2013.gada februāris (42)

Mazais novadnieks 2012
F

ebruāra vidū Naukšēnu novadā
tika aizsākta jauna tradīcija – jaundzimušo sveikšana pasākumā „Mazais novadnieks 2012”. Naukšēnu novada pašvaldības vadītājs Jānis Zuments un bijusī Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Brigita Ceriņa svinīgā pasākumā sveica mazos novadniekus un viņu vecākus. Pašvaldība jaundzimušajiem dāvināja piemiņas monētu kā stabilitātes simbolu.
Monētas aversā rakstīts Mazais novadnieks 2012 un iegravēts katra bērniņa
vārds, savukārt reversā attēlots Naukšēnu novada ģerbonis un uzrakstīts Naukšēnu novads. Katra ģimene saņēma narcišu sīpolu puķupodiņu, lai sagaidot pavasari katrā mājā uzziedētu pavasarīgie
ziedi. Pasākumā par skanīgu kokļu spēli
rūpējās Valmieras mūzikas skolas meitenes, skolotājas Daces Cerbules vadībā.
Lai veidotu vēstures liecību, pasākumā tika iekārtota īpaša “Mazais novadnieks” grāmata, kurā arī turpmākos
gadus ierakstīs Naukšēnu novada jaundzimušo bērniņu vārdus un dzimšanas
datumus, kā arī ievietos fotogrāfijas.
Aizvadītajā gadā Naukšēnu novadā
dzimuši 19 jaundzimušie - 12 meitenes
un 7 zēni. No tiem 11 jaundzimušie
Naukšēnu pagastā, bet 8 Ķoņu pagastā.
Visvairāk bērniņi pasaulē nākuši gada
2012.gadā dzimušie bērniņi kopā ar vecākiem un viesiem pasākumā “Mazais novadnieks 2012”.
pirmajā mēnesī—seši jaundzimušie. Dubults prieks - dvīņumāsiņas piedzima
Foto: Nora Kārkliņa
Zilbergu ģimenē.
Vecāki saviem bērniņiem devuši vārdus - Marita, Anrijs, Isabella, Roberts, zabete, Krista, Kristiana un divām mei- ši un nevarēja klātienē ierasties uz svinī- novada pašvaldībā un Ķoņu pagasta pārgo pasākumu, bet sarūpētās dāvaniņas valdē (attiecīgi pēc deklarētās dzīvesvieMonta, Dinija, Gusts, Elvis, Melānija, tenītēm Emīlija.
Luīze, Atis, Druvis, Karīna, Rinalds, EliDiemžēl vairāki bērniņi bija saslimu- mazos novadniekus gaidīs Naukšēnu tas).◊
Nora Kārkliņa

Kristaps Lukjaņenoks Latvijas čempionātā
iegūst bronzas medaļu

F

ebruāra sākumā Rīgas Sporta
manēžā notika Latvijas Ziemas čempionāts telpās U-18 septiņcīņās. Bronzas
medaļu ieguva naukšēnietis Kristaps
Lukjaņenoks Sportists atklāj, ka visu
mācību gadu cītīgi trenējies daudzcīņai,
varētu pat teikt tieši šim čempionātam.
„Protams, nav viegli savienot mācības,
mājasdarbus un treniņus, bet esmu iekārtojies tā, lai veiksmīgi visu varētu
apvienot. Visu šo mācību gadu nebiju
slimojis, tieši divas nedēļas pirms čempionāta saslimu un nedēļu nācās ievērot
mājas režīmu, kas protams atstāja diezgan negatīvu iespaidu uz rezultātiem.
Tomēr pēc atvieglotajiem treniņiem izdevās ļoti ātri atgriezties ierastajā ritmā”, stāsta Kristaps.
Čempionāta nedēļas sākumā Kristaps
bijis visai pārliecināts, ka čempionātu
izlaidīs, bet doma, ka tam gatavojies visu
mācību gadu, ka šāds čempionāts notiek
tikai vienreiz gadā un, ka var cīnīties par
vietu uz pjedestāla, nav ļāvusi nepiedalīties.
„Pēc pirmās sacensību dienas skats

nebija diez ko cerīgs, jo biju tikai 8.vietā.
Sprintu noskrēju labi, arī tāllēkšanā gāja
labi, kaut gan ne tik labi kā varēja vēlēties. Biju dusmīgs par lodes grūšanu, jo
neiznāca ielēciens un nācās grūst no vietas, kas, protams, nenāca par labu rezultātam. Augstlēkšana padevās normāli,
kā biju prognozējis. Diena bija ļoti nogurdinoša un bija jūtams, ka tomēr neesmu vēl gluži vesels, jo nebija izturība
un spēks”, skaidro Kristaps.
„Otrās dienas rītā biju pakāpies uz 7.
vietu, jo bija izstājies sacensību līderis.
Pirmā disciplīna bija barjerskriešana,
kurā pakāpos uz 5. vietu, jo izstājās vēl
viens dalībnieks - mans draugs, cīņubiedrs un reizē konkurents Alvis Čākurs.
Kārtslēkšanā veicās negaidīti labi - treniņā biju lēcis maksimums 2.80m, bet
čempionātā 3.10m. Šie iegūtie punkti
mani bija pietuvinājuši pjedestālam. Un
tā mēs bijām 3 sportisti, ar gandrīz vienādu punktu skaitu, kuri cīnījās par 3.
vietu. Kā vienmēr viss bija atkarīgs no
1000m skrējiena, kurš man ļoti nepatīk.
Mans uzdevums bija noturēties priekšā
trim cilvēkiem un vienu no tiem man

vajadzēja uzvarēt par sešām sekundēm. vecākiem Evitai un Uldim par atbalstu”,
Šādi es vēl 1000m nebiju skrējis nekad. pateicas Kristaps.◊
Pēdējos divos apļos pat gandrīz vairs
nesapratu, kas notiek, mani dzina uz
Kristapa Lukjaņenoka
priekšu tikai doma par medaļu, titulu un
rezultāti U18 septiņcīņas
godu. Tā kā biju pārliecināts, ka kuru
čempionātā:
katru brīdi mani var apdzīt, skrēju cik 60m - 7.55s
jaudas. Finišēju otrais, mani pēdējos Tāllēkšana metros apdzina sacensību uzvarētājs 5.68m
Kristaps Abersons. Finišā es sabruku, jo Lodes grūšana man vairs pilnībā nebija spēka. Kā no- 10.87m
skaidrojās vēlāk, no saviem sīvākajiem Augstlēkšana konkurentiem biju atrāvies par veselām 1.73m
20 sekundēm”, iespaidos dalās Kristaps. Barjerskriešana 2013.gada Latvijas Ziemas čempionā- 9.14s
tā daudzcīņās izveidojās ļoti interesanta Kārtslēkšana situācija, proti, medaļas ieguva trīs vār- 3.10m
da brāļi – Kristaps Lukjaņenoks, Kris- 1000m - 3:01.60
taps Miļkevičs un Kristaps Abersons.
Kristaps šoziem piedalījās arī LatviNora Kārkliņa
jas čempionātā vieglatlētikā. Kārtslēkšana un 60m sprints puisim īsti nav padevies, bet 4x200m stafetē, startējot Valmieras komandā, kopā izcīnīta 1.vieta.
Nākamās
„Esmu priecīgs un gandarīts par sa«Naukšēnu Novada Vēstis»
viem sasniegumiem. Vēlos pateikties
28.martā
savam trenerim Pēterim Karlivānam,
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Naukšēnu novada domes 13.februāra sēdes lēmumi
•Par Naukšēnu Cilvēkmuzeja vadītāju
apstiprināja Elīzu Šternbergu.
•Izveidoja komisiju Naukšēnu novada
logo ideju izvērtēšanai – komisijas
priekšsēdētāja Aiga Stiere, komisijas
locekļi – Regīna Jurgenovska, Nora
Kārkliņa, Maruta Krastiņa, Gunārs
Krieviņš, Beāte Muceniece, Jānis Zuments.
•Apstiprināja pasākuma „Mazais novadnieks 2012” finansējumu.
•Nolēma uzstādīt 5 informatīvās ceļa
zīmes „Naukšēnu novads”.
•Nolēma slēgt līgumu par dzīvokļa
Naukšēnu pagasta „Lapegles”-10 izīrē-

šanu.
•Izveidoja 6 dzīvokļu īpašumus pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Bangas”, Ķoņu pagastā.
•Nolēma izdarīt izmaiņas līgumā par
dzīvokļa „Bangas”-2, Ķoņu pagastā izīrēšanu.
•Nolēma pagarināt līgumu par telpu
nomu Naukšēnu pagasta „Doktorātā”
kosmetologa pakalpojumu veikšanai.
•Nolēma pagarināt līgumu par Ķoņu
pagasta „Jaunbumbas” zemes nomu.
•Piešķīra adresi Ķoņu pagasta „Eriņu
ciema NAI” attīrīšanas iekārtas rezervuāram.

•Atļāva atsavināt dzīvokļu īpašumu San Leo (Itālija).
Ķoņu pagasta „Vecā skola”-1.
•Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma
Naukšēnu
pagasta „Jaunķērzēni” zemes
•Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma
Ķoņu pagasta „Priežkalni” zemes vienī- vienības, veidojot jaunus īpašumus un
tiem
nosaukumus
bas 7,4 un 1,8 ha platībā, piešķirot no- p i e š ķ i r o t
„Ķērzēnlauks” un „Ķērzēnmežs”
saukumu Ķoņu pagasta „Lejasliberti”.
•Nolēma nepiemērot nodokļa atbalsta
pasākumu 2 personām, 1 personai dzēsa Ar domes sēžu lēmumiem var iepazīties
ar nekustamā īpašuma nodokli saistīto Naukšēnu novada pašvaldībā pie sekretāres un mājas lapā www.naukseni.lv.◊
nokavējuma naudu.
•Izdarīga grozījumus 16.01.2013. sēdes
Nākošā novada domes sēde
lēmumā par zemes lietošanas mērķa
2013.gada 13.martā
maiņu.
•Atļāva domes priekšsēdētājam no 19.22.februārim doties komandējumā uz

Pašvaldības budžets 2013.gadam

2013

.gada 16.janvārī Naukšēnu novada domes sēdē deputāti apstiprināja 2013.gada budžetu.
Kopējie plānotie budžeta ieņēmumi 1 335 009 LVL. Nodokļu ieņēmumi sastāda 45,50%: tai skaitā ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 524 689
LVL, kas ir par 7931 LVL vairāk nekā
faktiski saņēmām 2012.gadā. Nekustamā īpašuma nodokli plānots saņemt 82
787 LVL.
Nenodokļu ieņēmumi sastāda tikai
0,33% no kopējiem ieņēmumiem: tai
skaitā soda sankcijas par nodokļu maksāšanas pārkāpumiem 1500 LVL un
ieņēmumi no pašvaldību dzīvokļu iznomāšanas 1800 LVL.
Pašvaldības budžeta ieņēmumos
transferti jeb valsts budžeta mērķdotācijas, finansējums ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai, ieņēmumi
no pašvaldību izlīdzināšanas fonda un
ieņēmumi no citām pašvaldībām par
savstarpējiem norēķiniem par izglītības
Ieņēmumi
pašvaldību budžetā
no citām
pašvaldībām
3%
Ieņēmumi ES
struktūrfondu
finansēto projektu
īstenošanai
20%

Ieņēmumi no
pašvaldību
izlīdzināšanas fonda
9%

iestāžu pakalpojumiem, sastāda 46,03%.
Valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģiskā personāla darba samaksai un citiem
maksājumiem ar norādītu mērķi plānots
191 846 LVL. Ieņēmumi no finanšu izlīdzināšanas fonda paredzēti 120 884
LVL, par 32 174 LVL mazāk nekā faktiski saņēmām 2012.gadā.
Ieņēmumi no pašvaldības budžeta
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi ir plānoti 108 515
LVL, jeb 8,13% no kopējiem ieņēmumiem. Lielākā daļa no šiem ieņēmumiem ir maksa par komunālajiem pakalpojumiem.
Naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā uz 2013.gada 1.janvāri – 202 291
LVL.
Pamatbudžeta izdevumi plānoti 1 625
008 LVL apjomā. Pašvaldības,viena no
galvenajām funkcijām ir izglītības nodrošināšana bērniem un iespēju robežās
arī pieaugušajiem, tāpēc arī izdevumu
vislielākā daļa—491 543 LVL atvēlēti
izglītībai. 50,72% no izglītībai atvēlētajiem līdzekļiem sastāda pedagoģiskā

Ieņēmumu sadalījums
Maksas pakalpojumi
un citi ieņēmumi
8%

M ērķdotācijas
dažādām pašvaldību
funkcijām
14%

personāla darba samaksa. Tāpat kā katru gadu ir ieplānoti līdzekļi mācību kabinetu un internāta remontiem. Šogad,
sagaidot Naukšēnu skolas 75 gadu jubileju, paredzēts arī bruģēt smilšaino laukumu pie vecās skolas ēkas. Izglītības
sadaļā iekļauts mūžizglītības programmas Grundtvig projekts „Lady cafe”
9638 LVL, kurā būs iespēja vairākiem
mūsu novada iedzīvotājiem iepazīties ar
dzīvi un tradīcijām ārzemēs. Skolēni
NORDPLUS programmas projekta ietvaros viesosies atbildes vizītē Lietuvā
Saules skolā.
Šogad lielus ieguldījumus prasīs Centrālā finanšu līgumu aģentūrā apstiprinātā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā Naukšēnu ciemā” realizācija - 370
603 LVL apjomā. Projekta realizācijai
plānots arī prasīt aizņēmumu 138 214
LVL. Projektā paredzēts izbūvēt jaunu
kanalizācijas tīklu sistēmu un rekonstruēt ūdensapgādes sistēmu Pārupes iedzīvotājiem.

Vēl ar pašvaldības starpniecību realizēs projektu „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana
I.Skujiņas ārsta praksē Naukšēnu pagasta „Doktorātā””, kā rezultāta tiks izremontēti ģimenes ārsta, ārsta palīga
kabineti un uzgaidāmās telpas.
2013.gadā bez kārtējiem maksājumiem par dažādiem funkciju nodrošināšanai nepieciešamiem pakalpojumiem
un precēm, paredzēts aktieru telpas, kultūras nama vadītājas kabineta un koridora remonts Naukšēnu kultūras namā.
Turpināsim arī pašvaldības dzīvokļu
remontus. Šogad ieplānoti arī 3500 LVL
atbalsta programmai daudzdzīvokļu māju renovācijai.
Saskaņā ar aizņēmumu līgumiem
2013.gadā 30 506LVL apmērā veiksim
aizņēmumu pamatsummas atmaksu.
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 28 665 LVL, izdevumi 36
307 LVL un līdzekļu atlikums gada sākumā 7642 LVL.◊
Dzintra Krievāne,
galvenā grāmatvede

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
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2013.gada pašvaldības budžeta ieņēmu sadalījums
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2013.gada pašvaldības budžeta izdevumu
sadalījums pa funkcionālajām kategorijām

Gatavojoties pašvaldību vēlēšanām aicina vēlētājus līdz 3.martam deklarēt dzīvesvietu

G

atavojoties 1.jūnija pašvaldību
vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija
(CVK) un Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde (PMLP) aicina vēlētājus, kuriem šobrīd nav spēkā esošas dzīvesvietas deklarācijas vai kuru faktiskā un deklarētā dzīvesvieta atšķiras, deklarēt savu
dzīvesvietu līdz 3.martam.
Balsotāju uzskaitei vēlēšanās tiks
lietoti iepriekš sagatavoti vēlētāju saraksti, un vēlētājiem būs jābalso noteiktā
vēlēšanu iecirknī – tajā, kura sarakstā

viņi būs iekļauti.
Sākot veidot vēlētāju sarakstus,
balsstiesīgie pilsoņi tiks iekļauti tā iecirkņa vēlētāju sarakstā, kas atbildīs ierakstam par viņu reģistrēto dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistrā šā gada 3.martā.
Vēlētājiem, kuri dzīvo savā deklarētajā dzīvesvietā, gatavojoties vēlēšanām,
dzīvesvieta atkārtoti nav jādeklarē.
Saskaņā ar PMLP sniegto informāciju dzīvesvietu iespējams deklarēt:
1) tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzī-

vesvieta;
2) elektroniski portālā www.latvija.lv
Dzīvesvietas deklarēšanas epakalpojums pieejams, autentificējoties
ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai
droša elektroniskā paraksta viedkarti.
Vēlētāju ievērībai!
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāji var izvēlēties balsot arī tajā pašvaldībā, kurā
viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā
reģistrēts nekustamais īpašums. Lai izmantotu šo iespēju, vēlētājam no

2013.gada 23.marta līdz 7.maijam jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē jāiesniedz pieteikums par
iecirkņa maiņu.◊
Centrālās vēlēšanu komisijas
sagatavota informācija

Papildus informāciju par vēlēšanu
organizēšanu varat saņemt arī zvanot
Naukšēnu novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdēt ājai
Gunai
Reliņai,
tālr.64268288, 26534857.
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NAUKŠĒNU NOVADA VĒSTIS
APSTIPRINĀTS
ar Naukšēnu novada domes
2012.gada 27.decembra sēdes lēmumu
/protokols Nr.15,5.§ /

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2012
Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā

3

7. Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:
7.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;
7.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;
7.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procenta
maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;
7.4. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai sagatavošanu, t.sk. konsultāciju pakalpojumi u.c., izņemot šo noteikumu 8.1.punktā minētās
izmaksas;
7.5. visas citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmās.

PAR NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA
APJOMU UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU
ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANAI

IV Energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma apjoms
8. Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts šādiem projektiem:
8.1. mājas energoaudita veikšanai – 80 % no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
nergoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā LVL 300,- (trīs simti lati un 00 santīmi);
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
8.2. tehniskā projekta vai cita Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos
27.² panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" noteiktā dokumenta (jebkurā gadījumā būvdarbu
izmaksu aprēķins) izstrādei – 50 %, bet ne vairāk kā LVL 1000,- (viens tūkstotis lati
Noteikumos lietotie termini
un 00 santīmi);
Šo saistošo noteikumu (turpmāk – Noteikumi) izpratnē:
V Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas
Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai Naukšēnu novada pašvaldīun izskatīšanas kārtība
ba saskaņā ar šiem Noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu.
9.
Līdzfinansējuma
saņemšanai
pretendents iesniedz Pašvaldībai pieteikumu ar
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar kadastrāpielikumiem
(pielikums
Nr.1
un
Nr.2).
lās uzmērīšanas lietu ir vairāk nekā viens dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai neap10. Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē Pašvaldības izveidota
dzīvojamā telpa.
komisija
(turpmāk tekstā - Komisija) un viena mēneša laikā no iesnieguma saņemEnergoefektivitātes pasākumi – ēkas pilnveidošanas projekts, kā rezultāts ir
šanas
dienas
rakstiski paziņo pretendentam:
enerģijas patēriņa samazināšana. Tiek panākta enerģijas lietderīgāka izmantošana
10.1.
par
iesnieguma
reģistrēšanu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas progun uzlabots komforta stāvoklis telpās.
rammai,
ja
pieteikums
un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasīPašvaldības līdzfinansējums – Naukšēnu novada pašvaldības budžeta finanbām;
šu līdzekļu daļa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veik10.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšašanai.
nas
programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikuPilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita
mu
prasībām
vai sniegtas nepatiesas ziņas.
reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība, vai fiziska persona, kurai dzīvokļu īpašnie11.
Pieteikuma
vērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Komisija katram pretendenki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, kā arī līdzšinējais pārvaldtam
piešķiramo
Pašvaldības līdzfinansējuma daļu latos nosaka, pamatojoties uz
nieks, kurš darbojas uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāatbalstāmo
izmaksu
aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinanciju" 50.panta septītās daļas pamata.
sējuma apjomus.
I Vispārīgie jautājumi
12. Ja Komisija, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprē1. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā Naukšēnu novada pašvaldība (turpmāk – ķina atsevišķu pozīciju izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga
Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (turpmāk – pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība
dzīvojamās mājas) energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī līdzfinansējuma netiek pierādīta, Komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai tās
apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.
izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.
2. Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
13. Komisija sagatavo Pašvaldības domes lēmuma projektu par līdzfinansējuma
pasākumu veikšanai tiek piešķirts Naukšēnu novada pašvaldības gadskārtējā bu- piešķiršanu.
džetā paredzēto līdzekļu apmērā.
14. Pēc Pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas informācija tiek publicēta Naukšēnu novada pašvaldības mājas lapā www.naukseni.lv un informatīvajā izdevumā
II Pretendentiem izvirzāmās prasības
3. Līdzfinansējums var tikt piešķirts dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļa īpašumi "Naukšēnu Novada Vēstis".
15. Pēc pozitīva Pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas pilnvarotā persona doiegūti saskaņā ar likumiem "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju",
mes
grāmatvedības dienestā iesniedz:
„Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”, „Par koope15.1.
ja iesniegums palīdzības saņemšanai energoauditam ir atbalstīts, pilnvarotā
ratīvo dzīvokļu privatizāciju” un kuras atbilst šādiem nosacījumiem:
3.1. dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka par 300 m² un tajā esošo persona iesniedz:
15.1.1. līguma kopiju par energoaudita veikšanu;
nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības;
15.1.2. energoaudita samaksas dokumentu kopijas;
3.2. vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašu15.1.3. energoaudita atskaiti, kas apliecina ar energoauditu saistīto darbu pilnīgu
miem;
izpildi.
3.3. dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekoša15.2. Ja iesniegums palīdzības saņemšanai tehniskā projekta izstrādei ir atbalstīts,
nai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un ap- pilnvarotā persona Domes grāmatvedības dienestā iesniedz:
15.2.1. līguma kopiju par tehniskā projekta izstrādi;
saimniekošanu, vai dzīvojamo māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš
15.2.2. tehniskā projekta vai cita Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos
darbojas, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatiNr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" noteiktā dokumenta (jebkurā gadījumā būvdarbu
zāciju" 50.panta septīto daļu;
3.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vairāk nekā pusei no mājas dzīvokļu izmaksu aprēķina) apliecināta izstrādes samaksas dokumenta kopija;
15.2.3. tehniskā projekta vai cita Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos
īpašniekiem balsojot "par", ir pieņemts lēmums veikt mājas energoauditu un/vai
Nr.112
"Vispārīgie būvnoteikumi" noteiktā dokumenta (jebkurā gadījumā būvdarbu
mājas energoefektivitātes pasākumus, nodrošinot mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī kredītiestādes finanšu līdzek- izmaksu aprēķina) apliecināta nodošanas – pieņemšanas akta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina konkrētajā līgumā paredzēto darbu pilnīgu izpildi.
ļus;
15.3. Pēc 15.1.punktā minēto dokumentu saņemšanas 20 dienu laikā pretenden3.5. negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātatam
piešķirtās palīdzības apjoms tiek pārskaitīts uz pilnvarotās personas norādīto
jiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojunorēķinu
kontu.
miem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais
15.4.
Gadījumā,
ja starp iesniegumā norādītajām un saskaņā ar šo noteikumu 15.1.
ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos divpadsmit mēnešos nedrīkst pārsniegt 15 % (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma ie- un/vai 15.2. punktu iesniegtajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmām izmaksām
tiek konstatētas atšķirības, pašvaldības palīdzības apjoms nevar būt lielāks par sāsniegšanas dienas);
3.6. nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) kotnēji piešķirto.
15.5. Energoefektivitātes pasākumi jāveic un palīdzības saņemšanai nepieciešamie
par attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajām telpu grupām, dzīvojamai
dokumenti
grāmatvedības dienestā jāiesniedz:
mājai piesaistītajām palīgēkām un dzīvojamai mājai piesaistīto zemes gabalu ne15.5.1.
ne
vēlāk
kā 6 mēnešu laikā no Domes lēmuma pieņemšanas dienas, ja palīpārsniedz 15 % no taksācijas gadam, kurā tiek iesniegts līdzfinansējuma pieprasījums, kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas par šajā punktā minētajiem dzība piešķirta energoaudita veikšanai;
15.5.2. ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Domes lēmuma pieņemšanas dienas, ja
nekustamajiem īpašumiem.
4. Pilnvarotajai personai (ja tā ir juridiska persona), kura dzīvokļu īpašnieku vār- palīdzība piešķirta tehniskā projekta vai cita Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa
dā iesniedz pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, nedrīkst būt no- noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" noteiktā dokumenta (jebkurā gadījudokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tā nav ar tiesas mā būvdarbu izmaksu aprēķins) izstrādei energoefektivitātes pasākumu īstenošalēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās nas nolūkos.
15.6. Ja 15.5. punktā minētais netiek veikts norādītajā laikā, palīdzības saņēmējs
aizsardzības process, vai, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju, tā neatar Domes lēmumu tiek izslēgts no reģistra vai pārcelts uz tā beigām.
rodas likvidācijas procesā.
16. Ja Naukšēnu novada pašvaldības domes atbalstīto pieteikumu kopējais līdzfi5. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja šo noteikumu 6.punktā minētie pasākumi jau ir tikuši finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu, valsts bu- nansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā šim mērķim
paredzēto, pretendents pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt pirmkārt, tiklīdz
džeta, Pašvaldības budžeta līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.
līdzekļi budžetā tiek iedalīti.
III Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas
17. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc komisijas pieprasījuma ir pienākums infor6. Dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas ir šādas:
mēt par atbalstīto darbu gaitu.
6.1. energoaudita veikšanas izmaksas, kurās ietilpst energoauditora darba alga,
VI Noslēguma jautājums
transporta izdevumi, atskaites sagatavošana un termogrāfiskās analīzes apmaksa;
18. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas un informatīvajā
6.2. tehniskā projekta vai cita Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos
Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" noteiktā dokumenta (jebkurā gadījumā būvdarbu izdevumā "Naukšēnu Novada Vēstis".
izmaksu aprēķina) izstrāde atbilstoši energoaudita atskaitē minētajiem pasākuNaukšēnu novada domes priekšsēdētājs
J.Zuments
miem;

Pielikumi pieejami www.naukseni.lv un pašvaldībā.
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APSTIPRINĀTS
ar Naukšēnu novada domes
2012.gada 14.novembra sēdes lēmumu
/protokols Nr.13,1.§ /

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2012

Pielikums Nr. 2
Naukšēnu novada domes 14.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.6/2012
„Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Naukšēnu novadā”
Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta ceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm ikdienas
uzturēšanas darbiem ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam) un
vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim)

Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā

Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Naukšēnu novadā
Izdoti saskaņā ar Ministru
kabineta 2010.gada 9.marta
noteikumu Nr.224 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām
un to izpildes kontroli”
4.2.apakšpunktu

1.Saistošie noteikumi nosaka autoceļu uzturēšanas klases Naukšēnu novadā ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz
31.oktobrim).
2.Autoceļu uzturēšanas klases tiek noteiktas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3.Apstiprināt pašvaldības autoceļu uzturēšanas klašu sarakstus Naukšēnu novadā:
3.1.Naukšēnu novada ielu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm (Pielikums
Nr. 1);
3.2.Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta ceļu saraksts ( Pielikums Nr.2);
3.3.Naukšēnu novada Ķoņu pagasta ceļu saraksts (Pielikums Nr.3).
4. Informācija autoceļu lietotājiem par noteiktajām autoceļu uzturēšanas klasēm
ziemas un vasaras sezonai tiek ievietota Naukšēnu novada pašvaldības mājas lapā
www.naukseni.lv.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Naukšēnu Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs

J.Zuments

Nr
p.
k.

Nosaukums

Garums
(km)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atvašu iela
Dālderiela
Zemzaru iela
Kundziņu iela
Mundru iela
Ceļš Ķire Jaunlambikas

0,099
0,128
0,082
0,600
0,500
2,558

7.

Ceļš Tiltkalni pagarabs
Ceļš Tiltakrogs Līnija

0,209

9.

Ceļš Brūzis - Līčupes

0,254

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ozolu gatve
Ūdenstorņa iela
Nogāzes iela
Laipu taka
Ceļš Kantoris – Svari
Kaltes iela
Benzīntanka iela
Ceļš Dronas Purapuķes
Dārznieku iela
Kūtiņiela

0,270
0,170
0,410
0,370
O,402
0,130
0,150

8.

18.
19.
20.

0,451

1,438
0,150
0,236

21.
22.
23.

Ceļš Doktorāts Silavas
Līvānu iela
Liepziedu iela
Skaidrā iela

24.
25.
26.

Kapličas iela
Strazdu iela
Eriņmuižas iela

0,890
0,087
0,904

KOPĀ
t.sk. B klases
C klases
D klases

11,542
6,25
1,44
3,84

0,349
0,537
0,084
0,084

Uzturēšanas
klase
ziemas
sezonā

Uzturēšan
as
klase
vasaras
sezonā

grants
grants
grants
bez seguma
bez seguma
grants segums – 1,59 km,
melnais segums – 0,965
km
grants segums – 0,087 km,
melnais segums – 0,12 km
grants segums – 0,039 km,
melnais segums – 0,412
km
grants segums – 0,056 km,
melnais segums – 0,012
km, bez seguma – 0,186
km
grants segums
grants segums
grants segums
grants segums
melnais segums
melnais segums
melnais segums
melnais segums

D
D
D
D
D
B

D
D
D
D
D
B

D

D

B

B

D

D

D
D
C
C
B
C
B
B

D
D
C
C
B
C

grants segums
grants segums – 0,115, bez
seguma – 0,121 km
melnais segums

D
D

D
D

B

B

melnais segums
bez seguma
grants segums – 0,042 km,
bez seguma – 0,042 km
grants segums
grants segums
melnais segums

C
D
D

C
D
D

D
D
B

D
D
B

1

A

2.

C

3.
4.
5.

A
B
B

6.
7.

A
B

8.
9.

A
A

10.
11.

A
A

12.

A

13.

C

14.
15.

C
C

B

Nosaukums

Breidas Zemgaļi
Aizpurvu
karjeras ceļš
Rūnas ceļš
Nurmi – Kiči
Ezernieki –
Īvažas
Oleri – Nurmi
Jēči –
Veckaukas
Ķikutu ceļš
Andrecēni –
Jeru mežs
Tediņu ceļš
Bērziņi –
Straupes
Eriņi– Tēcēni
nobrauktuve
Apškalnu ceļš

4,057

grants

B

Uzturēšana
s klase
vasaras
sezonā
B

0,500

bez seguma

D

D

1,870
1,132
2,648

grants
grants, bez seguma
grants, bez seguma

D
D
D

D
D
D

1,680
0,910

grants, bez seguma
grants

D
D

D
D

2,507
2,260

grants
bez seguma

D
D

D
D

2,396
2,500

grants
grants

C
D

C
D

1,374

grants

D

D

0,960

D

D

D
D

D
D

Garums
(km)

Seguma veids

Uzturēšana
s klase
ziemas
sezonā

0,840
2,300

grants segums –
0,40 km, bez seguma – 0,56 km
grants
bez seguma

3,108

grants

D

D

0,780
0,350

grants
grants

D
D

D
D

1,010

D

D

D
D
B
C
D
B
D

D
D
C
C
D
B
D

D
D

D
D

D

D

17.
18.

C
C

19.

C

Lasmaņu ceļš
Naudaskalnu
ceļš
Krejotava Jaunmūļas
Spīdolu ceļš
Doles fermas
ceļš
Ķērzēnu ceļš

20.
21.
22.

A
B
A

Doles – Brieži
Tiltgaļi - Ozoli
Ķire - Alēni

2,234
2,890
10,860

23.

A

Mirķu ceļš

5,880

24.
25.

B
B

Mirķu iela
Udzēni Celmiņi

0,138
3,780

26.

B

0,480

27.
28.

C
A

1,310
2,592

grants
grants

D
D

D
D

29.
30.
31.
32.

B
B
C
C

2,470
4,150
0,550
0,930

grants
grants
bez seguma
grants

D
D
D
D

D
D
D
D

33.
34.

C
B

Lucu ciema
ceļš
Jaunalēnu ceļš
Piksāri Lejasdambji
Vecvāči - Vilči
Pūriņu ceļš
Kalnmūļu ceļš
Piksāru dzelzceļš
Sporu stiga
Ceļš Stadions Vecozoli

grants segums –
0,62 km bez seguma – 0,39 km
grants
grants
Grants 0-3,78 km
3,78 – 8.00 km
8,00 – 10,860
melnais segums –
1,07 km, grants,
bez seguma – 4,81
melnais segums
grants – 1,39 km,
bez seguma – 2,39
km
grants

0,720
2,024

D
B
C

D
B
C

35.

C

Brantiņsila
ceļš

1,070

D

D

36.

B

Ērmuižu ceļš

4,150

D

D

Piksāri - Omuļi

7,585

bez seguma
melnais segums –
0,47 km, grants
segums –1,55 km
grants segums –
0,21 km, bez seguma 0,86 km
grants segums –
2,76 km, bez seguma – 1,86 km
grants segums, bez
seguma

D

D

KOPĀ
t.sk. B klases
C klases
D klases

86,988
8,90
8,72
69,36

16.

Pielikums Nr. 1
Naukšēnu novada domes 14.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.6/2012
„Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Naukšēnu novadā”
Naukšēnu novada ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ikdienas uzturēšanas darbiem
ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz
31.oktobrim)
Seguma veids

Nr.
p.
k.

Autoceļa
grupa

37.

B

Pielikums Nr. 3
Naukšēnu novada domes 14.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.6/2012
„Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Naukšēnu novadā”
Naukšēnu novada Ķoņu pagasta ceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm ikdienas uzturēšanas
darbiem ziemas ( no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31.
oktobrim)
Nr
p.
k.
1.
2.

Autoceļa
grupa

B
B

Nosaukums

Alejas - Ķipi
Virši –
Eriņmuiža

Garums
(km)
1,880
0,200

Seguma veids

grants
melnais segums

Uzturēšanas
klase
ziemas
sezonā
D
B

Uzturēšana
s klase
vasaras
sezonā
D
B
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Turpinājums Pielikums Nr. 3
Nr
p.
k.

Autoceļa
grupa

Nosaukums

B
C

3,554
6,254
2,380
1,700

melnais segums –
1,35 km, grants –
3,26
grants
grants
Grants, bez seguma
grants

Uzturēšana
s klase
vasaras
sezonā
B
C

D
D
D
D

D
D
D
D

3,387

grants

D

D

1,150
1,800
1,695
0,977
1,207
0,406
2,334

grants
bez seguma
grants
bez seguma
grants
grants
grants

D
D
B
D
D
D
D

D
D
B
D
D
D
D

1,578

grants

D

D

0,784
0.635

grants
bez seguma

D
D

D
D

0,617
0,682

D
D

D
D

D
D

D
D

1,542
0,620

bez seguma
Bez seguma – 0,34
km, grants segums
– 0,34km
grants
Bez seguma – 0,41
km, grants segums
– 0,24km
grants
grants

C
D

C
D

0,290
0,220

grants
grants, šķembu

D
D

D
D

0,260
0,230

grants
bez seguma

D
D

D
D

Garums
(km)

3.

A

Mūļas –Ķipi –
Naukšēni

4,610

4.
5.
6.
7.

A
A

8.

A

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

B
A
A
A
A
A
A

16.

A

17.
18.

B
C

19.
20.

C
B

Miglas – SCO
Tīlikas – Kalves
Vigaļi - Bēkas
Kaktiņi Lejaskabuļi
Andžiņas –
Ežiņas
Avotiņi –Bērziņi
Ļepas – Vanagi
Dirlas – Dīķeri
Dīķeri – Ļepas
Druvas – Ķonī
Teimas – Kociņi
Rūjiena –
Stacija
Vecā skola Dzirnavas
Ciņi – Vilnīši
Bērtuļi – Paipuži
Klintis – Renči
Straumēni –
Polbrenči

21.
22.

A
C

Avoti – Oši
Unguriņi –
Eglaines

0,504
0,650

23.
24.

B
A

25.
26.

C
C

27.
28.

C
C

Kociņi – Dīķeri
Rūjiena Teterīši
Kaktiņi - Jekši
Viadukts Vecrūjas
Ķuži - Teimas
Eglaines Laņģezers
KOPĀ
t.sk. B klases
C klases
D klases

B

Seguma veids

Uzturēšanas
klase
ziemas
sezonā

42,14
3,24
4,80
34,09
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ZAAO aicina iedzīvotājus
iesaistīties atkritumu
apsaimniekošanas vēstures
apkopošanā

S

IA „ZAAO” (ZAAO), tuvojoties
uzņēmuma 15tajai gadadienai, apkopos
dažādus vizuālos materiālus par atkritumu apsaimniekošanas vēsturi savā darbības reģionā, un aicina arī iedzīvotājus
aktīvi iesaistīties šajā procesā - dalīties
ar fotogrāfijām, pierakstiem vai citiem
uzskates materiāliem, kuros būtu redzams, kā gadu gaitā attīstījusies atkritumu joma. Īpaši tiek gaidītas vēsturiskas, pēckara laikā uzņemtas fotogrāfijas,
kā arī vizuālie materiāli par atkritumu
tēmu līdz pat 90-tajiem gadiem. Fotogrāfijās var būt attēloti gan dažādi ielu
skati, sētnieku darbs, sakoptas un nesakoptas teritorijas vai ēkas, atkritumu
savākšanas auto, konteineri vai izgāztuves, kā arī tie var būt dažādi avīžu raksti
par šīm tēmām.
Iegūto informāciju uzņēmums iecerējis apkopot vienuviet, un rudenī, kad
ZAAO atzīmēs15 gadu jubileju, veidot
izstādi par atkritumu apsaimniekošanas
nozares vēsturi un attīstību – gan no
dažādām fotogrāfijām, gan neparastiem,
seniem atkritumos nonākušiem priekšmetiem un citiem pieejamajiem resursiem. Materiālus iedzīvotāji aicināti sūtīt
gan elektroniski uz zaao@zaao.lv, gan
pa pastu – Rīgas iela 32, Valmiera, LV4201 vai nogādāt personīgi uz jebkuru
no ZAAO birojiem – tie atrodas Valmierā, Rīgas ielā 32; Cēsīs, Kr. Valdemāra
ielā 13; Limbažos, Pasta ielā 3; Saulkrastos, Rīgas ielā 96a; Balvos, Ezera ielā 3.
Visus iesūtītos materiālus būs iespējams
saņemt arī atpakaļ.

Fakti par uzņēmumu –
SIA „ZAAO” pirmsākumi meklējami
1998.gadā, kad Latvijas atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas ieviešanas
ietvaros darbu uzsāka projekts „500-”,
kas paredzēja būtiskas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas jomā. Kā pilotprojekta teritorija tika izvēlēts Ziemeļvidzemes reģions. Pilotprojekta mērķi bija
likvidēt esošās legālās un nelegālās 104
izgāztuves reģionā, izveidot jaunu, mūsdienīgu cieto sadzīves atkritumu poligonu, kā arī ieviest atkritumu savākšanas
– apsaimniekošanas sistēmu. Sākotnēji
pirms 15 gadiem Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizāciju
dibināja četru Vidzemes rajonu pašvaldības (Valmieras, Cēsu, Limbažu, Valkas). Šobrīd uzņēmuma īpašnieces ir 28
pašvaldības. ◊
Lija Ozoliņa,
SIA ZAAO
sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekta “Lady Cafe” dalībnieces
iepazīst itāļu kultūru

P

rojekta „Lady Cafe” ietvaros,
Naukšēnu kultūras namā notiek dabīgās
kosmētikas gatavošanas apmācības un
zāļu sievas Līgas Reiteres lekcijas. Projekta mērķis ir motivēt sievietes apzināties savas spējas, savas pieredzes vērtību
plašākā sociālā kontekstā, apgūt jaunas
zināšanas un prasmes, iepazīt citu Eiropas valstu kultūras dažādību. Projektā
paredzēti pieredzes apmaiņas braucieni
projektu koordinatoriem uz projekta
dalībvalstīm. Tomēr atšķirībā no citām
valstīm, pieredzes apmaiņas braucienos
dodas arī iedzīvotāji.
Braucieni tiek izlozēti loterijā. Viena
no laimīgajām projekta dalībniecēm,
kura izlozēja pilno lozi bija Ķoņu skolas
skolotāja Inga Medne. „Kad devos uz
nodarbībām nezināju, ka būs šāda loterija. Protams, bija liels pārsteigums, ļoti
patīkamas sajūtas. Nodomāju, nu beidzot arī manā dzīvē kaut kas tāds notiek”, sajūtās dalās Inga.
„Itālijā bijām laikā, kad ienācās mandarīni un apelsīni. Tāpat kā pie mums
rudenī ienākas āboli, tā Itālijā bija mandarīnu ražas laiks. Vēlējāmies arī nogaršot, bet izrādījās, ka tie skaistākie ir tie
skābākie. Iespējams, ka nogaršojām dekoratīvos mandarīnus”, smejoties stāsta
Inga.
„Pārsteidza, ka itāļi velkā pārsvarā

melnu un tumšu apģērbu. Tāpat ļoti atšķirīgi ir ēšanas paradumi. Ja mēs cenšamies neēst vakarā pēc sešiem, tad itāļi
ēd kārtīgas vakariņas īsi pirms pusnakts.
Turklāt izvēlas lielas porcijas ar vairākiem ēdieniem, bet viņi nav apaļīgi.
Gards ir itāļu saldējums, tomēr
„Rūjienas saldējums” ir labāks”, nosaka
Inga.
Skolotāja Inga piedzīvojusi vilšanos
par tīrību Itālijā. “Nepatīkami pārsteidza, ka ielas ir nesakoptas, atkritumi nav
aizvesti”, iespaidos dalās ceļotāja.
Projekta dalībnieces atzīst, ka bija
patīkami iepazīt citu valstu kultūru, bet
nekur neesot tik labi kā mājās – Latvijā.
“Esam pateicīgas projektu vadītājai Liegai Puķulaukai gan par ieguldīto darbu,
gan par iespēju doties uz Itāliju. No citām projekta dalībvalstīm bija tikai pašvaldību darbinieki, bet pie mums ir dota
iespēja ikvienam iepazīt citu valstu kultūru”, nosaka Inga.◊
Nora Kārkliņa

Projekta dalībnieces mielojas ar itāļu virtuves ēdieniem.
No kreisās Indra Jirgena, Valda Berkolde, Inga Medne un
Liega Puķulauka
Foto: no personīgā arhīva
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Skolai Ķoņos - 145 “Ķoņu skola ir mana skola”

“K

as tad jums nekaiš - pašiem
sava kultūras ministre,” šādus vārdus
no citiem var dzirdēt pēc lieliem sarīkojumiem Ķoņos. Jā, mums ir Maruta, arī
Marutēns - tā šo vārdu atvasina ķonieši,
vēršot uz tā nēsātāju visnotaļ labvēlīgu
skatījumu. Kā gan ne, - Ķoņu pagasta
vārds cieši saaudies ar Marutas dzīvi, jo
tautas nama vadītājas postenī 2013.gada
1.septembrī būs pavadīti tieši 40 gadi!
Lai nu modernā sabiedrība paģēr, ka
vairāk par 5 gadiem strādāt vienā darba
vietā ni un ni, Maruta ir pierādījusi - jā
un vēlreiz jā! Bet šoreiz stāsts nebūs tik
daudz par kultūras jomu Ķoņu pagastā,
bet gan par Marutas saistību ar Ķoņu
skolu. Tāpēc ka Maruta Krastiņa
(Peipiņa ) ir skolas absolvente, bijusi arī
skolotāja un pieder paaudzei, kura strādāja laikā, kad Ķoņu skola tautā tika
saukta par kadru kalvi. Bet visu pēc kārtas.
Cik cieši esi saistīta ar Ķoņu skolu?

Ļoti cieši. No brīža, kad mani ielika
2.klasē, līdz pat šim brīdim Ķoņu skola
ir mana skola.
Tātad pirmās klases Tev nemaz nav
bijis? Acīmredzot biji apdāvināta meitene.

Mācēju lasīt un rēķināt, to biju apguvusi mājās. Ar to tiešām nebija nekādu
grūtību. Trakumi sākās ar rakstīšanu.
Mājās burtiņus rakstīju ar zīmuli, bet
skolā katram uz sola stāvēja tintnīca ar
tinti un spalvaskāts. Nodarbošanās ar
rakstu darbiem bija bēdu ieleja, kas manus sākumskolas gadus krietni vien aptumšoja. Es ar jaunajiem rakstāmrīkiem
nepratu rīkoties, burtnīcas, rokas un
apģērbs bija vienos traipos. Citiem, protams uzjautrinoši, kad redzēja savu klasesbiedreni līdz ausīm nojaukušos ar
tinti. Man - jāvaldās, lai neraudātu. Otrs
grāvis bija krievu valoda, arī ar to no
sākuma gāja grūti. Klasesbiedri bija ieguvēji arī citā jomā - viņi jau veselu gadu
bija kopā, pieraduši pie skolas un prasībām, draudzējās, man tas viss bija jaunums. Vēlāk ar katru gadu mācības padevās arvien labāk. Nebiju no centīgajām, bet darīju vien, kas jādara, un uz
priekšu tiku labi.
Kuras skolotājas sauc par savējām?

Tās ir sākumskolas skolotāja Mirdza
Landrāte, mana klases audzinātāja no
5.klases, latviešu valodas skolotāja Rasma Indriksone un matemātikas skolotāja Rasma Mērniece, fizikas skolotāja
Rita Brente, tāpat ķīmijas skolotāja Ernestīne Eisaka. Tā kā mācības man padevās labi un neinteresantu priekšmetu
man nebija, tad no visiem saviem skolotājiem dzīvei esmu ieguvusi nepieciešamās pamatzināšanas, kas man reizēm
noder vēl tagad.
Spilgti atceros savu 4.klases izlaidumu Rūjas upes krastā. Klases audzinātājai Mirdzai Landrātei bija liela, garšīga
torte. Visi kopā dziedājām, gājām rotaļās, un skolotāja Mērniece (toreiz pionieru vadītāja) spēlēja akordeonu. Skolotājas turpat pie upes organizēja arī vasaras nometni. Paši vārījām ēst, notika
interesanti pārgājieni – piemēram,
brauciens ar laivu pa Rūju uz Naukšēniem. Nometnē pašiem bija savs karogs,
ko kāds gribēja nozagt, tāpēc sargājām
arī pa naktīm. Tādas lietas jau iespiežas
prātā uz mūžu.
Kāda bija tava ikdiena skolas laikā?

Stundās mācījāmies, cienījām skolotājus, par viņiem neko sliktu nevaru neko pateikt. Un tas, ko iemācīja Indriksone latviešu valodā un literatūrā un Mērniece matemātikā, bija labs pamats visam turpmākam dzīves ceļam. Ne tikai
man.
Skolas laiks sakrīt ar bērnības laiku.
Visi bērni draiskojas. Man arī patika
skriet un klaigāt, kā bērni saka - dauzī-

ties. Daudz reižu sasitu savas brilles. Tā
kā dzīvoju internātā, brīvā laika mums
pārāk daudz nebija. Ziemā tūliņ pēc
stundām visi kāpa uz slēpēm, jo skola
tās katram bija sameklējusi. Zābaki gan
visādi, kādi nu kuram, tos pie slēpēm
pieturēja vai nu gumija, vai trosīte ap
zābaku. Bet skrējām, ka sniegi vien jūk.
Tad sekoja mācāmstundas. Vēlāk zālē
varēja spēlēt volejbolu. Manā laikā bija
drusku lielāka zāle, jo skatuvi varēja izjaukt un pa dēļiem atkal salikt, tā ikdienā iegūstot vairāk vietas. Tādēļ bieži
spēlēja volejbolu. Kur tad vēl diafilmu
skatīšanās un rotaļu vakari, oktobrēnu
un pionieru pasākumi, teātrīšu iestudēšana! Ikdiena bija diezgan labi noorganizēta. Es pa trešdienām lūdzu skolotājām,
ka gribu braukt mājās. Autobusi uz Vilandi kursēja, satiksme bija laba. Ja es
slikti uzvestos, droši vien nelaistu. Bet es
tiku, un nākamajā rītā kāpu pieturā pie
Ķoņu veikala un gāja pa Rūjas krastu uz
skolu. Pavasaros un rudeņos nobridos
slapja, jo upe pārplūda un ceļš vienā
ūdenī un dubļos. Bet atceros, ka 60. gadu sākumā skolēnu vecāki ar kolhoza
„Cīņa” tehnikas palīdzību sarīkoja talku
un kopīgiem spēkiem to ceļu gar upi salaboja.
Atceros, ka dažreiz vasaras mēnešos
skolas parkā (Dīķeru parkā) starp kokiem novilka balto ekrānu, un tur notika
brīvdabas kinoseansi. Tas bija notikums!
Es no Unguriņiem braucu ar riteni, lai
tikai tiktu uz kino.( Nedaudz no vēstures
– Ķoņu skolas parkā 1935.gada 13.,14.
augustā tika demonstrētas Ķoņos pirmās
skaņu lielfilmas „Tautas dēls” un
„Latvija brīva, daiļa un spēcīga”.)
Nosauc, lūdzu, savus klasesbiedrus,
ar kuriem pamatskolas gados kopā
mācījies, sportoji un teātri spēlēji!

Vizma Buile (Lūsīte), Jānis Builis,
Lidija Klepeca (Ripinska), Miervaldis
Ķeza, Vilnis Zolmanis, Daina Bezkorovaine(Cinīte), Rudīte Šmite (Purlaura),
Dainis Lapsa, Arvīds Kāsēns, Viktors
Krūmiņš un citi.
Kādas bija tavas gaitas pēc pamatskolas beigšanas?

Iestājos Rūjienas vidusskolā, bet saslimu ar sirds reimatismu, tādēļ mācības
turpināju neklātienē. Tajā laikā Rūjienas
vidusskolā darbojās Mazsalacas vidusskolas neklātienes nodaļa. To pabeidzu
un 1969.gadā iestājos Latvijas Universitātes Vēstures fakultātē. Bet interesantākais tas, ka jau 1968.gadā sāku strādāt
par apkopēju Ķoņu skolā un gadu vēlāk
jau mācīju vēsturi 4.-7.klasei un latviešu
valodu 6.klasei. Sākās manas darba gaitas.
Kādēļ izvēlējies vēstures studijas?
Un kā veicās vēstures skolotājas amatā?

Vēsture man vienmēr patikusi, tādēļ
izvēlējos to studēt. Bet, ja runā par skolotāja amatu skolā, tad jāteic, ka Ķoņos
vienmēr trūka kāda skolotāja, šoreiz vēstures. Tā bija sakritība. Man patika
darbs skolā: būt ar bērniem, mācīt,
skaidrot. Protams, ka stundām cītīgi
gatavojos, jo bija jābūt kaut dažus soļus
priekšā saviem skolēniem. Rakstīju
stundu plānus un no rītiem skolotāju
istabā, kopā ar citām skolotājam drebēju, vai pie manis uz stundu nāks vai nenāks. Direktore Mērniece un mācību
pārzine skolotāja Indriksone gāja gandrīz visu skolotāju stundās, un es, protams, nebiju izņēmums. Skatījās, kā māca, kā tiek galā ar saviem skolotājas pienākumiem. Tai laikā bērni bija diezgan
klausīgi. Ja nu neklausīja, bija jābrauc
uz mājām, jārunā ar vecākiem. Vēl tagad, kad skolotājas darbs sen aiz kalniem, man ir labas attiecības ar saviem
skolēniem Daci Zvirbuli, Zaigu Biržmani, Mudīti Brošu (Graudiņu), Uldi Pētersonu, Gunu Reliņu (Švēdi) un citiem.

Maruta kopā ar klasesbiedriem un audzinātāju Mirdzu Landrāti. Maruta
pirmajā rindā pa labi no audzinātājas.
Kuri tā laika jaunie skolotāji bija
tavi kolēģi? Ar ko atšķīrās jauno skolotāju ikdiena?

Skolā strādāju no 1968.gada līdz
1973.gadam. Tai laikā strādāja ļoti daudz
jauno: Māra Kovaļevska, kura tai laikā
precējās un kļuva Kleimane, Velta Cirča,
Māra Baldiņa, Lidija Klepeca, Ligita Roziņa, Miervaldis Ķeza un Līvija Ķeza,
Ingrīda Bērziņa, vēl citi. Mēs visi bijām
komjaunieši, mani ievēlēja par pirmorganizācijas sekretāri. Kolhoza un skolas
komjaunieši bija vienā organizācijā. Tai
laikā komjauniešu pasākumi bija svarīgi. Protams, notika sapulces, bet darījām
arī praktiskus darbus, piemēram, rīkojām akmens lasīšanas un siena gubošanas talkas. Par to kolhozs deva autobusu, ko braukt ekskursijās un uz teātriem.
Rīkojām balles. Toreiz katrai ballei vajadzēja būt tematiskai. Gatavojām koncertus, iestudējām skečus, dzejas montāžas.
Tautas namā bija nodibināts jauniešu
deju kolektīvs, un liela daļa arī skolas
jauniešu tur piedalījās. Es arī dejoju, bet
man vēl patika spēlēt teātri, tādēļ gāju
uz „Lāčplēšiem” (tagadējā Ķoņu muiža)
pie pensionētas skolotājas Valijas Pinkules, kura tolaik bija režisore, uz teātra
spēlēšanu. Braucām uzstāties pa apkārtējiem ciemiem. Atceros, ka skolā kādu
brīdi strādāja tāds skolotājs Ernests Baltiņš, kuru sarunājam, lai viņš mums skolas jauniešiem iemāca kādu ludziņu.
Viņš arī labprāt piekrita, un tā mēs skolas jaunieši - iestudējam nevienu
vien cēlienu un arī vairākus skečus, ar
kuriem kuplinājām ciema tautas nama
izbraukuma koncertus. Liela apjoma
lugas skolēniem iestudēja arī skolotāja
Rasma Indriksone.
Bet mēs bijām jauni, patika draudzēties. Komjauniešiem draudzības vakari
bija atļauti, un mēs meklējām sakarus ar
tuvākajiem kaimiņiem no Lilli
(Igaunija). Tā kā es dzīvoju pašā pierobežā, pazinu Lilli jauniešus, tad diezgan
kupli apmeklēta ciemošanās notika abās
pusēs. Par aktīvu darbu kolhoza „Cīņa”
komjaunatnes p/o tiku apbalvota ar
Latvijas ĻKJS Goda rakstu.
Vai tik sabiedriski aktīvam cilvēkam kā tev pietika laika arī privātajai
dzīvei?

Protams, bija arī privātā dzīve. Kad
sāku strādāt skolā, daudzas jaunās skolotājas draudzējas ar kolhoza puišiem,
kas strādāja kolhozā gan par mehanizatoriem, gan šoferiem. Protams, daļa šie
jaunieši aktīvi dejoja deju kolektīvā,
spēlēja teātri, vai arī iesaistījās dažādās
citās tā laika jauniešu kultūras un sporta
aktivitātēs kolhozā. Gan man, gan Mārai
(Kleimanei), gan Ingrīdai (Bērziņai)
draugi bija šoferi. Mums mācīja braukt
ar mašīnu. Tā es arī pamazām apguvu
braukšanas iemaņas un vēlāk ieguvu
autovadītāja tiesības. Vasaras vakaros
skolas sporta laukums bija pilns cilvē-

kiem - jauniešu vidū populārs bija volejbols, to prata gandrīz katrs. Man gan
tuvāka bija vieglatlētika. Tolaik startēju
Valmieras rajona sporta pasākumos ar
diezgan labiem rezultātiem.
Kad 1970.gadā apprecējos, tad nāca
klāt rūpes par ģimeni. 1970.gadā piedzima dēls Gintars, bet 1973.gadā Ingars.
Tai laikā dzīvojām mazajā, dzeltenajā
mājiņā pie skolas. Man daudz palīdzēja
skolas apkopēja Līga Sproģe. Pa brītiņam aizskrēja paskatīties, ko puikas dara. Līga tādēļ ir arī viena dēla krustmāte.
Kādēļ aizgāji no darba skolā?

Mana ģimene bija kļuvusi kuplāka,
četriem dzeltenajā mājiņā bija dikti šauri. Sagadījās, ka Zvirbule Velta gāja
prom no darba klubā. Tur vajadzēja vadītāju, solīja divistabu dzīvokli, kas mani iepriecināja visvairāk. Kluba darbu
nedaudz pazinu, jo mana mamma strādāja ciema padomē par sekretāri. Tā bija
viena ēka. Man tur palaikam bija jāskaita dzejoļi, palīdzēju tautas nama vadītājai rakstīt afišas, gatavot albums un arī
pati aktīvi iesaistījos ciema mākslinieciskajā pašdarbībā. Un tā es pieņēmu lēmumu aiziet no skolas. Pirmais pasākums, ko organizēju pēc aiziešanas no
skolas, bija Skolotāju diena 1973. gada
oktobrī vecajā Ķoņu tautas namā, kas
nodega 1974. gadā.
Aizejot no skolas, palika nepabeigtas
studijas Latvijas Valsts universitātes
Vēstures fakultātes 3.kursā, bet mīlestība un interese par vēsturi, par novadpētniecību man nav zudusi, un tāpēc neatlaidīgi cenšos izzināt, apkopot par mūsu
pagastu, par cilvēkiem visu, ko vēl var
izzināt no laikabiedru stāstījumiem, no
arhīva un citiem avotiem.
Bet arī pēc tam ar skolu joprojām
bija cieša saistība. Skolotāji visos laikos
atbalstījuši dažādu pasākumu rīkošanu.
Bērni nāca un joprojām nāk uz sporta un
atpūtas aktivitātēm. Kupli apmeklēts ir
„Drumlina bargais pieskāriens”, Ķoņu
kalna svētki. Ik pa laikam arī pašai patīk
tautas nama telpās iestudēt pa ludziņai
skolas bērniem. Šķiet, ka viņiem arī patīk.
Jā, Marutai bērni „līp” klāt, sauc par
Marutas tanti. Viņi vēl nezina, cik bagāts
cilvēks ir mūsu tautas nama vadītāja,
kura par galveno vērtību savā darbā uzskata pagasta cilvēku pazīšanu. Arī man
bija pārsteigums, kad, gatavojoties beidzamajam valsts svētku koncertam
„Mans novads - manas mājas”, Maruta
no galvas nosauca ap 300 Ķoņu māju
vārdu. Bet par to, ka viņā ir skolotājas
gars, liecina vēl viens fakts: ja 2.klasē
Ķoņu skolā tinte un spalvaskāts bija viņas pretinieki, tad kluba vadītājas amatā
tuša, REDIS un plakātu spalvas jau bija
kļuvuši Marutas sabiedrotie vēl ilgi
pirms datoru „ēras”. Tā, lūk!◊
Agrita Gruzdiņa
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Uvis Seņkāns saņem
Rotari kluba stipendiju
Janvāra nogalē, Naukšēnu novada vidusskolas 12.klases skolēns Uvis
Seņkāns svinīgā pasākumā saņēma Rotari kluba stipendiju.
„Bija patīkama sajūta apzināties, ka esmu ticis starp labākajiem. Tāpat
pasākumā bija iespēja satikt Rotari kluba biedrus - uzņēmējus un citus
nozīmīgus cilvēkus. Pasākums notika Valmierā restorānā Rātes vārti,
bija ļoti laba atmosfēra un palikušas patīkamas atmiņas par
piedzīvoto”, atklāj Uvis.
Foto: Jānis Bērtulis

Mūsējie uz Vidzemes Olimpiskā centra ledus

N

o decembra Vidzemes Olimpisko centra ledus halli pārņēma Vidzemes
skolu klašu komandas, kas katra aizvadīja trīs treniņus, gatavojoties skolu slidošanas sacensību „Ledus gladiatori” finālsacensībām.
Treniņu laikā skolēni atsvaidzināja
ne vien slidošanas prasmes, bet arī apguva šķēršļu elementus, kas jāveic finālsacensībās.
Arī mūsu piektie un sestie, sporta
skolotājas Ineses Gravas vadībā, piedalījās šajos treniņos. Paldies vecākiem par
materiālo atbalstu – katrs treniņš skolēniem izmaksāja 2 latus par slidu nomu.
Šajā sezonā „Ledus gladiatoru” komandu skaits salīdzinājumā ar pagājušo
gadu bija trīskāršojies. Konkurence ļoti
liela. Stafešu sacensības uz ledus notiek
jau otro gadu. Šogad arī mūsu skolas 5.
un 6.klases skolēni nolēma piedalīties
„Ledus gladiatoru” sacensībās. Nekāda
sacensību pieredze uzkrāta nebija.
15.februārī spraigas un aizraujošas
finālsacensības uzsāka 5. klases koman- diem, kā arī Valmieras pilsētas skolām.
Neskatoties uz to, ka laika apstākļi
finālsacensības
not ika skolas slidotavu neļauj uzturēt labā stāda. 5. klašu divīzijā kopumā startēja 26 6.klašu
voklī un izpaliek regulārie treniņi, piektkomandas no dažādiem Vidzemes nova- 20.februārī.

ie turējās varen braši. Devītais labākais
rezultāts ir labs sasniegums. Sports
piektajai klasei ir mīļākā stunda. Katrs
skolēns ir iesaistījies kādā no ārpusstundu sporta nodarbībām. Netrūkst ne izturības, ne cīņas spara. Bija jāslido visiem,
jo komandā jābūt 10 skolēniem un, ja vēl
divi ir saslimuši, tad katra dalībnieka
sniegums ir nozīmīgs. Labi, ka piektajā
klasē mācās četras meitenes – atbilstoši
sacensību noteikumiem. Uz rezervistu
soliņa nebija kam sēdēt.
Pēc sacensībām bija sagādāta neliela
izklaide – gumijlēcēju atrakcijas. Vēl
pirmdien tika pārrunāts, kā lēkuši un
krituši katrs no klases biedriem - Valdis
Vikmanis, Daniels Rudzītis, Jurģis Engers, Edijs Šulga, Kristaps Miņickis,
Laura Jundze, Santa Kozlova, Grieta
Pūce, Agnese Medne. Paldies Arnim
Grīnfeldam, kurš pašaizliedzīgi aizvietoja pēkšņi saslimušo Armandu. Secinājums viens – jāpiedalās arī nākošgad! ◊
Ingrīda Bērziņa,
5.klases audzinātāja
Foto: Jurģis Engers

Ķoņu skolā starp grāmatām un kupenām

F

ebruāris sākās ar skolas skatuves
runas konkursa uzvarētāju paziņošanu.
1.-4. klašu grupā 1.vietu ieguva Sanija
Biele (2.kl.), 2.vietu Jana Jasmīne Biržmane (4.kl.), 3.vietu Zane Lezdiņa
(2.kl.). 5.-9. kl. grupā 1.vieta Edgaram
Pugačovam(9.kl.), 2.vieta Rūdim Rūdolfam Linmeijeram(6.kl.), 3.vieta Lāsmai
Puškarevai.
Īpaši gaiša noskaņa skolā bija jūtama
Sveču nedēļā. Pirmsskolas bērni un 5./6.
klase rīkoja sveču izstādes, bet visi skolēni kopā noskatījās interesantu prezentāciju par sveču liešanu, sveces krāsas
nozīmi un ietekmi uz cilvēka dzīvi, kā arī

uzzināja par sveču saistību ar horoskopa
zīmēm.
„Kamēr vēl skolēnus no soliem ārā
nevilina pavasara saule un putnu balsis,
visi spēki jāvelta mācībām,”– tā Ķoņu
skolas direktores vietniece mācību darbā
Aija Ilga Ozola.
Februārī skolā norisinājās matemātikas nedēļa, kurā skolēni risināja olimpiādes uzdevumus, minēja mīklas un radoši izpaudās, darbojoties ar ģeometriskajām figūrām. Vēl skolā norisinājās
latviešu valodas olimpiāde 1.-4. klasēm
un 6., 7. klasei, skolas kombinētā olimpiāde 2. klasei, skolas olimpiāde krievu
valodā, sākumskolas olimpiāde matemā-

tikā 1.-4. klasēm.
Skolēni gatavojas savas zināšanas
parādīt arī ārpus skolas – starpnovadu
olimpiādē latviešu valodā un literatūrā
8. un 9. klasēm (Zeltīte Jonāne), starpnovadu olimpiādē angļu valodā 6. un 8.
klasēm (Rūdis Linmeijers, Krists Renāts
Mucenieks), kā arī matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm (Rūdis Rūdolfs Linmeijers, Krists Renāts Mucenieks) un matemātikas olimpiādē 4.klasei (Jana Jasmīne Biržmane).
Februārī pastiprināta uzmanība tiek
pievērsta arī mācību materiālu un dienasgrāmatu kārtībai.
11.februārī skolā uz nopietnu sarunu

5.-9. klašu skolēnus aicināja Vidzemes
reģiona pārvaldes Prevencijas grupas
vecākā inspektore Dace Jukāma.
Iestājoties slēpošanai nepiemērotam
laikam, skolēni varēja apgūt galda tenisa
māku, trenera, bijušā mūsu skolas sporta skolotāja Pētera Skorohodova vadībā.
Pateicoties skolēnu pašpārvaldes dalībnieku iniciatīvai, 14.februārī skolā
norisinājās ar dažādām aktivitātēm piepildīta aizrautīga Valentīndiena. Paldies
aktīvākajiem pasākuma organizatoriem
– Zeltītei Jonānei, Gunāram Krieviņam
un Rolandam Eksto!◊
Skolotāja Inga Medne

Talanti, sveces un ...

J

aunais semestris sācies ar dažādām aktivitātēm arī Naukšēnu novada
vidusskolā. Pie mums viesojās Ventiņu
stāstniece Līga Reitere. Darbu turpina
arī Vecāku klubiņš, janvārī ļaujoties austrumu garšu burvībai, tapa gardi suši.
Janvāra rosību skolā noslēdza Talantu vakars, kad ikviens skolnieks varēja
parādīt savu talantu. Vakara vadītāji
Laura un Kristers iepazīstināja ar skolēniem, kuri uzdrošinājās parādīt savu
talantu gan deju mākslā, gan dziedāt
prasmē, kā arī ļāva ielūkoties mākslas
pasaulē. 10.klases skolniece Laura Krastiņa rādīja savu talantu – zīmēšanu, ko
apguvusi pašmācības ceļā. Kā liels pār-

steigums skatītājiem un pārējiem dalībniekiem bija 8.klases skolnieka Renāta
Lapacinska un 10.klases skolnieka Riharda Meldera uzstāšanās. Puiši pirmo
reizi skolasbiedriem un skolotājiem atklāja savu talantu – ģitārspēli un dziedāšanu, aizkustinot visus klātesošos. Visi
5.klases skolēni dejoja ne tikai populāros
GangnamStyle deju soļus , bet arī sporta
vingrošanas elementus. Savukārt
6.klases zēni ierādīja Gopstyle deju soļus. Graciozās vēderdejotājas – Dace
Dālberga, Beatrise Mikuļonoka, Betija
Liene Zumente un Annija Lūse izpelnījās
skatītāju atzinības aplausus. Paldies visiem, kas uzdrīkstējās un piedalījās.
Kā jau katrā šovā arī Naukšēnu no-

vada vidusskolas Talantus vērtēja kompetenta žūrija – skolotāja Alekseja Solovjova vadībā un 10.klases skolnieki
Beāte Muceniece un Pauls Ratnieks. Savas balsis par sev tīkamāko Talantu varēja nodot arī skatītāji. Kopvērtējumā
par Naukšēnu novada vidusskolas
„Talants 2013 ” kļuva Renāts Lapacinskis un Rihards Melderis.
Februāris ir sveču un mīlestības mēnesis. Naukšēnu novada vidusskolā tas
iesākās ar Sveču dienu, kurā piedalījās
pirmskolas un sākumskolas skolēni. Pasākumā sākumskolas skolēnu koris caur
dziesmu aicināja uz sveču balli. Katra
klase zīmēja savu sveci, kā arī marmorēja. Kopā sanāca daudzas krāsainas sve-

ces un balle varēja sākties. Tā ballējoties
Sveču ballē, nemanot pienāca nākamie
svētki. 8.klase rosījās, lai skolā būtu Valentīndienas noskaņa un 14.februāra rītā
ikviens tika pie savas mazas sirsniņas.
Visas dienas garumā skanēja romantiskas dziesmas. Vakars noslēdzās ar
7.klases sarūpētu pārsteigumu – kino
vakaru.
Rosīšanās turpināsies, februāra beigās skolā norisināsies Dullais desmitnieks, bet 2.martā mūsu divpadsmitie
saņems žetonu.◊
Inga Gaile,
direktores vietniece audzināšanas darbā
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„ES VISU MŪŽU MĪLĒJUSI ESMU...”
/Ā. Elksne/

Vēl 2012. gada 20. novembrī, savā 88. dzimšanas
dienā, Anniņa Rūjienas senioru mājā, kā vienmēr smaidīga
un mīļa, sagaida ciemiņus. Spēka ir maz, bet viņa nesūdzas.
Taču saprot – slimība neatkāpsies...
Un 2013. gada 10. februāra nakts ir pēdējā Anniņas
mūžā. Dzīves gājums apstājās mīļam, sirsnīgam, ļoti, ļoti
labestīgam, gudram, darbīgam, pašaizliedzīgam, izpalīdzīgam, atsaucīgam cilvēkam – ilggadējai Naukšēnu vidusskolas skolotājai ANNAI
VIRSEI.
Cik bērnu mācījušies pie Anniņas, kuriem viņa bijusi pirmā skolotāja? Diez
vai Anniņa pati to varēja pateikt... Cik daudziem burtiņi, cipariņi mācīti, palīdzēts niķīgo līniju taisni novilkt... Daudzas meitenes pirmās iemaņas mājturībā
guvušas pie skolotājas Virsītes (tā viņu bērni mīļi sauca). Būdama kārtīga un precīza, Anniņa no meitenēm prasīja to pašu.
Neviens no skolēniem gan neatceras, kad skolotāja Virsīte būtu pacēlusi
balsi. Ap viņu vienmēr mājoja miers un labestība. Bet bijušie skolēni var pateikt,
ka skolotāja Virsīte viņus mīlēja un mācīja kļūt par labiem un godīgiem cilvēkiem.
Pagastā atceras, cik siltus vārdus Anniņa teica mazajiem naukšēniešiem
vārda došanas un bērnības svētkos. Daudz laba vēlēts jaunajiem viņu kāzu dienā.
Anniņas spēcīgais alts skanēja sieviešu ansamblī.
Skolotāja Virsīte mīlēja Naukšēnus, bet arvien ar lepnumu runāja par saviem dzimtajiem Sēļiem, tēva mājām un Latviju. Vēl 2011. gada jūlijā Anniņa no
Naukšēniem aizveda laukakmeni Latvijas Likteņdārzam Koknesē un cerēja, ka
sagaidīs to dienu, kad Likteņdārzs būs izveidots.
Anniņai patika ziedi. Tie „Ievkalnu” dārziņā viņu priecēja no agra pavasara
līdz vēlam rudenim. Daudz lasīja, un katrā grāmatā atrada ko labu un noderīgu,
ko arvien izrakstīja savā kladītē.
Un cilvēkus viņa mīlēja. Negodīgumu un melus necieta.
„Es visu mūžu mīlējusi esmu...” Šos vārdus dzejniece Ā. Elksne, droši vien,
rakstījusi arī par Anniņu, Annīti, skolotāju Virsīti.
Grūts, bet skaists mūžs ir noslēdzies. 16. februārī skolotāju Annu Virsi gulda zemes klēpī. Atvadu brīdis pie Naukšēnu vidusskolas, un tad pēdējais ceļš uz
Mazsalacas kapiem.
Anniņa parasti nesūdzējās par grūtībām, tikai bieži pieminēja savus mīļos
– vīru Zigfrīdu un dēlu Agri Mazsalacas kapu kalniņā. Lai mazinātu sāpes, viņa
sevi pašaizliedzīgi atdeva mazbērniem Karīnai un Tomam.
Daudzu naukšēniešu, Naukšēnu vidusskolas absolventu, skolotāju, radu,
draugu, kaimiņu pavadīta, Anniņa nu ir pie sava vīra un dēla.
Visskaistākie ziedi, mūzika, no sirds teikti atvadu vārdi, silti sveicieni no
tiem, kuri paši nevarēja ierasties... Un klusums. Mazsalacas kapsētā ir tāds klusums! Liekas – tā ar bijību un cieņu, bezgala saudzīgi aizver rētu zemes klēpī.
No mums uz mūžu aizgājusi Naukšēnu vidusskolas skolotāja Anna Virse.
Naukšēni zaudējuši brīnišķīgu cilvēku. ◊
2013. gada 16. februārī, Anniņas bēru dienā, par
viņu raksta Brigita Ceriņa

Rotaļu grupā Sveču pēcpusdiena

F

ebruāris ir Sveču mēnesis, kad
kopā ar bērniem varam gatavot dažādas
interesantas sveces.
Senie latvieši svinēja Svecaini jeb
Sveču dienu. Tas bija tik sen, kad cilvēki
vēl nepazina ne pulksteni, ne kalendāru,
ne elektrību. Toreiz laiku noteica pēc
saules, mēness un zvaigznēm. Vajadzēja
kaut kā iezīmēt ziemas vidu, tā radās
Sveču diena, kuru svinam 2. februārī.
Rotaļu grupas auklītes un bērni
31.janvāra pēcpusdienā aicināja uz kopīgu nodarbību vecākus, lai lietu sveces.
Jāsaka, ka pēcpusdiena izvērtās gana
interesanta, jo Kristera māmiņa dalījās
ar līdzi paņemtajiem materiāliem, kuros
var liet sveces. Tā mums tapa sveces
dažādos papīra rullīšos, olu iepakoju-

mos, konfekšu kārbiņās, formiņās, kur
vēl nesen tika gatavoti saldās konfektes
„Cukurgailīši”, par sveču formām tika
izmantotas arī piparkūku formiņas – tā
tapa sirsniņas, konusi, vilki, zaķi, olas
un citas sveces. Visi iekritām lielā azartā, nemaz nemanot, kā paskrien laiks un
aiz loga jau sāk krēslot.
Katrs bērns varēja mājās aiznest kopā ar vecākiem pagatavotās sveces, lai
jau 2.februāra rītā, kurš šogad iekrita
brīvdienā, savu svecīti varētu aizdedzināt un priecāties par gaišo un silto liesmiņu. Domāju, ka šī liesmiņas katru
ģimeni sildīja vēl jo vairāk, jo tā taču
gatavota ar pašu bērnu mazajām rociņām!◊
Andra Vesere,
rotaļu grupas auklīte

Ziemas sporta
atpūtas diena Ķoņu pagastā

16.

februārī Ķoņu pagastmājā
notika Ziemas sporta atpūtas diena.
Spēlējam dažādas galda spēles—novusu
un dambreti. Mazākie apmeklētāji spēlēja Riču raču, būvēja piramīdas. Notika
mērķī mešana, skriešanas ar sniega
„pannām”. Šeit nebija īpaši uzvarētāji,

bet ieguvēji bija visi – kā nekā tā bija
sporta atpūtas diena – visi izklaidējās,
atpūtās no ikdienas steigas un izmēģināja savas spējas dažādās sporta spēlēs.◊
Maruta Krastiņa

Mūsu novadnieks, dzejnieks
Kārlis Kalnietis

E

si
sveicināts
mūsu
novadniek,
dzejniek Kārli Kalnieti, savā dzimšanas dienā!
Piedzimi
Tu
1 9 1 9 . g a d a
15.februārī
Ķoņu
pagasta Unguriņos
mežstrādnieka ģimenē. Jūs ģimenē bijāt astoņi bērni, Tu
biji septītais. Te pagāja vieni no Taviem
skaistākajiem gadiem – te Tu uzsāki
skolas gaitas Ķoņu pagasta Ausekļu pamatskolā, te Tu uzrakstīji savus pirmos
dzejoļus. Tas nebija viegls laiks, bija
grūti jāstrādā, jāpalīdz vecākiem. Un
Tavi vecāki arī centās, lai varētu savus
bērnus izskolot un dot tiem iespēju iegūt
labu izglītību.
Pēc Ķoņu pamatskolas beigšanas Tu,
Kārli, turpināji izglītību Rūjienas draudzes skolā. Tava bērnība un jaunība bija
Tavs laiks Ķoņu pagasta Unguriņos. Atnāca pirmā mīlestība un tika rakstīti
pirmie veltījumi savai sapņu meitenei,
tapa pirmie dzejoļi Ķoņu pusei un dzimtajai skolai.
1940. gadā Tava ģimene pārceļas uz
dzīvi Rūjienā un savas mājas Ķoņu pagastā pārdod. Tās tiek nojauktas un uzceltas Ķoņu pagasta „Mālkalnos” un vēl
dažus gadus atpakaļ stāvēja tur tukšas
un neapsaimniekotas, taču tagad tās
vairs nav. Taču vietā, kur Tu dzīvoji Ķoņu pagastā vēl tagad jūt Tavu soļu pieskārienus, un šeit vēl joprojām zaļo Tavas ģimenes stādītie koki.
Tev, Kārli, nebija lemts piepildīt savus sapņus, jo 1940 gadā vasarā Latviju
okupēja krievu karaspēks. Sākās pirmās
lielās latviešu tautas deportācijas uz
Krieviju. Tās skāra arī Tevi. Tu tiki izsūtīts uz tālo Noriļsku, kur atradies izsūtījumā no 1941.-1954.gadam un nometinājumā Karagandas apgabalā no 1955.
gada.
Tas grūts posms Tavā dzīvē – pārcilvēciskās mocības, smags darbs, pazemošana, taču visgrūtāk Tev bija pārdzīvot
ilgas pēc dzimtenes, pēc savām mājām.
Šeit Tu saraksti daudz dzejoļus, kuri
atspoguļo Tavu trimdas dzīvi. Šī dzeja
piesātināta ar Tavām trimdinieka emocijām un ilgām pēc dzimtenes. Taču dzejā nav jūtama padošanās, Tevī un Tavā
dzejā slēpās varens cīnītāja gars un cerība, ka sagrūs netaisnības tumšā vara un
beigsies šis ļaunais murgs un ne tikai
Tev, bet arī visai mūsu tautai.
Tikai 1956. gadā Tu atgriezies Rūjienā un visu savu turpmāko dzīvi dzīvoji
un strādāji Rūjienā. Tu biji gan santehniķis, gan grāmatvedis, apdrošināšanas
aģents. Un no 1979. gada Tu kļuvi par
pensionāru.

Tu biji vienkāršs cilvēks, ar gaišu
smaidu, atvērtu sirdi, tāds kurš ar gaismu spēja apliet ik dvēseli. Tev patika
dziedāt un Tu ilgus gadus dziedāji, kopā
ar savu sievu Austru Rūjienas korī, piedalījies Dziesmu svētkos Rīgā, izjuti
dziesmas patieso skaistumu un vareno
spēku. Un tāpēc jau droši vien tavā dzejā
tik daudz skaisti, cildinoši vārdi veltīti
dziesmai.
Tu, Kārli, nealki slavas un Tev nevajadzēja uzslavas un pagodinājuma, viss
ko gribēji teikt, tika izteikts dzejā, vai tā
bija mīlestība, vai tas bija naids pret
ļaundariem, kas pazemo citus, nodod
ienaidniekam brāli, sagrauj dzimtas māju un iznīcina visu.
Lasot Tavu dzeju, jūtam cik dārgi Tev
bija tuvākie cilvēki: māte, sieva, draugi,
cik ļoti Tu mīlēji dzīvi, savu zemi un cilvēkus.
Rūjiena ir Tava pilsēta, un jūtams cik
ļoti Tu lepojies ar savu pilsētu, priecājies
kā tā aug un attīstās, priecājies par Sējēja pieminekļa atjaunošanu Rūjienā un,
ka pār Latviju atkal sāka plīvot sarkanbaltsarkanais karogs. Bija cerība, ka nu
reiz sāksies mūsu tautai labāki laiki un
visi latviešu tautas iznīcinātāji un ienaidnieki saņems pelnīto sodu.
Un arī mēs, ķonieši, lepojamies ar
Tevi, ar Tavu dzeju, jo maz ir to dzejnieku, kuru dzejā tik ļoti jūtamas patiesas,
gaišas dzīves patiesības, nesamierināšanās ar ļaunumu, veselīga ironija un tik
daudz skaistu rindu saviem mīļajiem un
savai dzimtajai pusei.
Šodien jau ir palikuši maz cilvēku,
kas pazina Tevi vaigu vaigā, bet lielākā
daļa Tevi pazīst caur Tavu jauko, dzīves
piesātināto dzeju, caur dziesmām, kurām daudzi komponisti kā Žilinskis,
Amoliņš, Mednis, Siliņš un daudzi citi
izvēlējušies Tavus melodiskos dzejoļus.
Arī šogad, Tavā dzimšanas dienā,
savā mazajā pagasta zālē mēs - ķonieši
atcerējāmies Tevi, runājam Tavu jauko
dzeju un dziedājām dziesmas, kurām ir
Tavi vārdi. Rencēnu ansamblis „Rota”,
ciemojoties pie mums, Tev bija sagatavojis skaistu veltījumu dzimšanas dienā.
Ansambļa dalībnieks Jānis Timmermanis sakomponējis piecas skanīgas dziesmas ar Taviem vārdiem. Liels paldies
viņam par to!
Mēs mūžam paturēsim Tevi, Tavu
dzeju cieņā un godā!
Kārlis Kalnietis aizsaulē aizgāja
1992. gada 11.martā, viņš apglabāts
Rūjiena Bērtuļa kapos. Smelsimies atziņas dzīvei viņa dzejā un iesim ikdienā
dzīvei pretī ar smaidu un labu vārdu,
kā vēlējis dzejnieks, tad arī mūsu darbi
ar labu vārdu skanēs pasaulei.◊
Maruta Krastiņa

Tautas slēpojums “Naukšēni 2013”

F

ebruāra trešajā svētdienā, Naukšēnu stadions pulcēja vairāk kā piecdesmit slēpošanas entuziastus tautas slēpojumā „Naukšēni 2013”. Katrs dalībnieks, atbilstoši savām vēlmēm un spējām, varēja startēt meistarības klasē pa
vecuma grupām vai tautas klasē. Slēpošanas maršrutu garumi bija 3, 6 un 9
kilometri.
Slēpot prieka baudītāji bija pārstāvēti sākot no pašiem mazākajiem līdz 60+
vecuma grupai. Kuplā skaitā tautas slēpojumu pārstāvēja Mazsalacas puses
slēpotāji, bet neizpalika arī dalībnieki
no Rūjienas, Valmieras, Naukšēniem un

citiem pagastiem. Šogad īpaši aktīvi bija
sarosījušies skolas vecuma jaunieši. Pēc
slēpošanas sacensībām dalībnieki mielojās ar pīrāgiem un tēju. Īpašs prieks
bija par slēpošanai piemērotajiem laika
apstākļiem un sagatavoto trasi.
Sacensību dalībnieki, kuri savā vecuma grupā ieguva pirmās trīs vietas, dāvanā saņēma z/s „Bezdelīgas” sarūpēto
medu, lai būtu spēks un veselība. Sacensību rezultāti pieejami www.naukseni.lv
sadaļā sports.
Naukšēnu novada pašvaldība pateicas mežu īpašniekiem par iespēju izmantot slēpošanas trasi. ◊
Nora Kārkliņa
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Septītā ātrākā reakcija Latvijā
Š

osezon junioru kamaniņu braucējs
Imants Marcinkēvičs kopā ar komandas
biedru Kristenu Putinu sasniedza līdz
šim savu augstāko rezultātu kamaniņu
sportā, uzrādot piekto labāko rezultātu
Pasaules junioru čempionātā kamaniņu
sportā. Kopumā aizvadītā sezona vērtējama kā veiksmīga, jo divnieku ekipāža
Eiropas junioru čempionātā kamaniņu
sportā pirmajā posmā ierindojās 7.vietā,
bet Pasaules kausā 4.vietā. Līdz medaļām šoreiz pietrūka tikai sešas simtdaļas.
Naukšēnietis Imants atzīst, ka bērnībā nav varējis iedomāties, ka reiz kļūs
par kamaniņu braucēju. „Patiesībā domāju, ka kļūšu par policistu vai karavīru.
Šādu domu neesmu atmetis vēl aizvien,
bet patlaban mana ikdiena ir veltīta kamaniņu sportam”, atklāj Imants.
„Man nebija tādas īpašības, lai profesionāli varētu nodarboties ar vieglatlētiku. Četrpadsmit gadu vecumā, vēlējos
vienkārši pamēģināt kā ir nodarboties ar
kamaniņu sportu un man iepatikās. Par
fizisko sagatavotību esmu ļoti pateicīgs
sporta skolotājai Inesei Gravai. Skolotājas ieguldītais darbs vieglatlētikas treniņos, man deva ļoti būtisku pamatu, lai
profesionālajā sportā varētu nonākt tik
tālu”, pateicas sportists.
Sākotnēji
sportists
brauca
„vieniniekos”, bet vēlāk kopā ar treneri
tika nolemts braukt divnieku ekipāžā.
„Braukt „divniekos” ir nedaudz sarežģītāk, bet man patīk komandas darbs.
Abiem braucējiem jābūt sinhroniem,
brauciena laikā jāvēro kolēģa galvas un
plecu kustības, katram dotajam signālam ir izšķiroša nozīme. Kamaniņu sportā ir vajadzīga arī ļoti laba koordinācija
un reakcija. Varu palepoties, ka man ir
septītā labākā reakcija Latvijā. No kamaniņu sportistiem vēl ātrāka ir Jurim Šicam ”, atklāj Imants.
Līdz šim Imanta vienīgais pārinieks
ir bijis Kristens Putins. „Mēs esam kopā
skolā Murjāņos, kamanās, treniņos,
dzīvojam vienā istabā gan Murjāņos, gan
sacensībās viesnīcās, tādēļ kādreiz arī
sastrīdamies. Reiz vēlējos pat pamest
kamaniņu sportu, mūsu strīdu dēļ. Man
ir uzvārds, kuru reizēm ir grūti izrunāt
pat Latvijā. Sacensībās ārzemēs praktiski nekad manu uzvārdu neizrunā pareizi.
Bijuši arī gadījumi, kad to nemaz nenosauc, tādos gadījumos sauc tikai mana
kolēģa uzvārdu - Putins, ”, smaidot stāsta Imants. Abi puiši Latvijā ir vienīgie
juniori, kuri brauc divnieku ekipāžā.
Sportists atklāj, ka pirms starta neizjūt pārāk lielu satraukumu. „Man lielāks
uztraukums bija, kad skrēju 100 metrus
vieglatlētikā. Ļoti satrauca starta brīdis,
kad skaļi teica: „Uzmanību, gatavību...”
Kamaniņu sportā dod 45 sekundes, lai
dotos trasē un tas ir daudz mierīgāk”,
nosaka sportists.

Imants (trešais no labās) kopā ar citiem latviešu junioru kamaniņu braucējiem.
Imanta treneris Aivars Kalniņš (pirmais no kreisās).
Foto: no personīgā arhīva

Imants uzskata, ka sportā nav nedz
veiksmes, nedz sakritības, viss atkarīgs
no ieguldītā darba. „Protams, man uznāk noguruma brīži, bet ir jāsaņemas, jo
ejam uz mērķi - pēc iespējas labāku rezultātu. Amerikā ieguvām labāko starta
laiku pasaulē, šādi brīži dod pārliecību
par saviem spēkiem”, stāsta jaunietis.
Sportista ikdiena paralēli mācību
procesam aizrit divos treniņos, no kuriem viens ir ledus treniņš Siguldas kamaniņu trasē. Parasti vienā dienā notiek
trīs līdz četri braucieni. Imants atzīst, ka
citās valstīs, kur kamaniņu sports ir augstāk attīstīts, sportisti trasē pavada
daudz vairāk laika kā Latvijā. Gatavošanās sezonai notiek visu gadu - skrienot
krosu, peldot, cilājot svarus, vasarā notiek treniņnometnes.
Jaunajam sportistam vislabāk patīk
sacensības. Sportisti savstarpēji nav
konkurenti, tieši pretēji, arī ar citu valstu sportistiem tiek pārrunātas dažādas
nianses, lai varētu sasniegt augstāku
rezultātu.
Sportists nav izvairījies arī no kāda
kurioza. „Reiz pirms kamaniņu trases
starta vietas bija ļoti slidens. Nejauši
paslīdēju un palaidu kamanas, kuras
pašas nobrauca lejā pa trasi. Īsi pirms
tam trasē devās kamaniņu braucēja.
Man paveicās, kamanas un sportiste ne-

Uzstāda personīgos rekordus
Š osezon

vieglatlēts Alvis Čākurs
piedalījās sacensībās kaimiņvalstī Igaunijā Tartu, kur 60m skrējienā ieguva
3.vietu, bet lodes grūšanā 5.vietu. Savukārt sacensībās Valgā gan 60m barjerskrējienā, gan 60m skrējienā ieguva
2.vietu. 60m skrējienā Alvis uzstādīja
savu personīgo rekordu 7,45s.
Rīgas jaunatnes čempionātā vieglatlēts
ieguvu 2.vietu gan 60 m barjeru skrējienā, gan kārtslēkšanā.
Alvis startēja arī čempionātā daudzcīņās, bet gūtās traumas dēļ no sacensībām bija jāizstājas. Tomēr tas netraucēja sportistam uzstādīt personīgo rekordu

lodes grūšanā – 12,59m.
Latvijas čempionātā jauniešiem jaunietis izcīnīja 3. vietu 60m sprintā ar rezultātu 7,34s, kas ir sportista personīgais rekords.
Alvis kopā ar Valmieras Bērnu sporta
skolas komandu 4x200 m stafetē izcīnīja
1.vietu.
Kaut gan Alvis ieguvis godalgotas
vietas, viņš uzskata, ka sasniegtie rezultāti vēl ir vāji un viņš spēs sasniegt labākus.◊
Nora Kārkliņa

Imanta Marcinkēviča un
Kristena Putina sasniegumi
kamaniņu sportā:
Pasaules junioru čempionāts (2012,
ASV,Soltleiksitija) 5.vieta, komandu
stafetē 6.vieta.
Pirmās jaunatnes Ziemas Olimpiskās
spēles (2012, Austrija, Insbruka-Igls)
7.vieta
Pasaules junioru kausa posms (2013, Vācija,Vinterberga) 4.vieta
Eiropas junioru čempionāts (2013,Vācija,
Oberhofa)7.vieta
Jaunatnes sezonas kopvērtējumā 4.vieta
(2010)
Pasaules junioru čempionāts komandu
stafete (2010,Vācija, Oberhofa) 5.vieta
cieta, bet abas veica labus braucienus”,
nosmej Imants.
Jaunajam sportistam ir paveicies, jo
viņš līdz šim nav guvis būtiskas traumas.
Izņēmums ir gadījums, kad ietriecoties
trases malā, sportists no gūtā trieciena
zaudēja samaņu. Šajā reizē kamanas bija
pilnībā deformētas.
Kamaniņu braucēju saista ikviens
sporta veids. „Aizvadītajā vasarā piedalījos Valmieras vasaras līgas florbola turnīrā, bet nepārstāvēju Naukšēnu komandu. Man neviens nepiedāvāja iespēju

K

amaniņu braucēja Saiva Dambīte šogad pirmo sezonas daļu aizvadīja
pie Latvijas izlases un Pasaules kausa
(PK) posmos startēja pie sievietēm. Saiva startēja trīs trasēs, visveiksmīgāk Oberhovā, kur kvalificējās PK posmiem.
Eiropas čempionātā (EČ) naukšēniete
ieguva 17.vietu, bet Pasaules kausa posmā 24.vietu.
Saiva atklāj, ka treniņos veicies
daudz labāk kā sacensībās. „Braucot pie
sievietēm ir krietni lielāka morālā spriedze un cīņa. Kļūdījos dažās virāžas, bet
kopumā ar savu sniegumu esmu apmierināta. Biju viena no jaunākajām dalībniecēm un šādā veidā uzkrāju pieredzi”,
stāsta Saiva.
Otru sezonas pusi Saiva aizvadīja pie

spēlēt šajā komandā, citu gadu labprāt
vēlētos spēlēt Naukšēnu komandā”, nosaka Imants.
Kamaniņu sportists uz Naukšēniem
atbrauc katru nedēļu. „Pirms diviem ar
pus gadiem mūžībā aizgāja mana mamma. Mani vienīgie tuvinieki ir māsa un
vecmamma Alla Jansone, kura vēl aizvien strādā par skolotāju. Tāda vecmamma kā ir man, vēl jāpameklē”, lepni nosaka Imants. Sportists atklāj, ka vecmamma ir viņa balsts un par to ir ļoti
pateicīgs.
Sportists kautrīgi atklāj vēl kādu savu
talantu – klavierspēli. „Līdz 14 gadu vecumam mācījos mūzikas skolā. Man ļoti
patika spēlēt klavieres, bet nevarēju savienot mācības, sportu un klavieres, tādēļ nācās no kaut kā atteikties”, stāsta
Imants.
Imantam kā ikvienam sportistam
augstākais mērķis ir Olimpiskās spēles.
„Kamaniņu sportā brieduma gadi ir ap
trīsdesmit gadiem un tikai tad var sākt
runāt par pieredzi. Mēs ar kolēģi esam
nestabili braucēji, pilnīgi zaļi gurķi. Apzinos cik daudz darba vēl jāiegulda, lai
sasniegtu augstu rezultātu. Pagaidām vēl
nevēlos trenēties pie pieaugušajiem, jo
saredzu iespējas arī junioros”, nosaka
Imants. ◊
Nora Kārkliņa

junioriem, kur piedalījās EČ un ieguva
11.vietu. Aizvadītā sezona kamaniņu
braucējai pie junioriem bija pēdējā un
nākamajā sezonā Saiva startēs sieviešu
konkurencē, kur būs daudz lielāka spriedze un nepieciešama lielāka izturība.
Gatavošanās nākamai sezonai sāksies
jau maijā, turklāt Saiva šogad absolvēs
Murjāņu sporta ģimnāzijas 12.klasi.
Meitene vēlētos studēt augstskolā, bet
tikai ar noteikumu, lai būtu iespējams
savienot ar sportu. „Esmu ļoti pateicīga
visiem Murjāņu Sporta skolas treneriem, saviem tuviniekiem, krustmātei,
krustēvam un visiem, kas mani atbalsta.
Zinu, ka jūs turat par mani īkšķus”, pateicas Saiva.◊
Nora Kārkliņa
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Sveicam Naukšēnu novada
marta mēneša jubilārus!
Es iešu meklēt vijolītes,
es iešu meklēt vienīgās,
kas uzzied ziemas baltās pļavās
un mirdz kā Debess asaras.
Es iešu meklēt tās ko mīlu,
jau sen, no pašas bērnības,
kad lūkojos es zvaigžņu ziedos
un priecājos, cik skaisti tie.
Es iešu meklēt vijolītes,
es iešu meklēt vienīgās,
jo ticu, ka zem dziļā sniega
ir sirdi vēris pavasar's.
/Ināra Seņkāne (Ziemeļmeita)/

Pasākumi Naukšēnu novadā
Naukšēnos

Naukšēnu pagastā
Anna Kaļķe – 02.03.
Maiga Vārava – 02.03.
Viktors Tenters – 07.03.
Hildegarde Deičmane – 08.03.
Skaidrīte Boša – 14.03.
Vilnis Rostoks – 15.03.
Irēna Solovjova – 17.03.
Vilis Rasmanis – 21.03.
Velta Judze – 23.03.
Agita Bērzupe – 23.03.
Marta Lāce – 28.03. – 100 gadi

Ķoņu pagastā
Zelma Londe – 02.03.
Ausma Zverģe – 05.03.
Austra Kāsēna – 06.03.
Māra Kleimane – 12.03.
Reinis Solomecs – 14.03
Aivars Laizāns – 18.03.
Biruta Londe – 28.03.
Esta Alpeusa – 29.03.
Mamerts Romāns – 29.03.
Valentīna Alekse - 29.03.
Rita Brente – 30.03.
Andis Auniņš – 31.03.
Nadežda Matvējeva – 31.03.

2.martā plkst. 18.00 Naukšēnu kultūras namā Naukšēnu novada vidusskolas
12. klases Žetonavakars.
8.martā plkst. 20.00 Naukšēnu kultūras namā “... Dēļ Jums Daiļās”. Spēlē grupa “Sveķi”. Ieeja dāmām 1Ls, kungiem 2Ls.
8.martā Jauniešu centrā galda tenisa turnīrs jauniešiem un jaunietēm.
10.martā SKII "Naukšēni" galda tenisa turnīrs vīriešiem.
15.martā plkst.18.00 Naukšēnu kultūras namā Starpnovadu jauniešu
saiets 2013.
17.martā Jauniešu centrā novusa turnīrs jauniešiem un jaunietēm.
22.martā plkt.19.00 Naukšēnu kultūras namā Vara Vētras koncerts ,,Viena mirkļa dēļ...’’. Biļetes iepriekšpārdošanā Biļešu paradīzes
kasēs visā Latvijā, internetā www.bilesuparadize.lv un Naukšēnu kultūras namā. Iepriekšpārdošanā biļetes cena 3Ls un 4Ls, pirms koncerta 5Ls.
Pirms koncerta būs nopērkami Vara Vētras albumi „Viena mirkļa dēļ...” un
pirmais albums „Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt”, kuru ierakstos piedalījušies
Aivars Hermanis, Raimonds Macats, Vilnis Krieviņš, Andris Grunte un Ainis
Zavackis. Vara Vētras koncerttūres rīkotājs un albumu izdevējs ir „BILŽU BIROJS”.
25.martā plkst.16.00 pie Upuru piemiņas akmens ,,Mirklis atmiņām’’.
27.martā plkst. 18 .00 Naukšēnu kultūras namā Valmieras Baptistu draudzes
jauniešu muzikāls sveiciens un izrāde ,,Pazudušais dēls’’. Ieeja pret ziedojumiem.
30.martā plkst. 10.00 Naukšēnu balvu izcīņa volejbolā. Spēles notiks
Naukšēnu, Rūjienas un Kārķu sporta zālēs. Piedalās komandas no Latvijas un
Igaunijas. Aicināti visi līdzjutēji un skatītāji. Informācija: 29405822 (Jānis
Zuments).
30.martā plkst. 10.00 Naukšēnu novada vidusskolas šautuvē (pagrabstāvā)
sacensības šaušanā. Aicināti piedalīties dalībnieki sākot no 12 gadu vecuma. Informācija: 29480141 (Gatis Ceriņš).
31.martā plkst.14.00 Piksāru baznīcā Ziemeļlatvijas kameransambļa
"Livonia" Lieldienu koncerts.

Naukšēnu novada pašvaldība sveic novada iedzīvotājus “apaļās” un
“pusapaļās” jubilejās, sākot no 50 gadiem, pēc 80 gadiem katru gadu.

Ķoņos

Konkurss
“Naukšēnu Novada Vēstis”
lasītājiem

J

anvāra mēneša konkursa atbildes:
1.Naukšēnu novada upes - Rūja, Seda,
Pestava, Acupīte, Oļa, Gulbene, Ķire, Juldurga, Raudava, Maratas upe, Supučupīte, Maiļupīte, Āžupīte, Lungas upīte, Ringa, Rausele, Spriņģupīte, Kārklupīte, Beigotupīte, Kluģupīte.
2. 2012.gada decembrī uz Ziemassvētku tirdziņu Vācijā Giterslo apgabalā
Naukšēnu novada adītājas nosūtīja 62
zeķu un cimdu pārus.
3. 2012.gada 6.septembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedza Naukšēnu novada ģerboni.
Februāra mēneša domes sēdē deputāti
izlozēja trīs konkursa dalībniekus, kuri
saņem balvas. Maģisko krūzi ar Naukšēnu novada simboliku saņem Lidija Valmiera. Savukārt sienas kalendāru ar
Naukšēnu novada skatiem saņem Inga
Medne un Jānis Podiņš. Balvas var
saņemt Naukšēnu novada pašvaldībā pie
sekretāres. Paldies visiem konkursa dalībniekiem par aktivitāti! Savukārt visi
pārējie dalībnieki piedalās gada aktīvākā
un zinošākā lasītāja noskaidrošanā.

8.martā plkst. 21.00 Ķoņu pagastmājā Sieviešu dienai veltīts pasākums “Bez
sievietēm – nu nekādi!” Veltījums sievietēm - spēle „Laimīgais pāris”.
Ieeja 1 Ls.
17.martā plkst. 11.00 Ķoņu pagastmājā Stāstītāju konkurss. Plašāka informācija www.naukseni.lv un uz afišām.
1.aprīlī plkst. 11.00 Ķoņu pagastmājā Lieldienu svinēšana un koncerts
“Nāc nākdama, Liela diena!”.

Februāra mēneša konkursa jautājumi: 1.2012.gada 25.maijā Naukšēnu
novadā norisinājās starptautisks notikums, kas tas bija par notikumu
2.2012.gada vasarā Ķoņu pagasta pārvaldes vadītājs Didzis Kiresārs svinīgā
ceremonijā, pārgriežot lenti, atklāja kādu
objektu. Kas tas ir par objektu?
3.Kādā virzienā dodas satiksmes autobuss, kas no pieturas “Naukšēni” atiet
plkst. 19.22.
Šajā reizē konkursa balvas — krūzīte
ar “Naukšēnu Novada Vēstis” logo un divi
magnēti ar Naukšēnu novada skatiem.
Pareizās atbildes jāiesūta līdz 11.martam
plkst. 17.00, iesūtot elektroniski info@nauksni.lv vai pa pastu “Pagasta
nams” Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, Lv4244, kā arī personīgi nododot
pašvaldības sekretārei Gunai Reliņai. Pie
atbildēm klāt jāpievieno vārds, uzvārds
un telefona numurs. ◊

Naukšēnu Novada Vēstis
Reģistrācijas numurs 000740162

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

Naukšēnu novada dzimtsarakstu nodaļa no 01.03.2013. atsāk pakalpojumu
sniegšanu „Pagasta namā”, Naukšēnu pagastā. Civilstāvokļu aktu reģistrāciju veiks dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Guna Reliņa
tālr.64268288, 26534857
Naukšēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālists Kaspars Roķis
apmeklētājus pieņem: Naukšēnos pirmdienās 8.30 - 12.30 un otrdienās 8.30
- 16.30, Ķoņos katra mēneša ceturtajā trešdienā 8.30 - 16.30.

Nora Kārkliņa

Izdevumu sagatavoja
Naukšēnu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Nora Kārkliņa
Tel: 64250958; mob.tel: 29468727
e-pasts info@naukseni.lv
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»
Tirāža 1100

Pieminam mūžībā aizgājušos
Naukšēnu novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā
no 17.janvāra līdz 21.februārim reģistrēti mirušie:
Valentīna Alekse - 85 gadi
Anna Virse - 88 gadi
Malvīne Valujeva - 85 gadi
Modris Deičmanis - 72 gadi

Publikācijas var neatspoguļot Naukšēnu novada pašvaldības 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 uz
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.

