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Kas jauns pagastā? 
 

 Diena pēc dienas aizrit trakā steigā, skat, 

jau 2016. gadā dzīvojam ceturto mēnesi. Pagasta 

dzīvē gan īpašu steigu nemana – katrs mierīgi 

dodas savos ikdienas pienākumos.  

 Šogad lielus remontdarbus pagastā ie-

plānot nevarējām, taču gausties arī nedrīkstam, 

jo budžeta naudas pietiek visu iestāžu uzturē-

šanai un komunālajai saimniecībai. 

 Jaunums ir tāds, ka caur Vides fonda pro-

jektu arī Nagļos būs atkritumu konteineru lau-

kums ar nojumi.  

 Joprojām katra mēneša pirmajā trešdienā 

no 10.30-11.30 centrā pie mājas nr.1 atbrauc 

mobilā atkritumu mašīna, lai pieņemtu mūsu sa-

šķirotos atkritumus – stiklu, plastmasu, papīru. 

Paldies visiem tiem apzinīgajiem iedzīvotājiem, 

kuri izmanto šo servisu un regulāri ved vai nes 

sašķirotos atkritumus. Diemžēl vairums ļaužu 

katru jauninājumu ignorē. Lielie konteineri pie 

daudzdzīvokļu mājām joprojām pildās gan ar 

stiklu, gan ar plastmasu. 

 Vēl ļoti aktuāla problēma pagastā: iedzī-

votāji nevīžo savlaicīgi paziņot sava ūdens-

skaitītāja rādītājus. Cik var skandēt, ka tas ir  jā-

izdara līdz katra mēneša 3. datumam! Nav taču 

obligāti pagastā jāierodas personīgi. Tik daudz 

kā piezvanīt pagasta lietvedei vai grāmatvedībai 

un nosaukt ciparus nu nekādu milzu piepūli 

neprasa. 

 Dati jāziņo savlaicīgi vien tāpēc, lai va-

ram aprēķināt samaksu par ūdeni. Sākot ar mar-

tu, ja neesat savlaicīgi informējuši pagastu par 

ūdensskaitītāja cipariem, rēķinu piestādīsim pēc 

iepriekšējā rēķina rādītājiem. Ņemiet vērā arī šā-

du faktu, ka, sākot ar 1. maiju, pilnīgi ikvienā 

saimniecības ēkā, kur ir ūdens, bez skaitītāja tā 

vairāk nebūs. 

 Pastāvīgā darbā mūsu pagastā strādā 21 

darbinieks, apkures sezonā darbs tiek nodroši-

nāts 6 kurinātājiem. 

 Aprīlī pagastā strādā 5 „simtlatnieki”. Vī-

riem darba pietiek pie malkas sagatavošanas, 

savukārt sievietes ir norīkotas pa iestādēm – klu-

bā, bērnudārzā, pie pagasta. 

           Mūsu pagastā vairs nestrādā Aivars Počs. 

Tagad zemes lietu speciālists ir Jānis Zelčs. Viņa 

darba laiks Nagļu pagastā ir katru trešdienu no 

plkst. 8.00 līdz 10.00 

Nagļu pagasta pārvaldes vadītājs  

Viktors Vasiļevskis 

 

Cik naudas pagastam šogad? 
 

Nagļu pagasta pārvaldes ieņēmumi: 203 827 € 

Izdevumi:  

 Bērnudārzs – 20 678 € 

 Tautas nams – 26 850 € 

 Bibliotēka – 8384 € 

 Feldšeru punkts – 5648 € 

 Komunālā saimniecība – 59 175 € 

 Atpūtas un sporta pasākumi  - 3873 € 

 Bāriņtiesa – 260 € 

 Aizņēmuma atmaksa – 13 164 € 

 Daudzfunkc. resursu centrs – 7542 € 

 Nagļu pagasta pārvalde – 38 865 € 

 Vispārējās nodarb. pakalpojumi – 9057 € 

 Skolēnu pārvadājumi – 6268 € 

 

Informācija lauksaimniekiem 
 

Šogad pieteikties platību maksājumiem 

var no 11. aprīļa līdz 23. maijam. 

 Lai palīdzētu iedzīvotājiem aizpildīt 

pieteikumus elektroniski, uz pagastiem izbrauks 

LAD konsultanti. 

 LAD konsultācijas Nagļu pagastā:  

22. aprīlī no plkst. 9.00 

 Jautājumu un neskaidrību gadījumā zva-

niet LAD kontaktpersonai Marinai Sumarokovai 

pa tālruni 26464739. 

 

Jaunais gads bibliotēkas dzīvē 
 

„Kādēļ mainīt, 

Kas neizmainās -  

Likteņa ceļus 

Man ne-mai-nīt… 

Bet – krāsas, krāsas! - 

Tās pārdzimst maināmas,  

Ar tām pati dzīve 

Māca spēlēties”. 

/M.Stepēna./ 

Pavilkta svītra zem 2015.gada dienām ar 

šādiem bibliotēkas darba rādītājiem: aktīvo 

 

2016. gada  

aprīlis 
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lietotāju kopskaits – 179, t.sk. bērni un jaunieši 

līdz 18 gadiem – 32, apmeklējumu kopskaits – 

3620, t.sk. bērni – 956, izsniegumi -7808. 

Fizisko vienību kopskaits gada beigās – 7154, 

t.sk. grāmatas – 6253, seriālizdevumi – 888. 

Krājuma komplektēšanai iztērēti – 1448 EUR, 

no tiem : grāmatas – 997 EUR, periodika – 451 

EUR. Kopā ar dāvinājumiem bibliotēkas lasītā-

iem  nodotas 135 grāmatas. 

2016. gadā bibliotēkas plauktā sastapsiet 

žurnālus: „Ieva”, „Ievas māja”, „Ievas stāsti”, 

„Ievas veselība”, „100 labi padomi”, „Prak-

tiskais Latvietis”, „Praktiskie Rokdarbi”, „Lata 

Romāns”, „Ilustrētā Pasaules Vēsture” un avīze 

„Rēzeknes Vēstis”. 

Bibliotēku nedēļā no 18.04. - 22.04. būs 

skatāma „Jauno grāmatu varavīksne”. 

        Īsumā iepazīstināšu ar jaunajām grāmatām 

„Nagļu Vēstis” lasītājus. 

Divas praktiska satura grāmatas: adītājām 

Tautas daiļamata meistares Rasmas Āboltiņas 

„Dubultcimdi”. Autore šobrīd ir vienīgā zināmā 

rokdarbniece Latvijā, kas cimdus ada īpašā 

dubultadījuma tehnikā. Tā ir īpaša ar to, ka adīts 

tiek tikai no vienas puses un nenoceļot val-

dziņus.  

Kr. Bučere „Frizūru grāmata”. Bizes, ma-

tu mezgli, uzkasītas frizūras…lūk, cik daudz ra-

došu ideju! 

Grāmatu sērijā „Mēs, Latvija, XX gad-

simts” lasīsim Gundegas Repšes romānu „Boge-

ne” par dzimtas skaudrajiem likteņiem un Māra 

Bērziņa vēsturisko romānu „Svina garša”. 

Vēl no oriģinālliteratūras ir ārstes Liānas 

Miķelsones spožā debija romānā „Pasaki Lukrē-

cijam”. Senās Pompejas varoņi atdzimuši mūs-

dienu mediķu vidē, kur mīlestības un samieri-

nāšanās dramatisms spilgti caurstrāvo viņu at-

tiecības.             

Ingas Jērumas romāna „Plaisa” varoņi ceļ 

gaismā ilgi glabātus noslēpumus un vēlreiz 

maina  dzīves ritējumu pretēji  romāna „Kas no-

tika ar Marutu” piedzīvojumiem. 

       Romāna „Ne zelts, bet putekļi” otrā grāmata 

„Hernhūtiešu meitas” ir veltījums latviešu lauku 

sievietēm, kuras savā bērnībā vienas no pir-

majām sāka apmeklēt skolas, jo iepriekš meite-

nēm tas bija liegts. Gunas Rozes  „101. kilo-

metrs” ir dokumentālām detaļām bagāts lik-

teņstāstu audekls, kurā vairāku paaudžu atmiņas 

papildinātas ar laikmeta fotoliecībām. 

Savā grāmatā „Divpadsmit Latgales loki” 

Anna Rancāne raksta par latvisko Latgales skais-

tumu, bet pats svarīgākais šajos Latgales lokos ir 

tajos sastaptie cilvēki un viņu likteņu pieraksti. 

Tulkotajā literatūrā stāsts, ko iesāka Stīgs 

Lārsons savās trijās grāmatās, turpinās Dāvida 

Lāgerkranca trillerī „Meitene zirnekļa tīklā”. Tā 

pati stāstījuma degsme un intriģējošie pa-

vērsieni un iespaidīgs izmeklēšanas darbs. Kas ir 

lasījuši K.Bonfiljoli triloģijas pirmo grāmatu 

„Netēmē uz mani”, ir iespēja sekot tālāk 2. 

grāmatas „Galanti, ar revolveri” un 3. „Dažs 

skelets dažā skapī” varoņu smieklīgām un šer-

minošām gaitām. 

Ceru, ka M. Strandberga triloģijas trešā 

daļa „Atslēga” gūs ievērojamu lasītāju atzinību, 

tāpat kā pirmās grāmatas „Aplis” un „Uguns”. 

K.Kesas triloģijas trešā grāmata jaunatnei 

„Vienīgā” izceļas ar spraigu un aizraujošu cīņu, 

kur četras meitenes sacenšas par princeses titulu. 

Kura būs vienīgā -  prinča mīļotā? 

S. Berjlindi kriminālromāns „Pilnmēness pai-

sums”ir aizraujošs, kas atklāj dažādus sabied-

rības slāņus, bezpajumtniekus, prostitūtas, ļaun-

prātīgi izmantotus bērnus, politiķus un ietek-

mīgus biznesmeņus. 

Fantastikas zvaigznājā nav spožākas 

zvaigznes par Ursulu le Gvinu, un „Tumsas 

kreisā roka”ir viņas meistardarbs – dziļš, smalks. 

R. Sabramanjana romāns „Ja Dievs būtu 

baņķieris” ir elpu aizraujošs stāsts, kas risinās 

konkurences pilnajā banku vidē un atklāj pil-

sonisko un profesionālo vērtību sadursmi. 

Stāstam asumu piešķir blēdības un ļaunprātība, 

mīlestība un iekāre, kā arī izmisīga cīņa par 

statusu un varu. 

Lietuviešu rakstnieces Kr. Sabaļauskaites 

romāns”Silva verum” un „Silva verum 2”ne-

atstās vienaldzīgus pat tos, kurus vēsture 

neinteresē. Tas  uzrunās ikvienu, kurš kaut reizi 

ir mēģinājis paskatīties bailēm tieši acīs, 

šaubījies par sevi vai izbijies, kad negaidīti pie-

pildās visslēptākā vēlēšanās. 

Bibliotēkas lasītājiem patika Dž. Grīna 

grāmata „Meklējot Aļasku”, ne mazāk intere-

santas ir šī autora „Papīra pilsētas” un „Mūsu 

zvaigžņu vaina”. Par pēdējo saka, ka viens no 

patiesākajiem un aizkustinošākajiem mīlas 

stāstiem amerikāņu literatūrā. 

Piebildīšu, ka vairākas no jaunajām grā-

matām ir mūsu pašu ciema lasītāju ieteiktas. 

Paldies par atsaucību!  

Nobeigumā rindas no M. Stepēnas dzejas 

grāmatas „Mūzika tumšzilā naktī”. 

Kā sveša puķe 
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Tu, dzīve nezināma… 

Mīkla, kas man ik dienu jāatmin, 

Kā sveša puķe 

Ar neredzētiem ziediem, 

Vien debess tavu ziedēšanu zin… 

Kā sveša puķe 

Tu dzīve nezināma… 

Jauku, ļoti pavasarīgu noskaņojumu un 

veiksmīgu pavasara sezonu gan darba,gan mājas 

solī un  sirdij tīkamu lasāmvielu! Uz tikšanos ar 

katru interesentu bibliotēkā! 

Veronika Volka 
 

Lielā sapulce 
 

23. martā Nagļu TN notika ikgadējā lielā 

sapulce, kurā ieradās arī pārstāvji no Rēzeknes 

novada domes, lai paklausītos, kas labs paveikts 

pagastā, kādas problēmas vēl jāatrisina un kā 

pagasta pārvaldes vadītājs komunicē ar iedzī-

votājiem. 

Klausīties sapulcē ieradās 40 cilvēki. 

No novada domes Nagļos pie mums ie-

radās Elvīra Pizāne un Jānis Troška. 

Sākumā Viktors Vasiļevskis pastāstīja 

par naudas lietām – kā saplānots budžets, kādi 

būs izdevumi. Viņš uzsvēra, ka visām paš-

valdības iestādēm  budžets šogad ir krietni sa-

mazināts, jo ir jāatmaksā aizņēmums ūdens-

saimniecības sakārtošanai. 

Vislielākais budžets pagastā pieder ko-

munālajai saimniecībai. Piemēram, par elektrību 

vien ziemā jāmaksā ik mēnesi ap 1000 €. Pa-

gasta aprūpē ir divi dziļurbumi, divas attīrīšanas 

iekārtas. Lai viss kārtīgi darbotos, resursu pie-

tiek, taču klāt neko lielu plānot nevarēja. 

 Tomēr, rūpīgi plānojot un taupīgi saim-

niekojot, varēs atļauties arī dažas labas lietas, 

kas ļoti iepriecinās pagasta ļaudis. Piemēram, pie 

bērnudārza tiks atjaunots bērnu rotaļu laukums. 

Medpunktā veiks telpu kosmētisko remontu. 

Savukārt par Vides fonda līdzekļiem pagasta 

centrā izveidos atkritumu konteineru novietnes 

laukumu ar nojumi.  

Pagasta pārvaldes vadītājs īsumā pa-

stāstīja arī par nākotnes iecerēm: 2017. gadā 

jāveic energoaudits un jāizstrādā tehniskais 

projekts Nagļu TN ēkas fasādes atjaunošanai. Ir 

jānomaina arī ielu apgaismojums uz ener-

goefektīvo LED apgaismojumu. 

Savukārt 2018. gadā paredzēta mūsu TN 

ēkas fasādes atjaunošana, kā arī apkures sistē-

mas modernizācija. 

Ļoti gribas ticēt, ka lielais projekts tiks 

apstiprināts un realizēts, jo bažas vieš mazais 

iedzīvotāju skaits pagastā. 2015. gadā Nagļu 

pagastā bija 514 iedzīvotāji, bet uz 2016. gada 1. 

janvāri vairs tikai 494. 

Pagasta sociālā darbiniece Sandra Kal-

niņa iepazīstināja ar sociālo darbu pagastā un 

atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem.  

Sapulcē patīkami bija ieklausīties savos 

ļaudīs, kuriem nav vienaldzīga invalīdu un vien-

tuļo pensionāru ikdiena. Sociālajai darbiniecei 

tika ieteikts vairāk reāli palīdzēt likteņa pabēr-

niem.  

Ļodānu ļaudīm aktuāls jautājums bija par 

ziņojumu dēli – turpmāk dēlis būs pie kapsētas, 

nevis pie vecā veikala. 

Dažiem Īdeņas ļaudīm nav skaidrības par  

 atkritumu izvešanu. Viktors Vasiļevskis ieteica 

doties uz pagasta pārvaldi, kur visu sīki 

paskaidros un izvēlēsies jums izdevīgāko 

variantu. Vietās, kur nevar piebraukt, nav 

obligāti jāpasūta atkritumu konteiners, bet var 

pasūtīt tikai maisus. Kas tos savāks? Visu var 

izlemt, atrisināt, tikai jāatbrauc uz pagasta 

pārvaldi.  

Vēl Īdeņā slikti esot tas,  ka aiz kapsētas 

dikti piemētā atkritumus. Ir taču atkritumu 

konteiners, bet tik un tā visu met zemē. Vēl 

nepatīkams arī tāds fakts, ka tā vienkārši izmet 

vecos koka krustus, kapiņu betona apmales. Ve-

cie ļaudis pamāca, ka svētītos krustus nenākas 

mētāt apkārt, tos var sadedzināt. 

Viktors Vasiļevskis skumji secināja, ka šī 

problēma ir aktuāla visām kapsētām. Cilvēki 

turpina mest atkritumus, kur vien pagadās. Arī 

aiz Nagļu kapsētas ir vērojama nepievilcīga aina 

– skuju kaudzē plastmasas trauciņu un svečturu 

pa pilnam. Bet blakus taču stāv atkritumu kon-

teiners! Patiesībā kārtība un tīrība ir atkarīga 

tikai no mums pašiem, no mūsu attieksmes pret 

sabiedriskām vietām, no mūsu inteliģences lī-

meņa.  

Sapulces noslēgumā Viktors Vasiļevskis 

aicināja pagasta iedzīvotājus aktīvi piedalīties 

Lielajā talkā 23. aprīlī. Darba būs daudz – jāsa-

kopj viss sabiedriskais sektors, publiskās vietas. 

„Kad ir talkas diena, vajag aiziet un pa-

strādāt sabiedrības labā, nevis kasties tik ap savu 

paksi!” saka Viktors. Ne velti tāda piezīme – jo 

līdz šim tā arī bijis: kā tik talkas diena, tā centrā 

poš savus pagalmus. Bet pagalmu var post jeb-

kurā citā sestdienā! Toties ceļmalas, upmalas tu 
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taču neiesi kopt viens pats. Visiem pulkā – ar 

joku, ar smaidu tik daudz var padarīt! 

Pārvaldes vadītājs izsaka pateicību vi-

siem tiem iedzīvotājiem, kuri jau paguvuši sa-

kopt savu apkārtni. 

„Kāpēc jūs šoreiz neko neparunājāt?” pēc 

sapulces prasu novada pārstāvjiem. „Bet mums 

jau neko nejautāja!” smaidot attrauc Elvīra Pi-

zāne. Viņa saka, ka galvenais ir iedzīvotāju sa-

darbība ar sava pagasta pārvaldi. Tāpēc jau arī 

katrā pagastā ir pārvaldes vadītājs, lai strādātu 

savu ļaužu labā. 

Par sapulci ļaudis šoreiz izsakās pozitīvi, 

tikai lūgums turpmāk sapulces vadītājam pub-

liku iepazīstināt ar visiem ciemiņiem. Zāles malā 

sēdēja viena sveša lēdija. Vairums nodomāja, ka 

viņa ir kāda žurnāliste. Taču pēcāk paklīda ru-

nas, ka pie mums bijusi juriste. 

                                      Anna 

                                      

      Talantu parāde Nagļos 
 

       4. aprīlī, saulainā pavasara dienā, Nagļu 

pirmsskolas izglītības iestādē notika Talantu pa-

rāde. Pasākumā piedalījās  Tiskādu vidusskolas, 

Kruķu pamatskolas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja 

pamatskolas, Uļjanovas pirmsskolas izglītības 

iestādes “Skudriņa” un Nagļu pirmsskolas izglī-

tības iestādes visdrosmīgākie bērni, lai parādītu 

savas īpašās prasmes un dotības. 

Ciemos bija ieradusies Zelta zivtiņa un 

makšķernieks. Zelta zivtiņa piepildīja makš-

ķernieka vislielāko vēlēšanos – talantīgo bērnu 

priekšnesumu noskatīšanos. 

Bērni dziedāja, dejoja, deklamēja dze-

joļus, rādīja ludziņu, akrobātiskus vingrojumus 

un modes skati. 

Bija ieradušies dejotāji no Spānijas, hip- 

hop ielu dejotāja, jautrās, draiskās pelītes un 

vardītes, ašie gumijas lācīši un pat Top  modeles. 

Zelta zivtiņa kopā ar bērniem gāja jautrās 

rotaļās un dejās. 

Visi pasākuma dalībnieki saņēma Rē-

zeknes novada pašvaldības pirmsskolas iz-

glītības metodiķes sagatavotos pateicības rakstus 

un kopīgu dāvanu bērniem, kā arī Zelta zivtiņas 

pārsteigumu – mazu Zelta zivtiņu. 

Paldies visiem talantīgajiem bērniem un 

skolotājām par radošiem, izdomas bagātiem 

priekšnesumiem un skolotājām, vecākiem par 

ieguldīto darbu pie tērpu un atribūtu saga-

tavošanas! 

 

 
Nagļu PII bērni dejo deju “Gummy bear”. Kris-

ters Kokorevičs, Raivis Zvejsalnieks un Einārs 

Počs. 
  

 
Uļjanovas PII “Skudriņa ”. “Top – modeles” rā-

da kleitu modes skati, kurā tērpi izgatavoti no 

dažādiem materiāliem: vienreizējiem šķīvīšiem, 

atkritumu un iepirkumu maisiņiem, kompakt-

diskiem, avīzēm, plēves u.c. 

                                     Aija Orenīte 

` 

Žanis Jesko – laureāts! 
 

Jau ceturto gadu Rēzeknes novada dome 

organizēja brīnišķīgu sarīkojumu – „Rēzeknes 

novada uzņēmums”, kurā godināja labākos, dar-

bīgākos un uzņēmīgākos novada ļaudis. 

 Apsveikumu Rēzeknes novada uzņēmu-

miem bija atsūtījušas pat valsts augstākās amat-

personas – Latvijas Valsts prezidents Raimonds 

Vējonis un Ministru prezidents Māris Kučinskis.  

 No novada konkursam bija izvirzīti 26 

pretendenti. Viņus apmeklēja vērtēšanas komi-

sija, lai izvērtētu, vai izvēlētā persona būs go-

dam pelnījusi augsto apbalvojumu.  

 Uzņēmēji tika vērtēti vairākās nominā-

cijās. Mūsu konsultatīvā padome no Nagļu pa-
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gasta nominācijai „Gada jaunais uzņēmējs” iz-

virzīja jauno bitenieku Žani Jesko. Un Žanis ie-

guva laureāta godu! Apsveicam!!!  

 

 
Žanis Jesko (2. no kreisās) lielajā svētku brīdī. 

 

 Žanis Jesko pārsteidz ar savu enerģiju, 

darboties prieku. Ne tik sen – 2009. gadā Žanis 

saņēma pirmo spietu, bet nu viņa dravā mājo jau 

33 bišu saimes. No savām bitītēm Žanis iegūst 

ne tikai medu, bet arī bišu maizi, propolisu un 

ziedputekšņus. Žaņa Jesko piedāvātā produkcija 

ir īpaši laba, jo bišu stropi atrodas patālu no 

lielceļiem. Vairākas viņa saimes mājo Zvejsolā, 

Lubāna ezera tuvumā, kur ir tīra vide. Žaņa bi-

tītēm ļoti patīk arī „Džipšļu” āres – viņa vec-

vecāku zeme. 

 

 
 Žanis ir uzrakstījis vairākus projektus, 

līdz ar to guvis iespēju iegādāties labu medus 

sviedi, jaunus stropus un visādas citādas biš-

kopībā noderīgas mantas. Žanis ir tikpat čakls kā 

viņa naskās bitītes!  

 Baudīsim Žaņa medu un vēlēsim viņam 

vēl kuplāku dravu un labus ienesumus! 

 Anna 

 

Pārdomu mirkļi 
 

Man šis pavasaris nešķietas tik līksms kā 

agrākie pavasari. Lai gan saulīte glāsta tikpat 

mīlīgi kā pērn, zālīte raušas augšup tikpat cītīgi 

kā pērn, māllēpīšu dzeltenie ģīmīši ir tikpat 

smaidīgi kā pērn... Kur nu vēl putnu pavasarīgi 

līksmie treļļi!  

Tomēr bažas par mūsu Eiropas nākotni 

vieš sirdī nemieru. Skumji nopūšos un paveros 

kluba logā -  svētelis staba galā tik mierīgi, tik 

cienīgi iekārto ligzdu savai mīļotajai... Un es 

uzsmaidu pavasarim! Dabā viss rit savu gaitu. 

Tāpēc arī man vairāk jāpaļaujas uz Dieva spēku. 

Pārlapoju pērnā gada „Nagļu Vēstis”. Dēļ 

tik daudziem mūsu pagasta ļaudīm atkal nācies 

meklēt skaistus un mīļus atvadu dzejolīšus... Arī 

šajā avīzītē bez līdzjūtībām neiztikt...  

Atstājusi nespēku šai saulē, pie Dieviņa 

jau laimīga dzīvo klusā Litaunieku Ģenīte.  

Vienmēr ar labu vārdu ļaudīs tiek piemi-

nēts Sokolovu Vladimirs. Par viņa darbīgo mūžu 

liecina skaistā māja, pirtiņa, iekoptais dārzs. 

Rudenī Vladimira mīļās meitas uz kapiņa 

noliek košus ābolīšus: „Paldies, tēti!” 

Nagļu baznīcas zvani skumst pēc sava tik 

labā zvanītāja Kupču Jezupa. Tagad viņš skanīgi 

ieskandina zvanus debesīs, eņģeļu koriem līdzi. 

Kad es tikko kā sāku strādāt klubā, vis-

aktīvākais palīgs visos senioru saietos bija Ma-

džuļu Marīte. Vēl atceros,  kā viņa skaisti dzie-

dāja TN dāmu vokālajā ansamblī. Nu arī Marīte 

skanīgi dzied debesu koros.  

Un kāda apsviedīga godu saimniece viņa 

bija! Ne katram šajā dzīvē dots talants tik pras-

mīgi gatavot. Izveicīgā Marija nežēloja ne soļus, 

ne izdomu, lai iepriecinātu cilvēkus ar smalkiem 

mielastiem.  

Tāds nebijis notikums pagastā, ka vienā 

gadā pa mūžības ceļu aiziet trīs māsiņas – 

Paulīna Buceniece, Leontīna Broka un Janīna 

Igaune. Nu Ļodānu ciems kļuvis nabagāks par 

trim krietnām sievām. Patiesībā nekur tālu jau 

dvēselītes neaiziet – tepat, debesīs. Un maijā tās 

nāks pasērst kopā ar dziedātājām pie Ļodānu 

krusta... 

Kad izvadājām pagasta avīzīti, pamanīju 

kādu kalsnēju stāvu līkņājamies pie pastkastītēm 

Īdeņas kapu malā. Piebraucot tuvāk, redzu – 

Taukuļu Juris. Redzot manu izbrīnu, Juris smai-

dot paskaidroja, ka  ir jāsalabo, lai pastkastes  

nenogāžas. Un man tiek silti ap sirdi – cik vieg-
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lāk būtu dzīvot, ja mēs katrs tā rūpētos par 

kopīgo mantu!  

Tagad, kad lieku tais kastītēs avīzes, es 

viegli noglāstu Jura darbu un pamāju viņam siltu 

sveicienu uz debesīm.  

Grūti pēdējie dzīves gadi bija Lucijanovu 

Verītei, jo kājas nemaz nenesa tur, kur prāts  vē-

lēja. Lai arī nebūdama līdzās, Veronika turpina 

mīlēt un palīdzēt dēla saimei.  

„Ir aizgājušas Īdeņas leģendas,” dzirdu 

sakām par Janīnu Rutuli, Baibu Rutuli un Ve-

nerandu Brikuli. Tik spilgtas, tik savdabīgas un 

neparastas sievietes! Es reizēm iedomājos – 

debesu mājokļos tak ir spiestas saticīgi sadzīvot 

uz zemes tik nesamierināmās kaimiņienes kā 

Rutulīte ar Brikulīti.  

Kad Ziemassvētku laikā izvadājām „Rīta-

vas” sarūpētās dāvaniņas, man vienmēr patika 

doties pie Brikuļu Venerandas. Kā jau bijušajai 

skolotājai – viņai tik skaista, bagātīga valoda. 

Un sirsnīgums! Visu pagastu vēlēja pasveicināt.  

Arī ar Rutuļu Janīnu mēs labi sapra-

tāmies. Patiesībā man viņas bija ļoti, ļoti žēl. Nu 

nerimtīgā taisnības meklētāja ir guvusi mieru.  

Rutuļu Baibas balss reizēm vēl skan au-

sīs. Diezin kurš tagad tik skanīgi piedziedās Īde-

ņas baznīciņu? Arī Nagļu baznīca ir gavilējusi 

līdzi Baibas balsij. Paldies, Rutuļu māt! Paldies 

tev saka tik daudzi, kuriem tu bērēs vai priecīgos 

godos lepnus galdus klāji. Tagad debesīs tu ik 

mīļu brīsniņu vēlē svētību savai kuplajai dzim-

tai. 

Nagļos Cakulu Bronīti tik vien manījām 

kā reizēm veikalā. Vienmēr silti pasveicinājās, 

vienmēr aprunājās. Klusītēm dzīvoja, klusītēm 

aizgāja...  

Ak, cik daudz mīļu seju vairs šai pavasarī 

mums nesmaida pretī! Cik daudz mīļu, sirsnīgu 

vārdu mums pietrūkst! 

Ziemassvētku ballē gandrīz jau rīta pusē 

snauduļoju kluba kaktā, gaidot, kamēr jaunie 

kārtīgi izdancosies. Te man blaksu piesēst Ja-

neks un smaidot saka: „Paldies par foršo balli! 

Cik Nagļos ir mājīgs un skaists klubs!” Jutos 

laimīga par tik labiem vārdiem. 

Tagad, ik rītu, ieejot zālē, atminos gaišos 

vārdus – cik pie mums ir skaists un mājīgs klubs. 

Paldies, Janek! Lai arī tev gaiši un labi aizsaules 

dārzos! 

Ir apklusuši soļi, 

Vien paliek mīlestības gaišais stars... 

   /O.Vācietis/ 

Anna  

 
Visādas ziņas 

 

 Kad uz pagasta iedzīvotāju sapulci bija 

ieradušies novada pārstāvji, Paulīna Zvaigzne 

ciemiņiem sacepa izcili garšīgus speķpīrādziņus 

un ābolmaizi. Viesi ēda un slavēja. Paldies Pau-

līnai!!! 

☼  ☼  ☼ 
 Rēzeknes novada skate tautu deju ko-

lektīviem šogad notika Gaigalavas KN. Mūsu 

pagasta jauniešu deju kolektīvs „Pipareņš” skatē 

nodejoja ļoti braši, tāpēc ieguva 1. pakāpes dip-

lomu. Malači! Apsveicam! Paldies dejotājiem! 

Paldies deju kolektīva vadītājai Laurai Ābolai! 

☼  ☼  ☼ 
 Šogad jau veseli pieci gadi aprit, kopš 

svinējām Nagļu skolas 100 gadu jubileju. Tolaik, 

svētkiem izskanot, absolventi nolēma, ka 

vajadzētu ik pēc pieciem gadiem rīkot skolas 

absolventu salidojumu jeb atmiņu vakaru.  

 Pateicoties skolas pēdējās direktores Inā-

ras Laicānes uzņēmībai un darbotiespriekam, šo-

vasar atmiņu vakars būs. Tas notiks 25. jūnijā. 

☼  ☼  ☼ 
 4. maiju pagastos svin dažādi. Nagļu pa-

gasta ļaudis šai svētku dienā pērn centrā iestādīja 

ceriņu aleju, dažus skujenīšus, hortenzijas. Arī 

šogad 4. maijā turpināsim izdaiļot pagasta centru 

ar dekoratīvajiem augiem. Uzmanīgi sekojiet 

afišām un nāciet talkā!  

☼  ☼  ☼ 
 Ūdenstūrisma centrs „Bāka” ik pa laikam 

aicina uz dažādiem ļoti interesantiem pasā-

kumiem. Nupat noslēdzies aizraujošs notikums – 

pavārmākslas šovs „Gandrīz ideālas vakariņas”. 

Pasākums bija labi izreklamēts, uz to varēja 

pieteikties jebkurš gatavotmīlis.  

 No Nagļu pagasta konkursā piedalījās ti-

kai trīs drosmīgākie pavāri: Anita Zvejsalniece, 

Dagnis Vasiļevskis un Inese Benjava. Pavisam 

šovā piedalījās 9 pavāri – gan kungi, gan dāmas. 

 Anita Zvejsalniece pastāstīja, ka „Gan-

drīz ideālas vakariņas” norisinājās pa trešdienu 

vakariem. Vajadzējis gatavot uzkodas, pamat-

ēdienu un saldo.  

 Anita par šo konkursu ir sajūsmināta, jo 

tik daudz pavārmākslas „knifiņu” pamanīts, tik 
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daudz jaunu draugu iepazīts. Prieks arī par labi 

pavadīto laiku, pozitīvām emocijām. 

Ko tad gatavojuši mūsu pavāri? Dagnis 

gatavojis steiku un krēmu. Anita gatavojusi 

sautētu  pīli un bubertu. Savukārt Inese gatavo-

jusi karpas salātus un šokolādes kārtojumu.  

Tagad „Gandrīz ideālās vakariņas” jau 

beigušās, rezultāti apkopoti un paziņoti. Šoreiz 

uzvarētāja tituls jeb vislabākā pavāra gods 

pienācās Gaigalavas pagasta saimniecei Birutai 

Kolnejai. Apsveicam arī mēs!  

☼  ☼  ☼ 
 Sporta dzīves organizatore Inese Benjava 

informē, ka Zvejnieku svētki Nagļos šovasar 

notiks 9. jūlijā. Šogad sagādāts tāds īpašs pār-

steigums: zaļumballē spēlēs apkaimē vispo-

pulārākā mūziķu grupa - „Zaļā gaisma”! 

☼  ☼  ☼ 
 Mūsu TN pašdarbības kolektīvi ir ie-

cienīti ne vien savā novadā, bet arī kaimiņos. 

Šogad folkloras kopa „Skreine” jau paguvusi 

uzstāties Gaigalavā, Viļānos un Rogovkā. Dāmu 

deju kopa „Ūdensrozes” dancoja Gaigalavā un 

Meirānos, bet vokālais ansamblis „Trio Rondo” 

dziedāja Sīļukalnā un Gaigalavā. 

 

 
Dzied „Trio Rondo” jeb Anita Mičule, Līga Sal-

mane un Dace Stikāne. 

☼  ☼  ☼ 
Vokālo ansambļu skate šogad skanēja 

Ozolmuižas TN. Nagļi kārtējo reizi lepojās ar 

trim vokālajiem ansambļiem – „Trio Rondo”, 

„Septīmu” un „Ilūziju”. Paldies dziedātājām un 

paldies kolektīvu vadītājai Anitai Mičulei! 

☼  ☼  ☼ 
Pagasta saimnieču pašcepto pīrāgu un 

tortīšu izstāde – pārdošana šogad atkal izdevās 

lieliska. Paldies čaklajām saimniecēm: Vero-

nikai Počai,  Paulīnai Zvaigznei, Marijai Vasi-

ļevskai, Zinaīdai Lucijanovai un Inesei Ser-

žantei.  

 Īpašs paldies Jurija Jesko apburošajai 

sieviņai Līgai, kura bija pacentusies piecept vis-

vairāk gardumu. 

 Paldies arī kuplajam pircēju pulciņam, 

kas baudīja un slavēja pašceptos labumus.  

☼  ☼  ☼ 
Pagasta pārvalde šogad nav tik daudz 

naudas atvēlējusi kultūrai, lai varētu atļauties 

sarīkot visus iecerētos koncertus, tāpēc, tuvo-

joties Sieviešu dienai, bēdīga secināju, ka šoreiz 

Nagļiem lielais koncerts izpaliks.  

Te nu bija! Izrādās, ka šai pasaulē mīt arī 

pa kādam īstam džentlmenim, kas uzskata, ka 

dāmām svētkos koncertam ir jābūt! Un tā 8. 

marta vakarā spožu koncertu mums sniedza 

„Latgales dāmu pops”. 

„Tu tik nepļāpā apkārt, kas koncertu 

sponsorē!” man stingri piekodina Stikānu 

Aigars. Es tā arī apsolīju. Taču, ieraugot pilnum 

pilno skatītāju zāli, baudot jautro un romantisko 

koncertu un burvīgo svētku noskaņu, es nudien 

nevarēju noturēties  nepateikt lielu mīļu publisku 

paldies koncerta sponsoram Aigaram Stikānam. 

Paldies, Aigar! Tas bija tik skaisti!!! 

☼  ☼  ☼ 
Šovasar Nagļu TN ir paredzēti Bērnības 

svētki. Vecāki, kuri vēlaties, lai jūsu lolojumi 

piedalās šais svētkos, lūdzam savlaicīgi to pa-

ziņot TN.  
☼  ☼  ☼ 

 Martā mūsu klubā ļoti skaisti un skanīgi 

savu balli nosvinēja mednieki. Šoreiz kopā sa-

nāca vairāki mednieku kolektīvi: no Dekšārēm, 

no Gaigalavas, no Rikavas, no Īdeņas un Nag-

ļiem. Svētku organizators Valdis Zvejsalnieks 

bija krietni papūlējies, lai balle izdotos bagātīga, 

lustīga un koša. Nākošgad lielā mednieku balle 

notiks Rikavā. 

☼  ☼  ☼ 
4. aprīlī mūsu „Skreines” vadītājai Vene-

randai Rimšai apritēja skaista apaļa jubileja. Un 

Veneranda nolēma, ka savu jubilejas vakaru pa-

vadīs kopā ar visiem tiem ļaudīm, kas viņai ir 

īpaši mīļi un dārgi. Draugu salasījās kupls pulks! 

Veneranda vienmēr ir dāsna, labsirdīga  

un sirsnīga. Tāpēc arī svētku reizē pati saņēma 

tik daudz siltuma un mīļuma no sveicējiem. 

Pateicoties Venerandai, uz TN skatuves 

visos svētkos skan senas, mīļas tautasdziesmas. 

Mūsu „Skreine” daudz uzstājas ne vien savā 

novadā, bet arī plašākā apkārtnē. Dziesma Vene-

randai vienmēr ir sirdij mīļa un tuva, tāpēc arī 
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viņas svētku vakarā dziesmu kamolītis nemitējās 

ritēt  pat pāri pusnaktij. 

Īpaši izjusti  un aizkustinoši izskanēja 

dziesmas ar pašas Venerandas vārdiem un mūzi-

ku -  „Ai, muna Latgale, cik tu gon skaista!” un 

„Lūgšana”: „Es pateicūs tev, Dīvs, par vysu, par 

tovu mīlesteibu, Dīvs”... 

Daudz baltu dieniņu, Veneranda, diženi 

raženi dzīvojot un dziedājot! 

 
 

Sveicam pavasara jubilārus! 
 

Nekas jau nav mainījies!  

Ir tikai ziedoņi pavadīti,  

Sagaidīti vasaras rīti, 

Sadeguši rudens sārti, 

Un ziemās atvērti kupenu vārti... 

 Un atkal tīrumos sniegs nokusa spēji, 

 Kokus piešalca marta skanīgie vēji, 

 Un tu atgriezies kā putns ābeles zarā... 

 Nekas jau nav mainījies! 

 

Normunds Trops  01.03. 

Raivis Kuševskis  03.03. 

Anna Baleiša  14.03. 

Māris Makovskis  17.03. 

Vladimirs Petrovskis 17.03. 

Dairis Rutulis  18.03. 

Jāzeps Stutāns  18.03. 

Rozālija Mežatuča  26.03. 

Jānis Bikovskis  29.03. 

Artūrs Volks  02.04. 

Arturs Pecka  03.04. 

Veneranda Rimša  04.04. 

Emīlija Pecka  08.04. 

Emīlija Dakule  12.04. 

Jānis Vecstaudžs  14.04. 

Daina Dreimane – Ķezbere 20.04. 

Silvija Čevere  23.04. 

Zigmunds Lucijanovs 01.05. 

Andris Požoga  06.05. 

Dainis Rutulis  07.05. 

Veronika Pleša  08.05. 

Juris Spridzāns  10.05. 

Santa Svalbe  12.05. 

Ritvars Seržants  20.05. 

Marija Mūriņa  26.05. 

Intars Lucjanovs  30.05. 

Ronalds Zvejsalnieks 31.05. 

 

Afišas  
 

22. aprīlī plkst. 19.00 

Nagļu TN 

būs dokumentālās filmas izrāde par 

dziedātāju Aiju Rimšu – „Īsamirdzi 

zvaigznem leidza”. 

Ieeja: bez maksas 

 
24. aprīlī plkst. 13.00 

Nagļu TN 

Liezēres pagasta amatierteātris  

rādīs A. Brigaderes lugu  
 

 
Ieeja: 1 € 

Nāciet visi uz teātri! 

 

Paziņojums 
 

23. aprīlī – Jura dienā Nagļu baznīcā 

dievkalpojums būs plkst. 12.00 

Sanāksim kuplākā pulkā, jo 

 būs atlaidas un procesija. 
 

 
 

Līdzjūtības  
 

Kas bijis reiz,  

Tas nebūs vairs nekad, 

Tas pavasars... 

Tas brūkleņzieds... 

Tas cilvēks... 

  /J.Sirmbārdis/ 

 

Mūža mierā aizgājuši:  

 Janeks Tihonovs (dz.1980.g.) 

Broņislava Cakula (dz.1941.g.) 

Bōrbola Rutule (dz.1942.g.) 

Veneranda Brikule (dz.1933.g.) 

Mūžīgo mieru dāvā viņiem, Kungs... 

 
 

Avīzes redaktore: Anna Baleiša 


