Naukšēnu novada svētki BŪS!
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ēc ilgas neziņas, tomēr Naukšēnu
novada svētki būs, bet ievērojot piesardzību—distanci 2 metrus! Tie notiks no
16. līdz 19.jūlijam ar devīzi “Mirklis laika
rāmītī”. Aicinām uz svētkiem sapost māju un iestāžu pagalmus atbilstoši devīzei, kas ietver dažādus laika periodus
kādi piedzīvoti Naukšēnu novadā.
Tāpat aicinām gatavoties svētku
braucienam, kura garums šogad būs 7,3
kilometri cauri Naukšēniem. Brauciena
shēma ir redzama attēlā. Aicinām izrotāt
savus transporta līdzekļus atbilstoši
svētku devīzei “Mirklis laika rāmītī”,
ietverot dažādus laika posmus. Katra
transporta vienība pirms svētku brauciena saņems dāvanu—Naukšēnu novada
auto karodziņu! Pieteikšanās braucienam no 15. līdz 17.jūlijam pa
tālr: 27887736 (Dzintars). Zvanot
būtu vēlams nosaukt brauciena devīzi!
Aicinām iedzīvotājus piedalīties izstādēs— “Toreiz un tagad” un “Manas
ģimenes relikvijas”. Tāpat pirmoreiz notiks krāmu tirdziņš. Plašāka informācija
par izstādēm un tirdziņu pieejama izdevuma 4.lpp.
Svētku programma ir pieejama zemāk, bet tajā iespējamas izmaiņas par kurām uzzināsiet jūlijā. Lūgums sekot informācijai www.naukseni.lv, afišās, sociālā tīklā Facebook Naukšēnu novada
lapā, kā arī tuvojoties svētkiem iedzīvotāji saņems informatīvas lapiņas par
svētku norisi.
Lūgums svētku pasākumus neapmeklēt , ja nejūtaties labi vai jums ir kāSvētku braucienam pulcēšanās posmā mehāniskās darbnīcas - SIA “Naukšēni” kantora laukums. Uzsākot
das saaukstēšanās pazīmes!!! Būsim at- kustību brauciena dalībnieki virzās uz Naukšēnu pagasta centru. Centrā pagriežas pa labi tilta virzienā. Pie
bildīgi pret sevi un citiem! Lai mums vīna darītavas pagriežas pa labi un brauc, līdz nonāk pie krustojuma, kurā pagriežas pa labi. Tālāk brauciena
izdodas skaisti svētki!◊
dalībnieki virzās līdz Ķires krustojumam, kurā pagriežas pa labi un brauc Avotleju virzienā. Krustojumā
Nora Kārkliņa pirms stadiona brauciena dalībnieki pagriežas pa kreisi un brauc “Purapuķes” virzienā. Krustojumā pagrieSabiedrisko attiecību speciāliste žas pa labi un brauc līdz “Sarkanie šķūņi”, kur krustojumā pagriežas pa labi un virzās uz centru. Centra krustojumā brauciena dalībnieki pagriežas pa labi un brauc līdz brauciena uzsākšanas vietai, kur finišē. Pēc tam
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brauciena dalībnieki tiek aicināti uz stadionu, kur notiks kopīga fotografēšanās un ievērojot distanci, izkusSVĒTKI
tēšanās. Transportlīdzekļus pēc brauciena var novietot SIA “Naukšēni” kantora laukumā un pie mehāniska“Mirklis laika rāmītī”
jām darbnīcām.

Ceturtdien, 16.jūlijā

18.00 Naukšēnu stadionā p l u d males volejbola turnīra 3. posms.
20.00 Naukšēnu muižas estrādē
muzikāli spraiga komēdija "Precies māsiņ" ar aktieriem Raimondu Vazdiku,
Jāni Jarānu un Gunti Veitu. Idejas autore Anita Zīle, idejas realizācija Jānis
Mūrnieks.
22.00 pie Naukšēnu Cilvēkmuzeja
(doktorāta) Multeņu nakts ar popkornu.
Līdzi ņemt pledu uz kura apsēsties!

Piektdien, 17.jūlijā
Ķoņu kalna diena
“Kur senie laiki satiekas”

16.00 Jūrmalas teātra izrāde visai
ģimenei pēc O.Vācieša “Sasiesim astes!”.
Režisore Inguna Radziņa.
17.00 Šovs ar iespēju pašiem līdzdarboties “Mārtiņa Burbuļi”.
17.45 Pāru stafete "Uznes sievu kalnā!".
19.00 Seno deju grupa Magnolija
programmā "Vivat, Štrauss!".
20.00 Cēsu teātris ar dziesmu spēli
pēc A. Alunāna "Mucenieks un Muceniece". Režisore Edīte Siļķēna.

Visas dienas garumā darbosies
dažādas darbnīcas prāta un roku veiklībai - gobelēna izgatavošana no dabas
materiāliem, Seno gudrību aka - mīklas,
atjautības uzdevumi, Calendulas darbnīca - skrubju darināšana no dabīgām vielām, sava svētku suvenīra darināšana
u.c.
Pašceptās maizes degustācijakonkurss “Maize agrāk un tagad”, uzvarētājus noteiks Ķoņu kalna dienas apmeklētāju balsojums. Aicinām piedalīties katru, kurš mājās cep jebkāda veida
maizi - gan pēc senām vecmāmiņas receptēm, gan jaunā un modernā veidā!
Dalība piesakāma līdz 14. jūlijam,
n o s ū t o t
u z
e pastu: agruzdina@inbox.lv pieteikumu,
kurā jānorāda: Cepēja vārds, uzvārds,
telefona numurs, maizes recepte. Izceptais kukulītis būs nododams koordinatoram līdz 17. jūlijam plkst. 13.00, tāpēc
norādāms arī vēlamais laiks un vieta,
kad to var izdarīt. Sīkāka informācija pa
tālr: 29165815 (Agrita) .
Darbosies piepūšamas atrakcijas,
batuts, šļūcamstrauts, senās spēles –

koka kājas, kluči ar auklām, kā arī izjā12.30 aiz kultūras nama uzstāsies
des ar zirgu un velokarti.
bērnu vokālā studija “Notiņas”.
Pasākumu vadīs Agrita Gruzdiņa.
18.00 Svētku brauciens “Mirklis laiDarbosies bufete.
ka rāmītī”. Dalībnieku pulcēšanās no
plkst. 17.40 Naukšēnu kultūras nama
Sestdien, 18.jūlijā
apkārtnē. Braucienu vērot aicinām pie
10.00 Rīta modināšana ar dziedātā- Naukšēnu novada vidusskolas. Braucieju Rikardionu maršutā Naukšēni— na noslēgums Naukšēnu stadionā, kur
Eriņi—Naukšēni.
tiek aicināti gan dalībnieki, gan skatītāji!
10.00 Naukšēnu stadionā futbola
21.00 – 23.30 aiz Naukšēnu kultūturnīrs.
ras nama muzikāls svētku vakars ar Lau11.00 Bērnu rīts pie Naukšēnu Cil- ku Muzikantiem. Naukšēnu novada lepvēkmuzeja (doktorāta).
nums nominācijas piešķiršana. Līdzi
11.00 Krāmu tirdziņš pie Naukšēnu ņemt pledu uz kura apsēsties!
Cilvēkmuzeja (doktorāta).
23.30 aiz Naukšēnu kultūras nama
12.00 aiz Naukšēnu kultūras nama Uguns šovs.
Pusdienlaika mikslis—dzijas krāsošanas
Svētdien,19.jūlijā
meistarklase , Naukšēnu novada saimnieču parāde, izstādes “Toreiz un tagad”
14.00 sporta laukumos pie Naukšēun “Manas ģimenes relikvijas”, fotostū- nu novada vidusskolas florbola un basrītis, vizināšanās ar velokartiem, zirgu ketbola 3x3 turnīri.
izjādes, vizināšanās ar SUP dēļiem inInformācija par transportu svētku
struktora vadībā, staigāšana ar koka kālaikā
pieejama izdevuma 4.lpp.
jām, piepūšamās atrakcijas un batuts.
Deputātu pārsteigums svētku dalībnieNākamās
kiem. Pasākumu vadīs Klāvs Kļaviņš.
Darbosies bufete.
«Naukšēnu Novada Vēstis»

31. jūlijā
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Naukšēnu novada domes 17. jūnija sēdes lēmumi
• Apstiprināja

Naukšēnu novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu.
• Apstiprināja grozījumus Naukšēnu
novada pašvaldības 2020.gada budžetā.
• Izdarīja
grozījumus noteikumos
“Naukšēnu novada pašvaldības grāmatvedības politika”.

• Apstiprināja

bērnu vasaras nometnes “Rūjas rakari” organizēšanu un dalības maksu nometnē.
• Saskaņoja Mazsalacas novada domes lēmumus par cirsmas atsavināšanu.
• Nolēma pagarināt līgumus par dzīvokļu “Aldari”-6 un “Māras”-2 izīrēša-

nu, slēgt līgumu par dzīvokļa “Uplejas”10 izīrēšanu.
• Apstiprināja nekustamā īpašuma
Naukšēnu pagasta “Dači” atsavināšanas
cenu. Atsavināšanas paziņojumus nosūtīt pieguļošo zemes vienību īpašniekiem.

APSTIPRINĀTI
Ar Naukšēnu novada domes
20.11.2019. sēdes lēmumu Nr. 179
/ protokols Nr.13, 2.§ /

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2019
Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā
Grozījumi 2011.gada 9.novembra saistošajos
noteikumos Nr.6
“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Naukšēnu novadā”

• Nolēma

pārdot izsolē nekustamā
īpašuma Ķoņu pagasta “Dzelzceļš” apaugumu. Apstiprināja apauguma izstrādes
un atsavināšanas izsoles noteikumus.
• Anulēja deklarēto dzīvesvietu 4 personām.◊

APSTIPRINĀTI
Ar Naukšēnu novada domes
20.11.2019. sēdes lēmumu Nr. 180
/ protokols Nr.13, 3.§ /
Precizēti
Ar Naukšēnu novada domes
29.01.2020. sēdes lēmumu Nr.6
/protokols Nr.2, 5.§/

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/2019
Grozījumi 2015.gada 18.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2015 ”Par Naukšēnu novada simboliku”

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām"
43.panta 3.daļu

1. Izdarīt grozījumus Naukšēnu novada pašvaldības 2011.gada 9.novembra
saistošajos noteikumos Nr.6 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Naukšēnu novadā”:
1.1. Izteikt 10.1. punktu šādā redakcijā:
“10.1. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem atkritumu radītājiem ir paredzēta atbildība saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma normām”.
1.2. Izteikt 10.2. punktu šādā redakcijā;
“10.2. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumiem
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata administratīvā komisija."
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības
likumu.
Domes priekšsēdētājs

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām"
43.panta 3.daļu

1. Izdarīt grozījumus Naukšēnu novada pašvaldības 2015.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2015 “Par Naukšēnu novada simboliku”:
1.1. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
“20. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata administratīvā komisija”.
1.2. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:
“21. “Par Ģerboņu reģistrā reģistrēta pašvaldības ģeboņa lietošanas noteikumu
pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz divdesmit (20) naudas
soda vienībām, bet publisku personu iestāžu vadītājiem vai juridiskām personām līdz trīsdesmit piecām (35) naudas soda vienībām.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Domes priekšsēdētājs

J.Zuments

APSTIPRINĀTI
Ar Naukšēnu novada domes
20.11.2019. sēdes lēmumu Nr. 181
/ protokols Nr.13, 4.§/

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12/2019
Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā
Grozījumi 2017.gada 20.septembra saistošajos noteikumos Nr.5/ 2017
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
Naukšēnu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta 3.daļu

1. Izdarīt grozījumus Naukšēnu novada pašvaldības 2017.gada 20.septembra saistošajos noteikumos Nr.5/2017
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Naukšēnu novadā”:
1.1. Izteikt 66.punktu šādā redakcijā:
“66. Par noteikumu 29.1.-29.7., 30.1.–30.4. punktos minēto prasību pārkāpumiem fiziskajām personām var tikt piemērots naudas sods līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām — līdz 280 (divi simti astoņdesmit) naudas soda vienībām.
1.2. izteikt 67.punktu šādā redakcijā:
“67. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 29.1.-29.7., 30.1.–30.4. punktos minēto prasību pārkāpumiem
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata administratīvā komisija.".
1.3. izteikt 68.punktu šādā redakcijā:
“68. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Naukšēnu novada pašvaldības Administratīvā komisija.
1.4. izteikt saistošo noteikumu 68.punktu šādā redakcijā:
“69. Administratīvā soda piemērošana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Domes priekšsēdētājs

J.Zuments

J.Zuments

N

Izsole

aukšēnu novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
pārdod uz pašvaldības tiesiskā valdījumā
esošā nekustamā īpašuma „Dzelzceļš”,
kadastra Nr.9666 003 0080, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9666
003 0126, 9666 003 0127, (bijušās dzelzceļa līnijas zemes nodalījuma joslā), esošā apauguma koksni zemes vienību daļā
28,8 ha platībā Ķoņu pagastā, Naukšēnu
novadā, kas tiek izsolīta kā viens objekts.
Izsoles sākumcena - 10 000 EUR. Izsoles
dalības maksa – 10 EUR. Izsoles solis –
100 EUR. Izsoles nodrošinājums - 10%
apmērā no izsoles sākumcenas. Izsole
notiks 2020.gada 20.jūlijā plkst.
15.00 Naukšēnu novada pašvaldībā
("Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu
pagasts, Naukšēnu novads). Izsolei var
reģistrēties Naukšēnu novada pašvaldībā
līdz 2020.gada 20.jūlijam plkst.
14.45. Izsoles noteikumus var izlasīt:
Naukšēnu novada pašvaldībā un Naukšēnu novada pašvaldības interneta mājaslapā: www.naukseni.lv. ◊
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Aktuālā informācija par darba organizēšanu sociālajos
dienestos pēc ārkārtējās situācijas termiņa beigām

S

aistībā ar to, ka pēc Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojuma koronavīrusa izraisītā
slimība (COVID-19) bija sasniegusi pandēmijas apmērus un Ministru kabinets
2020. gada 12. martā izsludināja ārkārtēju situāciju visā valsts teritorijā līdz
š.g. 9. jūnijam, savukārt Saeima š.g. 5.
jūnijā pieņēma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu”(Likums),
kas stājas spēkā š.g.10. jūnijā, un kura
mērķis ir atjaunot vispārējo tiesisko kārtību pēc ārkārtējās situācijas termiņa
beigām, paredzot atbilstošu pasākumu
kopumu, kas nodrošina ar sabiedrības
veselības un drošības interesēm samērīgu privātpersonu tiesību un pienākumu
apjomu un efektīvu valsts un pašvaldību
institūciju darbību saistībā ar Covid-19
infekcijas izplatību valstī. Atceļot ārkārtējo situāciju valstī, valsts un pašvaldību
institūcijām pakāpeniski būs nepieciešams atgriezties pie pilnīgas visu pakalpojumu sniegšanas privātpersonām.
Pāreja uz visu pakalpojumu sniegšanu
būtu veicama, vadoties no šādiem principiem:
1) iespēju robežās turpinot attālināti
sniegt pakalpojumus, neierobežojot privātpersonu tiesības ;
2) atjaunojot pakalpojumu saņemšanu klātienē tikai gadījumos, ja tos nav
iespējams sniegt attālināti, nodrošinot
nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju
drošību atbilstoši epidemioloģiskai situācijai valstī;
Kā arī Likums nosaka, ja ģimenei
(personai) noteiktajam trūcīgā vai maz-

nodrošinātā statusam vai maznodrošinātā statusam atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas
Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (vidējie ienākumi uz vienu ģimenes
locekli nepārsniedz 242 euro mēnesī),
beidzas termiņš vai to nepieciešams pagarināt triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās
situācijas atcelšanas, pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības attiecīgo
statusu noteikt, pamatojoties uz iepriekš
iesniegtiem dokumentiem.

Iztikas līdzekļu deklarācijas un
statusa pagarināšana
Saskaņā ar 2020. gada 20. martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likums ir papildināts ar pārejas noteikumu 36. punktu
(https://likumi.lv/ta/id/313378grozijums-socialo-pakalpojumu-unsocialas-palidzibas-likuma), kas nosaka,
ka:
1. trūcīgas, maznodrošinātas vai par
maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis
Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām
personām, izziņas derīguma termiņš ir
uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās
situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām,
tātad līdz 2020. gada 31. jūlijam uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu
pamata.
2. vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei
(personai) saglabājas visi pašvaldības un
valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir

“Brantiņu” mežā noslēgušies
trases atjaunošanas darbi

N

aukšēnos “Brantiņu” mežā ir noslēgušies trases atjaunošanas darbi. Sākotnēji tika veikta zemes virskārtas uzfrēzēšana, bet pēc tam virskārtas izlīdzināšana un izrullēšana. Jau tagad iedzīvotāji aicināti izmantot trasi pastaigām un
skriešanai, bet ziemā, kad būs sniegs to varēs izmantot slēpošanai.
Naukšēnu novada pašvaldība pateicas par palīdzību trases atjaunošanas darbos – naukšēniešiem Ivo Laubertam, Mārtiņam Baunim un SIA "WOLTEC".
Būsim aktīva un sportiska dzīves veida piekritēji!
Gundars Putniņš
Sporta darba organizators

tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.
3. ģimene (persona), kurai no jauna
nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti (izmantojot e-pastu vai
ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē). Pašvaldības sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas
sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību
attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņem lēmumu
par atbilstošā statusa noteikšanu vai par
atteikumu to noteikt, vai par atbalstu
krīzes situācijā.
Attiecīgi līdz 2020. gada 31. jūlijam
derīgas ir statusa izziņas, kas tika izsniegtas jau iepriekš un, kuru termiņš
tika pagarināts attālināti. Uz izsniegto
izziņu pamata ir jānodrošina dzīvokļa
pabalsta izmaksu, kā arī jānodod ziņas
elektroenerģijas maksas atvieglojumu
saņemšanai.
Papīrā izziņas nevienam nav jāizsniedz. Derīgas ir vecās izziņas. Persona
ar iepriekš izsniegto izziņu dodas uz
ārstniecības iestādi un citur, kur tā nepieciešama.
Situācijai normalizējoties, no 2020.
gada 1. augusta pašvaldību sociālajiem
dienestiem būs nepieciešams atjaunot
minētos statusus, kā arī izsniegt jaunas
izziņas, taču jāņem vērā, ka visām ģimenēm (personām) statusu un izziņu termiņš beidzas vienlaikus. Tas nozīmē,
ka, lai saņemtu jaunu izziņu, kas nepieciešama gan apmeklējot ārstniecības
personas, gan aptiekas u.c., visiem klien-

C

Foto: Nora Kārkliņa

Pabalsta krīzes situācijā
piešķiršana
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu nu
sociālās palīdzības likuma 35. panta otrajā daļā noteiktajam pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu
krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus.
Attiecīgi pašvaldība ir tiesīga īstenot arī
dažādus atbalsta pasākumus, izvērtējot
pašvaldības iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā.
Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā, no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
Pašvaldība
piešķir
ģimenei
(personai) pabalstu krīzes situācijā, ja
saistībā ar ārkārtējo situāciju tai ir iestājušies apstākļi, kur tai nav ienākumu vai
arī tie ir būtiski samazinājušies.◊
Informāciju apkopoja
Aleksandra Ločmele
Sociālā dienesta vadītāja

Valsts vienotā
datorizētā zemesgrāmata informē

ovid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, līdz turpmākiem rīkojumiem,
tiesas turpina nepieņemt apmeklētājus klātienē! Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai portālā https://tiesas.lv/.

N

Valsts zemes dienests informē

o pirmdienas 15.jūnija, klientu apkalpošanas centros tiek atsākta
klientu apkalpošana klātienē, pēc iepriekšēja pieraksta. Ikviens interesents var pierakstīties uz Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centra, tai
skaitā arhīva, apmeklējumu, zvanot vai rakstot e-pastu uz konkrēto klientu apkalpošanas centru, kuru plānots apmeklēt, un saskaņojot ierašanās laiku.
Valmieras klientu apkalpošanas centrs informē: klātienes klientu apkalpošanu,
pēc iepriekšēja pieraksta, atsākam no 2020.gada 15.jūnija. Zvani un piesakies klientu apkalpošanas centra apmeklējumam – tel. 64231795.
Valmieras klientu apkalpošanas centrā pieejami arhīva materiāli par Valmierā,
Alojas novadā, Alūksnes novadā, Amatas novadā, Apes novadā, Balvu novadā, Baltinavas novadā, Beverīnas novadā, Burtnieku novadā, Cēsu novadā, Cesvaines novadā, Ērgļu novadā, Gulbenes novadā, Jaunpiebalgas novadā, Kocēnu novadā, Limbažu novadā, Līgatnes novadā, Lubānas novadā, Madonas novadā, Mazsalacas novadā, Naukšēnu novadā, Pārgaujas novadā, Priekuļu novadā, Raunas novadā, Rugāju
novadā, Rūjienas novadā, Salacgrīvas novadā, Smiltenes novadā, Strenču novadā,
Valkas novadā, Varakļāņu novadā, Vecpiebalgas novadā, Viļakas novadā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem.

N

Brantiņu mežā izveidota pievilcīga pastaigu taka,
kura ziemā kalpos kā slēpošanas trase

tiem augustā būtu jāierodas sociālajā
dienestā ar iesniegumu un jāaizpilda
deklarācija.

Valsts ieņēmumu dienests informē

o šī gada 29.jūnija klātienes klientu apkalpošanu VID atsāks arī Liepājā,
Ventspilī, Daugavpilī, Valmierā, Jēkabpilī, Jelgavā un Rēzeknē. Rūpējoties par
klientu un iestādes darbinieku drošību, pakalpojumi klātienē tiks sniegti tikai
pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67120005.
Pierakstīties VID apmeklējumam Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Valmierā, Jēkabpilī, Jelgavā un Rēzeknē ir iespējams jau pašlaik. Drošības un piesardzības prasību dēļ bez iepriekšējā pieraksta iedzīvotāji netiks apkalpoti. Minētajās pilsētās
klientu apkalpošana klātienē, tāpat kā līdz ārkārtējai situācijai, notiks pirmdienās
un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00.
Apmeklējot VID klientu apkalpošanas vietas, lūdzam būt piesardzīgiem un atbildīgiem, un ievērot visus valstī joprojām noteiktos piesardzības pasākumus – ieturēt
2 metru distanci no citiem cilvēkiem, dezinficēt rokas, ievērot respiratoro higiēnu
un citus nosacījumus savai un apkārtējo drošībai. Aicinām atlikt VID apmeklējumu,
jūtot elpceļu slimības pazīmes, kā arī nenākt, ja noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija.◊
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Mācību gads noslēgts ar lepnumu par sasniegumiem

Š

is pavasaris nepiedzīvoja gadskārtējo pasākumu ”Naukšēnu novada vidusskolas lepnums”, kurā tiek pulcināti
olimpiāžu laureāti, konkursu uzvarētāji,
“Zelta liecības” saņēmēji
un labākie
sportisti – viņu skolotāji un vecāki. Valstī noteiktie pulcēšanās ierobežojumi
veica savas korekcijas šī pasākuma norisē. Attālināti uz skolu tika aicināti apbalvojamie skolēni un viņu vecāki. Šis gads
bija veiksmīgs gandrīz visiem olimpiāžu
dalībniekiem – mājās pārbrauca ar apbalvojumu. Saprotams, nenotika viena
vai otra ieplānotā olimpiāde, konkurss
vai sporta sacensība. Nikola Ziediņa,
Loreta Bērziņa, Auce Liepiņa dabaszinību olimpiādē ieguva 1.vietu. Skolotāja
Antra Baune veiksmi raksturo kā ieguldījumu ikdienas darbā – skolēni paši
vienmēr veica praktiskos darbus, nevis
skolotāja tos nodemonstrēja. Šajā olimpiādē Nils Devils Freimanis ieguva atzinību. Matemātikas olimpiādē Nikola
Ziediņa ieguva 1.vietu, Auce Liepiņa –
3.vietu. Abas skolotājas Evijas Strazdas
audzēknes.
Īpašs prieks par Tāļa Ozola panākumiem matemātikas valsts olimpiādē.
Iegūta 2.vieta. Profesora Cipariņa kluba
matemātikas konkursā 1.vieta. Skolotāja
Aija Ilga Ozola Tāli raksturo kā ļoti atbildīgu skolēnu. Atsaucīgs skolotājas aicinājumam piedalīties olimpiādēs. Starpnovadu matemātikas olimpiādē Tālis
ieguva 1.vietu. Ģeogrāfijas komandu
olimpiādē Una Salmiņa un Maksims
Ignatjevs ieguva 1.vietu. Skolotāju Irēnas Solovjovas un Indras Aģes audzēkņi.
Savukārt Laura Smika latviešu valodas
un literatūras olimpiādē ieguva atzinību.
Skolotāja Dzintra Sietniece komentē, ka
ir diezgan sarežģīti konkurēt ar pilsētu
skolu iespējām kultūras jomā. Varu
teikt, ka regulāri labi panākumi ir Diānas Kaužēnas audzēknēm. Šogad atklātajā valsts mājturības olimpiādē Simonai
Arisai Šulgai 3.vieta, Signei Ditai Timmai 2.vieta, Loretai Builei 1.vieta.
Augstākās pakāpes apbalvojumu
starpnovadu skolu vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas darbu
konkursā
“Radi rotājot “ ieguva Sintija Baha, Alise
Zirne, Estere Gūtmene, Loreta Buile,
Simona Arisa Šulga, Loretai Builei arī
otrs darbs ieguva augstākās pakāpes
apbalvojumu, Enijai Vucinai 2.pakāpes
apbalvojums. Skolotājas Agrita Gruzdiņa, Dzintra Sietniece, Ginta Ganševska,
ar labiem panākumiem sagatavoja stāstnieku konkursam “Teci , teci valodiņa”
Aini Spalvu, Evelīnu Eglīti, Martu Tīni
Čākuri, Auci Liepiņu.
Savukārt skatuves runas konkursā
labi rezultāti Anrijam Dukuram, Annijai
Vēverei, Melānijai Builei, Aucei Liepiņai.
Paldies skolotājām Antrai Baunei, Gintai
Ganševskai, Agitai Bērzupei. Skola nav
iedomājama bez sporta dzīves ārpus mācību stundām. Sporta zāle ir aizņemta
līdz vēlam vakaram – tur trenējas florbolisti, vieglatlēti un jaunie volejbolisti.

Šogad saistībā ar Covid - 19 vīrusa izplatības ierobežošanu nenotika svinīga “Naukšēnu novada vidusskolas
lepnuma 2020” pasniegšana, bet 12.jūnijā skolas pagalmā kopā sanāca 9.klases absolventi ar vecākiem
un audzinātāju Indru Aģi, lai svinīgi saņemtu apliecības par pamatizglītības beigšanu
Tāds regulārs treniņu darbs nevar palikt
bez rezultātiem. Neskatoties uz to , ka
šoziem ledus nebija, mūsu 7.klases komanda “Ledus gladiatoru” sacensībās
ieguva 3.vietu. Ar klases audzinātājas
Aija Ilgas Ozolas lielu atbalstu 5.klase
sacensībās “Sporto visa klase” lielā konkurences cīņā ieguva 3.vietu. Sporta skolotāja Inese Grava ir viena no iemīļotākajām skolotājām. Ar lielu mieru, ieinteresētību rezultātos viņa ir panākusi, ka
sporta stundās “uz rezervistu” soliņa nav
garas rindas. Starpnovadu vieglatlētikas
sacensībās četrcīņā “Draudzība” mūsu
skolas komanda izcīnīja 3.vietu. Komandu pārstāvēja Loreta Bērziņa, Nikola
Ziediņa, Krista Aršanova, Marika Balaboļina, Enija Vucina. Mums ir arī savs
“Superziķeris”- Sanitas Jirgensones
audzēkne Marta Liepa.
Prieks par skolēniem, kuri ikdienas
darbā saņem labus vērtējumus. Šogad
“Zelta liecības “ saņēma Ilmārs Duncis,
Laura Smika, Tālis Ozols, Evelīna Eglīte
(9.kl.), Zane Lezdiņa, Daniels Gaidamovičs, Una Salmiņa, Krista Aršanova, Sindija Saiva Eksto, Katrīne Lūse, Marta
Liepa, Loreta Bērziņa, Marta Tīne Čākure, Auce Liepiņa, Nikola Ziediņa, Simona Arisa Šulga, Annija Birkava, Megija
Šmite, Emīlija Marta Tobīsa , Nils Devils
Freimanis, Evelīna Eglīte (5.kl.).
Daudzus gadus Lauksaimniecības

Transports Naukšēnu novada svētku laikā
• Ceturtdien, 16.jūlijā plkst. 17.40 no Ķoņu pagasta pārvaldes uz Naukšēniem un pēc teātra izrādes atpakaļ.
•Piektdien, 17.jūlijā plkst. 15.40 no pieturām “Vidusskola” un
“Naukšēni” uz Ķoņu kalnu. Atpakaļ plkst. 21.15.
• Sestdien, 18.jūlijā
- plkst. 11.40 no Ķoņu pagasta pārvaldes uz Naukšēniem un plkst. 15.00
atpakaļ;
- plkst. 17.30 no Ķoņu pagasta pārvaldes uz Naukšēniem un plkst. 23.55
atpakaļ.
Autobusa pasažieriem lūgums ievērot prasību autobusā
nesāt sejas masku!

kooperatīvās sabiedrības “Akrona” valdes priekšsēdētājs Gundars Bergs ir mūsu skolēnu labvēlis, kurš katru gadu
ziedo naudas līdzekļus, lai veicinātu skolēnu motivāciju. Sākotnēji tika apbalvoti
skolēni no 8. – 9.klasei, kuri viscentīgāk
apguva svešvalodu. Pēdējos gados uzstādījums mainīts – naudas balvu saņem
centīgākie visos mācību priekšmetos.
Šogad LKS “Akrona” valdes priekšsēdētāja Gundara Berga dāvāto naudas prēmiju saņēma 12.klases skolēns Ilmārs
Duncis, 9.klases skolēns Tālis Ozols un
6.klases skolniece Loreta Bērziņa. Paldies Gundaram Bergam!
Katru gadu 18.novembra svētkos čaklākie ārpusklases darbā saņem mūsu
uzņēmēju dāvinātu grāmatu. Varbūt
kāds uzņēmējs ir gatavs izrādīt finansiālu atbalstu, lai motivētu konkrētiem
sasniegumiem. Piemēram eksakto mācību priekšmetos – labākais matemātiķis,
labākais biologs…, bet varbūt kuram
augstākie rādītāji eksāmenos? Laipni
aicināti izrādīt iniciatīvu!
Es ceru, ka saņemot novada laikrakstu, ieraugot šo rakstu, vecāki, vecvecāki un paši skolēni ar acīm meklēs pazīstamu vārdu un uzvārdu… Es novēlu
katrai ģimenei pozitīvas emocijas , lepoties ar savu bērnu panākumiem.
Mācību gads beidzies. Notikusi
pēdējā pedagoģiskās padomes sēde.

Foto: Nora Kārkliņa

Analizēti sasniegumi un pārrunāti trūkumi. Gaidām šodienas 9.klases beidzējus atpakaļ uz mūsu skolu, uz 10.klasi.
Naukšēnu novada vidusskolas piedāvājums 10.klases skolēniem:
Piedāvājam padziļinātos kursus, no
kuriem jāizvēlas trīs: Latviešu valoda un
literatūra, angļu valoda, vēsture un sociālās zinības vai dizains un tehnoloģijas.
Divos no tiem kārtosi centralizēto eksāmenu augstākajā (padziļinātā) līmenī.
Optimālā līmenī varēsi kārtot divus
centralizētos eksāmenus: matemātika un
latviešu valoda, ja neizvēlēsies kā padziļināto kursu, angļu valoda, ja neizvēlēsies kā padziļināto kursu vēsture, ja neizvēlēsies kā padziļināto kursu. Obligāts
pētnieciskais darbs (ieteicams izvēlētajā
padziļinātā kursa priekšmetā).
Apgūsi pamatkursa līmenī 10. un
11.klasē: bioloģija, fizika, ķīmija, ģeogrāfija, literatūra, kultūras pamati, krievu
valoda, vēsture un sociālās zinātnes, datorika, dizains un tehnoloģijas (arī tehniskā grafika), sports un veselība.
Piedāvājam specializētos kursus: vizuāli plastiskā māksla, publiskā uzstāšanās.
Aizejot vasaras brīvlaikā novēlu sirsnības, mīlestības un patiesa prieka pilnu vasaru visiem!

Ingrīda Bērziņa
direktora vietniece izglītības jomā

Aicinām piedalīties novada svētku izstāžu
veidošanā un krāmu tirdziņā

Aicinām līdz 10.jūlijam atnest uz Naukšēnu novada pašvaldību vai iesūtīt uz epastu info@naukseni.lv fotogrāfijas izstādei “Toreiz un tagad” - kur viena fotogrāfija ir uzņemta pirms vairākiem gadiem, bet otra tieši tajā vietā ar tām pašām personām, dzīvniekiem vai ko citu—šodien. Savukārt izstādē “Manas ģimenes relikvijas”
aicinām padižoties ar ģimenes īpašumā esošiem senatnīgiem priekšmetiem gan ar
tādiem, kuri ikdienā tiek izmantoti, gan ar tādiem, kurus pārklājusi putekļu kārta.
Albumi, dienasgrāmatas, galda piederumi, saimniecībā izmantojami priekšmeti,
sadzīves tehnika un daudz, kas cits.
Pirmoreiz Naukšēnos tiks organizēts krāmu tirdziņš. Tā būs iespēja atbrīvoties
no kaut kā tāda, kas šķiet nevajadzīgs, bet kādam citam tas noder. Tirgoties gribētāju aicinām pieteikties pa tālr: 26587084 (Inga Medne).
Sarosīsimies, lai kopā mums svētki ir izdevušies un ar jaukām emocijām!
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Atceramies un godinām Naukšēnu novadā dzimušos!

R

Romāns (Roberts) Pasītis—virspriesteris
17.06.1875.- 26.04.1941.

omāns Pasītis dzimis Valmieras
apriņķa Ķoņu pagasta “Vingās”. Izglītību
viņš ieguva Rīgas Garīgajā skolā un Rīgas Garīgajā seminārā, kuru beidza
1897. g. Pēc tam strādāja par skolotāju
Ventspils draudzes skolā. No 1898. g.
viņš bija psalmotājs Valmierā, no 1901.
g. – Ventspilī un no 1903. g. – Svētā Nikolaja Jūras katedrālē Liepājā.
1904. gada 30. janvārī Romāns salaulājās ar Zinoviju Orlovsku. 1904.
g. arhibīskaps Agafangels viņu iesvētīja
par diakonu. Pēc iesvētīšanas par garīdznieku 1906. gadā R. Pasītis turpināja
kalpot Liepājā un pasniegt ticības mācību pilsētas izglītības iestādēs. No 1914.
g. viņš bija armijas garīdznieks. Pēc tam,
kad krievu karaspēks atstāja Liepāju, R.
Pasītis saņēma garīdznieka vietu 20.
somu dragūnu pulkā, kas bija dislocēts

I

pie Slokas un Ķemeriem. Pēc šeit notikušām asiņainajām kaujām viņš parādīja iniciatīvu, lai panāktu pienācīgu apbedījuma vietu ierīkošanu kritušajiem karavīriem un viņu vārdisku sarakstu sastādīšanu. Kad Rīgu bija ieņēmis vācu
karaspēks, R. Pasītis tika pārcelts uz
Pleskavu, pēc tam uz Kaukāzu, kur turpināja savu garīgo kalpošanu karaspēka
daļās, bija 6. Kubaņas kazaku kājnieku
(plastunu) bataljona un lauku lazaretes
garīdznieks Stavropolē. 1920.–1921. g.
viņš kalpoja Stavropoles Svētās Trijādības (Troicas) katedrālē. 1921. g. R. Pasītis atgriezās Latvijā un tika iecelts par
Jūrmalas baznīcu pārvaldnieku. Savos
kalpošanas gados Jūrmalā viņš saveda
kārtībā Pirmā pasaules kara upuru brāļu
kapus Slokā, Ķemeros, Asaros un Dubultos, turpinot par tiem rūpēties arī turpmāk. No 1928. gada kalpoja Rīgas Svētās

Trijādības (Troicas) Sergija sieviešu
klosterī, tāpat turpinot arī savu pedagoģisko darbību. 1936. g. viņš kļuva par
Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas katedrāles pārvaldnieku, kur turpināja
strādāt līdz pat sava mūža noslēgumam.
Garīdznieks strādāja vietējās skolās, piedalījās sabiedriskajā dzīvē. Šeit viņš gādāja par to, lai tiktu atjaunoti un sakopti
krievu karavīru un latviešu strēlnieku
brāļu kapi. R. Pasītis bija apbalvots ar
visiem iespējamajiem garīdznieku apbalvojumiem, ieskaitot krustu ar rotājumiem, kā arī ar Sv. Annas 3. un 2. pakāpes ordeņiem ar šķēpiem un Sv. Vladimira 4. pakāpes ordeni. R. Pasītis miris
1941. gada 26. aprīlī.◊

Teksts:
Pasīšu ģimenes apkopotie
materiāli, kuri nodoti
arī izmantošanai
Naukšēnu Cilvēkmuzejam

Romāns Pasītis

Foto: no Pasīšu ģimenes arhīviem

“Gaismas ceļš” cauri Naukšēnu novadam

r 18. jūnija vakars, plkst.22:00. Es
kopā ar visiem esmu sagaidījusi, pavadījusi Ziemeļaustreņa skrējējus mūsu novadā. Lēnām varam taisīties likties uz
auss, bet vairāki entuziasti šobrīd vēl
skrien ar lāpu rokās, lai pēc apm. 20 km
nodotu stafeti citu rokās. Šī ir trešā skrējiena diena.
Kas ir “Gaismas ceļš? Apvienojoties “1836”, Stirnubuks.lv komandām,
Dinam Vecānam, kurš 2017. gadā apskrēja apkārt Latvijai, un brīvprātīgo
tempa turētāju komandām, divas gaismu lāpas 16.jūnijā no Krāslavas uzsāka
savu ceļu viena otrai pretī, lai nepilnu 6
dienu laikā 20.jūnija novakarē satiktos
Kolkas ragā. Skrējiena dalībnieki mainās
aptuveni ik pa 20 km, nododot lāpu
viens otram, nodrošinot Gaismas ceļa
nepārtrauktu ritējumu, vijoties ap Latviju. Skrējiens notiek pa 1836 ceļu. Ceļu,
kas 2018. gadā tika dāvāts Latvijai tās
simtgadē.
Ceļā devās divas skrējēju komandas Ziemeļaustrenis un Dienvidrietenis. Ziemeļaustrenis devās mūsu virzienā. Kopā
līdz Kolkas ragam šajā virzienā jānoskrien 46 etapi, kopā 5 dienas un 8 stundas.
Pārsvarā visur bija plānots, ka skrējēja komanda sastāvēs no 3 skrējējiem. No
mūsu pēdējās satikšanās ar skrējējiem –
pie Ķoņu dzirnavām, Ipiķu virzienā gan
aizskrēja paliels pulciņš.
Mēs, Naukšēnu novads, tāpat kā visi
pārējie novadi, tikām aicināti sagatavot
ugunskura vietu divos pieturas punktos
– pie Piksāru baznīcas un Ķoņu dzirnavām. Šajās abās vietās ir ierakti arī 1836
ceļa stabiņi. 1836 – tik kilometri ir apkārt Latvijai.
Un mēs, protams, sagaidījām!
“Uzfrišinājām” baznīcu, saklājām galdiņu. Un tad jau ieradās pirmais auto, no
kura izkāpa 3 cilvēki – skrējēji, kuriem
bija jāskrien no Piksāru baznīcas līdz
Ķoņu dzirnavām. Kopā mazliet pāri 24
km. Piksāru baznīca bija jau 24. pieturas
punkts šajā virzienā. Lēnām viens pēc
otra saradās cilvēki. Arī Naukšēnu ansambļi bija gatavi dziesmām, vēl iebrienot zaļajās pļavās pēc skaisti ziedošajiem
ziediem. No Ērģemes uz Piksāriem atskrēja Kocēnu novada skrējēji. Jāpie-

bilst, ka arī 1836 stabiņu šeit ieraka Kocēnu pamatskolas 9.klases skolēni. Ar
ovācijām sagaidījām skrējējus, kuri ar
lāpu iededza mūsu ugunskuru. Ansambļi
savu dziedājumu sāka ar “Mazs bij tēva
novadiņš”. Kā teica viena no atnācējām:
“Kad šī dziesma sāka skanēt, man skudriņas caur kauliem izskrēja”. Lai arī
skrējiens nemaz nebija viegls tādā svelmē, skrējēju sejās bija smaids un gandarījums par paveikto. Lāpu tālāk nesa 3
skrējēju komanda – 2 vīrieši un sieviete.
Pēc skrējiena Zane smejoties atzinās, ka
viņai teikts, ka būs tikai 20 km un viņa
piekritusi nedomājot. Neesot jau bijis tik
grūti. Un, kas par ainaviskiem skatiem
šajā posmā! Pasakaini!
Mēs, trīs cilvēki, sagaidījām viņus arī
pie Unguriņu robežas, kur viņi vēl ātri
paspēja nofotografēties, sadodoties rokās, pie reizes uzmanot lāpu, lai nenodziest. Mēs, pamājot ar rokām, lepni
pabraucām skrējējiem garām, bet viņi
skrēja, skrēja. Un tas bija tik emocionāli,
lēnām braucot viņiem no aizmugures,
redzot viņus skrienam. Varu iedomāties
viņu emocijas, piedaloties šajā skrējienā!
Ar “Ķoņu dzirnavu” sagatavoto
ugunskura vietu, ar viņu sacepto maizi,
ar dziesmām sagaidījām skrējējus viņu
finālā. Man tas atgādināja kaut ko līdzīgu Baltijas ceļam. Šķiet, skrējēji ar savu
skrējienu, ar savu pēdu piesitieniem pie
zemes, samīļoja Latviju. Viņi parādīja,
ka Latvijas nav tikai Latvijas centrs, pilsētas, bet ir arī pierobeža, meži, klusi
ceļi, āres.
Uz Ipiķiem tālāk devās liels pulciņš
skrējēju! Kāds joprojām vēl skrien, bet
jau citos posmos. Sekojot līdzi kartei,
redzu, ka šobrīd Ziemeļaustreņa skrējēji
tuvojas Ainažiem, bet Dienvidaustreņa
skrējēji tuvojas Rucavai. Kad tu, Naukšēnu iedzīvotāj, būsi saņēmis “Naukšēnu
Novada Vēstis”, viņi savu skrējienu jau
būs noslēguši – 20.jūnija pievakarē Kolkas ragā. Viņiem noteikti būs ko atcerēties! Pat nebrīnītos, ka vēl kādreiz satiktos ar viņiem kādā līdzīgā skrējienā. Bet,
vai es un tu spētu noskriet kādu kilometru? Kaut vienu?◊
Teksts un foto Diāna Glušonoka

Lāpas nodošana starp skrējiena dalībniekiem
pie Piksāru baznīcas

Par dziesmotu sveicienu skrējiena dalībniekiem gan pie
Piksāru baznīcas, gan pie Ķoņu dzirnavām gādāja
Naukšēnu kultūras nama sieviešu ansamblis “Noktirne”
un vīriešu ansamblis “Klusie ūdeņi”
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6 NAUKŠĒNU NOVADA VĒSTIS
PASĀKUMI

• 3.jūlijā plkst. 22.00 Piksāru baznīcā koncerts “Mirkļi kā pērles virknējas”. Piedalās: Māris Vitkus –klavieres, Kārlis Milzarājs—balss, kamerkoris
“Vidus”. Programmā latviešu populārā mūzika— J. Lūsēns, R. Pauls, A. Hermanis, A. Zaķis, J. Sildegs u.c. Transports plkst. 21.30 no autobusu pieturām
“Naukšēni” un “Vidusskola”.
• Līdz 10.jūlijam Naukšēnu bibliotēkā alus kausu izstāde no alojieša
Jāņa Birkmaņa privātkolekcijas.
• No 14.jūlija līdz 15.augustam Naukšēnu Cilvēkmuzejā aplūkojama izstāde "Katram savs tautastērps”. Izstāde tapusi no vietējo iedzīvotāju sanestajām lietām un muzeja krājuma. Ieeja bez maksas.
• No 27.jūlija līdz 22.augustam Naukšēnu bibliotēkā izstāde Vāzes no
alojieša Jāņa Birkmaņa privātkolekcijas.

Naukšēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 25.maija līdz 18.jūnijam reģistrēti:

Divi jaundzimušie - viena meitenīte un viens puisītis
Pretendentu izvirzīšana Naukšēnu novada lepnumam pagarināta
līdz 8. jūlijam. Nolikums pieejams www.naukseni.lv

SIA “A.D.” piedāvā darbu:

Graudu kaltes vadītājam/operatoram, var katru gadu uz sezonu;
• Graudu kombaina vadītājam, var katru gadu uz sezonu;
• Frontālā iekrāvēja vadītājam.
•

Plašāka informācija pa tālr: 29134169 (Ainis Dukurs)

Naukšēnu novada vidusskola aicina pastāvīgā darbā
krievu valodas skolotāju un izglītības psihologu.
Sīkāka informācija pa tālr. 29189905 (skolas direktore).

Naukšēnu novada vidusskola jaunajā
2020./2021. mācību gadā
uzņem savā pulkā jaunus skolēnus

Piedāvājam Jums:
Mācības skolēniem no 1.-12. klasei vispārizglītojošās programmās
2020./2021.m.g. 10.klasei iespēja izvēlēties sev vēlamo mācību priekšmetu
grozu no skolas piedāvātajiem. Sīkāka informācija www.vidusskola.naukseni.lv
Pirmsskolas grupas bērniem vecumā no 2 - 6 gadiem. Transports tiek organizēts uz Kārķu, Jeru, Ķoņu un Rūjienas pusēm. Pirmsskolas bērniem, kuri brauc
ar skolas autobusu, līdzi brauc pirmsskolas audzinātāja.

Īpašie piedāvājumi ar Naukšēnu novada pašvaldības atbalstu:
Brīvpusdienas:
- visiem pirmsskolas grupu audzēkņiem;
- 1.-4.klašu skolēniem (daļēji valsts apmaksātas pusdienas);
- 5.- 9. klašu skolēniem, kuri ir sekmīgi un bez disciplīnas pārkāpumiem;
- bērniem no maznodrošināto statusa ģimenēm;
- visiem vidusskolēniem, kuru vidējais sekmju vērtējums ir 7,5 balles un augstāk;
- visiem pūtēju orķestra dalībniekiem;
- pārējiem skolēniem maksa par pusdienām – 1.00 EUR dienā.
Novada stipendija 55.00 eiro apmērā reizi gadā diviem 10.-12.kl. skolēniem
par piedalīšanos skolas un starpnovadu olimpiādēs, ārpusstundu nodarbībās,
konkursos, pētniecisko darbu lasījumos, ja vidējā atzīme nav zemāka par 7,6
ballēm
Naudas balvas par sasniegumiem mācību, sporta un ārpusstundu darbā
(skatīt apbalvošanas nolikumu skolas mājas lapā www.vidusskola.naukseni.lv)
Internāts:
- nav uzturēšanās maksas;
- brokastis – 0.45 eiro;
- launags – 0.30 eiro;
- vakariņas – 0.60 eiro;
- iespēja internāta virtuvē gatavot pašiem.

Apmaksātas VTU braukšanas kartes skolēniem, kuri nevar izmantot skolas
autobusu. Daļēja degvielas izdevumu atmaksu gadījumā, ja bērns uz skolu tiek
vests izmantojot personīgo automašīnu.
Ar Naukšēnu novada vidusskolas sasniegumiem, ikdienas dzīves notikumiem
un interešu izglītības pulciņiem aicinām iepazīties skolas mājas lapā
www.vidusskola.naukseni.lv Mūsu skolas skolēni ir aktīvi jaunsardzē, skolā ir arī
šautuve.
Skolas ēkā veikti vērienīgi remontdarbi un atklātas jaunas telpas zēnu un
meiteņu mājturībai, ir ierīkota trenažieru zāle un vienā stāvā ierīkotas jaunas,
modernas telpas visiem pirmsskolas vecuma bērniem.
Elektroniska iesnieguma anketa pieejama skolas mājas lapā. Nosūtīt uz epastu: skola@naukseni.lv
Sīkāka informācija pa tālr. 29189905 direktore A.Stiere vai 64268750

No 13. – 26. jūlijam Naukšēnu pagasta bibliotēka slēgta.
Bibliotekāre atvaļinājumā.

Līdzjūtība

No 17. jūnija Naukšēnu pasta nodaļa atvērta darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.00 – 11.30
Naukšēnu pagasta “Ābelēs” katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00 pārdod zemenes. Pārdošanā arī dažādi dārzeņi. Tālr: 28941551 (Uldis).
Ķoņu pagasta saimniecībā "Stūri" nopērkamas bioloģiski audzētas zemenes. Saimniecībai ir Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts. Darba laiks ogu
vākšanas sezonā no plkst. 7.00 līdz 22.00. Tālr: 29176158 (Inguna).
Ķoņu pagasta “Pērlēs” pēc pasūtījuma var iegādāties dažādas šokolādes konfektes ar pildījumiem. Saldumi pieejami gan iepakojumos, gan uz
svaru. Tālrunis pasūtījumiem: 29249246 (Dace Pastare).
Automašīnu, mikroautobusu un lauksaimniecības tehnikas kondicionieru uzpilde ar R134a gāzi, kā arī kondicionieru diagnostika, remonts, apkope ar mūsdienīgu iekārtu Naukšēnos pie Kaspara Krastiņa “Baltajā
darbnīcā”. Iespēja izbraukt pie klienta. Tālr: 29489718 (Kaspars Krastiņš).

Naukšēnu Novada Vēstis

Naukšēnu novada pašvaldības informatīvais izdevums
Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī
Naukšēnu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009115247
«Pagasta nams», Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244
Tālr.: 6 4268288, fakss 64268795, e-pasts: dome@naukseni.lv
www.naukseni.lv

Mēs nezinām, kad, kurš vai kura
Kā nākamie mūs pametīs
Kā dzirksts no sūrā ugunskura,
Kas ir jau izdzisis gandrīz.
Mēs velti skumstam, velti minam
Šo mūža mīklu grūtāko.
Cik labi, ka tik vien mēs zinām,
Cik jāzin, – vairāk it neko.
(J. Osmanis.)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Rūtai, māsu Edīti mūžībā pavadot.
Naukšēnu kultūras nama ansambļi “Noktirne” un “Klusie ūdeņi”

Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko
personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu
apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām jānovieto:
4. jūlijā—Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena

Izdevumu sagatavoja
Naukšēnu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Nora Kārkliņa
Tel: 64250958; mob.tel: 29468727
e-pasts info@naukseni.lv

Iespiests SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa”
Raiņa iela 6, Valmiera
Tirāža 1050

Publikācijas var neatspoguļot Naukšēnu novada pašvaldības viedokli, par publikācijās paustajām domām, skaitļiem un faktiem atbild
raksta autors, par sludinājumiem – to iesniedzējs. Anonīma informācija netiek publicēta. Informācija, kuru vēlaties ievietot izdevumā,
jānosūta uz e-pastu info@naukseni.lv, jānodod Naukšēnu novada
pašvaldības sekretārei vai Ķoņu pagasta pārvaldes lietvedei.

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.

