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

«Ja grib, lai kāda lieta labi izdotos, tad, par šo lietu runājot, nedrīkst pieminēt vārdiņu «ne».»
(Tautas ticējums)

T

ikko sācies rudens. Vēl vakar
dzīvojām vasarā, nu jau diena vienlīdzgara naktĳ.
Kāds zvērs nācis ēst ābolus un
turpat atstājis arī savu «vizītkarti»,
laikam mēslojot rūpējas par nākamā gada ražu.
Pār māju laidelējas gārnis, bet
nemaz nav manīti dzērvju kāši.
Toties runcis polsterē sevi ziemai,
kaut zin, ka šķīvītis vienmēr bĳis
pilns. Un, jau nākot pa celiņu mājup, steigšus pa gabalu pasūta
ēdienkarti.
Solītais sasilums ir vien ziemeļ
un dienvidpolā, bet mūspusē gan
nemana dīgstam ne mandarīnu, ne
banānkokus. Igauņi no «Moizes»
gan to risina pa savam – iegādājas
Spānĳā mandarīnu birzi un ražas
laikā pa furgonam vien sūta uz mājām – tie, kas ēduši, saka – ar veikalā pirktajiem ne salīdzināt.
Kaut kur Rīgā tiek stādīts nākamā gada budžets, tiek aizņemta
kārtējā «palīdzības» vai «stabilizācĳas» naudas paka. Tik neviens
mums nav prasījis, vai katrs mēs
piekrītam to pēc pāris gadiem no
sevis atraut un atdod «labvēļiem».
Pagājušā NCV numurā publicējām pašvaldības darbinieku algu
sarakstu. Pēcāk kaimiņos, gan uz
Valkas, gan otru pusi, skan atrunas,
ka tā – konfidenciāla informācĳa,
par to šis darbinieks darba devēju
varot iesūdzēt tiesā. Mēs domājam,
ka katram ir tiesības šo skaitli zināt,
un, atnākot kaut uz pagastmāju,
prasīt arī adekvātu darbinieka paveikto. Man ir jautājuši – kā tas sanāk, ka kolhoza laikā ar visu «saimniecību» tika galā viena, divas
grāmatvedes, bet tagad – sēžot pus
otrais stāvs pilns. Tāpēc arī
pamazām publicēsim pašvaldībā
strādājošo darba pienākumus, pieņemšanas laikus un visu, kas varētu palīdzēt katram iedzīvotājam
teikt : «Gribu un varu zināt, par ko
viņš tādu algu saņem!»
Par mūsu avīzi, cik tā izmaksā
katram no mums? Tiek iespiesti
1100 eksemplāri – 6 santīmi gabalā,
«Latvĳas Pasts» ņem 4 santīmus par
1 eksemplāra piegādi, 3 santīmi
gabalā maksā maketa sagatavošana
tipogrāfijai. Tātad – vai mūsu izdevums ir 13 santīmu vērts? Tas jāsaka Tev, lasītāj.

Atmiņas rada jaunas
atmiņas. Pagājušajā
NCv rakstīju par savu
skolas laika, šajā numurā kā veltījums
Skolotāju dienai arī
mūsu paaudzes stāsts
par pieredzēto Jeru
skolā. Kādi būs šīsdienas skolēnu stāsti pēc
gadiem divdesmit divdesmit pieciem?
Vai viņi gribēs satikt
savu bĳušo skolotāju
vai arī savai skolai
pietrūks laba vārda...
Nav svarīgi, kā tā saucas - novada visdusskola vai maza lauku pamatskoliņa, vai Tavs audzēknis,
skolotāj, gribēs tev pateikt
Pirmdiena,28.septembris.
«Paldies, SKOLOTĀJ!»? Tas
–Skuķi! Veikalā arbūzi! Pēc
viss Tavās rokās. Šobrīd,
tāda sauciena internāta
tūlīt.
Tava NCv
kāpnēs ap četriem pēcpusdienā vairs nav nevienas
bižainas galvas – tās visas
an ir bĳis laimīgs skolas jau pie veikala un dala, liek
laiks. Bagāts labiem skolotājiem, kopā no mājām līdziedotās
interesants ar savu neformālo kapeiciņas, kamēr arbūzs roārpusmācību dzīvi, par kuru kā gan! Nu jau nav liela
savā ziņā noteicēji bĳām mēs māka tikt pie smaržīgā, kārotā un sārtā mīkstuma: triec
paši.
zaļi strīpoto apaļuli pret akTrešdiena,15.septembris.
mens plāksnēm, lai šķīst uz
–Augšā, augšā! Saule aug- pusēm. Pēc brīža dzirdama
šā! – jau internāta kāpnēs tikai apmierināta šņakāšana,
skan resnās Vēriņas balss. tiek slaucītas lipīgi mitrās
Jāceļas vien ir. Vienalga, ka rokas un apstādījumu krūvakarvakarā atkal vēlu stās- mos ielidinātas mizas. Laiks
tīju «Pankūciņas ceļojumu» doties uz mācāmstundām.
un visi skuķi klausījās, klusi Mana taktika pavisam skaidpalikdami. Pati nezinu, no ra – pēc iespējas ašāk jāizkurienes man atnāk tie stāsti. mācās, lai var iet spēlēt tauVienmēr notiek kaut kas cits, tasbumbu (vēlākajos gados
bet galvenā varone allaž ir – volejbolu). Tiem, kas mācās
Pankūciņa. Brr! Ikrīta skrē- uz četri un pieci, skolotāji
jiens ap sporta laukumu pa- uzticas, ir jāparāda tikai rakmodina pa īstam.
stu darbi. Stāstāmos gabalus
drīkst atstāstīt sev.

15 skolas laika atmiņas

M

«Ja kāds ko sākot un gribot, lai
tas izpildoties, tad vajagot ar roku
trīs reiz piesist uz kaut kā melna.»

Katru

Otrdiena, 10.oktobris.
Mums ir jauns skolotājs.
Igaunis! Pats trakākais, ka
viņš ir mūsu klases audzinātājs. «Donnerweter!» tā
viņš saka, kad dusmīgs, kaut
gan tādu īsti dusmīgu mēs
viņu laikam neesam redzējuši. Lembits māca dziedāšanu, aizrāvies ar estrādes
mūziku un labā nozīmē
saindējis arī mūs. Ir nodibināts skolas estrādes ansamblis, mēs ar draudzeni
Vitu arī tajā esam: spēlējam
akordeonu, dziedam. Pavisam drīz būšot iespējams
mācīties spēlēt basģitāru. Kā
sauc to slaveno sievieti dziedātāju, kas valkā ādas apģērbu un spēlē baseni? Sūzĳa
Kvatro /Suzie Quattro/?
Ceturtdiena, 17.novembris.
Tā! Šodien kritusi mana loze iet kāpostos. Par
zagšanu nezin kāpēc to
neviens nesauc. Nekas
traks jau nav – vakarā,

16. oktobrī plkst.18
Naukšēnu kultūras namā

Naukšēnu un Ķoņu pensionāru

DRAUDZĪBAS VAKARS
• pasēdēšana pie tējas tases
• koncerts• izklaide• dejas
Nākamajā numurā uz jūsu jautājumiem atbild domes priekšsēdētāja vietniece Aina Jēkabsone
- Judžērĳa.

kad internātniekus palaiž
gulēt, jāatver pagraba durvis, jānokāpj līdz priekštelpai, kur lielās koka mucās
glabā kāpostus skolas kopgaldam. Cik gardi tādi kāposti vakarā pirms gulētiešanas! No rīta auklīte Vēriņa, mūs modinot, gan tā kā
ostās, ostās, bet vārdā to aromātu nosaukt nevar...
Sestdiena, 2.decembris.
Visi jau aizbraukuši mājās,
bet es kaut kāda iemesla pēc
esmu aizkavējusies. Skolotāja
Apsīte mani iesauc savā virtuvītē un cienā ar zaļo tēju.
Tāds dzintarains un smaržīgs
dzēriens. Un neredzēti liela
krūze.
Turpinājums 4.lpp.

Paziņojums

otrdienu Rūjienas novada domē
Raiņa ielā 3 Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Vidzemes I kategorĳas Imigrācĳas
dienesta vecākais inspektors Andris Graudiņš un Inese Ozola-Bondare pieņems apmeklētājus no 8.30 – 12.00 un 13.00 – 16.30.
Varēsiet saņemt informācĳu par pareizu
ieceļošanas un izceļošanas dokumentu noformēšanu, par kārtību, kas jāievēro uzturoties,
ieceļojot un izceļojot no Latvĳas Republikas.
Informācĳa pa tālr. 26409997. NCv

(Tautas ticējums) NCv

Laipni aicināti visi pensionāri
un viņu draugi. Par transporta
nepieciešamību paziņot
Marutai Krastiņai 64263331 vai
Austrai Ēvelei 64268742

Foto no Naukšēnu Cilvēkmuzeja krājuma

Naukšēnu bibliotēkā apskatāma
valsts un rajona mājturības un
mājsaimniecības olimpiāžu
uzvarētāju darbu izstāde
(2000. – 2009.)

Nākošās Naukšēnu Cilvēkvēstis iznāks 6.novembrī

Baltā pasaka
Maiznīcas «LIEPKALNI»
kliņģeri – īstais
kārums lietainiem
rudens vakariem!

Pasūti un saņem maizes
ceptuvē «LIEPKALNI» Rūjienā
vai visos Naukšēnu veikalos

Naukšēnu

Novada pašvaldībā

Cilvēkvēstis

www.naukseni.lv

Naukšēnu novada
domes sēdē 16.septembrī

A

•
pstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos Nr.2 «Naukšēnu novada pašvaldības budžets
2009.gadam».
• Apstiprināja Naukšēnu novada vidusskolas direktora amata aprakstu.
• Apstiprināja Naukšēnu novada vidusskolas direktora amata konkursa nolikumu un konkursa
komisĳu: Jānis Zuments, Ingrīda Bērziņa, Agrita
Gruzdiņa, Aina Jēkabsone-Judžērĳa, Dzintars Kazakēvičs, Dzintra Krievāne, Inga Pētersone, Visvaldis Skujiņš, Ieva Stiģe.
• Jautājumā par finansējumu Rūjienas mūzikas
skolai un Rūjienas mākslas skolai nolēma turpināt
sarunas ar Rūjienas novada pašvaldību un Valkas
mūzikas skolu.
• Noteica degvielas limitus pašvaldībai piederošajām automašīnām. Uzdeva domes priekšsēdētājam noteikt kārtību un limitus, un slēgt patapinājuma līgumus ar darbiniekiem par personīgā autotransporta izmantošanu.
• Apstiprināja Naukšēnu novada teritorĳas plānojumu, kas sastāv no Naukšēnu pagasta teritorĳas
plānojuma, apstiprināts 10.10.2001., un Ķoņu pagasta teritorĳas plānojuma, apstiprināts 20.07.2001.
• Piešķīra samazinājumu izpērkamām zemēm Ķoņu pagasta «Birztalas» un Naukšēnu pagasta «Virši».
• Precizēja platības zemes vienībām Ķoņu pagasta
«Lašēni», «Purgaļi» un «Mežmalas».
• Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz īpašumiem
Naukšēnu pagasta «Krastmaļi» un «Straupes» daļu
ar nosaukumu «Celpēni».
• Nolēma izdarīt grozījumus Naukšēnu vidusskolas un Ķoņu pamatskolas no pašvaldības finansēto
darbinieku amatu sarakstos un algu likmēs. NCv
Cv

Ar domes sēdes lēmumu pilnu tekstu var
iepazīties Naukšēnu novada pašvaldībā un Ķoņu
pagasta pārvaldē.

Saistošie noteikumi «Par Naukšēnu novada teritorijas plānojumu»
Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts Naukšēnu novada teritorĳas plānojums,
kas sastāv no:
1. Naukšēnu pagasta teritorĳas plānojuma, kas
apstiprināts ar Naukšēnu pagasta padomes 2001.gada 10.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2
«Naukšēnu pagasta teritorĳas plānojums»;
2. Ķoņu pagasta teritorĳas plānojuma, kas apstiprināts ar Ķoņu pagasta padomes 2001.gada 20.
jūlĳa saistošajiem noteikumiem «Ķoņu pagasta teritorĳas plānojums».

Apstiprināti ar Naukšēnu novada domes 2009.
gada 16.septembra sēdes lēmumu /protokols Nr.7,
6.§/.
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
21.panta pirmās daļas 3.punktu Teritorĳas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Pārejas
noteikumu 13.punktu. NCv
Labojums Naukšēnu novada pašvaldības
pārvaldes un struktūrvienību vadītāju un
darbinieku amatu un algu likmēs
Amata nosaukums

Štata
vien.

Algas
likme Ls

Sociālās palīdzības dienests
Sociālās palīdzības dien. vad.
1
360.00
Sociālais darbinieks
1
340.00
Sociālais pedagogs
0.75 240.00

Alga
Ls

350.00
350.00
160.00

Nākošā Naukšēnu novada domes sēde
14.oktobrī. Darba kārtība www.naukseni.lv.

Kā pareizi rakstīt pasta adresi?
«Mana māja», Naukšēnu
pagastā, Naukšēnu novadā
LV - 4244
«Mana māja», Ķoņu pagastā, Naukšēnu
novadā LV - 4240 vai LV - 4247

Atbild Egils Tenters 1.daļa

Numura atbilde
Jautājums. Kā veidojas komunālie maksājumi un, ja visur tie
samazinās, vai tā arī būs pie
mums. Kāpēc uz jaunajām trasēm
ziemā zālīte aug labāk nekā uz
vecajām? Vai ņemtie kredīti remontiem ietekmēs iedzīvotāju
maksājumus un, ja jā, kāpēc iepriekš nenotika apspriešana?

Naukšēnos kopējā apkurināmā platība 15 012 m2, no kuriem
7413 m2 ir iedzīvotājiem daudzdzīvokļu mājās, pārējie 7599 m2 –
skola, kultūras nams, ambulance
un SIA «Naukšēni» ar kantora
telpām un mehāniskām darbnīcām.
Iepriekšējos gados, kad vēl nebĳa veikta siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcĳa, apkures sezonu
uzsākām, laika apstākļiem pasliktinoties. Kādreiz pat likums
noteica, ka apkure uzsākama, ja
trīs dienas pēc kārtas vidējā gaisa
temperatūra ir zem 8 grādiem. Kā
darīt šogad, tas būs jāizlemj māju
iedzīvotājiem pašiem, jo siltumapgādes sistēma ir izveidota tā,
ka katrs var pieslēgties un atJūs jautājāt

slēgties, kad nepieciešams, jo katrā daudzdzīvokļu mājā un pašvaldības ēkā ir ierīkoti automātiskie siltummezgli patērētās
siltumenerģĳas uzskaitīšanai. Šādas sistēmas izbūve bĳa iezīmēta
jau vairākus gadus pašvaldības
attīstības plānos. Vecās sistēmas
darbība radīja pakāpenisku tarifa
celšanos katru gadu, zaudējumus
pašvaldības budžetam. Tāpēc siltumsaimniecība bĳa jāsakārto un
izdevumi uz zudumu rēķina jāsamazina. Bet šādu lielu remontdarbu veikšanai līdzekļu uzkrājums nebĳa, jo iepriekšējo gadu siltumenerģĳas tarifs nenodrošināja šādu līdzekļu uzkrājumu. Projekts jau bĳa izstrādāts
ERAF finansējuma un Valsts atbalsta finansējuma saņemšanai,
lai realizētu šo vajadzīgo projektu.
Pašvaldība atbalstu nesaņēma, un
tāpēc bĳa jāizšķiras, vai nu kaut
ko darīt, vai nedarīt neko. Aprēķini pierādīja, ja paņemsim kredītu 1 m2 apkures izmaksas sadārdzināsies tikai par 6 santīmiem. Zinot situācĳas nopietnību

un kādā stāvoklī ir esošā sistēma,
tika lemts par kredīta ņemšanu.
Valsts kasē paņemtais kredīts
iestrādāts tarifā Ls 25,14 par MWh
un tas ir viens no zemākiem visā
Latvĳā. Pēc veiktajiem aprēķiniem
2009./2010.gada apkures sezonas
siltumenerģĳas pārdošanas tarifam jāpaliek iepriekšējās apkures
sezonas līmenī Ls 25,14 par MWh.
Ir pat speciālisti kas netic, ka tādu
siltumsaimniecību ar tādu tarifu
var uzturēt. Redzot rezultātu man
prieks par izdarīto, par samazinātiem siltuma zudumiem siltumtrasēs un par siltummezgliem,
kas uzstādīti katrā ēkā. Visiem
noteikti ir arī jautājums, kāpēc
sniegi nokūst arī uz jaunizbūvētajām trasēm? Jebkurā gadījumā caurule nav termoss un
nav iespējama absolūta izolācĳa,
siltuma zudumi ir vienmēr, bet ne
tādi, kādi bĳa vecajām siltumtrasēm. Ja jaunās trases būtu
izbūvētas tādā dziļumā kā vecās,
sniegs nenokustu. NCv
Cv

Turpinājumu lasiet
novembra NCv
Cv

Jautājums. Kolhoza laikā ar grāmatvedību tika galā 1 vai 2 grāmatvedes,
bet tagad pašvaldībā strādā veselas 4. Ar ko viņas visas nodarbojas?

Atbildi sagatavoja galvenā grā- dības saistību izpildi, sagatavo
ceturkšņa un operatīvos pārskatus
matvede Dzintra Krievāne.
Valsts kasei, pārskatus VID un
rāmatvedībā tiek reģistrēti Statistikai, sagatavo Naukšēnu
visi saimnieciskie darījumi, pama- novada pašvaldības finanšu gada
tojoties uz attaisnojošiem doku- pārskatu, tā pielikumus un pamentiem un iegrāmatoti grāmat- skaidrojumus,. sagatavo atskaites
vedības reģistros, atbilstoši spēkā un iesniegumus par ERAF un
esošiem ar grāmatvedību sais- ELFLA projektiem.
tītiem likumiem un MK notei2. Galvenā grāmatveža vietniekumiem (atšķirībā no saimnie- ce Inese Bētaka nodrošina grāciskās darbības grāmatvedības) matvedības dienesta darbības
par budžeta ieņēmumu klasifi- kvalitatīvu norisi galvenās grākācĳu, budžeta izdevumu klasi- matvedes prombūtnes laikā, veic
fikācĳu pēc ekonomiskajām un nekustamā īpašuma nodokļa apfunkcionālajām kategorĳām, un rēķināšanu, maksāšanas paziņonovada domes priekšsēdētāja ap- jumu izsūtīšanu, uzskaiti par nestiprinātiem grāmatvedības orga- kustamā īpašuma nodokļa maknizācĳas dokumentiem, kuros no- sājumiem un soda naudu par
teikta kārtība, kādā dokumentē, maksājuma termiņa kavējumiem,
novērtē un uzskaita uzņēmuma aprēķina darba samaksu pašvalsaimnieciskos darījumus, mantu dības darbiniekiem (izņemot izun saistības, veic inventarizācĳu, glītības iestāžu darbiniekus), apsniedz pārskatus par skaidras rēķina darba nespējas un citus
naudas avansu, kā arī izejvielu un pabalstus, ietur attiecīgi nodokļus
citu krājumu izlietojumu, organizē no šim izmaksām, sagatavo statisattaisnojuma dokumentu apgro- tikas pārskatus par darbinieku
zību un kārto grāmatvedības re- nostrādāto laiku un darba saģistrus.
maksu, veic pamatbudžeta ieņēNaukšēnu novada pašvaldībā ir mumu un izdevumu uzskaiti pēc
centralizētā grāmatvedība – ne- valdības funkcĳu un ekonomiskās
vienā no pašvaldības struktūr- klasifikācĳas kodiem pa strukvienībām nav atsevišķs grāmat- tūrvienībām (izņemot izglītības
vedis. Naukšēnu novada budžets iestādes un komunālo pakalir 1 231 929 LVL. Grāmatvedībā ir pojumu struktūrvienības), speciāčetri darbinieki.
lā budžeta ieņēmumu un izde1. Galvenā grāmatvede Dzintra vumu uzskaiti atsevišķi pa veidiem.
Krievāne organizē un nodrošina
3. Grāmatvede – kasiere Baiba
Grāmatvedības dienesta sistemā- Jirgensone veic kasiera pienākutisku darbu, izstrādā Naukšēnu mus, pamatbudžeta ieņēmumu
novada pašvaldības grāmatvedī- un izdevumu uzskaiti pēc valbas uzskaites politikas dokumen- dības funkcĳu un ekonomiskās
tus, sagatavo un pareizi noformē klasifikācĳas kodiem izglītības
maksājumu uzdevumus juridis- iestādēm, kontrolē budžeta iekām un fiziskām personām, ņēmumu un izdevumu tāmes
reģistrē ienākušos maksājumus, izpildi un informē skolu direksagatavo pašvaldības mēneša torus, aprēķina darba samaksu
pārskatus par pamatbudžeta un Naukšēnu vidusskolas un Ķoņu
speciālā budžeta izpildi, pašval- pamatskolas apkalpojošam un
dības aizņēmumiem un pašval- pedagoģiskajam personālam, ap-
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rēķina darba nespējas un citus
pabalstus, aprēķina nodokļus un
darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus, sagatavo
statistikas pārskatus par darbinieku nostrādāto laiku un darba
samaksu, veic izglītības iestāžu
pamatlīdzekļu, inventāra un materiālu saņemšanas, norakstīšanas
un nolietojuma uzskaiti un sastāda apgrozījuma pārskatus par
pamatlīdzekļu, inventāra un materiālu kustību.
3. Grāmatvede Inguna Lauberte
kārto grāmatvedības uzskaiti par
komunālās saimniecības ieņēmumu izdevumu tāmju izstrādāšanu
un tāmes izpildi, veic pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu
uzskaiti pēc valdības funkcĳu un
ekonomiskās klasifikācĳas kodiem komunālās saimniecības
struktūrvienībām, veic komunālās
saimniecības struktūrvienību pamatlīdzekļu, inventāra un materiālu saņemšanas, norakstīšanas
un nolietojuma uzskaiti un sastāda apgrozījuma pārskatus par
pamatlīdzekļu, inventāra un materiālu kustību, veic līgumu sagatavošanu par telpu nomu un
īri, apkuri, karstā un aukstā ūdens
piegādi un notekūdeņu savākšanu, veic komunālo pakalpojumu
maksājumu aprēķināšanu, maksāšanas paziņojumu izsūtīšanu, uzskaita komunālo pakalpojumu
maksājumus pa pakalpojumu veidiem un katru pakalpojuma saņēmēju, veic visu autotransporta
ceļazīmju reģistrēšanu, autotransporta un citu mehānismu izlietotās degvielas uzskaiti un norakstīšanu.
Visi grāmatveži pilda vēl citus
domes priekšsēdētāja un galvenās
grāmatvedes rīkojumus, kuri saistīti ar domes darbu, citiem grāmatvedības un uzskaites jautājumiem. NCv

Lauka atbalsta dienesta paziņojums
L

2

auku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP)
pasākumam «Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana» saskaņā ar
2009.gada 14.jūlĳa Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 783
un 2008.gada 8.aprīļa Ministru

kabineta noteikmiem Nr. 255 .
Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 16.oktobra līdz 16.novembrim.
Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 10 000 000
LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Centrālajā aparātā
Rīgā, Republikas laukumā 2,
816. kabinetā, tālr. 67027128,
67027399.
Lauku atbalsta dienests iz-

sludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Eiropas Savienības Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF)
un Rīcības programmas (RP)
pasākumam «Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
un mārketings» saskaņā ar
2009.gada 14.jūlĳa Ministru
kabineta noteikumiem Nr.783
un 2008.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem
Nr.241.
Trešās kārtas projektu ie-

sniegumu pieņemšana notiks
no 5.oktobra līdz 5.novembrim.
Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 4 000 000
LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD centrālajā aparātā
Rīgā, Republikas laukumā 2,
1202. kabinetā, tālr. 67027235,
67027868.
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu
laikā no Lauku atbalsta die-

nesta lēmuma par projekta
apstiprināšanu stāšanās spēkā.
Projektu iesnieguma veidlapas un metodiskie norādījumi
tās aizpildīšanai ir atrodami
mājas lapā: www.lad.gov.lv. –
ES atbalsts. NCv
No www.lad.gov.lv informācĳu sagatavoja Naukšēnu
novada lauku attīstības speciāliste Antra Krievāne

Mūsmājās un kaimiņos
2 vārdos

P

•
ašlaik satiksmes jomā
aktuāli ir 2 projekti. Pirmais –
«Satiksmes drošības uzlabojumi Naukšēnu centrā un
apvedceļā». Veikts iepirkums,
noslēgts līgums par darbu izpildi ar firmu «Ceļinieks 01»,
līgums ar būvuzraugu un autoruzraugu. Kopā Ls 36 000,
kontroltāme sākumā bĳa 106
000 Ls, 90% finansējuma ir ES
un valsts līdzekļi. Galvenie
ieguvumi – 2 ātrumvaļņi pie
Naukšēnu vidusskolas, pārorganizētas abas autobusa pieturas, virzienā uz Piksāriem –
ar nojumi, atjaunots trotuārs,
4 nobrauktuvju vietā izveidotas 2, izveidots mūrītis
un sēta pie basketbola laukuma un koriģēta gājēju pietura pie skolas. Otra projekta
puse – apvedceļa informatīva
uzlabošana ar norādēm un
ceļa zīmēm. Darbus paredzēts
beigt līdz novembra vidum.
Satiksmi slēgt remontu laikā
nav paredzēts.
• Otrais projekts, par kuru radās neliela ažiotāža pēc NCV
1.numurā 4.lappusē ievietotajām fotogrāfijām – Ķoņu pagasta Eriņu ciema ceļa remonts, kurā paredzēta apjomīga asfalta platības ieklāšana. Paredzēts galvenā
ceļa un piebraucamo ceļu
«līvānu»
mājām
rekonstrukcĳa. Ir izsludināts iepirkums, kurš noslēdzas 2.oktobrī, un priekšdarbus varam
iesākt jau šoruden un pabeigt

nākošgad līdz jūjĳa sākumam. Darbus paredzēts finansēt no Ķoņu pagasta neizlietotās LAD projekta «Pamatpakalpojumi ekonomikai» daļas un daļu – ar aizņēmumu
Valsts kasē.
• 2.oktobrī noslēdzas konkurss
par Naukšēnu novada vidusskolas direktora vietu. Ir apstiprināts Naukšēnu novada
vidusskolas direktora amata
konkursa nolikums un konkursa komisĳa.
• Ķoņu kalnā 26.septembrī notika sacensības apvidus šķēršļu pārvarēšanā. Piedalījās 13
komandas, 4 no Karksi pašvaldības. Vecuma grupā līdz 14
gadiem pirmo vietu ieguva
Ķoņu pagasta skolēnu komanda «Divcīši», otro un trešo
vietu izcīnīja igauņu komandas. Vecuma grupā no 15 - 20
gadiem bĳa vislielākā konkurence, šeit sīvā cīņā pirmā
vieta komandai «Skujas».
Grupā no 21 - 44 uzvaru izcīnīja igauņi. Pēc sacensībām
folkloras kopa «Dzīne» un Lizuma lauku kapela ieskandēja
Miķeļdienu Ķoņu kalnā, bet
27.septembrī «Dzīne» uzstājās
Lizuma muižā.
•14.septembrī «Dzīne» Ķoņu
dzirnavās mācīja norvēģu
skolēniem latviešu dančus un
rotaļas. Norvēģu bērni ar lielu
prieku piedalījās dančos. Ievērību izpelnījās kopas dalībnieces Austras Kāsēnas darinātie tautas mūzikas instrumenti. NCv

Lasītāja vēstule
«Mūža lielākā laime ir pārliecībā, ka tiekam mīlēti.»

(V.Igo.)
Ar šiem izcilā rakstnieka vārdiem sakām lielu paldies par
skaisto un dvēselei patīkamo ekskursĳu 15.septembrī, kura
sākās 9.00 rītā un vakarā 21.00 beidzās. Ekskursĳa bĳa pa
Ziemeļvidzemi un Dienvidigaunĳu. Lielais, sirsnīgais paldies
ekskursĳas vadītājam Arnim Ozoliņam un šoferim Aināram
Engeram. Ekskursĳa bĳa ļoti pārdomāta, stāstījums – viegli
tverams un izprotams. Noslēgums bĳa kā pārsteigums Kārķu
baznīcā, kurā Arnis mums atskaņoja skaistu garīgās mūzikas
disku. Šī mūzika aizgāja līdz vistālākajam dvēseles stūrītim,
kurā mēs cenšamies nevienu neielaist. Paldies, Arni! Ainārs
mūs izvadāja, pieveda cik vien tuvu var apskates objektam.
Apmeklējām arī Igaunĳas stādu dārzu, kurā tika nopirkti
daži stādi. Ainārs pat ne maziņu ābeļu stādu ar visu ābolu
ierūmēja busiņā. Cien. kungi, lai Jums viss izdodas!
Cieņā un pateicībā ekskursĳas grupas vārdā, Erna Aspere.

Cilvēkvēstis
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Skolas sirdspuksti septembrī
Atnācis

ar Zinību dienas mīļumu un svinīgumu, septembris
tomēr jau visus pieradinājis pie sava ritma. Mazie pirmklasnieki noturas solos
mācību stundā paredzētās minūtes, un tad
tikai spurdz prom pagalmā! Pēc vasaras garā
pārtraukuma atkal baudām mūsu pavāres Edītes
gardās pusdienas. Arī
tās piederas pie
skolas ritma.
Skolas saime jau
kopīgi pārrunājusi pirmos ar drošību saistītos jautājumus, iepazinusies ar Naukšēnu novada sabiedriskās kārtības sargātāju
Pēteri Ķīkuli.
Atsaucamies Naukšēnu kultūras nama vadītājas Indras aicinājumam apmeklēt cirka izrādi Naukšēnos, un esam klāt pilns autobusiņš.
Sestdien,16.septembra novakarē, uz savu
pirmo tikšanos kopā sanāk dziedāšanas klubiņš un izdziedas div un trīsbalsīgi.
21.septembrī Skolas vestibilā sevi pieteikusi
«Dzejas avīze – 2009», un 23.septembrī dodamies uz Ķoņu tautas namu, kur ar dzejas
lasījumiem uzstājas dažādu klašu pārstāvji.
Dzejas dienu komandā šogad ir mūsu skolēnu
Jēkaba un Rūda mamma Agnese Linmeĳere.
Bērni bĳa izbrīnīti, uzzinot, ka viņai ir vairāk
nekā 200 pašas sacerētu dzejoļu!
Mazam ieskatam – fragments no 8.klases
skolnieces Amandas Bētakas miniatūras «Gravitātei-nē!»
«Palekties un atkal piezemēties. Kāpēc nevaru
palekties un aizlidot?
Gravitāte? Gravitātei liels spēks.

Sveika, gravitāte! Ābolu arī no koka pie zemes
pievelk gravitāte.
Varbūt labāk būtu «Gravitātei nē! » Izsliet rokas
virs sevis, griezties un pacelties gaisā, nenonākot
atpakaļ uz zemes! Uzmest kaut ko gaisā un
nesagaidīt to atpakaļ uz zemes. Izlidojot ārā no
zemes ietekmes, gravitāte pazūd...»
Paralēli mācībām skolas pagalma fasādes
pusē visu mēnesi cītīgi darbojas remontbrigāde Valtera Praudiņa vadībā, un nu mūsu vecā
muižas ēka ieguvusi stabilas parādes kāpnes.
Paldies visiem strādniekiem!
Kā jau katru gadu, arī šogad skolā tika
ievēlēta un darbojas skolēnu pašpārvalde, kas
uzņemas atbildību par dažādiem sarīkojumiem, tai skaitā arī par diskotēkām. Pašpārvaldes ugunskristības – pirmais sarīkojums
29.septembrī «Miķeļdienas jampadracis». Daļa skolēnu piedalīsies sacensībās «Drumlina
bargais pieskāriens». Bet 2.oktobrī skolā tiks
tradicionāli svinēta Skolotāju diena, kad 9.
klases skolēni pirmo reizi mūžā pārtaps par
skolotājiem.
Bet skolotāju ansamblis ar koncertprogrammu «Jolanda un Co» tika uzaicināts iepriecināt
klausītājus Jeru pagastā un Lodē. Un 3.oktobrī
ar tādu mērķi dosies arī uz Ipiķiem. Smiekli
ārstējot visas vainas... NCv
Agrita Gruzdiņa

«Dzīvot nozīmē mīlēt. Patiesi dzīvot
nozīmē dzīvot mīlamos cilvēkos.»
(Zenta Mauriņa.)

Ķoņu pamatskolas saime pateicas Naukšēnu
novada domei un SIA «Aiviņa» vadītājai par
gardo pārsteigumu Zinību dienā!

Ķoņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde
Pašpārvaldes vadītājs Kristaps Pugačovs;
Pašpārvaldes vadītāja vietniece Sabīne
Graudiņa;
Sekretāre Zane Zolmane;
Dalībnieki: 5./6.kl. Gunārs Krieviņš, Sindĳa
Eksto, 7.kl. Žaklīna Birkava, 8.kl. Amanda
Bētaka, 9.kl. Gunta Doroškina.

Nūjojam Naukšēnos

S

aulainā
20.septembra
svētdienā Naukšēnu stadionā
pulcējās dažāda vecuma, vairāk gan daiļā dzimuma, aktīvās atpūtas piekritēji, lai kopīgi dažas stundas nūjotu.
Nūjošana ir fiziska aktivitāte,
kas vairāk atbilst veselības
veicināšanas priekšstatam nekā sporta jēdzienam un kurā
tiek izmantota pareiza nodarbības metodika, soļošanas
tehnika un īpašas nūjas vienmērīgai ķermeņa noslogošanai. Dalībnieki, kuriem vēl
nebĳa savu nūju un uz nūjošanu bĳa atnākuši pamēģināt to darīt pirmo reizi, tās
varēja iznomāt un sertificētas
instruktores Santas Paegles
vadībā apgūt pirmās iemaņas
nūjošanas tehnikā. Pieāvātas
tika divas distances – īsākā pa
Brantiņu sila taku līkločiem,

Ar astoņām Naukšēnu dāmām pietiek, lai apvertu vareno, 400
gadus veco «Kara ozolu» Otepē, Svētezera (Pühajärv) krastā.

Naukšēnu

Nūjošanas pirmsākumi meklējami jau 20. gadsimta 30.
gados Skandināvĳas valstīs,
kur somi, gatavojoties slēpošanas sacensībām, laikā, kad
sniega nebĳa, attīstot tehniku,
trenējās tikai ar slēpošanas
nūjām. Tādējādi somi attīstīja
fiziskās īpašības, jo nūjojot
slodze ir gan kājām, gan rokām. Tā ir vienmērīga slodze
arī mugurkaulam. Tas būtu
kaut neliels atspēkojums tiem,
kuri uzskata ka nūjošana ir
domāta tikai vecāka gadagājuma cilvēkiem, bet varbūt
labāk tomēr nūjot ir arī jauniešiem, nekā aizbildināties
un nedarīt neko.
Es vēl neesmu labākajos gados, bet man patīk nūjot!
garākā gar Ozolu jeb Dukuru Pamēģiniet! NCv
Antra Krievāne
ozolu cauri Mirķu mazciemam. Dukuru ozols Gunta
Eniņa 2008.gada izdotajā
grāmatā «100 dižākie un
svētākie» iekļauts kā Latvĳas
skaistākais ozols. Tā stumbra apkārtmērs ir 5.42 m,
augstums 22 m, vecums 170
gadi. Vai visi naukšēnieši
zina, kur tas atrodas?
Garās distances dalībnieces saka lielu paldies Maigai
Vāravai par āboliem un
ūdens glāzi, kas deva jaunu
Raibā pasaka
sparu turpināt distanci līdz
Maiznīcas «LIEPKALNI»
galam. Atgriežoties pēc īsās
un garās distances, dāmas
kliņģeri – īstais
bĳa priecīgas par labi pakārums lietainiem
vadītu laiku svaigā gaisā,
rudens vakariem!
par no jauna iepazītām viePasūti un saņem maizes
tām Naukšēnos, par tēju, ceptuvē «LIEPKALNI» Rūjienā
medusmaizēm, pīrāgiem un
vai visos Naukšēnu veikalos
mazajām dāvaniņām.

NCv
Cv meklējiet Naukšēnu un Ķoņu veikalos,
bibliotēkās, atpūtas centrā NĀRAS, Naukšēnu
pašvaldībā, Ķoņu pagasta pārvaldē, skolās
un Rūjienā «Dzirnavu» kulinārĳā.
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Afišu stabs oktobrī

Sveicam jubilārus!

Apsveikums apaļajās jubilejās
Ķoņu pagasta iedzīvotājiem!
Uz dienvidiem steidzas gājputnu bari
un gadu no mūža aiznes sev līdz,
Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo
pīlādžu ogu sarkanais spīts.
Tas palīdz saglabāt saules gaismu
Un mīļumu sevī ik dienu nest līdz.

Mārīte Šmite «Selgas» – 50 gadi (08.09.)
Modris Viļumsons «Roziņas»– 50 (28.08.)
Andrejs Jankovskis «Mežmaļi-2» – 55 (26.08.)
Ligita Kalniņa «Līdumi» – 55 (08.09.)
Darĳa Maksimčuka «Krustiņi» – 55 (18.08.)
Jānis Londe «Kalnanģi» – 55 (29.09.
Žanete Rozenbauma «Alejas - 2» – 55 (05.07.)
Foma Maksimovs «Krejotava» – 65 (01.08.)
Edgars Aumeistars «Māras - 2» – 70 (16.09.)
Dzintra Lūse «Līči» – 70 (03.09.)
Pāvels Bobovičs «Skrīverkalni» – 75 (13.09.)
Aina Fedotova «Majori» – 75 (08.08.)
Marta Zariņa «Pilsgravas» – 85 (11.09.)

Sveiciens vecākajiem
Ķoņu pagasta iedzīvotājiem!
Vladislavs Vanags «Jaunavoti» – 94 (20.08.)
Erna Pasīte «Vingas» – 94 (04.09.)
Naukšēnos
pie tilta atrasts velosipēds. Interesēties pie
pašvaldības
policista
Pētera Ķīkuļa
(tel.29215867)

Domām un pārdomām
Kas notiek mūspusē?
• 2.oktobrī Skolotāju diena.
• 4.oktobrī 18.00 Naukšēnu kultūras namā
dueta «Sandra» koncerts, jaunā albuma prezentācĳa. Ieeja Ls 2.
• No 12. oktobra Ķoņu pagastmājas zālē Alekseja Koziņeca fotoizstāde «Daba un es».
• No 1.oktobra Naukšēnu kultūras nama mazajā zālē darbu uzsāk veselības vingrošanas
grupa. Vadītāja Anna Paņina.
• Naukšēnu kultūras namā darbu sāk pērļošanas nodarbības. Pieteikties iepriekš, jo skaits
ierobežots. Dalības maksa Ls 4 + materiāli.
Informācĳa: tel. 64248791.

Kas notiek apkārtnē?
• 3.oktobrī plkst.19.00 Valmieras Kultūras
centrā Ainara Mielava un «Pārcēlāju» koncertprogramma «Nospiedumi». Biļetes iepriekšpārdošanā «Biļešu serviss» kasēs.
• 3.oktobrī Pīrsa Bola kausa izcīņas sacencības
šahā Valkā, šaha klubā.
• 10.oktobrī Valmieras Kultūras centrā Aishas
koncerts. Biļetes iepriekšpārdošanā Valmieras
Kultūras centra kasē. Biļešu cena: Ls 5 -7 .
• 10.oktobrī Pedeles upes atpūtas un dabas
takas atklāšana Valkā.
• 10.oktobrī 19.00 Pērnavas koncertzālē klezmera mūzikas koncerts «THE KLEZMATICS»
(ASV) 180/135 EEK
• 18.oktobrī Melo-M koncerts Valkas kultūras
namā.
• 23.oktobrī plkst.19.00 Valmieras Kultūras
centrā Normunda Rutuļa koncerts. Biļetes iepriekšpārdošanā Valmieras Kultūras centra
kasē. NCv

Uz Vāciju pēc pieredzes
N

20.oktobrī plkst. 16.00
aicinu interesentus uz

1. knipelēšanas nodarbību
(knipelēšana – smalka rokdarbu
tehnika mežģīņu izgatavošanai)

Nodarbību norises vieta un
niecīgā dalības maksa atkarīga
no aktīvistu skaita Naukšēnu
un Ķoņu pagastos.
Pieteikšanās (līdz 14.oktobrim)
un tuvāka informācija
pa tālruni 29189905.

o 12. līdz 16.augustam domes priekšsēdētājs Jānis
Zuments, dzīvokļu un komunālās saimniecības vadītājs
Egils Tenters, zemnieku saimniecības «Tīrumkalni» īpašnieks Aigars Dulbergs un Naukšēnu vidusskolas skolnieks
Kārlis Pētersons piedalījās 3. Vācĳas – Latvĳas forumā Ziemeļreinas Vestfālenes zemē.
«Mēs braucām bĳušā Valmieras rajona sadarbības ietvaros un šī sadarbība attaisnojusies par 100%. Piedalījāmies
ES projekta daļēji apmaksātā konferencē, uz kuru bĳa aicināti jauno novadu vadītāji no visas Latvĳas – no Smiltenes, Ķekavas, Jēkabpils un Rīgas. Tēmas ļoti daudzveidīgas
– Vācĳas policĳas darba pieredze, vardarbība ģimenē, ES
sadarbības projekti, jauniešu apmaiņas projekti, ekonomiskās krīzes pārvarēšana, administratīvi teritoriālā reforma. Aigars Dulbergs iepazinās ar vācu pieredzi alternatīvās enerģĳas ražošanā un biogāzes ražotnēm, apskatīja vācu zemnieku saimniecības. Tikāmies arī ar Giterslo apgabala vadītāju Georgu Adenaueru. Mums ir ļoti
paveicies ar partneriem, jo ļoti svarīgi, kas ir pretī – vācu
pusē. Nākošgad šāds forums notiks Latvĳā – Salacgrīvā no
25. līdz 28.augustam,» pastāstīja J.Zuments. NCv
15.septembra Viljandi rajona avīzē «Sakala» vesela lapa bĳa
veltīta Naukšēniem.
Igauņu žurnālisti apmeklēja SIA «Naukšēni» minerālūdens un eļļas ražotnes, iepazina arī citus
mūsu izstrādājumus un pašvaldībā izjautāja domes priekšsēdētāju. «Sakala» ir dienas laikraksts, kas pirmo reizi
Viljandi iznācis 1878.gada 11.martā K.R.Jakobsona vadībā,
kurš bĳa igauņu 19.gs. atmodas perioda redzamākā
persona. NCv

3LOQVDSEHGŝãDQDV
SDNDOSRMXPXVHUYLVV
MHENXURV/DWYLMDVNDSRV
DUDL]JŅMŋMDX]JODEŅãDQX
1DXNãŋQRVOŝG]EŋUXGLHQDL
5DåRWQHELURMVVDOGŋWDYD
6,$©-DXQODPELNDVª1DXNãŋQXSDJDVWV
1DXNãŋQXQRYDGV
7ŅOUXŪL
 %LURMDYDG']LQWUD%RUPDQH 
 $QGULV=LHPDQLV 

Naukšēnu

Pēdējā brīdī

S

vētdien, 27.septembrī, Valmierā notika lieli sporta
svētki – Valmieras maratons 2009. Agris Krievāns, noskrienot savu pirmo maratonu mūžā, ar rezultātu 2:55:17
kopvērtējumā ieguva 11.vietu, bet savā vecuma grupā, sev
par lielu pārsteigumu, kāpjot uz goda pjedestāla 3.vietas
pakāpiena, izskandināja mazā Naukšēnu novada vārdu
gan Valmierā, gan visā Latvĳā, beidzot maratona distanci
kā pirmais no Valmieras rajona skrējējiem. Anita Baune ar
rezultātu 1:38:06, veicot savu otro pusmaratonu – 21,097
km, ieguva 4.vietu pusmaratonā sievietēm. Pusmaratonu
vēl pieveica arī Reinis Skujiņš. Īsajā distancē – 5,7 km startēja
Artis, Antra un Aldonis Krievāni un arī Edĳs Laškovs. Ļoti
veiksmīgi savus 300 m pieveica Elvis Laškovs un Līva
Krievāne. Nūjot maratonā pamēģināja naukšēniete Lidĳa
Rulle. NCv

Cilvēkvēstis

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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Izdevumu sagatavoja
Naukšēnu novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists Arnis Ozoliņš
Tālr. 29359390, e-pasts info@naukseni.lv
Datorgrafika: Arnis Ozoliņš
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»
www.naukseni.lv

15 skolas
laika atmiņas
Turpinājums no 1.lpp.
Pirmdien, 11.decembris.
Lielā Ērika trako un lamājas. Ērika ir mūsu barvede, nu vismaz šobrīd. Un viņa ir jāklausa.
Sīkajiem jānāk un jādzird uzdevums. Sīkā esmu
arī es. Veikala pārdevēja krāpjot bērnus, tāpēc mēs
viņu sodīsim. Katrai veikalā ir kaut kas jānosper un
jāatnes uz internātu. Tā viņai vajag. Tā būs taisnīgi.
Sirds sitas tik skaļi, ka pārdevēja to noteikti dzird.
Bet uzdevums paliek uzdevums, un brūns dermantīna
maciņš beidzot ir manā kabatā. Ērika ir apmierināta.
Otrdien, 12.decembris.
Rīts atnāk ar satraukumu: tūlīt skolā būšot milicĳa,
jo veikalā iztrūkums! Paziņojums kā zibens spēriens
ķer mūsu nagliņkomandu, un internāta tualetē ieceļo
mans maciņš, vēl arī dažādu krāsu ķemmītes, bantes,
matu sprādzes no mūsu skapīšiem. Tās izbailes! Fui!
Nekad vairs!
Piektdiena, 16. janvāris.
Atkal nomainījusies latviešu valodas skolotāja. Bijām tikko pieraduši pie iepriekšējās. Man sevišķi
patīk bedrīte pavisam jaunās skolotājas zodā. Kad
viņa atvirzās tālāk, es aptaustu arī savējo. Ejo, arī
man ir tāda pati! Prātoju – tā tur visu laiku bĳusi vai
iegūta slēpošanas sacensībās Mazsalacā, kad, augstākus kalnus iepriekš nesatikusi, nobraucienā nenovaldīju slēpes un apkampos ar kādu bērzu. Laikam tomēr skolotāja pamanījusi manu darbošanos,
bet nestrīdas. Paskaidro, ka bedrīte zodā liecinot par
stūrgalvību un neatlaidību. Ej, nu ej...
Ceturtdiena, 6.februāris.
Direktors Kalniņš sapulcinājis savus labākos skolēnus. Mūs gatavos konkursam «Mēs tavi saimnieki,
zeme!» Tiek sadalītas jomas. Mēs ar Podnieci Mārīti
esam iebridušas agronomĳas lauciņā – jāzina minerālmēslu nosaukumi, visi kolhozos audzētie kultūraugi un vispār Latvĳas augi. Aizraujamies ar
ābeļu potēšanu un jau pavisam veikli spējam darboties ar acojamo nazi. Brīnāmies, ka direktors visu tik
labi prot parādīt.
Mūsu nosacījums par piedalīšanos šajā konkursā ir
tāds: ja iegūsim godalgotu vietu, mums skolas baložu
bēniņos ļaus šaut ar gaiseni.
Otrdiena,25.februāris.
Slēpošanas sacensības Naukšēnos. Trases garums 3
km. Man nepatīk slēpot pirmajai, jo liekas, ka visi
dzenas pakaļ. Un tā jau arī ir. Vislabāk ir izbraukt
beidzamai un – naski vien, kam tik var, tam garām.
Pirmo reizi jūtu asins garšu mutē. Laikam no pārslodzes. Bet rezultāts labs – savā vecuma grupā 2.
vieta! Skolotāja Stumpe (Stumpīte, kā mēs, skolēni,
sakām), priecājas, jo veicies ir vairākiem. Karstā tēja,
ko piedāvā dalībniekiem, pēc brauciena ir pašā
laikā.
Trešdiena. 19.marts.
Trešdiena ir vislabākā! Tāpēc, ka ir nedēļas vidus
un rīt jau dienas skries tuvāk sestdienai – mājupceļam. Bet trešdienas vakaram ir vēl sava īpašā garša.
Tas kino dēļ. Jā, trešdienās zālē nespēlē bumbu, bet
saliek garos solus, paņem saujās kapeiciņas un gaida,
kas šoreiz ar kinomašīnu atvests. Parasti pirmā ir filma par karu, bet otrā – indiešu. Vispār krievu filmām
nav ne vainas, piemēram, «Bet rītausmas šeit klusas»
stāsta par sieviešu rotu padomju armĳā Tēvĳas karā.
Visām meitenēm acis bĳa slapjas. Un kaut kas īpašs
ir indiešu filmās ar viņu ziloņiem, dejām, smeldzīgo,
īpatni vĳīgo melodĳu.
Pirmdiena, 30.marts.
Ejam ar draudzeni pa kāpnēm uz augšu aiz skolotājas Ģērmanes. Mums viens mērķis – izpētīt, kā
viņa ar tik augstiem un smailiem papēžiem vispār
var uzkāpt pa kāpnēm! Atrisinājums gaužām vienkāršs: papēdi viņa nemaz uz pakāpiena neliek,
uzskrien tāpat uz puspēdas!
Maĳa beigas.
Visa skola iet tūrisma pārgājienā uz Sedu. Tas nav
tuvu, bet aizejams ir. Galā mūs gaida tūrisma sacensības, kopīgas vakariņas pie ugunskura un nakts
teltīs. Vai ir vēl kas jaukāks? Tikai viens, un tas ir vasaras brīvlaiks! NCv
Atmiņās par savu skolas laiku Jeru skolā pagājušā
gadsimta 70.gados dalījās Agrita Gruzdiņa.

Publikācijas var neatspoguļot Naukšēnu novada domes viedokli, par publikācijās paustajām domām, skaitļiem un faktiem atbild raksta autors, par sludinājumiem – to iesniedzējs.
Informāciju, kuru vēlaties 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.

