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Mēnešraksts katram ķonietim un naukšēnietim. Reizi mēnesī bez maksas Tavā pastkastītē
* Lai bēdas un asaras
nebūtu, tad Lielā piektdienā ir jāēd auksti vārīti
zirņi un nedrīkst kurt
uguni.
* Lielā piektdienā nedrīkst
siļķu ēst, tad visur, kur vien
iet, uz ceļa rādās čūskas.
* Lielā piektdienā alus jābrūvē, tad visu gadu trūkuma neredz.
* Lielās piektdienas rītā
govīm muguras vajag nosmērēt ar cūku rakumiem
un noskalot ar aukstu ūdeni, lai govis ēd tik rāmi kā
cūkas, kad tās rakņājas.
* Lielā piektdienā jātaisa
sviests, lai govis visu gadu
labi pienu dod.
* Lielās piektdienas rītā
ābeles jāper ar biksēm, tad
āboli aug lielāki.
* Lielā piektdienas rītā
vajaga nomazgāties tāda
strauta ūdenī, kurš pret
sauli tek (uz rītiem), tad
slimības nelips un ģīmis
būs smuks.
* Lielā piektdienā agri no
rīta jāapber ap māju zāģu
skaidas, lai visādi kukaiņi
nelien mājā.
* Lielā piektdienā vajaga
kurmja rakumus paņemt,
aiznest kaimiņa daļā, tur
palikt apakš zemes, tad
nākošu vasaru druvās
kurmis vairs nerokot.
* Labākie laiki burvju
darbiem esot Ziemassvētki,
gavēnis, zaļā ceturtdiena,
Lielā piekta un Lieldiena.
Šajās dienās atrod lopu silēs
asinis, šur tur olas izmētātas,
cūkas mēslus, cūkas zarnas
un citas līdzīgas lietas. Ja
šādu olu sašauj ar plinti,
tad tas burvis pagalam.
* Ja kādam grib ļaunu nodarīt, tad jāsalasa agrie pavasara kukaiņi, Lieldienas
rītā uz krāsns slaukamās
slotas trīs reizes jāapjāj ap
to māju, kurā dzīvo cilvēks,
kam ļaunu vēlē, un kukaiņi
jāizber pagalmā. Tad notiks
tāds ļaunums, kādu vēlas.

Kurš Lieldienas rītā pirmais uzceļas
un iziet laukā, tam
nākošais gads veiksmīgs.
Ja gribi būt skaists
un veselīgs, Lieldienu rītā pirms saules
nomazgā muti tekošā ūdeni, kas tek
pret sauli, un dodies
uz pasākumu!
* 4.aprīlī plkst. 11.00
Ķoņu pagastmāja Lieldienu svinēšana
Olu krāsošana, ripināšana, zīmēšana, ēšana, rotaļas un citas
atrakcĳas un spēles.
Piedalās folkloras kopa
«Dzīne».
* 10. aprīlī plkst. 14.00 Ķoņu pamatskolā Ķoņu un Naukšēnu pagastu
pensionāru pavasarīgs draudzības pasākums «Dzīve ir raiba kā Lieldienu
ola»
Lūdzam pensionārus pieteikties Naukšēnos pie Austras (64268742) un Ķoņos
pie Marutas (64263331). Uz pasākumu
lūdzu ņemt līdzi mazu groziņu.

* 10. aprīlī Lieldienu balle Naukšēnos. Gaile. Pavadošā grupa – basģitāra, divas
akustiskās ģitāras un taustiņinstruSpēlē un dzied vietējie talanti.
ments.
* DZIESMOTS LIELDIENU DIEV2. Dziedātāji no SDA Rūjienas drauKALPOJUMS
dzes.
4.aprīlī plkst. 15.00 Dievkalpojumā
3. Svētrunu runās mācītājs Dzintars
piedalās:
Ozoliņš.
1. Jauniešu koris «Pretī debesīm» no
Būs
iespēja
iegādāties
kristīgu
SDA Valmieras draudzes. Vadītāja Elīna literatūru.

Izdzīvošana ziemā «Urālpūce 2010»
Februāra beigās jaunsargi devās
kārtējā piedzīvojumā. Šoreiz tā bĳa
izdzīvošana ziemas apstākļos. Pārgājiens
sākās ar Limbažu 209., Stalbes 204.,
Naukšēnu 215. un Valmieras 216.js
vienību jaunsargu ierašanos nometnes
vietā Limbažu rajona Augstrozē. Tādi
drosminieki bĳa 17. Pirmais uzdevums
209.js vienības vadītāja M.Skrīveļa vadībā
– tika sagatavotas armĳas slēpes (vecās,
labās «kocenes»), lai varētu veikt
pārgājienu. Laika apstākļi nelutināja.
Sals ap –12 grādiem, stiprs vējš un
putenis. Kad viss sagatavots, jaunsargi
dodas ceļā ar slēpēm, līdzi ņemot
mugursomas un ragavas ar ekipējumu,
kas nepieciešams dažādu uzdevumu
veikšanai.
Nonākot bāzes vietā, atpūtai laiks
netika dots, jo līdz vakaram jāveic otrs
uzdevums –sniega mājas IGLAS celšana.
Lai izveidotu sniega mājas karkasu,
sniegs ar lāpstām tiek mests kaudzē un
ar slēpēm blietēts. Jaunsargi sadalīti trīs
grupās, katra grupa gatavoja savu māju.
Karkasa sagatavošana prasīja 6 stundas.
Tad ir vajadzīgs laiks, lai sniegs sasēstos

un varētu izveidot iglas iekšpusi. Laiks
tika aizpildīts ar slēpju darvošanu. Kā
pareizi to darīt- nožāvēt slēpes, uzklāt
darvu, uz ugunskura slēpes uzkarsēt un
ierīvēt, mācīja NBS karavīrs R.Smirnovs.
Agrāk, cik atceros, šādu procesu pirms
slēpošanas sezonas veica gandrīz katrs
slēpot gribošais. Tas tika veikts, lai slēpes
labāk slīdētu, klāt neliptu sniegs un
nesamirktu koka slēpes.
Pēc 4 stundām varēja ķerties klāt sniega
mājas iekšpuses izveidošanai. Šis darbs
prasīja divas stundas. Samestais sniegs
tika izgrebts no iekšpuses, atstājot sienas
biezumu 50cm, izveidojot vietu gulēšanai
uz paaugstinājuma un lūku ventilācĳai.
Ap 23.30 jaunsargi varēja doties atpūsties
savās sniega mājās. Temperatūra mājas
iekšpusē parasti nav zemāka par -4
grādiem.
Nākamais rīts sākās ar pārgājienu uz
slēpēm. Pārgājiena garums ap 5km vienā
virzienā, kas prasīja trīs stundas, jo slēpes
grima sniegā. Galapunktā nobrauciens
no kalna, kas visus uzjautrināja, jo
noturēties uz slēpēm daudziem sagādāja
grūtības, tāpēc kritieni sniegā bĳa visai

smieklīgi. Atpakaļceļš uz bāzi prasīja
nedaudz vairāk par stundu, jo sliedes jau
iebrauktas.
Pēdējais uzdevums pirms došanās
mājās bĳa pats nopietnākais-ielūšana
ledū un izkļūšana no ūdens. Šo uzdevumu
drīkstēja veikt tikai tie jaunsargi, kuriem
vecāki bĳa devuši rakstisku atļauju un
kuri to vēlējās. Vieta, kur to darīt, izzāģēts
āliņģis 2x2m, tika sagatavota jau iepriekš.
Ielēkt ūdenī, pārvarēt aukstuma radīto
šoku, pateikt vārdu «urālpūce», tas bĳa
uzdevums, ko veica 10 jaunsargi, un pēc
instruktora saņemtās atļaujas izkļūt no
ūdens. Tālākās darbības – pārģērbšanās
sausās drēbēs un siltuma atgūšana notika
atklātā vietā un bez ugunskura palīdzības.
Tā kā aukstums bĳa ap –10 grādiem, tad
siltumu kaulos varēja dabūt ar skriešanas
un vingrošanas palīdzību.
Atgriežoties mājās, jaunsargi jutās
apmierināti ar gūto pieredzi un paveikto.
Daži, kas ar iesnām ieradās uz pārgājienu,
pēc ziemas peldes no tām veiksmīgi
šķīrās. Paldies visiem par izturību! NCv
Cv
215.jaunsargu vienības
instruktors Gatis Ceriņš

* Ja apiet kaimiņa tīrumu
ar olu rokā un to olu iesviež
tai tīrumā, tad tas tīrums
būs pliks kā ola.
* Kas par burvi grib palikt,
tam trīs reiz gavēnī jānoģērbjas: gavēņa sākumā,
vidū un Lielā piektdienā.
Visās tanīs reizēs tas jādara
naktī un jāuzkāpj uz bišu
tropa, kur trīs reiz jāiesvilpjas, kamēr kāds to aiznes prom pa gaisu.
* Lielās piektdienas rītā
burvji mežā cērt, kurš pirmais šo skaņu dzird, tam
jāmirst.

No kreisās Edvarts Melnis, Krists Skuja, Mārtiņš Liepiņš 216.js E.Melnis izkļūst no ūdens
vienība, Elvis Vorps, Klāvs Ozols, priekšā Naukšēnu 215. js vienības
instruktors Gatis Ceriņš
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Novada domes sēdē

Naukšēnu novada domes sēdē 10.martā
• Apstiprināja maksu par
pakalpojumu
izmantošanu
Naukšēnu Cilvēkmuzejā (ieejas maksas), Naukšēnu kultūras namā (telpu noma),
Naukšēnu novada vidusskolā
(telpu noma).
• Apstiprināja grozījumus
Darba samaksas un sociālo
garantĳu nolikumā.
• Apstiprināja novada domes priekšsēdētāja mēneša
algas likmi Ls 867 un piemaksu
par izpilddirektora pienākuma veikšanu Ls 173 mēnesī.
• Apstiprināja novada domes deputāta stundas tarifa
likmi – Ls 3.36, komitejas
priekšsēdētāja – Ls 4.35 stundā.
• Apstiprināja muzeja vadītāja un sabiedrisko attiecību
speciālista amata aprakstus.
• Apstiprināja Naukšēnu
novada pašvaldības stipendĳu
nolikumu.
• Piešķīra sociālās dzīvojamās mājas statusu dzīvojamai
mājai Naukšēnu pagasta «Aldari» un nolēma slēgt līgumus
par sociālo dzīvokļu izīrēšanu
ar 6 personām.
• Nolēma piedalīties ERAF
aktivitātē «Sociālo dzīvojamo
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi», sagatavojot
projekta pieteikumu «Naukšēnu novada sociālās dzīvojamās ēkas «Aldari» siltumnoturības uzlabošanas pasākumi». Veikt mājas tehnisko apsekošanu, energoauditu, nosakot paredzamos darbus.
• Nolēma piedalīties ERAF
aktivitātē «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000»,
sagatavojot projekta pieteikumu par notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas un kanalizācĳas sistēmas izveidi Naukšēnu ciemata Pārupē.
• Izdeva saistošos noteikumus «Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Naukšēnu novadā». Ai-

zliegums noteikts uz 5 gadiem.
Saistošie noteikumi stāsies
spēkā pēc atzinuma saņemšanas no RAPLM un publicēšanas «Naukšēnu Cilvēkvēstīs».
• Izdeva saistošos noteikumus «Par pašvaldības autoceļu
uzraudzību, veicot meža iztrādāšanas darbus». Saistošie
noteikumi stāsies spēkā pēc
atzinuma saņemšanas no RAPLM un publicēšanas «Naukšēnu Cilvēkvēstīs».
• Apstiprināja malkas cenu
12.50 Ls/m3 iedzīvotājiem,
piegādājot malku, lai norēķinātos par apkuri.
• Izveidoja Mantas novērtēšanas un izsoles komisĳu –
priekšsēdētājs Jānis Zuments,
locekļi – Mārīte Kamzola, Antra Krievāne, Inguna Lauberte,
Egils Tenters.
• Nolēma sagatavot pārdošanai izsolē pašvaldībai piederošo īpašumu Naukšēnu
pagasta «Priedulāji».
• Atļāva sadalīt nekustamo
īpašumu Naukšēnu pagasta
«Zemgaļi», atdalītajam zemes
gabalam piešķirot nosaukumu «Meldrāji».
• Pamatojoties uz īpašnieka
iesniegumu, nolēma mainīt
īpašuma Ķoņu pagasta «Lejasmaratas» adresi uz «Maratmuiža», Ķoņu pagastā,
Naukšēnu novadā.
• Atļāva dīķu ierīkošanu
īpašumos Ķoņu pagasta «Arķos» un «Lejasmaratas» («Maratmuiža»).
• Atļāva ēku rekonstrukcĳu
īpašumā Naukšēnu pagasta
«Jaunpeitēni».
• Atteicās no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu Ķoņu pagasta «Mālkalni».
Ar domes sēdes lēmumu pilnu
tekstu var iepazīties Naukšēnu
novada pašvaldībā.
Nākošā novada domes sēde
2010.gada 14.aprīlī. NCv
Cv

Viss dzīves daiļums nāk no sievietes!

5. martā Ķoņu skolā notika Starptautiskai Sieviešu
dienai veltīts pasākums «Viss
dzīves daiļums nāk no
sievietes!» Pasākumā organizējam izklaides šova spēli
«Laimīgais pāris». Pāriem tika
doti gan erudīcĳas, gan
praktiski uzdevumi. Galveno
balvu – divu dienu ceļojumu
uz Igaunĳas ūdenskritumiem
izcīnīja Maira un Varis Kauči.

Pārējie divi pāri balvā saņēma
Valmieras teātra apmeklējumu
uz izrādi «No saldenās pudeles» un vakariņas ar pirts
apmeklējumu SIA «Nārās»
Naukšēnos.
Vislielākā pateicība par
atbalstu pasākumam SIA
«Impro ceļojumi», SIA «Nāras» un Valmieras drāmas
teātrim. NCv
Cv
Maruta Krastiņa

Atbalstīs piena ražošanu
Zemkopības ministrĳa (ZM) izstrādājusi
Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu
«Kārtība, kādā piešķir Eiropas Savienības
atbalstu ārkārtas tirgus pasākumiem piena
nozarē», kuri izsludināti valsts sekretāru
sanāksmē. Izstrādātais noteikumu projekts
paredz kārtību, kādā piešķir vienreizējo
Eiropas Savienības (ES) atbalstu ārkārtas
tirgus pasākumiem piena nozarē 2010.gadā
un līdz ar to ieviesīs Eiropas Komisĳas (EK)
2009.gada 15.decembra Regulu (ES) Nr.
1233/2009, ar ko nosaka īpašu tirgus atbalsta
pasākumu piena nozarē. 2008. un 2009.gadā
ES dalībvalstīs, arī Latvĳā, ievērojami samazinājās piena iepirkuma cena un liela daļa
Latvĳas piena ražotāju saskārās ar finansiālām
grūtībām. Īpaši tie, kuri ie-priekšējos gados
bĳa uzņēmušies kredītsaistības saimniecību
modernizēšanai un būvniecībai. Regulā noteikts katrai dalībvalstĳ piešķirtais atbalsta
apjoms un vispārīgās prasības atbalsta sadalei
starp ražotājiem. Precīzus kritērĳus atbalsta
piešķiršanai, balstoties uz regulā minētajām
vispārīgajām prasībām, katra dalībvalsts izstrādā pati. Latvĳai noteiktais atbalsta apjoms
ir 1 445 810 eiro jeb Ls 1 016 116. Atbalsta
pasākuma izdevumi sākotnēji tiks segti no
valsts budžeta kopējiem izdevumiem, bet pēc
tam saņemti atpakaļ no EK budžeta. Noteikumu projekts paredz, ka atbalstu piena
ražotājam piešķir par 2008./2009. kvotas gadā
pieejamās piena tiešās tirdzniecības un
piegādes kvotas ietvaros realizēto piena tonnu.
Piena ražotājam pieejamā piena tiešās tirdzniecības un piegādes kvota uz 2009.gada 31.
martu jābūt vismaz 80 tonnas un 2008./2009.
kvotas gadā jābūt realizējušam vismaz 80
tonnu piena, kā arī piena ražotājam 2009./2010.
kvotas gadā ir jābūt realizējušam pienu
pieejamās piena kvotas ietvaros. Atbalsta
likme tiks aprēķināta, dalot pieejamo finansējumu (1,016 milj. latu) ar kopējo kritērĳiem atbilstošo piena tonnu skaitu. Datus
par kritērĳiem atbilstošajām piena tonnām uz
2010.gada 15.aprīli apkopos valsts aģentūra
«Lauksaimniecības datu centrs». Šobrīd provizoriski aprēķinātā atbalsta likme ir Ls 2,00
par tonnu, taču tā tiks precizēta un var
mainīties pēc Lauksaimniecības datu centra
apkopotās informācĳas. Paredzams, ka atbalstu piena ražotājiem Lauku atbalsta dienests
(LAD) izmaksās līdz šī gada 30.jūnĳam.
Atbalsta piešķiršanas kārtība stāsies spēkā pēc

tās apstiprināšanas valdībā un publicēšanas
laikrakstā «Latvĳas Vēstnesis».

Īpašais atbalsts piena nozares
ražošanas saglabāšanai –3,6 milj. latu
Šo atbalstu varēs saņemt piena ražotājs, ja
iepriekšējā kvotas gadā (laika posmā no 2008.
gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.martam) tam
bĳusi piešķirta piena kvota vai tas kvotu ir
nomājis un tas iepriekšminētā periodā
piešķirtās vai nomātās kvotas ietvaros realizējis
vismaz 30 tonnas piena. Maksimālās īpašā
atbalsta likmes būs 7,6 Ls/t, ja lauksaimnieks
realizējis virs 80 t piena un 8,4 Ls/t, ja
lauksaimnieks realizējis no 30 līdz 80 t piena.
Par pieteikšanos uz šiem atbalsta pasākumiem
tiks paziņots.
LAD izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam «Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)» saskaņā ar Ministru kabineta 2010.
gada 9.februāra noteikumiem Nr.132 «Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā pasākumam «Atbalsts uzņēmumu
radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)»».
Sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 2010.gada 12.aprīļa līdz 2010.gada
13.maĳam. Sestās kārtas pieejamais publiskais
finansējums – Ls 6 000 000. Šajā kārtā ir papildināts projekta īstenošanas saraksts, tajā ir
iekļautas tādas nozares kā automobīļu,
piekabju, un puspiekabju ražošana, citu
transportlīdzekļu ražošana, ēku būvniecība,
inžinierbūvniecība, specializētie būvdarbi,
automobīļu apkope un remonts, gliemežu vai
slieku audzēšana un citas. 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. NCv
Cv
Lauku attīstības speciāliste
Naukšēnu novadā Antra Krievāne

Kad pienāk vecumdienas vai
rodas vēlēšanās dalīt īpašumu
Informācĳu

tādam brīdim,
kad domājat par nekustamā
īpašuma pārdošanu vai dalīšanu ar nolūku pārdot daļēji,
saglabājot iespēju dzīvot iepriekšējā dzīvesvietā, kas pāriet tiesiskā valdījumā nākamajam īpašniekam.
Uztura līguma reģistrācĳai
nepieciešamie dokumenti:
1. Nostiprinājuma lūgums.
2. Uztura līgums.
3. Pašvaldības izziņa par iztikas minimumu.
4. Laulātā piekrišana vai
pierādījumi, ka īpašums ir
atsevišķa manta vai starp laulātajiem pastāv visas mantas
šķirtība.
5. Pašvaldības izziņa par to,
ka par nekustamo īpašumu ir
samaksāts īpašuma nodoklis.
6. Trešās personas piekriša-

na, ja tai par labu reģistrēti aizliegumi zemesgrāmatā.
7. Pašvaldības piekrišana, ja
zemi īpašumā iegūst persona,
kura saskaņā ar likumiem
«Par zemes privatizācĳu lauku
apvidos» un «Par zemes reformu Latvĳas Republikas
pilsētās» zemi īpašumā var
iegūt ar ierobežojumiem, vai
arī pierādījumi, ka persona
zemi īpašumā var iegūt bez
ierobežojumiem (piemēram,
juridiskas personas izziņa par
tās dalībnieku sastāvu ar norādi par dalībnieku pilsonību).
8. Kancelejas nodevas kvīts
(par jaunas tiesības nostiprinājumu – Ls 6,00, par apliecību – Ls 3,00).
9. Kvīts par valsts nodevas
samaksu – (vērtību nosaka,
gada maksājumu summu rei-

Sludinājumi
Pārdod plašu 1-istabas dzīvokli
Naukšēnu centrā, 2.stāvā, 47.5 m2.
T.29277931.

zinot ar 10, no šīs summas
maksājami 2%, bet ja līgums
slēgts ar bērniem, laulātajiem,
vecākiem, mazbērniem, mazmazbērniem vai vecvecākiem
– 0,5%, radniecība jāpierāda
ar dokumentiem).
10. Pilnvara vai tās notariāli
apliecināts noraksts, ja persona
parakstījusi dokumentus uz
pilnvaras pamata.
11. Juridiskajām personām
— notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti
(izraksti), ja šīs juridiskās personas nav reģistrētas komercreģistrā. NCv
Cv
Turpinājums nākošajā
NCv
Cv numurā
Pēc www.zemesgramata.lv
materiāliem sagatavoja
Kaspars Roķis

27.aprīlī plkst. 19.00

Naukšēnu Cilvēkmuzejā
kino - muzikālais vakars

Ieeja skolēniem un pensionāriem Ls 0.40, pieaugušajiem
Ls 0.80, grupām ( vairāk nekā 20) – bez maksas.

Lūdzu, nemetiet ārā drēbes!
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Maira un Varis Kauči cītīgi meklē atbildes
uz erudīcĳas jautājumiem.

Tās var atdot labdarībai kultūras
nama pagrabā ceturtdienās plkst.
10.00 pie Stasĳas. Tālr. 64268265

Nākošais NCv
Cv numurs iznāks 30.aprīlī

www.naukseni.lv www.visitnaukseni.eu

Naukšēnu

Cilvēkvēstis

Žetonu vakara izskaņas
Daudz ziedu, smaidu, saviļņojuma
un prieka asaru aiznesis sev līdzi
5.martā izskanējušais Naukšēnu novada vidusskolas 50.žetonu vakars.
Savās pārdomās par žetonu vakaru
dalās 12.klases skolēni un klases
audzinātāja Jana Diča.
Ko jums nozīmē žetons?
Edvarts Melnis. Žetons – nezinātājam tā ir tikai piespraude, bet mūsu
klasei tās ir atmiņas, apliecinājums un
pateicība. Žetons mums ir atmiņas par
skaistajiem vidusskolas gadiem – par
klases kolektīva kopīgajiem pasākumiem – jūgendstila Rīgu, Drakulu,
baskāji Irbīti, Udzēnu savvaļas zirgiem, ekstrēmi lietaino Vidzemes
jūrmalu, braucienu ar vilcienu uz
Ērgļu klintīm u.c.
Ieva Vītola. Žetons mums ir atmiņas
par domstarpībām un vienkāršo ikdienas kopā būšanu – mēs mācāmies,
priecājamies, skumstam, dejojam,
dziedam, strīdamies, līgstam mieru,
rakstām kontroldarbus, saņemam
atzīmes, gan labas, gan ne tik labas,
cenšamies, slinkojam, raudam, runājam un nerunājam, iemīlamies,
stāstām baltu patiesību un dažkārt
baltus melus, krītam, ceļamies, ejam
uz priekšu, neejam atpakaļ, sapņojam...
Lāsma Ozola. Žetons mums ir apliecinājums par spēju pielietot 12
gadu laikā gūtās iemaņas un zināšanas,
gan kopīgi organizējot Aristoteļa
svētkus, Valentīna dienu, Pēdējo
zvanu, 1.septembra svētkus, Skolotāju
dienu, gan kārtojot ieskaites un eksāmenus.
Kārlis Pētersons. Žetons mums ir
pateicība no skolas – ka esam, ka
izvēlējāmies tieši šo skolu, ka ar saviem
panākumiem un labajiem darbiem
augstu turējām savas skolas godu. Jo
no skolas, tāpat kā no bērnības savas,
mēs nevaram aiziet nekad. Tieši tāpēc
mēs, 12.klase, piespraudām žetonu
skolas karogam, pasniedzām savām
pirmajām skolām, pirmajām audzinātājām – Gintai Ganševskai un
Lindai Čākurei un mūsu klases
audzinātājai.
Lāsma Ozola. Žetona saņemšana
mūs ir ievadījusi vidusskolas finiša
taisnē. Atlicis vēl tikai viens svarīgs
solis - eksāmeni. Mēs pateicamies saviem skolotājiem par 12 gadu laikā
ieguldīto darbu, cenšoties paplašināt
mūsu zināšanu krājumu. Žetonu saņemot, mēs pakāpjamies vēl vienu
pakāpienu augstāk un apzināmies, ka
mums pašiem jāpieņem lēmumi un
jāveido savs dzīves ceļš.
Vai žetonu vakars bĳa īpašs?
Guna Lapiņa. Noteikti, jā! Kaut arī
mēs nebĳām pirmie, kurus žetonu
vakara valsī iegrieza atvadu tuvums,
un nebĳām pēdējie, kuri to izdejoja,
tomēr šis žetonu vakars bĳa īpašs,
vienreizējs un neatkārtojams. Jo tas
bĳa mūsējais.
Roberts Mucenieks. Žetona saņemšana bĳa skaists mirklis, kas mūsos
izraisīja pozitīvas emocĳas un atstāja
milzīgu gandarījuma sajūtu par
paveikto.
Kāpēc izvēlējāties P.Putniņa lugu
«Paši pūta, paši dega?»
Dana Juraža. P.Putniņa lugu «Paši
pūta, paši dega» izvēlējāmies lielā
personu skaita dēļ. Sākotnēji domājām,
ka luga ir komēdĳa. Taču iepazīstot
sižetu, sapratām, ka tas ir nopietns un
patiess stāsts par tā laika dzīvi kolhozā,
par cilvēku attiecībām ģimenē un
sabiedrībā.
Jana Diča. Man patika R.Blaumaņa
«Skroderdienas Silmačos». Bet mani
jaunieši izvēlējās pavisam ko citu un
es respektēju viņu izvēli.
Kā notika teātra izrādes mēģinājumi? Ko jums tie deva?
Dana Juraža. Mēģinājumi notika
divas reizes nedēļā vairāku mēnešu
garumā. Viegli nebĳa, taču mēs centāmies, jo kā teikts mūsu spēlētajā lugā
– «tak bez darba nekad nekas nav
radies». Man personīgi bĳa grūti
iejusties lomā, jo cilvēku domāšana
tajā laikā bĳa citādāka. Lugas ie-

studēšana noteikti bĳa laba pieredze,
ne velti J.V.Gēte ir teicis: «Mans ir tas,
ko esmu paveicis». Mīļš paldies režisorei Aīdai Vasiļjevai par prasmi no
mums laukā izdabūt nepieciešamo,
paldies arī par burvīgajām idejām
mūsu žetonu vakaram.
Lāsma Ozola. Mēģinājumos mēs
aizrāvāmies ar padomju laika drēbju
pielaikošanu, daudzi apguva Rubika
kuba likšanas prasmi, no aizkulisēm
skanošie smiekli nereti traucēja uz
skatuves darbojošās personas, bet pats
svarīgākais – mēs centāmies apgūt aktiermākslu. Mēģinājumi mūsu klasi
saliedējuši vēl vairāk, esam labāk
iepazinuši viens otru – atklājuši līdz
šim nepamanītas īpašības. Taču gatavošanās šim pasākumam klases
kolektīva šķiršanos jūnĳā padarīs vēl
skumjāku.
Lauma Migliņa. Mēģinājumos kļuvām draudzīgāki un vienotāki. Lai
gan pēc mēģinājumiem jutāmies piekusuši, tās mums būs neaizmirstamas
atmiņas visai dzīvei.
Jana Diča. Domāju, ka klasei ļoti
svarīgs bĳa pats process – laiks, kad
gatavojāmies žetonu vakaram. Tik tuvu viens otram vēl nebĳām bĳuši
nekad – kā uz delnas, kā caur palielināmo stiklu, kad noslēpt vairs
nevar neko. Kā šādās situācĳās pārvarēt savu egoismu, kā saprast un
piedod. Tādas vienkāršas, bet tik nozīmīgas lietas! Ļoti daudz pozitīva
ieraudzīju savos jauniešos. Piemēram,
ir man klasē viens puisis, par kuru
agrāk domāju, ka viņš ir tāds lepns,
pat iedomīgs, bieži lecīgs utt. Un tad
pēkšņi mēģinājumos es redzu pavisam
ko citu – ka viņš ir draudzīgs, izpalīdzīgs, rūpējas par citiem, nāk klāt
runājas, rāda, ka RIMI nopircis cepuri
teātrim. Vēl neesmu, bet noteikti viņam pajautāšu: «Kur tu bĳi agrāk, ka
es tevi nepazinu? Kāpēc tik ilgi un
rūpīgi slēpi savas labās īpašības? ».
Kas jums patika vislabāk?
Dana Juraža. Mēģinājumos un izrādes laikā netrūka nedz jautru, nedz
satraucošu brīžu.
Elmārs Savickis. Teātra mēģinājumos
mums bĳa interesanta aizkulišu dzīve.
Arī tērpu pielaikošana sagādāja daudz
jautrības.
Jana Diča. Man bieži bĳa jāsmejas
par to, kas notika uz skatuves. Piemēram, par Kārļa papildināto latviešu
tautas sakāmvārdu – ko sēsiet, to pļausiet
un ravēsiet. Patika kā savu lomu spēlēja
Zebe, Nonnĳa, Auguste, Leļa, Erna,
Platpēda, Žanis, Dorondo, Jūlĳs u.c.
Patika jautājums – kurā makšķernieku
veikalā nopirkāt tik lielu līdakas
mulāžu? Jo līdaku mēs paši izgatavojām no avīzēm. Manuprāt, vislabākā bĳa mūsu improvizācĳa lugas
nobeigumā. P.Putniņš bĳa paredzējis
tradicionālu jaunā pāra sagaidīšanu.
Mēs šo ainu pilnībā pārveidojām. Un
tieši par šo ainu dzirdēju no skatītājiem
vislabākās atsauksmes.
Kristīne Zālīte. Visvairāk man patika dziesma «Tici sev», kuru dziedājām klases audzinātājai. Mīļi, ka bĳa
atbraukusi mūsu pirmā skolotāja
Linda Čākure. Skolotāja klasei uzdāvināja lielu, saulainā papīrā ietītu
konfekšu tūti. Skaisti un eleganti,
manuprāt, izskatījās klases meitenes.
Bez iepriekšējas norunas, gandrīz
visas ģērbušās melnā.
Vai žetonu vakars izdevās?
Roberts Erdeli. Izdevās gandrīz uz
100%. Draugi teica, ka tas esot bĳis
vislabākais.
Dana Juraža. Par rezultātu jāspriež
skatītājiem, jo tieši viņiem tika veltītas
mūsu pūles un ieguldītais darbs.
Jānis Bošs. Man žetonu vakars bĳa
kā ļoti smaga darba diena. Vislabāk
patika teātris, uzskatu, ka tas mums
izdevās. Vienīgi, tas bĳa pārāk garš un
tāpēc varbūt kādam neinteresants.
Ieva Vītola. Vecāki par izrādi bĳa
sajūsmā, jo tā asociējās ar viņu jaunības
dienu laiku. Taču vienaudži tā īsti
neesot izpratuši izrādes sižetu.
Baiba Dreĳa. Vakara svinīgajā daļā
zēni uz skatuves pavadīja meitenes.
Tas izskatījās jauki un ļoti patika gan
vecākiem, gan draugiem.

Jana Diča. Vienmēr var vēlēties, lai
būtu bĳis vēl labāk. Žetonu vakars
ieilga vairāk kā četras stundas. Tā bĳa
viena no kļūdām, ko pieļāvām.
Domāju, ka skatītāji tāpēc jutās ļoti
noguruši. Izrādē bĳa daudz dialogu,
reizēm pietrūka dinamikas, iespējams,
tāpēc tovakar saņēmām maz aplausu.
Publika gan bĳa ļoti pieklājīga un
atsaucīga. Bet par to, ka izrāde ir laba,
pārliecinājos nākošajā pirmdienā, kad
teātri spēlējām skolas bērniem. Ir tā,
ka skolas bērni ļoti labprāt nāk uz
kultūras namu, ja kāds pasākums
notiek stundu laikā. Tad viņi mierīgi
sēž pirmās piecas desmit minūtes, pēc
tam sāk trokšņot un skriet ārā no zāles.
Šoreiz skolas bērni sēdēja apbrīnojami
klusi visu izrādes laiku un no zāles ārā
neskrēja.
Lāsma Ozola. Domājām, ka izrādes
laikā būs milzu uztraukums, taču tā
nebĳa. Dzirdamie skatītāju smiekli un
aplausi lika smaidīt un tēlot vēl labāk.
Tovakar skatuve piederēja mums. Tomēr tā bĳa smaga darba diena. Un ne
velti – to varētu titulēt kā vēlāko
Žetonu vakaru, jo tas beidzās tikai
pusstundu pirms pusnakts. Taču,
dzirdot atsauksmes, jāsecina, ka mūsu
klasē ir daudz talantīgu aktieru. Lai
gan P.Putniņa humors ir ikvienam
uztverams, visvairāk šī luga uzrunāja
cilvēkus, kas paši baudījuši dzīvi kolhozā. Mums pasākuma svinīgā daļa
bĳa rūpīgi izplānota, īpaši pacentušies
bĳām ar apsveikumu audzinātājai
Janai Dičai – mūsu veltījums bĳa
dziesma, kuras laikā puiši lūdza skolotāju uz deju. Gan skolotāju, gan
publiku tas tiešām aizkustināja.
Lauma Migliņa. Manuprāt, bĳa
skaisti un sirsnīgi. Pirms tam bĳām
daudz mācījušies – kā uznāksim uz
skatuves, kā saņemsim žetonu, kā
apsveiksim viesus, skolotājus, vecākus
un režisori. Mani ciemiņi teica, ka luga
bĳa interesanta. Visiem patika, kā
runāja Dorondo. Arī Zebe patika.
Ko ieguvāt no žetonu vakara?
Ieva Vītola. Patīkamas emocĳas,
pārdzīvojumi, daudz smieklu un vienkārša kopā būšana mūžam paliks
manā un klasesbiedru atmiņās. Mēs
kļuvām par ģimeni un kultūras nams
par mājām, jo tajā reizēm pavadījām
vairāk laika nekā savās īstajās mājās.
Lāsma Ozola. Žetonu vakars un
teātra izrāde mūžam paliks mūsējā. Tā
saistīsies ar vidusskolas gadiem, ar
klasesbiedriem. Tagad ikdienas sarunās klasē bieži izmantojam citātus no
lugas, piemēram, tik universālu frāzi
kā «tā viņš ir, un tur neko nevar
darīt».
Kristīne Kravaine. Atziņu, ka bĳa
labi un mēs esam visforšākie. Esmu
ļoti pieķērusies savai klasei, un man
paliek skumji, domājot, cik maz laika
mums ir atlicis kopā.
Jogita Freimane. Daudzus dzirdēju
sakām, ka mūsu žetonu vakars bĳis
vissirsnīgākais. Sagatavoties žetonu
vakaram nebĳa viegli, reizēm gribējās
celties un atmest visam ar roku. Bet es
izturēju un tas bĳa to vērts. Ir par ko
priecāties, ir uz ko atskatīties un

galvenais, ka mums pašiem šis
sākums patika. Domāju, ka tieši
tonu vakars padarīja mūsu klasi
vienotāku un jūnĳā mums būs
šķirties.

paŽevēl
žēl

Kas jums sagādāja vislielāko gandarījumu?
Guna Lapiņa. Vēl joprojām ikdienas
sarunās izmantoju citātus no mūsu
superīgās lugas. Tas ir fantastiski, ka
mums viss izdevās tik lieliski. Smaidu,
kad cilvēki nāk klāt un izsaka
komplimentus par izrādi, par manu
tēlojumu un parūku. Es vēl joprojām
esmu tik saviļņota. Bĳu domājusi, ka
izrādes laikā mani mocīs milzu uztraukums, taču tā nebĳa. Es dzirdēju,
kā skatītāji smejas un tas man deva
neaprakstāmu pozitīvu lādiņu, kurš
man lika smaidīt un tēlot vēl labāk. Ne
vienu mirkli es uz skatuves nejutos
neērti, kaut gan ikdienā es ar tādiem
tērpiem kāju no mājas ārā nespertu.
Taču tajā vakarā skatuve bĳa mūsējā.
Nepacietībā gaidīju katru nākamo
ainu, lai tikai varētu atkal uziet uz
skatuves un just cilvēku emocĳas, just
to, ka viņiem patīk. Vienreizējas
emocĳas! Paldies Aīdai Vasiļjevai,
mūsu klases audzinātājai un maniem
lieliskajiem, iejūtīgajiem un saprotošajiem klasesbiedriem!
Jana Diča. Vislielāko gandarījumu
sagādāja mani mīļie jaunieši - viņi visi
saņēma žetonus, centīgi nāca uz
mēģinājumiem, visu labi iemācījās.
Man personīgi pats saviļņojošākais
brīdis bĳa saņemt no savas klases
žetonu. Es varbūt pēc gadiem būšu
aizmirsusi dziesmu, kuru dziedāja
mani jaunieši. Bet es nekad neaizmirsīšu tās emocĳas un mīļumu, ko es
no viņiem tobrīd saņēmu. Savā un
savu jauniešu vārdā gribu vēlreiz
pateikties visiem, kuri mums palīdzēja
– režisorei, skaņu un gaismas operatoriem, skolēnu vecākiem, saviem
kolēģiem. Paldies direktorei Aigai
Stierei un mācību pārzinei Ingrīdai
Bērziņai par finansiālo atbalstu. Arī
saviem divpadsmitajiem saku paldies
par izturību, sapratni un sirsnību.
Īpaši mīļš paldies Ievai Vītolai, kura
bĳa mūsu centrs un galvenā ass, ap
kuru griezās visa mūsu žetonu vakara
pasaule. Paldies Kristīnei Kravainei,
Lāsmai Ozolai, Danai Juražai, Reinim
Podiņam, Sintĳai Segliņai, Kārlim
Pētersonam, Robertam Muceniekam,
Jogitai Freimanei, Jurim Brauķim,
Laumai Bošai, Danai Vilcānei, Baibai
Dreĳai, Renāram Jurisonam, Gundaram Putniņam un visiem pārējiem.
Līdz Pēdējam zvanam vairs tikai
divi mēneši. Esam sākuši tam gatavoties. Domājam arī par izlaidumu.
Un jūtamies atbilstoši mūsu Danas
Juražas dzejas rindām: «Kad šķiet, ka
dzīve traucas simts reizes ātrāk par
gaismu, atpakaļ ceļa nav. Tik uz
priekšu!». NCv
Cv
Jana Diča
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Talantu vakars

26.februārī

Naukšēnu novada
vidusskolā notika «Talantu vakars».
Tajā piedalījās talantīgākie mūsu skolas skolēni, kā arī mūsu draugi no
Rūjienas vidusskolas. Ar Rūjienas vidusskolas skolēnu domi šogad esam
uzsākuši sadraudzību, kura, cerams,
turpināsies vēl ilgi. Bet atgriezīsimies
pie «Talantu vakara». Šogad mūs priecēja 12 skolēni ar 8 priekšnesumiem.
Jāsaka, ka katrs no tiem bĳa oriģināls
un atšķirīgs. Kristīne Kazakēviča dziedāja dziesmu «I’m alive» un, kā vēlāk
atzina žūrĳa, Kristīne daudz neatpalika
no oriģinālās izpildītājas Selīnas Dionas. Santa Kupča un Rūta Miķelsone
mūs iepriecināja ar dziesmu «Nicest
thing». Rūta spēlēja vĳoli, bet Santa
ģitāru. Meiteņu priekšnesums bĳa
dvēselisks un daudzus aizkustināja.
Ievas Ķīkules talants ir klavierspēle un
«Talantu vakarā» viņa mūs iepricināja
ar brīnišķīgu skaņdarba «River flows

in you» izpildījumu. Kā nākamās
uzstājās Baiba Šmite un Sanda Cīrule,
kuras lieliski dejo vēderdejas. Viņas
izpildīja deju «Habibi», kura tulkojumā
nozīmē «Mīļotais». Evĳa Spalva klausītājus priecēja ar Roda Stjuarta skaņdarba «Sailing» atskaņojumu uz flautas. Kā nākamie mūs priecēja atraktīvie
puiši Niks, Juris un Jānis jeb «UN_
electro dancers», pēc kuru deju
priekšnesuma zālē bĳa sadzirdamas
skaļas ovācĳas. Nākamais priekšnesums krasi atšķīrās no iepriekšējā, jo
Lelde Pētersone izpildīja skaisto, bet
nedaudz skumjo Ērika Kleptona skaņdarbu «Tears in heaven». Kā pēdējais
uzstājās Arturs Gruzdiņš, kuru ne velti
uzskata par vienu no talantīgākajiem
Rūjienas puišiem. Viņš izpildīja paša
sacerētu dziesmu «Grey». Priekšnesumu laikā visus dalībniekus cītīgi
vēroja un vērtēja žūrĳa – Kārlis Pētersons (Naukšēnu skolēnu domes
labklājības ministrs, 12.klases skolēns),

Gatis Ceriņš (Naukšēnu vidusskolas
VAM skolotājs, muzikāls un ar humora
izjūtu apveltīts cilvēks), Edīte Skujiņa
(Rūjienas vidusskolas angļu un krievu
valodas skolotāja) un Iveta Švalbe (Rūjienas skolēnu domes prezidente). Kad
priekšnesumi bĳa beigušies, žūrĳa
devās apspriesties un skatītāji varēja
nobalsot par savu favorītu. Kamēr
žūrĳa apspriedās, skatītājus priecēja
Rūjienas vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis «Atestāts» – Linards, Nora, Līga un Arturs- ar divām
dziesmām – «Pasakā» un «Sauc tava
sirds». Pēc pārtraukuma tika paziņotas
nominācĳas, kā arī divi galvenie tituli
– «Skatītāju simpātĳa» un «Talants
2010». Par skatītāju simpātĳu kļuva
Arturs Gruzdiņš, taču daudz neatpalika arī «UN_electro dancers». Par
«Talantu 2010» tika atzīta Kristīne
Kazakēviča. Pārējie dalībnieki saņēma
piemiņas balvu un diplomu, kurā bĳa
izcelts katra īpašais talants. Jāpiemin

Nūjošana un citi ziemas prieki
27.februāra

rīts atnāca atkušņa
pavadīts, bet Sorosa fonda projekta īstenotā
pasākuma dalībniekiem no Naukšēniem
un Rūjienas tas nesabojāja darbošanās
prieku.
Kamēr sievietes un meitenes bruņojušās
ar nūjošanai piemērotām nūjām izstaigāja
Naukšēnu apkārtnē izbrienamus ceļus,
vīriešu kārtas pārstāvji kurināja ugunskuru,
lai pasākuma beigās varētu uzcept sarūpētās
desiņas.
Pēc veiksmīgas atgriešanās no nūjošanas
dalībniekiem vajadzēja «šaut» mērķī ar

sniega lodēm, mest tālumā granātu pudeles
izskatā un izveidot sniega skulptūru. No
slapjā sniega tapa 2010.gadam piemērota
skulptūra – tīģeris un kokā uzkāpis baltais
zaķītis, kuram apnicis slēpties baltajā
sniegā.
Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki pulcējās pie ugunskura, baudīja desiņas, pīrādziņus un karstu piparmētru tēju.
Paldies atsaucīgajiem pasākuma dalībniekiem! Uz tikšanos martā melnajā pirtī!
NCv
Cv
Skolotāja Ginta Ganševska
Foto – Aiva Vāciete

Numura foto un teksts

arī tas, ka «Talantu vakara» laikā pie
zāles sienām varēja aplūkot Naukšēnu
vidusskolas talantīgo zīmētāju un
fotogrāfu darbus. Pēc pasākuma skolas
zālē bĳa diskotēka, kuru daudzi
skolēni atzina par izdevušos, kā arī
Rūjienas skolēnu domes un Naukšēnu
skolēnu domes tikšanās skolas
bibliotēkā. Liels paldies jāsaka
atraktīvajiem dalībniekiem, kuru
šogad, atšķirībā no citiem gadiem,
netrūka, mūsu viesiem no Rūjienas,
Naukšēnu skolēnu domei, kas rīkoja
pasākumu, skolotājai Baibai Purmalei,
un SIA «Naukšēni», kas mums
nodrošināja
dažādus
atspirdzinājumus gan pasākuma laikā, gan
pēc tam. Prieks, ka Naukšēnos, kā arī
Rūjienā ir tik daudz talantu, jāprot
tikai tos saskatīt! NCv
Cv
Baiba Zālīte

Mācību darbs otrajā semestrī
Turpinās otrā semestra svarīga aktivitāte – mācību priekšmetu olimpiādes, un pie skolas
ziņojuma dēļa varam lasīt starpnovadu olimpiāžu dalībnieku
vārdus, kuri uzrādījuši labus rezultātus.
Lāsma Ozola no mājturības
olimpiādes Rīgā ir mājās jau labu
laiku, bet komisĳa savu vērtēšanas protokolu nav publicējusi.
Bet nav jau svarīga vieta rangu
tabulā, svarīga bĳa piedalīšanās
un jaunas pieredzes iegūšana
nākotnei. Ir uzsākti jauni darbi,
lai piedalītos starpnovadu radošo
darbu konkursā, ko organizē
Valmieras Jaunatnes centrs «Vinda». Darbus vada mūsu radošās
skolotājas: mājturības skolotāja
Svetlana Kaužēna un vizuālās
mākslas skolotāja Jana Diča.
Regulāri labus panākumus
gūst vizuālās mākslas olimpiādes
dalībnieki. Izņēmums nebĳa arī
šis gads. Ķoņu skolas skolotājas
Sanitas Jirgensones audzēkņi Rolands Reiziņš un Marta Reiziņa
mājās pārveda 3.vietu, bet Rūdis
Rūdolfs Linmeĳers – 2.vietu. Aigas Stieres audzēkne Zane Zolmane ieguva atzinību, no Naukšēnu skolas Lāsma Ozola ieguva
2.vietu, bet Diāna Šņepste – 1.vietu. Skolotājai Janai Dičai klāt
jauns pienākums – sagatavot
Diānu valsts olimpiādei 26.martā
Rīgā. Par vizuālās mākslas rezultātiem nav jābrīnās – skolas
izstāžu telpā varam regulāri
skatīt skolēnu darbus. Labi zīmē
arī tie skolēni, kuru vārdus
nepieminam kā mācību teicamniekus. Vecāki ir aicināti apskatīt
galerĳā «Otrais stāvs» skolēnu
darbu izstādes.

Angļu valodas olimpiādē 8.klases skolēns Klāvs Ozols ieguva
2.vietu, matemātikas – atzinību.
Skolotājas Ināra Trupovniece un
Daina Tentere raksturo Klāvu kā
centīgu un radošu skolēnu.
Sākumskolas olimpiādē skolotājas Agitas Bērzupes skolēniem
Kristianam Viļķinam 3.vieta matemātikas, bet Kintĳai Lubiņai 2.
vieta dzimtās valodas olimpiādēs.
Tomēr ne visiem skolēniem
mācīšanās mūsu skolās ir viegla
un bez problēmām, tāpēc mēs
rūpējamies par īpašu palīdzību
viņiem. Skolēniem tiek nodrošinātas konsultācĳas. Katra paša
ziņā ir tas, cik bieži tās tiek
apmeklētas. Vecākus saucam uz
skolu un informējam par noteikumiem pārcelšanai nākamajā
klasē. Nākamajā klasē pārceļ
skolēnus, kuriem visos mācību
priekšmetos ir vērtējumi, ar vienu nepietiekamu vērtējumu sākumskolā, pamatskolas klasēs ar
diviem nepietiekamiem vērtējumiem. Vidusskolēniem noteikumi ir nepatīkamāki – skolēnam
visos priekšmetos ir jābūt vērtējumiem, kas nav zemāki par 4
ballēm. Protams, vēl ir pagarinātā
mācību gada iespējas jūnĳā, bet
zināms ir tas, ja skolēns deviņos
mēnešos nevar iegūt sekmīgu
vērtējumu, tad ko var spēt divās
nedēļās? Skolotāji vienmēr ir pieejami sarunai ar vecākiem. Vecāki, mēs nevaram izglītot jūsu
bērnus sekmīgi bez jūsu palīdzības un atbalsta! Patīkami, ka
arī vidusskolēnu vecāki ierodas
skolā uz sarunu par bērnu nākotnes iespējām. NCv
Cv
Mācību pārzine Ingrīda Bērziņa

Vakarēšana Naukšēnos
25.februārī Naukšēnu
skolā notika kārtējā rosība –
Vakarēšana. Diena jau tā bĳa
saspringta sakarā ar Sorosa
fonda - Latvĳa pārbaudes vizīti pie mums – Naukšēnos,
kura, prieks un gandarījums,
beidzās jauki – ar uzslavām
un laba vēlējumiem – tā, ka
tikai uz priekšu! Un tā novakarē skolas sētas mājā atkal
pulcējās vietējās sievas, lai
meistarotu, dalītos pieredzē,
gūtu jaunas zinības un vienkārši tā – pamēļotu. Kopskaitā

Parasti saka – smaida kā maĳa saulīte. Bet kāpēc
Saulīte šoreiz rāda arī dūri?
Foto no izglītības ministres Tatjanas Koķes Naukšēnu
apmeklējuna 19.martā. NCv
Cv
Foto: Antra Krievāne

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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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

14 gatavojām īpašas kartiņas
diegu grafikas tehnikā, ieklausījāmies krāsu terapĳas
ievadnodarbībā, ko veiksmīgi
vadīja ķoniete Zeltīte More,
gatavojām un garšojām pirmo
fondy un iepazināmies ar
jauninājumiem CV rakstīšanā.
Noslēguma rozīnīte – mūsu
pašu sadziedāšanās kopā ar
Agritu Gruzdiņu. Rezultāts?
Kopā jauki un lietderīgi pavadīts laiks! Aicinām uz nākamo kopā būšanu 18. martā
un 29.aprīlī. Sekojiet informācĳai un afišām! NCv
Cv

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.

