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Priecīgus Ziemassvētkus! 
     „Mīlošais Dievs, palīdzi mums svinēt Jēzus 

dzimšanas svētkus, lai varam būt līdzdalīgi eņ-

ģeļu dziedāšanā, ganu izbrīnā un gudro pielūgs-

mē. 

     Aizver durvis naidam un atver durvis mīles-

tībai visā pasaulē. 

     Lai laipnība ir visās dāvanās un laba vēlējumi 

ir visos sveicienos. 

     Atpestī mūs no ļauna ar svētību, ko sniedz 

Kristus un māci mums būt priecīgiem un skaidru 

sirdi.  

      Lai Ziemassvētku rītā esam laimīgi būt tavi 

bērni.” 

     Ar šiem skotu rakstnieka Stīvensona vārdiem 

vēlu visiem Nagļu cilvēkiem priecīgi izdzīvot 

Kristus dzimšanas svētkus. 

     Lai miers, labestība un Dieva mīlestība Jums 

visiem Jaunajā – 2019. gadā! 

                                                 Otīlija Spridzāne 

P.s. Padomāsim, kādēļ mūsu senči ir cēluši 

skaistu BAZNĪCU. Vai tikai tādēļ, lai mēs tai 

staigātu garām?                                                       

        Otīlija     

 
Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaigznes, 

Lai mūsu sirdīs iemājo balts prieks, 

Lai vēji visas bēdas projām aiznes 

Un pats sev nejūties kā parādnieks.     

     Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes 

     Un zemei pāri baltu mieru lej, 

     Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes 

     Un visās sirdīs mīlestību sēj. 

Lai gaiši Ziemassvētki un priecīgs Jaunais gads! 

                                            Pārsla Kunčarova          

Dzīves ceļu ejot,  

Ticībā var spēku rast, 

Pateikties par visu Dievam 

Savās lūgšanās. 

 Kas gan tu šai dzīvē esi, 

 Ja tev dvēselē nav ticības, 

 Vai grūtībās tu stiprs palikt spēsi, 

 Ja ar tevi nebūs Dievs. 

Sakārto, Dievs, visas lietas 

Kā tam vajag būt, 

Ticība lai mūsu sirdīs 

Nekad nepazūd. 

 Ticēt. Cerēt. Mīlēt. 

 Tā Dievs māca mūs. 

 Labus darbus darīt, 

 Nekad nepagurt.                                                  

Labām, gaišām domām, 

Tīrām dvēselēm.                                           

Miers lai mūsu mājās,                                   

Miers lai visā pasaulē. 

     Novēlu visiem gaišus, priecīgus Ziemassvēt-

kus un veselīgu, ražīgu, veiksmīgu, laimīgu, sati-

cīgu un mierīgu Jauno – 2019. gadu! 

                                                 Veneranda Rimša 

 
     Mēs dzīvojam tādā pasaulē, kādu paši vei-

dojam – ar saviem vārdiem, domām un darbiem. 

     Tāpēc teiksim viens otram tikai labus vārdus, 

darīsim labus darbus un domāsim gaišas domas! 

     Lai mums visiem brīnišķīgs 2019. gads! 

Inese Benjava 

                                                                     

Mērķi, ko sasniegt,  

Spēku, lai izturētu, 

Prātu, lai uzvarētu, 

Izturību, lai nepadotos! 

Veiksmi, kas palīdz, 

Idejas, kas virza, 

Sapņus, kas piepildās, 

Draugus, kas atbalsta, 

 

2018.gada  

decembris 
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Prieku par paveikto, 

Laiku atpūsties! 

      Klusus, mīļus Kristus dzimšanas svētkus un 

veselīgu, saskanīgu, darbīgu Jauno 2019. gadu!                                                                       

Veronika  Volka 

Latvijai – 100! 
     Visa Latvija skaisti un patriotiski nosvinēja 

lielos sengaidītos svētkus – neatkarības prokla-

mēšanas simto gadadienu. Arī mēs savā pagastā 

18. novembra vakarā skaisti nosvinējām šo lielo 

jubileju. 

     Paldies pārvaldes vadītājam Andrejam Tārau-

dam un  pagasta iedzīvotāju konsultatīvās pado-

mes priekšsēdētājam  Žanim Jesko par sirsnīga-

jiem apsveikuma vārdiem. Paldies pagasta kon-

sultatīvajai padomei par iedzīvotāju izvirzīšanu 

apbalvošanai. Tik lielos svētkos tapt suminātam 

ir milzīgs gods. 

     Ko Nagļos apbalvoja valsts simtgades svinī-

bās? Atzinības rakstu un sirsnīgu paldies par 

čaklo darbošanos saņēma folkloras kopa „Skrei-

ne”. Īpašs paldies  vadītājai Venerandai Rimšai. 

Paldies mūsu „Skreinei”! 

     Pateicība un atzinība arī mūsu jauniešiem – 

deju kolektīvam „Pipareņš”. Ziedi un paldies 

kolektīva vadītājai Laurai Ābolai. 

 „Pipareņš”– malači!   

     Latvijas simtgades svētkos atzinību godam 

pelnījuši: Staņislavs Leimanis, Juris Taukuls, 

Staņislavs Volks un Juris Orenīts. 

  Žanis Jesko sveic Staņislavu Volku. 

 Pateicība Jurim Taukulim.     

     Apbalvojums arī lieliskajam skrējējam, kas 

Nagļu vārdu aiznesis tālu pasaulē – Andrejam 

Jesko. 

Brāļi Andrejs un Žanis Jesko. 

 Par apzinīgu attieksmi pret darbu, par izpalī-

dzīgumu Atzinības rakstu saņēma Emīlija Pecka. 
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   Arī Jānis Kuševskis Nagļu ļaužu cieņu ir ie-

mantojis kā labs un izpalīdzīgs kaimiņš. 

     Zālē nerimās aplausi, kad Atzinības raksts par 

mūža ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā 

tika pasniegts skolotājam Vladislavam Mežulim. 

 
     Cienījamais skolotāj! Paldies Jums no visas 

sirds! Lai spēks un veselība vēl turas! 

 
     Pateicība, ziedi un sirsnīgi vārdi arī cienī-

jamajam Jeronimam Orenītim. Lai arī gadu nasta 

vēl nesen tik žiglo soli dara gausāku, Jeronims 

neizlaiž nevienu dievkalpojumu baznīcā, nevie-

nu sarīkojumu tautas namā. Paldies Jeronimam! 

     Skaisti suminātas tika arī trīs ģimenes, kuras 

mūsu pagastam ir daudz laba darījušas. 

     Viktors Vasiļevskis ieviesa jauku tradīciju – 

valsts svētkos pasniegt pa ziedam un pateikt 

paldies par kādu īpašu veikumu. Patīkami, ka šī 

tradīcija nav zudusi un cilvēku labie darbi tiek 

pamanīti un novērtēti. Zieds un paldies šoreiz 

Otīlijai Spridzānei. Paldies par nasko rosīšanos 

draudzes labā un par skaistajiem austajiem gobe-

lēniem, kuri greznoja kluba lielo zāli svētkos. 

„Šie  mani darbi ir dāvana Latvijai svētkos un 

reizē dāvana visiem mūsu ļaudīm”, saka Otīlija. 

     Balts zieds un paldies Aijai Orenītei par 

veiksmīgo projekta rakstīšanu. 

     Sirsnīgs paldies Inesei Benjavai par Lāčplēša 

dienu Nagļos. 

     Pateicība arī veikala „Dreimaņi” saimniecei 

Dainai Dreimanei – Ķezberei par svētku no-

skaņas radīšanu visas nedēļas garumā. Kā viņai 

tas izdevās? Skaista kompozīcija patriotiskā stilā 

greznoja veikalu. Arī sarkanbaltsarkanās lentītes 

veikalā par velti katrs varēja paņemt un pie-

spraust sev pie krūts. 

     Zieds un paldies arī senioru klubiņa „Tik un 

tā” vadītājai Pārslai Kunčarovai. 

     Liels paldies mūsu tautas nama pašdarbības 

kolektīviem par skaistajām dziesmām un dejām. 

Paldies ansambļiem „Septīma”, „Ilūzija” un 

„Trio Rondo”! Paldies folkloras kopai „Skrei-

ne”! Paldies jauniešu deju kolektīvam „Pipa-

reņš”! Paldies solistiem Armandam Kupčam un 

Uldim Mičulim! 

 
Paldies Dacei un Aigaram Stikāniem! 

 
Paldies Annai un Jānim Macāniem! 

 

Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz, 

Ir divas krāsas karogā, 

Trīs vārdi lūgšanā mums skan – 

Dievs, svētī Latviju! 
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Paldies Līgai un Raivim Romančukiem! 

     Kā gan tik grandioza jubileja bez jubilejas 

tortes! Tāpēc pirmo reizi mūsu klubā Latvijas 

dzimšanas dienā tika baudīta lielā svētku torte. 

     Kā tikām pie tortes? Te nu paldies par ideju 

jāsaka Dacei Stikānei. Viņa ieteica tortes cept 

Nagļu saimniecēm, tad sanākšot gan garšīgāk, 

gan lētāk. 

     Un tā četras mūsu izcilās kūku meistares – 

Natālija Stikāne, Paulīna Zvaigzne, Maija Zepa 

un Marija Vasiļevska cepa lielās tortes. 

 
Balts zieds un mīļš paldies saimniecēm! 

     Žēl, ka pirms sagriešanas tortes nepaguvām 

nofotografēt, jo tās patiešām izskatījās greznas. 

Natālijas un Paulīnas tortēm dekorējums – 

sarkanbaltsarkans karogs. Maija uz savējās no 

dzērvenītēm salikusi Latviju. Savukārt Marijas 

torte klāta ziedos. „Lai zied mana Latvija svēt-

kos!” viņa saka. 

     Bet ja nu kādam tomēr pietrūks kūkas – ko 

tad? Nācās vēl divas tortes pasūtīt Kantinieku 

konditorejā. Sešas lielās tortes pietika visiem! 

     Lielāko pagastu tautas nami ik gadu 18.no-

vembrī dižojas ar svētku šampanieti, taču Nagļos 

tā vēl nekad nebija. Bet brīnumi notiek! 

     Pāris dienas pirms svētkiem klubā iesteidzās 

Daina Dreimane – Ķezbere un līksmi paziņo-

ja:”Simtgades svinībās mēs ar vīru  visiem vie-

siem  uzsauksim šampanieti!” 

      Ak, cik burvīgi vārdi! Tiem sekoja darbi, tā-

pēc 18. novembrī pēc svētku koncerta varējām 

baudīt saldu smalku šampanieti. Milzīgs paldies 

Dainai un Gintam Ķezberiem! 

      Paldies sakām arī māksliniekam Andrejam 

Mālniekam par skatuves noformējumu – zīmēto 

tautisko jostu visā skatuves augstumā. 

     Paldies Marijai Kunčerovai par fotogrāfijām, 

ko varējām aplūkot klubā izstādē „Mēs laiku lo-

kos”. 

     Man ļoti patīk Viļānu prāvesta Rinalda Stan-

keviča vārdi: „Paldies Jums par to, ka mīlat Lat-

viju, ko Dievs mums dāvājis par zemi, kas ir 

mūsu mājas. Tikai šeit visas iepriekšējās paau-

dzes un arī mēs varam būt un esam mājās. Tāpēc 

lūgsimies, lai nākošajām mūsu tautas paaudzēm 

arī pietiktu gudrības, drosmes un mīlestības pret 

Latviju kā iepriekšējām paaudzēm.  Taču mums 

jāapzinās, ka rūpes par Latviju nebeidzās 18.no-

vembrī, šīm rūpēm jāturpinās nu jau mūsu Tēv-

zemes otrajā gadu simtā.” 

                                                          Anna 

    Augstais apbalvojums – 

Staņislavam Leimanim! 
     17.novembrī Latgales vēstniecībā GORS tika 

pasniegti Rēzeknes novada augstākie apbal-

vojumi – Atzinības raksti. Tikai 20 iedzīvo-

tājiem pienācās augstais gods saņemt atzinību 

par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts iz-

augsmē un labklājībā. 

     Mūsu pagasta ļaudīm liels prieks un lepnums, 

ka valsts 100. gadadienā Atzinības raksts tika 

pasniegts Latvijas armijas virsniekam Staņisla-

vam Leimanim. 

     Staņislavam darbs ir Latvijas Nacionālajos 

bruņotajos spēkos, bet viņš paspēj paveikt daudz 

laba gan saviem dzimtajiem Ļodāniem, gan 

Nagļu pagasta lielajai dienai – Zvejnieksvēt-

kiem. 

     Daudz sirsnīgu, cildinošu vārdu par Sta-

ņislavu Leimani izlasījām „Rēzeknes Novada 

Ziņās”. Vien piebildīšu, ka, ieraugot GORĀ Sta-

ņislavu lepnajā virsnieka formā, aiz sajūsmas 

iesaucos: „Cik Tu esi skaists!” 
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 „Skreinei” ir savs karogs! 
     Latvijas simtgades gads! Katram no mums 

tas ir īpašs. Arī mums, folkloras kopai „Skreine” 

tas bija īpašs ar to, ka piedalījāmies folkloras 

festivālā „Baltica-2018” – dziedājām Rīgā, kā 

arī piedalījāmies svētku gājienā. 

     Goda lieta katram kolektīvam ir savs karogs, 

lai lielajā dalībnieku jūrā varētu atpazīt katru ko-

lektīvu pēc tā nosaukuma. 

     Pirms trim gadiem mēs arī piedalījāmies 

starptautiskajā folkloras festivālā, kā arī svētku 

gājienā. Tikai mums nebija sava karoga, tāpēc 

nebijām atpazīstami skatītājiem. Nolēmām, ka 

arī mums vajag savu karogu ar kolektīva nosau-

kumu. 

     Nolēmām painteresēties Rēzeknes Mākslas 

koledžā, vai būtu iespējams, ka ar koledžas au-

dzēkņu rokām taptu mūsu karogs. Paldies kole-

džas direktoram Osvaldam Zvejsalniekam par 

atsaucību un atbalstu. Paldies arī direktora viet-

niecei par sadarbību karoga jautājumā. 

     Nu karogs tā kā būtu! Bet tam ir vajadzīgs arī 

kāts. Aprunājāmies ar meistaru koka darbos Ar-

vīdu Zepu. Protams, Arvīds bija laipns, pretim-

nākošs un mūsu lūgumu izpildīja. Sirsnīgs pal-

dies Arvīdam Zepam! 

     Paldies arī mūsu pagasta pārvaldei, kas šajā 

budžeta līdzekļu taupīšanas laikā tomēr apmak-

sāja daļu no karoga vērtības. 

     Tā nu mēs lepni ar savu karogu jau šovasar 

piedalījāmies starptautiskā folkloras festivāla 

svētku gājienā. 

     Esam lepni, ka varam nest Nagļu pagasta vār-

du ne tikai savā novadā, bet arī citur Latvijā. 

Paldies visiem, kas mūs klausās, atbalsta! Pal-

dies arī tiem, kas mūs kritizē! 

     Ja kādam no jums dziedāšana ir mīļa un tuva, 

lūdzu, nāciet dziedāt uz „Skreini”! Nekautrējie-

ties, esiet aktīvi! 

     Novēlu, lai visiem mierpilns ir šis Adventa 

laiks. Ar saticību, sirdsmieru, gaišām domām, 

līdzjūtību pret vājāku, izpalīdzību, mīlestību un 

ticību Dievam un visam labajam  sagaidīsim 

Ziemassvētkus. Neaizmirsīsim bāreņus, neaiz-

mirsīsim vecos, slimos un vientuļos cilvēkus. 

Neaizmirsīsim, ka žēlsirdības darbi jāveic ne ti-

kai Ziemassvētku gaidīšanas laikā, bet arī visās 

mūsu dzīves dienās. 

        Lai Dieva svētītas ir visas Jūsu dienas 

        Un savu mīlestību varat citiem dot! 

                                           Veneranda Rimša 

    
 

Lāčplēša diena 
     Gadu simteņiem ilgi Latvija un tās cilvēki ir 

bijuši pakļauti svešām varām, tomēr mūsu senči 

visos laikos ir rūpīgi sargājuši un kopuši visu, 

kas mūsu tautai svēts. 

     Neviena vara nav spējusi iznīdēt mūsu valo-

du, kultūru, dzīvesziņu, etnogrāfiskās vērtības. 

     Tāpēc ir svarīgi, lai mēs saprastu, ka mēs 

esam tie, kas nodos tālāk saviem bērniem – ar 

savu piemēru, izturēšanos, ar savu attieksmi un 

pieredzi, visas latviskās vērtības. 

     Svarīgi, lai mēs un mūsu bērni sargātu savu 

latvisko identitāti, morālās vērtības un, iejūkot 

globalizācijā, nepazustu plašajā pasaulē kā pa-

saules pilsoņi, bet vienmēr zinātu un cienītu 

savas saknes, savu zemi, savus cilvēkus. 

     Tēvu zemes brīvība mums ir svēts manto-

jums, kas jāsargā!  

     Jau otro gadu mēs Nagļos pulcējāmies kopā 

Lāčplēša dienā, lai pieminētu tos, kas izcīnījuši 

brīvību Latvijai, lai paustu pateicību tiem, kas 

sargājuši un joprojām stāv sardzē par mūsu 

valsts brīvību un neatkarību. 

     Šogad Lāčplēša dienas pasākums sākās ar 

ziedu nolikšanu un piemiņas brīdi Īdeņas kapos. 

Īdeņas kapu kalniņā ir apbedīts Brīvības cīņu 

dalībnieks, Lāčplēša ordeņa kavalieris, īdenietis 

Aleksandrs Tribietis (1897.-1932.).  Pēteris Toc-

Macāns bija sagatavojis stāstījumu par Alek-

sandra Tribieša varoņgaitām. 

      Neraugoties uz spēcīgajām vēja brāzmām, 

īdenieši, kā jau rūdīti ļaudis, bija atnākuši krietns 

pulciņš un pēc piemiņas brīža nesteidzās izklīst, 

bet kavējas atmiņās.  Visi bija vienisprātis par to, 

ka ļoti maz zina par Īdeņas vēsturi tieši šajā – 

brīvas Latvijas sākumposmā.  Daudzi atcerējās 

senču stāstīto par to, ka visapkārt pa krūmiem 

slapstījušies dažādu varu piekritēji un lodes 

svilpdamas griezušās visapkārt. Tā nu vietējie 

izteica apņemšanos meklēt avotus un pētīt faktus  

par savas Īdeņas vēsturi. 

     Savukārt Nagļos ar svecītēm un lāpām sapul-

cējāmies pie tautas nama un devāmies lāpu 

gājienā uz Nagļu vēsturisko centru. Tur, skvērā 

pie skolas, iededzām svecītes gan Brīvības cīņu 

dalībnieku piemiņai, gan visu to cilvēku pie-

miņai, kuri dažādos laikos ir atdevuši savu 

dzīvību par Latvijas brīvību.  

     Šogad, kad  Latvijai svinam 100 gadus,  

karogu mastā lūdzu pacelt Taukuļu Juri, jo viņš 

ne tikai Nagļu vēsturē, bet visas Latvijas vēsturē 

ir ierakstīts ar padomju laikiem ļoti pārgalvīgu, 

ļoti drosmīgu uzdrīkstēšanos – pacelt paša sašūto 
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un sakrāsoto sarkanbaltsarkano karogu  1987. 

gadā pie ūdenskrātuves slūžām telefona vados 

virs ūdens. Par šo pārgalvību Juris ir tiesāts, 

1990. gadā attaisnots un 2015. gadā apbalvots ar 

Valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” Goda zīmi 

bronzā.  

     Visi klātesošie gribēja dzirdēt Jura stāstu par 

šo notikumu, jo jaunākā paaudze neko par to 

nezin. Mums, padomju laika bērniem, šķiet, ka 

tomēr  visiem ir atmiņā šis notikums, jo tas 

saviļņoja visu tuvāko un, kā izrādījās, arī tālāku 

apkārtni. Tajā brīdī vienaldzīgo nebija – vieni  

šausminājās, citi sajūsminājās, daži nosodīja, vēl 

kāds priecājās. 

      Atceros savu sajūsmu tajā laikā – tādai vi-

dusskolas  jaunietei, kura uzaugusi miera laikos 

un nekādas padomju represijas nebija savām 

acīm  redzējusi, tas bija tāds absolūts „vaaaau” 

(kā teiktu mūsdienu meitenes), jo uz ko tādu 

nebija spējīgs neviens „krutākais čalis” tajos 

laikos.  Es biju tik lepna, ka Juris ir mans 

kaimiņš, jo par viņu visi jautāja un brīnījās. Arī 

pēc tam, aizejot mācīties uz Rīgu un sapa-

zīstoties ar kursabiedriem, vai vispār iepazīs-

toties ar cilvēkiem un nosaucot vietu Nagļi, mani 

izbrīnīja fakts, ka visi bija dzirdējuši par tādiem, 

un pat vēl pēc vairākiem gadiem cilvēki atce-

rējās un prasīja par Juri.  

     Tomēr atceros arī savus vecākus, kuri bija 

pilnīgā šokā un ļoti, ļoti pārdzīvoja, kas nu tagad 

būs ar Juri, kas ar kaimiņu Ļudīti, Jura mammu. 

Es viņus varu saprast tikai tagad, kad pašas 

bērns tādā vecumā kā Juris toreiz. Viņi zināja, uz 

ko spējīga padomju vara. Cik labi, ka tas tomēr 

bija jau „ jaunu vēsmu ” laiks, un nekādas lielas 

represijas Taukuļu ģimeni vairs neskāra. 

      Pateicoties tādiem bezbailīgiem cilvēkiem kā 

Juris Taukulis, sākās Trešās Atmodas laiks, jo 

arī citur Latvijā kāds mēģināja atkārtot ko lī-

dzīgu, cits izdomāja vēl ko savādāku, un tas viss 

mūsu tautai deva tādu pacēlumu un sajūsmu, ka  

neviens vairs negribēja dzīvot pa vecam, pār-

maiņām bija jānotiek! 

     Paldies Jurim par varoņdarbu! Juris Taukulis 

un Nagļi ir kļuvuši par Atmodas laika simbolu. 

     Lācplēša dienā apsveicām arī Staņislavu 

Volku, kurš 1991. gadā devās aizstāvēt Dzim-

tenes brīvību uz barikādēm.  

     Lai arī šie abi puiši bija pieticīgi savos at-

miņu stāstos, es ne mirkli nešaubos, ka viņi arī 

tagad dotos aizstāvēt Dzimteni, ja būtu tāda 

nepieciešamība. 

     Savas Dzimtenes vēsture ir jāzina ikvienam, 

lai mēs labāk varētu saprast tagadni un domātu 

par nākotni plašāk. 

     Paldies visiem, kas piedalījās Lāčplēša dienas 

pasākumā gan Nagļos, gan Īdeņā! Šogad vējš 

bija vēl stiprāks kā pagājšgad, tāpēc reti kurai 

svecītei izdevās nosargāt liesmiņu, arī lāpas pūta 

nost. Lai arī šis  tas neizdevās kā iecerēts, tomēr 

mēs bijām kopā šajā dienā, gājām kopīgā lāpu 

gājienā, dziedājām dziesmas pie ugunskura un 

sildījāmies atmiņu stāstos.  Šādi brīži vieno un 

iedvesmo.  

                                                     Inese Benjava. 

 
 

Seniori ir aktīvi! 
     Oktobrī Maltas KN tika organizēts Rēzeknes 

novada senioru klubiņu salidojums. Turp devās 

arī mūsu pagasta senioru kopa „Tik un tā”. Va-

kars izdevās interesants – katrs klubiņš rādīja un 

stāstīja, ko brīvajā laikā dara. 

     Kādas aizraušanās ir Nagļu senioriem, to ar 

humora pieskaņu visiem raiti izstāstīja Paulīna 

Zvaigzne. 

     Viesmīlīgajam Maltas senioru klubiņam kā 

ciemakukuli Nagļu seniori pasniedza lielu žāvē-

tu karpu. 

     Nākošgad oktobrī novada senioru klubiņi „sa-

lidos” Nagļos. Jau laikus jāsāk domāt, kā uz-

ņemsim ciemiņus. Paulīna savā stāstījumā palie-

lījās, ka Nagļu seniores cep visgaršīgākās tortes 

visā novadā. Klātesošie priecīgi sarosījās:”Nu 

tad citugad Nagļos garšosim tortes!” 

                                                           Anna 

 

JAUNUMI BIBLIOTĒKĀ 
 

Arvien jau kāda svece būs, 

kas baltus darīs arī mūs 

kā stars no svētvakara. 

                      /Laimonis Vāczemnieks/ 

 

         Astoņdesmit divu grāmatu – dāvinātu un 

pirktu par pagasta līdzekļiem, varoņu dzīves 

stāsti gaida savus lasītājus garajos, tumšajos zie-

mas vakaros un pelēcīgo dienu brīvbrīžos. Visas 

nepārskaitīšu, bet klāt ir Aijas Mikeles detektīvs 

„Zelta būrītis”, Ingunas  Dimantes  „Nāve 

kraukļu ciemā”, Lindas Nemieras „Sofijas noslē-

pums”, Daces Vīgantes „Tad redzēs”, Aivara 
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Kļavas triloģijas „Melnais akmens” un „Bēgšana 

no čūsku valstības”, Ilzes Eņģeles „Solo vijolei 

un termometram”, Ingas Gailes „Neredzamie”, 

Janas Veinbergas „Klavierkoncerts”, „Svešais 

draugs”, Daces Judinas „Amnēzija”, Dagnijas  

Dreikas „Šaubu mitekļi”. 

     Vienaldzīgus neatstās iemīļoto ārzemju auto-

ru darbi, kā L.Laplantes „Atraitnes”, Dž. Ārčera 

„Bīstamie sakari”, „Atriebība”, N.Robertsas 

„Ilūziju gūstā”, K.Klēras sestā grāmata „Debesu 

uguns pilsēta”, G.K.Čestertona „Tēva Brauna 

neticība”, Dž.Devero „Negaidītais mantojums”, 

Dž. Grišama „Informators”, Adlera-Olsena „Bez 

robežām”, „Lieta Nr 64”, „Vēstule pudelē”, 

P.Hēga „Ziloņkopēju bērni”, Jū Nesbē „Tara-

kāni”, „Sarkankrūtītis”, R.Galbraita „Zīdtār-

piņš”, St. Meieres „Ķīmiķe”, T.Heiza „Es esmu 

Svētceļnieks”, L.Koberbēlas „Lakstīgalas nāve”, 

K.Kesas Prinča līgavas 5. grāmata „Kronis”, D. 

Lāgerkranca „Meitene, kas meklēja savu ēnu”, 

K.Tjūdoras „Krīta vīrs”, Š.Linkas “Pielūdzējs”, 

A. Mariņinas “Jautājuma cena” u. c. 

       Paldies lasītājiem, kas dalās savos  iespai-

dos, vērtējumā par izlasīto. Daudzas grāmatas ir 

pirktas pēc lasītāju pieprasījuma. Cerēsim, ka 

notiekošās pārmaiņas pagasta dzīvē neietekmēs 

2019. gadā tikt pie tikpat bagātīga grāmatu klās-

ta, jo literatūras vēlmju saraksts jau top. 

      Ražīgu visiem Jauno gadu! 

                   Bibliotēkas vadītāja Veronika Volka. 

 

Ar pāvesta svētību 
    Ar pāvesta vizīti un svētību Baltijas valstīs 

vēsturē ir iegājis 2018. gads. 

     Braucot uz Aglonu, prātā pat neienāca, ka tik 

saviļņojoši un tik svētlaimīgi nāksies justies, 

kad, svētīdams tautu, garām brauks pats Romas 

pāvests. 

     Karstas asaras līst aumaļām pašas no sevis, 

dvēsele gavilē. Sirds pildās ar tik lielu mīlestību, 

ka varētu apskaut visu pasauli… 

     Apkārt dzirdu latviešu, krievu, poļu, angļu 

valodu, bet, debešķīgas gaismas piepildīti, mēs 

visi esam viena liela saime – Kristus bērni. 

     Kad tūkstošiem ļaužu balsis un sirdis vieno-

jas kopīgā lūgšanā, nevar nesajust milzīgo gara 

spēku. Ir neizsakāmi labi, ir viegli. Pasaule ar sa-

vu ritmu un problēmu kalniem šķietas pavisam 

tālu. Ir tikai divas plaukstas, saliktas lūgšanā un 

degoša sirds, mīlestībā uz debesu Tēvu. Un vai-

rāk nekā… 

     Tagad bieži noglāstu karodziņu ar Vatikāna 

ģerboni, ko visiem izdalīja, lai būtu ar ko māt 

sveicienus pāvestam Franciskam. Piedzīvotais, 

izjustais silda sirdi vēl joprojām un ļoti ceru, ka 

nezudīs gadu gadiem. 

      Mūsu autobusam blakus ietusnīja lielie auto-

busi no Polijas. Pilni ļaužu. Papētot milzīgi garās 

autobusu rindas, uzraksti vēstīja, ka tie mērojuši 

ceļu no Latvijas malu malām. Pavisam agrā 

stundā ticīgie devušies ceļā, lai laikus paspētu uz 

lielo notikumu Aglonā. 

     Bet kā ar mums pašiem? No divām draudzēm  

- Rikavas un Nagļu pat viens autobuss nebija 

pilns! Jā, tukšu vietu bija gana daudz. Uz tikša-

nos ar pašu Romas pāvestu! 

     Protams, mūsdienās visu var mierīgi vērot te-

levizorā, taču tās īstās izjūtas gan nevar gūt. Iz-

jūtas, kad tu pats kopā ar tūkstošu tūkstošiem lū-

dzies, gavilē… 

     Izskan cerība, ka pēc 25 gadiem atkal vizītē 

pie mums būs Dieva vietnieks zemes virsū. 

Straujāk iepukstas sirds – kaut vēl reizi mūžā ko 

tādu varenu  varētu piedzīvot! Kas zin… 

                                                          Anna 

       
 

    Sveicam ziemas jubilārus! 
Lai tava dvēsele 

    kā krāšņa orhideja zied, 

Lai katrā mūža dienā 

    jaunas ziedlapiņas raisa, 

Lai sirds tev pavēsta, 

    pa kuru ceļu iet, 

Un domas gavilē –  

    cik pasaule ir skaista! 

 

Aigars Stikāns  05.12.  

Solveiga Kellere 05.12. 

Kristīne Jaudzema 05.12. 

Iveta Bikovska 10.12. 

Jekaterina Solovjova 16.12. 

Jolanta Zvejsalniece 18.12. 

Vita Rutule  22.12. 

Žanis Jesko  24.12. 

Vladislavs Mežulis 31.12. 

Māris Briška  13.01. 

Līga Mozais  02.02. 

Silvija Pudule  04.02. 

Broņislavs Spridzāns 06.02. 

Olga Sergejeva 07.02. 

Zinaīda Boļšis  08.02. 

Oskars Kalvāns 08.02. 



 8 

Ilmārs Puzāks  11.02. 

Kaspars Reidzāns 17.02. 

Jāzeps Brencis 26.02. 

Fjodors Kunčerovs 28.02.  

 

Dievkalpojumi Nagļu baznīcā 

 

23.decembrī – Adventa 4. svētdiena, 

Sv. Mise plkst.10.00 

 
24.decembrī – Kristus Dzimšanas svētku vigīlija 

Sv. Mise plkst.16.00 

Pēc Svētās Mises – Ziemassvētku dziesmas 

baznīcā dziedās ansamblis „Trio-Rondo” Anitas 

Mičules vadībā. 

 
25.decembrī – Kristus Dzimšanas svētki. 

Sv. Mise plkst.10.00 

 
1.janvārī – Vissv. Jaunavas Marijas – Dieva 

Mātes svētki. 

Sv.Mise plkst.10.00 

 
 

   20.decembrī plkst.16.00 

Nagļu bērnudārza zālē  

Svētku eglīte mazulīšiem, kuri 

vēl neiet skolā. 

 
 

   

     

     20.decembrī plkst.9.00 

Nagļu TN 

Ziemassvētku tirdziņš! 
      Nāciet pirkt un pārdot! 

 

 

 

 

   25.decembrī plkst.14.00 

Nagļu TN 

Ziemassvētku koncerts! 
        Uzstāsies mūsu pagasta  

   pašdarbības kolektīvi. 

  Bet 25.decembra vakarā 22.00 

Ziemassvētku balle! 
   Spēlēs grupa”Lauris & Co”. 

   Zālē būs galdiņi, līdzi  

      varat ņemt „groziņus”. 

                  Ieeja: 2eiro. 

 
 
 

 
     29.decembrī plkst.18.00 

Nagļu TN 

Svētku eglīte vidējās un vecākās 

paaudzes ļaudīm! 

Spēlēs Uldis un Anita Mičuļi. 

Laipni lūdzam! 

    
Avīzes redaktore: Anna Baleiša 

Datorsalikums: Margarita Rutule 


