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Kas jauns pagastā? 
Stāsta Nagļu pagasta pārvaldes vadītājs Viktors 

Vasiļevskis. 

- Kā jau esat pamanījuši, pagasta centrā 

darbdienās valda neierasta rosība – rit lieli rak-

šanas darbi, jo liek jaunas caurules kanalizācijas 

sistēmā un ierīko jaunu ūdensvadu. Demontēs 

arī veco ūdensmāju centrā, jo uzcels pilnīgi jau-

nu ūdens apgādes atdzelţošanas staciju. Kur rak-

šanas rezultātā ir sabojāts asfalts, to uzklās no 

jauna. Pagasta galvenā iela gan netiks pārrakta, 

jo caurules tur liks ar caurduršanas metodi. 

Ieplānoto darbu lielākā daļa jau paveikta. 

Ar darbu esmu apmierināts, jo, manuprāt, strā-

dāts tiek veikli un kvalitatīvi. Nagļos ūdensap-

gādes sistēmu ierīko būvfirma „Vītols” no Jel-

gavas puses. Plašāku informāciju par ūdensap-

gādes projektu sniegšu atsevišķā rakstā. 

 Šovasar daudz tika paveikts bērnudārza 

telpās. Ir nomainīti daţi logi, sakārtota san-

tehnika, bet pats apjomīgākais veikums ir pilnīga 

grīdas nomaiņa bērnudārza zālē. Grīda iz-

maksāja aptuveni 2500 eiro.  

 Beidzot ķērāmies pie TN jumta seguma 

nomaiņas. Te strādāja firma no Balviem. Darbu 

plānojām finanšu iespēju robeţās, tāpēc šoruden 

varējām uzklāt jaunu jumtu tikai 40% no 

platības. Jaunā gadā būs ieplānoti līdzekļi at-

likušajai jumta daļai. Jau sarunāju šo pašu firmu, 

tā ka maijā jumta remonts tiks veikts pilnībā. 

Jāpiebilst, ka uzliktā jumta daļa izmaksāja 2500 

eiro.  

 Pagastā strādā 10 „simtlatnieki”. Diemţēl 

tieši šī algoto pagaidu sabiedrisko darbu pro-

gramma ilgs tikai līdz 1. decembrim. Jācer, ka 

Eiropas Sociālais fonds atklās atkal kādu citu 

programmu, taču pagaidām tādas informācijas 

vēl nav. Cilvēki strādā visādi – daţam patīk ko 

ne ātrāk „nozust”, turpretī cits  sev uzticētos pie-

nākumus veic ar atbildības sajūtu. 

 Runājot par „simtlatnieku” darbu pagasta 

kapsētās, iedzīvotāju attieksme ir daţāda. Vai-

rums ir ļoti pateicīgi par nopļauto, par sagrābto, 

par apstādījumu apgriešanu. Diemţēl ir arī cil-

vēki ar pretenzijām. Domāju, ka turpmākajos 

gados pagasta strādniekiem kapsētās vajadzētu 

strādāt kopā ar draudzi. Jo kapi taču nav vien 

vēsturiska vieta, kas jākopj tikai pagastam. Vai-

rumam aizgājēju ir piederīgie. 

 Pie kapsētām joprojām nav kārtības at-

kritumu jomā, jo cilvēki uzvedas ļoti neap-

zinīgi: puķes un skujas ber konteinerā, bet 

plastmasu vai stiklu met aiz kapsētas meţā. Cik 

reizes var sacīt un rakstīt, ka konteiners nav 

domāts vītušiem ziediem un skujām. Arī meţs 

nav domāts piemētāšanai ar lietām, kas nesatrūd. 

Šķiet dīvaini, ka pieauguši cilvēki nespēj ielāgot 

tik vienkāršas lietas.  

 Vienā no pēdējām pagasta avīzēm teicu, 

ka centrā nedrīkst būt „auto muzeji”. Paldies 

tiem, kuri uzreiz aizvāca savus lūţņus. Diemţēl 

daţiem joprojām ir aplama attieksme pret centra 

zaļo zonu. Pagasta strādnieki laikus appļauj ap 

namiem, apgrieţ krūmus. Vārdu sakot – cen-

šamies, lai Nagļi būtu sakopti. Paldies visiem, 

kuri to novērtē un paši rada skaistumu gan ar 

puķu dobēm un dekoratīviem krūmiem, gan ar 

lietu kārtību. Bet pārējie? Pēc iedzīvotāju lū-

guma nākošajā pagasta avīzē tiks ievietoti foto 

ar daţiem objektiem, kas nebūt neizdaiļo cie-

matu.  

Iedzīvotāju konsultatīvā padome pa-

gaidām darbojas vēl tajā pašā sastāvā. Es do-

māju, ka nav nekādas vajadzības to nomainīt. 

Tās daţas reizes gadā, kad jāsanāk kopā uz ap-

spriedēm, neuzskatu par lielu apgrūtinājumu.  

Jaunums mūsu pagastā vēl ir tas, ka no 

darba ir aizgājusi galvenā grāmatvede Vene-

randa Caunīte. Veneranda pie mums bija ļoti 

labs darbinieks, sakām lielu paldies, taču nu viņa 

paziņoja, ka nolēmusi doties pelnītā atpūtā. Par 

galveno grāmatvedi pagastā turpmāk strādās 

Marina Tuča. Marina braukās no Rēzeknes, viņa 

ir jauna, taču iepriekšējā darbā jau pierādījusi, ka 

ir izcils speciālists grāmatvedības jomā.  

Šogad pagasta prioritāte bija veiksmīgi 

atrisināt ūdensapgādes projektu. Citugad jādomā 

par tautas nama fasādi, otrā stāva logiem, 

kāpnītēm, taču milzīgi līdzekļi vajadzīgi. Sākām 

ar pašu nepieciešamāko – jumtu. Diemţēl ar 

projektiem, kā sākotnēji bija iecerēts, nekas 

nesanāca, tāpēc iespēju robeţās pakāpeniski un 

plānveidīgi tautas namu atjaunosim pašu spē-

kiem.  

Vēl mani neapmierina ciemata ielu ap-

gaismojums. Ir jāliek ekonomiskāki gaismekļi. 
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Uzskatu, ka pagastā vajag vēl papildus laternas, 

lai ciemats naktīs būtu vairāk izgaismots. 

Nauda jāpietaupa arī remontiem apkures 

sistēmās. Apkures krāsnis jau ir krietnu laiku 

kalpojušas, tāpēc nevar paredzēt, vai nevai-

nojami darbosies vēl sezonu. 

 

 IEGULDĪJUMS 

TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

Nagļi, 2014.gada 30. jūlijs 
 

Nagļu ciema ūdenssaimniecības 

attīstībai ir noslēgts būvdarbu līgums. 
 

Šī gada jūlijā ir izvērtēts būvdarbu iepir-

kums Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu 

pagastā un par uzvarētāju atzīta „Būvfirma 

Vītols”. Kopējā būvdarbu summa sastāda 3988 

592 eiro, no kura 85% sastāda Eiropas Savie-

nības Eiropas Reģionālās attīstības fonda fi-

nansējums. 

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 eze-

ra – Latvijas lielākā ezera tiešā tuvumā, kas 

ietilpst Daugavas sateces baseinā. Galvenie 

uzņēmējdarbības virzieni Nagļu pagastā ir 

zvejniecība un zivsaimniecība. Daļa Nagļu pa-

gasta ir iekļauta dabas liegumā „Lubāna mit-

rājs”. Attīrītie notekūdeņi no divām ūdens-

saimniecības sistēmām 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 

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

infiltrācija gadā samazināsies par 8,6%. Tiks uz-

labota NAI darbības efektivitāte un energo-

efektivitāte, samazināsies elektroenerģijas patē-

riņš no 1,25 Kw/m
3 

uz 1,12
 

kWh/m
3
 gadā. 

Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta 

realizācija ietver tiešos ieguvumus (efektus), kas 

dod tūlītēju lokālu ieguvumu no projekta 

realizācijas, un netiešos efektus, kas ilgākā laika 

posmā iespaido teritoriju kopumā. Realizējot 

ūdenssaimniecības attīstības projektu, tiešie ie-

guvumi 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 ga-

dījumā; veikts sacilpojums, nomainīti bojātie un 

kritiskā stāvoklī esošie cauruļvadi;  

3)samazināts kanalizācijas sistēmas avāriju risks 

un notekūdeņu noplūde Latvijas lielākajā Lubā-

na 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 

 

Bērnības svētki 
Augusta viducī Nagļu klubā savus 

Bērnības svētkus kopā ar ģimeni, krustvecākiem 

un draugiem līksmi nosvinēja četri pagasta 

mazuļi: Annija Čeire, Evelīna Tāraude, Raivis 

Zvejsalnieks un Kristers Kokorevičs. Svētku 

programmu vadīja divas ļoti jautras bitītes. Trešā 

bitīte skaisti spēlēja un dziedāja līdzi. 

Lai svētkos būtu arī īpaši liels pārstei-

gums, Nagļu pagasta pārvalde mazajiem gaviļ-

niekiem sarūpēja ļoti skaistas dāvanas: meitenes 

saņēma mīļas smukas lelles, bet zēni - riktīgi 

lielus kravas auto.  

Kopā ar labas veselības vēlējumiem bitī-

tes katrai jubilāru ģimenei uzdāvināja arī 

medutiņu, ko viņu māsiņas bija sanesušas jaunā 

dravnieka Ţaņa Jesko stropos. 

Svētku viesus pārsteidza un priecēja arī 

neierasti lielā ziedu bagātība klubā. Te lielum 

lielais paldies jāsaka Rutai Brencei. No sava 

puķu dārza Ruta Bērnības svētkiem atsūtīja pāris 

klēpjus ar staltām karaliskām gladiolām. Gan 

baltas, gan koši sārtas tās valdzinoši smaidīja un 

uzbūra klubā brīnumjauku noskaņu. 
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Mazie gaviļnieki – Evelīna, Kristers, Annija un 

Raivis kopā ar bitītēm. 

 

Skolotāju diena Nagļos 
Novadā ir ieviesta skaista tradīcija – ik 

rudeni skolotāju dienu svinēt kādā no pagastu 

kultūras namiem. Šoreiz izglītības nodaļas ļaudis 

izvēlējās Nagļu TN.  

Jāatzīst, ka klubs tik pilns ar ļaudīm jau 

sen nebija bijis. Skolotāji sabrauca no mūsu lielā 

novada malu malām. Daudzi Nagļus ieraudzīja 

pirmo reizi. „Lūk, tāpēc jau mēs arī rīkojam 

svētkus no centra attālākos pagastos,” skaidro 

novada izglītības nodaļas vadītāja Lilija 

Ţukovska. „Vajag, lai katrs pagasts būtu apcie-

mots un lai, tādu garu gabalu braucot, izjustu pa 

īstam, cik liels un plašs ir mūsu novads.”  

Skolotājiem svētkos sirsnīgus pateicības 

vārdus teica gan Lilija Ţukovska, gan Elvīra 

Pizāne, gan Jānis Troška, gan Viktors Vasi-

ļevskis.  

Visu svētku pasākumu veikli un jautri 

vadīja populārie mākslinieki brāļi Auzāni.  

Šoruden Rēzeknes novada izglītības 

iestādēs darbu uzsākuši 7 jaunie skolotāji. Vi-

ņiem tika veltīti gan silti vārdi, gan ziedi. Skaisti 

sumināja arī tos skolotājus, kuri bija izvirzīti 

apbalvošanai vai ar Rēzeknes novada Pateicības 

rakstu vai ar Izglītības un zinātnes ministrijas 

Atzinības rakstu. Skanēja daudz mīļu pateicības 

vārdu, daudz labu vēlējumu. Un ziedi! Tik daudz 

pašu skaistāko ziedu skolotājiem!  

Cik patīkami bija izdzirdēt, ka augstais 

apbalvojums – Izglītības un zinātnes ministrijas 

Atzinības raksts tika pasniegts arī mūsu 

bērnudārza vadītājai Aijai Orenītei. Tikai ar lielu 

darbu tādu atzinību var gūt. Lūk, kādi vārdi 

skanēja par Aiju: „Kompetenta, mērķtiecīga, at-

bildīga. Savus amata pienākumus veic apzinīgi 

un kvalitatīvi. Aktīvi rūpējas par bērnu un vecā-

ku izglītošanu. Aija ir enerģiska, erudīta, inicia-

tīvas bagāta. Attiecībā ar kolēģiem ir prasīga, 

taisnīga. Aijai piemīt labas komunikācijas spējas 

un vēlme sevi profesionāli pilnveidot. Iestādi 

vada no 2009. gada. Iesaistās projektos, kuru 

realizēšanas rezultātā tiek iegādāts inventārs, kas 

bērniem nodrošina daudzveidīgākas nodarbības 

un līdz ar to attīstības iespējas. Aija ļoti veiks-

mīgi sadarbojas ar pagasta pārvaldi un citiem 

dienestiem iestādes attīstības nodrošināšanai.” 

Arī mēs sveicam Aiju ar godam nopel-

nīto augsto uzslavu un novēlam viņai veiksmi un 

radošumu arī turpmākajos darba gados!  

Vēl kāds aizkustinošs svētku mirklis – 

īpašu pateicību saņēma pensionētie bijušās Nag-

ļu pamatskolas skolotāji: ilggadējā Nagļu skolas 

direktore Veronika Smoča un skolotāju Meţuļu 

ģimene – Vladislavs un Genovefa.  

Lilijas Ţukovskas sirsnīgā uzruna par 

godu skolotājiem ar sirmām galvām zālē izvi-

lināja ne vienu vien asaru. Tā asariņa tāda visāda 

– kā mīļš paldies par ziedošanos skolai mūţa 

garumā... Kā sāpīga smeldze par to laiku, kas 

„atpakaļ nenāks vairs...” Gan direktorei Smočai, 

gan skolotājiem Meţuļiem veltītā aplausu vētra 

negribēja rimties. Un ziedi, ziedi... Paldies, Sko-

lotāj!  

Svētku koncertā dziedāja brāļi Auzāni. 

Skanēja arī virtuozs akordeona solo. Skolotājiem 

koncerts ļoti patika. Cerams, ka patika arī Nagļu 

klubs. Te nu milzīgu paldies ir pelnījusi „Rī-

tava”, jo tieši tā uzņēmās lielo zāles dekorēšanas 

darbu. „Vienkārši, bet ļoti skaisti,” skanēja vēr-

tējums, aplūkojot ziedu kompozīcijas.  

Lai godam sagatavotu tādu lielu pasā-

kumu, vajag daudz palīgu. Tāpēc ir milzīgs 

prieks, ka Nagļos ir tik daudz atsaucīgu un 

izpalīdzīgu cilvēku, kas neţēlo ne laiku, ne 

izdomu, bet pieliek visas pūles, lai palīdzētu. 

Strādāja daudzi, taču vislielākais paldies šoreiz 

pienākas Aigaram Stikānam, Pēterim Toc-Ma-

cānam, Aivaram Muiţniekam, Anitai un Uldim 

Mičuļiem, un, protams, „Rītavas” meitenēm – 

Marijai Tjušai, Otīlijai Spridzānei, Elzai Zepai, 

Maijai Dzenei un Pārslai Kunčarovai. Paldies 

jums!  
 

Dzejas diena Nagļos 
 

Septembris – dzejas mēnesis. Arī mēs sa-

vā pagasta ik rudeni rīkojam dzejas pēcpusdienu. 

Ciemos aicinām dzejniekus, lai veldzētu dvēseli 

ar poēzijas burvību. Dzeja šai pasaulē ir kas ļoti 

īpašs – tā liek sirdij pacelties pāri ikdienībai. Tā 
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liek aizdomāties, pasmaidīt, paraudāt. Tā liek 

pasapņot, ilgoties pēc kaut kā neparasta. Pie-

mēram, dzejniece Kornēlija Apškrūma uzskata, 

ka: ”ar dzeju esmu punkts pret bezgalību, ar 

dzeju – esmu gaismas vilnis balts, ar dzeju – 

ciešanas pret pašas gribu un mīlestības maldu 

mirklis salds...” 

Šoreiz pie mums ciemos atbrauca dzej-

nieks no Balvu rajona Lazdukalna pagasta – 

Leonards Rakickis. Ļoti interesants, šarmants 

dzejisks kungs labākajos gados. Viņš ir gan lite-

rāts, gan novadpētnieks, tāpēc lasīja ne vien 

dzeju, bet apcerēja arī vēstures lietas. Leonarda 

dzejā mazāk skan mīlas motīvu, vairāk – ass 

skaidrs skatiens ikdienas dzīvē.  

Toties romantiku visā pilnībā izbaudījām 

Kiras Tīriņas dzejā! Kā dzejniece Kira mūsu 

klubā uzstājās pirmo reizi. Jāatzīst, ka publika 

bija patīkami pārsteigta. Izrādās, ka Kira savu 

dzeju runā ļoti izteiksmīgi un emocionāli. Smai-

dīga, ar labestīgu humoru, „pavilka uz zoba” arī 

pati sevi, ko patiesībā ne katrs spēj atļauties. 

Visiem Kira ļoti patika. Viņa tik skaistos vārdos 

viegli ietērpj katras sievietes gan klusībā iz-

auklētos sapņus, gan izciestās sirdsmokas. Bet 

ne tikai par sirds lietām un mīlu bija viņas dzeja. 

Dziļi izjustus vārdus Kira ir veltījusi arī savai 

māmiņai.  

Savukārt Veneranda Rimša mums pazīs-

tama kā sirsnīgu, taču nopietnu un pārdomu ba-

gātu vārsmu autore. Arī pamācoša un pamudi-

noša – sasildi, iepriecini, dari labu! Jāpiebilst, ka 

Venerandas dzejoļi ir publicēti arī šī gada lielajā 

dzejas almanahā „Rēzekne - 2014”.  

Lielu izbrīnu un pārsteigumu visiem sa-

gādāja Anita Mičule – arī viņa dzejo! Savus dze-

joļus Anita glīti uzrakstījusi uz lielām lapām, 

skaisti apgleznojusi un vēl pa maigam tauriņam 

klāt pielikusi. Ļoti skaisti izskatījās! Anitas dze-

jā  smeldze savijusies ar rotaļīgu sievišķīgumu. 

Jāpiebilst, ka viņas dzeja joprojām ir TN foajē. 

Ienāciet izlasīt! 

Dzejas diena noslēdzās ar omulīgu pa-

tērzēšanu pie tējas tases. Netrūka arī dzejas 

kliņģera un dzejas kūkas. 

Mīļš paldies visiem, kuri atnācāt uz dze-

jas pēcpusdienu! Lai uz citu rudeni dzejasmīļu 

pulciņš būtu vēl kuplāks! 

Lūk, daţi dzejoļi no mūsu Dzejas dienas. 
 

     
 

Dreiţ Zīmassvātki atīs mums, 

Skanēs breineigo dzīsme:”...dzimis Pesteitojs 

jums.” 

Pyrms 20 godim varējem aizīt pa Dīva ceļu,  

Bet izavēlējem... zalta teļu. 

Tagad, vōrgus  un cīšonas nasom, 

Golu golā nūkļuvuši tī, kur asom: 

Jo na humpalu, staigōtu skrandōs i veizēs, 

Iztykas minimums olgu pōrsnādz divas reizes. 

Sōksim biznesu – leidzcylvākim skauţ, 

Nūdūkļi un birokrati nūpeļneitū leidz nullei 

grauţ. 

Vysupyrms skotamēs, kai nōsī īraut pošim, 

Dvēseli gotovi pōrdūt par Judaša grašim. 

Nu sovas volūdas kauns, 

Latgola palīk tukša,  

Napazeistam vairs ni Andriva Jurdţa, 

Ni Miķeļa Bukša. 

Redz, cik traģiskas myusu lītas, 

Kod myusu dzeivē Dīvam nav vītas! 

/Leonards Rakickis/ 
 

     
 

Ar mīlestības pilnām acīm 

Es skatos pasaulē, 

Mīlestība pilda dvēseli manu. 

Mīlestību dot un gūt, 

Lai varam laimīgi kļūt 

Šīs pasaules lielajā telpā. 

Iekur siltu uguntiņu 

Lai var sasildīties. 

Noskumušu dvēselīti – 

Iepriecini. 

Pasniedz dzidru ūdens lāsi 

Izslāpušai dvēselītei. 

Aizej pļavā,  

Aizej meţā, 

Uzkāp augstā kalnā, 

Dziedi savu tautasdziesmu, 

Lai dzird  tālu, tālu... 

/Veneranda Rimša/ 

     
Atnāc rudenī 

 

Sapņu zābakiem liktenim pakaļ skrēju 

Dieva rokām gan pērts, gan lutināts. 

Atnāc rudenī, līdzi ņem vēju,  

Atnāc, sārto lapu putināts.  

 Atnāc, netiesā gana bargi, 

 Ļauj lapām bezspēkā krist, 

 Atnāc, apskauj un mani sargi, 

 Sapņi mani lai debesīs klīst. 

Atnāc, kad tumši vakari vēli 

Ļauj dvēselei ilgu dūmakās tikt, 



 5 

Atnāc, dievīgu mīlu man vēli, 

Mīlētai labāk migt. 

/Kira Tīriņa/ 

     
 

Piedod, Māt! 
 

Jau rudens vēji sitas logā,  

Kokiem lapas krīt, vien negrib stāt, 

Pie Tevis nākšu viņpus ţoga, 

Ar Tevi runāt gribu, Māt! 

 Bērza lapu čuksti tā kā atbalss, 

Kā Tava pasaka vai stāsts, 

Un vaigs mans stiebram  atbalsts 

Kā raupjas rokas mīļais glāsts. 

Uz sārtiem ziediem klātā kapa 

Kā klēpī Tavā gribu galvu likt, 

Kā pamirusi sirds man tapa, 

Bez Tava padoma man neiztikt. 

 Kā skarbi čuksti vēja šalka, 

 Tā dvēsele grib mani rāt, 

 Kā izslāpušais ūdens malku 

 Es lūdzu, piedod, mīļā Māt! 

Kira Tīriņa 

     
Mums iedeva startu – 

Visiem. 

Arī finišu iedeva – 

Visiem.  

Dievs teica – o, būs sacensības! 

- Skrieniet, leciet, lidojiet... 

- Rāpieties, krītiet, soļojiet... 

Uzvarētāji būs visi. 

Jo katram sava distance... 

Ļoti taisnīgi. 

Anita Mičule 

     
Neredzami vārdi 

Dzīvo savu dzīvi. 

Tie piedzima šodien 

Un dzīvos ilgi. 

 Katram sava krāsa 

 Kā eņģelis stāv blakām. 

 Un nokrāso tevi. 

 Nevari saprast, 

 Kāpēc tevi izkrāso melnu. 

 Spīd saule, bet kāds  

 Tevi krāso melnu. 

Neredzami vārdi... 

Palīdzi, eņģeli! 

Gribu citu krāsu! 

Anita Mičule 

     

  

Sveicam ar bērniņa 

dzimšanu! 
 

Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš, 

Kas bez saules nevar augt. 

Saule, mīlestība – abas  

ļauj tam atraisīties, plaukt. 

Tēvs, māte – otra saule. 

Lai tā ilgi nenoriet, 

un, lai, mīlestības radīts, 

bērniņš gaismas ceļu iet.  

/P. Bārda/ 

Ar meitiņas Līgas dzimšanu sveicam 

Liliju un Jāni Dakuļus! 

Ar dēliņa Gunta dzimšanu sveicam 

Diānu Železkinu un Viktoru Dāvidu! 

 

Sveicam šīs vasaras 
jaunlaulātos! 

 

Nu mēs ieburti viens otra gredzenā, 

Dzīves zelta gredzenā slēgti. 

Nu mums kopīgas dienas un nedienas, 

Pusnakts tumsa un saules lēkti. 

Sveicam jaunā ceļa sācējus  

Ritu Olesovu un Gunti Bārtuliņu, 

Līgu Vuli un Valdi Zvejsalnieku! 

Novēlam lielu laimi un lielu mīlestību! 

 
 

Pateicība 
 

„Un dzīve visus: viņu, tevi, mani, 

Kur vajadzēja, nostādīja, draugs.” 

Kādi īsti, patiesi dzejnieka Ojāra Vācieša vārdi! 

Arī mūs dzīve nolikusi šeit Nagļos. Nu jau vai-

rāk kā pusi no gadu simteņa dzīvojam starp šiem 

krietnajiem, čaklajiem, labestīgajiem ļaudīm. 

Esam kļuvuši savējie. 

 Šogad mūsu dzīvē ir bijuši vairāki ievē-

rojami notikumi, kurus atcerējušies arī mūsu 

līdzcilvēki.  
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 Esam gandarīti un pateicīgi Nagļu pa-

gasta valdei – īpaši Dacei Stikānei un Genovefai 

Jurevičai, kā arī skolas meitenēm – Inesei 

Benjavai, Marijai Tjušai, Leontīnai Lūsei, Maijai 

Dzenei, ansambļa meitenēm par dziesmu prieku, 

mūsu kolēģiem, skolēniem, Venerandai Rimšai, 

KN Anniņai, Macānei Annai, mūsu krustbēr-

niem, kaimiņiem un visiem, visiem, kas mūs at-

cerējās mums tik nozīmīgās dienās.  

 Paldies par sirsnīgajiem, mīļajiem vār-

diem un labajiem vēlējumiem!  

 Lai jums visiem tikai priecīgas un lai-

mīgas dienas! Paldies!  

Ar patiesu cieņu – Meţuļi 

 

Par bērnudārzu 
 

Pavasarī skaistā izlaiduma ballē no dār-

ziņa atvadījās četri audzēkņi: Lorete Lucjanova, 

Sibilla Ķezbere, Vivita Razgale un Austris Sti-

kāns. 

 Bērni gāja rotaļās kopā ar labo feju, kura 

bija krāšņā zaļā tērpā, kopā pūta lielus krāsainus 

burbuļus, kopā atkārtoja burtiņus. 

 Ar vārdiem „Skaistākos ziedus pasaulē es 

dāvāšu tevim tūlīt, tik mazliet vēl klēpī pašūpo, 

mīļo tēti un māmulīt!” bērni samīļoja savus 

vecākus. 

 Dārziņa vadītāja Aija Orenīte katram ab-

solventam uzdāvināja albumu par atmiņu no 

jaukajiem un krāsainajiem dārziņa gadiem. 

 Savukārt bērni sirsnīgi un mīļi pateicās 

visām dārziņa darbiniecēm. Negaidītu pār-

steigumu saņēma arī pagasta dārzniece Maija, 

bibliotekāre Veronika, feldšere Valentīna, šofe-

ris Arturs, kluba Anniņa un pagasta vadītājs Vik-

tors – bērnu vecāki visiem, kam vien bijusi 

sadarbība ar dārziņu, uzdāvināja pa īpašai skais-

tai dāvaniņai.  

 Arī bagātīgais svētku galds, kas tik pa-

tīkami pārsteidza gan lielos, gan mazos, izska-

tījās sarūpēts ar mīlestību un izdomu. 

 Viktors Vasiļevskis bērniem novēlēja 

veiksmīgas tālākās gaitas skolā – lai labi mācī-

tos, labi uzvestos. Tikai ar lielu uzcītību un lielu 

pacietību, kas izkopta jau no mazotnes, var tiek-

ties uz labiem sasniegumiem nākotnē. 

 Audzinātājas katram mazulim bija sagā-

dājušas pa īpašam balonam, kurš ātri uzlido aug-

šup. Bet, pirms mazā rociņa palaida vaļā balona 

aukliņu, bērnam vajadzēja iedomāties kādu 

skaistu vēlēšanos. Krietnu brīdi visi sapņaini 

vērās augšup, kur augstu debesīs kopā ar ko-

šajiem baloniem aiztraucās arī bērnu sapnīši.  

 Nu jau aiztraukusies arī siltā vasariņa. 

Prātīgais rudens atvēris skolu durvis. Austris un 

Sibilla mācās Dekšāru pamatskolā, Lorete - 

Gaigalavas pamatskolā, bet Vivita – Rēzeknes 5. 

vidusskolā. 

 Novēlēsim jaunajiem skolēniem gudru 

prātu skolas gaitās! 

Anna 

 
Austris, Vivita, Lorete un Sibilla savā pirmajā 

izlaidumā. 

Visādas ziņas 
 

Ak! Pagasta avīzīte nu tad beidzot atkal 

ir klāt! Jācer, ka turpmāk tā bieţāk parādīsies 

jūsu pastkastītēs. Tikai ţēl, ka tik daudz skaistu 

mirkļu un notikumu šovasar pazibējuši garām, 

kuri tā arī nekad netiks smalki aprakstīti. 

Rakstīt nebūt nav viegli. Lai uzrakstītu 

kaut ko no sirds, vajag iedvesmu un ļoti gaišu, 

pacilātu noskaņojumu. Diemţēl arī ţurnālistiem 

ir tādi brīţi, kad „nerakstās” nu itin nemaz. 

Vienīgi prieks par to, ka lasītāji tik ļoti 

satraucas – kāpēc man nav avīzes? Tātad „Nagļu 

Vēstis” ir gaidītas! Paldies par atbalstu! (Bet 

rakstiet paši arī!) 

 
Bērnudārzu šoruden apmeklē 18 mazuļi. 

Vecākajā grupiņā ir 8 bērni, bet jaunākajā – 10. 

Vecāko grupiņu māca skolotāja Lilija Čeire, 

viņai palīdz Inese Zaluţinska. Savukārt mazākos 

bērnus audzina Ilze Kuševska un Sandra Ceirule. 

Par mūzikas skolotāju bērnudārzā strādā Diāna 

Brence. 

 
A/s „Nagļi” atkal lielais raţas laiks! Šķi-

rotavā tirgo smukas tuklas karpas. Nav milzenes, 
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ir tā ap pusotra kilograma, ļoti labas. Cena -  

2.10 €/kg.  

 
Mūsu pagasta jauniešu deju kolektīvam 

„Pipareņš” jau ir jauni tautu tērpi! Milzīgs 

paldies kolektīva vadītājai Laurai Ābolai par labi 

uzrakstītu projektu! Tērpus sašuva Rīgas firma 

„Musturs”.  

Puišiem ir pelēki vadmalas mēteļi, raks-

tainas jostas, brūnas vestes, balti linu krekli. Un 

zābaki! Kad sapošas - īsti tautu dēli!  

Savukārt meitas diţojas ar strīpainiem 

tautiskiem brunčiem, zaļām vestītēm, sarkaniem 

vainadziņiem. Visām vienādas melnas ādas kur-

pītes. Cik diţenas  tautu meitas! 

Zābakus un kurpes pēc izmēriem pašuva 

apavu darbnīca „Kristāla kurpīte” tepat Rēzeknē. 

Vēl tikai jāizmargo baltas linu zeķītes.  

„Pipareņa” jaunos tērpus visā godībā re-

dzēsiet jau novembrī – valsts svētkiem veltītajā 

koncertā. 

 
Bibliotēkā ir jauns moderns atpūtas stū-

rītis bērniem! Ļoti ērts, skaists. Ļoti košs. To pat 

aprakstīt grūti, tāpēc tie, kuri sen neesat bijuši 

bibliotēkā – aizejiet ekskursijā, lai redzētu un 

priecātos par jauno iekārtojumu. Arī visvisādas 

jaunas spēles iegādātas. Kamēr paps vai mamma 

izvēlas sev grāmatas vai strādā pie datora, 

mazulim tagad ir ko darīt. 

Par šo brīnišķīgo jaunumu jāsaka paldies 

dārziņa vadītājai Aijai Orenītei. 

Aijai šis ir jau trešais uzrakstītais pro-

jekts, kurš veiksmīgi realizējies. Projekta raks-

tīšana nav ātra un vienkārša lieta, bet ļoti darb-

ietilpīgs process, tāpēc Aijai lielum lielais pal-

dies par uzņēmību! 

 
Aija Orenīte ir uzrakstījusi un iesniegusi 

vēl vienu projektu – šoreiz klubam. Vēl jau nav 

zināms, vai projekts tiks apstiprināts. Ja apstip-

rinās, tad mūsu klubā beidzot būs jauni, skaisti 

galdi! Un vēl ērti beņķi āra pasākumiem, piemē-

ram, Līgo vakaram. Lai izdodas! Paldies Aijai! 

 

„Ieliec avīzē par nelabiem cilvēkiem, kas 

otram apsmieklu dara,” lūdz kāds nejaušs acu 

liecinieks. Jau domās apceru, kā lai taktiskāk ap-

rakstu faktu, kad, ejot gar otra māju, kāds nolaiţ 

bikses un rāda pliku pakaļu. Bet pēkšņi nāk ap-

skaidrība: nerakstīšu vis! Tādi cilvēki nav pel-

nījuši, lai dēļ viņiem tērētu laiku un  papīru. 

Darot izsmieklu otram, patiesībā tu pa-

zemo pats sevi. Lai kā reizēm negribētos, taču 

no bumeranga efekta neizbēgt. Viss nāk atpakaļ. 

Dots devējam atdodas. 

Anna 

 
 

Sveicam vasaras un rudens jubilārus! 
 

Ko vēlēt dzimšanas dienā,  

kad novēlēts šķiet 

sen jau viss, 

lai šoreiz tā uzdāvina 

viszilākās debesis. 

Visbaltākos mākoņos pāri 

lai atšūpotos Tev prieks, 

no dienām kā medus kārēm 

lai vienīgi saldums tiek. 

/K. Apškrūma/ 

 

Iveta Reble   04.06. 

Jānis Mozmačs  08.06. 

Pēteris Juhņevičs  13.06. 

Dairis Birze   14.06. 

Ilze Kuševska   14.06. 

Reinis Kalvāns  15.06. 

Inese Benjava   17.06. 

Imants Sviks   22.06. 

Staņislava Opule  24.06. 

Paulīna Zvaigzne  03.07. 

Edmunds Pizičs  06.07. 

Viktors Baleišis  07.07. 

Linda Svalbe   16.07. 

Jānis Tārauds   17.07. 

Diāna Volkova  25.07. 

Andrejs Mālnieks  31.07. 

Marija Briška   03.08. 

Benita Lucijanova  05.08. 

Sabīne Vasiļevska  24.08. 

Otīlija Spridzāne  26.08. 

Nadeţda Jevģenjeva  26.08. 

Kaspars Svalbs  26.08. 

Ingrīda Ţelezkina  29.08. 

Valentīna Brencāne  01.09. 

Guntars Zeps   16.09. 
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Aina Rēze   18.09. 

Andris Grišāns  18.09. 

Jeronims Orenīts  26.09. 

Gints Ķezbers   27.09. 

Anna Lucijanova  03.10. 

Agate Baleiša   07.10. 

Mārtiņš Volks   09.10. 

Aldis Zvejsalnieks  15.10. 

Anita Mičule   16.10. 

Grigorijs Zazerskis  18.10. 

Ilga Juste   26.10. 

Stefānija Macāne  27.10. 

Leontīna Lūse   31.10. 

Silvija Makovska  01.11. 

Laura Šķēle   09.11. 

Andrejs Kupčs  13.11. 

Ginta Kalvāne   16.11. 

Pēteris Zvejsalnieks  23.11. 

Roberts Reblis  28.11. 

 

Paziņojums 
 

6. novembrī nāciet uz Nagļu TN pārbaudīt redzi! 

Acu ārsti ar jaunāko redzes pārbaudes aparatūru 

novērtēs acs vispārējo stāvokli un izrakstīs 

recepti brillēm, ja tās būs nepieciešamas. 

Redzes pārbaude, nepasūtot brilles – 10 €. 

Ja uzreiz pasūtīsiet brilles, tad redzes pārbaude – 

bez maksas. 

Aicinām pieteikties pie acu ārsta līdz 5. 

novembrim, zvanot pa tālruni 65035635. 

 
 

 

Ielūgums 
 

8. novembrī plkst. 18.00 

ielūdzam visus Nagļu TN uz omulīgu 

vakarēšanu kopā ar 

„Rītavu”! 
Būs atrakcijas, būs dziesmas, rotaļas. Būs 

lustīga balle! Par mūziku gādās Uldis, bet par 

maigām uzkodām – „Rītava”. 

Ieeja: bez maksas un bez groziņa! 

Gaidām visus klubā! 

 

 

 

 

Afiša  
 

Latvijas Republikas neatkarības 

proklamēšanas gadadienu svinēsim 

17. novembrī plkst. 18.00 

Programmā: pagasta aktīvāko iedzīvotāju 

sumināšana, tautas nama pašdarbības 

kolektīvu koncerts. Noslēgumā – atpūtas 

vakars. Ballē spēlēs Inga un Normunds. 

 

25. oktobrī plkst. 15.00 

Nagļu jaunajā kapsētā  

Svecīšu vakars 
 

Līdzjūtības  
 

Paliek... 

Tik daudz vēl nepateiktā  

No dzīvē izjustā.  

Tik daudz vēl nepaveiktā, 

No mūţā cerētā... 

 Mūţa mierā aizgājuši: 

Viktors Sviks (dz. 1955.g.) 

Zinaīda Zute (dz.1959.g.) 

Jānis Leimanis (dz. 1942.g.) 

Juris Spridzāns (dz. 1943.g.) 

 Mūţīgo mieru dod viņiem, Kungs... 

 
 

"Vēl daudz bij ņemams, dodams, mijams, 

Bet stunda nolikta bij dvēselei, 

Kad mieru rast." 

/Rainis/ 
 

Izsakām līdzjūtību Imantam Svikam, 

aizvadot tēvu mūžībā. 

Nagļu skolas klasesbiedri 

 

Dīnas kai ūdzeņas, smildzeņā vārtos, 

Myuţeibā pīdar vīn Dīvam, na sev... 

 

 Izsakām patiesu līdzjūtību mūsu 

labvēlei Venerandai Rimšai, brāli Jāni 

mūžībā pavadot. 

Nagļu draudze 

 

Avīzes redaktore: Anna Baleiša 

Iespieddarbs: Rēzeknes novada dome 


