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Par Jāņa Kristītāja svētkiem 

     Ak, cik īpaši Nagļu baznīcā šogad būs svētā 

Jāņa Kristītāja svētki! Jāņa dienā pie mums uz 

svēto Misi kopā ar priesteri Rinaldu atbrauks 

svētceļnieku grupa no Lietuvas. Cik svētais Jānis 

būs laimīgs, redzot pilnu baznīcu ļaužu savos 

lielajos svētkos! 

     Svētceļotāji pie mums ilgi neuzkavēsies, vien 

nedaudz pabūs ar draudzi pie neliela kopīga 

svētku mielasta un tad steigsies tālāk uz Viļānu 

baznīcu. 

     Nu draudzes rosīgākajam rūķim Otīlijai rūpju 

gana, lai viesus uzņemtu godam.  

     Cienījamā draudze! Nāksim Otīlijai talkā, pa-

līdzēsim, cik nu kurš spēsim. Svētki būs lieliski! 

Vēl lūgums draudzei Jāņa dienā sanākt kuplā 

skaitā, lai izdotos skaista, grezna procesija par 

godu Jānim Kristītājam, jo viņam ir veltīta mūsu 

baznīca.  

 

    Kas jauns pagastā?       
     Nu jau pusgads apkārt, kopš mūsu pagastu 

vada Valentīna Puste. Kādas atziņas un pārdo-

mas radušās šai tik saspringtajā darbā – to lūdzu 

pastāstīt pašai Valentīnai. 

     - Mans viedoklis ir tāds, ka katrā pagastā 

vajag savu pārvaldes vadītāju. Īsāk sakot – savā 

sētā viens saimnieks! Taču, ja priekšniecība ir 

lēmusi citādi, daudzviet nākas apvienot darbu di-

vos pagastos.  

     Būt pārvaldes vadītājam nav tik vienkārši kā 

izskatās. Dažnedažādu problēmu gūzma jārisina 

ik dienu. Atzīšos, ka sākums bija grūts. Ļoti 

grūts. Darbu sakrājies vesels kalns. Bet katra lie-

ta, lai to labi veiktu, prasa laiku. Nebija iepazīti 

ne darbinieki, ne iedzīvotāji. 

     Ja nav labas sadarbības ar pagasta darbinie-

kiem vai iedzīvotājiem, par kvalitatīvu darbu ne-

var būt ne runas. Tāpēc es esmu ļoti pateicīga 

Nagļu pagasta darbiniekiem, iedzīvotāju konsul-

tatīvajai padomei un iedzīvotājiem par atbalstu, 

atsaucību, palīdzību. Esmu patīkami pārsteigta, 

ka tik daudzi cilvēki ir pretimnākoši, ar pozitīvu 

skatījumu nākotnē. 

     Uzskatu, ka man ir jāvada veseli trīs pagasti – 

Gaigalava, Nagļi un Vecstrūžāni. Darba apjoms 

ir liels, jāstrādā ļoti daudz. Bet es esmu atnākusi  

strādāt, man ir uzlikts liels pienākums, tāpēc 

cenšos no visas sirds. 

     Agrāk nekad nebiju priekšniece, vienmēr kā 

padotais darbinieks, tāpēc nav viegli būt stingrai 

un prasīgai. Bet ir jāprasa no katra darbinieka 

disciplīnu, piemēram, darba laika ievērošanu. 

     Risinot problēmas, vienmēr esmu centusies 

neaizskart cilvēku ar skarbu vārdu. Gribas, lai no 

mana kabineta katrs aizietu apmierināts. Man tas 

dod enerģiju, ja cilvēks no manis aiziet pozitīvā 

noskaņā. 
   Nagļu pagastam gada sākumā bija tukšs 

konts bankā. Pat parādos bijām. Pašreiz vairs ne-

kādu parādu nav. Pie tik maza budžeta naudas 

aprite ir ļoti stingri jākontrolē. Pirms apstiprinu, 

katru rēķinu rūpīgi izskatu. Un tikai pēc grā-

matveža akcepta maksājums tiek veikts. 

     Tikko sāku strādāt, jau liels pasākums Nagļos 

jāorganizē – visas Dricānu apvienības svētki. Ar 

prieku jāatzīst, ka atkal esmu patīkami pārsteig-

ta, cik Nagļos ir enerģiski, aktīvi un radošu izdo-

mu bagāti cilvēki. Nāk talkā ar daudzām intere-

santām idejām. Īpašs prieks par pagasta jauniešu 

entuziasmu. Ticu, ka mums, saliedēti strādājot, 

izdosies skaisti svētki. 

     Ļoti gribēju jau šogad sākt remontēt tautas 

nama otrā stāva telpas, taču nekas nesanāca. Lai 

caur LEADER programmu dabūtu finansējumu 

telpu remontam, tāme ir jāsastāda profesionālam 

būvniekam. Diemžēl mums nebija cilvēka, kas 

to īsā laikā veiktu. Vēl ļoti liels darbs – jāveic arī 

elektroinstalācijas atjaunošana, jo nav itin nekā-

das jēgas kosmētiskajam remontam, kamēr ne-

būs kārtībā elektrības lietas. Šinī jomā darbs būs 

pagasta elektriķim. 

     Vēl svarīgs nosacījums: lai projekts veiks-

mīgi realizētos, ir stingri jāsaplāno, kādam nolū-

kam katra telpa tiks izmantota. Viss tas ir pavei-

cams, vien ļoti jāpacenšas. Domāju, ka nākošajā 

gadā projekts jāraksta noteikti. 

     Tuvākajā laikā ir jāsaved kārtībā pagasta 

asenizācijas mašīna (kanalizācijas tīrošā), lai tā 

varētu iziet tehnisko apskati.  

     Lai tiktu pie naudas, nodevām metāllūžņus, 

par tiem saņēmām 600 eiro. No šīs naudas 127 

eiro samaksājām CSDD par asenizācijas auto 

reģistrēšanu. Vēl jāpērk rezerves daļas un sešas 

riepas. Kopumā tas izmaksās vismaz 800 eiro. 

     Kad auto izies tehnisko apskati, tad ar to 

sniegsim maksas pakalpojumus gan privātperso-
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nām, gan pa visu apvienību. Ar iepelnīto segsim 

izdevumus, tātad ieguldītie līdzekļi atmaksāsies. 

     Ciemiņus Zvejnieku svētkos gaidām ļoti, taču 

slūžas izskatās briesmīgas. Runāju ar atbildīga-

jiem dienestiem, taču neviens nesola nokrāsot 

tilta margas. Uzskatu, ka tas ir jāveic obligāti, tā-

pēc meklēšu risinājumus, lai Nagļu centrs būtu 

pievilcīgs. 

     Prieks, ka pagastā turpinās iesāktās tradīcijas, 

piemēram, 4. maijā turpinājāt iekopt zaļo zonu 

pie tautas nama. Es pati visos pasākumos diem-

žēl nevaru pagūt. 

     Sirsnīgs paldies visiem, kuri strādājāt lielajā 

talkā! Biju patīkami pārsteigta par Ļodānu ciema 

cilvēkiem – tik kuplā pulkā sanākuši! Malači! 

Strādāja ļoti aktīvi – raka, tīrīja pie bijušā 

veikala un pamatskolas. Tur ļodāniešiem būšot 

lielisks Līgo svētku placis. Lai jums skanīgi un 

lustīgi Līgo svētki! 

     Arī Īdeņā dzīvo draudzīgi ļaudis – plecu pie 

pleca strādājot, daudz atkritumu savāca. Prieks, 

ka darbā iesaistās jaunieši, bērni. Macānu ģime-

ne visiem talciniekiem esot “uzsaukusi” zupu. 

Cik jauki!  

     Savukārt centra ļaudis uzkopa Kundziņkalnu, 

pussaliņu, upmalas. Uzposām arī teritoriju pie 

pagastmājas. Vēlreiz liels, liels paldies visiem 

par darbu!  

     Protams, visu plašāko apkārtni nav iespējams 

vienā dienā sakopt. Pamazām vien, ar algoto 

strādnieku darbu viss notiek uz labu. Nagļi ir 

skaists pagasts. Bet daudziem vieglāk un ērtāk ir 

visu nopelt, kritizēt, nekā pašiem nākt un strādāt, 

lai savs pagasts būtu vēl sakoptāks, vēl skais-

tāks. 

     Priecē, ka vairākās lauku mājās ir atgriezušies 

ļaudis – redzama rosība, iekopta apkārtne. Lai 

katrai jaunajai saimei izdodas viss iecerētais! 

     Pagastā notika izsole nekustamajam īpašu-

mam “Pirmais dambis”. Priekšroka tika dota 

tiem, kam tur jau ir ”piegulošās zemes”. Izsolei 

pieteicās tikai viens pretendents – SIA VLA-

KON. Viņi arī ieguva nomas tiesības par noso-

līto maksu – 250 eiro gadā. 

     Par Vides fonda finansējumu šogad nopirkām 

ļoti noderīgu lietu – zāles pļaujamo traktorīti. 

Cena ap 3300 eiro. Tas ļoti atvieglo pagasta 

strādnieku darbu, jo ir taču tik prāvas teritorijas, 

kas vasarā vairākkārt jāappļauj.  
  Sākumā uz darbu Nagļos braucu ar bažām – 

kā būs strādāt kaimiņu pagastā? Nu godīgi varu 

atzīt, ka uz Nagļiem braucu ar prieku. Jo vairāk 

iepazīstu nagleniešus, jo vairāk iemīlu Nagļus.   

   Līdz šim izjust Nagļu dzīvi man nebija va-

jadzības. Prātā nāk vienīgi siltas atmiņas no jau-

nības laikiem, kad mēs, Gaigalavas jaunkundzes, 

kājām mērojām paprāvo ceļa gabalu uz tolaik tik 

populārajām un patiesi jaukajām Nagļu bal-

lēm… 

     Gribas novēlēt visiem skaistu, ražīgu vasaru, 

prieka pilnus, interesantus Zvejnieku svētkus. 

Lai kopā draudzīgi strādājot, pagasta dzīve 

straujāk virzās pa attīstības ceļu. Ļaužu attiecī-

bās lai valda cieņa, sirsnība un labestība. 

 

  Cik naudas pagastam šogad? 
   Pamatbudžeta izdevumi kopā: 190 356 eiro. 

           Kā nauda sadalīta? 

Nagļu pagasta pārvalde – 19 793 eiro. 

Komunālā saimniecība – 69 724 eiro. 

Bērnudārzs – 21 058 eiro. 

Tautas nams – 30 514 eiro. 

Bibliotēka – 9297 eiro. 

Feldšeru punkts – 6685 eiro. 

Sporta pasākumi – 3747 eiro. 

Skolas telpas – 4989 eiro. 

Skolēnu pārvadājumi – 6692 eiro. 

Aizņēmuma atmaksa – 13 164 eiro.  

 

Pagastā jauna lietvede 
     Nagļu pagasta pārvaldē ar 1. jūniju par lietve-

di strādā Lilija Čeire. Kur palikusi Iveta Reble? 

Viņa ir aizgājusi uz labāk atalgotu darbu, strādā 

par bāriņtiesas locekli vairākos pagastos. Patie-

sībā Iveta no mums nav aizgājusi pavisam, jo, 

tāpat kā līdz šim, kā bāriņtiesas darbiniece strā-

dās arī Nagļos. 

 

Ciemošanās “Stikānos” 
     Sekojot Daces Stikānes  laipnajam 

uzaicinājumam, mēs, neliela ziņkārīgo grupiņa, 

vienā jaukā maija dienā ieradāmies aplūkot 

jauno viesu māju “Stikāni”. 

     Pārbraucot romantisko tiltiņu, nokļuvām put-

nu dziesmu pieskandētā vietā: uzkalniņā pakā-

pusies Veronikas mājiņa nu pilnībā pārvērtusies 

– jauna, stalta, eleganta. Tai apkārt šalc vecie 

oši, ozoli, liepas. Pilnos ziedos san ābeles un 

kastaņ-koks. 

     Sētsvidū mūs sagaidīja gide Ilze ar aizrau-

jošiem stāstiem par putniem, arī par to, kā vecos 

kokus saudzīgi saglabājuši, jo to dobumos mīt 

daudz dažādu putnu. Tad Dace mūs ieaicināja 

kinozālē, kur uz lielā ekrāna parādīja mājas 
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pārtapšanas procesu fotomirkļos, tos papildinot 

ar interesantu stāstu. Savukārt par putniem stāstīt 

lūdza gidei Ilzei.  

     Mums radās iespaids, ka nav tāda putna, kurš 

nedzīvotu “Stikānu” parkā vai tuvējā dīķī. Un 

tos visus Ilze ļoti labi pazīst . 

     Ieejot mājā, mūs laipni sagaidīja Aigars un 

vedināja aplūkot telpas. Izgājām cauri hallei, ap-

skatījām ērtos, glītos, gaumīgi iekārtotos viesu 

numuriņus. 

     “Meža pīle”, “Vālodze”, “Mazais dumpis”, 

“Zivju ērglis” – šādi vārdi doti istabiņām un  at-

tiecīgo putnu krāsas dominē sienu apdarē. 

     Kāpām atkal lejā un sēdāmies pie lielā galda. 

Pavāre Spridzānu Ruta cienāja ar sieru un tikko 

izceptu “spēka pīrāgu”. Malkojot labu vīnu, 

šķetinājām atmiņu kamolīti. Sirsnīgas sarunas 

vijās arī par tiem laikiem, kad te vēl dzīvoja arī 

ļoti viesmīlīgi saimnieki - Stikānu Pēteris ar Ve-

roniku… 

     Mīļie Dace un Aigar! Jums ir apbrīnojams 

talants piesaistīt īstos meistarus, lai kopīgiem 

spēkiem piepildītu iecerētos sapņus. Jo, skaties 

uz kuru pusi gribi – visur smuki! 

     Lai jūsu labie darbi izdodas vienmēr! Mums 

ļoti patika. 

                                                        Pārsla 

      Mūsu “Ilūzijai” – 15! 
     Skaistu, skanīgu un greznu jubilejas balli gan 

sev, gan visam kuplajam ciemiņu pulkam uzbūra 

“Ilūzijas” meitenes. 

     Jau 15 gadu gopā dziedāts! Kopā smiets, arī 

skumts…Kas to var saskaitīt, cik dziesmu iz-

dziedāts gan savā klubā, gan ciemos. Kas to var 

saskaitīt, cik garu mēģinājuma stundu klubā 

aizvadīts. Bet viņas bez dziesmas nu nekādi. Jo 

dziedātprieks sauc draudzīgā pulkā. Dziesma 

ļauj dvēselei pacelties pāri ikdienas rūpestiem. 

Dziesma palīdz noticēt un piepildīt kādu skaistu 

sapni… 

     Lai dziedātu vēl daudz un ilgi – to katrs 

novēlēja “Ilūzijai”. Un vēl – lai “Ilūzijas” 20 ga-

du jubileja būtu tikpat skanīga un lustīga! 

Visādas ziņas 
     Jau kopš novembra mūsu tautas nama lielo 

zāli grezno Otīlijas Spridzānes gobelēni, kurus 

viņa noaudusi par godu Latvijas simtgadei. 

     Mēs sakām lielu paldies Otīlijai, ka ar savām 

brīnišķīgajām austajām gleznām māca mums vēl 

spilgtāk saskatīt un izjust savas dzimtās zemes 

dabas daili. Lolojam arī cerību, ka šovasar Otīli-

ja mūs priecēs ar savu darbu personālizstādi tau-

tas namā. 

 
     8.martā mūs priecēja dziedošā Igauņu ģimene 

no Gaigalavas. Brīnišķīgs koncerts! Tik latvis-

kas, tik sirsnīgas, tik mīļas dziesmas… 

     Liels paldies koncerta sponsoram Aigaram 

Stikānam! Pateicoties Aigara dāsnumam, jau tre-

šo gadu Sieviešu dienā mums visiem kā skaista 

dāvana tiek kāds labs koncerts vai izrāde. 

 
     Mūsu “Pipareņš”, lai arī vairs nav pilnā sa-

stāvā, turas braši. Lustīgi nodanco ne vien savā 

klubā, bet arī citos pagastos. 

     Šopavasar “Pipareņš” ar savu jestro dejas soli 

priecēja ļaudis Bērzpilī un Dricānos. Bet, raženi 

dancojot, ātri vien nodilst kurpītes, tāpēc kolek-

tīva vadītāja Laura Ābola dikti nopūlējās pie 

projekta, lai dejotāji tiktu gan pie jauniem apa-

viem, gan pie savādākiem tērpiem. Vai labā ie-

cere tiks atbalstīta? To rādīs laiks. 

 
     19.martā Rēzeknes novads svin Uzņēmēju 

dienu, kad tiek godināti ļaudis, kas ar savu lielo 

darbu ceļ godā gan savu pagastu, gan savu no-

vadu. 

     Šoreiz uz lielajiem svētkiem tika ielūgtas 

tikai trīs ģimenes no katra pagasta, jo vietu 

skaits bija ierobežots. No mūsu pagasta ielū-

gumus saņēma Inese un Viktors Zalužinski, Ruta 

un Jāzeps Brenči un Rozālija Mežatuča un Vitā-

lijs Čevers. 

     Rozālija tika apbalvota nominācijā Gada uz-

ņēmums – novada vietējās identitātes produkts. 

Z/s “Rekļasola” audzē ārstniecības augus un ga-

tavo zāļu tējas. Rekļasola atrodas tālu no liel-

ceļiem un rūpnīcām, tāpēc ievāktie augi patie-

šām ir tīri no kaitīgiem piesārņojumiem. 

     Pie Rozālijas uz tējas ražotni brauc ekskur-

santi no malu malām, bet daudzi pašu ļaudis vēl 

nav pabijuši un nav redzējuši, cik sarežģīti top, 

piemēram, fermentētā ugunspuķes tēja. 

     Taču svētkus ir pelnījuši itin visi pagasta čak-

lie darba rūķi! Tā lēma Dace un Aigars Stikāni, 
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tāpēc savā jaunajā viesu namā “Stikāni” uz sirs-

nīgu vakarēšanu ielūdza tos darbīgos ļaudis, kuri  

šoreiz uz novada rīkotajiem svētkiem netika. 

     Tik cēls un apsveicams žests no mūsu pagasta 

lielākajiem uzņēmējiem – Daces un Aigara Sti-

kāniem! 

 
     Pa mazumiņam vien, pa drusciņai vien ik 

pavasari 4.maijā tiek iekoptas un papildinātas 

puķu un dekoratīvo kociņu dobes pie tautas 

nama. Vēl jau viss stādītais tikai iesākuma sta-

dijā, bet pēc pāris gadiem te būs pārsteidzoši 

burvīgas ainavas. Būs rožu skvērs, būs ceriņu 

aleja. Neizsīks ne puķu upe, ne dāliju ezeriņš. 

     Kam par to jāsaka paldies? Jums, mīļie nag-

lenieši, kuri čakli jo čakli strādājat ik gadu 

4.maija talkā. Neviens cits mūsu pagasta centru 

nenāks labiekārtot kā tikai mēs paši. Tāpēc liels 

paldies visiem, kuri atnācāt talkā! 

     Vēlreiz paldies darbu vadītājām – Elzai Ze-

pai, Pārslai Kunčarovai un Valentīnai Taukulei. 

Ar mīlestību uz ziediem, ar mīlestību uz skais-

tumu šīs apbrīnojamās sievietes prot uzburt puķu 

dobē pasaku. 

     Lai lustīgāka oma un lai lielāks darba spars, 

Anita Mičule ārā skaisti spēlēja akordeonu. Sa-

vukārt Marija Vasiļevska kā veikla skudriņa te-

kalēja pa klubu, līdz Baltā galdauta svētku galds 

bija uzklāts. Paldies Marijai! 

     Paldies arī pīrāgu cepējām, paldies Otīlijai 

Spridzānei, kura bija atnesusi skaistu galda lūg-

šanu ar svētījošiem vārdiem mūsu skaistajai un 

mīļajai Latvijai. 

 
     Nagļos ir skaista kapsēta. Žūžo priedes, kaļ 

dzenis… Kapu kopiņas glīti sakoptas, ziedošas. 

     Bet kas darās lejpus žoga? Ir vieta skujām, ir 

vieta atkritumiem. Atkritumiem – konteiners. 

Viss vienkārši un saprotami. Tomēr pāris kun-

dzītēm tas šķiet nepareizi. Interesantāk taču ir – 

žvīks! – tukšo puķpodiņu vai sveču glāzīti slaidi 

aizlidināt skuju kaudzē. Kāpēc man pašai šķirot? 

Visu vienā plastmasas kulē  - gan skujas, gan ve-

cās vāzes, stiklus. Un ar vienu gājienu, vienu 

vēzienu – gatavs!  Ja kādam vajag kārtību aiz 

kapsētas žoga, lūdzu, lai viņš rāpo pa skuju kau-

dzi un lasa manas izmētātās lietas. 

     Cik var rakstīt, ka, lūdzu, nemetiet skuju kau-

dzē ne papīru, ne plastmasas maisiņus, ne sveču 

trauciņus. Pagasta strādnieki regulāri iztukšo 

konteineru, tāpēc nav iemesla neievērot kapsētas 

kārtības noteikumus. 

 
     Katram pagasta centram ir īpašs, tikai sev 

vien raksturīgs vaigs. Tas izpaužas zaļajā zonā – 

ziedos, apstādījumos. Nagļu pagasta centrā ne-

lieli, taču koši akcenti ir ziedu kaste pie au-

tobusu pieturas, puķu laiva pie tautas nama. 

Nupat uzradies arī viens vecs (taču ar ziedošu 

pauri) kubuls, kas kautrīgs gozējas kluba sānos 

pie soliņiem. 

     Visas šīs ziedošās dobes pildītas tikai ar 

vasaras viengadīgajām puķēm, kas ir bieži jā-

laista. Protams, daudz vieglāk ir kopt daudz-

gadīgos augus, bet ne laivā, ne kastē tos audzēt 

nevar, tāpēc mums nākas ieguldīt ne mazums 

pūļu un līdzekļu, lai visas vasaras garumā zie-

došie objekti izskatītos kopti un skaisti. 

     Par pagasta naudu ir iegādāti pieci lielie 

greznie puķu podi pie tautas nama, taču visas 

pārējās vasaras puķītes lielākoties ir izraudzītas 

ceturtdienās puķu tirdziņos. 

     Prieks, ka vairākiem ļaudīm gribas, lai Nagļi 

būtu īpaši ziedoši, tāpēc viņi dāvina stādiņus 

centra puķu dobēm. Šogad sirsnīgu paldies ir 

pelnījušas Elza Zepa un Marija Vasiļevska, bet 

vissirsnīgāko – Veronika Vēvere-Letinska. Viņa 

ne reizi nav aizbraukusi no tirdziņa mājup, pirms 

nav kritisku aci aplūkojusi kluba puķes. Tad 

atskan triumfējošs paziņojums, ka jums te vēl 

trūkst šādu un tādu puķīšu. Un tik nes! Nes un 

dāvina pašu labāko, pašu skaistāko. 

     Ak, Veronika! Lai Tev veicas! Lai jebkurā 

jomā Tavi labie darbi un vēlējumi atmaksājas! 

     Runā, ka dzīvē visam esot bumeranga efekts 

– viss atgriežas pie tevis atpakaļ. Latvieša va-

riantā – ko sēsi, to pļausi… 

 
     Novada svētku afišas ir publicētas  “Rēzek-

nes Novada Ziņās”, un šī avīze jau ir iegūlusi 

visās pastkastītēs, tāpēc par lielajiem svētkiem 

visi esat labi informēti. 

     Ja gadījumā kāds ir palicis bez avīzes, lūdzu, 

prasiet to tautas namā. 

 
     Bērnības svētki Nagļu pagastā ir paredzēti 

augustā. Lūdzu, jau savlaicīgi piesakiet savus 

mazulīšus svētkiem. 

 
     Senioru klubiņš “Tik un tā” ik vasaru dodas 

kādā nelielā vienas dienas ekskursijā pa netālām 

pilsētām. Kā būs šogad? Šovasar arī varēs ceļot, 

tikai tagad veselu mēnesi pagasta autobusa šofe-

ris būs atvaļinājumā. Bet pēc jaunajiem liku-
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miem atvaļinājumā esošam cilvēkam pie iestā-

des autobusa stūres atrasties ir gandrīz neiespē-

jami. Tāpēc ceļojums ir atlikts uz nedaudz vēlā-

ku laiku. Pārsliņa jau pēta interesantākos ceļoju-

ma objektus  Madonas pusē. 

                                                                     Anna 

 

Veltījums skolotājiem 

Genovefai un Vladislavam 

Mežuļiem 
Skolotājs.  

Ar to ir pateikts viss. 

Ar pacietību, mīlestību 

Savu darbu darot, 

Sevi nežēlojot, 

Skolas bērniem 

Gudrības Jūs mācījāt. 

Kas to var saskaitīt, 

Cik negulētu nakšu, 

Lai izlabotu kļūdas 

Tais burtnīcās 

Ar bērnu domrakstiem. 

Tā, sevi ziedojot, 

Par baltām ābelēm 

Jūs kļuvāt. 

Mēs jūsu priekšā 

Galvas noliecam 

Un visi kopā sakām 

Mīļu paldies,  

Ka tieši mums 

Jūs bijāt skolotāji! 

     Esmu priecīga, ka vēl paspēju šo savu dzejoli 

nolasīt skolotājam Vladislavam Mežulim. Nu ar 

skolotāju sarunājos vien caur lūgšanām, vēlot 

viņam gaišas un vieglas debesu takas… 

     Mēs varam būt lepni, ka mūsu pagasta ļaudis 

ir cienījamie skolotāji Genovefa un Vladislavs 

Mežuļi. Viens otram blakus, kā liepa ar ozolu, 

papildinot un atbalstot, cienījamie skolotāji 

nostrādāja Nagļu skolā daudzus jo daudzus ga-

dus. Stingri un prasīgi mācību stundās viņi bija 

skolotāji tik daudziem gan Nagļu, gan tuvējo 

ciemu bērniem. 

     Skolotāja Genovefa Mežule iemācīja mīlēt li-

teratūru un gramatiski pareizi rakstīt domrakstus. 

Mums, meitenēm, viņa ierādīja visu par rokdar-

biem un daudzas gudrības pavārmākslā. Laikam 

jau arī tāpēc Nagļos ir tik daudz čaklu rokdarb-

nieču, kā arī lielisku  pīrāgu cepēju. 

     Savukārt skolotājs Vladislavs Mežulis savās 

ķīmijas stundās bērnus ievadīja formulu  pasau-

lē. Mācoties bioloģiju un botāniku, skolēni iepa-

zina augu un dzīvnieku pasauli.  

     Nevar aizmirst skolēnu darbu vasarā skolas 

parauglauciņā. Skolotāja Vladislava Mežuļa va-

dībā katrai klasei visu vasaru vajadzēja rūpēties 

par pavasarī iesētajiem dārzeņiem un krāšņajām 

puķēm. Protams, rudenī izaudzēto ražu vajadzēja 

pašiem arī novākt. To darījām ar prieku, bez 

čīkstēšanas. Tā tika iemācīts darba tikums, mī-

lestība uz dabu un dzimto pusi. 

     Saprotoši, iejūtīgi, sirsnīgi un darbīgi cilvēki 

– tā man gribas raksturot cienījamos skolotājus. 

     Nu skolotāja Genovefa palikusi viena… Nē, 

nav vis viena – kā liepai atvases, tā viņai tik 

kupls savu tuvo, mīļo pulks. 

     Dod, Dieviņ, manai mīļajai skolotājai stipru 

veselību un vēl daudz, daudz baltu dieniņu! 

                                                 Veneranda Rimša 

 

Un atmiņas ziedēs ap viņu 
baltas kā ābeles… 

 /Ārija Elksne/  

       Sērojām visi Nagļi, kad pēdējā gaitā izvadī-

jām savu cienījamo skolotāju Vladislavu Mežuli. 

     “Bagāts mūžs. Ļoti bagāts mūžs,” saka skolo-

tāja Lūcija Benjava. Tik bagāts, ka katram no 

mums ticis pa riekšaviņai no viņa darbīguma, 

humora, sirsnības un gudrības. 

     Atvadu mielastā skanēja tik daudz jauku at-

miņu, tik daudz labu vārdu, jo katram bija ko 

skaistu atcerēties. 

     Mīlēt un žēlot augu un dzīvnieku pasauli, 

mīlēt un rūpēties par cilvēkiem. Būt stipram, būt 

džentlmenim, bet reizē aizrauties ar tik smalku 

padarīšanu kā rokdarbi… 

     “Man skolā dzīvot sanāca vairāk kā citiem 

bērniem, jo mana māmiņa uzkopa klases,“ klu-

sītēm atmiņu pavedienu ritina Valentīna Tau-

kule, “varbūt tāpēc man atmiņā spilgtāk pali-

kušas tās lietas, kas skolā bija īpaši skaistas. Pie-

mēram, garie koridori vienmēr bija pilni ar pu-

ķēm. Kā pa aleju staigājām! Tas bija skolotāja 

Mežuļa nopelns. Un vēl puķu dobes ap skolu! 

Bērnībā nekad ne pie vienas mājas netiku redzē-

jusi tādu ziedu bagātību kā pie skolas. Vēl tagad 

brīnos – kur skolotājs tādus dabūja? Katru dienu 

jūsmoju par šo skaistumu un lūdzos māmiņai, 

kaut mums pie mājas būtu tādas puķītes… Vis-

pār man liekas, ka to, cik skolotājs laba un 

skaista darījis, nav iespējams vārdos izteikt. Vēl 

un vēl paldies viņam!” 
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     Savukārt mani vienmēr ir sajūsminājuši cil-

vēki ar izcilu humora izjūtu. Tāds bija arī skolo-

tājs Mežulis.  

     Nez kāpēc bieži atceros šādu epizodi: kad 

botānikā tuvojās kontroldarbs, skolotājs vienmēr 

paziņoja, ka ir jāraksta gudri, nevis tikai tukšas 

frāzes. Un kā piemēru parasti minēja šādu tukš-

vārdības paraugu: “Indijas daba ir laba.” 

     Un vēl. Mums, maziem bērniem, skolotājs 

Mežulis mācīja cieņu pret katru cilvēku: obligāti 

jāsveicina, obligāti vecākam jādod vieta. Bet, 

kad sava ciema cilvēks nomirst, obligāti ir jāiet 

pavadīt pēdējā gaitā. “Citādi, kad pats nomirsi, 

būs jāskrien kājām, neviens nenāks nest,” strikti 

uzsvēra skolotājs. 

Vladislavs ar savām “Rītavas” meitenēm… 

                                                                Anna 

Lepni plīvos Latvijas karogs! 
     “Rēzeknes Vēstīs” ar lepnumu raudzījāmies 

fotoattēlā, kur bīskaps Jānis Bulis stāv kopā ar 

Zvejsalnieku  ģimeni un valsts karogu. 

     Teksts vēstīja, ka bīskaps iesvētījis šo karogu 

un ka kuplā Zvejsalnieku saime to saņēmusi kā 

dārgu dāvanu par čaklo saimniekošanu savā ze-

mē, savā Latvijā. Priecājamies kopā ar Zvejsal-

nieku dzimtu par lielo pagodinājumu un novē-

lam viņiem arī turpmāk diženas, raženas gaitas! 

     Vēl novadu aplidoja interesanta ziņa, ka Ro-

berts Zīle ar saviem domubiedriem arī organizē 

karogu dāvināšanu Latvijas patriotiem, īpaši jau-

najām saimēm. Kas tad skaitās īsts patriots? Iz-

rādās, ka tas, kurš nav atstājis savu dzimteni, tas, 

kurš ir iekopis zemi un tur godā un cieņā savu 

lauku sētu.  

     Šīs visnotaļ brīnišķīgās akcijas rīkotāji nolē-

ma, ka katrā pagastā karogu pasniegs 3 ģime-

nēm. Kurām? To jālemj iedzīvotāju konsultatī-

vajai padomei. 

     Nagļu iedzīvotāju konsultatīvā padome nolē-

ma, ka karogu godam pelnījušas ir šādas ģime-

nes: Ruta un Jāzeps Brenči, Indra un Rūdolfs 

Kroiči un Ruta un Juris Spridzāni. 

     Īpaši tika atzīmēts, ka Spridzānu ģimene gan 

ziemā, gan vasarā ļoti rūpējas par Lazdaunieku 

krustu. Paldies viņiem! 

     Arī Brenču skaistais dārzs priecē katru ceļi-

nieku. Katrs, kurš cītīgi kopj, lolo un ziedos ie-

bur savu sētu, reizē lolo un ziedos ieskauj arī sa-

vu Dzimteni. 

     Braucot uz Īdeņas pusi, katru reizi ne acis 

vien, bet arī sirds noglāsta Kroiču teiksmaino 

sētu. Senā māja izskatās tik vienkārša, tik tīra, 

tik latviska, ka man tā atgādina par vecomāti 

Annu, kas apsēdusies piesaulītē ar baltu lakatiņu 

galvā… 

     Tas parastais kāršu žogs, tie pieskaņotie aiz-

kariņi… Viss vienkāršs, bet reizē tik cēls. Šī se-

nāko laiku noskaņa, ko tik prasmīgi saglabājuši 

mājas saimnieki, vienkārši apbur. 

     Jā, patriotisms neizpaužas skaļos saukļos. 

Patriotisms ir tīrs logs, tīrs pagalms, tīrs dārzs ar 

ziedošu puķu dobi. Mīlestība pret savu sētu, 

savu pagastu, novadu, valsti. 

     Nagļu pagasta ģimenēm valsts karogus svi-

nīgi pasniedza Roberta Zīles partijas biedri – 

Edmunds Teirumnieks un Jāzeps Korsaks. Karo-

ga masti gan jāsagādā pašiem, lai svētku reizēs 

sētā lepni plīvotu godam pelnītais savas Latvijas 

karogs.

 
Indras Kroičas un mazās Liepas lielais notikums. 

Anna 

      Par Zvejniekdienu 
     Kad uzzināju, ka Novada diena vairs nebūs 

pie Rēzeknes Ančupānu ielejā, bet sadalīta pa 

novadiem, dikti saskumu. Man ļoti patika šie 

vērienīgie, reizē arī ļoti sirsnīgie svētki. Man to 

pietrūks. Taču vairāki domāja citādāk, pārmeta 

domes priekšsēdētājam, kāpēc nāk tik daudz 

pilsētnieku mūsu svētkos. Tāpēc novada domei 
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radās ideja – nu tad jārīko svētki laukos, ja reiz 

līdz šim piedāvātais variants nav pa prātam. 

     Nu, lūk. Četras lielas apvienības, četri lieli 

svētki. Dricānu apvienība nolēma šogad svinēt 

Nagļos. Kāpēc Nagļos? Tāpēc, ka jūlijā tieši 

Nagļos notiek visinteresantākais pasākums – 

Zvejniekdienas sporta svētki. 

      Paldies par šo lielo pozitīvo atzinību jāsaņem 

šo svētku “krustvecākiem”  - Jānim un Annai 

Macāniem. Milzīgs paldies arī Inesei Benjavai, 

kas tik daudzu gadu garumā bija Zvejnieksvētku 

galvenā organizatore. Inese ik gadu svētku “la-

tiņu” uzturēja ļoti augstā līmenī. Katri svētki dā-

vāja mums nevien spilgtu emocionālu baudī-

jumu, bet arī vēl kādu īpašu pārsteigumu. Pal-

dies talantīgajai organizatorei Inesei par lielo ie-

guldīto darbu, par spožajām idejām un to veiks-

mīgu piepildījumu! 

     Ko nozīmē, ka visa apvienība svinēs Nagļos? 

To, ka visa apvienība arī rīko šos svētkus. Katrs 

pagasts palīdz. Bet nākošgad, kad Novada dienu 

rīkos kādā no kaimiņu pagastiem, arī Nagļi nāks 

talkā, lai kopīgi strādātu skaista mērķa labad. 

     Šogad visi astoņi pagasti svinēs Nagļos. Bet 

ko katrs palīdzēs? Piemēram, Gaigalava uzņē-

mās lielu, taču ļoti skaistu pienākumu – svētku 

noformēšanu. Dricāni, Strūžāni un Rikava orga-

nizēs Bērnu pilsētiņu sportlaukumā no plkst. 

12.00 līdz 18.00. 

     Ozolmuiža, Sakstagals un Kantinieki rīkos 

pagastu pašdarbības kolektīvu koncertu sport-

laukumā no plkst.18.00 – 19.30. 

     Kas jādara Nagļiem? Nagļiem ir pats lielākais 

uzdevums – sports! Šo milzīgo darbu ir uzņēmu-

šies Jānis un Anna Macāni ar savu izcilo koman-

du. Paldies Macānu ģimenei! Paldies viņu čak-

lajiem palīgiem – Andrim Grišānam, Armandam 

Kupčam, Staņislavam Leimanim, Aldim Zvej-

salniekam, Dagnim Vasiļevskim un vēl dau-

dziem citiem. Paldies! Lai viss iecerētais izdo-

das! 

     Vēl Nagļi ir atbildīgi par svētku vadīšanu, ap-

skaņošanu, vakara koncertu, kurš sāksies plkst. 

20.00. Kā jau saimniekiem – mums ir vēl vismaz 

simts un viens pienākums, bet visu jau nevar ap-

rakstīt. 

     Nagļu pagasta pārvalde jau iepriekš saka lielu 

paldies tiem visiem pagasta ļaudīm, kuri palī-

dzēs svētku organizēšanā. Vajadzēs vairākus 

enerģiskus cilvēkus, kuri skaitīsies brīvprātīgie 

palīgi svētku laikā. Tas ir gan liels gods, gan 

liels pienākums.Tāpēc jau tagad, kuri vēlaties 

palīdzēt svētku organizatoriem, varat pieteikties 

pagasta pārvaldē. 

     Svētkus sponsorē gan pagasts, gan novads, 

taču ļoti gaidām arī atsaucību no uzņēmējiem, no 

jebkura iedzīvotāja. Tie ir visu mūsu svētki, tā-

pēc atbalstīsim, jo tad pašiem būs divkāršs 

prieks un gandarījums. 

     Liela problēma būs mašīnu “jūra”, tāpēc tiek 

lūgti tuvējie zemes īpašnieki, lai atļauj novietot 

auto. Protams, tas sagādās dažas neērtības, taču 

kopēja labuma dēļ var paciesties. Būsim iecie-

tīgi, saprotoši, jo tik liels pasākums Nagļos pare-

dzēts tikai vienreiz astoņos gados. 

     Vai tad citugad Zvejniekdienas nebūs? Arī 

šādi satraukti jautājumi ir dzirdami. Būs! Pro-

tams, ka būs! Tāpat kā pērn, aizpērn. Bet nebūs 

kopā ar visiem 8 apvienības pagastiem. Manu-

prāt, nevajag prātot, salīdzināt – šogad būs labāk 

vai sliktāk? Būs savādāk. Un, ja pats nāksi ar 

pozitīvu skatījumu, arī svētki tev šķitīs brī-

nišķīgi. Bet, ja vēl nāksi palīdzēt, svētki patiesi 

būs tavi. 

                                                                Anna 

Par atkritumiem 
     Mīļie cilvēki! Esiet taču vērīgāki! Atkritumu 

šķirošanas punktā uz viena konteinera ir uz-

rakstīts: TIKAI STIKLA PUDELES BEZ KOR-

ĶIEM UN STIKLA BURKAS BEZ VĀKIEM! 

     Paldies visiem tiem labajiem un apzinīgajiem 

ļaudīm, kuri stiklam paredzētajā konteinerā liek 

pudeles bez korķiem. Paldies visiem tiem prātī-

gajiem ļaudīm, kuri stiklam paredzētajā kontei-

nerā nemet lampas, šķīvjus un somas. 

     Diemžēl vairāki no mums rīkojas ļoti nekriet-

ni – neciena otra darbu nemaz. Vai tad tik grūti 

izlasīt un ievērot dotās norādes šķirošanas punk-

tā? Kur nu vēl labāk kā tagad – papīram un 

plastmasai savs kopīgs konteiners, bet stiklam – 

savs. Nekādu problēmu! Bet… Vēl un vēl jāat-

gādina: STIKLA PUDELĒM PAREDZĒTAJĀ 

KONTEINERĀ NEDRĪKST MEST LOGU 

STIKLUS! Kāpēc? Tāpēc, ka tiem esot citāds 

sastāvs. Ja reiz atļauts tikai pudeles un burkas, 

tad tā arī lai paliek. 

       Logu stikla lauskas metiet kopējo SADZĪ- 

VES ATKRITUMU konteinerā, nevis šķirošanas 

punktā.  

     Nedrīkst stikla konteinerā pudeles mest ar vi-

su plastmasas kuli!!! Jau tik izlaidušies, ka met 

ar visiem maisiem.  

     Dažs atstiepis prāvus maisus ar vecu linoleju 

uz šķirošanas punktu. Cits – prāvas kastes ar 

lauskām. Bet SADZĪVES ATKRITUMI ir 
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rakstīts uz blakus durvīm! Kas liedz jums savas 

drazas stiept tur, kur tas ir paredzēts? Nav taču 

sieviešu spēkam piemēroti tādi smagumi, bet, 

redz, kādam tomēr ir jāvelk projām nepareizi 

noliktie maisi un kastes. Kādam ir pat ļoti jāno-

pūlas, lai tos ieveltu pareizajā konteinerā. 

     Ievērosim norādes un kārtību! Un vēlreiz 

liels, liels PALDIES visiem, kas tā jau dara un 

darīs.                                                     Anna 

 

 

Sveicam ar bērniņu dzimšanu! 
Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles 

Un savās saknēs zemes spēku smeļ, 

Tā jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas, 

Pret sauli savu mazo bērnu ceļ. 

      Lai puisēns aug, lai vārdu nēsā godam, 

      Lai mūža kalvē pats sev laimi kaļ. 

      Lai dzīvē viņa gaišās pēdas rodam, 

      Lai viņa prieks kā rudzu asni zeļ. 

   Ar dēliņa Juliāna dzimšanu sveicam        

Inesi un Aivi Kāpostus! 

   Ar dēliņa Pētera dzimšanu sveicam          

Viju un Andri Lucijanovus! 
 

 

 

Sveicam pavasara un vasaras 
jubilārus! 

No pavasara – vasarā, 

No rudens zelta – ziemā. 

Rit laiks un tas tev 

pasaka, 

Ka esi savā vietā, 

Un ka tos laimes pakavus 

Var rast pat ikdienībā. 

 

Aija Orenīte           11.03. 

Janīna Taukule       12.03. 

Zaiga Kunčarova    16.03. 

Jānis Banzers          17.03. 

Genovefa Mežule    19.03. 

Juris Voits               21.03. 

Juris Justs                21.03. 

Sandis Kupčs          24.03. 

Vitālijs Čevers        28.03. 

Arvīds Orenīts        29.03. 

Inita Nagle              30.03. 

Marija Kanča          10.04. 

Aivars Plešs            29.04. 

Renāte Dakule         02.05. 

Jānis Stikāns            06.05. 

Diāna Brence           09.05. 

Sabīne Ceirule         09.05. 

Viktors Lucijanovs  20.05. 

Iveta Reble               04.06. 

Pēteris Juhņevičs      13.06. 

Dairis Birze              14.06. 

Ilze Kuševska           14.06. 

Reinis Kalvāns          15.06. 

Inese Benjava            17.06. 

Imants Sviks              22.06. 

Paulīna Zvaigzne       03.07. 

Edmunds Pizičs          06.07. 

Viktors Baleišis          07.07. 

Linda Svalbe              16.07. 

Jānis Tārauds             17.07. 

Diāna Volkova           25.07. 

Andrejs Mālnieks       31.07. 

Marija Briška              03.08. 

Benita Lucijanova       05.08. 

Sabīne Vasiļevska       24.08. 

Otīlija Spridzāne         26.08. 

Nadežda Jevģenjeva    26.08. 

 
 

Afiša 
    Sanāciet, Jāņa bērni, 

    Te ir laba Jāņa māte, 

    Līgo, līgo! 

     Līgo vakarā plkst.21.00     (kā jau katru gadu) 

nāksim pulciņā pie tautas nama, kur klausīsimies 

un paši dziedāsim līdzi skaistākās Līgo nakts 

dziesmas. 

     Nakts balle Līgo vakarā šogad nav paredzēta, 

jo jaunie ļaudis mīl līgot savās kompānijās. 

 

Līdzjūtības  
Dieviņš deva, zeme ņēma, 

Zeme visu nepaņēma, 

Mīļi vārdi, labi darbi, 

Tie palika šai saulē. 

Mūža mierā aizgājuši: 

      Jānis Mozmačs (dz.1939.g.), 

      Edgars Spridzāns (dz.1970.), 

      Aina Bikse (dz.1952.g.), 

      Vladislavs Mežulis (dz.1928.g.), 

      Leons Kolesnikovs (dz.1940.g.). 

Mūžīgo mieru dāvā viņiem, Kungs… 

Avīzes redaktore: Anna Baleiša 

Datorsalikums: Margarita Rutule 


