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Paveiktie un plānotie 

darbi Nagļu pagastā 

Vispirms gribu pateikt PALDIES tiem 

iedzīvotājiem un darbiniekiem, kuri sniedza at-

balstu, padomu, informēja par problēmām, kuras 

darbu steigā nepamanīju. Paldies par uzmun-

drinošiem vārdiem un arī aizrādījumiem - katrs 

no tiem tiks ņemts vērā turpmākajā darbā. Esmu 

patīkami pārsteigta par Nagļu pagasta iedzīvo-

tāju atsaucību un nesavtīgu izpalīdzību. PAL-

DIES ikvienam, kurš ir palīdzējis paveikt darbus 

pagasta teritorijas labiekārtošanā, neprasot par to 

atlīdzību! 

Taupīgi dzīvojot, esam panākuši, ka ne-

vienam neesam parādā, budžeta līdzekļu pietiek 

nomaksāt kredītsaistības, tekošos rēķinus, darba 

algas, nodokļus un esam sagatavojušies ziemas 

aukstajam laikam. Lai nodrošinātu pagasta iestā-

des ar siltumu apkures sezonā, esam iegādājušies 

331,20 m3 malkas no SIA “ Lapegles” (ie-

pirkuma rezultātā). Malkas iegādei ir iztērēti 

8511,84 Euro.   

Vides projekta ietvaros esam nopirkuši 

zāles pļāvēju  Husgvarna R213C raideri  par 

3390,00 Euro, ar kura palīdzību varam ļoti ātri, 

kvalitatīvi un skaisti sakopt zālāju teritorijas 

ciema centrā. Esam atjaunojuši atpūtas soliņus 

pie Nagļu pagasta ēkas un bērnudārza. 

Ir atjaunota, reģistrēta un uzsākusi darbo-

ties asenizācijas (kanalizācijas atsūknēšanas) 

mašīna. Automašīnas remontu līdzfinansēja arī 

Gaigalavas pagasta pārvalde (50%). Ir apstip-

rināti asenizācijas mašīnas pakalpojumu tarifi 

(0,58eur/km + 16,99eur/h +PVN). Pakalpojums 

privātpersonām tiks sniegts tikai tādā gadījumā, 

ja šo pakalpojumu nevarēs nodrošināt komer-

sants.  

Par komunālajiem parādiem 

 Diemžēl ir liela daļa iedzīvotāju, kurus 

joprojām neuztrauc parādu summas par komunā-

lajiem pakalpojumiem.   

Augusta mēnesī visiem lielākajiem pa-

rādniekiem rakstiskā veidā izsūtījām atgādi-

nājumus. Tikai neliela daļa iedzīvotāju veica ko-

munālo pakalpojumu nomaksu. Ar dažiem no 

lielākajiem parādniekiem ir noslēgtas  vienoša-

nās par parādu nomaksu. Uz šāda veida vienoša-

nos atsaucās tikai trīs iedzīvotāji, kuri arī pašlaik 

centīgi veic maksājumus.  

Tiem iedzīvotājiem, kuri nereaģēja uz 

brīdinājumiem, tie tiks izsūtīti atkārtoti, un, ja uz 

tiem netiks reaģēts, tad viņiem nāksies izbaudīt 

dažāda veida neērtības, jo 2020.gada sākumā, 

sadarbībā ar novada pašvaldības juristiem, gata-

vosim pieteikumus prasībai tiesā parādu pie-

dziņai (Tiesu izpildītājs sākotnēji vērtē, kā 

parāds ir piedzenams: vai no darba algas, 

norakstot naudas līdzekļus no parādnieka konta, 

vai, piemēram, pārdodot parādniekam piede-

rošus vērtspapīrus, automašīnas un citus kus-

tamos līdzekļus. Ja parādniekam nekas no 

iepriekš minētā nepieder, tad piedziņu atliek 

vērst vienīgi uz parādnieka nekustamo mantu – 

šajā gadījumā dzīvokli (Civilprocesa likuma 

570. panta trešā daļa), to atsavinot vai izliekot 

no dzīvojamās platības. 

Uz 2019.gada 1.oktobri kopējā neno-

maksāto parādu summa ir 6577,28 Euro. Parādu 

summas  ( Euro): 

1.māja 1029,38  

2.māja 637,50  

3.māja 850,51 

4.māja 1260, 02 

5.māja 804,83 

6.māja 1642,82 

Privātmājas 329,48 

      Šos līdzekļus varētu novirzīt daudziem vēr-

tīgiem projektiem, piemēram: kultūras nama tel-

pu remontam, pagalmu teritoriju un automašīnu 

stāvlaukuma labiekārtošanai, ciema apgaismoju-

ma  atjaunošanai, u.c. 

Pašvaldības autoceļu uzturēšana un remonti 

      Šogad pagasta autoceļu ceļmalas tika no-

pļautas un ceļi nogreiderēti 2 reizes. 

 

2019. gada  

novembris 

 
 

https://likumi.lv/doc.php?id=50500#p570
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     Ceļu remontdarbu veikšana 2019.gadā sakarā 

ar iepirkuma procedūru ir iekavējusies. Pašlaik 

gaidām labākus laika apstākļus, un, tiklīdz tie 

būs atbilstoši, remontdarbi tiks uzsākti. 

     Plānots veikt bedrīšu remontu izlases veidā 

uz šādiem pagasta ceļiem : Zvejsalas, Tīrumnie-

ki - Īdeņa, Kalvānu, Rebļu, Muižas, Jaunais me-

ža, Bernānu pļavu, Židaleiča ceļš u.c.  

     Lūgums viesiem īpašniekiem, kuru īpašumi 

pieguļ pašvaldības autoceļiem, novākt apau-

gumu (izcirst kokus un krūmus), jo tie bojā ceļa 

segumu. Ja īpašnieks atsakās to darīt, lūgums 

rakstiski ziņot pagasta pārvaldei, jo tikai tad, kad 

īpašnieks atteiksies, pagasta pārvalde būs tiesīga 

apaugumu novākt saviem spēkiem. 

Informācija mazdārziņu, šķūnīšu un garāžu 

lietotājiem 

     Visiem daudzdzīvokļu mazdārziņu lietotā-

jiem, kuru mazdārziņi atrodas uz pašvaldībai 

piekritīgā zemes gabala, aicinām ierasties 

pagasta pārvaldē pie zemes ierīkotāja vai liet-

vedes iesniegt iesniegumu un noslēgt zemes no-

mas līgumus. 

     Visiem daudzdzīvokļu malkas šķūnīšu un 

garāžu lietotājiem vai īpašniekiem, kuriem būves 

atrodas uz pašvaldībai piekritīgā zemes gabala, 

aicinām līdz 2019.gada 30.novembrim ierasties 

pagasta pārvaldē pie zemes lietu speciālista vai 

lietvedes un noslēgt zemes nomas līgumu par ze-

mes nomu  zem būvēm. 

      Informējam, ka tiks veikta visu šķūnīšu, 

kūtiņu un garāžu apsekošana (būves tiks numu-

rētas), ja lietotājs vai īpašnieks netiks identi-

ficēts, būve tiks demontēta. 

       Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.350  

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 5.punktu ( 5. Zemesgabala 

minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala 

apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro.) un 

9.puntu ( 9. Ja par apbūvēta zemesgabala nomu neslēdz 

nomas līgumu, iznomātājs būves īpašniekam, tiesiskajam 

valdītājam vai lietotājam nosūta maksāšanas paziņojumu 

vai rēķinu), neatkarīgi no tā, vai nomas līgums ir 

noslēgts vai nav,  būves lietotājiem tiks izsūtīti 

maksājumu paziņojumi – rēķini par apbūvēta ze-

mesgabala lietošanu. 

Par veļas mazgāšanas un dušas 

pakalpojumiem 

     Informēju, ka dušas un veļas mazgāšanas 

pakalpojums ar 2019.gada 1.novembri būs pie-

ejams pagastmājas telpās – bērnudārza 2.stāva 

telpā (blakus bibliotēkai). Šajās telpās tiks no-

drošinātas arī interešu pulciņu nodarbības –

aušana, šūšana, rokdarbi. 

Par objektu “Nagļu skola” 

     Jau ir pabeigti zemes mērniecības darbi un ie-

sniegti dokumenti ierakstīšanai Zemesgrāmatā.   

Tiklīdz īpašums “Nagļu skola” tiks reģistrēts Ze-

mesgrāmatā, tiks lemts: vai gatavot dokumentā-

ciju īpašuma nodošanai atsavināšanas vai nomas 

tiesību izsolei. 

          Par kārtību kapsētu teritorijā 

     Rūpējoties par kārtību kapsētu teritorijā, 

nereti nākas saskarties ar iedzīvotāju negod-

prātīgu attieksmi - mainot vecās kapu apmales 

un pieminekļus, tie tiek izmesti kapsētai piegu-

lošajā teritorijā. Lūgums turpmāk vecās kapu 

apmales un pieminekļus ierakt zemē turpat zem 

jaunās apmales vai pieminekļa vai sadrupināt un 

ierakt.  

Pārvaldes vadītāja Valentīna Puste 

Autoceļa Ļodāni-Aizpūre pārbūves 

darbi 
 

         Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) atbalstu kopš 2018.gada 

3.aprīļa ir uzsākta Rēzeknes novada pašvaldības 

projekta Nr.18-01-A00702-000013 “- novadā, 

4.kārta” īstenošana. Projekta mērķis ir uzlabot 

Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kva-

litāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sa-

sniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzī-

votājiem. Projekta ietvaros līdz 2020.gada 

1.augustam tiks veikta piecu Rēzeknes novada 

pašvaldības grants autoceļu pārbūve.   

Viens no šiem pieciem pašvaldības ceļiem 

ir Nagļu pagasta autoceļš Nr.7405 "Ļodāni – 

Aizpūre" (2,3 km posms ar sākumu pie autoceļa 

Nagļi-Varakļāni sabiedriskā transporta pieturas 

“Ļodāni”). Ceļa pārbūves darbus laikā no 

2019.gada 29.jūlija līdz 29.oktobrim veic vietējā 

būvfirma SIA “Vaivars”, kurš tika izvēlēts 

atkārtotā būvdarbu iepirkumā sakarā ar to, ka 

sākotnējais būvdarbu līgums ar būvfirmu SIA “E 

Būvvadība” tika lauzts objektīvu iemeslu dēļ.  

Uz 10.oktobri ir veikta jau lielāka daļa jeb 

aptuveni 80% no ceļa būvdarbiem un plānots 
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darbus pabeigt jau oktobrī. Pārbūvētais ceļa 

segums būs dolomīta šķembu maisījums. 

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 

28.08.2019. lēmumu Nr.01.3-11/19/400-e, pre-

cizētās projekta attiecināmās izmaksas tieši 

ceļam Ļodāni-Aizpūre ir 280 769,44 EUR, no 

kurām piešķirtais publiskais  ELFLA finan-

sējums ir 90%  un Rēzeknes novada pašvaldības 

līdzfinansējums – 10%.  

          Projekta vadītāja Brigita Arbidāne 
 

Nagļu pagasta  informācija  “Par 

decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā.” 

 2018.gada 18.oktobrī Rēzeknes novada 

domē tika  apstiprināti noteikumi “Par decentra-

lizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā.” 

Noteikumu mērķis ir organizēt decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvo-

tājiem , tas ir,  noteikt uzraudzību un kontroli ka-

nalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu at-

tīrīšanai, savākšanai un transportēšanai. Sekot, 

lai tiktu ievērotas uzraudzības un kontroles pra-

sības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību,  

nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu 

ilgtspējīgu izmantošanu.  

Saistošie noteikumi skar visas fiziskās un 

juridiskās personas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, kuru īpašumā  vai valdījumā ir decen-

tralizētās kanalizācijas sistēmas. Noteikumi ne-

attiecas uz pašvaldības administratīvajā te-

ritorijā esošajiem ciemiem, kuriem robežas nav 

iezīmētas pašvaldības teritorijas plānojumā. 

Tāpēc, lūdzam  visiem zemāk minēto īpašumu 

īpašniekiem ierasties pagasta pārvaldē pie liet-

vedes, lai veiktu reģistrāciju Rēzeknes novada 

pašvaldības decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

reģistrā.  

Īpašuma kadastra 
numurs 

Īpašuma nosaukums 

78740050143 Pumpuri, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050150 Gropiņas, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050139 Torņkalni, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050136 Rozītes, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050009 Līčupes, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050133 Silvas, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050038 Lejkrāces, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050104 Lozdaunieki, Nagļi, 
Nagļu pagasts 

78740050100 Vītoliņi, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050120 Maltupes, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050244 Morāni, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050240 Uplejas, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050033 Silvijas, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050414 Bebri, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050178 Gulbji ,Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050001 Mežuļi ,Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050332 Dreimaņi ,Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050053 Blūmi, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050200 Gaigalnīki, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050237 Oškalni, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050015 Pīlādži ,Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050008 Rubeņi ,Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050209 Meldri, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050218 Cīruļi, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050025 Kļavas ,Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050225 Strautiņi, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050187 Sīļi, Nagļi, Nagļu pagasts 

78740050177 Riekstiņi ,Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050179 Putni ,Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050274 Atpūtnieki, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

78740050172 Lintērces, Nagļi, Nagļu 
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pagasts 

78740050055 Katrīnas, Nagļi, Nagļu 
pagasts 

     Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri jau ir atsau-

kušies uz aicinājumu un sakārtojuši šo lietu. 

                                             Lietvede Lilija Čeire 

 

JAUNAS GRĀMATAS TEV, LASĪTĀJ ! 

„Šis mirklis ir viss, 

Kas mums pieder, 

Un tajā ir viss, 

Kā mums trūkst”, tā Guntars Račs dzejoļu grā-

matā „Mīlestība ir”. 

       Reizē ar pirmajām sniegpārslām un asajiem 

rudens vējiem jūsu vērtējumam tiek nodotas 32  

aizraujošas, emocionālas, piedzīvojumiem bagā-

tas grāmatas ar spoži iezīmētiem personāžiem. 

       Komentārus neprasa latviešu autoru izdotās 

jaunās grāmatas kā Egila Lukjanska„Kliedziens 

no debesīm ” 1.grāmata „Betelgeizes gaisma”,    

2.grāmata „Asaras debesīs”. 

       Gunas Rozes „Sadursme”, Lijas Brīdakas 

„Mūža noslēpums”, Aivara Kļavas triloģijas 

„Ceļš uz nezināmo zemi” 3.grāmata „Asinis 

uz dzintara”, Kārļa Kurzemnieka „Trīsreiz 

nogalināts”un„Mēmaiskliedziens”. 

     Sandras Švarcas „Klusumu meklējot” ir 

grāmata par ļaunumu un tā iemesliem, par to, cik 

svarīgs ir katrs mūsu solis, vārds, rīcība. Ingunas 

Dimantes „Komjaunietes pūra nauda”, Janas 

Veinbergas „Vēl viena diena”, Dainas Avotiņas 

„Soliņš pie Salacas”, Osvalda Zebra „Māra”, 

Annas Katras „Vietējā Stacija”, Karīnas Račko 

„Samaitātā”, un „Sasietā”ir stāsts par cilvēku 

mīlestību, varoņu likteņu pagriezieniem, savstar-

pējo sapratni vai arī nesapratni. 

       Tulkotās literatūras cienītājiem par Saman-

tas Dauningas  romānu „Mana jaukā sieva” 

kāda lasītāja dod padomu: „Ja šogad tu grasies 

lasīt tikai vienu grāmatu, izlasi romānu „Mana 

jaukā sieva”, bet Jūs noteikti ar baudu izlasīsiet 

arī Kristīnas Dodas „Mirušās meitenes skrē-

jiens”, Džefrija Ārčeva „Stiprāks par zobenu”, 

Jū  Nesbē „Makbets”, Džordžo Mojas „Jopro-

jām es”, Sāras Larkas „Cerība pasaules malā”, 

Paulīnes Petersas „Rubīnsarkanā istaba”. 

      Spriedzes detektīvromānu cienītājus uzrunās 

Ričarda Ingrema „Atskatīties rītdienā”, Ber-

nāra Miņjē „Nenodzēs gaismu”, Roberta Gal-

braita „Ļaunuma raža”, „Baltā nāve”, Ērika 

Aksla Sunda „Kraukļu meitene” varoņi. 

      Pārdomām, sevis pilnveidošanai noderēs kā 

rokasgrāmatas dzīvei Lornas Bērnes”Sirds lūg-

šanas” un Akvelīnas  Līvmanes „Tā teica Die-

viete”. 

    Novēlējums visiem, kam patīk iemest aci uz-

rakstītā vārdā: „Kaut jūsu dzīve būtu izsmalci-

nāta deja uz laika šķautnes, kā rasas lāsītes trīsas 

uz lapas galiņa”. Šo Rabindranata Tagores no-

vēlējumu un vēl daudzas citas dzīves gudrības 

atradīsiet vērtīgajā A. Līvmanes grāmatā. 

      Uz tikšanos bibliotēkā! 

                                                    Veronika Volka 

 

GRĀMATU SVĒTKI 

         23. augustā Nagļu pagasta bibliotēkas grā-

matmīļi devās uz astoņpadsmitajiem grāmatu 

svētkiem Stoļerovā. Bija ko dzirdēt, redzēt un 

darīt. 

        Lasītājiem bija iespēja tikties ar vairākiem 

autoriem, un šoreiz varēja paklausīties dzejnie-

ces, rakstnieces, publicistes, Triju Zvaigžņu 

ordeņa virsnieces Annas Rancānes, rakstnieces 

Māras Jakubovskas un gandrīz mūsu novad-

nieces, „Bites deja” autores  Ivetas Dimzules in-

teresantajos stāstījumos. 

     Grāmatu svētku programma piedāvāja grā-

matas ar atlaidi, kā  arī radošās darbnīcas, spor-

tiskas aktivitātes bērniem, jauniešiem, varēja pa-

klausīties kapelas „Dziga” skanīgo koncertu.     

Laimīgās lozes īpašnieki tika pie grāmatām. Ka-

mēr vēl rīko šos svētkus Grāmatai, tikmēr ir jā-

piedalās, jo nekad neesam atgriezušies neap-

mierināti. Paldies dalībniekiem, svētku rīkotā-

jiem, atbalstītājiem! 

                                       Bibliotekāre Veronika 

 
 Sveicam ar bērniņu dzimšanu! 
Lai Dieva rokas ceļas svētījot 

Pār bērniņu, kas sācis ceļu savu, 

Lai darba tikumu un gudrību tam dod, 

Lai viņa bērnība kā ziedu pilna pļava! 

              Ar dēliņa Kristapa dzimšanu sveicam 

Annu un Andri Grišānus! 

 Ar dēliņa Artura dzimšanu sveicam 

Lieni un Gunāru Brenčus! 

 

 

   Pateicība visiem labiem ļaudīm! 
     Līdz ar pēdējiem dzērvju kāšiem un zelta ru-

dens lidojošām lapām rit arī cilvēka mūžs. Jau-

najai paaudzei tas rit uz jaunu pavasari un 

nākamām vasarām, bet senioriem tas rit uz saul-

rieta pusi.  
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     Kāds gudrais reiz ir teicis:”Laiks ir vēlāks, 

nekā mēs domājam”. Cilvēkam esot lemts šai 

saulē dzīvot vien 70 gadus, bet, ja vairāk, tad tā 

ir  Dieva dāvana. Dāsna dāvana. 

     Arī man Dievs ir dāvājis jau 80 skaistus pa-

vasarus, saulainas vasaras un zeltainus rudeņus. 

Pateicība Dievam. 

     Gribu  pasacīt paldies visiem cilvēkiem, kas 

man sagādāja skaistus mirkļus, atskatoties uz 80 

nodzīvotajiem gadiem. 

     Paldies pagasta kultūras dzīves vadītājai An-

niņai, kura mani iedvesmoja sarīkot mana vaļas-

prieka izstādi. Liels paldies „Rītavas” meitenēm 

un vadītājai Marijai Tjušai, kura mums iemācīja 

aušanas mākslu un vēl daudzus dažādus rok-

darbus. 

     Paldies pagasta pārvaldes vadītājai Valentīnai 

Pustei par atbalstu. Paldies māksliniekam Andre-

jam Mālniekam par izstādes iekārtošanu. 

     Sirsnīgs paldies „Skreines” meitenēm un an-

sambļa „Trio Rondo” dziedātājām – Dacei Sti-

kānei, Līgai Salmanei un Anitai Mičulei. Liela 

pateicība duetam  - Uldim un Anitai Mičuļiem 

par skanīgo muzicēšanu. 

     Saku lielu un mīļu paldies visiem, visiem, kas 

atnāca uz šo pasākumu: gan Nagļu ļaudīm, gan 

viesiem no tālākiem ciemiem – Marijai Kančai 

no Ļodāniem, Janīnai no Meirāniem un citiem. 

     Pateicība Arvīdam Zepam par pasākuma ie-

mūžināšanu fotogrāfijās. Paldies Volku un Siliņu 

ģimenēm par saldā medus podiem. Ceru, ka tie 

stiprinās mani, lai es moži pieveiktu vēl kādu 

desmitgadi. 

                    Pateicībā un jūs visus mīlot – Otīlija 

 

          Par senioru saietu 
     Šogad 3. Rēzeknes novada senioru klubu sa-

lidojums notika mūsu tautas namā. Ieradās ele-

gantas dāmas un omulīgi kungi no 7 klubiņiem. 

Mums par pārsteigumu – daži Nagļos bija pirmo 

reizi. 

     Jau ienākot foajē telpā, ciemiņu acis priecēja 

Otīlijas Spridzānes austo gleznu un Marijas 

Kunčerovas adījumu un tamborējumu klāsts, bet 

svecīšu nemierīgās, vilinošās liesmiņas vedināja 

visus uz svinību zāli. Tur atkal bagātīgā klāstā 

mūsu nenogurstošās un vienmēr radošu ideju 

bagātās Otīlijas audumi – gan paklāji, gan sienas 

dekori, arī gleznas. Savukārt jaunību atcerēties 

vedināja grezni klātā „gulta” ar Paulīnas Zvaig-

znes darinātajiem smalkajiem izšuvumiem un 

rišeljē. 

     Par to, kā tagad Nagļos darbojas mūsu senio-

ri, visiem ievadrunā spilgti pastāstīja Paulīna 

Zvaigzne. Ļoti iepriecināja pagasta pārvaldnie-

ces Valentīnas Pustes uzmundrinošie un iedves-

mojošie vārdi. 

     Koncerta daļā priekšnesumos mijās viesu de-

jas un dziesmas ar mūsu Anitas un Ulda, „Trio 

Rondo” un „Skreines” priekšnesumiem. 

     Patīkams brīdis – savstarpējā apsveikšana un 

dāvanas. 

     Visiem patika lielā izdancošanās, ko vadīja 

Veremu deju skolotāja Olga Deksne. Viegla, 

gracioza izkustēšanās noderēja ikvienam. 

     Cienastā viesiem tika mūsu izcilo cepēju Na-

tālijas Stikānes, Paulīnas Zvaigznes un Marijas 

Vasiļevskas supergaršīgās lauku tortes. 

     Jautrā deju mūzika visām gaumēm bija no 

Preiļiem. 

     Atziņa pēc svētkiem – vienmēr var arī la-

bāk... Bet, cienījamie seniori, ņemiet par labu. 

Aicinu visus turpmāk čaklāk piedalīties un ne-

skopoties ar idejām!  

                    Nagļu senioru kopas vadītāja Pārsla 

 

Aizzibēja vasariņa... 
     Jāņa diena šovasar Nagļu draudzē bija tik 

skaista kā varbūt pirms gadiem piecdesmit, kad 

ļaužu bija pilna baznīca. 

     Paldies tēvam Rinaldam, ka tieši uz Nagļiem 

ielūdza Lietuvas svētceļnieku grupu. Izrādījās, 

ka grupa ir liela – ap 70 ticīgo, kas attraucās no 

Viļņas lepnā divstāvīgā autobusā. Sākumā ne-

daudz mulsām – viņiem taču cita valoda, bet 

skaisto svēto Misi, ko celebrēja četri priesteri, 

pilnībā saprata un izbaudīja visi.  

 
     Apņēma ārkārtīgi pacilājoša sajūta, redzot tik 

pilnu dievnamu ar ļaudīm. Smaidot uzlūkoju 

Jāņa Kristītāja svētbildi – cik viņš bija pārsteigts 

un laimīgs! Laimīgs par kuplo ticīgo pulku. Gan 

jaunieši, gan vecāki ļaudis, gan ļaudis ratiņ-

krēslos – visiem plaukstas un sirdis lūgšanās 
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tiecas pie Dieva: dāvā, Kungs, mieru starp 

tautām, dāvā, Kungs, veselību, dāvā, Kungs, lai 

ļaudis  dzīvo kristiešu cienīgu dzīvi... 

 
     Skaitot tēvreizi katram savā valodā, tā izska-

nēja tik skaista, tik varena... Un es sajutos tik 

neparasti viegli, kā toreiz augustā Aglonā, kad, 

svētīdams tautu, garām pabrauca pāvests Fran-

cisks. Un nodomāju, lūk, tāda svētlaime laikam 

būs tikai debesīs. Vien, Dieviņ, apgaismo prātu 

un palīdzi nodzīvot mūžu tā, lai Tavas debesis 

nepazaudētu... 

     Un mūzika! Nagļu baznīcu piepildīja tikpat 

kā eņģeļu balsis: pateicība solistei Elīnai Spri-

dzānei! Spēlēja jaunais talantīgais mūziķis Edijs 

Strušels. 

     Kad Lietuvas viesi taujāja, vai kāda operas 

soliste dziedāja, Otīlija lepni attrauca – nē! Tā 

mana mazmeita! 

     Pēc dievkalpojuma visi tika laipni aicināti 

skolas telpās, kur jau gaidīja klāti gari galdi. 

Nagļu saimnieces bija sacepušas gardus pīrāgus, 

tēvs Rinalds bija sarūpējis uzkodas. Pie skolas 

skvērā uz āra pavarda lielā katlā līksmi bur-

buļoja smeķīga zivju zupa, kuras pietika gan 

viesiem, gan pašiem. 

     Svētceļnieki bija patīkami pārsteigti par laip-

no un dāsno uzņemšanu tik nelielā attālā lauku 

draudzē. No visas sirds viņi mums pateicās un 

ielūdza svētceļojumā uz Viļņu. 

 
     Kā vienmēr spilgtākais un gaidītākais vasaras 

brīdis Nagļos – Zvejnieksvētki. Šovasar tie bija 

īpaši – visas Dricānu apvienības svētki.  

      Mani atmiņās bieži priecē lielā skatuve, 

krāsainie priekšnesumi, un, protams, grandiozā 

zaļumballe ar lustīgo mūziku. 

     Kāda mēroga svētkus svinēsim 2020.gadā, tas 

vēl nav īsti izlemts. Bet priecē fakts, ka tik 

daudz laba un skaista tika paveikts, gaidot šīs 

vasaras lielo notikumu. 

     Ar kritisku aci tika aplūkots sporta laukums – 

aizvākti šķībie betona bluķi, nokrāsotas metāla 

konstrukcijas, nobetonēta grīda sportlaukuma 

nelielajai skatuvītei un vēl milzums citu darbu. 

     „Cepuri nost mūsu priekšnieces priekšā!” 

apgalvoja vīri, slavēdami tilta margu sakopšanu. 

     Protams, vieglāk būtu paskaidrot, ka tilts 

pieder ceļu daļai, bet naudu šie nedod, tātad – 

nekā. Bet Valentīna Puste ir cīnītāja:”Nu ko! 

Tiksim paši galā!” Un tika arī.  

     Sievas mēļoja – nepaspēs gan, kas to rūsu 

notīrīs. Rau, klāt busiņš ar Gaigalavas strād-

niekiem! Un darbs tika paveikts. Krāsas nav? 

Paldies Stikānu ģimenei par palīdzību! Atradās 

gan krāsa, gan krāsotāji. 

     Savukārt es sajūsminos par to, ka beidzot tika 

iestiklots logs centra graustam – bijušajam rūp-

niecības preču veikalam. Gadu gadiem izdauzītā 

loga acs nebūt nedaiļoja centra seju. 

     Kā jau katru gadu, arī šoreiz tik daudzi ie-

dzīvotāji kaldināja svētkus gan ar savu darbu, 

gan ar sponsorēšanu. Prieks un lepnums par sava 

pagasta ļaudīm! Prieks un lepnums sirdī ielija arī 

tad, kad novada domē dzirdēju labus, atzinīgus 

vārdus par Zvejniekdienu Nagļos. Vien pats 

lielākais mīnuss mūsu svētkos – nevienas zivs 

pārdošanā! Vien kotletes, vistas un šašliki. Bet 

karpas! Kur bija slavenās Nagļu žāvētās karpas? 

 
     Augustā mūsu Otīlija ļaudis iepriecināja ar 

savu personālizstādi – austas gleznas, austas 

grīdcelītes, austas somas. 

   
     Kāda krāsu simfonija katrā darbā! Kāds 

labestības starojums! Paldies Otīlijai un lai 
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spēks, enerģija, veselība un skaistu sapņu piepil-

dījums! 

 
     Augustā Nagļu TN svinējām Bērnības svēt-

kus. Šogad svētku šūpolēs kūmas izšūpoja 7 

mazos gaviļniekus: Aneti Kokoreviču, Līgu Da-

kuli, Laumu Zvejsalnieci, Evu Stikāni, Jāni 

Zvejsalnieku, Dāvi Osi un Evertu Osi. 

 
     Reizē sirsnīgu, reizē lustīgu programmu bēr-

niem vadīja smaidīga kamenīte – Laura Ābola. 

Bet muzikālā apmetnī svētkus skaisti ietērpa 

Anita un Uldis Mičuļi. 

 

 

 
Sveicam rudens jubilārus! 
Tavs spēks ir tavos sapņos 

Un tavās cerībās, 

Tas ir, ko nevar nopirkt 

Vai laimēt derībās. 

      Tas ir, kas tevi sargās 

      Un pacels debesīs, 

      Tavs spēks ir tavos sapņos, 

      Kas tevi piepildīs. 

                            /G. Račs/ 

  

Guntars Zeps  16.09. 

Aina Rēze  18.09. 

Andris Grišāns 18.09. 

Jeronims Orenīts 26.09. 

Gints Ķezbers  27.09. 

Anna Lucijanova 03.10. 

Mārtiņš Volks  09.10. 

Aldis Zvejsalnieks 15.10. 

Anita Mičule  16.10. 

Ilga Juste  26.10. 

Stefānija Macāne 27.10. 

Leontīna Lūse  31.10. 

Silvija Makovska 01.11. 

Andrejs Kupčs 13.11. 

Ginta Kalvāne  16.11. 

Pēteris Zvejsalnieks 23.11. 

Roberts Reblis 28.11. 

 

 

    Ak, pasaulīte... 
     Tik skaļi bum, bum, bum! - vēl nebija dzir-

dēti. Pat baznīcā ļoti grūti bija gremdēties dziļā 

lūgšanā trako blīkšķu dēļ. 

     Jā, zivis ir dārgas, tās jāsargā. Bet vai to saso-

dīto jūras kraukļu dēļ visiem Nagļiem tik ilgstoši 

ir jādzīvo zalves skaņās? Manuprāt, ir jāmeklē 

risinājumi. To trako šāvēju varbūt varētu ieriktēt 

klusāk vai tālāk no apdzīvotām vietām. Citādi, 

pašiem negribot, nemitīgi jādomā par Donbasu, 

Sīriju vai Ādažu poligonu. Kara atblāzmas no-

mācošā noskaņa nudien nav veselīga. 

 ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
     Ļaužu pagastā nav daudz, tāpēc mēs jūtamies 

kā viena saime. Priecājamies, kad atkal kāds ma-

zulītis piedzimis pagastā, sērojam, kad uzzinām, 

ka atkal kāds cilvēks nomiris. 

     Prieks un lepnums, kad uzzinām par kāda la-

biem darbiem vai panākumiem. Kauns un sarūg-

tinājums nospiež plecus, kad uzzinām, ja kāds 

sitis (!) otram cilvēkam. 

     Katra diena atnes ko jaunu. Prieks mijas ar 

sāpēm. Ak, kā gribētos, lai gaišo un svētīgo 

mirkļu būtu vairāk!  

     Rudens tumsa vakaros tagad šķietas tik bieza, 

ka lukturīši knapi spēj to šķelt ar savu gaismas 

staru. Bet jau pavisam drīz atlidos baltās snieg-

pārslas un baltie mīļie Ziemassvētki... 

    Anna 
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Ir atkal novembra vidus, 

Un laiku pieminām mēs, 

Kad cauri tumsai, pret rītu 

Bij’piedzimt Latvijai lemts. 

 

 

 
 
 

 

 

Latvijas Republikas  

neatkarības proklamēšanas 

101.gadadienu 

 svinēsim Nagļu tautas namā 

18.novembrī plkst.18.00 
 

Programmā: pagasta aktīvāko iedzīvotāju 

sumināšana, tautas nama pašdarbības ko-

lektīvu koncerts. 

    Pēc koncerta – svētku  vakars pie galdi-

ņiem ar groziņiem. 

        Spēlēs Lauris Neilands. 

 

 

 

 

23.novembrī plkst.18.00 

  Nagļu TN 

skaistu koncertu sniegs 

    Ļaudonas pagasta jauktais 

koris „Lai top!” 
            Diriģents: Jānis Trūps 

       Laipni lūdzam! 

 
 

30.novembrī  

plkst. 19.00 Nagļu TN 

vokālā ansambļa  

„Trio Rondo” 

10 gadu jubilejas 

koncerts! 
Visi laipni gaidīti! 

 

  

Pieminam dvēselītes...     
Uz tava kapa uguntiņu dedzu, 

 Lai zemes gultu kaut uz mirkli sildīt spētu... 

        Pagasta kapsētas iemirdzējās siltās liesmi-

ņās – svecīšu vakaru laiks. Pāri priežu galotnēm 

debesīs lēnām uzvijās sirsnīgas lūgšanas par sa-

viem mīļajiem, kas nu mierā dus... 

     Nagļu sievas katrreiz velta īpašu lūgsnu par 

visiem tiem ļaudīm, kurus no mūsu pagasta 

Dievs pasaucis savā valstībā kopš pērnā gada 

svecīšu vakara. 

     Šoreiz aizlūdzām par Jāni Mozmaču, Edgaru 

Spridzānu, Ainu Biksi, Vladislavu Mežuli, Leo-

nu Kolesnikovu un Līgu Mozais. 

     Smaga asara aizmiglo acis, aizlūst balss, vien 

lūpas klusi čukst paldies... Paldies, mīļie, par vi-

su labo un skaisto, kas kopā piedzīvots. Mēs jūs 

jūtam tuvu līdzās – mūsu gaišajās domās, mūsu 

atmiņās, mūsu lūgšanās... 

                                              Anna 

 Līdzjūtības  
Vai tie mākoņi piekusuši, 

Vai Tu aiz mākoņiem, māt? 

Varbūt dievkoka tumšzaļā zarā 

Vēl ar Tevi var parunāt... 

    /S. Kaldupe/ 

 Mūža mierā aizgājuši: 

Līga Mozais (dz. 1969.g.), 

Matilde Spridzāne (dz. 1933.g.). 

 Mūžīgo mieru dāvā viņām, Kungs... 

  

Avīzes redaktore: Anna Baleiša 

Datorsalikums: Margarita Popadjuka 


