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Mēnešraksts katram ķonietim un naukšēnietim. Reizi mēnesī bez maksas Tavā pastkastītē
Šodienas sleja

Ir pagājis pietiekoši ilgs

laiks. Un sliktais jau piemirstoties pirmais. Septembrī jau
ne par ko citu, kā vien skolu
nepiedien rakstīt. Neatceros,
kādām domām sagaidīju savus
skolas «pirmos septembrus».
Arī dažs klases biedrs nav redzēts kopš 8.klases izlaiduma.
(Vai tāds maz bija?)
Skolas laika atmiņas. Ziemā
parkā slēpošana aukstos rītos. Kovārņu bari nesaprot, kam ienācis
prātā viņus modināt tik agri un visi
reizē ķērkdami ceļas spārnos.
Fizkultūras stundu virve, kurā
nekādīgi neizdodas uzrāpties, vien
pakarāties uz lejas gala mezgla.
Pirmais «streiks». Atsakāmies
betonēt garāžas grīdu darbmācības
skolotāja, iesauktam par «Bebri»,
Moskvičam (Varbūt tomēr Žigulim?).
Skolas direktors, gariem matiem
līdz pleciem, runā tā, ka viņa mācītajās stundās no matemātikas
neko nevar saprast.
Skolas diskotēka. Vecāko klašu
estrādes ansamblis spēlē «Vēl viens
dolārs, vēl viens rīts...» (1977.gadā!)
un tūlīt būs arī «lēnais».
Nakts pirms 8.klases eksāmena
sacerējuma – pēc pusnakts ejam ciemos pie latviešu valodas skolotājas
un tur dzeram šampanieti.
Pa ceļam uz skolu (10 minūtes)
smaržo plaukstoši papeļu pumpuri,
tikko bijis lietus.
Uz liecības starp visiem pieciniekiem viens četrinieks darbmācībā,
skat. iepriekš.
Jau «Lietišķajos».
Iestājeksāmeni. Tiek pabeigta
vanšu tilta celtniecība. Pēc zīmēšanas eksāmena ar meiteni no Valles
(brūnās velveta biksēs) ēdam saldējumu «Pils» kafejnīcā – uz tilta
aiz-degas celtnieku būcenis un brauc
ugunsdzēsēji. Otrā dienā, pirms
gleznošanas eksāmena, uzzinām,
ka Ilze ir «izkritusi», nepaspēju paņemt pat telefona numuru.
Pasniedzēji audzēkņus uzrunā ar
«jūs», matemātiku pasniedz «Čūska», bet mācību daļas vadītāja ir
KGB aģente. To zina visi. «Čūsku»
neviens necieš, iestājeksāmenā ģeometrijā biļetē prasīto teorēmu pierādu divos dažādos veidos un saņemu
aizrādījumu – ko es iedomājoties!
Otrā kursa noslēguma darbu
skates laikā zem planšetēm atstājam ieslēgtu ierakstīšanai kasešu
magnetafonu. Lai zinātu, ko saka
komisija. Komisija runā par pirtīm,
makšķerēšanu, mūsu darbiem – ne
vārda.
Arhitektūras pamatos jāprojektē
sabiedriska ēka. Gribu taisīt baznīcu, bet pasniedzēja saka – neder,
vienojamies par kapliču. Gatavam
maketam 1.autobusā resna tante
uzgrūžas virsū un vairāku nedēļu
nakts darbs saplok pie viņas dibena.
Pēc pusdienām alus bārā «Zem
ozola» kompozīcijā nāk snaudiens,
kursa platās palodzes tā vien aicina
nosnausties. Talkā netīšām no 4.
stāva uz Ļeņina ielas tiek izmests
3x2 metri liels logs, patiešām –
netīšām.
Skolas direktors Žūriņš pilnīgi
visiem ir autoritāte, kaut saskare ar

Numura notikums

viņu nevienam tieši nav bijusi – pie
direktora neviens netiek sūtīts.
Vēlāk direktoru nomaina. Visi zina, ka vainīga ir KGB, skat. iepriekš.
Brežņeva bēres, mācības nenotiek,
alus bārs slēgts, pa Brīvības ielu
gaudodamas brauc milicijas mašīnas, vēlāk pasniedzēja saka, ka
zārks izkritis no rokām un – ar
blīkšķi bedrē iekšā. Andropova laikā kursa biedru «paņem ciet», jo
dienas laikā aizgājis uz kino.
Liekam profesionālo skolu izstādi Graudu ielā. Zili, balti, sarkani
stendi – kā Padomju Latvijas karogs. Dienu pirms atklāšanas tovarišķ no CK izstādes pieņemšanas
laikā ierauga, ka no viena skatu
punkta zilie stendi nav redzami.
Tikai sarkani – balti – sarkani.
Mēs «streikojam» un atsakāmies
kaut ko manīt. Nevis ideoloģisku
apsvērumu dēļ, bet – ir nopirkts
«Senču alus» un vakaram sarunātas
vietējās meitenes no Graudu ielas.
Tikai pēc 3 gadiem uzzinām, ka
pasniedzēja bērnību pavadījusi Sibīrijā un šāds mūsu gājiens viņai var
dārgi maksāt.
Rīt tikšot pacelta šņabja cena.
Vēl šodien veikalā uz Ļeņina un
Dzirnavu stūra nopērkam pus kasti «Pšeņičnajas».
Zīmēšanas pasniedzējs Karkunovs ir vienīgais, kurš Latvijā «reāli» prot iemācīt zīmēt. Esam izredzētie – viņš izvēlas mācīt mūsu
kursu. Risovatj nado delovito – saka un stāv aizmugurē.
Labākajiem 4.kursa audzēkņiem
tiek piešķirts brauciens uz Čehoslovākiju. Atsakos, lai vēlāk nevarētu
bakstīt degunā «Mēs tevi aizsūtījām, bet tagad...». Braucējiem
vairākkārtīgas pārrunas ar biedriem no KGB, skat. iepriekš.
Mākslas akadēmijā. Pirmais
septembris pārbīdījies uz 1.oktobri.
Pirmajam kursam «kolhozs» Ēdolē. Rīta pusē Ēdoles pils kamīnzālē
redzam «Balto dāmu», kura kā
dūmi izplūst pa durvju spraugu.
Otrā rītā sāp galva – laikam slikts
vīns «bombās» ciema veikalā.
Mavriks Vulfsons māca zinātnisko komunismu (Vai arī sabiedrisko mācību?) Saka – nav pašlaik
reāli, ka varētu rasties kāda cita
partija, izņemot komunistisko. Aizmirstu atnākt uz eksāmenu, bet
kursa biedri paskaidro, ka esmu
bijis aizņemts un saņemu – «ieskaitīts».
Gleznošanas modelis nav atkal
atnācis, neko darīt. Kursa biedrs
taisa mājas ābolu vīnu, arī darbnīcas stūrī nolikts viens balons. Jau
pustukšs.
Akadēmijas pedagogi šķībi skatās uz «karkunovistiem», kaut dažs
pats savā gleznā zīmējot kolhozniekus, elkoni līdzās sēdošajam iezīmē iedūrušos kuņģa apvidū.
Uz vanšu tilta atkal sastrēgums,
jau puse no lekcijas mākslas vēsturē
nostāvēts, nav jēgas – griežu apkārt
un braucu mājās. Pilnīgs bardaks.
Kādas ir tavas skolas
atmiņas? 4.klases kopīgajā
fotogrāfijā ar grūtībām varu
nosaukt visu vārdus... NCv

Ķoņu skolas vasara jeb labāk būt
nokausētam, nekā ierūsējušam!

I

r pagājuši tikai 3 vasaras mēneši, taču tie bijuši tik spraigi, ka jūnija sākums
šķiet kā tāls sapnis...
● 6.jūnijā pašvaldību vēlēšanas. Par deputāti jaunveidotajā Naukšēnu
novadā ievēlēta arī mūsu skolas direktore Aiga Stiere. Kāds būs
jaunais novads? Cik lielā mērā būs iespējams saskaņot abu pagastu
intereses? Kāds būs Ķoņu skolas statuss jaunveidotajā novadā un
deputātu attieksme? Daudz jautājumu un gandrīz nevienas atbildes.
● 12.jūnijā 9.klases izlaidumā mūsu absolventi atvadās no skolas,
atstājot atmiņas par sevi, par veikto mācību un ārpusstundu darbā
(bez viņu oriģinālajiem uzvedumiem, sākot no 5.klases, nav
iedomājams neviens skolas Ziemassvētku sarīkojums),
par skolas avīzītes pirmsākumiem, čaklo piedalīšanos
visdažādākajos konkursos, par putnu tēmai veltīto brīnišķīgo izlaiduma koncertu. Šī ir Aigas Stieres trešā audzināmā klase. Lai jauniešiem stipri spārni, kas ceļ augstu un mīlestības pilnas sirdis!
● 17.jūnijā Latvijas Kopienu iniciatīvas fonda vadītaja
Inta Paeglīte meklē biedrības «Ķoņu kalna dzīves skola»
pārstāvi, lai uzaicinātu piedalīties plašā Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības projektā «Joprojām aktīvs».
Ļoti svarīga šeit, pirmkārt, ir sadarbība ar novada domi.
Priekšsēdētāja J.Zumenta attieksmē jūtama «zaļā gaisma», un seko nākamais solis – 29.jūnijā notiek tikšanās ar
Igaunijas pierobežas Helmes novada vadītāju un viņu
nevalstisko organizāciju pārstāvi par iespējamo sadarbību. Tālāk – darba grupas aktivitātes projektam
nepieciešamās dokumentācijas veidošanā. Ieguvēji no
šī projekta būs iedzīvotāji, kuriem jau labu laiku nav
darbs vai arī pastāv risks to zaudēt. Ja projekts gūs
atbalstu, tad realizācija sāksies šogad oktobrī.
● 6.jūlijs. Skolā jau otro gadu pēc kārtas darbojas
Valmieras SOS bērnu ciemata diennakts mītne:
mūsu skolotāji līdz 26.jūlijam labprātīgi kļūst par
audzinātājiem 42 šī ciemata bērniem. Šis ir grūts,
bet patiesām, dziļām un skaistām emocijām piesātināts laiks, kurā līdztekus radošām nodarbībām,
sportam un pārgājieniem, mācām cilvēcīgas attiecības,
piedot un lūgt piedošanu. Tas nav viegli nevienam. Toties
pēdējā dienā līst patiesas asaras, ir grūti šķirties. Jā, mēs
esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām. Ar prieku uzņemam
aicinājumu augusta beigās apciemot SOS ciematu viņu 2
gadu pastāvēšanas jubilejā.
● Pārējiem kolēģiem – mirklis atelpas, bet mūsu direktorei
visspraigākais laiks, jo jaunā novada deputāti ļoti intensīvi
strādā, lai veidotu kopīgu struktūru, dokumentāciju, un varētu sākties saskanīgs novada domes darbs.
● Beidzot no pilnīgas neziņas par skolas likteni kā gaismas stars tuneļa galā –
raksts pirmajā avīzes «Naukšēnu Cilvēkvēstis» numurā, kurā lasām – Naukšēnu
domes deputāti atbalsta arī Ķoņu skolu! Tas ir notikums, un emocijās dalāmies ar
ģimenes locekļiem, draugiem, paziņām, saviem skolēniem. Paldies Naukšēnu
domes deputātiem par izteikto uzticības balsojumu!
● 10.augusts. Biedrība «Ķoņu kalna dzīves skola» kopā ar Vides aizsardzības fondu
mūsu skolā rīko nedēļas nometni «No Rūjas līdz jūrai» 10 - 13 gadus veciem bērniem. Vedam bērnus dabā, sportojam, izglītojam vides zinībās, gatavojam spēles,
kopīgi mācāmies dažādas dzīves prasmes. Iepriecinoši, ka bērni ļoti novērtē
skolotāju ieguldīto darbu un no sirds teic paldies.
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Novada pašvaldībā

Naukšēnu novada
domes sēdē 11.augustā
• Apstiprināja iepirkuma komisijas nolikumu;
• Nolēma ar 2009.gada 1.septembri izveidot
Naukšēnu novada sociālās palīdzības dienestu,
apstiprināja dienesta nolikumu un dienesta
vadītāja amatu aprakstu. Par sociālās palīdzības
dienesta vadītāju apstiprināja Valdu Berkoldi;
• Nolēma izdarīt izmaiņas sociālā palīdzības
dienesta darbinieku amatu un algas likmēs –
dienesta vadītāja 1 likme Ls 360; sociālā darbiniece 1 likme Ls 340; sociālais pedagogs
0.75 likmes Ls 240;
• Noteica, ka ar 2009.gada 12.augustu
Naukšēnu novadā ir viena bāriņtiesa, kuras
darbības teritorija ir Naukšēnu novada administratīvā teritorija. Ievēlēja bāriņtiesu 4 cilvēku sastāvā: bāriņtiesas priekšsēdētāja Antra
Krumholce, bāriņtiesas locekļi Brigita Ceriņa,
Pēteris Ķīkulis, Digna Liepiņa;
• Nolēma reorganizēt Naukšēnu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, apvienojot Ķoņu pamatskolu un Naukšēnu vidusskolu, izveidojot Naukšēnu novada vidusskolu ar filiāli Ķoņu pagastā. Uzdeva domes
priekšsēdētājam brīdināt Naukšēnu vidusskolas un Ķoņu pamatskolas direktorus par
darba attiecību pārtraukšanu un izsludināt
konkursu uz Naukšēnu novada vidusskolas
direktora amata vietu;
• Apstiprināja Naukšēnu vidusskolas un
Ķoņu pamatskolas darbinieku amatu un algas
likmes mēnesī, ar 2009.gada 1.septembri;
• Nolēma dzēst Naukšēnu pagasta padomes
aizņēmumus no valsts dotācijas novadu
pašvaldību infrastruktūras attīstībai;
• Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un
garantiju kontroles un pārraudzības padomi
izvērtēt un dot atļauju aizņēmuma EUR 42
700 ņemšanai realizētā projekta «Naukšēnu
centra siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija»
darbu apmaksai un EUR 41000 projekta
«Satiksmes drošības uzlabojumi pie Naukšēnu
vidusskolas un Naukšēnu apvedceļā» autoceļa
Mūļas – Ķipi - Naukšēni 0.00 km – 1,3 km,
piebraucamā ceļa ciematam 0,064 km un
ciemata ielas 0,84 km rekonstrukcija Ķoņu
pagastā» realizācijai,
• Nolēma nedot galvojumus studentiem par
parāda saistībām, ko studējošais uzņemas studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai
no kredītiestādes;
• Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu «Purviņi»;
• No «Celmiņi» zemes atdalītajam zemes
gabalam piešķīra nosaukumu «Mežvidi»;
• Piešķīra samazinājumu izpērkamai zemei
Ķoņu pagasta «Cirči»;
• Nolēma piešķirt dāvanu kartes Ls 10,00
vērtībā, mācību gadu uzsākot, katram Naukšēnu vidusskolas un Ķoņu pamatskolas 1.
klases skolēnam, kurš mācības 1.klasē uzsāk 1.
reizi;
• Nolēma atmaksāt 2009./2010.mācību gada
1.semestrī ēdināšanas izdevumus Naukšēnu
vidusskolas 27 skolēniem par labām sekmēm
mācībās;
• Piešķīra sociālās palīdzības pabalstus 2 personām par summu Ls 45,00, nepiešķīra 1
personai.

Naukšēnu novada
domes sēdē 27.augustā

• Apstiprināja Naukšēnu novada vidusskolas nolikumu;
• Apstiprināja Naukšēnu novada pašvaldības
policijas nolikumu, nolikumu par policijas
sabiedrisko palīgu darbību un pašvaldības
policijas priekšnieka amata aprakstu;
• Apstiprināja Naukšēnu novada pašvaldības Grāmatvedības dienesta nolikumu un
galvenā grāmatveža amata aprakstu;
• Ievēlēja Naukšēnu novada vēlēšanu komisiju – Indra Aģe, Aija Āboliņa, Ligita Ceriņa,
Inese Gulbe, Inguna Lauberte, Juris Priede,
Guna Reliņa, Alise Zariņa;
• Nolēma lauzt līgumu par apdzīvojamās
platības izīrēšanu Ķoņu pagasta «Krustiņos»,
un slēgt līgumus par 2 dzīvokļu izīrēšanu
Ķoņu pagasta «Krustiņos»;
• Nolēma atcelt Ķoņu pagasta padomes
lēmumu «Par nekustamā īpašuma «Smēde»
piekritību»;
• Piešķīra sociālās palīdzības pabalstus 3
personām par kopējo summu Ls 88,82.
NCv

Ar domes sēžu lēmumu pilnu tekstu var iepazīties
Naukšēnu novada pašvaldībā un Ķoņu pagasta
pārvaldē.
Nākošajā numurā J.Zuments un A.Dulberga stāstījums par braucienu uz
Vāciju.
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Kultūras un sporta pasākumi
septembrī Ķoņos

Vēl arvien gaidām atbildes no Dzīvokļu un komunālās saimniecības vadītāja, novada domes deputāta Egila
Tentera. Šajā numurā nesagaidījām...

● 5.septembrī Ķoņu pagasta folkloras
kopa «Dzīne» sniedz koncertu Rīgā Brīvdabas muzejā «SENO AMATU DIENU»
pasākumā;
● 16.septembrī plkst. 17.00 – Ķoņu
pagastmājā Dzejas dienām veltīts Ķoņu
pagasta bibliotēkas un pamatskolas kopīgs pasākums «Gaisma dvēselei». Dzeja
un mūzika (Tikšanās ar jaunajiem pagasta
dzejniekiem);
● 26.septembrī plkst. 10.00 Ķoņu kalnā
komandu sacensība apvidus šķēršļu pārvarēšanā «Drumlina skarbais pieskāriens».
Komandā 2 sievietes un 3 vīrieši. Vecuma
grupas: 11-14 gadi, 15-20 gadi, 21-44
gadi, 45 un vecāki;

● 26.septembrī plkst. 13.00 Miķeļdiena
Ķoņu kalnā;
Vīru un sievu spēka un veiklības spēles.
Izstāde «Rudentiņis – bagāts vīrs».
Lielā Miķeļdienas loterija, kurā visas
lozes pilnas.
Atrakcijas, izsoles un visādas citādas
lustes.
Piedalās folklora kopa «Dzīne», Velēnmuižas lauku kapela un grupa «Alternatīva» no Rīgas.;
● 26.septembrī plkst. 21.00 Miķeldienas
balle Ķoņu pagastmāja;
● 29.septembrī – Miķeļdienas jampadracis Ķoņu pamatskolā.

No 21.augusta iespējams pieteikties dalībai ESF programmā «Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai» jeb Starta programmā.

Naukšēnu novada pašvaldība un pasākuma organizatori
pateicas Valmieras rajona padomei, Vidzemes plānošanas
reģionam, Valmieras novada fondam un Hipotēku bankai
par atbalstītajiem projektiem Baltijas ceļa atceres pasākuma
organizēšanai un sagatavošanai. Paldies SIA «Ķoņu dzirnavas»
par suvenīriem, paldies biedrības «Ķoņu kalna dzīves skola»
dalībniecēm un visiem citiem, kuri palīdzēja ar darbiem un
padomiem pasākuma sagatavošanā. Paldies Ķoņu pagasta
iedzīvotājiem par dāvātajiem ziediem, kas noderēja ziedu
paklāja izveidošanai un pasākuma vietas dekorēšanai. Liels
paldies Andrim Dukuram par oriģinalitāti un izdomu, veidojot
piemiņas skulptūru.

Naukšēnu novada pašvaldības pārvaldes
un struktūrvienību vadītāju un
darbinieku amatu un algu likmes

Naukšēnu novada izglītības iestāžu
darbinieku amatu un algu likmes

• Programmas mērķis ir saimnieciskās darbības aktivitātes
paaugstināšana valstī, attīstot biznesa uzsācēju zināšanas un
iemaņas, kā arī sniedzot nepieciešamo finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai. Uz atbalstu var pretendēt iedzīvotāji
darbspējas vecumā, ieskaitot bezdarbniekus, kuri ir izteikuši vēlmi
uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, kā arī jaundibinātie
komersanti.
• Sīkāk: www.altum.lv, info@altum.lv; tālr. 67774100 – par vispārējiem programmas nosacījumiem, 67774133 – par dokumentu
iesniegšanas kārtību un prasībām.

Pielikums Nr.1 Naukšēnu novada domes 2009.gada 15.jūlija sēdes lēmumam
Amata nosaukums
Štata Algas likme
Alga
vien.
(latos)
mēnesī
Domes priekšsēdētājs
1
1040.00
1040.00
Domes deputāti
6.50 Ls/st
Administrācija
Pašvaldības sekretāre
1
600.00
600.00
Sabiedrisko attiecību speciālists
0.7
500.00
350.00
Projektu vadītāja
0.8
600.00
480.00
Zemes lietu speciālists
0.5
400.00
200.00
Ķoņu pagasta pārvalde
Pārvaldes vadītājs
1
600.00
600.00
Lietvede (ar kasieres pienākumiem) 1
450.00
450.00
Kultūras darba organizators
0.5
300.00
150.00
Folkloras kopas vadītāja
2.50 Ls/st
Bibliotekāre
1
256.00
256.00
Sanitārtehniķis
0.75
320.00
240.00
Apkopēja (ar sētnieces un
1
320.00
320.00
kurinātājas pienākumiem)
Autobusa šoferis
1
360.00
360.00
Grāmatvedības dienests
Galvenā grāmatvede
1
680.00
680.00
Galvenā grāmatveža vietnieks
1
500.00
500.00
Grāmatvede
1
360.00
360.00
Grāmatvede – kasiere
1
360.00
360.00
Naukšēnu dzimtsarakstu nodaļa
Vadītāja
0.25
240.00
60.00
Ķoņu dzimtsarakstu nodaļa
Vadītāja
0.25
240.00
60.00
Naukšēnu bāriņtiesa
450.00
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
1
450.00
Bāriņtiesas locekļi
5.00 Ls/st
Ugunsdzēsības un glābšanas dien.
42.00
Vadītājs
0.2
210.00
36.00
Ugunsdzēsības automašīnas šoferis 0.2
180.00
Ugunsdzēsēji
4.00 Ls/st
Pašvaldības policija
240.00
Policijas iecirkņa priekšnieks
0.75
320.00
Sociālās palīdzības dienests
350.00
Sociālās palīdzības dien. vadītāja
1
350.00
350.00
Sociālais darbinieks
1
350.00
160.00
Sociālais pedagogs
0.5
320.00
450.00
Aukle rotaļu grupā
2
225.00
180.00
Aukle rotaļu grupā
1
180.00
Sporta pasākumu org. Jaun. centrā
1
1,60 Ls/st
Dzīvokļu un kom. saimniecība
665.00
Dzīvokļu un kom. saimn. vadītājs
1
665.00
382.00
Saimniecības vadītājs
0.75
510.00
Katlu mašīnists
2
1,20 Ls/st
Katlu mašīnists (sezonas)
3
1,20 Ls/st
Malkas sagatavotājs (sezonas)
1
1,20 Ls/st
Katlu mašīnists
1
1,15 Ls/st
160.00
Elektromontieris
0.5
320.00
200.00
Sētniece
1
200.00
200.00
Apkopēja
1
200.00
Naukšēnu bibliotēka
324.00
Bibliotēkas vadītāja
1
324.00
Kultūras nams
324.00
Kultūras nama vadītāja
1
324.00
180.00
Apkopēja
1
180.00
40.00
Skaņu meistars
Deju kolektīva vadītājs
1
3.70 Ls/st
Koncertmeistare
1
2.65 Ls/st
Naukšēnu Cilvēkmuzejs
260.00
Muzeja vadītājs
0.8
324.00
260.00
Krājumu glabātāja
1
260.00
Citi speciālisti
48.00
Darba aizsardzības speciālists
0.2
240.00
140.00
Lauku attīstības speciālists
0.5
280.00
Nākošajos NCv numuros publicēsim darbinieku pieņemšanas

laikus un arī pienākumus

Nākošās Naukšēnu Cilvēkvēstis iznāks 2.oktobrī

Pielikums Nr.1 Naukšēnu novada domes 11.augusta sēdes lēmumam
Amata nosaukums
Štata
Algas
Alga
vien.
likme
mēnesī
(latos)
Naukšēnu vidusskola
Saimniecības vadītājs
1
400.00
400.00
Remontstrādnieks
1
250.00
250.00
Lietvede
1
320.00
320.00
Tehniskā sekretāre
0.5
200.00
100.00
Apkopēja
3
200.00
600.00
Krāšņu kurinātājs (sezonas)
35.00
35.00
Sētnieks
1
200.00
200.00
Garderobiste
1
200.00
200.00
Dežurants
1
1.20 Ls/st
Ēdnīcas vadītāja
1
280.00
280.00
Pavārs
3
200.00
600.00
Naktsaukle
2
193.00
386.00
Pirmskolas izglītības skolotāja
0.5
180.00
90.00
palīgs
Koņu pamatskola
Lietvede
0.5
200.00
100.00
Strādnieks, krāšņu kurinātājs
1
250.00
250.00
Apkopēja, sētniece
1
250.00
250.00
Pedagoģiskais personāls
Naukšēnu vidusskolā
Internāta skolotājs
1
255.00
255.00
Pirmskolas izglītības skolotājs
2
255.00
510.00
Pirmskolas izglītības mūzikas
0.2
255.00
51.00
skolotājs
Interešu izglītības pulciņa skolotājs
1.5
255.00
382.50
Direktora vietnieks izglītības jomā
0.5
355.00
177.50
Vispārējās izglītības skolotājs
3
255.00
765.00
Pedagoģiskais personāls
Ķoņu pamatskolā
Pirmskolas izglītības skolotājs
1
255.00
255.00
Audzinātāja (2-4 gad.)
0.5
255.00
127.50
Interešu izglītības pulciņa skolotājs
0.5
255.00
127.50
Direktors
1
447.00
447.00
Direktora vietnieks izglītības jomā
0.5
340.00
170.00
Ārpusklases darba organizators
0.25
340.00
85.00
Bibliotekārs
0.5
255.00
127.50
Logopēds
0.3
343.00
103.00
Vispārējās izglītības skolotājs
4.5
255.00 1147.50

Naukšēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Antra Krumholce apmeklētājus pieņem
NAUKŠĒNU PAGASTĀ
(tel. 64250902)
Pirmdienās 14.00 – 18.00
Otrdienās 9.00 – 12.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00

ĶOŅU PAGASTĀ
(tel. 64263779)
Otrdienās 14.00 – 16.30
Trešdienās 9.00 – 12.00
Ceturtdienās 14.00 – 16.30

Nūjosim Naukšēnos!
20.septembrī, plkst. 11.00
tiekamies Naukšēnu stadionā!
Nūjošana ir augstas efektivitātes sportiska nodarbe,
kurā tiek izmantota pareiza
nodarbības metodika, soļošanas tehnika un īpašas nūjas
vienmērīgai ķermeņa noslogošanai.
Nūjošana nodarbina ap
90% cilvēka muskuļu, turklāt
tā ir efektīvāka par intensīvu
iešanu bez nūjām.
Nūjošana ir draudzīga un
droša, tajā nav vecuma ierobežojumu un nūjot ir iespē-

jams visos gadalaikos.
Mums pirmās iemaņas parādīs un kopā ar mums nūjos
instruktore Santa Paeglīte.
Būs iespēja mērot 3 km
distanci pa Brantiņu silu un
10 km pa Naukšēnu apkārtni.
Tiem, kuriem nav savu nūju, būs iespēja tās iznomāt,
nomas maksa 1.00 Ls.
Dalības maksa 1.00 Ls.
Noslēgumā silta tēja ar
maizi un medu!
Sīkāka informācija pie Antras Krievānes (tālr. 29497504).

Mūsmājās un kaimiņos
Numura notikums

Skolas laiks klāt!

Visgudrākās puķes ir gladiolas,
Jo tās zied kā kāpnes,
Ko pirmajā dienā uz skolu,
Pēc zinībām ejot, nes.
Tu tikai ej un audz,
Un domā par to, ko nes!
Zvans tevi stundā sauc –
Tās tavas kāpnes.
(M.Svīre.)

N

aukšēnieši vienmēr ir bijuši par savas
neatkarības saglabāšanu, cik nu šajos laikos
un apstākļos tas bijis iespējams. Tā ir izveidots viens no mazākajiem novadiem ar
apmēram divarpus tūkstošiem iedzīvotāju.
Ir pieaugusi pašvaldības atbildība par
izglītības jautājumu risināšanu novadā.
Naukšēnu novadā ir divas vispārējās izglītības iestādes. Lai dotu iespēju visiem
bērniem iegūt izglītību tuvāk savām mājām,
netika likvidēta mazā Ķoņu pamatskola.
Tādējādi tika pildīts deputātu solījums novada iedzīvotājiem izglītības jomā. Naukšēnu novada domes deputāti ir pieņēmuši
lēmumu par skolu reorganizāciju. Naudas
līdzekļu taupīšanas nolūkos Ķoņu pamatskola kļuva par Naukšēnu vidusskolas filiāli. Ķoņu skolas darbinieki vismaz vienu
gadu atkal var justies droši – ir darbs.
Naukšēnu vidusskolas skolotāji savukārt ir
satraukušies par jauno skolas nosaukumu
– «Naukšēnu novada vidusskola», un ir
uzrakstījuši protesta vēstuli Izglītības un
zinātnes ministrijai.
Šķiet, ka vēl nesen izskanēja skolu izlaidumu valši – skolas mācību gada beigu
iezīmēšanas rituāls. Naukšēnu vidusskolu
beidza 26 absolventi. Neoficiāli skolas
līmeni nosaka centralizēto eksāmenu rezultāti, kas mūsu skolā ir labi: esam A, B, C
līmeņu kopskaita ziņā tūlīt aiz Valmieras
lielajām skolām. Prieks par Leldes Bētakas
un skolotājas Dzintras Sietnieces kopīgo
darbu A līmeņa ieguvē latviešu valodas
eksāmenā. Divpadsmitās klases audzinātāja
Svetlana Kaužēna ar gandarījumu stāsta
par viņas mīluļu nopietniem nolūkiem
mācīties un iegūt augstskolas diplomu: 22
absolventi dokumentus ir iesnieguši ne
vien LU, RTU, LLU, RSU, LSPA un LPA
u.c., bet arī koledžās. Jānovēl kārtīgs, sistemātisks un sekmīgs mācību darbs pirmajā
kursā, laikā, kad brīvais pilsētas gaiss un
patstāvības trūkums dažkārt noved pie atgriešanās mājās.
Savukārt 25 no 34 Naukšēnu vidusskolas devītās klases beidzējiem par savu
nākamo izglītības pakāpes ieguves vietu
atkal izvēlējušies Naukšēnus. Interesanti,
kāpēc? Pagājušajā mācību gadā vidusskolēni latviešu valodas skolotājas Līgas Ziemanes vadībā rakstīja eseju «Nāc uz manu
skolu!». Tajās arī ir atbildes uz šo jautājumu.
Dana rakstīja: «Es novērtēju to, ka skolotāji
pret mani izturas ar cieņu un uztver mani
kā pieaugušu cilvēku. Tas palīdz man sagatavoties dzīvei pieaugušo sabiedrībā.»
Kristīne papildināja: «Man patīk draudzīgā
atmosfēra, ir patīkami nākt uz skolu, ja
katru rītu skolā sagaida smaidīgā dežurante
Inese.» Laura savukārt domāja par

skolēniem ļoti svarīgu lietu: «Skolā ir garšīgas pusdienas, un tas man ir svarīgi. Ja
esmu labi paēdusi, tad varu arī labi mācīties.
Man patīk, ka skolas telpas ir mājīgas, un
dežuranti ir čakli iztīrījuši klases.» Kārlis
rakstīja, ka viņu apmierina iegūtās izglītības
kvalitāte, jauki skolotāji un ārpusstundu
nodarbības. Gundars papildināja: «Varu
teikt daudz uzslavu smaidīgajiem skolotājiem, kas uzreiz uzlabo garastāvokli.
Man patīk, ka katru gadu skolā kaut ko izremontē vai uzlabo – šogad mūsu drošībai
uzstādīja novērošanas kameras.» Krists
piebilda, ka tikai nelielā lauku vidusskolā
skolotāji var vairāk individuāli pievērsties
skolēniem un tā uzlabot zināšanu līmeni.
Marita pie labajām lietām pieskaitīja savus
jaukos, draudzīgos klases biedrus. Ievai patika, ka skola no ārpuses un iekšpuses vienmēr ir sakopta.
Es vēl papildinātu, ka visiem patīk skolotājas Janas Dičas īstenotais sapnis – ir
izveidota mākslas galerija «2.stāvs», kur uz
laiku iekārtoja mākslinieka A.Straujas darbu
izstādi sadarbībā ar Līgu Siliņu un regulāri
tiek izstādīti skolēnu mākslas darbi.
Šobrīd skolas darbs nav iedomājams bez
skolotājas Ināras Trupovnieces darbinātās
interaktīvās tāfeles, kas nodrošina interesantāku mācīšanos. Par skolas iekšējo
dzīvi varam lasīt Jāņa Ločmeļa veidotajā
skolas mājas lapā, kura ar katru gadu kļūst
daudzveidīgāka. Te ir iegūstama informācija
arī par skolā apgūstamajām izglītības programmām.
Vēl gribu atgādināt par vasaras dižāko
notikumu Naukšēnu vidusskolas telpās un
apkārtnē – nometnes «3x3» klātbūtni.
Pateicības vārdi no nometnes organizatoriem tika veltīti skolas direktoram Valdim Zariņam, viņa vietniekam Andrejam
Rullim par gādīgo uzņemšanu un iedrošināšanos izmitināt tik lielu cilvēku
skaitu. Protams, skolas tehniskais personāls
ir pelnījis vislielāko paldies, jo tieši viņu
apzinīgais darbs nodrošināja nometnes
dalībnieku labsajūtu. Radošajās darbnīcās
mūsu skolotāji līdzdarbojās ziepju vārīšanas,
ādas apstrādes un pērļošanas nodarbībās.
Klāt ir jauns mācību gads, un, atceroties
nometnes «3x3» Daudzinājuma tautas
dziesmu
«Kas tā tāda diža sēta
Aiz kalniņa lejiņā –
Tai sētai treji vārti
Visi treji sudraboti»,
gribu novēlēt: ja turēsim savas skolas sētas
trīs vārtus vaļā, pie mums atnāks Laima, lai
lemtu un noteiktu likteni, Māra, lai palīdzētu
saprast, kā dzīvojam savu dzīvi, Dievs, lai
dotu mūsu darbiem svētību – tā vajadzīga
katram mūsu skolēnam un skolotājiem. Jo
īpaši skolotājiem – Baibai Purmalei, Antrai
Baunei, Inesei Dālbergai un Gvido
Brenčavam, jo viņus gaida liels darbs – šis
gads ir ar Skolēnu dziesmu svētku zīmi,
kuram gatavosimies arī mūsu skolā. NCv
Ingrīda Bērziņa

Naukšēnu

Cilvēkvēstis

www.naukseni.lv

Ķoņu skolas vasara jeb labāk būt
nokausētam, nekā ierūsējušam!
Turpinājums no 1.lpp.
● 18.augustā biedrība «Ķoņu kalna dzīves
skola» uzņem teju 100 Lauku sieviešu apvienības «Vasaras skolas dalībnieces». Ir omulīga gaisotne, daudz jaunu iespēju radošai
pašizteiksmei, iedvesmojoša tikšanās ar Ainu Poišu, deju terapijas bauda, gardas pusdienas un pašu veidots koncerts. Sievietēm
skan veltījuma dziesmas Māra Engera, Artura Gruzdiņa, Ilonas Dukures, Agneses
Auniņas-Linmeijeres, Agritas Gruzdiņas izpildījumā. C vitamīna devu dalībniecēm palielina Ķoņu skolas skolotāju ansamblis ar
programmu «Jolanda», sniedzot patiesi vērīgus padomus par to, ko darīt, ja pienācis
pusmūžs. Jolanda (Aiga Stiere) teic: «Ir tikai
3 vecuma pazīmes. Pirmā – atmiņas zudums... Tās divas... es neatceros.»
● 22.augusts.
g
Mūsu skolotāju
j komanda piep
dalās sporta spēlēs Burtniekos. Šīsdienas devīze «Tie nav joki, tas nav mīts, Ķoņi – tas ir
dinamīts!» ir pravietiski – esam aizsportojušies līdz 1.vietai! Lieliska komanda, laba
aktīvā atpūta – šis ir īsts atslodzes mirklis
saspringtajā augusta ritmā. Paldies kolēģiem
un jaunajiem topošajiem skolotājiem – ķoniešiem – par atsaucību!
● 23.augustā «Ķoņu kalna dzīves skolas»
dalībnieces kopā ar kultūras darbinieces Marutas Krastiņas saaicinātajiem palīgiem veido
noformējumu Latvijas –Igaunijas robežvietā
un vakarā ir kopā ar visiem, kuri piedalās
Baltijas ceļa atceres sarīkojumā. Metālmākslinieka Andra Dukura skulptūra ir lieliska.
Tas ir ieguldījums ar tālejošu nozīmi: simtiem
cilvēku tur ies un atkal sadosies rokās. Kā
tad mums šobrīd visvairāk trūkst? Vienotības!
Ir jāprot vienoties ne tikai sava novada
robežās, bet vēl vairāk – jāmeklē visi sadarbības ceļi starp novadiem. «Vai novadiņi
sados rokas?» – tādi vārdi izskanēja
j 1996.gag
dā Folkloras svētkos Rūjienā. Šie vārdi
sevišķi svarīgi kļūst šodienas kontekstā, kad
nejēdzīgā administratīvi teritoriālā reforma
un nepārdomāti dažādu ministriju lēmumi
sarīdījuši tuvākos novadus un visu Latvijas

pierobežu padarījusi
ķīlniekiem. Meklēsi
visus iespējamos sad
bības ceļus!
● 25.augustā mūs
skolas delegācija a
dažādās sejās «iedzīvinātiem» arbūziem
dodas uz Valmieras
ciemata 2 gadu jubilejas svinībām. Esam
mīļi gaidīti, to nevar nejust. Ciemata
direktors V.Krieviņš paziņo, ka Ķoņu skola
ir viņu uzticības partneris, ar kuru saistās
sadarbības plāni jau par nākamo vasaru. Tas
ir augsts vērtējums!
● 26.augustā mūsu 7.klases skolēni un audzinātāja dodas velobraucienā uz Naukšēniem.
Minerālūdens cehā mūs brīnišķīgi uzņem
Sandra. Kļūstam par barona fon Grotes realizēto ideju apbrīnotājiem, jo Sandriņas
vadībā ieskatāmies teju visu milzīgās ēkās
stāvu noslēpumainajos kambarīšos. Mums
tagad ir skaidrs, kas ir iesals un cik grūti tas
top. Vēl degustējam ceha produkciju, kuras
atzinīgi lietotāji, izrādās, ir visi mūsējie.
Liekam aiz auss ceha vadītāja J. Zālīša vārdus
par izglītošanos. Tālāk tiekam laipni aizvesti
arī uz nelielo eļļas spiestuvīti un kādu savas
steidzīgās ikdienas mirkli mums atvēl arī
J.Dombrovskis biodīzeļa ražotnē. Brauciens
ar «Ruhjas Donaldu» dāvā mirkli miera šai
steidzīgajā laikā. Apspriežam plānus šī gada
klases aktivitātēm. Vēl priekšā mājupceļš.
Liekas, būsim nobraukuši ap 20 km. Paldies,
naukšēnieši! Mēs baudījām neviltotu laipnību un viesmīlību!
● Pusi augusta skolā notiek gatavošanās
jaunajam mācību gadam. Strādā skolēni,
skolotāji, vecāki. Mūs nebaida vārds «reorganizācija», jo saprotam, ka pārmaiņām jānotiek. Esam gatavi iekļauties novada izglītības sistēmā kā līdzvērtīgi sadarbības
partneri. Uz sadarbību! NCv
Skolotāju vārdā Agrita Gruzdiņa

No Rūjas līdz jūrai
No 10. līdz 16.augustam Ķoņu pamatskolā notika vides nometne «No Rūjas līdz jūrai». Nometnes koncepcija – caur spēlēm,
rotaļām un interesantām nodarbībām sekmēt skolēnu vides izglītību, viņu izpratni par
skaisto un saudzējamo dabā, viņu dalību
vides sakopšanai svarīgu procesu organizēšanā.
Nometnes ideja guva plašu atsaucību, un
tajā piedalījās gan ķonieši un naukšēnieši,
gan bērni no Vilpulkas, Lodes, Valmieras un
Rīgas. Katra diena tika precīzi izplānota, tāpēc varēja pagūt ļoti daudz. Tika veidotas
akmens instalācijas :«Zivs», «Gliemezītis»,
«Bruņurupucis». Notika jautrības stafete
«Zvejnieka zābaki», sacensības «Rūjas izaicinājums» un izturības pārgājiens ar Muršakmens meklēšanu un «Drumlina bargo pieskārienu» maršruta beigās. Bija arī rāmākas
nodarbes – senioru Vides Ziņu veidošana
un konkurss «Vides erudīts». Visiem patika
nakststrasīte un nakts spēles, taču nometnes
kulminācija noteikti bija laivu brauciens
«Valmiera - Grīviņi». Te nu katrs varēja
pārliecināties gan par savu fizisko izturību
19 km garajā maršrutā, gan mācīties un arī
izkopt airēšanas prasmes, laivojot ar kanoe

laiviņu vai plostu. Lietainajā dienā daudzi
pirmo reizi piedzīvoja īstu garšu laboratoriju, gatavojot kādu no trim ēdieniem. Ticiet
man – pašu rokām tapušais ēdiens garšoja
izcili! Daudz jauna dalībnieki apguva radošajās darbnīcās, un kopā veica svarīgu
uzdevumu – pagatavoja stendu un 6 vides
spēles skolas vecuma bērniem. Tās varēs lietot skolēni dabas mācības un bioloģijas
stundās, paplašinot zināšanas par Latvijas
dzīvo dabu .
Nometnes noslēgumā bērni iepazīstināja
ar pašu gatavotajām spēlēm, teica labus
vārdus viens otram, daloties iespaidos par
nometnē piedzīvoto, rakstīja vēstules sev, kā
arī kopīgi mielojās ar Lielo Saldo Pārsteigumu.
Nometne bija kārtējā biedrības «Ķoņu
kalna dzīves skola» un Latvijas Vides aizsardzības fonda aktivitāte, kuras laikā pārliecinājāmies – vest bērnus dabā, vienlaicīgi
arī mācot skaistas savstarpējās attiecības, ir
ļoti svarīgs un vajadzīgs darbs, jo viss ar vidi
saistītais sakņojas cilvēku domās un dvēselē.
Paldies lieliskajai skolotāju un skolas tehnisko darbinieku komandai! Īpašs paldies par viesmīlību Ķoņu dzirnavu saimniekiem! NCv
Agrita Gruzdiņa

No kaimiņiem

Par mūzikas skolas finansēšanas kārtību
(Rūjienas novada pašvaldības vēstule)

Sakarā ar valsts atbalsta un finansējuma samazināšanos interešu izglītības iestādēm ar
profesionālo ievirzi – tai skaitā arī mūzikas
skolām, Rūjienas novada mūzikas skolai šajā
gadā ir nepieciešams papildus pašvaldību atbalsts, lai nodrošinātu mācību procesu skolā.
Iepriekšējā mācību gadā mērķdotācijā pedagogu algām mēnesī bija Ls 4244. Šajā gadā
mūzikas skolas uzturēšanas izdevumi mēnesī
ir Ls 1047,5. Savukārt, mērķdotācijā no valsts
pedagogu algām šim mācību gadam ir piešķirts Ls 1145,5 mēnesī, bet lai nodrošinātu
mācību procesu (nevis iepriekšējā apjomā,
bet maksimāli samazinātā ekonomiskajā izdzīvošanas režīmā) papildus nepieciešamais
finansējums pedagogu algām 1 mēnesim sastāda Ls 1702. Vecāku līdzmaksājums plānots
Ls 5,00 mēnesī.
Visu aprēķinot viena bērna izmaksas

mēnesī sastāda:

1047,5+1702,0=2749,5:77=35,70 - 5=30,70 Ls

Rūjienas novada pašvaldība saviem novada
bērniem, kuri mācās Rūjienas mūzikas skolā
sedz šo summu 30,7 Ls/mēnesī un aicina to
darīt arī Naukšēnu novada pašvaldību.
Atteikuma gadījumā šī naudas summa būs
jāsedz Naukšēnu novada bērnu vecākiem,
kas tad savukārt sastādītu 35,7 Ls mēnesī.
Rūjienas mūzikas skolu apmeklē 77 audzēkņi, no kuriem 23 ir deklarējuši savu dzīves vietu Naukšēnu novadā.
Ar sapratni uz sadarbību, un veiksmīgu
darba cēlienu vēlot Rūjienas novada domes
un Naukšēnu novada domes sadarbībai, jo
šādas kopīgas problēmas, ko uzvēlusi valsts,
mums nebūs viena vien.
Rūjienas novada domes priekšsēdētājs G.Gladkins
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Baltijas ceļa 20 gadu piemiņas
pasākums Unguriņos uz Latvijas - Igaunijas robežas izskanējis,
izdziedāts un izdejots. Bet svecītes turpina degt. Tas droši
vien liecina, ka latviešu patriotisms un dzimtenes mīlestība
nav mirusi. Atliek vien uzpūst
kādai vēja brīzei un dakts atkal
no jauna iekvēlojas ar spožu
liesmu.
To noteikti sajuta daudzie cilvēku simti, kas, pēc aculiecinieku stāstītā, tuvojās pusotram tūkstotim. Vecākā paaudze, savā mūžā daudz pieredzējušie, nāca atmiņu vadīti,
daudziem acīs pamanīju miklumu, jo viņi baudīja katru
mirkli un nebaidījās ielaist sirdīs
sentimentu.
Jaunieši, šķiet, meklēja ko aizraujošāku, bet es ticu, ka viņi
neko nezaudēja, tikai ieguva.
Staigājot daudzgalvainajā pūlī,
mēģināju notvert īsto sajūtu, jo
zināju, kāda tā ir. Tāda, kāda
bija pirms 20 gadiem – mazliet
trauksmaina, mazliet piepacelta,
mazliet bailīga, bet vienota. Šajā
vakarā baiļu sajūtu nodrošināja
nez no kurienes parādījušās lidmašīnas, kuras, apmetušas pāris

Domām un pārdomām

Liesmiņas vēl deg

Skrējienā «Baltijas Sirdspuksti»

loku virs pasākuma vietas, demonstrēja savu zemo lidošanas
prasmi. Tas laikam bija sveiciens.
Apbrīnoju Marutas Krastiņas
drosmi un uzņēmību organizēt
šo vērienīgo pasākumu, bet
viņa pati saka, ka tas ir viegli, jo
viss, kas saistās ar Baltijas ceļu,
viņai ir pie sirds, un, kamēr vien
viņa būs kultūras darbu organizatore, lielāki vai mazāki

Unguriņu robežpārejas punktā

pasākumi 23.augustā pie robežas tiks rīkoti arī turpmāk,
tāpat kā tas ir bijis līdz šim.
Atbalstītāju nekad nav trūcis,
mainās paaudzes, bet šie piemiņas brīži bijuši vienmēr apmeklēti. Tagad jau arī nevarēs
tā – reizi gadā nopļaut pļavu un
svētki var sākties. Andra Dukura gatavotā piemiņas zīme
uzliek jaunu pienākumu, uzturēt
apkārtni kārtībā arī ikdienā.

Pieļauju, ka ne viens vien garāmbraucējs piestās, lai to aplūkotu un nofotografētos. Tā
kā dzīvoju tuvu, domāju, ka es
arī kādā klusā pievakarē aizbraukšu pie metāla veidojuma,
lai vienatnē izbaudītu tā rakstus
un mežģīnes, jo 23.augusta vakarā nebija jaudas notrāpīt
brīdi, kad kāds no tukšajiem
piemiņas zīmes cilvēformas laukumiem būtu brīvs, lai tajā

pastāvētu un izjustu sevi blakus
daudziem citiem.
Mēs veidojam vēsturi. Tas,
kāda tā būs, lielā mērā atkarīgs
no mums pašiem. Cik daudz
iesaistāmies, cik daudz stāstām
un izskaidrojam saviem bērniem. Lai mums visiem kopā
izdodas arī turpmāk! NCv
Agnese Auniņa-Linmeijere
Armīna Seņkāna foto

Pozitīvās pieredzes skola Ķoņos

Gan drēgnam septembra
rītam, gan siltam atvasaras
vakaram pie tējas labi
garšos JAUNIE maiznīcas

«LIEPKALNI»

RUDZU KRAUKŠĶI
AR SIERU vai DZĒRVENĒM.
Prasi visos Rūjienas, Ķoņu un
Naukšēnu veikalos.

18.augustā Ķoņu skolā ieradās sievietes no
gandrīz visiem Valmieras rajona pagastiem,
kā arī dalībnieces no Puikules, Ērģemes, Nītaures un Launkalnes, lai tiktos Valmieras rajona Lauku sieviešu apvienības rīkotajā «Pozitīvās pieredzes vasaras skolā». Katru gadu
tā notiek citā pagastā, šogad loze krita Ķoņiem.
Laika apstākļi nelutināja, lietus lija jau no
paša rīta, kad agrākais putniņš Sandra uz
krustcelēm izlika norādes, lai tālākie viesi nenomaldītos un veiksmīgi nokļūtu galapunktā.
Skolā rosība sākās īsi pēc septiņiem, jo vajadzēja noskaņoties spraigajai dienai. Sergeja
gādātās meijas jau izplatīja savu rūgteno aromātu, ziedi pildījās vāzēs, radošo darbnīcu
atpazīstamības plāksnītes ieņēma savas vietas,
uz reģistrācijas galda blakus saraksta lapām
glītās kaudzītēs skolas un biedrības bukletiņi, lai iepazīstinātu ciemiņus ar pašmāju vidi, kafijas galdā brūnos sānus groza pīrādziņi
un, lūk, klāt pirmie viesi. Pusstundas laikā sabrauca tuvas un tālas. Drūzma citkārt tik
omulīgajā verandā, ka ne pakustēt.
Pirms diviem gadiem Vaidavā «piedzima»
Valmieras rajona lauku sieviešu apvienības
karogs. Visai interesants veidojums, kuru iespējams nepārtraukti papildināt. Sākumā tas
bija parasts koks ar zvaniņu un dažiem metāla riņķiem augšgalā, bet, ja pie riņķiem sāk
siet dažādu krāsu lentītes, kuras galā katra
dalībniece uzraksta savu vārdu, tad veidojas
tikpat raibs krāsu jūklis, cik kolorītas esam
mēs pašas. Vaidavā bija gandrīz 120 vasaras
skolas dalībnieces, Bērzainē līdzīgs skaits,
Ķoņos tikai 95, tātad karoga kuplums ir pāri
trīs simtiem lentīšu. Nākamgad turpināsim to
papildināt Vilpulkā.
Kad iedzertas rīta kafijas un uzkosts pīrādziņš, izdodas noregulēt satiksmi, virzot visas dāmas uz zāles pusi. Jaunākās un vingrākās ieņem vietas uz līdzpaņemtajiem spilventiņiem, sirmākās lūko pēc krēsliem un
plānotajā laikā iestājas pamiers. Tā kā publikā
ir tikai un vienīgi sievietes, vīrieši, kas viņas
uzrunā, jūt pārspēku, bet J.Zuments turas kā
SPIEŽ ĀBOLU,
CIDONIJU,
BUMBIERU SULU.
PĀRDOD ābolu sulu.
(Nepieciešamības
gadījumā nodrošina
transportu.)
Tālr. 29341265.
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Naukšēnu novada pašvaldības informatīvs izdevums
Bezmaksas, iznāk reizi mēnesī
Naukšēnu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009115247
«Pagasta nams», Naukšēnu novads LV-4244
Tālr.: pašvaldība 6 4268288, fakss 64268795
e-pasts: padome@naukseni.lv
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vīrs un atzīst, ka sievietes vienmēr bijušas aktīvākas darboties kopā, taču izsaka cerību
reiz uzrunāt tikpat pilnu zāli, kurā būtu tikai
vīrieši! VRLSA vadītāja Maija Šmite sniedz
J.Zumentam dāvanu un savukārt izsaka cerību, ka, pateicoties Naukšēnu un Ķoņu apvienošanai, varbūt arī naukšēnietes kļūs aktīvākas, jo uz pasākumu nav neviena dāma
no novada centra. (Man jau gan šķiet, ka ir
labi tā kā ir, jo Ķoņos darbīgākas ir sievietes,
bet Naukšēnos vīrieši!)
Pēc nelielas skolas un b-bas «Ķoņu kalna
dzīves skola» prezentācijas uz sliekšņa jau
stāv Aina Poiša, kuras personība neprasa komentārus. Tā viennozīmīgi nav lekcija, bet
gan saruna. Viņa mēdz nolasīt no cilvēku
acīm un vibrācijām auditorijas intereses, līdz
ar to arī tēmas, par kurām runāt. Ir jautājumi
no klausītājām, līdz ar to saruna mazliet ieilgst, taču tas ir to vērts.
Divas stundas nosēdēt nemaz nav tik viegli, tamdēļ nu ir īstais laiks izkustēties. Uz brīdi laukā nelīst un visi ir ar mieru doties sporta laukumā, kur vairāk rūmes un daudz svaiga gaisa, taču pēc desmit minūtēm doma jāatmet, jo sākas pamatīgs lietus un dāmas atgriežas skolas zālē. Ar Zandas Lauvas deju
un kustības terapijas nodarbības palīdzību
tiek izkustināti un iztirpināti visi locekļi, izsoļots un izdipināts pa skolas gaiteņiem līču
loču. Skan smiekli un brīžam aplausi, jo sadalījušās nejaušās grupās, dalībnieces ar dažādām kustībām, žestiem un pat dziesmām
prezentē savas tā brīža sajūtas un emocijas.
Fiziskas aktivitātes rosina apetīti. Pusdienas jāēd divās maiņās, tamdēļ, vienai daļai
gai-dot, laiks paiet runājoties, dažas dibina
kon-taktus, vēl citas steidz zvanīt uz mājām.
Kad krietni pabarots fiziskais ķermenis,
var mierīgi pasēdēt un paknibināties radošajās darbnīcās. Skolotājas Sanita un Ineta,
kuras ikdienā strādā ar sākumskolas skolēniem, mēģina lieliem cilvēkiem iemācīt aplīmēt traukus, flīzes un dēlīšus ar salvetēm, ko
smalkā vārdā sauc par dekupāžu. Pēc nodarbības gan Ineta atzīst, ka ar bērniem strādāt

● 19.septembrī plkst.10.00 Jeru pagasta «Klimpās»
notiks Aitu dienas 2009. Sīkāka informācija pa tālr.
26355100 (Valdis Leska).
● 28.septembrī Valmierā notiks starptautiskais Valmieras maratons. Šogad maratona dalībnieki varēs
palīdzēs Valmieras maznodrošināto un daudzbērnu
ģimeņu bērniem. Katra dalībnieka dalības maksas 20
santīmi tiks ziedoti Bērnu labdarības zupas virtuvei.
Izdevumu sagatavoja
Naukšēnu novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists Arnis Ozoliņš
Tālr. 29359390 e-pasts info@naukseni.lv
Datorgarfika: Arnis Ozoliņš
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»
www.naukseni.lv

ir vieglāk nekā ar pieaugušajiem, jo bērni dara, ko liek un vēl piecreiz pārjautā, bet pieaugušie dažkārt iedomājas, ka ir lieli un gudri...
Aiga savai nodarbībai izvēlējusies nosaukumu «Punktiņš, punktiņš, komatiņš», kas
pēc būtības tā arī notiek. Uz melna fona ar
guašas krāsām un kociņu punktē zīmējumu,
izmantojot krāsu pāreju no tumšāka uz gaišāku. Rezultāts ir fantastisks un daudziem šī
tehnika ir atklājums.
Darbi padarīti, krāsas žūst, var ķerties pie
saldā ēdiena – koncerta. To atklāja Ķoņu
skolas atraktīvais un neatkārtojamais skolotāju ansamblis ar priekšnesumu «Jolanda»
un pelnīja nedalītas ovācijas, aplausus un neatstāja vienaldzīgu nevienu klātesošo. Turpinājumā – vietējo dziedošo ģitāristu uznāciens. Ar samtainu baritonu sieviešu sirdis
kausēja Māris Engers, sievišķīgas dziesmas
skandēja Ilona Dukure, jauneklīgu sniegumu
rādīja un Lauzto siržu dziesmu dziedāja Artūrs Gruzdiņš, savas studentu laika dziesmas
un mīļākos dzejoļus atskaņoja Agrita Gruzdiņa. Izskatās, ka es kādu piemirsu... Jā, sevi.
Nodziedāju vienu īpašu dziesmu, kuru pirms
vairākiem gadiem radīju kā veltījumu Lauku
sieviešu apvienībai. Oficiālā koncerta daļa galā. Vēl ziedi, pateicības, atvadu asaras un solījumi tikties nākamgad Vilpulkā.
Paldies visiem, kas atbrauca, kas līdzi juta.
Paldies komandai – Aigai, Ingai, Sandrai un
Agritai, paldies tehniskajiem darbiniekiem,
paldies Airai un Gatim, paldies Ligitai par
garšīgajām pusdienām, paldies SIA «Ķoņu
dzirnavas» par maizes klaipiņiem.
P.S. Pateicoties šai dienai, šim vakaram un
dažiem cilvēkiem, kuri uzkavējās ilgāk, radās
jauna ideja – dziesmu draugu klubiņš. Pirmā
tikšanās paredzēta 18.septembrī plkst.18.00
Ķoņu skolā. Aicināts ikviens, kurš vēlas izdziedāties. Vadītāju nebūs, bet var ņemt līdzi
dziesmu klades, instrumentus un, galvenais
labu omu un vēlmi dziedāt. Lai izdodas! NCv
Agnese Auniņa-Linmeijere

Distances: maratona skrējiens (tiek izcīnīts Latvijas
čempiona nosaukums junioru un pieaugušo vecuma
grupās) 42,195km; skrējiens 17km distancē; satelītskrējiens 5,7km; skrējiens bērniem 800m, nūjošanas
pārgājiens 5km un 15km.
● 18.oktobrī plkst.18.00 Valkas pilsētas kultūras namā
ar savu jauno koncertprogrammu «Apkārt pasaulei» viesosies čellu trio «Melo – M». NCv

Publikācijas var neatspoguļot Naukšēnu novada domes viedokli, par publikācijās paustajām domām, skaitļiem un faktiem atbild raksta autors, par sludinājumiem – to iesniedzējs.
Informāciju, kuru vēlieties ievietot laikrakstā, nosūtīt nedēļu
pirms laikraksta izdošanas pa e-pastu info@naukseni.lv, vai
ievietot pasta kastītē «Naukšēnu novada pašvaldība» pie
Naukšēnu novada pašvaldības ēkas «Pagasta nams», vai Ķoņu
pagasta pārvaldē «Celtnieki», nodot bibliotekārei Marutai
Krastiņai. Anonīma informācija netiks publicēta.

