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Tā vientuļi klīda gar citām

pasaulēm, kuru logos šūpojās
gaismiņas, gar versmainām
sauļu peklēm, gar citām tādām pašām – astainām. Līdz
pienāca 1466. gads. Liktenīgs
Tempela - Tatla komētai, kuras atlūzu straumei zeme dodas cauri katru gadu tieši novembrī. Gada laikā ir vērojamas
vairākas meteoru plūsmas – augustā – Perseīdu, novembrī –
Leonīdu, bet ziemā – Kvadrantīdas meteoru plūsma. Kad
Zeme lido cauri šim smalkos
graudiņos un putekļos sairušajam mākonim, tie ar milzīgu
ātrumu triecas Zemes atmosfērā
un sadeg, savukārt, ja trāpās
kāds lielāks gabals, tad tas var
sasniegt arī Zemi, un cilvēks
saka – nokrita zvaigzne. Šogad
savu vēlēšanos sarakstu jāsagatavo 17.novembra vakaram, jo
astronomi sola – stundā kritīs
līdz pat 500 «zvaigznēm».
Bet, kamēr nav ieviests garantētais vēšanos piepildīšanās minimums, atliek dzīvot
ar mazajiem svētkiem, izpriecām un lielajiem, nesasniedzamajiem sapņiem. Nav arī
mums tādu īstu 18.novembra
svinēšanas tradīcĳu. Varbūt
pārāk spilgtā atmiņā vēl
svētku gājieni, sarkanie tepiķi, runas un uzrunas. Atliek
vien pašam aizdegt savu svecīti tumsas kliedēšanai un
darīt. Darīt savus ikdienas
darbus, cerot, ka reiz patiešam izjutīsim šo dienu kā
patiesus svētkus, izjutīsim
lepnumu par savu zemi –
Latvĳu. NCv
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Novembris – svētku un pārdomu mēnesis
Cienītie novadnieki!

Pēc smago rudens darbu un bagātās rudens ražas perioda pienācis mūsu valsts svētku mēnesis – novembris.
Tagad laiks 18.novembrī atcerēties Latvijas valsts dibināšanas 91.gadadienu un arī Lāčplēša dienu 11.novembrī, kad izšķirošajās cīņās mūsu senči izcīnīja
valsts neatkarību. Būsim pateicīgi mūsu novada vectēvu paaudzes varoņiem, kuri piedalījās šajās atbrīvošanas cīņās. Pārvarēsim arī mēs šodienas grūtības, ja būsim vienoti domās par labāku rītdienu.
Sveicu visus novada ļaudis lauku mājās un iestādēs, skolās un uzņēmumos valsts nozīmīgajos
svētkos! Lai mums sekmes, veselība un cerība,
ka grūtību laiks paies, kā ziemai sekos
pavasaris ar zaļumu un dabas atmodu.
Jānis Zuments,
Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs
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Naukšēnu Cilvēkmuzeja krājuma

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

Mēs darām tā

Dzīvoju

daudzdzīvokļu mājā,
kas celta 1978.gadā kā kolhoza
«Mazsalaca» darbinieku dzīves
vieta. Sākotnēji ēka tika apkurināta centralizēti no kolhoza mehānisko darbnīcu katlu mājas. Pēc
kolhoza likvidēšanas, mājas apkuri
nodrošina lokāla malkas kurtuve
mājas pagrabā. Ziemā tā tiek kurināta katru dienu, intensīvi, aukstākajā periodā pat no 6.00 rītā līdz
23.00 vakarā. Lokālā apkure nodrošina arī siltā ūdens sagatavošanu.
Vasaras periodā, kad apkure nav
nepieciešama, kurtuve tiek darbināta katru otro dienu, sagatavojot
tikai silto ūdeni. Līdz ar to siltais
ūdens mājas iemītniekiem ir pieejamas tikai pārdienās. Mājā ir 18
dzīvokļi. Mājas iedzīvotāji regulāri maksā – atkarībā no dzīvokļu
platības – noteiktu naudiņu mājas
infrastruktūras sīkajiem remontiem. Mēs to saucam par «rezerves
naudu».
Pašreizējais apkures katls ir gandrīz pilnībā nolietojies. Mājas iedzīvotājiem kļuva skaidrs, ka ir
nepieciešams iegādāties jaunu apkures katlu, bet šim nolūkam nepietiek līdzekļu. Tāpat ir skaidrs,
ka kurināšana vasarā tikai siltā
ūdens ieguvei ir neefektīva, izmaksu ietilpīga un videi nedraudzīga. Lai padarītu mājas apkuri
ekonomiskāku, nolēmām piedalīties Lauku atbalsta dienesta ad-

ministrētajā
ELFLA
pasākumā «Pakalpojumu dažādošana, to
kvalitātes un sasniedzamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem» (LEADER projektu konkurss).
Šim nolūkam nodibinājām
dzīvokļu īpašnieku biedrību,
izpētījām dažādu firmu piedāvājumus internetā. Uzrakstījām
un iesniedzām projektu LAD. Projektā ir paredzēts iegādāties jaunu
malkas apkures katlu un uzstādīt
saules kolektorus uz mājas jumta,
izveidojot kombinētu apkures un
siltā ūdens sagatavošanas sistēmu.
Saules kolektori nodrošinās silto
ūdeni no aprīļa līdz septembrim.
Jāatzīst, ka pavisam viegli jau
negāja, jo bĳa jāatrod risinājums,
kas būtu pieņemams visiem 18
dzīvokļu īpašniekiem. Daļa, īpaši
vecākie iedzīvotāji, bĳa skeptiski
noskaņoti par saules kolektoru
efektivitāti, jo tie ir tik reti sastopami Latvĳā. Uzaicinājām uz
sarunu ar iedzīvotājiem inženieri
un apkures sistēmu projektētāju
no firmas Rīgā. Viņi paskaidroja,
ka saules kolektoru Latvĳā ir maz
nevis tāpēc, ka Latvĳā būtu par
maz saules un tie būtu neefektīvi,
bet gan tāpēc, ka tie ir dārgi. Citur
Eiropā to uzstādīšanu valstis
subsidē, jo tie ir draudzīgi videi.
(Šovasar, viesojoties Vācĳā un
Austrĳā, pievērsu uzmanību jum-

tiem – kolektoru tur tiešām ir
daudz. Un šīs valstis taču nav īpaši
siltākas un saulainākas kā Latvĳa).
Galu galā kopsaucējs tika atrasts.
Konkursa nosacījumi ir ļoti izdevīgi biedrībām. 90 % no projekta
izmaksām sedz ELFLA («ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai»), 10 % procenti jānodrošina pašiem. Aprēķinājām,
ka to mēs varam. Būtu muļķīgi
nemēģināt izmantot iespēju, uzlabot mājas infrastruktūru, par to
maksājot tikai desmito daļu no
izmaksām. Pirmajā kārtā gan tika
iesniegti projekti par divreiz
lielāku summu nekā šajā kārtā
paredzētā nauda. Bet mēs esam
apņēmības pilni – ja projektu neapstiprinās šoreiz, iesniegsim to
nākamajā kārtā. NCv
Liega Puķulauka

Labvēlīgais Tips aicina uz koncertu Naukšēnos
20.novembrī Naukšēnu kultūras nams vērs durvis, lai pulcētu
tuvus un tālus atbraucējus uz
grupas «Labvēlīgais Tips» koncertu. Tā sākums pulksten 19.00.
Grupa klausītājiem piedāvās
vērtējumam savu jauno programmu «Līzespasta Disnejlenda», kas ar lieliem panākumiem
tika izrādīta oktobrī Arēnā Rīga.
Rudens koncerti ir kā atskaite
par vasarā padarīto, jo grupas
dalībnieki nav laiski gulējuši
pašmāju vai silto zemju plud-

males smiltīs, bet gan sarūpējuši
vairākas jaunas dziesmas, kuras
arī vēl bez labi zināmajām melodĳām tiks izpildītas koncerta
laikā.
Koncerts būs divās daļās ar 20
minūšu bufetes pauzi. Koncerta
pirmajā daļā skanēs vairāk jaunas melodĳas, savukārt pēc pārtraukuma tiks piedāvāts labāko
hītu virpulis. Protams, skanēs
leģendārais «Naukšēnu disko»
un daudzas citas populāras
melodĳas.

Jāpiebilst, ka katra grupas uzstāšanās tiek pārvērsta par savdabīgu šovu uz skatuves, kurā
iesaistās ne tikai mākslinieki, bet
nereti arī skatītāji. Protams, neizpaliek arī dejas, joki un smiekli,
pozitīvisms, bezrūpība un pārsteigumi.

Biļetes uz grupas «Labvēlīgais Tips» koncertu Naukšēnos var iegādāties Naukšēnu kultūras nama kasē, to
cena – Ls 5. NCv
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Apmācības «Kļūsti
par uzņēmēju
5 dienās».

Naukšēnu novada pašvaldības un to
iestāžu darbinieku saziņas līdzekļu saraksts

Bezmaksas uzņēmējdarbības un inovācĳas apmācību kurss Latvĳas augstāko izglītības iestāžu studentiem, potenciālajiem un
esošajiem uzņēmējiem šā
gada nogalē Valkā.
− Tu šogad plāno beigt
augstskolu, bet nezini, ko darīt tālāk? Varbūt uzsākt uzņēmējdarbību?
− Tu esi atklājis ko jaunu,
bet nezini, kā gūt no tā peļņu?
− Tev ir biznesa ideja, bet
trūkst padoma, kā to īstenot?
− Tu nevēlies strādāt kāda
cita labā?
− Tu esi atklājējs un esi
gatavs mācīties?
−- Tu jau ilgi domā, kā
uzsākt uzņēmējdarbību, bet
nezini, ko iesākt?
Ar Latvĳas investīcĳu un
attīstības aģentūras (LIAA)
atbalstu, tiek rīkots praktisks apmācību kurss par
uzņēmējdarbības uzsākšanu. Kurss paredzēts tiem,
kas vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā, bet nejūtas
pietiekoši gatavi tam. Kursa ietvaros profesionāli
eksperti apmācīs Tevi sagatavot savu biznesa plānu, lai to varētu prezentēt
iespējamiem investoriem.
Tiks sniegti arī praktiski
padomi par to, kā nodibināt
savu uzņēmumu.
Tev nav nepieciešamas
priekšzināšanas ekonomikā vai uzņēmējdarbībā.
Apmācību kursa laikā
Tev jābūt gatavam veltīt 5
pilnas dienas dalībai intensīvos kursos, kuros tiks pastāstīts, kādā veidā un kas
notiek.
Apmācības ir bez maksas.
Pieteikšanās ir līdz 9.novembrim LU Valkas filiālē
vai elektroniski e-pastā
u n d a . o z o l i n a @ l u . l v,
nosūtot pieteikuma veidlapu (tā pieejama mājas
lapā www.vidzeme.lv.).
Vietu skaits ir ierobežots,
tāpēc, atlase tiks veikta, pamatojoties uz pieteikuma
veidlapā norādītās biznesa
idejas inovativitāti.
Apmācības notiks Latvĳas Universitātes Valkas
filiālē.
Apmācību laika grafiks:
pieteikumu iesniegšana:
9.novembris, intervĳas ar
pretendentiem: 14.novembris, apmācība: 27. - 29.novembris un 4. - 5.decembris,
konsultācĳas: 11.decembris, prezentācĳas: 12. decembris.
Pieteikumu sūtīt: LU Valkas filiāle, Beverīnas 3, Valka, Valkas novads, LV-4701.
fakss 64781193, e-pasts:
unda.ozolina@lu.lv NCv
Cv

Vārds, uzvārds
Tel.
Mob.tel.
e-pasts
Naukšēnu novada pašvaldība
«Pagasta nams», Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244. Fakss: 64268795; e-pasts:padome@naukseni.lv
Priekšsēdētājs – izpilddirektors
Jānis Zuments
64268795 29405822 jzuments@naukseni.lv
Priekšsēdētāja vietnieks
Egils Tenters
64250904 29132331 egils.tenters@naukseni.lv
Aina JēkabsonePriekšsēdētāja vietniece
29433180 aina.jekabsone@naukseni.lv
Judžērĳa
Pašvaldības sekretāre – lietvede, arhīva
speciālists, personāllietas, dzīvesvietas
Guna Reliņa
64268288 26534857 padome@naukseni.lv
deklarēšana
Sabiedrisko attiecību speciālists –
64268021 29359390 info@naukseni.lv
Arnis Ozoliņš
informācĳas tehnoloģĳas, ārējie sakari
64250954
Nekustamā īpašuma speciālists
Kaspars Roķis
64250956 22492275 kasrok@inbox.lv
Darba aizsardzības speciālists
Andrejs Rullis
26404197 andrejsrullis@inbox.lv
Ķoņu pagasta pārvalde
«Celtnieki», Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4247.Fakss: 64268489; e-pasts: koniparvalde@naukseni.lv
Pārvaldes vadītājs
Didzis Kiresārs 64263535 29360524 didziskir@inbox.lv
Lietvede – kasiere
Mudīte Graudiņa 64268489
mudite.graudina@inbox.lv
Kultūras pasākumu
Maruta Krastiņa 64263331 28858719 konubiblioteka@inbox.lv
organizatore/bibliotekāre
Sanitārtehniķis
Andris Puķītis
29436671 Autobusa šoferis
Elmārs Kleimanis
29596815 Grāmatvedības dienests
Galvenā grāmatvede
Dzintra Krievāne 64250900 26245513 dzintra.krievane@naukseni.lv
Galvenā grāmatveža vietniece
- nekustamā īpašuma nodokļa
Inese Bētaka
64250955 26102074 inbet@inbox.lv
iepirkumi@naukseni.lv
administrēšana, iepirkumi

NCv
Cv meklējiet
Naukšēnu un Ķoņu
veikalos, bibliotēkās,
atpūtas centrā
NĀRAS, Naukšēnu
pašvaldībā, Ķoņu pagasta pārvaldē, skolās
un Rūjienā «Dzirnavu» kulinārĳā.
2

Amata vienības nosaukums

Grāmatvede – kasiere
Grāmatvede

Baiba Jirgensone 64250901 26341430 baiba.jirgensone@naukseni.lv
Inguna Lauberte 64250901 26209976 inguna.lauberte@naukseni.lv
Dzimtsarakstu nodaļa
Nodaļas vadītāja Naukšēnos
Brigita Ceriņa
64250905 26312334 brigita.cerina@naukseni.lv
Mudīte Graudiņa 64268489
mudite.graudina@inbox.lv
Nodaļas vadītāja Ķoņos
Bāriņtiesa
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Antra Krumholce 64250902 29147561 barintiesa@naukseni.lv
Sociālās palīdzības dienests
64250895
socialais.dienests@naukseni.lv
Vadītāja
Valda Berkolde
/var
valda.berkolde@inbox.lv
mainīties/
64250903 29183234 ivetar@tvnet.lv
Sociālais darbinieks
Iveta Reiziņa
64250953
Sociālais pedagogs
Gatis Ceriņš
29480141 gatiscer@inbox.lv
Rotaļu grupa
Andra Vesere
26519701 Pašvaldības policĳa
64250953 29215867 policĳa@naukseni.lv
Priekšnieks
Pēteris Ķīkulis
64250903
kipeteris@inbox.lv
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Vadītājs
Egils Tenters
64250904 29132331 egils.tenters@naukseni.lv
Saimniecības vadītāja – ceļu apsaimniekošana, atkritumu saimniecība, pašvalŅina Krastiņa
64250904 28697796 nina.krastina@inbox.lv
dības īpašumu un lietojumu apsaimniekošana Naukšēnu pagastā
Katlu māja «Siltums»
64268245
Katlu mašīnists «Pagasta namā»
Vilmārs Aģis
28331603 Elektriķis
Viktors Bišops
29389028 Ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Andrejs Rullis
26404197 andrejsrullis@inbox.lv
Vadītājs
Naukšēnu bibliotēka
Vadītāja
Brigita Ceriņa
64250905 26312334 brigita.cerina@naukseni.lv
Naukšēnu kultūras nams «Putniņi», Naukšēnu pagasts, LV-4244
Vadītāja
Indra Jirgena
64268791 29438652 kulturasnams@naukseni.lv
Skaņu meistars
Jānis Dreimanis
26129603 janka_d@inbox.lv
Apkopēja
Sarmīte Korņējeva
26563191 Naukšēnu Cilvēkmuzejs «Naukšēnu muiža», Naukšēnu pagasts, LV-4244
64268021 29359390 info@naukseni.lv
Muzeja vadītājs
Arnis Ozoliņš
64250954
Fondu glabātāja
Antra Krievāne 64268021
64250954 29497504 antra.krievane@naukseni.lv
Naukšēnu novada vidusskola
«Naukšēnu vidusskola», Naukšēnu pagasts, LV-4244. Fakss: 64268830; e-pasts: skola@naukseni.lv
Direktore
Aiga Stiere
64268830 29189905 aigastiere@inbox.lv
Lietvede
Aĳa Āboliņa
64268636 20264256 aĳaabolina@inbox.lv
Saimniecības vadītājs
Andrejs Rullis
64250678 26404197 andrejsrullis@inbox.lv
Gunta
64250680 26478219 Ēdnīcas vadītāja
Romanovska
Ķoņu skola
«Ausekļi», Ķoņu pagasts, LV-4247; e-pasts: konuskolina@inbox.lv
Direktora vietniece izglītības jomā
Agrita Gruzdiņa 64230814 29165815 gruzdumins@inbox.lv

Mūsmājās un kaimiņos
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Zeme. Mana, tava

Naukšēnu novada
domes ārkārtas
sēdē 7.oktobrī

• Nolēma Naukšēnu novada vidusskolas darbību uzsākt ar 2009.gada 1.novembri.
• Par Naukšēnu novada vidusskolas direktori apstiprināja Aigu Stieri.
• Nolēma piedalīties biedrības «Valmieras – Giterslo reģionu sadarbībai» dibināšanā un apstiprināja biedrības statūtus.
• Nolēma piešķirt samazinājumu izpērkamai zemei Naukšēnu pagasta
«Jaunstaļi». NCv
Cv

Naukšēnu novada
domes sēdē 14.oktobrī
• Apstiprināja saistošos noteikumus
«Par sabiedrisko kārtību Naukšēnu
novadā». Saistošie noteikumi stāsies
spēkā pēc saskaņošanas Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijā
un publicēšanas izdevumā «Naukšēnu
Cilvēkvēstis».
• Nolēma slēgt līgumu ar Rūjienas novada pašvaldību par Rūjienas mākslas
skolas un Rūjienas mūzikas skolas
finansēšanu: no pašvaldības budžeta
sedzot Ls 10.- mēnesī par vienu skolas
audzēkni, vecāku maksa Ls 14,54 mēnesī
par vienu audzēkni. Līguma darbības
laiks - 2009.gada 31.decembris.
• Apstiprināja Naukšēnu novada pašvaldības valsts mērķdotācijas sadales
kārtību pedagogu darba samaksai un
valsts sociālajām apdrošināšanas iemaksām, ievērojot skolēnu skaitu izglītības iestādē uz 2009.gada 1.septembri – Ķoņu pamatskolā 64 skolēni, Naukšēnu vidusskolā – 224 skolēni.
• Apstiprināja noteikumus «Darbs ar
skolēniem, kuri izdarījuši pārkāpumus,
Naukšēnu novada vidusskolā».
• Nolēma veidot apvienoto Civilās aizsardzības komisiju ar citām novada
pašvaldībām.
• Apstiprināja Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu sarakstu.
• Ar 2009.gada 1.novembri pašvaldībai
piederošam autobusam MERCEDES
BENZ 0614 noteica degvielas patēriņa
normas – vasaras periodā 16 litri uz 100
km, ziemas periodā 19 litri uz 100 km.
Noteica maksu par autobusa izmantošanu
Ls 0.35 (bez PVN) par nobraukto tekošo
km un Ls 1,20 (bez PVN) par autobusa
izmantošanas stundu.
• Nolēma slēgt līgumu par pašvaldībai
piederošā dzīvokļa «Lapeglēs»-10 izīrēšanu.
• Pagarināja līgumu par dzīvokļa «Aldari»-4 izīrēšanu.
• Nolēma par nekustamā īpašuma Ķoņu
pagasta «Smēde» 0.04 ha platībā piekritību pašvaldībai.
• Izmainīja zemes lietošanas mērķi zemes gabalam Ķoņu pagasta «Stāpeles».
• Piešķīra samazinājumu izpērkamai zemei Ķoņu pagasta «Purgaļi».
• Precizēja zemes platību zemes lietojumam Ķoņu pagasta «Birztalas».
• Lai sakārtotu adrešu datus, nolēma
piešķirt adreses ēkām, kas atrodas uz
Naukšēnu pagasta «Jaunmūļas» un
«Kalnveceļi» zemes. Uz zemes gabala
Ķoņu pagasta «Kāpostiņi» zemes esošajām ēkām piešķīra nosaukumu «Līdumi».
• Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu Ķoņu pagasta «Avotiņi» un «Ēvoldi» un Naukšēnu pagasta
«Upeskalni» un «Idi».
• Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu
Ķoņu pagasta «Patversmes 1». Atdalītajai
zemes vienībai piešķirt nosaukumu
«Birzītes».
• Piešķīra atvaļinājumu domes priekšsēdētājam Jānim Zumentam no 19.27.oktobrim. Atvaļinājuma laikā domes
priekšsēdētāja pienākumus uzdeva pildīt
vietniecei Ainai Jēkabsonei – Judžērijai.
Ar domes sēdes lēmumu pilnu tekstu
var iepazīties Naukšēnu novada pašvaldībā un Ķoņu pagasta pārvaldē.
NCv
Cv

Esi sveicināts lasītāj! Esmu Nauk-

šēnu novada pašvaldības nekustamo
īpašumu speciālists Kaspars Roķis.
Mana pieredze nekustamo īpašumu
formēšanas jomā strādājot par mērnieku un zemes ierīkotāju 15 gadu
garumā liecina, ka nekustamo īpašumu valdītāji saskaras ar problēmām,
kas rodas tiesiskā regulējuma nezināšanas vai neizpratnes dēļ. Tagad un
turpmāk centīšos sniegt noderīgus
padomus nekustamo īpašumu tiesību
iegūšanas un tiesību realizācijas jomā.
Šoreiz par zemes īpašuma tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā.
Zemes ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamie dokumenti
• Atgūtās zemes ierakstīšanai nepieciešamie dokumenti
1. Nostiprinājuma lūgums.
2. Lēmums par zemes īpašuma tiesību
atjaunošanu.
3. Zemes robežu plāns.
4. Kvīts par kancelejas nodevas samaksu (Ls 15,00 – par jauna nodalījuma atklāšanu, Ls 3,00 – par apliecības izsniegšanu); no kancelejas
nodevas atbrīvotas fiziskās personas

— bijušie īpašnieki, kuriem zeme piederēja 1940.gada 21.jūlijā, to laulātie
un pirmās šķiras likumiskie mantinieki, politiski represētie un I grupas
invalīdi (minētie fakti jāpierāda).
5 Pilnvara vai tās notariāli apliecināts
noraksts, ja nostiprinājuma lūgumu
parakstījusi pilnvarota persona.
6. Juridiskajām personām – notariāli
apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju
apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti), ja šīs juridiskās personas nav
reģistrētas komercreģistrā.
• Privatizētās zemes ierakstīšanai
nepieciešamie dokumenti
1. Nostiprinājuma lūgums.
2. Lēmums par zemes nodošanu
īpašumā par samaksu.
3. Līgums ar Latvijas Hipotēku un
zemes banku par zemes izpirkšanu.
4. Zemes robežu plāns.
5. Kvīts par kancelejas nodevas samaksu (Ls 15,00 – par jauna nodalījuma atklāšanu, Ls 3,00 – par
apliecības izsniegšanu).
6. Pilnvara vai tās notariāli apliecināts
noraksts, ja nostiprinājuma lūgumu
parakstījusi pilnvarota persona.

7. Juridiskajām personām notariāli
apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju
apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti), ja šīs juridiskās personas nav
reģistrētas komercreģistrā.
Vēršu Jūsu uzmanību uz to, ka šajā
materiālā sniegtajām ziņām ir tikai
informatīvs raksturs. Nav paredzami
visi iespējamie gadījumi un juridiskās
nianses, tāpēc varētu būt nepieciešami
papildus dokumenti.
Dokumentu var neiesniegt, ja tas
jau atrodas zemesgrāmatu nodaļā.
Šādā gadījumā nostiprinājuma lūgumā jānorāda nekustamā īpašuma
adrese un nodalījuma numurs, kur
atrodas minētais dokuments.
(pārpublicēts no www.zemesgramata.lv)

Mani var sastapt Naukšēnu novada
pašvaldības mājvietā katru nedēļu
piektdienās no 9.00 - 16.00,
Ķoņu pagasta pārvaldē katra
mēneša otrajā trešdienā no 9.00 16.00
,
e-pasts: kasrok@inbox.lv vai mob.
tālrunis 22492275.NCv
Cv
Kaspars Roķis

Skolotāju diena vidusskolā
Skolotāju diena Naukšēnu vidusskolā iesākās
jau ceturdienas (1.oktobra) pēcpusdienā, kad notika pedegoģiskās padomes sēde. Tajā piedalījās
jaunie skolotāji (12.klases
skolēni) un viņu priekšgājēji. Sēdes laikā direktori apmainījās ar sertifikātiem un tika dota
atļauja jaunajiem skolotājiem 2.oktobrī strādāt
Naukšēnu viduskolā, savukārt jaunais direktors
Juris Hincenbergs ļāva
īstajiem skolotājiem šo
dienu izbaudīt kā brīvdienu.
Kādam no jaunaiem
skolotājiem darba diena
sākās jau ceturtdienas
pēcpusdienā pagarinātajās grupās, kā arī internātā, bet lielākajai daļai
tas bĳa 2.oktobra rīts, kas
tika gaidīts ar patīkamu
satraukumu. Šajā dienā
skolā bĳa saīsināts stundu saraksts, stundas notika līdz pusdienas laikam. Kā atzīst jaunie
skolotāji, diena pagājusi
diezgan raiti, pat īsti
neesot atlicis laika starprīžos vienam ar otru
sasveicināties un pārstāstīt piedzīvoto. Pēdējā
stunda visām klasēm bĳa
audzināšana, kuras laikā
klases audzinātājiem tika gatavoti apsveikumi,
ar kuriem vakarā tika
iepriecināti un pārsteigti

Nu ir iespēja saprast, kā jūtas skolotājs, viens pats stāvot klases priekšā
īstie skolotāji.
Pēc vakara pasākuma
12-tie skolotājus aicināja
pie kafijas tases pārunāt
dienas iespaidus. Viņi
savas audzinātājas vadībā bĳa sagatavojuši nelielu prezentācĳu «Skolotāju zīmuļi krīzes laikā». Kā izrādījās, krīze
nekādi nav ietekmējusi
skolotāju un zīmuļu attiecības. Pēc tam skolotāji
dalījās savas dienas notikumu gaitās ar 12-iem.

Pēc skolotāju teiktā, viņi
bĳa apmierināti ar šo
dienu un to tiešām izbaudījuši kā brīvdienu. Jaunie skolotāji dienu vērtēja visnotaļ kā pozitīvu
un pat izteica vēlmi vēl
kādu reizi iejusties skolotāju lomā. Taču uz
jautājumu, vai viņi labprāt izvēlētos skolotāja
profesĳu par savējo, lielākoties atbildēja noliedzoši, norādod uz atbildības un pacietības nastu.

Par spīti sarežģītajam
ekonomiskajam stāvoklim valstī, atradās dāsni
cilvēki, kas patiesi spēj
novērtēt skolotāju darbu.
Lielu paldies sakām SIA
«Naukšēni» par atspirdzinošo minerālūdeni,
«Swedbank» vadībai par
gardajām tortēm, kā arī
A/S «Valmieras piens»
par dāvātajiem saldējumiem. NCv
Cv
Ieva Vītola

Piedāvā iespēju papildizglītībai
Cienījamie vecāki un skolēni! Piedāvājam
bezmaksas papildizglītības skolu nodarbības novembrī Valmieras Valsts ģimnāzĳā.
Ieguldiet savu kapitālu bērnu izglītībā tagad, bet procentus saņemsiet pēc gadiem!
1. Vidzemes matemātikas skola:
14.11. plkst.10.00 (5., 6.klašu skolēniem,
7.kl., un 10.-12.kl. grupai);
16.11. plkst. 10.15 (8. – 9.klašu skolēniem);
16.11. plkst. 14.30 lekcĳa skolotājiem
«Olimpiāžu uzdevumu risinājumu vērtēšanas pamatprincipi un shēmas».
2. Vidzemes Jauno ģeogrāfu skola:
21.11. plkst. 10.00 Vidzemes augstskolā.

Esi aktīvs,
dzīvespriecīgs,
3. Jauno ķīmiķu skola:
darboties gri21.11. plkst. 11.00 - 16.00.
bošs! Nāc un
4. Jauno fiziķu skola:
katru otrdienu 3.,10.,24.11. plkst.15.10 piedalies:
17.00 (9.klašu skolēniem).
Sorosa fonda
5. Jauno pētnieku skola:
Latvija jaunat17.11. plkst. 16.00 – par jauno medĳu iznes programmantošanu pētniecības vidē.
mas projektā
6. Jauno politiķu skola 19.11. plkst.15.00 - 17.00.
«Savējie sa7. Jauno astronomu skola 19.11. plkst. 16.00.
8. Jauno finansistu un ekonomistu skola: vējiem» tu esi
nepieciešams.
16.11. plkst. 14.00 - 16.00.
Ar informācĳu varat iepazīties arī ģim- Seko afišām
un piesakies!
nāzĳas mājas lapā. NCv
Cv
Ingrīda Bērziņa

Naukšēnu

Domām un pārdomām

Cilvēkvēstis

www.naukseni.lv

Lauka atbalsta dienesta paziņojums
Lauku atbalsta dienests izsludi-

na atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam «Tūrisma aktivitāšu veicināšana» saskaņā ar Ministru kabineta 2008.
gada 15.septembra noteikumiem
Nr.754 «Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam «Tūrisma aktivitāšu veicināšana»».
Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 27.novembra līdz 29.decembrim. Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums – 1 500 000 LVL.
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu
datums ir divu gadu laikā no to
apstiprināšanas brīža.
Projekta iesnieguma veidlapa un
metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.
lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.
Projektu iesniegumi jāiesniedz
Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs

juridiskai personai atbilstoši tās
juridiskajai adresei, fiziskai personai atbilstoši projekta īstenošanas adresei.
2009.gada 27.oktobra laikrakstā
«Latvĳas Vēstnesis» ir publicēti
MK noteikumi Nr.1209 «Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam «Lauku saimniecību
modernizācĳa», kas stāsies spēkā
2009.gada 28.oktobrī.
Līdz ar to spēku zaudē iepriekšējie MK noteikumi Nr. 299 «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam «Lauku saimniecību
modernizācĳa»».
Ar jauno noteikumu pieņemšanu ir notikušas būtiskas izmaiņas
atbalsta piešķiršanas nosacījumos
un veidlapās.
Svarīgākās no tām:
1.Papildus atbalsta saņemšanas
nosacījumiem ir noteikts, ka aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par
pēdējo noslēgto gadu vidēji par
vienu strādājošo ir jābūt vismaz
700 latu. Nosacījums neattiecas uz
atbalsta pretendentiem, kuriem

pēdējā noslēgtajā gadā neto apgrozījums no lauksaimnieciskās
ražošanas ir mazāks par 20 000
latu.
Pamatlīdzekļu aizvietošana neattiecas uz saimniecībā jau esošajām traktortehnikas, piekabju un
agregātu vienībām, kas ir vecākas
par 10 gadiem (no to izlaides datuma).
Projekta iesniegumā vairs netiek
prasīts iesniegt naudas plūsmu pa
mēnešiem, kā arī projekta iesnieguma elektronisko versĳu.
Kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības
izziņu par kredīta piešķiršanu (ja
projekta īstenošanai tiks ņemts
kredīts) varēs iesniegt kopā ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta
iesnieguma apstiprināšanu spēkā
stāšanās (iepriekš šī izziņa bĳa jāiesniedz kopā ar projekta iesniegumu).
Atbalsta intensitāte tehnikai un
iekārtām (vairāk nekā 35 000 Ls
attiecināmās izmaksas) līdz 2010.
gada 31.decembrim būs 35% no
attiecināmajām izmaksām, pēc noteiktā datuma – 25%.
Atbalsta intensitāte 40% noteikta
arī bioloģiskās lauksaimniecības

Kas notiek mūspusē?
• Ķoņu pagasta folkloras kopa «Dzīne»
ar sagatavoto Mārtiņdienas programmu
uzstājas:
5.11. SAC «Rūja»
8.11. Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja
rīkotajā Mārtiņdienas pasākumā Rīgā;
9.11. Rūjienas sākumskolā;
10.11. Ķoņu pamatskolā.
• 9.11. Izstādes «Domā un radi Latvĳai!»
atklāšana Ķoņu skolā.
•11.11. plkst.11.00 Lāčplēša dienai veltīts
skrējiens «Ķoņu skola - Igaunĳas robeža».
Svinīgs brīdis pie Baltĳas ceļa piemiņas
zīmes. Jaunsargu zvērests. Skrējienā aicinām piedalīties novada iedzīvotājus un
ikvienu, kuram interesē aktīvais sports.
•12.11. Konkurss «Erudīts» Ķoņu skolā.
Tēma: «Latvĳa».
•13.11. Filmas «Baltĳas ceļš» demonstrējums Ķoņu skolas zālē.
•17.11. plkst. 14.00 Latvĳas jubilejai veltīts svinīgs pasākums Ķoņu pamatskolā.
Koncertā piedalās kolektīvi no pagasta,
skolas un Igaunĳas Republikas.
plkst. 20.00 balle Ķoņu pagastmājā.
•30.11. Pirmās Adventes sveces iedegšana Ķoņu skolā.

• 6.11. plkst.21.00 Rudens groziņvakars.
Spēlē grupa «Alex & Co». Ieeja 2.50 Ls,
pieteikšanās līdz 5.novembrim.
• 7.11. novembrī, plkst. 10.00 Naukšēnu
kultūras nama spoguļu zālē Naukšēnu atklātais čempionāts novusā vienspēlēs.Dalības maksa Ls 2, jauniešiem līdz 18 gadiem Ls 1.
Sīkāka informācĳa: tel. 26477640.
• 9.11. plkst.13.00 CIRKS.
• 11.11. plkst.19.00 Lāčplēšdienas lāpu gājiens.
• 17.11. plkst. 12.00 Spēles filma par Latvĳas dzimšanas dienu «Vienīgā fotogrāfija», režisore Brigita Eglīte.
• 20.11. plkst. 19.00 Grupas «Labvēlīgais
tips» koncerts.
• 27.11. plkst.19.00 Smiltenes diskotēka
Lūdzam sekot reklāmai.
Informācĳa: 64268791.

Sveicam jubilārus!

Apsveikums apaļajās jubilejās
Ķoņu pagasta iedzīvotājiem
Dzīve kļūst skaista tad,
Kad Tev ir ko mīlēt,
Ir priekš kā dzīvot –
Varbūt uztraukties,
Varbūt raudāt?
Tas viss ir skaisti
Un bez visa tā nav vērts dzīvot.
Indulis Alziņš 08.10. – 55
Guntis Šmits 12.10. – 50
Māra Kļaviņa 14.11. – 50

Naukšēnu

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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Naukšēnu vidusskolā

• 6.11. Skolas teritorĳas sakopšanas talka.
• 10.11. Šaušanas sacensības starp klašu
komandām.
• 12.11. Orientēšanās sacensības starp klašu komandām.
• 16.11. Lekcĳa vidusskolēniem «Kas ir
patriotisms» (Raivis Dzintars).
• 17.11 Svinīgā līnĳa veltīta Latvĳas 91.
gadadienai «Savu zemi mūžam mīlēsim».
16.novembrī plkst. 11.00.
Rūjienā, domes zālē seminārs
«Aktualitātes un atbalsta saņemšanas iespējas Lauku attīstības
programmas 2007. - 2013.gadam
pasākumos».
***
12.novembrī plkst. 10.00 Kocēnu
kultūras nama kamīnu zālē praktisks seminārs meža īpašniekiem
«Meža īpašnieku iespējas vietējo
resursu izmantošanas dažādošanā». Informācĳa pa tālr.
64250210, mob. 28462050.

Ieteikums uzmanīties!

Visiem šoferīšiem, kuri brauc Ķoņu dzirnavu virzienā,
iesaku uzmanīties no mājlopiem, kuri netālu no Ķoņu
tilta diezgan bieži klīst pa ceļa braucamo daļu. Arī tik
vēsā laikā. Un tumsā. Ir sastopami teļi, govs un zirgs.
Šoreiz ceļa zīme «Uzmanību, mājlopi!» ir īstajā vietā,
tāpēc to nevajadzētu ignorēt! Būsim uzmanīgi!
Agnese Auniņa-Linmeĳere

Dziedot dzimu, dziedot augu
Mēs priecājamies, ka Dziesmu draugu klubiņš kļūst
plašāks un pievienojas jauni dziedāt gribētāji. 16.oktobrī
izskanēja otrais dziesmu vakars Ķoņu skolā, kas bija veltīts
tieši skolas laikam, pionieru un komjauniešu dziesmām.
Kopīgi atminējāmies savus skolas laikus, skolotājus, kārtību,
kāda valdīja un salīdzinājām ar šodienu. Tiksimies atkal
20.novembrī pl.18.00, kad būs nosvinēta Latvijas dzimšanas
diena. Dziesmu tēma – Latvijas dabas skaistuma cildināšana,
leģionāru un karavīru dziesmas. Mīļi gaidīts ikviens. Sīkāka
informācija: tālr.29916802 (Agnese).
Biedrība «Ķoņu kalna dzīves skola»
Sludinājumi
SIA «EDIS» piedāvā novembra beigās un/ vai nākošajā gadā maĳa sākumā Naukšēnos organizēt autovadītāja
kursus.
Lai noskaidrotu iedzīvotāju vēlmi apmeklēt kursus,
lūdzam līdz 2009.gada 9.novembrim pieteikties Naukšēnu novada pašvaldībā pie sekretāres Gunas Reliņas,
tālr.26534857.
Naukšēnu novada vidusskolas administrācĳa skolēniem, kuri vēlas mācīties autokursos, atgādina, ka kursu nodarbības un braukšanas apmācības nedrīkst traucēt mācību procesu skolā – nav pieļaujama stundu
kavēšana.
Ļoti lēti pārdod telpu un ārpustelpu uzkopšanas komplektu (grīdas mazgājamais aparāts, mazgājamās slotas,
divi putekļusūcēji, trepes vitrīnai, stalaža iekštelpām
un ārtelpām, sniega lāpstas 7gab.). Visu varam sarunāt!
Sīkāka info uz e-pastu: djgirtinsh@inbox.lv . Ģirts
Skārdnieka pakalpojumi. Jānis Bētaks, tālr. 26148394. epasts: janisbetaks@inbox.lv
Nestandarta soliņi, plaukti, skapīši, sīks mēbeļu remonts. Fotogrāfiju ierāmēšana. Tālr. 26143651.

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

Lauku attīstības speciāliste
Naukšēnu novadā Antra Krievāne apmeklētājus pieņem:
• Pirmdienās 8.30 - 12.30 Ķoņu
pagasta pārvalde
•Pirmdienās 13.00 - 17.00 Naukšēnu novada pašvaldībā.
Citā laikā iespējams sazināties
pa tel. 29497504, 64250954.

Pēdējā brīdī

Naukšēnu kultūras namā

Ķoņu pagastā

produkcĳas ražotājiem.
Papildus 5% atbalsta iespējams
saņemt, ja atbalsta pretendents ir
atzītas kooperatīvās sabiedrības
biedrs, kā arī, ja saimniecība atrodas MLA teritorĳā (iepriekš papildu punkti tika piešķirti tikai par
MLA teritorĳām).
Traktoru iegādei noteikts limits uz
saimniecību: 1 zs uz 1 ha 2009.gadā
VPM deklarēto platību un 1 liellopu vienību. Aprēķināto limitu
var pārsniegt par ne vairāk kā 50
zs.
Šie ir būtiskākie jaunumi, tomēr
ieteicams izlasīt visus MK noteikumus Nr. 1209, lai tiktu skaidrībā par visiem nosacījumiem.
Pilns noteikumu teksts http://
www.vestnesis. NCv
Cv
Lauku attīstības speciāliste
Naukšēnu novadā Antra Krievāne

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.

