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Nāk Lieldienas ar sengaidīto vēsti, 

Uz debesīm  kas skatienus liek celt, 

Kas asnu prieku dvēselē sauc dēstīt 

Un pūpolkokos saules zeltu smelt. 

 
 Dievkalpojumi Nagļu baznīcā: 

Lielajā Piektdienā – 18. aprīlī plkst. 12.00 

Lielajā Sestdienā – 19. aprīlī plkst. 16.00 

Pirmajās Lieldienās – 20. aprīlī plkst. 10.00 

Sv. Jura dienā – 23. aprīlī plkst. 12.00 
 

 Priecīgas Lieldienas! 

 

Spēt sajust pavasara elpu 

Ar vēja šalkām bērzu galotnēs, 

Ar putnu dziesmām, saules glāstu, 

Ar kādu nepateiktu mīļu vārdu, 

Kas pazūd zvaigžņotajās debesīs. 

 Un mostas zeme, 

 Grib zaļā rotā tērpties 

 Un ziedu pušķiem rotāties. 

 Plaukst purenes ar savām saules acīm, 

 Un vizbules – kā zilas debesis! 

Spēt sajust pavasara elpu, 

Kad klausies straujos sirdspukstos. 

Vien pateikt vari tu, 

Ka tavās krūtīs  

Ir izplaucis sārts mīlas zieds... 

/Veneranda Rimša/ 

Pagasta informācija 
 

 Martā klubā notika ikgadējā lielā sapulce, 

kurā novada pašvaldības pārstāvji tikās ar mūsu 

pagasta iedzīvotājiem, lai apspriestu dzīvi Nagļu 

pagastā.  

 Monvīds Švarcs šoreiz uz sapulci nevarēja 

ierasties svarīgu iemeslu dēļ. Novada domi pār-

stāvēja Elvīra Pizāne un Jānis Troška. Viņi ļoti 

izsmeļoši atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem.  

 Sapulce iesākās ar pagasta pārvaldes va-

dītāja Viktora Vasiļevska konkrētiem skaitļiem 

un saprotamu skaidrojumu, kā tērēta pagasta 

nauda 2013. gadā. Naudas pietika, lai visas pa-

gasta iestādes darbotos sekmīgi. 

 Vieni no lielākajiem izdevumiem: 500 Ls 

skolas zāles grīdas nomaiņai, 7439 Ls – elekt-

rības maksa par pagasta iestādēm, 2185 Ls - 

gada maksa par atkritumu izvešanu, 11700 Ls – 

maksa par malku pagasta iestāžu apkurei, 5942 

Ls – degvielai. Atlikums uz 2014. gadu – 16061 

Ls. Te Elvīra Pizāne atgādināja, ka prāvāki uz-

krājumi nav jāveido, jo pagastam dotā nauda ir 

jālaiž apgrozībā. 

 Viktors Vasiļevskis pastāstīja arī par 

lielajiem darbiem, kas šovasar risināsies mūsu 

pagastā: ūdenssaimniecības sakārtošana. Pro-

jekts izmaksās ap 500 000 €. Darbus plāno sākt 

jau jūlijā. Projekts jārealizē līdz 2015. gada 

martam. Protams, ka ļaudīm būs jārēķinās ar 

lielām neērtībām, jo centrā notiks lieli rakšanas 

darbi. Ūdensvadu nomainīs 900 m garumā, 

kanalizāciju - 500 m. Vai maksa par ūdeni augs, 

tas vēl nav zināms. 

 Gadiem neatrisināta problēma – ko darīt ar 

tiem, kas nemaksā pagastā ne par ūdeni, ne par 

kanalizāciju, ne par atkritumu izvešanu. Pār-

valdes vadītāja nosauktais skaitlis ir milzīgs -  

3550 €! Jā, jau tik milzīgs ir iekrājies parāds, ko 

centra iedzīvotāji nav samaksājuši pagasta 

pārvaldei par komunālajiem pakalpojumiem.  

 Vēl Viktors Vasiļevskis pastāstīja, ka Nagļu 

pagastā ir deklarējušies 520 iedzīvotāji. Diemžēl 

reāli te dzīvo mazāk par 400. 

 Ar feldšerpunktu beidzot viss ir kārtībā, 

feldšere strādā uz pusslodzi. Pusotrs mēnesis pa-

gāja, kamēr tika noslēgts līgums, sakārtoti pa-

pīri. Feldšerpunktam ģimenes ārsts „piesaistīts” 

nav neviens. 

 

2014.gada  

aprīlis 
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 Novada dome katram pagastam naudu ie-

skaita regulāri – 2 reizes mēnesī. Viktors ap-

galvo, ka neviena pagasta iestāde 2014. gadā nav 

apbižota – budžets visiem ir palielināts. 

 Debatēs tika uzdoti vairāki jautājumi, 

piemēram, ko īsti dara „simtlatnieki”? Viktors 

paskaidroja, ka „simtlatnieki” strādā gana labi 

visur -  gan bibliotēkā, gan feldšerpunktā, gan 

pie tautas nama, gan bērnudārzā, gan skolā. 

Pārējie izzāģē krūmus, zāģē malku un stiepj 

šķūnī.  

 Viktors aizstāvēja strādniekus, sakot, ka tā 

nu gluži nedrīkst teikt, ka viņi nedara itin nekā. 

Neba nu malka pati saskrien šķūnī! 

 „Protams, tas ir samērā grūts kontingents. 

Bet, kurš strādā mājās, tas labi strādā arī pa-

gastā!” Tā ir Viktora Vasiļevska atziņa.  

 Tika uzdoti jautājumi par ceļiem, piemēram, 

kāpēc neremontē ceļu „Peļonku ielā”? Uz jau-

tājumu par Sūļagola ceļu Viktors paskaidroja, ka 

puskilometra garumā ceļš uz Sūļagolu tika 

uzbērts. Izmaksas?  Aptuveni 7300 Ls. 

 Vēl tika aizrādīts, ka centrā pie slūžām nav 

norādes, kas šī par upi. Tāpat daudziem kremt, 

ka pagasta vizītkarti jeb Īdeņas ainavu ļoti bojā 

pretīgs grausts – sūkņu stacija.  

 Ļoti gribētos, lai cilvēku izteikto sāpi 

uztvertu dzirdīgas ausis, lai ieteikumi sapulcēs 

nepaliktu tikai runāšanas līmenī. Padomājiet – 

cik gan brīnišķīgi būtu, ja citu pavasari sapulcē 

varētu priecāties, cik tagad Īdeņa skaista bez 

sagruvušā biedēkļa! Vai arī, cik tagad smukas 

plāksnītes ar uzrakstiem, piemēram, „Jaunā 

Malta”... 

 Neviens neko neizdarīs mūsu vietā. Pašiem 

vien ir jāmeklē risinājums un, jo ātrāk, jo labāk. 

Uz jautājumu, kad būs asfalts posmā Varakļāni – 

Īdeņa, novada pārstāvji atbildēja, ka lielajos 

plānos ir redzējuši, ka 2020. gadā būs, un pie-

bilda, ka laiks joņo nežēlīgi ātri, tāpēc arī 2020. 

gads atsteigsies nemanot. 

 Uz jautājumu, cik novads rada jaunu darba 

vietu, Elvīra Pizāne atbildēja, ka novads 

pagastos nevar radīt jaunas darba vietas, taču var 

atbalstīt uzņēmējus, kuri rada darba vietas. 

Savukārt Jānis Troška piebilda, ka novads īpaši 

atbalsta mazā biznesa uzsākšanu. Gada laikā ir 

īstenoti jau 10 projekti. Pirmām kārtām priekš-

roka tiek dota jauniem cilvēkiem, jaunajām 

ģimenēm. 

 Pagasta sociālā darbiniece Sandra Kalniņa 

runāja īsi. Šogad GMI pabalstos ir izmaksāta 

mazāka summa, jo vairs nemaksā tām personām, 

kurām nav līdzdarbības pagaidu darbos. Ja ir 

piešķirta GMI nauda, ir jāstrādā, kur liek. 

 2014. gadā LATVENERGO dāvanu karšu 

vairs nav nevienam. 

 Iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekš-

sēdētāja Dace Stikāne ierosināja pārvēlēt pado-

mi, jo viens un tas pats sastāvs vairākus gadus 

neesot labi. Publika piekrita, tikai pārvēlēšanu 

atlika uz kādu citu jauku dienu pēc Lieldienām. 

 Dace pastāstīja, kāds ir bijis konsultatīvās 

padomes galvenais devums pagasta dzīvei – tieši 

pateicoties konsultatīvajai padomei ir veikta pa-

gasta centra zaļās zonas pārveidošana. Ir izdo-

mātas jaunas interesantas nominācijas, lai go-

dinātu savus ļaudis valsts svētkos. Laicīgi un 

kuplā skaitā tiek izvirzīti pagasta čaklākie rūķi 

uz lielo Uzņēmēju balli 19. martā. Arī novada 

dienai apbalvošanai tiek izvirzīti pagasta aktī-

vākie iedzīvotāji. Vēl konsultatīvā padome ļoti 

aktīvi ir iesaistījusies pagasta lielo svētku – 

Zvejniekdienas organizēšanā.  

 Vairums iedzīvotāju vēlētos, lai konsulta-

tīvo padomi arī turpmāk vadītu pati Dace, jo 

tādā amatā jābūt pozitīvi noskaņotam cilvēkam 

bez jebkādām ambīcijām un aizspriedumiem. 

Dace darbā ir pierādījusi, ka ir ļoti gudrs, atsau-

cīgs, izpalīdzīgs un radošs cilvēks. 

Anna 
 

Kā tērēsim pagasta naudu? 
 

Pagasta budžets 2014. gadā – 717 331 €. 

 Ūdenssaimniecības sakārtošanai – 500 000 €  

 Teritorijas un māju apsaimn. – 50 000 € 

 Nodarbinātības programmai – 17 074 € 

 Pagasta pārvaldei – 38 930 € 

 Tautas namam – 28 838 € 

 Bērnudārzam – 39 247 € 

 Bibliotēkai – 10 700 € 

 Skolai – 7000 € 

 Skolēnu pārvadāšanai – 8851 € 

 Bāriņtiesai – 350 € 

 Sportam – 5841 € 

 Feldšerpunktam – 500 € 
 

Galvenā grāmatvede: Veneranda Caunīte 

 

Bibliotēkas ziņas 
 

„Grāmata ir viens no lielākajiem 

dārgumiem, kas ceļ cilvēka vērtību.” 

Bibliotēkas plauktā ir 40 jaunas grāmatas. 

Tiesa, daudzas ir pie  vērtētāja, daudzas atgrie-

zušās plauktā  un gaida savu lasītāju, lai padarītu 
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interesantākus brīvos brīžus, atvairītu kādu sliktu 

un uzmācīgu domu vai mazinātu kādu kreņķi.  

Daiļliteratūras pūrā ir Ābele I., „Klūgu 

Mūks”, Dāle H., „Princeses bērnība”, Zālīte M., 

„Pieci pirksti”, Linka Š, „Savvaļas lupīnas”, 

Rābe M., „Grieziens”, Raundinga V., „Aleksa 

un Nikijs”, Banaleks Ž., „Drāma Bretaņā”, Sī 

Lisa, „Džojas sapņi”, Erskina B., „Laika sūtnis”, 

Ingrems R., „Acumirkļa lēmums”, Frīmena K., 

„Vinterbornu dārgumi”, Dašners Dž., „Labirinta 

gūstā”, Rušdi S., „Lūka un dzīvības uguns”, 

Ārnstede S., „Izprecinātā”, Hargla I., „Aptiekārs 

Melhiors un Olevistes baznīcas noslēpums”, 

Strandbergs M., „Uguns”, Doda Kr., „Nozagtie 

skūpsti”, Bērne L., „Kāpnes uz debesīm”, 

Mensela Dž., „Bez piecām minūtēm laimīgi”, 

Moja Dž., „Pirms atkal tiksimies”, Grišams Dž., 

„Likumu pasaules valdnieks”, Mortone K., 

„Noslēpuma glabātāja”, Gregorija F., „Baltā 

princese”, Uļicka L., „Mēdeja un viņas bērni”, 

Tesaro K., „Smaržu kolekcionāre”,  Ārčers Dž., 

„Atbildi zina tikai laiks”, Berijs St., „Karaļa 

viltība”, Lorenca I., „Ceļojošā prieka meita”.  

Pirmskolniekus aicina„Gribulītis”, „Plauks-

tiņas”, „Puisēns svītrainā pidžamā”,  

„Baisais ceļojums”, „Kurmītis un saulessargs”, 

„Ruksis un krāsas”. 

15. aprīlī papildināsim grāmatu plauktu 

atkal ar jaunu literatūru, jo bibliotekāru seminārā 

būs izdevniecība „Virja”.    

Ja saulīte noslēpjas aiz kāda lietus mākoņa, 

taču grāmata liekas par ilgu lasāmvielu, varat 

pāršķirstīt „Praktisko Latvieti”, „100 labi 

padomi”, „Ievu”, „Ievas veselību”, „Ievas 

stāstus”,  „Uzzini”, „Ievas Māju”, „Ilustrēto 

pasaules vēsturi”, „Čaklās rokas”.  

Čaklas rokas, labas domas, smaidu un 

veiksmi uzsākot jauno darba sezonu! 

Uz tikšanos bibliotēkā ar jauniem grāmatu 

un žurnālu varoņiem. Lai izdodas gūt labu 

atziņu, padomu priekš sevis pilnveidošanas.  

Bibliotekāre Veronika 
 

Cienījamie iedzīvotāji! 
 

Lai svētku dienās pie visām iestādēm būtu 

izkārts valsts karogs! Vienalga – valsts vai 

privātā iestāde, bet karogam ir jābūt! Piemiņas 

dienās – sēru noformējumā. 

Karogs jāizkar arī pie centra daudzdzīvokļu 

namiem un privātmājām, īpaši tām, kuras at-

rodas gar lielo ceļu.  

Turpmāk svinamo dienu rītos veiksim rei-

dus, lai pārliecinātos, kā tiek ievēroti noteikumi. 

Kuri nevīžos izkārt karogu, lai maksā sodu.  

Viktors Vasiļevskis 

 

Centra iedzīvotāju sapulce 
 

Uzreiz pēc lielās kopsapulces bija paredzēta 

sapulce daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem. 

Sapulces sākumā Viktors Vasiļevskis mundri 

paziņoja, ka pēc likuma katrai mājai ir jābūt 

mājas vecākajam. Te nu sākās! Viens paziņoja, 

ka mājas vecākais nav vajadzīgs, otrs paziņoja, 

ka katrai kāpņu telpai jābūt savam vecākajam, 

trešais – pats atsakās no mājas vecākā amata. 

Viktora mundrums un labie nodomi tika 

aizslaucīti vienā mirklī. Nelīdzēja skaidrojumi, 

ka mājas vecākajam nav jāslauka iela, nav jāmēž 

pagrabi. Mājas vecākais ir kā starpnieks starp 

savas mājas ļaudīm un pagastu. Piemēram, ja 

kāda liksta, jāziņo mājas vecākajam, nevis katrai 

tantītei personīgi jājož pie pagastveča.  

Es sēdēju un nesapratu, kur esmu un kas tie 

par ļaudīm man apkārt. Jauni stipri vīri pēkšņi 

visi tik neizlēmīgi, tik vāji, tik slābeni! Kur jau 

visi te tādi nevarīgi un nesapratīgi, ka nespēj 

uzraudzīt pat vienu trīsstāvīgu māju!  

Cik skaisti būtu bijis dzirdēt – jā, es būšu 

saimnieks savai mājai! Es esmu pietiekoši gudrs, 

lai saprastu komunālās lietas. Es varu noorga-

nizēt, lai parādes durvis būtu nokrāsotas, lai 

pastkastītes būtu ar durtiņām vai vismaz ar 

finiera aizgaldiņu un tīras, nevis noķēpātas tā, ka 

pat avīzes šausmās noskurinās.  

Tā ir tava māja. Mana māja. Mūsu māja. 

Citas nav. Un māja sākas ar sētsvidu, durvīm, 

kāpņu telpu. Ko līdz perfekts elegants dzīvoklis, 

ja līdz tam jānokļūst pa briesmīgu vidi – no-

plukušu, ar runču aroma piešprici.  

To, ka var atrast gan laiku, gan naudu pāris 

krāsas bundžām, pierāda vairāki mājas nr. 3 ie-

dzīvotāji.  

Viktors Vasiļevskis vēl un vēl uzsvēra, ka 

māja ir jūsu īpašums, tātad – viss jūsu rokās! 

Sasauciet mājas sapulci, ievēliet vecāko! Rīko-

jieties, lai būtu patīkami gan pašam, gan citiem! 

Liela problēma ir tukšie dzīvokļi. Īpašnieki 

par tiem neliekas ne zinis, taču nāktos nosiltināt 

caurules, lai ūdens neaizsaltu. Mūždien ziemā 

aizsaldē ūdeni un kanalizāciju visi trīs brīvie 

dzīvokļi mājā nr.6.  



 4 

Ja tev ir īpašums, lūdzu, rūpējies par to, lai 

neciestu kaimiņi! Turpmāk būs iespējams pie-

lietot soda sankcijas, ja aizsaldēsiet caurules.  

Vienā jautājumā gan visi iedzīvotāji bija 

vienisprātis – zālāji centrā jāpļauj reizē. Arī līdz 

šim to darīja pagasta strādnieki. Tikai pa 5 Ls no 

katras mājas pagasts lūdza degvielai. Paldies 

mājām, kuras savāca naudu un samaksāja. 

Diemžēl kāds pat tik nevīžo noorganizēt. 

Atkritumu konteineri patlaban ir pietiekošā 

skaitā, taču vai nu atkal būtu jākladzina – ne-

beriet konteineros sapuvušus dārzeņus un asnus 

no pagrabiem! Trūdošiem objektiem var ierīkot 

komposta kaudzes aiz kūtiņām. Pavaktējiet 

kaimiņus jeb biežāk uzmetiet aci, kurš tad īsti 

visu no pagrabiem ber tais konteineros.  

Vēl Viktors Vasiļevskis atgādināja – lūdzu, 

novāciet no pagalma mašīnas, ar kurām ne-

brauciet! „Auto muzeji” pagalmus nebūt neiz-

daiļo, bet liecina par to īpašnieku attieksmi.  

Sapulcē klausījās Anna 
 

Redaktores sleja 
Man jau tas kā paradums ieviesies – rakstot 

jaunā gada pirmo avīzi, pārlūkoju visas četras 

pērnā – 2013. gada avīzītes. Ir vietas, kuras 

nevaru izlasīt bez smaida, ir vietas, kuras nevaru 

izlasīt bez asaras. 

Pasmaidu par „padēkļa” tēmu baznīcas so-

los, ar prieku lasu, ka „Pipareņš” Lieldienās de-

jos savu pirmo deju. Tāpat priecājos par senās 

tradīcijas „Apsējības” atdzīvināšanu mūsu cie-

mā, arī par jauno grīdu un trenažieriem skolā. 

Protams, ka vislielākais prieks ir par bērniņu 

dzimšanu. 

Sāpju šautra ietriecas sirsniņā, kad no de-

cembra avīzes gaiši un rāmi pretī raugās 

Dreimaņu Voldemārs. Nupat vēlējām spēku jau-

nos darbos, bet nu jāvēl gaišas aizsaules takas... 

Tikai četras reizes gada laikā pagasta avī-

zītes ienākušas jūsu mājās, bet ar tik daudzām 

līdzjūtībām! Ir cilvēki, ar kuriem tik daudz būts 

kopā, ir cilvēki, kurus gandrīz nepazinu. Bet 

katrreiz, pārlapojot avīzi, par visiem mūsu 

aizgājējiem veltu klusu lūgšanu. Un ikreiz sajūtu 

viņu silto pateicību.. 

Pērn no mūsu pagasta Dievs pie sevis pa-

saucis 14 dvēselītes: Staņislavu Ragaušu, Sofiju 

Paplavsku, Janīnu Biksi, Veroniku Zeltiņu, 

Aleksandru Macānu, Antonu Kupču, Vitoldu 

Roznaju, Venerandu Spridzāni, Teklu Lucjanovu 

– Luciani, Matrjonu Sergejevu, Pēteri Lūsi, 

Karīnu Cakuli, Ignatu Spridzānu, Irēnu Kupču.  

Parasti par katru uzrakstu kādus īpašus 

vārdus. Taču šoreiz to labo vārdu ir tik daudz, ka 

veselas avīzes nepietiktu. Tāpēc nerakstu neko, 

vien domās sarunājos. Sarunājos un saku paldies 

par katru silto vārdu, par katru gaišo mirkli. Arī 

visus lasītājus lūdzu domās noglāstīt katru mūsu 

mīļo, kurš šo pavasari sagaida jau pavisam citos 

dārzos...  

Tas mūža piemineklis tavs, 

Kas paša spēkiem radīts. 

Tas darba sudrabs tavs un zelts, 

Kas gadiem sūri, grūti celts... 

/Vēsma Kokle-Līviņa/ 
 

Sapulce zemes un mežu 
īpašniekiem 

 

20. martā mūsu klubā notika sapulce visiem, 

kam pieder zeme vai mežs. Ievadā Dabas aiz-

sardzības pārvaldes pārstāve Irēna Broliša skaisti 

pastāstīja par īpaši aizsargājamām dabas terito-

rijām un kā sadzīvot ar ierobežojumiem.  

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ir tāpēc, 

lai saglabātu augu un dzīvnieku sugas. Lai sa-

glabātu skaistas, Latvijai raksturīgas, ainavas. 

Cilvēku maz pārveidotās dabas teritorijas ir kā 

etalons – kā tad daba izskatījās tolaik, senatnē.  

Mežs, pļava, ezers, purvs, upe – tās ir tik 

milzīgas, nenovērtējamas bagātības! Un cilvēki 

no šīm bagātībām ņem, ko vajag. Diemžēl ar 

katru gadu vajadzības pieaug.  

Īpaši tika runāts par Lubāna mitrāju, jo tā  

teritorija (> kā 50 000 ha) ir īpaši aizsargājama. 

Lubāna mitrāja lielākā dabas vērtība ir putni.  

Lektore uzsvēra, ka vajag priecāties, ja tavi 

īpašumi ir dabas aizsargājamā teritorijā. Tev pie-

der planētas plaušu gabals!  

Dabas pārvaldes misija ir cēla: saglabāt 

dabas daudzveidību un veicināt cilvēka un dabas 

harmonisku līdzāspastāvēšanu, mācīt dzīvot vi-

dei draudzīgi.  

LAD pārstāve rosināja katram sakopt savu 

zemi. Ja laicīgi nenopļausiet kaut vienu pašu 

lauku, nemaksās ne par vienu citu, kaut arī sa-

koptu. Ja dedzināsiet kūlu, maksājumus nepie-

šķirs. Pat neatkarīgi no tā, cik lielā teritorijā 

dedzis. Tātad naudu var saņemt tikai par to zemi, 

kas ir labā lauksaimnieciskā stāvoklī. Papuvei 

nevajadzētu pārsniegt 30% no zemes platības.  

Vēl un vēl lektore uzsvēra, ka svarīgas ir 

divas lietas: 1) zemei jābūt apsaimniekotai, 2) 

jābūt tiesībām tur saimniekot. Tātad arī papīriem 

par savu īpašumu jābūt sakārtotiem. Ja iznomā 
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zemi, obligāti uzraksti: 1) kam iznomā? 2) ko? 

jeb kadastra numurs, 3) uz cik ilgu laiku? Rakstīt 

var brīvā formā bez notāra apliecinājuma.  

Visas zemes lietas sīkāk jums izskaidros 

Nagļu pagasta lauksaimniecības konsultants Ul-

dis Andrejevs. Telefons: 27885686 

Runājot par mežiem, tika atgādināts, kas 

jāzina katram meža īpašniekam: 1) meža inven-

tarizācija, 2) cirsmu iestigošana, 3) pareiza ie-

sniegumu aizpildīšana.  

Visas taksācijas, kas veiktas pēc 2000. gada 

17. marta, būs derīgas līdz 2021. gadam. 

Meža lietu speciāliste atgādināja, ka pēc 

2015. gada 1. janvāra krūmainā zeme auto-

mātiski pāries kategorijā: mežs. Ja aug bērziņi, 

izdevīgāk to zemi esot piereģistrēt kā plantāciju, 

jo tad nebūs jākopj, bet, ja ieskaitīs par mežu, 

tad jākopj.  

No meža atpakaļ par pļavu – vairs neat-

griezīsi! Tāpēc vajag gudri izlemt, kādā statusā 

noformēsi savu īpašumu.  

Konsultante silti ieteica lauksaimniecībā 

neizmantojamo zemi pārvērst par plantāciju. Pēc 

10-15 gadiem tur jau varēs griezt papīrmalku. Ja 

jums kādas neskaidrības mežu lietās, droši zva-

niet uz Rēzekni Meža konsultāciju pakalpojumu 

centram. 

Telefoni: Jolantai – 28692818,  

   Viktoram - 26220908 

Lai visiem ražens darba cēliens! 
 

 
 
Sveicam ar bērniņa dzimšanu! 

 

Klāj, Laimiņa, saules taku 

Mazajam bērniņam, 

Dāvā vieglu dzīves dienu 

Mātei mīļi auklējot. 

          Ar meitiņas Evas dzimšanu 

sveicam Kristīni un Jāni Stikānus! 

   Ar dēliņa Matīsa 

dzimšanu sveicam Līgu  

un Raivi Romančukus! 

     Ar meitiņas Anetes 

dzimšanu sveicam Indru 

un Egīlu Kokorevičus! 

 

 

 

 

 

Sveicam uzņēmējus! 
 

Jau trešo gadu 19. martā Rēzeknes novada 

pašvaldība rīkoja Uzņēmēju dienu. Šoreiz no-

vada darbīgākie un uzņēmīgākie ļaudis kopā 

tika aicināti Bērzgales KN. 

Nagļu iedzīvotāju konsultatīvā padome jau 

rudenī šim sarīkojumam izvirzīja četrus pre-

tendentus: nominācijā „Gada amatnieks” – Ma-

riju Tjušu, nominācijā „Sabiedriskā aktivitāte” – 

Venerandu Rimšu, nominācijā „Gada uz-

ņēmums” – Aigaru Stikānu un Ainu Rēzi. 

Visus uzņēmējus mīļi apsveica ar rozēm, 

atzinības rakstiem un dāvanām. Rēzeknes no-

vada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs vi-

siem uzņēmējiem teica sirsnīgu paldies gan par 

lielo ieguldīto darbu, gan par aktīvo un radošo 

līdzdalību pagasta dzīvē. Tika novēlēts, lai 

darbs vairo labklājību pašiem sev, savam pa-

gastam, novadam un visai valstij.  

Vēl Monvīds izteica gandarījumu par jau-

najiem cilvēkiem, kuri papildinājuši zemnieku 

un uzņēmēju rindas: „Zālē varam redzēt daudz 

jaunās paaudzes. Šī ir pēctecība, kas pārliecina, 

ka darbs Rēzeknes novadā arī nākotnē tiks 

cienīts. Blakus tēvam strādās dēls, vasarā 

vecvecākiem palīgā dosies mazbērni. Prieks, ka 

jaunie nāk ar nebijušām idejām un ar jaunu 

skatījumu, kas palīdz attīstīties.” 

Nagļi var lepoties, ka jau otro gadu 

svarīgais godpilnais tituls „Gada amatnieks” 

atceļo uz mūsu pagastu. Atceraties? Pērn šo 

lielo godu nopelnīja Gatis Lucjanovs! Bet šogad 

– Marija Tjuša! Apsveicam!!! 

Marijas ikdienu aizpilda ļoti smalks un 

milzīgu pacietību prasošs darbs – tautu tērpu 

aušana un šūšana, kā arī segu un galdautu au-

šana, izšūšana, tamborēšana, villaiņu darināša-

na.  

 
Attēlā: Marijas Tjušas svētku mirklis 
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Savukārt nominācijā „Sabiedriskā aktivi-

tāte” visā novadā tika izvirzīts tikai viens kan-

didāts – mūsu Veneranda Rimša! Izrādās, ka 

patiesībā tādi cilvēki, kas aktīvi atbalsta kultūras 

pasākumus, atdzīvina sen aizmirstas tradīcijas 

un dziesmas, pie tam vēl paši raksta dzejas, pa-

gastos ir liels retums. Jauki, ka Veneranda ir 

pamanīta un ļoti atzinīgi novērtēta visā novadā. 

Apsveikumam pievienojamies arī mēs!  

 
Attēlā: Venerandas Rimšas svētku mirklis 

 

No Broņislava Spridzāna 
atvadoties 

 

Tiklīdz Nagļus 

aplidoja skumīgā ziņa, 

ka pēkšņi mūžībā 

aizgājis mūsu novad-

nieks, latgaliešu valo-

das cieņā un godā cē-

lājs, Broņislavs Spri-

dzāns, katrs centā-

mies atsaukt atmiņā 

tos jaukos mirkļus, ko 

vadījām kopā ar 

Broņislavu. Broņis-

lavs ļoti mīlēja savu 

dzimto pusi un tās cil-

vēkus.  

Mūždien rokās diktofons, lai iemūžinātu 

kādu jaunu dialogu mūsu skaistajā latgaliešu 

valodā – tādu mēs atceramies Broņislavu no 

Grāmatu svētkiem, no Īdeņas ciema lielajiem 

svētkiem.  

Nu Broņislavs atdusas tālu no Latgales, bet 

tuvāk pie saviem mīļajiem – Ikšķilē. 

Visu pagasta iedzīvotāju vārdā ar tumšsārtu 

rožu klēpi un mīļiem atvadu vārdiem uz 

Broņislava bērēm devās Otīlija Spridzāne un 

Paulīna Zvaigzne. Otīlija stāsta, cik skaists diev-

kalpojums bijis Ikšķiles Karmela klostera baz-

nīcā. Ikšķiles priesterim klāt bijis arī Gaigalavas 

priesteris Mārtiņš Klušs un Krustpils priesteris 

Viktors Naglis. Viss piemiņas pasākums ritējis 

tikai latgaliešu valodā. Atvadīties no Broņislava 

ieradušies daudz mākslas un kultūras pasaules 

ļaužu.  

Savukārt Paulīnai dziļi sirdī iegūluši Bro-

ņislava dzīvesbiedres rakstnieces Birutas Eglītes 

pēcāk teiktie vārdi – cik viegli bijis dzīvot ar 

Broņislavu! Viņam bijusi liela atbildība par 

ģimeni: „Es biju aprūpēta, lolota, mīlēta un 

lutināta...” 

Ar Dīvu, Broneit! Myužeigu duseišonu 

dūd jam, Kungs, i myužeigō gaisma lai at-

speid jam myužam... 

 

„Skreine” dziedāja Dricānos! 
 

23. martā Dricānos norisinājās folkloras an-

ambļu skate. Veneranda Rimša nolēma, ka viņas 

vadītajai ziņģētāju kopai „Skreine” ir vairāk 

jāpiestrādā gan pie dziedāšanas, gan pie ska-

tuves tēla un droši jādodas uz Dricāniem. 

Priekšnesumu tēma šoreiz bija „Manto-

jums”. Veneranda izvēlējās, ka jādzied par ku-

meliņu, jo mīlestība uz savu bērīti ir pārmantota 

no paaudzes uz paaudzi.  

Kopā ar ansambļa muzikanti Anitu Mičuli 

Veneranda atrada divas senas skaistas dziesmas 

par kumeliņiem: „Iztaisieju jaunu tyltu” un „Pīci 

bāri kumieleņi”. 

Garus vakarus klubā tika dziedāts un 

dziedāts, kamēr skanēja pavisam labi. Līdz 

tautiskos svārkos un lakatos sapucējusies, 

„Skreine” devās uz Dricāniem. Folkloras kopu 

priekšnesumus vērtēja tautas mākslas speciā-

listes no Rīgas.  

Mūsējie nodziedāja ļoti labi. Veneranda sa-

ņēma diplomu, rozi un svētku kliņģeri. 

Pēcāk ar kolektīvu vadītājiem žūrija pār-

runāja gan pozitīvo, gan kļūmes. „Skreinei” tika 

dots padoms, ka folkloras kopai obligāti vajag 

baltas zeķītes un zemas kurpītes. Veneranda ir 

apņēmības pilna: līdz citai skatei būs gan pa-

reizas zeķītes, gan senas skanīgas dziesmas! 
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Abas dziesmas, ko „Skreine” dziedāja Dri-

cānos, jūs, cienījamie avīzes lasītāji, dzirdēsiet 

Nagļu klubā lielajā Lieldienu koncertā. 

 
Mūsu „Skreine” – Veneranda Rimša, Veronika 

Poča, Lūcija Piziča, Zinaīda Lucijanova, Jāzeps 

Leimanis, Aloizs Počs, Anita Rutule, Inese 

Zalužinska un Anita Mičule. 
 

„Ilūzijai” - 10! 
Jo man sūri, jo man grūti, 

Jo es koši padziedāju! 

Liku bēdu zem akmeņa, 

Pāri gāju dziedādama! 

Mūsu „Ilūzijai” – 10! Meitenes ilgi un ļoti 

rūpīgi gatavojās savai pirmajai lielajai ballei. 

Ļoti garš, skaists koncerts sanāca, jo uzstājās 

gan pašas jubilāres, gan visi TN pulciņi, gan 

tālāki ciemiņi – „Bokōnu bryuklines”, „Ritums” 

un „Raffaello”. Un cik sveicēju! Gan pagasta, 

gan lūgtie viesi – katrs nāca ar labu vēlējumu, 

mīļu dāvaniņu. „Ilūzija” bija patīkami pār-

steigta, aizkustināta līdz asarām un ļoti ie-

dvesmota. Nu visu saņemto sirsnību un mī-

lestību ansamblis izdziedās jaunās skanīgās 

dziesmās. 

 
 

Dzejas pasaulē 
 

 Izrādās, ka Nagļos 

burvīgus dzejoļus raksta vēl 

viens mūzas apgarots cilvēks 

- mūsu Kira Tīriņa! Kira 

raksta ļoti skaistas dzejas. 

Lūk, šodien publicējam pāris 

viņas dzejoļus. 

 

Atvadas 

Es klusām atgulšos šai krāsainajā ziedu pļavā, 

Un man pār galvu pāršalks pavasara vēja glāsts, 

Es sapņu spārnus palaidīšu mākonītī savā, 

Bet ne par to bij’ dzīves stāsts. 

 

Tas bija stāsts par pavasara vējiem, 

Par palu ūdeņiem, ko strauti projām nes, 

Par to, kā pirmo reizi ieraudzīju tevi 

Un kā viens otrā ieskatījāmies. 

 

Tu ņēmi manu roku savā un dzīves pavasarim  

pretī vedi, 

Un stāstīji, ka saule tur daudz spožāk aust, 

Ka arī vecai ābelītei zari 

Šai saulē mēdzot baltos ziedos plaukt. 

 

Bet liktens ierādīja citu ceļu – 

Līdz smilšu kapam tevi pavadīt. 

Kas nu ar mani paies pretī pavasara vējiem, 

Kas spēs šo nogurušo dvēselīti sasildīt? 

 

Mirklis... 

Paraudzījos debesīs, redzēju tur esam 

Balti zilu mākoni, eņģeļspārnu nesam. 

Pienenītēm pāri, kāju basu, paķerdama vēju, 

Visā spēkā līdzi skrēju, skrēju – nepaspēju. 

 

Daudzi nepaspēju ko, daudzi sevi vīlu, 

Tevim pateikt nepaspēju, ka tik ļoti mīlu.  

Savu dzīvi izdzīvoju, kura pilna gružu, 

Nepaspēju atskatīties – nodzīvoju mūžu... 

 

Pieneņlaukā stāvēdama, sapņu spārnus jūgšu, 

Tuvāk debesīm kad būšu, Dieviņam tad lūgšu, 

Lai viņš, mani uzklausot, saņem visus spēkus 

Un par manis nodzīvoto, atlaiž pāris grēkus. 

/Kira Tīriņa/ 
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Visādas ziņas 
 

Taisni Jāzepa dienā – 19. martā mūsu cie-

nījamajai skolotājai Genovefai Mežulei apritēja 

skaists apaļš jubilejas gads – 80! Milzīgu pār-

steigumu un prieku Genovefai sagādāja viņas 

bijušās audzēknes – uzreiz pēc Sv.Mises baz-

nīcā viņas vedināja savu skolotāju Mežuli uz 

skolas zāli, kur ansamblis „Skreine” jau sa-

gaidīja ar „Daudz baltu dieniņu”... 

Ziedi, silti pateicības vārdi par skolotājas 

garo darba mūžu. Mīļi vēlējumi, lai veselība 

turas. Silta tējas tase, gards svētku kliņģeris. Un 

atmiņu pavedieni, garum garie... Paldies Tev, 

Skolotāj! 
     

 

Līdz ar pavasara atmodu liela rosība valda 

arī a/s „Nagļi” – rit pavasara nozveja! Karpas no 

ziemas dīķiem ved „ganībās” uz plašajiem 

vasaras dīķiem. Atliek vien novēlēt labu siltu 

vasariņu, lai rudens loms būtu bagātīgs. 

Vaicāta, kā šopavasar būs ar līdaku inku-

bāciju, a/s „Nagļi” direktore Ginta Kalvāne at-

bild, ka vēl neko nevar prognozēt, jo ļoti vēss 

pavasaris, zema ūdens temperatūra. 

Karpas tirgo šķirotavā. Cena par vienu kg – 

2,10 €. Karpu lielums – ap kilogramu.  
 

     
 

„Pipareņš” februārī svinēja savu dzimšanas 

dienu – nu jau vesels gadiņš, kopš jaunatne 

klubā danco! Ļoti smaidīgs, sirsnīgs, dejisks 

vakars sanāca, jo skaisti savas dejas izdejoja 

paši jubilāri. Skaistas dejas kā dāvanu atveda arī 

Gaigalavas „Krēslīte” un Dricānu „Jumalēni”. 

„Pipareņa” meitenes bija sacepušas gardus 

pīrāgus visai zālei. Lustīgā deju mūzikā danči 

aizvijās līdz pat četriem rītā.  

Žēl tikai to cilvēku, kuri nekādi nereaģēja 

uz košo afišu, kas ielūdza uz „Pipareņa” jubi-

leju. Tik skaistu koncertu neredzēja! Bēdīgi, ka 

trešdaļa galdiņu tā arī nesagaidīja viesus. Bet 

centrā tik daudz cilvēku dzīvo! Vai tad ir tik 

grūti  pārnest sevi pāri ielai līdz tautas namam?  
 

     
 

B/d vadītājas Aijas Orenītes vadībā biedrība 

„Skudreņas” ir uzrakstījusi atkal vienu projektu, 

lai iegūtu naudu mūzikas centra iegādei 

dārziņam, bezvadu mikrofoniem klubam un 

rotaļlietas bibliotēkas bērnu atpūtas stūrītim. 

Projekts ir veiksmīgi izturējis visas lielās 

pārbaudes, tātad – apstiprināts!  

Jāpiebilst, ka šis ir jau trešais projekts, kas 

tapis pateicoties Aijas Orenītes lielajai uz-

ņēmībai. Visu acis priecē košais bērnudārza 

rotaļu pagalms, arī dārziņa telpas ir bagātas ar 

vērtīgiem sporta piederumiem un spēļu mantām.  

Paldies Aijai Orenītei! Paldies Ilzei Ku-

ševskai! Atliek vien novēlēt, lai darbīgās „skud-

riņas” izlolotu atkal jaunas ieceres! Lai veicas!  
 

     
 

Varakļānu pilī 8. martā atklāja plašu rok-

darbu izstādi, kurā varēja aplūkot arī Nagļu 

rokdarbnieku mākslu – gan rotas, gan gleznas, 

gan austas, adītas un tamborētas visādas skaistas 

lietas.  

No mūsu pagasta izstādē piedalījās Inta 

Tropa, Vladislavs Mežulis, Marija Kunčerova, 

Veronika Poča, Elza Zepa, Marija Tjuša, Pārsla 

Kunčarova un Otīlija Spridzāne. 

Savukārt 15. martā Varakļānu pils lielajā 

zālē notika liels sarīkojums – Nevalstisko 

organizāciju saiets. Saietu rīkoja Varakļānu 

rokdarbnieces. Ielūgumu saņēma arī Nagļu 

„Rītava” un dāmu deju grupa „Ūdensrozes”. 

Protams, ka ielūgums tika laipni pieņemts 

un mūsu rokdarbnieces kopā ar dancotājām 

devās uz Varakļānu pili. Viesu sabrauca ļoti 

daudz – pilna zāle. No Viļāniem, no Atašienes, 

no Pelēčiem, no Murmastienes, no Mētrienas, 

no Bērzaunes, no Līvāniem, no Vestienas. 

Pēcpusdiena izdevās lieliska: izjutām īpašo 

pils auru, klausījāmies interesantas runas, bau-

dījām skaistu koncertu un nesteidzīgu tērzēšanu 

pie omulīgiem tējas galdiem. Dzejnieces Mārīte 

Strode un Ieva Trimalniece lasīja savu liriku.  

„Šai jaukajā pasākumā es tiku pateicoties 

savām rokām,” atzina kāda rokdarbniece. Patie-

sībā tā arī ir – tikai tas, kam čaklas un prasmīgas 

rokas, var radīt brīnumus. Paldies Marijai Tjušai 

un viņas izlolotajai „Rītavai”! 

Varakļānos „Ūdensrozes” nodancoja gan 

stilīgo „Anton, Anton!”, gan koķeto „Kankānu”, 

gan kā Šeherezādes jeb harēms ar švītīgo arābu 

šeihu. Viņa augstība šeihs izskatījās tik īsts, ka 

dažas lēdijas sāka pat mulst. Šeihs pils saim-

niecei Terēzei Korsakai pasniedza kamieļmātes 

pienu, bet pasākuma organizatorei Staņislavai 

Počei – tuksnesī salasītas kamieļa spiras. 

Nesāciet mulst arī jūs, jo tas bija tikai hu-

mora pilns uzvedums. Īstenībā arābu šeihs bija 

mūsu pagasta vistalantīgākā aktrise Māra Pas-

tare, kamieļmātes piens bija baltais kokosu 

liķieris, bet brūnās spiriņas – rozīnes šokolādē! 
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Tik atraktīvu uznācienu spēj izdomāt tikai mūsu 

Māra! 
     

Rudenī jauniešu deju kolektīvs „Pipareņš” 

dejos jaunos tautu tērpos! Kolektīva vadītāja 

Laura Ābola ir uzrakstījusi projektu, kurš arī 

tapis atzinīgi novērtēts, līdz ar to ir iegūts 

apmēram 7000€! Tautu tērpus šuj Rīgas firma 

„Musturs”. Uz Nagļiem atbrauca firmas 

pārstāves, lai dancotājus kārtīgi nomērītu. Tautu 

meitām top blūzes, brunči, vainadziņi, zeķītes, 

kurpītes. Arī tautu dēli būs sapucēti, ka prieks! 
 

     
 

8. martā visām pagasta iestāžu darbiniecēm 

jeb daiļajam dzimumam pagasta pārvaldnieks 

Viktors Vasiļevskis uzdāvināja biļetes uz 

skaistu koncertu – „Dricānu Dominanti”. Kāds 

izcili patīkams pārsteigums!  

Koncerts skanēja Rikavas klubā, turp visus 

laipni aizvizināja Pecku Arturs ar pagasta 

oranžo busiņu.  

Diemžēl pilnīgi visas darbinieces šo 

negaidīto dāvanu nevarēja izmantot, jo kopā ar 

ģimeni 8. martu jau bija saplānojušas citādāk. 

„Nekas, ka dažām tomēr nesanāca baudīt 

koncertu,” saka Iveta Reble. „Galvenais jau tas 

skaistais žests no pagasta pārvaldes vadītāja!” 
 

     
 

Vienā aprīļa rītā Viktors Vasiļevskis visus, 

kuri strādā „simtlatnieku” un GMI programmā 

norīkoja iztīrīt ceļmalas virzienā Žogotas-Nagļi 

no tās vietas, kur stāv rakstīts „Nagļu pagasts”. 

Tātad uzreiz šaipus Žogotu tilta.  

Strādnieki sasēdās vecajā baltajā busiņā, 

Lucijanovu Jānis ik pēc noteikta attāluma pa 

diviem viņus atstāja ceļmalās, lai sakopj. 

Mīļā pasaulīt! Mēs nojautām, ka ceļmalas 

un dīķmala ir piemētāta, bet ka tādos apmēros! 

Viens busiņš jau pilns ar maisiem – nācās tos 

aizvest un braukt vēlreiz, lai sakrāmētu pārējos.  

Kas tā par tautu? Tāds jautājums neliek un 

neliek miera. Tā jaunatne, kas te ar mašīnām tik 

lepni nēsājas, ir kādi ārzemnieki? Nē taču! Pašu 

bērni, kuros diemžēl neesam pratuši iemācīt 

mīlestību pret zemi, ūdeni, koku, puķi. Pašu 

bērni, kuros diemžēl neesam pratuši iemācīt 

cieņu pret otra darbu.  
 

     
 

29. martā Audriņu KN norisinājās Rēzek-

nes novada vokālo ansambļu skate. Nagļiem ir 

ar ko lepoties – pagastu pārstāvēja 3 brīnišķīgi 

ansambļi! Milzum lielais paldies Anitai Mičulei 

par uzņēmību, par lielo ieguldīto darbu. Garajās 

mēģinājumu stundās atkal un atkal tika 

pieslīpēts skanējums, līdz dziesma aizlīgojās 

patiešām vareni.  

Skates repertuāru visā pilnībā varēsim 

izbaudīt lielajā Lieldienu koncertā. Liels paldies 

visiem dziedātājiem par centību, par izaugsmi, 

jo skatē tika uzrādīti augsti rezultāti. Pirmo reizi 

mūsu „Ilūzijai” un „Septīmai” 2. pakāpes 

diplomi! Savukārt trio „Rondo” sev izdziedāja 

visaugstāko apbalvojumu – 1. pakāpes diplomu! 

Urrā, urrā, urrā! Apsveicam!!! Malači!  

 
Vokālais ansamblis „Septīma”’ 
 

 
Uldis un „Trio Rondo” 
 

     
 

Kapusvētki Nagļu jaunajā kapsētā šovasar 

paredzēti augusta beidzamajā sestdienā.  
 

     
 

5. aprīlis. Sestdienas rīts. Skaists, daudz-

sološs rīts. Saule iekrāso spilgtu debess jumu, 

putni aizgūtnēm skandina prieku par pavasari. 

Pagasta centrā jaušama rosība – citi steidzas 

iepirkties, citi enerģiski darbojas ar grābekļiem 

gan pie veikala, gan pie sava nama. Taču 
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vislielākā rosība valda pie kluba uz tālākā 

soliņa. Iztukšotās pudeles lido zālienā. Skan 

bļaustīšanās, neglīti vārdi. Kāds aizvelkas pie 

veikala un izriezies atvieglo pūsli.  

Un man šis pasakainais rīts jau šķietas 

sabojāts. 
     

 

Sveicam marta, aprīļa un 
maija jubilārus! 

 

Vienkārši apstājies, 

ikdienu ejot. 

Piever acis un ieklausies – 

sadzirdi vēji ko vējo, 

putnus  kā spārni nes. 

Ieelpo smaržīgo gaisu, 

Pateicies Dievam par to - 

Mieru un dienu šo skaisto – 

dzīvi  kas iekrāso! 

/S. Upesleja/ 

 

Arnis Turlajs    02.03. 

Aigars Litaunieks   06.03. 

Marija Macāne   10.03. 

Aija Orenīte    11.03. 

Janīna Taukule   12.03. 

Zaiga Kunčarova   16.03. 

Jānis Banzers    17.03. 

Genovefa Mežule   19.03. 

Juris Voits    21.03. 

Juris Justs    21.03. 

Sandis Kupčs    24.03. 

Vitālijs Čevers   28.03. 

Arvīds Orenīts  29.03. 

Inita Nagle    30.03. 

Marija Kanča    10.04. 

Tekla Brence    19.04. 

Aivars Plešs    29.04. 

Normunds Kalniņš   01.05. 

Renāte Dakule   02.05. 

Jānis Stikāns    06.05. 

Diāna Brence    09.05. 

Sabīne Ceirule   09.05. 

Viktors Lucijanovs  20.05.  
 

 
Paziņojums  

 

26. aprīlī – Lielā sakopšanas talka! 

Sekojiet afišai, kur jākopj būs Nagļu 

pagastā un nāciet visi talkā! 

Afiša 
 

20. aprīlī plkst. 14.00  
Nagļu TN 

koncerts „Priecīgas Lieldienas!” 
un interešu klubiņa „Rītava” 

gada darinājumu izstāde! 
Koncertā uzstāsies tautas nama vokālie 

ansambļi „Ilūzija,” „Septīma,” „Trio 

Rondo,” ziņģētāju kopa „Skreine,” jauniešu 

deju kolektīvs „Pipareņš,” deju kopa 

„Ūdensrozes,” stāstnieku konkursa laureāte 

Anita Rutule, muzikālie bērni, kā arī 

Vecstrūžānu sabiedriskā centra „Strūžānu 

skola” teātris „Tādi šādi” (režisore Jolanta 

Mihailova).  

Kursēs pagasta busiņš: Īdeņā – plkst. 13.30 

 

 
 

Bet vakarā – plkst. 22.00 
Lieldienu balle! 

Spēlēs grupa „Laikam līdzi” (Balvi). 

Zālē būs galdiņi, līdzi ņemiet 

„groziņus”. Ieeja: 2,13 € 

Laipni lūdzam! 
 

Līdzjūtības  
 

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 

Un siltums, ko izstaro sirds 

Tas nezūd, tas paliek. Un mirdz. 

 

Mūžībā aizgājuši Nagļu pagasta iedzīvotāji: 
 

Voldemārs Dreimanis (dz.1953.g.) 

Broņislava Pūtere (dz. 1931.g.) 

Albīne Čeire (dz.1938.g.) 

Andrejs Kančs (dz.1943.g.) 

Mūžīgo mieru dāvā viņiem, Kungs... 

 

 

 

Avīzes redaktore: Anna Baleiša 

Iespieddarbs: Rēzeknes novada dome 
 


