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Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās 

svētkus! 
     Viņš augšāmcēlās, kā bija teicis. Viņš aug-

šāmcēlās, kā pravieši bija sludinājuši un kā gadu 

simtiem dvēseles bija gaidījušas. Viņš augšām-

cēlas, lai arī daudzi neticēja, daudzi netic, daudzi 

nekad neticēs. Viņš augšāmcēlās, lai arī dau-

dziem bija, ir un būs vienalga. Viņš augšāmcēlās 

arī par garāmgājējiem, kas tādi bija gan todien, 

gan šodien. Par tiem, kas ir garāmgājēji, arī Vi-

ņam blakus ejot, jo Viņu nepazīst. 

     Kristus augšāmcēlās arī manis dēļ, kad es 

Viņu nepazīstu, kad es  paeju garām Viņa cieša-

nām un Tavām ciešanām, mans brāli, mana mā-

sa. Kristus augšāmcēlās arī to brīžu dēļ, kad 

Viņš iet man blakus, bet es runāju, troksni vai-

rojot, nevis klusumu meklējot, lai Viņam dotu 

vārdu... 

     Dievs, kurš tapa cilvēks, cilvēku dēļ ne tikai 

dzima, bet arī mira moku pilnā nāvē. Tomēr 

nepalika nāves varā. Viņš augšāmcēlās. 

       Kungs, gavēņa pēdējās dienās es Tev lūdzu: 

saki arī par mani – cilvēk, tu augšāmcelsies! Lai 

tava sirds augšāmceļas! Lai tava ticība augšām-

ceļas! Lai augšāmceļas tava mīlestība pret Dievu 

un cilvēkiem! 

     Tu esi ar mani arī pa ceļam turp. Tu runā ar 

mani arī tad, kad mana sirds nedeg. Tu mani mīli 

arī neveiklu, negudru, neuzmanīgu un nogurušu. 

     Kungs ir klātesošs. Un tāpat, kā reiz mācekļi 

klātesošajam Kungam neko nejautāja, jo vien-

kārši zināja, ka tas ir Viņš, arī man nekas nav jā-

jautā. Dievs arī par mani  ir jau uzvarējis. 

     Kristus ir augšāmcēlies! Vai tad mūsu sirdis 

nedeg, lai mēs tam beidzot uzdrošinātos ticēt? 

Vai tad mūsu sirdis nedeg, lai dziļi sevī mēs to 

vienkārši zinātu – zinātu tā, ka nekas vairs nav 

jājautā. 

No izdevuma „Mieram tuvu” 

Informē sociālais dienests 
     Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais die-

nests ārkārtas situācijā ir pārtraucis klientu ap-

kalpošanu klātienē un strādā attālināti. 

Iesniegumus varat iesniegt elektroniski – sūtot 

tos uz norādīto  e-pasta adresi:   

socialaisdienests@rezeknesnovads.lv 

      Iesniegumus varat atstāt arī pagasta pārvaldē 

speciāli izveidotā pastkastītē. 

     Nagļu pagasta pārvaldes sociālo darbinie-

ku telefoni: 

      Angelīna Spridzāne – 26119105 

      Biruta Ieviņa – 20243232 

 

Piedāvā palīdzību pašizolācijā 

esošajiem iedzīvotājiem 
     Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais die-

nests lūdz atsaukties tos novada iedzīvotājus, 

kuriem nepieciešama pārtikas piegāde mājās, 

saistībā ar atrašanos pašizolācijā. Nepieciešamī-

bas gadījumā lūgums sazināties ar sava pagasta 

sociālo darbinieku. 

     Pārtikas piegāde tiks veikta par personas lī-

dzekļiem, bet, ja pašizolētais atbilst trūcīgās un 

maznodrošinātās personas kritērijiem, ir iespē-

jams nodrošināt pārtikas  pakas. 

     Rūpējoties par trūcīgām un maznodrošinātām 

ģimenēm, Rēzeknes novada Sociālais dienests 

turpina izdalīt Labklājības ministrijas nodrošinā-

tās pārtikas pakas, kurās ir plašs Latvijā ražots 

produktu klāsts. 

     Katru mēnesi šāda pārtikas paka tiek iz-

sniegta katram trūcīgas un maznodrošinātas ģi-

menes loceklim. 

     Tāpat šīs ģimenes katru mēnesi saņem higi-

ēnas līdzekļu paku (arī ražots Latvijā), kurā ir  

mazgāšanas līdzekļi, ziepes, šampūns. 

 

Arī Rēzeknē ir Covid-19 

analīžu pieņemšanas punkts! 
     Pie Rēzeknes 4.vidusskolas pagalmā (Viļānu 

ielā 2, no Pils ielas puses) darbu uzsāka SIA 

„Centrālā laboratorija” Covid-19 analīžu mobi-

lais pieņemšanas punkts. 

      Analīzes var nodot noteiktā laikā, tikai ie-

priekš piesakoties un ierodoties ar savu 

transportu. 

 

2020. gada  

aprīlis 
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     Par iespējām reģistrēties valsts apmaksātai 

analīžu nodošanai ir jāzvana pa diennakts in-

formatīvo tālruni Covid-19 jautājumos: 8345 

     Savukārt, ja slimības simptomu nav, taču per-

sonas vēlas veikt analīzes, jāzvana „Centrālajai 

laboratorijai” pa tālruni: 20033722 vai 20030006 

     Covid-19 maksas pārbaudes cena ir 80 eiro. 

     Dodoties gan uz maksas, gan bezmaksas pār-

baudēm, līdzi jāņem personu apliecinošs doku-

ments. 

     Vēlreiz atgādinām, ka uz analīžu pieņemša-

nas punktu stingri aizliegts ierasties kājām, ar 

velosipēdu vai sabiedrisko transportu. 

     Ja personai nav sava transporta, mediķi, lai 

paņemtu analīzes, ieradīsies pie pacienta mājās. 

Informācija no „Rēzeknes Vēstīm” 

 

Policijas informācija 
     Saistībā ar jautājumiem, vai policija kontrolē 

un tiek piemērots sods personām, ja vienā auto-

mašīnā pātvietojas vairāk nekā divas personas – 

valdības pieņemtie ierobežojumi pēc būtības ne-

attiecas uz personu atrašanos privātajos auto. 

     Tomēr varam apstiprināt, ka, kontrolējot citus 

ārkārtējās situācijas ierobežojumus, policija  uz-

rauga un atsevišķos gadījumos arī pārbauda 

automašīnas. 

     Gadījumos, ja vairāk nekā divas personas 

pārvietojas vienā automašīnā, piemēram, dodo-

ties uz darbu, vai šīs personas ir vienas ģimenes 

locekļi, šobrīd policijai NAV iemesla vērtēt to 

kā pārkāpumu. Tomēr vienlaicīgi norādām un ai-

cinām personas izturēties atbildīgi, izvērtējot 

nepieciešamību pārvietoties ar automašīnu vien-

laicīgi vairākām personām un ievērot fiziskās 

distancēšanās noteiktās prasības. 

 

Rēzeknes novadā skolēniem no 

maznodrošinātām, trūcīgām, 

daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm 

tiks piegādātas pārtikas pakas 
     Rēzeknes novada dome 2.aprīļa sēdē pieņēma 

lēmumu nodrošināt pabalstu ēdināšanai vis-

pārējās izglītības iestādēs un pirmskolas izglī-

tības iestādēs trūcīgu, maznodrošinātu, daudz-

bērnu vai aizbildņu ģimeņu bērniem ārkārtējās 

situācijas un attālinātās izglītības nodrošināšanas 

apstākļos. 

     Pabalsta saņēmēji – Rēzeknes novadā dek-

larētās personas. Pabalsta apmērs – viens eiro 

dienā. Aprēķins tiks veikts no 13.marta, kad sko-

lās tika pārtrauktas mācības, izņemot brīvdienas, 

valsts svētku dienas, sestdienas un svētdienas. 

     Pārtikas pakas komplektēs un piegādās pa-

gastu pārvaldes vienreiz divās nedēļās. 

     Pagastu pārvalžu darbiniekiem tiks sniegti 

metodiskie norādījumi, kā tās komplektēt, lai 

bērni iespēju robežās saņemtu pilnvērtīgāku uz-

turu un lai paku saturs nedublētos ar Eiropas at-

balsta fonda pārtikas pakām. 

     Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais die-

nests ir aprēķinājis, ka šobrīd novadā ir 558 bēr-

ni, kuri atbilst minētajai mērķgrupai. 

     Pakas pēc to komplektēšanas izvadās pa-

gastu pārvalžu darbinieki. 

Informāciju sniedza: Rēzeknes novada dome 

 

Pirms došanās pie ārsta, 

iedzīvotājiem ir jāsazinās un 

jāvienojas par pakalpojumu 

saņemšanas kārtību! 
     Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, 

lai pasargātu pacientus un mediķus no iespē-

jamas inficēšanās ar Covid-19, nacionālais vese-

lības dienests atkārtoti aicina iedzīvotājus 

gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palī-

dzība, vispirms sazināties ar ģimenes ārstu vai 

ārstniecības iestādi telefoniski vai elektroniski. 

Uz ārstniecības iestādi vai pie ģimenes ārsta bez 

iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst, tostarp 

gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums pie 

speciālista! 

     Valstī līdz ārkārtējās situācijas beigām ir da-

ļēji ierobežoti veselības aprūpes pakalpojumi 

gan valsts, gan privātajās ārstniecības iestādēs. 

Bet ir nodrošināta neatliekamā medicīniskā un 

akūtā palīdzība, tai skaitā izmeklējumi un kon-

sultācijas, tādējādi neierobežojot pacienta ie-

pējas saņemt palīdzību, piemēram, pēkšņu sāpju 

gadījumā. Tāpat netiek atceltas onkoloģiskās, 

dzīvību glābjošas, kā arī tādas operācijas, kuru 

atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte. 

Nepieciešamo palīdzību saņems arī grūtnieces, 

„zaļā koridora” pacienti, tuberkulozes un citi 

pacienti. Ārstniecības iestādei izvērtējot, iespēju 

robežās konsultācijas tiks sniegtas attālināti. 

     Iedzīvotāji tiek aicināti pirms došanās saņemt 

veselības aprūpes pakalpojumu sazināties ar 

ārstniecības iestādi par pakalpojuma saņemšanas 

kārtību. Zvanot vai sūtot e-pastu, jānorāda nepie-

ciešamais pakalpojums un jāinformē par savām 

sūdzībām. Ārstniecības iestāde, izvērtējot pa-

cienta stāvokli, pieņems lēmumu vai sniegt pa-
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kalpojumu klātienē, vai nodrošināt attālinātu 

konsultāciju, vai pakalpojuma saņemšanu atlikt 

uz vēlāku laiku. 

     Ja pacientam tiek noteikta klātienes vizīte, tad 

precīzi jāierodas norādītajā laikā, tādējādi iz-

vairoties no saskarsmes ar citiem pacientiem, 

piemēram, uzgaidāmajās telpās. 

                  Informācija par veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzējiem ārkārtas situācijas 

laikā pieejama vietnē www.rindapiearsta.lv        
Ar apzīmējumu „IR” norādīti ārstniecības pakal-

pojumu sniedzēji, kas nodrošina pakalpojumu 

saņemšanu ārkārtas situācijas laikā, savukārt ar 

apzīmējumu „NAV” – ārstniecības pakalpojumu 

sniedzēji, kas savu darbību uz ārkārtējās situā-

cijas laiku ir pārtraukuši. 

     Aicinām iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, ievē-

rojot veselības nozares speciālistu norādījumus. 

Nacionālās veselības dienests 

 

Var pieteikties platību 

maksājumiem. Iesniegumus 

LAD palīdz aizpildīt un 

iesniegt arī pa tālruni 
     No šī gada 8.aprīļa līdz 15.jūnijam Lauku at-

balsta dienesta klienti Elektroniskajā pieteik-

šanās sistēmā (EPS) var pieteikties platību mak-

sājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegu-

mu. 

     Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situā-

ciju, dienests ir veicis izmaiņas klientu apkal-

pošanas darbā. Klientiem šobrīd nav iespējams 

saņemt klātienes konsultācijas. Visu nepiecie-

šamo atbalstu klientiem dienests sniedz pa 

tālruni – šādi iespējams saņemt ne tikai kon-

sultācijas, bet dienesta darbinieki tālruņa sarunas 

laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vie-

noto iesniegumu. 

     Kā iesniegt Vienoto iesniegumu? 
1. Lauksaimnieks to dara pats. 

2. Lauksaimniekam palīdz viņa radinieki 

vai uzticama persona. 

3. Palīdz LAD speciālisti – zvana lauksaim-

niekam uz tālruni un attālināti palīdz aiz-

pildīt un iesniegt iesniegumu.      

Lauksaimniek! Gaidi LAD speciālista zva-

nu, ja iepriekšējā gadā saņēmi palīdzību, 

aizpildot Vienoto iesniegumu! 

     Tālrunis konsultācijām: 67095000 

Informatīvais materiāls par platību maksāju-

miem pieejams arī Lauku atbalsta dienesta 

mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē „Platību 

maksājumi” – „Rokasgrāmatas un 

veidlapas”. 

Uzmanību!!! 
     Nededziniet pērno zāli un ievērojiet piesar-

dzību, kurinot ugunskurus! 

     Pirms dedzināt zarus vai pērnās lapas, izvē-

lieties ugunskuram piemērotu vietu – drošā at-

tālumā no ēkām, kokiem, krūmiem. Skatieties, 

lai jūsu ugunskurs neizraisa kūlas ugunsgrēku! 

 

Nagļu bibliotēkai – 69! 
„Noliec nost uz zelta plaukta 

Savas smagās nedienas 

Un caur gaišu durvju 

spraugu 

Ielaid mājās cerības, 

Tikai nepazaudē prieku 

Šajās dzīves derībās.” 

     Ar šiem Guntara Rača vārdiem sveicu biblio-

tēku un tās 129 apmeklētājus 69. dzimšanas die-

nā! 

     2019. gadā bibliotēkā esiet iegriezušies 1447 

reizes un 505 virtuāli, izlasījuši 4300 iespied-

darbus, tai skaitā 1706 grāmatas, 2594 seriāl-

izdevumus. 

     Krājuma komplektēšanai iztērēts 871 eiro, tai 

skaitā 521 eiro – grāmatām, bet 350 eiro – perio-

dikai. 

     Ņemot vērā lasītāju vēlmes, 2020. gadā bib-

liotēkā ir abonēti  šādi preses izdevumi: „Ieva”, 

„Ievas Māja”, „Ievas Padomu Avīze”, „Ievas 

Stāsti”, „Praktiskais Latvietis”, „Ilustrētā Pasau-

les Vēsture”, „100 Labi Padomi”, „Rēzeknes 

Vēstis” un „Vakara romāns”. 

     Bibliotēkā ir pieejamas „Rēzeknes Novada 

Ziņas” un mūsu allaž gaidītā avīzīte „Nagļu 

Vēstis”. Arī iepriekšējo gadu „Rēzeknes Vēstis” 

tiek saglabātas. 

     2020. gadam grāmatu iegādei ir piešķirti 600 

eiro. Ņemot vērā jūsu ieteikumus, iepērkamo 

grāmatu saraksts jau ir sastādīts un, kad beigsies 

valstī ārkārtas situācija, tiksim atkal pie jaunām 

grāmatām. 

     Skumji, ka bibliotēkas pakalpojumi klātienē 

joprojām nav pieejami, taču cerēsim, ka pavisam 

drīz ierastā dzīve atgriezīsies. 

Veronika Volka 

Pieminēsim, kuri aizgājuši... 
     Katru gadu, sākot rakstī jaunu avīzīti, pārlasu 

visas no iepriekšējā gada. Ir daudz teksta, kuru 

http://www.rindapiearsta.lv/
http://www.lad.gov.lv/
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lasot uzrodas prieks un līksms smaids. Ir arī līdz-

jūtību rindas, kuru vārdi liek nobirt skumjai 

asarai un  ar klusuma brīdi pieminēt tos savus 

ļaudis, kuri jaunu pavasari vairs nesagaida uz šīs 

zemītes. 

     Aicinu arī jūs, lasītāji, šai skaistajā pavasara 

dienā veltīt kādu klusu sirsnīgu lūgšanu par Jāni 

Mozmaču, Edgaru Spridzānu, Ainu Biksi, Vla-

dislavu Mežuli, Leonu Kolesnikovu, Līgu Mo-

zais, Matildi Spridzāni, Juri Smoču un Staņis-

lavu Volku. 

 Tavu māju puķes, koki skumst, 

 Nebeidzamās darba dienu takas 

 Līdz ar mīļām sirdīm sāpēs tumst... 

 Un Tev neskaitāmus labus vārdus saka. 

/K. Apškrūma/ 

 

Dzeja dvēselei... 
Acis uz sauli, 

Acis uz gaismu, 

Lūgsim par mieru 

Dievu mēs, 

Lai beidzas strīdi, 

Nemieri, kari, 

Ļaunums lai pazūd 

No pasaules šīs. 

Lai varam būt mēs  

No grēkiem tīri, 

Stipri un veseli  

Visi mēs kļūt! 

Ticību Dievam 

Sirdīs lai turam, 

Cerība labajam  

Lai nepazūd! 

 

 Katram mākonim 

 Ir zelta maliņa, 

 Katra diena 

 Citāda mazliet. 

  Kāds aiz laimes 

  Lietus laikā dej, 

  Cits par laimi 

  Tikai smej. 

 Kāds grib 

Savu laimi pirkt, 

Bet, ak vai, 

Tam naudas 

Nepietiek. 

 Kāds to gaida, 

 Kaut tam 

 Skumīgs prāts, 

 Laime saka tam –  

 Vajag pasmaidīt. 

Laimīgs tu 

Vai arī nelaimīgs, 

Tas no katra 

Viss ir atkarīgs. 

 Laimes mirkļi 

 Visiem garām skrien, 

 Tikai ir tie jāmāk 

 Saskatīt. 

   Veneranda Rimša 

 

 

Sveicam pavasara jubilārus! 
Stāv jauna diena rīta vārtos 

Un prieku tavās plaukstās liek. 

Kā steidzas projām gadu kārtas! 

Bet laime pašam jāsatiek... 

 

Voldemārs Laicāns  04.03. 

Jāzeps Orenīts   12.03. 

Staņislavs Leimanis  17.03. 

Jāzeps Rimšs   18.03. 

Ināra Laicāne   22.03. 

Ilga Zvejsalniece  24.03. 

Zinaīda Lucijanova  30.03. 

Intars Naglis   04.04. 

Jānis Dakuls   08.04. 

Francis Justs   11.04. 

Anna Macāne   15.04. 

Andrejs Volks   16.04. 

Inga Jaudzema  25.04. 

Mārīte Dakule   27.04. 

Māris Dakuls   27.04. 

Dainis Trops   03.05. 

Ņina Dreimane  06.05. 

Staņislavs Cakuls  10.05. 

Vitolds Naglis   26.05. 

Staņislavs Zapāns  29.05.  

 

Redaktores sleja 
     Gājputnu garie kāši, līksmi sasaucoties pava-

sarīgajās debesīs, laimīgi atgriežas dzimtajās 

vietās. Bet, tiecot skatienus lejup, ierastais spār-

nu ritms izjūk – kas noticis cilvēkiem? Kur pa-

vasara lielā rosība, jautrās čalas? Pavisam cita 

pasaule tur, lejā. Ne tāda kā pērn, aizpērn. 

     Jā, pavisam citāda pasaule. Satraukuma, apju-

kuma, baiļu un neziņas pilna. Neredzama ienaid-

nieka ielenkta. 
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     Klusas pilsētas. Klusi lauki. Vien mēms jau-

tājums – kāpēc? – nedod mieru. Kāpēc tā no-

ticis? Katram sava versija. Kāds apgalvo, ka tā 

pasaule vairs nevarēja turpināt: ļaudīm visa likās 

par maz, vajag vēl vairāk! Vairāk pelnīt, vairāk 

tērēt, vairāk braukāt, vairāk lidot... 

     Ļoti iespējams, ka pasaulei trakajā skrejā va-

jadzēja apstāties, atpūsties. Bet ne par tādu cenu. 

Ne tādu. 

     Jā, debesis vairs nešvīkā lidmašīnu baltās strī-

pas. Bet liela kustība tajās tāpat notiek. Augšup 

viegli ceļas baltu dvēselīšu simti, tūkstoši... 

     „Dievs, piedod!” lūdzas sirds. „Piedod un 

glāb!” 

     Visas lielās sērgas pāriet. Pāries arī šī. Bet 

katram turpmāk būs daudz ko pārdomāt. Pār-

domāt, ka mēs tomēr neesam vareni. Cik tomēr 

dzīvība ir trausla. Cik tomēr mēs šai plašajā pa-

saulē esam vienoti cits ar citu. Cik pareizi un 

skaisti būtu tautām sadoties siltās draudzīgās ro-

kās, nevis pavērst dzelzs stobrus. 

Anna 

Par visu ko 
     Naglenieši arī šogad lustīgi nosvinēja savu 

tradicionālo Pašdarbnieku balli. Paldies visiem, 

kuri ar savu klātbūtni kuplinājāt šos svētkus! 

     Vēl un vēl uzsveru, ka tik lepni un skaisti 

Pašdarbnieku svētki mums izdodas tāpēc, ka 

mūsu pagastā ir tik daudz talantīgu un aizrautīgu 

dziedātāju un dancotāju. 

     Lai priecētu savus skatītājus, visi četri tautas 

nama dziedošie kolektīvi Anitas Mičules vadībā 

bija sagatavojuši muzikālu uzvedumu „Krodziņā 

pie Ulda”. Savukārt jauniešu deju kolektīvs „Pi-

pareņš” tautu ielīksmoja ar saviem lustīgajiem 

dančiem. 

     Svētku saviesīgo daļu ar prāvu humora pie-

devu bagātināja mums tik mīļā un iecienītā ak-

trise Māra Pastare. 

 
     Jau garus gadus Nagļu TN nevarēja atļauties 

teātra izrādi pašiem mazākajiem skatītājiem. Šo-

gad izrāde notika! Janvārī uz mūsu kluba skatu-

ves ļoti talantīgi aktieri sniedza muzikālu izrādi 

bērniem „Mežā”. 

     Košas dekorācijas, gaismas, gaumīgs saturs, 

visu skatītāju iesaistīšana izrādē – tas bija viens 

lielisks piedzīvojums! Ieradās gan Nagļu mazuļi, 

gan bērni no Rikavas un Gaigalavas. 

     Paldies pagasta pārvaldei, ka finansēja šo 

teātri. Priecē, ka izrādi varēja noskatīties pilnīgi 

visi bērni, neatkarīgi no tā, vai mājās ir nauda 

teātrim vai nav. 

     Redzot milzīgo sajūsmu mazuļu acīs, ir jāsa-

prot, ka mazajiem skatītājiem sava bērnu izrāde 

ir jādāvina katru gadu. 

 
     15.februāra vakarā Nagļu TN notika brīniš-

ķīgs sarīkojums – amatierteātru rādīto skeču pa-

rāde „Smieklu vezums”. 

     Ieradās teātru kolektīvi no Dubuļiem, Ozolai-

nes, Strūžāniem, Rogovkas un Gaigalavas. 

     Skatītāju saradās tik daudz, ka šāds pasākums 

turpmāk notiks katru gadu februārī Nagļos un 

tieši romantiskajā Valentīndienas noskaņā. 

     Lielus svētkus sarīkot nav iespējams bez liela 

darba un bez palīgiem. To var paveikt tikai laba 

komanda. Arī šoreiz tas bija lielisks komandas 

darbs, tāpēc liels paldies Uldim Mičulim, Anitai 

Mičulei, Marijai Vasiļevskai, Emīlijai Peckai, 

Ingrīdai Suharevskai, Inesei Zalužinskai, Marijai 

Tjušai un Inesei Seržantei. 

     Sarīkojuma nosaukums gan bija „Smieklu ve-

zums”, taču zālē tika iestumti tikai „Smieklu 

ratiņi”. Tāpēc nāku pie jums, lasītāji, ar lūgumu 

palīdzēt ar padomu -  kā līdz cita gada februārim 

klubā dabūt tādus īstus, bet reizē komiskus jeb 

ērmīgus ratus, kur tad arī sakraut to lielo smieklu 

vezumu. 

 
     Ak, šī burvīgā Sieviešu diena! Mīļi vārdi, val-

dzinoši smaidi, pavasarīgi ziedi, maigi skūpsti, 

romantiska mīla... Un vēl kolosāla izrāde! Šogad 

mūsu klubā 8.martā burvīgu izrādi sniedza Bal-

tinavas teātris „Palādas”. Kā vienmēr – Ontans i 

Anne visus izsmīdināja no sirds. 

     Skatītāju sanāca pilna zāle. Paldies visiem, 

kuri atnācāt baudīt labu teātri! Pat aktieri bija 

pārsteigti, ka Nagļos ir tik daudz teātra mīļotāju. 

     Jā, tik lielu un slavenu teātri Nagļi var atļau-

ties tikai Sieviešu dienā. Svinēsim pavasarīgo un 

romantikas apdvesto 8.martu! 

 
     Kamēr deju skolotāja Laura Ābola izbaudīs 

garāku atvaļinājumu, Nagļu jauniešu deju kolek-

tīvu „Pipareņš” vadīs Līga Zvejsalniece. 

 
     8. marta pievakare. Jau mijkrēslis. Ejot no 

kluba, izbrīnā apstājos – vai uguntiņas pļaviņā 

mirgo? Ziņkāre neliek mierā. Lēnām eju tuvāk – 
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pie centra ceturtās mājas balkona uz zemes 

mirdz prāva sirds, salikta no baltu svecīšu lies-

miņām!   Aiz brīnumiem apstājos un sāku pat 

skaitīt – vairāk kā 50 svecītes saliktas skaistas 

sirds veidā! 

     Vakars satumst. Bet tā sirds tik silti un gaiši 

mirdz... Cik skaisti! Cik romantiski! 

     Nojaušu, ka kāds jauneklis to izveidojis, lai 

pārsteigtu savu mīļoto...   

 
     Vairāki Nagļu iedzīvotāji lūdz ievietot sava 

pagasta avīzītē pateicību abiem Nagļu veikaliem. 

     Paldies par ierastā daudzveidīgā preču klāsta 

piedāvājumu šajās ne tik vieglajās dienās. 

     Liels paldies jums! Lai stipra veselība un lai 

veiksme visos labos darbos! 

 
     Vides fonds katru gadu pagastiem piešķir lī-

dzekļus dēļ teritorijas labiekārtošanas darbiem. 

Nagļos šādi līdzekļi ir ļoti veiksmīgi apgūti. Pie-

mēram, Viktors Vasiļevskis īstenoja vienu no 

saviem sapņiem – lai pagastā būtu labs atkri-

tumu šķirošanas punkts. 

     Dace Stikāne noorganizēja glītas bruģētas 

kāpnītes klubam (ak, cik apdrupušas bija ve-

cās!). Viņas vadībā arī mūsu baltās skolas pa-

galms ieguva elegantu viedolu. 

     Savukārt Valentīna Puste šogad plāno pabeigt 

apstādījumu zonas labiekārtošanu pie kluba un 

ērtas, gaumīgas koka lapenes būvi. Lapene atra-

dīsies pļaviņā pie kluba. Pie tās ziedēs rozes, 

smaržos ceriņi... 

     Cik tas būs jauki! Piemēram, ja vasarā kādam 

ierodas neliels viesu pulciņš – būs kur omulīgi 

pasēdēt, jo īpaši jau centra ļaudīm nav nekāda 

dižā izvēle, kur ārā skaisti pasvinēt. 

     Lapenē būs ērti soli, galds. Turpat klubā būs 

pieejamas tējas vai kafijas krūzītes, kafijas kan-

na. 

     Kad būs piegādāti košumaugi, tad aicināsim 

talkā tos iestādīt daiļdārznieces vadībā. Lai 

mums izdodas! Priecāsimies par visu skaisto, 

īpaši par to, ko paši palīdzēsim radīt. 

 
     Mīļie cilvēki, šķirojiet pareizi atkritumus! 

Konteinerā, kas paredzēts stiklam, lūdzu, nelie-

ciet pudeles ar korķiem un nelieciet balzāma pu-

deles! 

     Kāpēc es to atgādinu? Tāpēc, ka daži jopro-

jām konteinerā liek pudeles ar korķiem. Pie-

mēram, pavisam nesen kāds cilvēks daudz 

pudeļu salasījis pa dīķmalām un ceļmalām. Tas 

ir apsveicams fakts. Bet! Vairākus maisus šādu 

pudeļu ar visiem korķiem viņš sabēra stikla kon-

teinerā. Pat negribas atcerēties to lielo nopūlē-

šanos: divām dāmām nācās pārcelt lielā kontei-

nera saturu, lai noņemtu visus korķus. 

     Ja jums patiešām pašam nav laika atbrīvot no 

korķiem tukšo stikla taru, nu taču neberiet to 

konteinerā, bet atstājiet ar visiem maisiem turpat 

blakus. Strādniekam, kurš ir atbildīgs par atkri-

tumu šķirošanas punktu, nudien vieglāk būs 

skrūvēt nost vāciņus un likt pudeles konteinerā, 

nekā līst tur iekšā un rakāties pa stikliem. 

     Pacentieties ievērot noteikto kārtību! Un mil-

zīgs paldies visiem tiem, kuri ļoti apzinīgi šķiro 

atkritumus. 

 
    Smagie notikumi ir ietekmējuši itin visu. Arī 

šai avīzītei nebija lemts drukāties Rēzeknē, tāpēc 

tā ir tāda vienkāršāka. 

     Vēl pavisam nesen ierastais darbdienu ritē-

jums ļaudīm dāvāja drošības, miera sajūtu, bet 

nu tā visa vairs nav. Vēl nesen mēs varējām jus-

ties ļoti bagāti un laimīgi, jo atvērts visiem bija 

pasts, baznīca, bērnudārzs, bibliotēka, klubs, 

pagastmāja. 

     Hmmm...  Bet vai bijām pateicīgi, pratām no-

vērtēt to, kas mums ir? Diemžēl daudzi no mums 

mīl visu nopelt, kritizēt. Mīl žēloties, ka savā pa-

gastā nu gan nekā laba nav.  

      Lūk, tikai tagad, kad patiešām ir grūti laiki, 

atskāršam, cik labi dzīvojām vēl pavisam nesen. 

     „Ūdens vērtību apjēdzam tikai tad, kad aka 

sausa” – tā kāds ierakstījis internetā. 

Anna 

       

Līdzjūtības 
Tāda ir dzīve: 

upes plūst, saule mostas un riet. 

Ikvienu Dievs savā laikā iezīmē 

un ceļu, pa kuru lemts iet... 
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