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Par Nagļu pagasta budžetu 
     Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī 

šogad tika atcelta iedzīvotāju ikgadējā sapulce, 

kurā pagasta pārvalde atskaitās par iepriekšējā 

gadā paveikto un iepazīstina ar plānotajiem dar-

biem nākošajam gadam. 

     Informēju, ka pagasta iedzīvotājiem ir iespēja 

iepazīties ar 2019. gada budžeta izpildi un plānu 

2020. gadam Rēzeknes novada pašvaldības mā-

jaslapā: Pagastu apvienības = Nagļu pagasta pār-

valde = Pagasta pārvaldes nolikums, budžets un 

citi dokumenti = Budžets 2020 

     Īsumā sniegšu informāciju par Rēzeknes no-

vada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu ap-

vienība” struktūrvienības „Nagļu pagasta pār-

valde” 2019. gada budžeta izpildi un 2020. gada 

budžeta plānu. 

     Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2019. – 

447, bet uz 01.01.2020. – 439 

     Reģistrētie bezdarbnieki pagastā 2019. ga-

da sākumā – 56 personas, bet 2019. gada bei-

gās – 43 personas. 

 Iestādes budžeta plānotie ieņēmumi 2019. ga-

dā - 214 635 EUR                    

Faktiskie ieņēmumi 2019.gadā – 214 241 EUR 

   Ieņēmuma plāns 2019. gadā izpildīts uz 99,8% 

 Iestādes budžeta plānotie izdevumi 2019. ga-

dā – 207 022 EUR 

Faktiskie izdevumi 2019. gadā – 192 333 EUR 

    Izdevumu plāns 2019. gadā izpildīts uz 92,9% 

Izdevumu ietaupījums radās: 

1) sakarā ar silto rudens apkures sezonu – no ku-

rinātāju algām; 

2) netika aizpildīta vakance – interešu pulciņa 

(sporta) vadītājs 0,25 likmes; 

3) degvielas ietaupījums – skolēnu pārvadājumi 

tika veikti ar Gaigalavas pagasta skolēnu auto-

busu. 

     Ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināša-

nas 2019. gadā – 2116 EUR (atsavināts dzīvoklis 

nr.9 6.mājā) 

     Naudas līdzekļi no nekustamā īpašuma atsa-

vināšanas EUR 2116 ir izlietoti pašvaldības īpa-

šumu zemes mērniecības un ierakstīšanai zemes-

grāmatā izdevumu un sertificētu vērtētāju pa-

kalpojumu apmaksai. 

Galvenās prioritātes 2020. gadā  
     1. Nodrošināt iedzīvotājiem sniegto pakalpo-

jumu pieejamību un kvalitāti, nodrošināt visu 

pagasta pārvaldes iestāžu ikdienas darba nepār-

trauktību. 

     2. Veikt apkures katla nomaiņu administratī-

vajai ēkai, kurā atrodas vairākas pagasta iestādes 

– pagasta pārvalde, sociālais dienests, bāriņtiesa, 

feldšeru punkts, bibliotēka, pirmskolas izglītības 

iestāde. 

    3. Veikt likumā paredzētos pasākumus uguns-

drošības prasību ievērošanai tautas namā – pa-

sūtīt automātiskās ugunsdzēsības atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmas projekta izstrā-

di. 

     4. Nodrošināt komunālo pakalpojumu kvali-

tāti un pieejamību pasūtītājiem, veikt atdzelžo-

šanas sistēmas remontu pie pagastmājas ūdens 

urbuma, uzsākt intensīvu darbu pie parādu pie-

dziņas procesa. 

     5. Veikt tautas nama ēkas 2. stāva telpu kos-

mētisko remontu, 6 logu un 1. stāva ārdurvju no-

maiņu. 

     6. Organizēt daudzveidīgus kultūras pasāku-

mus. 

     7. Veikt pašvaldības autoceļu uzturēšanu. 

     8. Organizēt tradicionālos Zvejnieksvētkus 

pagastā. 

      Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, neizpil-

doties kādai no plānotajām ieņēmumu sadaļām, 

iespējams, ka būs jāizvērtē prioritāšu secība – 

kādu no tām nebūs iespējams realizēt. 

 

Plānotie ieņēmumi 2020. gadā – 251 802 EUR 

Plānotie izdevumi 2020. gadā – 251 802 EUR 

 

Darbs ar parādu piedziņu: 

parādu summa uz 01.01.2019. – 6414 EUR, 

parādu summa uz 01.01.2020. – 6822 EUR 

     2020. gada sākumā parāds par komunālajiem 

pakalpojumiem sastādīja 6130 eiro. Gada laikā 

tika slēgtas vairākas vienošanās par parādu at-

maksu. Bija personas, kuras apzinīgi izpildīja 

vienošanos, bet ir arī tādas, kuras tās nepilda. 

     Plānots arī turpmāk slēgt vienošanos ar ie-

dzīvotājiem par parādu atmaksu. Parāds par bēr-

nu ēdināšanu pirmskolas iestādē ir 282 eiro, bet 

par zemes nomu – 410 eiro. 

     2020. gadā darbs pie parādu piedziņas tiks 

turpināts, vadoties pēc Rēzeknes novada domes 

2019. gada 20. jūnijā apstiprinātajām vadlīnijām 

par prasību atgūšanas kārtību Rēzeknes novada 

pašvaldībā par sniegtajiem maksas pakalpoju-

miem. 

 

2020. gada  

aprīlis 
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Nekustamā īpašuma atsavināšana 

     2019, gadā atsavināšanai nodots un pārdots 9. 

dzīvoklis mājā nr. 6 

         2020. gadā atsavināšanai plānotie īpašumi: 

„Nagļu skola” un saņemti trīs atsavināšanas ie-

sniegumi par dzīvokļu privatizāciju. 

 

Faktori vai notikumi, kas var ietekmēt 

iestādes darbību 

     Sakarā ar kredītsaistībām, kuras gadā sastāda 

13 164 EUR, ieņēmumu daļas neizpildes gadīju-

mā var tikt nerealizēts kāds no plānotiem pasā-

kumiem. 

     Kredītsaistību mērķis – Rēzeknes novada 

Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības 

attīstība.  

     Līguma periods: 20.11.2014. – 20.11.2024. 

 

Kā nauda sadalīta 2020. gadam? 
Pamatbudžeta izdevumi kopā: 251 802 EUR 

 

Nagļu pagasta pārvalde – 25 475 EUR, 

komunālā saimniecība – 73 506 EUR, 

bērnudārzs – 25 090 EUR, 

tautas nams – 45 937 EUR, 

bibliotēka – 8 914 EUR, 

feldšeru punkts – 8 323 EUR, 

sporta pasākumi – 3 452 EUR, 

skolēnu pārvadājumi – 8 767 EUR, 

aizņēmuma atmaksa – 13 414 EUR, 

bāriņtiesa – 1 300 EUR, 

sociālais dienests – 1 220 EUR, 

algotie pagaidu sab. darbi – 5 555 EUR, 

autoceļu uzturēšana – 30 849 EUR 

Rēzeknes novada pašvaldība ir nolēmusi 

Nagļu pagastam vēl papildus piešķirt 

mērķdotāciju šādiem pasākumiem, kuri 

mums līdz gada beigām ir jāpaveic: 

      1. Vides fonda projekta realizēšana (lape-

nes iegāde un uzstādīšana pie tautas nama, teri-

torijas apzaļumošana). Summa – 3 447 EUR  

          2. Tautas nama remonts. Summa – 

60 000 EUR 

          3. Autoceļu remonts (ceļu: Teirumnīki –  

Īdeņa (1,5 km) un Nagļi  - Ōragols – Ōrenīši  (1 

km) seguma atjaunošanai. Summa – 29 802 

EUR 

     Pašreiz tiek veikts intensīvs darbs (tirgus iz-

pēte, tāmju sastādīšana, dokumentu sagatavoša-

na iepirkuma izsludināšanai, līgumu noslēgšanai 

u.c.), lai šos pasākumus realizētu un apgūtu pie-

šķirto papildus finansējumu. 

Pārvaldes vadītāja V. Puste 

Bibliotēkas ziņas 
     Ārkārtējās situācijas apstākļos bibliotēkas pa-

kalpojumi  klātienē netiek nodrošināti. Grāmatas 

ir iespējams lasīt attālināti, izmantojot „3td E-

GRĀMATU bibliotēka” pakalpojumu, kas re-

ģistrētiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez 

maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē 

vai datorā. Reģistrēties var vietnē  www.3td.lv 

     Lai varētu izmantot šo pakalpojumu, telefo-

niski vai pa e-pastu ir jāpieprasa lietotājvārds un 

parole, kurus katram personīgi kopā ar lietošanas 

noteikumiem un instrukciju piešķirs bibliotēkas 

vadītāja. Pēc tam lietotājvārds saglabājas, bet 

piešķirto paroli lietotājs nomaina uz sev vien zi-

nāmo. 

     Ja neesat reģistrējies bibliotēkā, to var izdarīt 

arī pa telefonu vai rakstot uz e-pastu. 

     Bibliotēkas lasītājiem ar autortiesībām neaiz-

sargāti darbi Letonikas datubāzē letonika.lv ir 

pieejami attālināti un bez maksas. 

     Kontakti saziņai: e-pasta adrese : 

veronika.volka@rezeknesnovads.lv 

     telefons: 64644272 

 

Jaunumi bibliotēkas grāmatu 

plauktā 
     „Laiks maina paaudžu ideālus, ģimenes ko-

pības nozīme vairs nesaistās ar māju un galdu, 

ap kuru visiem reizi pa reizei pulcēties. Taču 

laiks nemaina cilvēku tiekšanos pēc sapratnes, 

uzticības un tuvības – tās ir patiesās ģimenes 

vērtība”. Tā ir Rolandas Bulas atziņa vakara ro-

mānā „Upes laiks”. 

     Uz 26 latviešu un 6 ārzemju autoru darbu va-

roņiem var attiecināt arī Ingunas Dimantes teikto 

atziņu vakara romānā „Paslēptā dzīve”: „Neiz-

protamu, pat šķietami haotisku ārēju notikumu 

jūklī cilvēkam ir dots grūts, bet reizē arī vis-

svarīgākais uzdevums: atrast pašam sevi un ie-

spēju realizēties šajā pasaulē. Caur cerībām un 

ilgām, caur sāpīgiem kritieniem un puniem mana 

romāna varoņi dodas sevis meklējumos. Bet vai 

gan dzīve nav tā vērta, lai tajā uzzinātu, aatklātu 

un izprastu pats sevi?” 

     Daudzas citas atziņas un notikumus, beidzo-

ties šim sarežģītajam laikam, varēsiet lasīt Ro-

landas Bulas „Atpakaļceļš”, Ingunas Dimantes 

„Divi džokeri un papardes zieds”, Ligitas Pa-

egles „Istabas biotops”, Ilzes Eņģeles „Pusnakts 

saules hronikas”, Maijas Krekles „Klusums iz-

misīgs”, Monikas Zīles „Svešu tēvu grēki”, Ar-

nolda Auziņa „Astotais bauslis”, Franciskas 

http://www.3td.lv/
mailto:veronika.volka@rezeknesnovads.lv
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Ermleres „Prove”, Daces Judinas „Mēmais”, 

Gundegas Kaziņas „Pusnakts lilija”, Aivara Kļa-

vas „Bēres ar priekšapmaksu” – labākā stāstu 

grāmata par mūsdienu kaislībām un pretrunām. 

Par naidu, izlīguma meklējumiem, mūžīgo sapni 

par cilvēcību un alkām pēc mīlestības. 

     Turpināsim sekot varoņu gaitām Keitas Ket-

neres „Samta nakts bērns”, Andras Manfeldes 

„Vilcēni”, „Zemnīcas bērni”, Ērika Kūļa „Iezī-

mētie”, Leldes Kovaļovas „Bezvēsts pazudušās”, 

Armanda Pučes „Aitas”, Lindas Šmites „Aizved 

mani uz Hiršenhofu”, Miermīļa Steigas „Noslē-

pumainās dāmas vizīte”, Ziedoņa Siliņa „Lat-

viešu leģionāra piezīmes”, Ginas Viegliņas-Val-

lietes „Atradenes stāsti”, Dagnijas Zigmontes 

„Pavasara krustceles”, Dzintras Žuravskas „Kā 

pa plānu ledu” un „Vieta, kur sirds silst”. 

    Ārzemju literatūras cienītājiem -  Deivids Bal-

dači „Pēdējā jūdze”, Džozefs Fainders „Bez-

dibeņa malā”, Martins Goffa „Bērns miglā”, 

Maikls Konelijs „Liesmojošā istaba”, Deivids 

Morels „Nakts valdnieks”, Toms Vuds „Hame-

leons” – gluži kā spridzekļi ar laika degli, aiz-

raujošas grāmatas, ko tik viegli nenoliksiet malā 

neizlasītas. Lai veicas! 

Bibliotekāre Veronika Volka 

 

Sakopsim savu sētu – Latviju! 
     Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus 

un pašreiz noteikto sociālās distancēšanās aici-

nājumu, Lielā Talka šogad 16.maijā tiek orga-

nizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo tal-

košanu. 

     Lielā Talka aicina cilvēkus doties talkot šādi: 

 - talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai 

gar ūdeņiem, sakopjot savas mājas apkārtni; 

 - talkojiet divatā, ievērojot vismaz divu metru 

distanci; 

 - talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka 

jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem. 

     Mūsu pienākums ir būt veseliem, pietiekami 

daudz laika pavadīt svaigā gaisā, kā arī saglabāt 

Latviju tīru un zaļu nākamajām paaudzēm. 

     Būsim piesardzīgi un atbildīgi, bet nezau-

dēsim optimismu! 

     Arī šogad Lielās Talkas moto ir „Mēs piede-

ram nākotnei – Latvija pieder nākotnei!” 

Šogad šim sauklim ir arī papildus vēstījums: 

„Sakop savu sētu, Tava sēta - Latvija”. Tā 

mērķis ir veicināt izpratni, ka mums jārūpējas 

par savu sētu un pagalmu, kas veido valsti kopu-

mā, jo visa Latvija ir mūsu kopīgā dzīves telpa.  

     Šogad visus aicinām vairāk pievērsties savas 

apkārtnes sakārtošanai, ievērojot visus sociālās 

distancēšanās noteikumus. 

     Esiet veseli, uzturiet možu garu, rūpējieties 

par sevi un saviem tuvākajiem, kā arī rīko-

jieties atbildīgi pret līdzcilvēkiem! 

     Un svinēsim pavasari, jo prieks un laimes 

sajūta neļauj slimībām mūs iekarot! 

Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme 

 

Dzeja dvēselei... 
Pavasars steidz apaut kājas 

Puķu zābakos, 

Lai rasotajā zālē 

Nesamirktu tās,  

Kāds saules stars 

Tam apžilbina acis, 

Kad tas ar taureņiem 

Kā nebēdnis 

Grib dejā līdz pa pļavu 

Virpuļot. 

Tas savus matus izrotā 

Ar plaukstošajām bērzu skarām 

Un ievu ziediem pušķojas, 

Jo jāsteidz baudīt 

Lakstīgalu treļļus, 

Kas skanēs ziedošajā upmalā. 

Ak, pavasar, 

Cik daudz tev rūpju, 

Ir jāspēj zemi sapušķot,  

Nāks vasara, 

Tai savi noteikumi, 

Ir visam jābūt 

Pilnā plaukumā. 

 

               Rīta noskaņa 
 Cik dažādi mēs esam, 

 Ar atšķirīgām domām, 

 Darbiem, 

 Rīcībām. 

  Mēs, dzīvojot šai saulē, 

  Vai spējam sadzīvot? 

  Vai spējam pieņemt otru, 

  Ja citādi viņš domā, 

  Vai neskatāmies greizi, 

  Kas drusku nepareizs? 

 Bet kā uz tevi 

 Skatās citi, 

 Ja kļūsti iedomīgs, 

 Un noskaties uz ļaudīm 

 No savas mantas 

 Kalngaliem. 
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  Varbūt mums labāk būtu 

  Viens otram 

  Uzsmaidīt, 

  Daudz labu vārdu  

  Pasacīt 

  Un kopā uzdziedāt. 

  Sen zināma ir lieta, 

  Ka dziedot 

  Vieglāk kļūst. 

Veneranda Rimša 

 

Iedzīvotāju ievērībai 
      Ārkārtējās situācijas laikā Valsts uguns-

dzēsības un glābšanas dienests neveic plā-

notās pārbaudes dzīvojamā sektorā. 

     Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu 

personu aktivitātēm, apmeklējot mājokļus un 

maldinot iedzīvotājus, ka pārbauda, vai ir uzstā-

dīti dūmu detektori, VUGD informē, ka ārkār-

tējās situācijas laikā amatpersonas neveic dzī-

vojamā sektora plānotās ugunsdrošības pārbau-

des. 

     Atgādinām, ka VUGD amatpersonas par plā-

notajām pārbaudēm iepriekš informē par uguns-

drošību objektā atbildīgās personas – īpašniekus, 

pārvaldniekus vai īriniekus. Veicot neplānotas 

pārbaudes, tiek uzrādīts VUGD lēmums. 

     Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amatpersona 

nosauc savu vārdu, uzvārdu, amatu un uzrāda 

dienesta apliecību. Ugunsdrošības pārbaudes 

tiek veiktas dienesta formas tērpā. Ugunsdrošī-

bas inspektors nekad neprasīs samaksu par 

ugunsdrošības pārbaudes veikšanu. 

     Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas 

ieradusies uz pārbaudi, strādā VUGD, zvaniet pa 

tālruni: 67075824 

             Par aizdomīgām personām aicinām ziņot 

Valsts policijai, zvanot 110 

 

Var pieteikties akcīzes degvielas 

saņemšanai 
     No šī gada 8.aprīļa līdz 1.jūnijam dienesta 

klienti var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas ar 

samazinātu akcīzes nodokļa likmi saņemšanai – 

ir jāaizpilda Akcīzes degvielas iesniegums 

Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Iesniegumā 

jānorāda ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražoša-

nas par 2019.gadu. 

     No 2020.gada tiek palielinātas prasības attie-

cībā uz ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražo-

šanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas 

atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai 

gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada 

pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu. Ja 

līdz šim piesakoties dīzeļdegvielai ar samazināto 

akcīzes nodokļa likmi bija jānodrošina vismaz 

285 eiro par ha, tad 2020.gadā tie ir 350 eiro par 

hektāru. Savukārt sertificētām bioloģiskām 

saimniecībām – 210 eiro par ha līdzšinējo 200 

eiro vietā. 

     Svarīgi! Lai atvieglotu Covid-19 radītās eko-

nomiskās grūtības lauksaimniecības produkcijas 

ražotājiem, dienests tiem lauksaimniekiem, kas 

būs iesnieguši iesniegumus vienotā platību mak-

sājuma un akcīzes nodokļa saņemšanai 2020. 

gadā, sākot ar šī gada 1.maiju ir tiesīgs piešķirt 

dīzeļdegvielu 50% apmērā no 2019./2020.  saim-

nieciskajā gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas 

kopējā daudzuma. Šis daudzums pēc tam tiks 

atrēķināts no piešķirtā dīzeļdegvielas daudzuma 

2020./2021. saimnieciskajam gadam. 

Lauku atbalsta dienests 

 

Īsziņas 
     Urā! Jau ir atvērts Nagļu pasts! Bet ievērosim 

norādīto distanci gan pastā, gan pie pasta. 

 

         Talkas organizatori tik skaistos vārdos aici-

na talkot, ka  nedrīkstam palikt vienaldzīgi. Sava 

sēta jāsakopj. Taču pagasta vizītkarte ir arī ceļ-

malas, autobusu pieturas. 

     Bernānu un Īdeņas pieturu jau sakopām un 

ļoti ceram - kaut nu  atkal kāds nevīža nepiemētā 

pudeles!  

         Vai būs maisi atkritumiem? To pagastā var 

noskaidrot jūsu ciema iedzīvotāju konsultatīvās 

padomes cilvēks.  

      Lietvedes Lilijas Čeires darba laiks: no plkst. 

8.00 – 14.30, no plkst. 12.00 – 12.30 – pusdien-

laiks. Telefons: 28663342 

 

Līdzjūtības    
Kad tev nav spēka tālāk iet, 

Par tevi tālāk priedes iet, 

Vēl tālāk dodas mazais zieds, 

Tam līdzi steidzas bišu spiets, 

Un tālāk putnu bari dzied, 

Vēl tālāk milzu saule riet, 

Viss bezgalībā tālāk iet, - 

Kad tev nav spēka tālāk iet... 

            Mūža mierā aizgājuši: 

Vaclavs Zvejsalnieks (dz. 1930.g.), 

Janīna Orenīte (dz. 1951.g.). 


