiņu šuvējai Intai Tro-

pai. Īpašs paldies Arturam Peckam! Viņš uz 

svētkiem aizvizināja visus, kuri vien vēlējās. Un 
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laipni atvizināja mājās visus ballētājus jau 

krietni pāri pusnaktij. 

       
 Novada dienu ietvaros lauksaimniecības 

dienā nagleniešiem tika piedāvāta iespēja doties 

ekskursijā uz Lakti pie Dainas un Ivara Počiem, 

lai aplūkotu balto Šarolē govju pulku.  

 Cik tās gotiņas smukas! Un drošas – pat 

maizīti no rokas ņēma! Bet leknais baltais bullis! 

Tik milzīgs un cienīgs radījums! Savukārt maigo 

balto teliņu pulciņš likās kā no pasaku grāmatas 

izkāpis. 

 Daina sirsnīgi un mīļi izrādīja gan savas 

mīlules gotiņas, gan savas mīlules puķes. Sa-

kopts viss ārs. Lai kur slīdētu skatiens, visur 

gleznaina ainava.  

 Daina, ciemiņus gaidīdama, piecepusi pī-

rāgus. Sēžam Poču omulīgajā atpūtas stūrītī un 

jūtamies izcili burvīgi. Atskārstam, ka te gribas 

pakavēties vēl un vēl. Tik pozitīva aura šai no-

maļajā lauku stūrītī! 

 Atceļā pārrunājām, cik gan daudz var 

paveikt, ja vien cilvēkam pieder čaklu roku 

pāris, gaišas domas un mīlestība! Paldies Dainai 

un Ivaram par jauko pēcpusdienu! Lai piepildās 

viss labais, kas iecerēts un izsapņots! 

       
 Skaistā tradīcija „Jezupa peirāgs” veiks-

mīgi turpinās! Arī šogad Jāzepa dienā Nagļu 

saimnieces sacepa bagātīgu klāstu ar tortēm un 

pīrāgiem. Tortīšu visiem pat nepietika! Paldies 

cepējām: Natālijai Stikānei, Intai Tropai, Marijai 

Vasiļevskai, Paulīnai Zvaigznei, Veronikai Po-

čai, Zinaīdai Lucijanovai un Renātei Seržantei. 

 

Attēlā: „Jezupa peirāgi”. 

       
 Par godu Franča Trasuna 150. dzimšanas 

dienai Sakstagala Kolnasātas muzejs izdomājis 

adīt garum garo šalli Trasunam. Platums kā īstai 

šallei, bet krāsas  tikai dzintara toņos – no viegli 

dzeltenīgas līdz sulīgi brūnai. Šalli iesāka adīt 

muzeja viesi, pēcāk tā apceļoja novadu, līdz 

nonāca arī Nagļos. 11 Nagļu dāmas šallei klāt 

pieadīja 5,60 metrus! Visčaklākās adītājas: Mari-

ja Tjuša, Veronika Volka, Ruta Brence, Pārsla 

Kunčarova un Elza Zepa. 

       
 Katru mēnesi Viļānu priesteri organizē 

kādu svētceļojumu pa Latvijas dievnamiem. 14. 

martā notika brauciens uz Stoļerovas, Ludzas, 

Pasienas un Raipoles baznīcām. No mūsu drau-

dzes šai svētceļojumā devās Otīlija Spridzāne, 

Paulīna Zvaigzne, Maija Dzene un Andris Za-

pāns. 

 „Cik interesants, skaists un svētīgs brau-

ciens!” sajūsminās Maija. „Stoļerovas priesteris 

ir dzejnieks, bet Pasienā ir visgreznākā baznīca 

Latgalē!” Savukārt Paulīna nebeidz jūsmot par 

gaišo Raipoles baznīcu. Īpašs brīnums bijis arī 

skaistā Ludzas baznīca kalniņā, aiz tās lejā lāso-

jot ezera spogulis. 

Vēl būs ceļojumi pa Zemgales un Kur-

zemes dievnamiem. Aicināti ir visi, kuri vien vē-

las pabūt Latvijas baznīcās. Pieteikties ceļoju-

miem varat Viļānu baznīcas „grāmatu galdā”.  
 

 

Sveicam ar bērniņa dzimšanu! 
 

Tik daudz tev visa vēl priekšā, 

Jo vēl tikai sācies tavs rīts, 

Ej pasaulē drošs, mazulīti,  

Tev vecāku mīla ies līdz! 

 Ar meitiņas Ilutas piedzimšanu svei-

cam Dainu un Ivaru Počus!  

 
Dzeja dvēselei... 

 

Vien nekad nesaki – man nebūs, 

Manā dzīvē viss būs balts, 

Un to, ka mīlestība nerūs, 

Tas viss ir neticīgo malds. 

 Tumši mākoņi kur rodas,  

 Debesīs no jauna mīt, 

 Reiz uz to pusi saule dodas, 

 Kur kādreiz lietum bija līt. 

Reiz būs atkal jauna diena, 

Būs uzklāts galdam galdauts balts, 

Uz galda putekļainā traukā 

Vecs medus būs, bet varen salds. 

 Vien tāpēc nesaki – man nebūs, 

 Ne viss šai dzīvē var būt balts, 

 Un to, ka mīlestība nerūs, 

 Tas tikai neticīgo malds. 

/Kira Fomina/ 
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 Ziema šogad tik nemanot aizlavījusies.Pavasaris 

līksmiem soļiem  pārstaigā zemi. Klāt arī šī gada 

pirmās „Nagļu Vēstis”, lai pavēstītu, kas pagastā 

jauns, lai apsveiktu jubilejās, lai klusi pieminētu 

aizsaulē aizsauktos. Jā, daudzi mūsu mīļie šo 

avīzīti neizlasīs, jo 2014.gadā aizsaukti Dieva 

valstībā – Albīne Čeire, Voldemārs Dreimanis, 

Veronika Orenīte, Broņislava Pūtere, Andrejs 

Kančs, Veronika Tropa, Viktors Sviks, Juris 

Spridzāns, Kārlis Barovskis un Antons Reblis. 

     Jūsu vārdi, mīļie, dzīvos tālāk, 

     Kokos šalks, par putnu balsīm kļūs. 

     Neapklusīs nebūtības gālēs, 

     Kamēr dzīvība uz zemes būs... 

                       Anna   
 

Sveicam pavasara jubilārus! 
 

... un zeltains taurenis no tavas plaukstas 

tik ilgi projām neaizlidot gribēs, 

cik ilgi tu to vieglām rokām skarsi, 

cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi. 

Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi, 

tev acu plakstos zelta spāre sēdēs, 

būs rasa vizoša, būs varavīksne koša, 

un taurenis uz tavas plaukstas – drošs. 

/M. Laukmane/ 

 

Janeks Tihonovs  03.03. 

Voldemārs Laicāns  04.03. 

Sandra Mickeviča  04.03. 

Jāzeps Orenīts   12.03. 

Kristīne Sutāne – Stafecka 12.03. 

Staņislavs Leimanis  17.03. 

Jāzeps Rimšs   18.03. 

Indra Vaikule   19.03. 

Ināra Laicāne   22.03. 

Ilga Zvejsalniece  24.03. 

Kira Fomina   27.03. 

Zinaīda Lucijanova  30.03. 

Intars Naglis   04.04. 

Jānis Dakuls   08.04. 

Francis Justs   11.04. 

Leons Kolesnikovs  12.04. 

Anna Macāne   15.04. 

Andrejs Volks   16.04. 

Inga Jaudzema  25.04. 

Mārīte Dakule   27.04. 

Māris Dakuls   27.04. 

Pēteris Strods    01.05. 

Dainis Trops   03.05. 

Ņina Dreimane  06.05. 

Staņislavs Cakuls  10.05. 

Janīna Rutule   10.05. 

Jānis Toc-Macāns  17.05. 

Roberts Svilāns  20.05. 

Vitolds Naglis   26.05. 

Staņislavs Zapāns  29.05. 

 

Paziņojums 
 

 Rēzeknes novada domes deputāts Jānis 

Macāns pieņems iedzīvotājus no plkst. 9.00-

10.00 Nagļu pagasta pārvaldes telpās katra 

mēneša trešajā pirmdienā. 

 Ja vien kāda problēma no pagasta dzīves jūs 

neliek mierā, droši nāciet to uzticēt deputātam! 

 

  

Informācija tehnikas īpašniekiem 
 

 Traktoru tehniskā apskate Nagļos (pie 

darbnīcām) notiks 20. aprīlī plkst. 13.00. 

 

Afiša 
Nagļos viesosies Latvijā populārākais teātris – 

Baltinavas pagasta dramatiskais kolektīvs 

„Palādas!” 12. aprīlī plkst. 17.00 

Nagļu TN Danskovītes komēdija 

„Ontans i Anne” (2. daļa)!  

Ieeja: 1 € 

Nāciet visi uz teātri! 

 

Dievkalpojumi Nagļu baznīcā: 
 

29. martā plkst. 10.00 – Pūpolsvētdiena 

3. aprīlī plkst. 12.00 – Lielā Piektdiena 

4. aprīlī plkst. 16.00 – Lielā Sestdiena 

5. aprīlī plkst. 10.00  - Lieldienas 

23. aprīlī plkst. 12.00 – Sv. Jura diena 

 

Līdzjūtība  
 

Pļava dvesmos kā senāk 

Un svelmainā saulē sils, 

Tik kapu kalnā pār kādu mūžu 

Plauks ziediņš zils... 

 Mūža mierā aizgājusi 

Genovefa Litaunieka (dz.1923.g.) 

 Mūžīgo mieru dod viņai, Kungs... 

 

Avīzes redaktore: Anna Baleiša 


