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Darbu uzsākušas specializētās darbnīcas Naukšēnos

N

oslēdzies Naukšēnu novada
pašvaldības projekts “Sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras
attīstība
Naukšēnu
novadā”,
kas
paredzēja Naukšēnos
izbūvēt un
labiekārtot vienstāvu ēku “Mazaldari”.
Apkures
sistēmu
nodrošina
siltumsūknis. Projekta izmaksas tiek
segtas no Eiropas reģionālā attīstības
fonda (ERAF), valsts budžeta, valsts
dotācijas un pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Kopējās projekta izmaksas ir
81 862,71 EUR, no kurā 66 146 EUR
ERAF, 836,13 EUR valsts budžeta
līdzekļi, 2894,08 EUR valsts budžeta
dotācija un 11 980,50 EUR pašvaldības
budžeta līdzekļi.
Pašvaldība jau pirms vairākiem kā 10
gadiem iegādājās akmens ēku, kura bija
cietusi ugunsgrēkā. Sākotnēji iegādātajai
ēkai uzlika jumtu un ielika logus, bet pēc
tam par projekta līdzekļiem izremontēja
iekštelpas, kuras piemērotas cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām. “Mazaldaros” ir
izveidotas divas telpas, kurās notiks
nodarbības, virtuve, kurā varēs apgūt
iemaņas ēstgatavošanā, kā arī sanitārais
mezgls.
Lai
nodrošinātu
specializēto
darbnīcu darbību, Sociālajam dienestam
ir pievienojušies divi darbinieki—sociālā
darbiniece Solveiga Troiņikova un
nodarbību vadītājs Armīns Seņkāns.
Sociālā dienesta vadītāja Aleksandra
Ločmele skaidro kāds ir specializēto
darbnīcu mērķis: “Deinstitucionalizācija
ir vērsta uz neatkarīgas dzīves
veicināšanu un sabiedrības radīto
šķēršļu
mazināšanu
cilvēku
ar
invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības
un iekļaušanas iespējām. Tā būs iespēja
turpmākos divus gadus astoņām
personām
ar
garīga
rakstura
traucējumiem
mēģināt
iekļauties
sabiedrībā. Mūsu galvenais mērķis ir
visiem kopā sniegt atbalstu un
iedrošināt cilvēkus ar invaliditāti.
Parādīt, ka viņu ieguldījums ir noderīgs
un vajadzīgs. Mēs plānojam piedalīties
ar no māla radītajiem darbiņiem
tirdziņos un veidot izstādes.”
Māla nodarbību vadītājs būs Armīns
Seņkāns.
Šim
mērķim
iegādāta
keramikas krāsns, glazēšanas kamera,
podnieka
virpa,
kā
arī
dažādi

Jaunie darbinieki—sociālā darbiniece
Solveiga Troiņikova un nodarbību vadītājs
Armīns Seņkāns uz Speciālizēto darbnīcu
sliekšņa “Mazaldaros”
instrumenti māla darbu veikšanai.
Pašvaldības vadītājs Jānis Zuments ir
gandarīts par atjaunoto senatnīgo
akmens ēku, kas veido Naukšēnu
vēsturisko centru, kā arī par sociālā
kompleksa paplašināšanos. ◊
Teksts un foto Nora Kārkliņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Šomēnes, savu 97. dzīves jubileju atzīmēja Naukšēnu novada vecākā
iedzīvotāja Olga Place. Sirmgalvi sumināt un laba vēlējumus teikt skaistajā
dienā bija ieradies domes priekšsēdētājs Jānis Zuments. Lai Olgas tantei
veselība, dzīvesprieks un tikpat optimistisks skatījums uz dzīvi!
Teksts un foto Nora Kārkliņa

Specializēto darbnīcu nodarbību vadītājs
Armīns Seņkāns demonstrē keramikas krāsni

Nākamās
«Naukšēnu Novada Vēstis»
26. februārī
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Naukšēnu novada domes 2020. gada 16. decembra
un 2021. gada 20. janvāra sēžu lēmumi
2020. gada 16. decembrī
• Apstiprināja saistošos noteikumus
“Naukšēnu novada pašvaldības pabalsts
ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19
izplatību.
• Apstiprināja
grozījumus
Naukšēnu
novada
pašvaldības
2020.gada budžetā.
• Nolēma slēgt līgumus ar Kocēnu
novada domi par Izglītības pārvaldes un
Būvvaldes funkciju deleģēšanu.
• Nolēma pagarināt līgumu ar
Rūjienas
novada
pašvaldību
par
finansējuma
piešķiršanu
kapu
apsaimniekošanai.
• Nolēma
izmaksāt
prēmijas
Naukšēnu novada pašvaldības un tās
struktūrvienību
darbiniekiem
par
2020.gada
rezultātiem,
nosakot
prēmijas maksimālo apmēru 250.- EUR.
• Nolēma atbalstīt nodibinājuma
“Fonds Sibīrijas bērni” realizējamos
projektus 2021.gadā.
• Nolēma
piešķirt
biedrībai
“Jaunatnes tehniskais sporta centrs
ERIŅI”
finansējumu
darbības
nodrošināšanai.
• Nolēma piešķirt finansējumu
biedrībai
“Latvijas
Automobiļu
federācija” licenču iegādei A.Odiņam
dalībai autokrosos un rallijkrosos.
• Piešķīra
biedrībai
“Rūjienas

senioru māja”1000.- EUR individuālo
aizsardzības līdzekļu iegādei Covid 19
infekcijas
ierobežošanai
Rūjienas
senioru mājā.
• Atļāva uzsākt zemes ierīcības
projekta
izsrrādi
nekustamajam
īpašumam Ķoņu pagasta “Maratmuiža”.
• Nolēma slēgt vienošanas par
īpašuma Naukšēnu pagasta “Mirķu kūts”
zemes nomas termiņa pagarinājumu.
 Nolēma pagarināt līgumus par
dzīvokļu īpašumu “Bangas”-4, “Bangas”6 un “Lapegles”-2 izīrēšanu.

2021. gada 20. janvārī
 Apstiprināja saistošos noteikumus
“Grozījumi
saistošajos
noteikumos
Nr.11/2015 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem
Naukšēnu
novadā’,
“Grozījums
saistošajos
noteikumos
Nr.16/2013 “Par materiālo atbalstu
Naukšēnu novada iedzīvotājiem” un
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības
ienākumu slieksni”.
 Apstiprināja domes priekšsēdētāja
rīkojumu “Par ēdināšanas izdevumu
kompensēšanu izglītojamiem ārkārtas
situācijas laikā”.
 Apstiprināja
mērķdotāciju
Naukšēnu
novada
vidusskolas
pedagoģiskā personāla darba samaksai.

 Ņemot vērā minimālās darba algas
palielināšanu valstī , apstiprināja
grozījumus
Naukšēnu
novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā un apstiprināja
domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un
deputātu darba samaksu.
 Piešķīra finansējumu 2000.- EUR
biedrībai “Sarma” biedrības darbības
nodrošināšanai,
ekskursijas
organizēšanai, pensionāru sveikšanai
apaļajās
jubilejās,
Ziemassvētku
paciņām un Ziemassvētku pasākuma
organizēšanai.
 Apstiprināja
Naukšēnu novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam.
 Aktualizēja
Naukšēnu
novada
Investīciju plānu .
 Nolēma
iesniegt
Valsts
kultūrkapitāla
fonda
izsludinātajā
projektu konkursā pieteikumu “Es
rakstu tev, lasītāj!”.
 Nolēma
uzsākt
jaunveidojamā
Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas
2022.-2038.gadam
un
Attīstības
programmas
2022.2028.gadam izstrādi.
 Apstiprināja SIA “ZAAO” sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksu
Naukšēnu
novada
administratīvajā
teritorijā, sākot no 01.01.2021. 20.47
EUR par 1 m3.

 Atļāva
norakstīt
autobusu
MERCEDES BENZ 0614, reģistrācijas
gads
1994.,
autobusu
nododot
utilizācijai.
 Nolēma
pagarināt līgumu par
dzīvokļa “Aldari”-6 izīrēšanu.
 Nolēma slēgt vienošanos par zemes
vienības Ķoņu pagasta “Teimas “ 0.23 ha
iznomāšanu papildus jau iznomātajai
platībai.
 Noteica dalītu nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi īpašumam Ķoņu
pagasta “Celtnieki”.
 Nolēma
sadalīt
pašvaldībai
piekritīgo zemes vienību “Dzelzceļš” 5
zemes vienībās.
 Atļāva
SIA
“Kunturi”
veikt
izbraukuma tirdzniecību Naukšēnu
pagastā - otrdienās un piektdienās.
 Anulēja deklarēto dzīvesvietu 3
personām.◊

Ar domes sēžu lēmumiem un
audioierakstiem var iepazīties
Naukšēnu novada pašvaldības
mājas lapā www.naukseni.lv

Nekustamā īpašuma nodoklis 2021. gadā

P

ašvaldība, saskaņā ar likumu
“Par nekustamā īpašuma nodokli”,
nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz
gadu, un tas tiek sadalīts četros
maksājumos. 2021.gadā Nekustamā
īpašuma nodoklim noteikti šādi
maksāšanas termiņi: 31.marts,
17.maijs,
16.augusts,
15.novembris. Maksājumu var veikt
gan pa daļām norādītajos termiņos, gan
arī avansa veidā, līdz pirmajam
maksājuma termiņam – 31.martam –
samaksājot visu summu.
Ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad
atbilstoši
likumam
par
termiņa
kavējumu maksātājam tiek aprēķināta
nokavējuma
nauda
no
laikā
nenomaksātā
pamatparāda
0,05
procenti par katru nokavēto dienu,
saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 29.pantu.
Lai
nerastos
problēmas
ar
maksājuma termiņa kavējumu, aicinu
nekavējoties sazināties ar pašvaldības
nekustamā īpašuma speciālistu Kasparu
Roķi,
t:64250956,
e-pasts
kaspars.rokis@naukseni.lv
,
ja
maksāšanas
paziņojumu
neesat
saņēmuši līdz 1.martam, vai arī esat
konstatējuši
neatbilstības
nodokļa
maksāšanas paziņojumā, piemēram, līdz
2021.gada
1.janvārim
mainījies
nekustamā īpašuma īpašnieks, bet
maksāšanas
paziņojums
nosūtīts
iepriekšējam īpašniekam.
Atgādinu,
ka
samaksāt
NĪN
iespējams
Latvijas
pastā,
bankā,
internetbankā,
kā
arī
portālos
www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv .
Abos portālos pieejama informācija par
banku kontiem NĪN samaksai, kā arī
nodokļa
maksātājam
automātiski
uzrādās visa nepieciešamā informācija
maksājuma
veikšanai.
Portālā

www.epakalpojumi.lv iespējams veikt maksātājs vai viņa pilnvarota persona
(ja par tādu paziņots pašvaldībai) līdz
kārtējā gada 15. februārim nav saņēmis
maksāšanas
paziņojumu,
nodokļa
maksātājam ir pienākums mēneša laikā
rakstiski par to informēt pašvaldību.
Valsts
zemes
dienesta
datu
publicēšanas un e-pakalpojumu portālā
kadastrs.lv ir pieejamas prognozētās
kadastrālās vērtības 2021.gadam, kuru
aprēķinam izmanto šobrīd spēkā esošo
kadastrālo vērtību bāzi, kas nozīmē, ka
2021.gadā kadastrālās vērtības pamatā
nemainīsies. Izmaiņas kadastrālajās
vērtībās iespējamas, ja, piemēram,
mainīta būves platība, reģistrēti jauni
zemes vienības apgrūtinājumi utt.
Kadastrālā vērtība var mainīties arī
samaksu arī par citas fiziskas vai lauku zemēm, kuru datus Kadastra
informācijas
sistēmā
reģistrē
juridiskas personas īpašumiem.
Pagaidām tiek saglabāta iespēja veikt pamatojoties uz informāciju, kas tiek
NĪN maksājumu arī Ķoņu pagasta saņemta no Valsts meža dienesta par
pārvaldē klātienē, bet jāievēro valstī meža zemes saimnieciskās darbības
noteiktie epidemioloģiskās drošības ierobežojumiem un mežaudzes vērtību
pasākumi un klātienes apmeklējumam, uz 2021.gada 1.janvāri. Atbilstoši
lai veiktu NĪN maksājumu, jāpiesakās Nekustamā īpašuma valsts kadastra
iepriekš piezvanot uz tālruni 64268489. likumam, Valsts zemes dienests ir
Aicinu nodokļu maksātājus izmantot izstrādājis jaunu kadastrālo vērtību bāzi
visiem
kadastra
objektiem
iespēju saņemt maksāšanas paziņojumu un
projektētās
kadastrālās
uz e-pasta adresi, atsūtot informāciju aprēķinājis
par
savu
e-pasta
adresi
uz vērtības, kuras stāsies spēkā 2022.gada
1.janvārī. Par nekustamā īpašuma
kaspars.rokis@naukseni.lv .
Nekustamā
īpašuma
nodokļa nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam
maksāšanas paziņojumi 2021.gadam, vēl joprojām nav nekādas skaidrības.
atbilstoši likumam „Par nekustamā Tāpat nav zināms, vai tiks mainītas
īpašuma nodokli” nodokļa maksātājam nekustamā īpašuma nodokļa likmes,
vērā
kadastrālās
vērtības
(vai tā pilnvarotai personai) tiks nosūtīti ņemot
līdz šī gada 15.februārim – uz deklarēto pieaugumu no 2022.gada 1.janvāra.
Nekustamā īpašuma nodokļu likmes,
dzīvesvietas adresi, norādīto e-pastu vai
pasta adresi. Ja nodokļa maksātājs nav salīdzinot ar 2020.gadu, Naukšēnu
deklarējis dzīvesvietu
normatīvajos novadā nemainās un gadā Naukšēnu
teritorijā
esošiem
aktos noteiktajā kārtībā un nav paziņojis novada
īpašumiem
nav
nodokļu administrācijai adresi, kurā nekustamajiem
viņš ir sasniedzams, maksāšanas paredzētas izmaiņas līdzšinējā nodokļu
paziņojums netiek nosūtīts. Ja nodokļa aprēķināšanas kārtībā, tas nozīmē, ka

būs spēkā līdz šim esošā NĪN
piemērošanas kārtība ar kuru var
iepazīties Naukšēnu novada pašvaldības
mājaslapā www.naukseni.lv. Lūgums arī
pārliecināties par Jūsu īpašuma stāvokli,
vai uz zemes nav būvju grausti, un
informēt
pašvaldību,
ja
Jums
piederošiem
objektiem
mainīts
lietošanas
veids
vai
izbeigta
saimnieciskā darbība.
Ja zemes īpašniekam ir pamatotas
pretenzijas par Lauku atbalsta dienesta
(LAD) zemes apsekošanas rezultātu par
lauksaimniecībā izmantojamo zemi
2020. gadā un pašvaldības veikto
papildaprēķinu,
attiecībā
uz
neapstrādāto
(nekopto)
lauksaimniecības zemi, lūgums informēt
pašvaldību un attiecīgi tiks sagatavots
pieprasījums LAD, apsekot šīs platības
atkārtoti.
Pašvaldība ir ieinteresēta, lai jebkurš
interesējošais, t.sk. problemātiskais
jautājums tiktu atrisināts pēc iespējas
ātrāk.
Jautājumus,
kas
saistīti
ar
nekustamā
īpašuma
nodokli
un
darbībām ar nekustamo īpašumu, lūdzu,
rakstīt
uz
e-pastu:
kaspars.rokis@naukseni.lv vai zvanīt pa
tālr. 64250956.◊
Kaspars Roķis
nekustamā īpašuma speciālists
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Pabalsts ārkārtējās situācijas sakarā ar Covid-19
izplatību Naukšēnu novadā

N

aukšēnu novada pašvaldība
piešķir pabalstu ārkārtējās situācijas
sakarā ar Covid- 19 izplatību tām
ģimenēm (personām), kuras dzīvesvietu
deklarējušas
Naukšēnu
novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Lai saņemtu krīzes pabalstu, pabalsta
pieprasītājs iesniedz Naukšēnu novada
Sociālajam dienestam iesniegumu un
krīzes
situāciju
apliecinošus
dokumentus.
Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika
posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā
situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un
vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās
situācijas beigām, ja persona no tās
gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati
saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas

pamatvajadzības, tā nesaņem valsts
dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam
no šādiem kritērijiem:
 ģimenei (personai) saistībā ar
ārkārtējo situāciju nav ienākumu
(persona
ir
piespiedu
bezalgas
atvaļinājumā, personai ir piešķirts
bezdarbnieka statuss, bet vēl nav
saņemts
bezdarbnieka
pabalsts,
pašnodarbinātas personas vai uz
uzņēmuma līguma, vai uz cita veida
līguma pamata nodarbinātas personas –
pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši
ienākumu avotu vai kurām atteikts
dīkstāves pabalsts, personas, kuras valstī
noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt
darba pienākumus), un tas dokumentāli
tiek apliecināts;
 ģimenei (personai) ir radušies

papildus izdevumi, ko tā pati nespēj
segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar
atgriešanos no COVID-19 skartajām
valstīm (piemēram, ienākumi un
uzkrājumi iztērēti papildus mājokļa īrei,
viesnīcai, transportam, u.c.), kas
dokumentāli tiek apliecināts;
 ģimene (persona) atrodas vai ir
atradusies karantīnā un tai nav iztikas
līdzekļu,
kas
dokumentāli
tiek
apliecināts.
Pabalsts krīzes situācijā vienai
personai (kura zaudējusi darbu) jeb
vienam ģimenes loceklim ir 80,00
euro (astoņdesmit euro 00 centi)
mēnesī nepārsniedzot triju mēnešu
periodu.
Personām, kurām tiek izmaksāts
pabalsts krīzes situācijā, papildus tiek

APSTIPRINĀTI
ar Naukšēnu novada domes
2020.gada 16.decembra sēdes lēmumu Nr.190
/ protokols Nr.17, 2.§/

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2020
Naukšēnu novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā
sakarā ar Covid-19 izplatību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta otro un ceturto daļu,
pārejas noteikumu 37. punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Naukšēnu novadā pašvaldības pabalstu
veidus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, pabalstu piešķiršanas un izmaksas
kārtību ģimenēm un personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par
pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Noteikumu mērķis ir sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušām Naukšēnu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām).
3. Pabalsti krīzes situācijā tiek izmaksāti no Naukšēnu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Lai saņemtu krīzes pabalstu, pabalsta pieprasītājs (turpmāk – pieprasītājs) iesniedz
dienestam iesniegumu un krīzes situāciju apliecinošus dokumentus.
5. Dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē pieprasītāju par pieņemto lēmumu, bet
atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņu
un kārtību.
6. Piešķirtais krīzes pabalsts tiek izmaksāts, ieskaitot to pieprasītāja norādītajā kredītiestādes
kontā.
II. PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ
7. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija
sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja
persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
7.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir piespiedu
bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts
bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas personas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida
līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu
vai kurām atteikts dīkstāves pabalsts, personas, kuras valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar
veikt darba pienākumus), un tas dokumentāli tiek apliecināts;
7.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties
pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm (piemēram, ienākumi un
uzkrājumi iztērēti papildus mājokļa īrei, viesnīcai, transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek
apliecināts;
7.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas
dokumentāli tiek apliecināts.
8. Pabalsts krīzes sitiuācijā vienai personai (kura zaudējusi darbu) jeb vienam ģimenes
loceklim ir 80,00 euro (astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī nepārsniedzot triju mēnešu periodu.
9. Personām, kurām tiek izmaksāts pabalsts krīzes situācijā, papildus tiek piešķirts 50,00 euro
(piecdesmit euro 00 centi) par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.
10. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem
kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Dienests, saņemot personas iesniegumu un
pierādošos dokumentus par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.
11. Dienests lēmumu par Pabalsts krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
krīzes situācijā pieņem piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai
nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.
III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
12. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Naukšēnu novada pašvaldības domē.
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanas
likums" 24. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs

J. Zuments

piešķirts 50,00 euro (piecdesmit euro
00 centi) par katru aprūpē esošu bērnu
līdz 18 gadu vecumam.
Ar
saistošiem
noteikumiem
Nr.7/2020
“Naukšēnu
novada
pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā
sakarā ar Covid-19 izplatību” var
iepazīties zemāk esošajā tekstā◊
Nora Kārkliņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Naukšēnu novada pašvaldības
2020.gada 16.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020
“Naukšēnu novada pašvaldības pabalsts
ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Šobrīd Naukšēnu novada pašvaldībā ir spēkā 16.12.2015.
saistošie noteikumi Nr. 11/2015 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Naukšēnu novadā”. Regulējums ir vispārīgs un šajā gadījumā nav
iespējams izvērtēt neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.
Šo regulējumu praktiski ir grūti piemērot atbalsta sniegšanai
ģimenēm (personām), kuras krīzes situācijā nonākušas valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ saistībā ar Covid-19 izplatību.
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu krīzes pabalsta piešķiršanu, ir
nepieciešams precīzi noteikt pabalsta apmēru vienai personai, kā
arī kritērijus pabalsta piešķiršanai.
Likumā „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
pārejas noteikumu 37. punkts, kas stājās spēkā 22.03.2020. nosaka,
ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar
Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās
situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura
ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības,
šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā,
kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai daļēji
kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā
nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām
izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei (personai)
izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro
mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. Tas nozīmē, ka
kopumā valsts līdzfinansēs līdz 120,00 euro vienai personai
mājsaimniecībā triju mēnešu periodā, t.i., ne vairāk kā 40 euro
mēnesī vienai personai. Papildus pabalstu 50 euro par katru aprūpē
esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam likumprojekta ieviešanu
nodrošinās 100 % valsts atbalstu pašvaldībām palīdzības sniegšanai
ārkārtējā situācijā ģimenēm (personām), tai skaitā audžuģimenēm
un aizbildņiem, kuras nonākušas krīzes situācijā, palielinot
izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 euro katram bērnam.
Izvērtējot minēto un ņemot vērā Labklājības ministrijas ieteikumus
"Par pabalsts krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar Covid-19",
secināts, ka, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, ir
nepieciešams pieņemt atsevišķus saistošajos noteikumus, nosakot
jaunu papildus palīdzības veidu novada ģimenēm (personām),
nosakot krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes
situācijā nonākušām ģimenēm (personām), sakarā ar ārkārtējo
situāciju valstī. Pabalsts krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā ir
viens no atbalsta veidiem Naukšēnu novada administratīvās
teritorijas pašvaldības iedzīvotājiem, kas ļaus nodrošināt
pamatvajadzības minētājā periodā.
Saistošo noteikumu “Naukšēnu novada pašvaldības pabalsts
ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” projekts paredz
noteikt krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā vienai personai jeb
vienam ģimenes loceklim piešķirot 80,00 euro mēnesī ņemot vērā
noteikumos noteiktos kritērijus, nosaka krīzes pabalsta piešķiršanas
kārtību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistība ar
Covid-19 izplatību.
Saistošie noteikumi ir spēkā laikā, kad valstī vai administratīvās
teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma
stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti
pārvietošanās ierobežojumi.
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3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uzpašvaldības budžetu
Izvērtējot šo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu līdz 2020.gada
1.decembrim no pašvaldības budžeta ir izmaksāti pabalsti 300,00 euro, no kuriem
80 euro ir saņemti no valsts budžeta.
Šobrīd nav iespējams paredzēt, cik Naukšēnu novada iedzīvotāju varētu vērsties
ar lūgumu piešķirt pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19. Tie būs
iedzīvotāji, kuri nesaņem valsts sniegto atbalstu (dīkstāves pabalstu) vai tas ir
nepietiekams pamatvajadzību nodrošināšanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Naukšēnu novada pašvaldības Sociālais
dienests. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un
uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi. Saistošie noteikumi tiks
publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošajiem
noteikumiem tiks publicēta Naukšēnu novada informatīvajā izdevumā “Naukšēnu
Novada Vēstis” un Naukšēnu novada pašvaldības mājaslapā www.naukseni.lv.
Saistošos noteikumus pašvaldība triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski
nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.
Domes priekšsēdētājs

J.Zuments

APSTIPRINĀTI
ar Naukšēnu novada domes
2021. gada 20.janvāra sēdes lēmumu Nr.4
/ protokols Nr.1, 4.§/

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2021
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 14. panta sesto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni.
2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 euro pirmajai
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām
mājsaimniecībā.
3. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.
4. Ar 2021. gada 1. janvāri zaudē spēku Naukšēnu novada pašvaldības domes
2015. gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr. 13 „Par maznodrošinātās ģimenes
(personas) statusa noteikšanu Naukšēnu novadā”.
Domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI
ar Naukšēnu novada domes
2021.gada 20.janvāra sēdes lēmumu Nr.3
/protokols Nr. 1, 3.§/

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2021
Grozījums 2013.gada 9.decembra saistošajos
noteikumos Nr.16/2013
“Par materiālo atbalstu Naukšēnu novada
iedzīvotājiem”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta 3.daļu
1. Izdarīt grozījumu Naukšēnu novada pašvaldības 2013.gada 9.decembra
saistošajos noteikumos Nr.16/2013 „Par materiālo atbalstu Naukšēnu novada
iedzīvotājiem”, izsakot 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Atbalstu 100 euro piešķir un izmaksā mirušā tuviniekiem vai personai, kura
veic mirušā apbedīšanu, ja mirušā deklarēta dzīvesvieta ir bijusi Naukšēnu
novadā.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Naukšēnu Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Naukšēnu novada pašvaldības 2021.gada 20.janvāra
saistošajiem noteikumiemNr. 2/2021 „Grozījums 2013.gada
9.decembra saistošajos noteikumos Nr.16/2013
„Par materiālo atbalstu Naukšēnu novada iedzīvotājiem”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Saistošo noteikumu projekts attiecas uz sociālo jomu. Saistošo noteikumu
mērķis ir atbalstīt pašvaldības iedzīvotājus noteiktās dzīves situācijās. Sakarā ar to
ir nepieciešams palielināt apbedīšanas pabalsta apmēru un attiecīgi precizēt
saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošajos noteikumos noteikti materiālā atbalsta veidi, kurus piešķir novada
iedzīvotājiem konkrētās dzīves situācijās, neizvērtējot viņu materiālos resursus un
viens no tiem ir atbalsts apbedīšanai. Šobrīd atbalsta apmērs ir 75,00 EUR kuru
izmaksā mirušā tuviniekiem vai personai, kura veic mirušā apbedīšanu. Atbalsts
tiek palielināts uz 100 euro.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Budžeta izdevumi saistībā ar šiem grozījumiem nedaudz palielināsies. Precīzu
kopējo noteikumu projekta ietekmi uz sociālo budžetu noteikt nevar.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.
Nav attiecināmas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Naukšēnu novada
pašvaldībā un Naukšēnu novada Sociālajā dienestā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti, ņemot vērā esošo/potenciālo pabalsta
saņēmēju loku novadā. Projekta
nepieciešamība apspriesta un atbalstīta
Naukšēnu novada pašvaldības domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejā un finanšu komitejā.
Domes priekšsēdētājs

J.Zuments

J.Zuments

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Naukšēnu novada pašvaldības domes 2021.gada 20.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2021
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada 24. novembrī pieņemto
likumu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" no 2021.
gada 1. janvāra tiek mainīta sociālās palīdzības sistēma. Likuma 33. pants nosaka
minimālo ienākumu slieksni sociālās palīdzības sniegšanai un katra pašvaldība ir
tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku
par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni 272
euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām
personām mājsaimniecībā.
No 2021. gada 1. janvāra kārtību, kādā mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu
nosaka Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.809 „Noteikumi
par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības
saņemšanu”, un norma, kas noteica pašvaldībai tiesības noteikt labvēlīgākus
nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu, zaudē
spēku.
Noteikumi paredz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni ar
01.01.2021. Par cik ar 01.01.2021. pašvaldība tiesīga noteikt tikai maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksni, paredzēts, ka noteikumi stājas spēkā
01.01.2021. un vienlaicīgi zaudēs spēku Naukšēnu novada domes 2015. gada
16.decembra saistošie noteikumi Nr. 13 „Par maznodrošinātās ģimenes (personas)
statusa noteikšanu Naukšēnu novadā”.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi paredz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni no
01.01.2021.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Noteikumi tiks īstenoti esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros, Sociālajam
dienestam piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.
Domes priekšsēdētājs

J.Zuments

SIA “VTU Valmiera” informē par izmaiņām maršrutu
autobusu kustības sarakstos no 2021.gada 25.janvāra
līdz 2021.gada 7.februārim (ieskaitot)

Slēgti reisi: no Rūjienas AO plkst. 06.05 Rūjiena-Naukšēni-Piksāri-Rūjiena
(pirmdienās), 06.30 Rūjiena-Naukšēni-Piksāri-Rūjiena (no otrdienas līdz
piektdienai), 06.35 Rūjiena-Arakste-Rūjiena, 06.50 Rūjiena-Arakste-Rūjiena
(trešdienās), 06.52 Rūjiena-Sēļi-Idus-Rūjiena (otrdienās, piektdienās), 08.00
Rūjiena-Naukšēnu
skola-Rūjiena,
08.10
Rūjiena-Ipiķu
skola-Rūjiena
(trešdienās), 13.00 Rūjiena-Ipiķu skola-Rūjiena (trešdienās), 14.28 RūjienaNaukšēnu skola-Rūjiena (piektdienās), 15.10 Rūjiena-Naukšēni-Piksāri-Rūjiena,
15.23 Rūjiena-Naukšēnu skola-Rūjiena (no pirmdienas līdz ceturtdienai), 16.00
Rūjiena-Arakste-Rūjiena.
Atjaunoti reisi: no Rūjienas AO 06.55 Rūjiena-Naukšēni-Piksāri-Rūjiena
(otrdienās, ceturtdienās), 07.30 Rūjiena-Naukšēnu skola-Rūjiena (pirmdienās,
trešdienās, piektdienās), 1435 Rūjiena-Naukšēni-Piksāri-Rūjiena (otrdienās,
ceturtdienās).
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Naukšēnu novada pašvaldības budžets 2021. gadam
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Naukšēnu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4/2021
“Naukšēnu novada pašvaldības budžets 2021.gadam”
Naukšēnu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja ziņojums
Naukšēnu novada pašvaldība atrodas
Latvijas ziemeļaustrumos, pierobežā ar
Igauniju. Naukšēnu novadu izveidoja
2009.gadā, apvienojoties Naukšēnu un
Ķoņu pagastiem. Pēc iedzīvotāju skaita
nelielajā pašvaldībā (piektā mazākā
Latvijā) ir labi ekonomiskie rādītāji,
piemēram teritorijas attīstības indekss,
bezdarba līmenis, vidējā alga u.c.
Novadā noris aktīva uzņēmējdarbība,
sakārtojas infrastruktūra un notiek
attīstība. Naukšēnu novada pašvaldība
aizņem 281 km2 lielu teritoriju.
Pašvaldībā
iedzīvotāju
skaits
nedaudz samazinās. 2020.gada 1.janvārī
savu dzīves vietu novadā deklarējuši
1802 iedzīvotāji, bet 2020.gada 1.jūlijā
1790 iedzīvotāji, saglabājot minimālu
samazinājuma tendenci iedzīvotāju
skaitā (1.attēls).
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP)
datiem, Naukšēnu novadā 33 % no
iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 25 līdz
49 gadiem (2.attēls).
Latvijā kopumā 2021.gadā salīdzinot
ar
situāciju
2020.gadā
turpinās
iedzīvotāju
skaita
samazināšanās.
2020.gada 1.jūlijā Latvijā dzīvoja
2076050 iedzīvotāju, kas ir par 7313
mazāk kā 2020.gada sākumā.
Naukšēnu novadā iedzīvotāju vidū
pastāv dzimuma sadalījums 49.9%
vīrieši un 50.1 % sievietes.
Naukšēnu novada pašvaldībai stabili
rādītāji ir nodarbinātībai. Reģistrētais
bezdarbs ir aptuveni 3,5%, kas ir
ievērojami labāk, kā vidēji Latvijā.
Lai
palīdzētu
bezdarbniekiem,
Naukšēnu novada pašvaldības sadarbībā
ar NVA Valmieras filiāli organizē aktīvo
nodarbinātības
pasākumu
“Algotie
pagaidu sabiedriskie darbi”, kura
ietvaros 2020.gadā tika nodarbināti 3
bezdarbnieki.
Naukšēnu
novada
pašvaldības
ilgtermiņa vīzija, attīstības prioritātes,
rīcības virzienu un sasniedzamie
rezultatīvie rādītāji noteikti ar domes
lēmumu
apstiprinātajos
attīstības
dokumentos:
Naukšēnu
novada
ilgtspējīgās
attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam,
Naukšēnu
novada
attīstības
programma 2019.-2025.gadam,
Naukšēnu
novada
teritorijas
plānojums 2013.-2025.gadam.
Naukšēnu novada stratēģiskā mērķa
sasniegšanai ir noteikti šādi prioritārie
pasākumi:
SABIEDRĪBA,
UZŅĒMĒJDARBĪBA, DZĪVES VIDE.
Prioritāte 1: SABIEDRĪBA – ar
dzīvi pašvaldībā apmierināti un saliedēti
novada iedzīvotāji.
Pašvaldības darbs tiek organizēts,
balstoties
uz
novada
iedzīvotāju
vajadzībām un vēlmēm, aktīvi veidojot
vienotu Naukšēnu novada kopienu.
Pašvaldība reizi trīs gados veic
iedzīvotāju aptauju un uztur regulāru
saziņu ar cilvēkiem caur mājas lapu,
sociālajiem
tīkliem,
pašvaldības
informatīvo izdevumu un tiekoties
klātienē. Ik gadu novadā notiek dažādi
kultūras, sporta un novadpētniecības
pasākumi, kas veicina iedzīvotāju
saliedētību un Naukšēnu novada
atpazīstamību.
Galvenie rīcības virzieni ilgtermiņa
prioritātes ietvaros:
•aktīvas pilsoniskās līdzdarbības
veicināšana;
•kultūrvēsturiskā
mantojuma
apzināšana, saglabāšana un attīstīšana;
•pašvaldības
darba
efektivitātes
paaugstināšana,

•pasākumi un aktivitātes, kas motivē
esošo iedzīvotāju skaita saglabāšanos un
jaunu iedzīvotāju piesaisti novadam.
Prioritāte 2: UZŅĒMĒJDARBĪBA
– agrārā vidē attīstīta lauksaimniecība,
apstrādes rūpniecība, vietēja līmeņa
pakalpojumi un tūrisms.
Naukšēnu novadā būtiskākā nozare ir
lauksaimniecība – veiksmīgi darbojas
virkne
uzņēmumu
un
zemnieku
saimniecību. Labā līmenī attīstīta vietēja
līmeņa apstrādes rūpniecība, kas
nodrošina papildus darba vietas.
Iedzīvotāji
labā
kvalitātē
saņem
nepieciešamos pamata pakalpojumus
Naukšēnu novada teritorijā (pārtikas
mazumtirdzniecība, sīkie remontdarbi,
sabiedriskā
ēdināšana
u.tml.).
Pašvaldība aktīvi strādā pie novada tēla
veidošanas un investīciju piesaistes,
veicinot
uzņēmēju
aktivitāti
un
iedzīvotāju skaita stabilizēšanos. Tiek
veidoti kopīgi uzņēmējdarbību veicinoši
projekti ar pašvaldībām Latvijā (tūrisma
koridors „Ziemeļu stīga” u.c.) un
Igaunijā.
Galvenie rīcības virzieni ilgtermiņa
prioritātes ietvaros:
sakārtotas
un
aktīvas
uzņēmējdarbības atbalsta vides izveide,
•atpazīstama un attīstību veicinoša
novada tēla veidošana,
•jauno tehnoloģiju izmantošanas
iespēju veicināšana,
•preču un pakalpojumu ar augstu
pievienoto vērtību attīstības veicināšana,
•Latvijas iestājas eirozonā iespēju un
priekšrocību izmantošana.
Prioritāte 2: DZĪVES VIDE–
ainaviskā dabas vidē nodrošinātas
cilvēku pamata vajadzības.
Naukšēnu novadā ir radīta visa veida
pamata
infrastruktūra,
kas
ļauj
pašvaldības
iedzīvotājiem
dzīvot
mūsdienu
prasībām
atbilstošos
mājokļos, baudīt kultūru un novada
teritorijā
esošās
dabas
vērtības,
nodarboties ar sportu, saņemt primāro
veselības aprūpi un citus pakalpojumus
labā kvalitātē.
Galvenie rīcības virzieni ilgtermiņa
prioritātes ietvaros:
•augstas
kvalitātes
vispārējās
infrastruktūras nodrošinājums,
•sociālās
infrastruktūras
un
pakalpojumu attīstība,
•informācijas
un
komunikāciju
tehnoloģiju attīstība,
•mobilitātes un ilgtspējīga transporta
iespēju nodrošināšana,
•veselīgas dzīves vides apstākļu un
pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas
iespēju nodrošināšana.
Pašvaldības
darbības
finansiālo
pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais
instruments pašvaldības autonomo
funkciju
izpildes
nodrošināšanai,
ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai,
kā
arī
teritorijas
ilgtermiņa attīstībai.
Naukšēnu
novada
pašvaldības
budžets 2021. gadam sastāv no
pamatbudžeta un ziedojumiem un
dāvinājumiem, ko veido attiecīgas
ieņēmumu
un
izdevumu
daļas.
Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru
intereses un centusies sabalansēt
pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai
nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai
svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām
2021. gadā ir noteikta sabiedriskās
infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja
nodrošināt
pašvaldības
finanšu
stabilitāti ilgtermiņā.
Skaitliskā informācija par budžeta
ieņēmumiem un izdevumiem un
budžeta
klasifikācijai
ir
norādīta

1.attēls Naukšēnu novada pašvaldības iedzīvotāju skaits pa gadiem

Datu avots: PMLP dati
2.attēls Naukšēnu novada pašvaldības iedzīvotāju
skaits par vecuma grupām

Datu avots: PMLP dati
3.attēls Naukšēnu novada pašvaldības
darbaspējīgo iedzīvotāju skaits
Naukšēnu novada domes saistošo kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai
noteikumu „Par Naukšēnu novada deleģēto valsts pārvaldes funkciju un
pašvaldības budžetu 2021.gadam” 1. un pārvaldes uzdevumu izpildi;
2.pielikumā.
Naukšēnu
novada
- nosaka pašvaldības institucionālo
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2021 struktūru;
“Naukšēnu novada pašvaldības budžets
- izstrādā un izpilda pašvaldības
2021.gadam” 1. un 2.pielikums atrodams budžetu.
www.naukseni.lv sadaļā Budžets.

Pašvaldības
lēmējvaras
struktūra.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību
nodrošina to ievēlēts pašvaldības
lēmējorgāns – dome.
Dome atbilstoši Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu
likumam sastāv no 9 deputātiem.
Dome:
- lemj par autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par

2021. gada janvāris (138)

6 NAUKŠĒNU NOVADA VĒSTIS
Pašvaldības
dome
atbilstoši
kompetencei ir atbildīga par pašvaldības
institūciju tiesisku darbību un finanšu
līdzekļu izlietojumu.
Lai nodrošinātu savu darbību un
izstrādātu
domes
lēmumprojektus,
dome no pašvaldības deputātiem ievēl:
finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā;
sociālo,
izglītības un kultūras
jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā.
Pašvaldības
administratīvā
struktūra.
Pašvaldības padotībā atbilstoši tās
apstiprinātajiem
nolikumiem
ir
izveidojusi
šādas
iestādes
un
struktūrvienības:
Naukšēnu
novada
pašvaldība
(administrācija):
Dzīvokļu un komunālā saimniecība;
Sociālais dienests;
Pašvaldības policija;
Naukšēnu pagasta bibliotēka;
Naukšēnu Cilvēkmuzejs;
Naukšēnu pagasta kultūras nams;
Ugunsdzēsības
un
glābšanas
dienests;
Naukšēnu novada vidusskola;
Ķoņu pagasta bibliotēka:
Naukšēnu novada jauniešu centrs.
Naukšēnu novada bāriņtiesa.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās
biedrībās
(nodibinājumos):
biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
biedrībā „No Salacas līdz Rūjai”;
biedrībā „Valmieras – Giterslo reģionu
sadarbībai”; biedrībā „Ziemeļvidzemes
ģeoparks”; biedrība “Vidzemes tūrisma
asociācija”.
Pašvaldība ir kapitāla daļu
turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
“ZAAO”,
SIA
(Naukšēnu
novada
pašvaldības līdzdalības apmērs:0.48%);
“Valmieras piens”, akciju sabiedrība
(Naukšēnu
novada
pašvaldības
līdzdalības
apmērs:0.03%);
“VTU
Valmiera”, sabiedrība ar ierobežotu
atbildību (Naukšēnu novada pašvaldības
līdzdalības apmērs: 4.04%);

IEŅĒMUMI

Naukšēnu novada pamatbudžeta
ieņēmumi 2021.gadam plānoti 2 184
718 EUR kopsummā un tos veido
nodokļu
ieņēmumi,
nenodokļu
ieņēmumi
(no
uzņēmējdarbības,
nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie
nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un
no
nodokļu
pamatparāda
kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti
(mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no
atsevišķām ministrijām un pašvaldībām
un paredzētas galvenokārt pedagogu
darba samaksai, kā arī ES fondu
finansēto projektu īstenošanai un
pašvaldību maksājumiem par izglītības
pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta naudas
atlikums uz 2021.gada 1.janvāri bija 858
070 EUR.
Nodokļu ieņēmumi
Vienu no lielākajām Naukšēnu
novada pašvaldības budžeta ieņēmumu
daļām, veido nodokļu ieņēmumi 47% no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem
(4.attēls).
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN)
prognoze ir 876 201 EUR, par 745 31
EUR mazāk, nekā 2020. gadā faktiski
saņemts.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
prognoze par zemi – 126 916 EUR, par
ēkām un inženierbūvēm – 29 569 EUR,
par mājokļiem –5 225 EUR.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi
2021.gadā tiek plānoti 3 200 EUR
apmērā.
Nenodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumus 23 621 EUR
apmērā 1% no kopējiem ieņēmumiem,
ko veido valsts un pašvaldības nodevas,
naudas sodi un sankcijas, kā arī
ieņēmumi no pašvaldību īpašumu
pārdošanas.
Transferti
Transfertu ieņēmumi, ko pašvaldība
saņem no valsts vai citu pašvaldību
budžetiem, 2020.gadā kopumā plānoti

926 036 EUR. Valsts budžeta transfertu
apjoms ir plānots, ņemot vērā nozaru
ministriju sniegto informāciju par
iespējamo
finansējuma
apmēru
2021.gadā, spēkā esošos normatīvos
aktus un noslēgtos līgumus par Eiropas
savienības struktūrfondu apguvi. Valsts
budžeta transfertu apjoms Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzfinansēto
projektu īstenošanai budžeta gada laikā
var tikt mainīts atbilstoši projektu
realizācijas gaitai.
Naukšēnu novada pašvaldība plānotā
valsts mērķdotācija 326 666 EUR, tai
skaitā:
Izglītības un zinātnes ministrijas
finansējums 230 896 EUR :
izglītības funkciju nodrošināšanai
(pirmsskolas
pedagogu,
vispārējās
izglītības pedagogu, interešu izglītības
pedagogu darba samaksai un sociālās
apdrošināšanas
obligātajiem
maksājumiem) plānoti 219 410 EUR;
finansējums
1.-4.klases skolēnu
ēdināšanai 7 100 EUR;
finansējums mācību grāmatu un
mācību līdzekļu iegādei Naukšēnu
novada vidusskolai 4 386 EUR.
Labklājības ministrijas finansējums 6
600 EUR:
asistenta pakalpojumu, personām ar
īpašām vajadzībām, nodrošināšanai
plānoti 5000 EUR;
bērnu uzturēšanai audžuģimenē 1
600 EUR.
Latvijas Nacionālā Kultūras centra
finansējums māksliniecisko kolektīvu
vadītāju darba samaksai un sociālās
apdrošināšanas
obligātajiem
maksājumiem 602 EUR.
Nodarbinātības valsts aģentūras 4
800 EUR finansējums:
projekta
“Algoti
pagaidu
sabiedriskie darbi” īstenošanai 3 300
EUR;
skolēnu
nodarbinātībai vasaras
mēnešos 1 500 EUR.
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības
ministrijas
finansējums
Vienotā klientu apkalpošanas centra
uzturēšanai 6 900 EUR.
Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem
un ielām 2021.gadā paredzēta 76 868
EUR apmērā.
Pašvaldība plāno saņemt par ES
struktūrfondu, citu finanšu instrumentu
un valsts budžeta finansējuma daļu
projektu īstenošanai 42 886 EUR, tai
skaitā:
Eiropas Sociālā fonda projekta
“Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumu pieejamības
uzlabošana
Naukšēnu
novada
iedzīvotājiem” finansēšanai 2 660 EUR;
Lauku atbalsta dienesta programma
"Atbalsts pienu, augļu un dārzeņu
piegādei skolēniem vispārējās izglītības
iestādēs" finansējums 3 600 EUR.
ERASMUS+ projekti: Nacionālais
lepnums Eiropas kontekstā, Kopā pret
kiberhuligānismu un Ar spēlēm pret
vardarbību un diskrimināciju 11 788
EUR apmērā.
Valsts
izglītības satura centra
finansējums 6 500 EUR Eiropas Sociālā
fonda projekta “Atbalsts izglītojamo
individuālo
kompetenču
attīstībai”
īstenošanai.
Eiropas Reģionālā attīstības fonda
projekts
Sociālo
pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
Naukšēnu
novadā 8 856 EUR.
Eiropas savienības fonda projektam
“Vidzeme iekļauj” 500 EUR.
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai projekta “”Aldaru” un
”Mazaldaru” pagalma labiekārtošana”
finansējums 4 500 EUR.
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai projekta “Koka soli Ķoņu
kalnā” finansējums 4482 EUR.
2021.gadā no Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda (PFIF) plānots
saņemt 440 961 EUR, par 44 297 EUR
mazāk, nekā 2020. gadā faktiski
saņemts.
Pašvaldību budžetu transferti 116
023 EUR no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem plānoti kā ieņēmumi no
citām pašvaldībām par savstarpējiem

Ieņēmumi – 2021.gada plāns

4.attēls Naukšēnu novada pašvaldības
plānotie ieņēmumi, procentos (%)

5.attēls Naukšēnu novada pašvaldības IIN ieņēmumi, EUR

6.attēls
Naukšēnu novada pašvaldības PFIF ieņēmumi, EUR

Izdevumi – 2021.gada plāns

7.attēls Naukšēnu novada pašvaldības izdevumi
funkcionālajās kategorijās, procentos (%)
norēķiniem par sniegtajiem izglītības
pakalpojumiem.
Maksas pakalpojumus un
citus pašu ieņēmumus 193 450 EUR
apmērā veido maksas par telpu un zemes
nomu, biļešu maksām, komunālajiem
pakalpojumiem, un citi ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem.

IZDEVUMI

Naukšēnu
novada
pašvaldības
pamatbudžeta
kopējie
izdevumi
2021.gadam plānoti 2 936 166 EUR
apmērā.
Budžetu izdevumu plāns sastādīts,
ievērojot pēctecības un ilgtermiņa
attīstības principu, izvērtējot iestāžu
pieprasījumus un sabalansējot tos ar
reālajām iespējām, lai pašvaldība spētu
nodrošināt tās funkciju izpildi, visu
iestāžu darbību un attīstību. Plāns

izstrādāts saskaņā ar 13.12.2005.
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 934
“Noteikumi par budžeta izdevumu
klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām
kategorijām” un 27. 12. 2005. Ministru
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kabineta
noteikumiem
Nr.1031
“Noteikumi par budžeta izdevumu
klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām”.
Naukšēnu
novada
pašvaldības
ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības
funkciju izpildes nodrošināšanai –
izdevumiem no budžeta finansētu
institūciju – vispārējiem valdības
dienestiem, sabiedriskai kārtībai un
drošībai, ekonomiskai darbībai, vides
aizsardzībai, teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai, veselībai, atpūtai un
kultūrai,
izglītībai
un
sociālai
aizsardzība, projektu finansēšanai un
citiem izdevumiem.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 354 993 EUR
apmērā un tie paredzēti pašvaldības
darbības
nodrošināšanai,
finanšu
vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
pašvaldības
administrācijai
un
struktūrvienību uzturēšanai 284 541
EUR;
deputātu atalgojumam 304 52 EUR
izdevumi
neparedzēti
gadījumi
(rezerves fonds) 40 000 EUR.

Sabiedriskā kārtība un
drošība

Izdevumi plānoti 50 904 EUR
apmērā Naukšēnu novada pašvaldības
policijas un ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta
darbības
nodrošināšanai.
Pašvaldības
policijai
nodrošinot
sabiedrisko kārtību un drošību novada
administratīvajā
teritorijā,
novērst
administratīvos un citus pārkāpumus,
nodrošinot
pastāvīgu
informācijas
pieņemšanu
no
iedzīvotājiem,
profilaktisko darbu ar nepilngadīgām
personām
un
izbraukumus
uz
pārkāpumu vietu. Paredzēts pilnveidot
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
telpas par 4 100 EUR.

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti
527 947 EUR
apmērā no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem.
Izdevumos iekļauti izdevumi sakaru
uzturēšanai starp dažādām valdības
struktūrām
un
uzņēmējdarbību
(sabiedriskās attiecības), būvvaldes
pakalpojumu
saņemšanas
nodrošināšana,
vispārējās
nodarbinātības jautājumu risināšanai
(darba aizsardzība un sabiedriski derīgo
darbu
organizēšana),
atbalsts
lauksaimnieku darbības aktivizēšanai,
siltuma un karstā ūdens ražošanai
Naukšēnu
ciemā,
autoceļu
un
pašvaldības autobusa uzturēšanai, t.sk.:
Gājēju
ietves
izbūvei
posmā
Naukšēnu
pagasta
“"StraumēniStadions” 9 652 EUR;
Naukšēnu ciema galvenās gājēju
ietves posmu labošana 5 000 EUR;
Pašvaldības ceļu un ielu būvju
reģistrācija Nekustama īpašumu valsts
kadastra
informācijas
sistēmā,
inventarizācija 21 000EUR;
Projekta
izstrāde
apvedceļam,
grantēto
ceļa
posmu
“ĶireJaunlambikas” asfaltēšanai 5 000 EUR;
Projekta izstrāde tilta pār Gulbenes
upi(ceļš Ķire-Alēni, 3,17km) pārbūvei 4
000 EUR
2021.gadā
plānots
pabeigt
būvniecību “Autoceļa Breidas-Zemgaļi
pārbūve 2.kārta” 101 628 EUR;
Melnā
seguma
atjaunošana
vienkārtas virsmas seguma apstrāde
autoceļam Mūļas-Ķipi-Naukšēni 10 000
EUR;
Pašvaldības
autoceļu
ikdienas
uzturēšanas izdevumiem 76 686 EUR;
Nodarbinātības valsts aģentūras
sadarbībā
organizē
aktīvo
nodarbinātības
pasākumu
“Algotie
pagaidu sabiedriskie darbi” un jauniešu
nodarbinātību
Naukšēnu
novada
pašvaldībā 7 652 EUR;
siltuma un karstā ūdens ražošanai
Naukšēnu ciemā uzturēšanai 189 112
EUR.
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PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021.gadā paredzēts
atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 60 269 EUR.

1.tabula Pašvaldības parādu saistības kārtējā saimnieciskajā gadā
Saistību apmērs

Mērķis

2021

2022

2023

2024

2025

KPFI Oglekļa dioksīda samazināšanai,
Naukšēnu vidusskolas siltināšana

turpmākajos
gados

11 467

11 150

11 123

11 096

11 068

92 974

Naukšēnu novada vidusskolas
nepabeigtās piebūves renovācija

14 402

14 367

14 199

14 331

14 297

137 263

EFLA projekts Autoceļa ĶireJaunlambikas un tilta pār Rūju pārbūve

4 760

4 749

4 737

4 726

4 714

54 520

ERAF projekts Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Naukšēnu pagastā

4 868

4 856

4 844

4 832

4 819

8 405

ERAF projekts Naukšēnu novada
pašvaldības administratīvās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

7 388

7 370

7 352

7 335

7 317

97 027

ELFLA projekts Autoceļa Mūļas-ĶipiNaukšēni pārbūve

4 081

4 071

4 061

0

0

0

ELFLA projekts Meliorācijas sistēmu
"Rausele" un "Eriņi-Maratas upīte"
atjaunošana

9 395

1 200

0

0

0

0

ELFLA projekts Autoceļa BreidasZemgaļi pārbūves 1.kārta

5 825

0

0

0

0

0

0

3 974

5 287

5 274

5 261

58 304

62 186

51 737

51 603

47 594

47 476

448 493

Autoceļa Breidas - Zemgaļi pārbūves
2.kārta
Kopā:

Pašvaldība paredz ņemt aizņēmumus no Valsts kases 53 647 EUR
projekta “Autoceļa Breidas-Zemgaļi pārbūve 2.kārta” realizācijai.
Vides aizsardzība

Ietver
izdevumus
atkritumu
savākšanai,
notekūdeņu
apsaimniekošanai, vides piesārņojuma
novēršanai un samazināšanai. Kopā
plānots izlietot vides aizsardzībai 47 208
EUR.

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti 319 100 EUR
apmērā, t.sk.:
46 823 EUR paredzēts izlietot
dzīvokļu uzturēšanai un remontiem;
48 114 EUR ūdensapgādes sistēmas
apgādes un darbības nodrošināšanai,
t.sk. atdzelžošanas staciju “Kalnkraujas”
Naukšēnu pagastā un “Eriņi” Ķoņu
pagastā rekonstrukcija.
30 000 EUR ielu apgaismojuma
projektēšanai
Naukšēnu
pagasta
Naukšēnu centrā un Ķoņu pagasta Eriņu
ciemā;
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai projekta “”Aldaru” un
”Mazaldaru” pagalma labiekārtošana”
realizācijai 17 284 EUR;
1 500 EUR finansējums ideju
projektiem “Mēs savam novadam”.

Veselībai

Izdevumi plānoti 19 878 EUR
apmērā. Budžetā plānotie līdzekļi
paredzēti Naukšēnu pagasta “Doktorāta”
ēkas uzturēšanai, kurā telpas nomā
ģimenes ārsta prakse, zobārstu prakses
un SIA “Naukšēnu aptieka”. Naukšēnu
novadā realizē Eiropas struktūrfondu
programmas
projektu
“Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumu pieejamības uzlabošana
Naukšēnu novada iedzīvotājiem”.

Atpūta, kultūra, sports
un reliģija

Izdevumi plānoti 245 547 EUR, t.sk.:

novada
sporta
un
kultūras
infrastruktūras
uzturēšanai
un
pasākumiem 142 121 EUR;
novada
bibliotēku
uzturēšanas
izdevumi 31 800 EUR;
Ķoņu
pagasta
kultūras
infrastruktūras uzturēšanai 26 754 EUR,
Naukšēnu Cilvēkmuzeja uzturēšanai
44 872 EUR

Izglītība

Izdevumi plānoti 1 086 667 EUR
apmērā. Plānotie izdevumi izglītībai
ietver
pedagogu
un
apkalpojošā
personāla
atalgojums,
materiālu,
inventāra iegāde un pakalpojumu
apmaksa skolas uzturēšanai un mācību
procesa nodrošināšanai, skolas ēku un
telpu uzturēšana un remonts, bērnu un
skolēnu
ēdināšana,
skolēnu
pārvadājumus,
izglītības
pārvaldes
funkciju nodrošināšanai, savstarpējie
norēķini ar citām pašvaldībām t.sk.:
16 000 EUR Naukšēnu vidusskolas
nepabeigtās piebūves projekta izstrāde;
10 000 EUR Naukšēnu vidusskola
internāta ēkas fasādes atjaunošana;
3 500 EUR Naukšēnu vidusskolas
ārā vingrošanas laukuma atjaunošana;
29 852 EUR Naukšēnu vidusskola
telpu remontiem un labiekārtošanai;
26
260
EUR
Datortehnikas
infrastruktūras optimizācija skolā;
3 600 EUR programma "Atbalsts
pienu, augļu un dārzeņu piegādei
skolēniem" īstenošana;
11 221 EUR projektu “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” realizācijai;
Naukšēnu novada vidusskola īsteno
Erasmus+ projektus 25 692 EUR
apmērā, t.sk.:
2 142 EUR projekts ERASMUS+
Nacionālais lepnums Eiropas kontekstā,
5 549 EUR projekts ERASMUS+
Kopā pret kiberhuligānismu,
18 001 EUR projekts ERASMUS+ Ar

spēlēm
pret
diskrimināciju.

vardarbību

un

Sociālā aizsardzība

Sociālā dienesta budžets plānots 283
922 EUR, t.sk., dažādu veidu pabalstiem
pēc
pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem.
Sociālā
dienesta
izdevumos ir iekļautas arī izmaksas par
asistenta
pakalpojumu
sniegšanu
personām ar invaliditāti un izdevumi
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem,
kuras pēc atskaites nodošanas atmaksā
Labklājības ministrija.
Naukšēnu novada pašvaldība sociālai
aizsardzībai
realizē
Eiropas
struktūrfondu programmas projektu
“Vidzeme iekļauj”, 2021.gadā paredzēts
finansējums 33 703 EUR.
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu
izdevumi plānoti 3 239 EUR atbilstoši
katra
ziedojuma
mērķim
skatīt
2.pielikumu.
Naukšēnu
novada

pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2021
“Naukšēnu novada pašvaldības budžets
2021.gadam”
2.pielikums
atrodams
www.naukseni.lv sadaļā Budžets.◊
Naukšēnu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Jānis Zuments

2021. gada janvāris (138)
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No 2021. gada 1. janvāra
sāk darboties vienotais nodokļu konts

. gada 1. janvārī
līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu
vietā visus Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) administrētos iekšzemes nodokļus
var maksāt vienā kontā, turklāt to var
izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma
uzdevumu. Tas ievērojami mazina
iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt nodokļu
maksājumu tam neatbilstošā kontā.
Līdz ar vienotā nodokļu konta
ieviešanu tiek vienkāršota nodokļu
nomaksas kārtība un mainīti vairāku
nodokļu
deklarāciju
iesniegšanas
termiņi:
 pārskati par aprēķināto izložu un
azartspēļu nodokli jāiesniedz līdz katra
mēneša 15. datumam;
 darba
devēja
ziņojums
un
pašnodarbinātas personas ziņojums

jāiesniedz
līdz
katra
mēneša
17. datumam;
 elektroenerģijas nodokļa deklarācija
jāiesniedz
līdz
katra
mēneša
20. datumam.
Visiem
VID
administrētajiem
regulāro
iekšzemes
nodokļu
maksājumiem noteikts viens gala
termiņš – 23. datums.
Līdz ar vienotā nodokļu konta
ieviešanu 2021. gadā mainās kārtība,
kādā veiktie maksājumi tiek novirzīti
saistību segšanai. Maksājot nodokļus
vienotajā nodokļu kontā, kopējā summa
automātiski tiek sadalīta un novirzīta
samaksai – atbilstoši tiem nodokļu
veidiem, kuru samaksas termiņš ir
iestājies. Vispirms tiek segtas senākās
saistības (FIFO princips). Līdz ar to
maksājuma uzdevuma mērķa laukā nav

nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus
un nodevas, kas iekļautas aprēķinātajā
summā. Lai maksājums segtu noteiktu
saistību, obligāti ir jānorāda tikai tādi
identifikatori, kas nav piešķirti saistībā
ar
nodokļu
samaksas
termiņa
pagarinājumu un labprātīgās nomaksas
grafiku.
Informāciju par to, kādi nodokļi no
vienotajā kontā iemaksātās summas ir
samaksāti un kādas ir nākotnes
saistības, varēs noskaidrot Elektroniskās
deklarēšanas sistēmā (EDS), kur būs
pieejama jauna sadaļa “Maksājumu un
nomaksas stāvoklis”.
Pārejas
posmā
2021.gadā
uz
līdzšinējiem kontiem kļūdaini veiktie
maksājumi tiks novirzīti uz vienoto
kontu un apstrādāti atbilstoši jaunajai
kārtībai.

Lai uzsāktu darbu ar vienoto kontu,
VID veic apjomīgus modernizācijas
darbus, līdz ar to var būt īslaicīgi
traucēta VID IS pieejamība.
Ar plašāku informācija par vienoto
nodokļu kontu varat iepazīties tīmekļa
vietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Vienotais
nodokļu konts”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
aicinām zvanīt uz VID konsultatīvo
tālruni 67120000 un izvēlēties tēmu
“Vienotais nodokļu konts”.◊
Valsts ieņēmumu dienesta
Sabiedrisko attiecību daļa

Gada nogales ražu apkopojot

A

r citādu svētku noskaņu katrs
savās mājās esam pavadījuši Veco un
sagaidījuši Jauno gadu, laiks skrien
nemanāmi un, skat!- jau janvāris iet uz
beigu pusi… Jāpaspēj vēl pateikt mīļu
paldies Rūķu novada dalībniekiem –
tika iesūtīti 45 foto un sirsnīgie stāsti vai
dzejoļi, bet daudzi darbi tika veidoti
lielākos vai mazākos kolektīvos, tāpēc
dalībnieku skaits bija krietni lielāks, vēl
jo vairāk tāpēc, ka tika novēroti vēl
daudzi rūķi sētās un ceļmalās, kuru
bildes netika atsūtītas, bet arī tie veidoja
Rūķu novadu. Laikam jau šī Rūķu
novada kopā būšana bija ne tikai
ģeogrāfiska atrašanās vieta, bet vienota
ideja, jo foto un rakstu darbi tika iesūtīti
arī no blakus novadiem, paldies katram,
kurš darīja līksmākas sirdis apkārtējiem!
Katram no iesūtītajiem darbu autoriem
tika arī izlozēta lielāka vai mazāka
dāvaniņa no Ziemassvētku vecīša
rezerves krājumu maisa, par tā
piepildīšanu pateicība Naukšēnu novada
pašvaldībai, Ingūnai Zukurei, Jānim
Kauliņam, z/s “Tiltgaļi”.
Divi iesūtītie sirsnīgie stāsti tika
publicēti iepriekšējās “Naukšēnu novada
vēstīs”, pārējie rakstu darbi šeit:
Kaut kur uz pasaules ir ļoti skaista
vieta, ko dēvē par Naukšēniem,
savukārt, Naukšēnos ir ļoti skaista vieta,
ko dēvē par Naukšēnu muižu. Šajā
muižā jau gandrīz 23 gadus saimnieko
Sociālās korekcijas izglītības iestāde
“Naukšēni” ar ļoti daudziem rūķim. Šeit
varam sastapt “administrācijas rūķus”,
“rūķi – skolotāji”, “rūķi – audzinātāji”,
“rūķi – režīma uzraugi”, “rūķi – pavāri”
un vēl ļoti daudzi citi rūķīši. Katrs no
šiem rūķīšiem dara savu uzticēto
darbiņu, bet tiklīdz kā sajūt, ka kādam
rūķim ir vajadzīga palīdzība, tiek
sasaukti citi rūķi, meklēts risinājums, ja
vajadzēs, tiks izsludināta pat ārkārtas
steidzamā sapulce, lai tikai nelaimē
nonākušajam
rūķītim
palīdzētu.
Rūķiem ir ļoti daudz tradīciju, bet
šovakar pastāstīšu par vienu – īpašo
decembra tradīciju. Decembris ir
rūķošanās mēnesis. Tas nozīmē, ka katrs
darbinieks, kurš vēlas piedalīties šajā
tradīcijā, atnes savu īpašo zeķi. Nu tik
sākas!!! Rūķi izlozē savus slepenos
draudziņus,
pilda
zeķes
ar
pārsteigumiem. Kāds raksta slepenas
vēstulītes, kāds rūķis pat uzdod
mājasdarbu. Jā, tas ir arī jāizpilda un
jāatrāda. Katru dienu tiek minēts, kurš
varētu piepildīt zeķi, kāds slepeni
mēģina novērot, kāds tikai klusām
pasmaida!!! Protams, pienāk arī tāda
decembra diena, ko dēvē par rūķu
atklāšanos. Tad nu tiek minēts,
apskauts, sabučots gan tas, kurš

dāvinājis, gan tas, kurš iepriecināts ar
dāvanām. Šogad gan
rūķi bija
piesardzīgi un iztika bez pulcēšanas
kopā, jo arī šie rūķi ievēro visus drošības
pasākumus.
Ziniet, ir tik jauki atgriezties bērnībā!
Gaidīt, kas šodien būs manā zeķītē, vai
tur būs saldumiņš pie kafijas, vai
piparkūku mīkla, bet varbūt rūķa paša
adītas zeķes?
SKII “Naukšēni” rūķu moto varētu
būt pateikts I.Reinsones dzejas rindās:
“Paklau, draudziņ, varbūt tā?
Atnāksi man palīgā?
Nosargāsim kopā mēs
Labestību pasaulē.”
Stāstu iesūtījusi Dana Eglīte
“Tiltgaļu” Rūķi teic tā:
Žurka savā alā lienGar pamali jau Vērsis brien…
Tāds tas ritums ir arvien,
Gads pēc gada ātri skrien.
Kā ir bijis, to mēs zinām:
Kariņš tautu sabiedējis,
Levits asprātības bēris,
Kā nu būs-tas jautājums
Lai vai kādi vēji pūš,
Ķibeles lai projām trauc,
Mūsu rūķi jestri sauc:
Lauku sētā darba daudz!

zvaigznītes ņirbēja. Asaras no sāpēm
saskrēja acīs, bet nāca smiekli. Dibens
un galva sāpēja ļoti ilgi, bet viss beidzās
laimīgi.
Lai arī Jums visiem gaiši
Ziemassvētki un veselīgs Jaunais 2021.
gads!
Paldies vēlreiz visiem par rūķošanos
un tiksimies citā kopīgā piedzīvojumā!

Makulatūras talka
noslēgusies

Ķoņu
bibliotēka
gada
nogalē
piedalījās “Līgatnes papīrs” organizētajā
makulatūras
vākšanas
konkursā
bibliotēkām. Paldies tiem, kuri paši
atveda uz Ķoņiem vairs nederīgos
papīrus,
kartonus,
žurnālus
u.c.
makulatūru! Paldies tiem, kuri zvanīja
un aicināja braukt pakaļ, iespēju robežās
to centos darīt, paldies Edgaram
Jirgensonam un Dainim Rikmanim par
palīdzību nešanā, kraušanā un vešanā!
Tiesa, visu pieteikto nepaspējām savākt,
jo jūsu pieteikumi koncentrējās tuvu
konkursa termiņa beigām. Aktivitātē
visā Latvijā iesaistījās 164 iestādes, kopā
savācot vairāk nekā 170 tonnas. Ķoņu
bibliotēka nodeva 4600 kg makulatūras,
un mums pietrūka tikai “nieka” 700 kg
līdz trešajai vietai Latvijā. Nododot
pārstrādei mūsu savākto daudzumu
Toms Sniegs kopā ar mammu Zani papīra, esam paglābuši no nociršanas 86
Šmiti pierakstīja pašu veidotā Sūnu kokus, ietaupījuši 20700 l ūdens un
ciema rūķīšu darbus dzejolī:
131560 kWh elektrības, kas būtu
Sniegavīri bēdājāsnepieciešami, lai šos kokus pārstrādātu
Piparkūkas necepās.
attiecīgā papīra daudzumā, kas tiks
Rūķīši mums talkā nāks,
iegūts, pārstrādājot mūsu nodoto
Gardumus mums sagādās.
makulatūru. Aicinu jau tagad pašiem
Ziemassvētku vecītim
nenodedzināt/neizmest mājās gada laikā
Lieli darbi darāmi:
savākušos makulatūru, bet, vai nu sakrāt
Paciņas tam jāsaiņo,
un sasiet, vai likt kartona kastēs, lai gada
Ar kamanām tam jājoņo.
otrajā pusē varat paši atvest, vai es varu
Ziemassvētku vakarā
aizbraukt pakaļ uz jūsmājām, pierādot,
Prieki lieliem, maziem.
ka maza lauku bibliotēka var konkurēt
Dāvanas ir saņemtasar lielajām bibliotēkām, jo šeit cilvēki
Līdz nākamajam gadam.
iesaistās kopīgos procesos un veido savu
vidi.
Annija Birkava dalījās savā Ziemas
Lasīt vai nelasīt?
stāstā: Tādu īstu, patiešām īstu ziemu
Pasākumiem būt vai nebūt?
vairs nemaz nav, par kādām stāsta
Priecē, ka ārkārtas situācijas
mamma, tētis un vecmamma. Manā ierobežojumi ir nedaudz mainījušies un
ziemā pat tāda kārtīga sniega vairs nav, bibliotēkas atkal var apkalpot lasītājus,
kad varu brist līdz pusviduklim pa izsniedzot/saņemot
grāmatas
un
kupenām, sakraut lielu sniega kalnu un žurnālus. 2020.gadā Ķoņu bibliotēkas
šļūkt ar plēvi, būvēt kārtīgus sniega plaukti papildināti ar 173 jaunām
cietokšņus, pat lielu sniegavīru grūti grāmatām. Lasāmi arī aizvadītā gada
reizēm savelt.
žurnāli, bet 2021.gadā Ķoņu bibliotēkā
Toties aukstums gan piedzīvots, un pasūtītā periodika: laikraksti - “Ievas
šļūkšana pa ledu arī.
Padomu avīze”, “Ļiesma”, “Naukšēnu
Reiz piedzīvoju ļoti sāpīgu, bet novada vēstis”, žurnāli – “Pavards”,
smieklīgu atgadījumu. Ar māsu spēlējām “Ieva”, “Ievas stāsti”, “Ievas dārzs”,
slēpšanos jeb paslēpes. Skrēju gar mājas “Ievas
veselība”,
“Lauku
māja”,
stūri, lai paslēptos. Bet, ak, vai, pie no “Leģendas”,
“100
labi
padomi”+
renes bija lijis ūdens un sasalis, virsū speciālizlaidumi, “dari pats!”, “Lilit”,
sniega pūka. Skrienot tā kritu uz “Praktiskie
rokdarbi”+
pielikumi,
muguras, ka gar acīm krāsainas

Foto: pilseta24.lv
“Ilustrētā Pasaules vēsture”, “Ilustrētā
zinātne”, “Ilustrētā junioriem”, “EJ!”,
“Patiesā
dzīve”+
speciālizlaidumi,
“Praktiskais latvietis”, “Padoms Rokā” ,
ikmēneša latviešu autoru grāmatas no
sērijas “Vakara romāns”, ”Ko ārsti tev
nestāsta”, “Mājas viesis”, “Kas jauns”,
“Citādā pasaule”. Tāpat kā aizvadītajā
gadā- vidēji reiz mēnesī vai divos tiks
pirktas jaunas grāmatas, priecāšos par
ieteikumiem, ko jūs vēlētos lasīt.
Jāatceras – ja kāda iecerētā grāmata
(arī senāka) nav atrodama Ķoņu
plauktos, to varu pasūtīt no citas
bibliotēkas. Varbūt uzdrošināsies lasīt
3td.lv e-grāmatas telefonā vai datorā? Ja
nezini, kā, dod ziņu, izstāstīšu! Prieks,
ka mājsēdes laikā vairāki cilvēki par to
ir interesējušies un var lasīt grāmatas,
kuras bibliotēkas ne vienmēr var
iegādāties.
Tā kā telpas atkal ir atvērtas
apmeklētājiem, būs apskatāmas dažādas
izstādes. Solveigas Šķiņķes telefona foto
izstādes apskate pagarināta līdz janvāra
beigām, bet februārī Zirgu pasta stacijas
izstāžu zālītē skatīsim Aleksandra
Luhaera gleznas. Jācer, ka cilvēki nebūs
piemirsuši, kā ir apmeklēt pasākumus,
jo, kad tiks ļauts tos organizēt, atkal
aicināšu jūs uz radošām darbnīcām un
sarunām ar interesantiem cilvēkiem, vai
lūgšu
talkā
lielāku
pasākumu
sagatavošanā vasarā.◊
Kadrija Mičule
Ķoņu bibliotēka/tautasnams
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Atceramies barikāžu laiku
“V

ISU
IEDZĪVOTĀJU
ZINĀŠANAI!
Komunisti
kopā
ar
armijas
reakcionāriem plosās Lietuvā un
Latvijā…
Apkārt
republikas
svarīgākajiem objektiem Rīgā izvietota
lielgabarīta tehnika un transporta
līdzekļi, uzceltas barikādes. Cilvēki no
visas Latvijas brauc uz galvaspilsētu,
lai dzīvās ķēdēs apjoztu Augstāko
Padomi, Ministru Padomi, Televīzijas
torni, Radio namu, Telegrāfu u.c.
Arī no Naukšēniem vakar plkst.
19.00 aizbrauca pirmie 30 vīri uz 24
stundu dežūru pie Ministru Padomes.
Viņus šodien nomainīs nākamā grupa.
Brīvprātīgos sargus lūdzu pieteikties
kolhoza dispečeros.
Gatavosimies visļaunākajam. Ja
gadījumā
tas
arī
notiks,
tad
nezaudēsim
galvu,
nekritīsim
izmisumā. Saglabāsim savās sirdīs
brīvību un cerību.”
Izrakstīts no Naukšēnu pagasta
izpildkomitejas aicinājuma
iedzīvotājiem 1991.gada 15.janvārī.
Apmēram 100 naukšēnieši laikā no
14.–27.janvārim
bija
barikāžu
dalībnieku vidū. 2006.gadā, kad bija
Barikāžu atceres 15.gadadiena, sanākot
kopā
Naukšēnu
kultūras
namā,
uzklausītas un pierakstītas atmiņas par
šīm dienām. Kāds uz Barikādēm ir
braucis vienu, kāds divas, kāds trīs
reizes. Kāds bijis arī veselu nedēļu,
dzīvojot pie mammas Rīgā. Naukšēnu
bibliotēkas savāktajos atmiņu stāstos
lasāms:
Uz barikādēm doties pamudināja:
iekšējā
pašapziņa
par
savādāku,
patstāvīgāku dzīvi bez citu tautu
ietekmes; negribēja palikt malā, kad
daudzi citi brauca; viena doma – par
brīvu Latviju; Latvijas Tautas fronte;
daļēji tas bija pūļa efekts. Tas likās pats
par sevi saprotams; paša iekšējais
aicinājums;
Labākās atmiņas par šo laiku:
neizsakāma kopības sajūta. Katrs
mēģināja nosargāt valsti kā mācēja –
vīrieši ar spēku, pensionāri ar siltu tēju
un maizītēm, mākslinieki ar dziesmu;

Pie Ministru Padomes stāvēja arī naukšēnieši. Šajā attēlā gan viņi nav redzami. Arī Ļeņins vēl “dzīvs”...
Foto: Rainis Tenteris
prieks un pacilāta sajūta, ka notiek
pārmaiņas,
arī
satraukums
par
rezultātu;
zīmējumu
karikatūras,
izveidotās
barikādes,
interesanti
noformētie
ugunskuri;
rīdzinieku
attieksme, it sevišķi vecākās paaudzes
rūpes par mums;
Negatīvās
atmiņas:
zaudējām
nevainīgus cilvēkus; 20.janvāra vakara
notikumi, kurus varēja vērot pa TV; ka
bija arī mūsu pagastā tādi, kas smējās
par tiem, kas brauca, bet tagad ir pirmie
cīnītāji par brīvu Latviju; omonieši
braukāja apkārt.
Ir pagājuši 30 gadi. Es, personīgi,
neko
daudz
neatceros.
Tagad,
aizdomājoties par latviešiem, kas bija
gatavi zaudēt savas dzīvības, prātoju, cik
daudzi no mums to spētu šodien?
Latvieši ir cīnījušies par savu dzimteni

visu laiku. Un izcīnījuši. Cik daudzi ir
krituši! Lasot grāmatu “Uz ežiņas galvu
liku” (grāmata par partizāniem),
saprotu, ka cilvēkos ir milzīgs spēks,
milzīga dzimtenes, savu māju mīlestība.
Visos laikos ir bijuši tādi, kas cīnījās,
tādi, kas bēga, tādi, kas darbojās pretējā
pusē. Mēs varam viņus aizstāvēt,
noķengāt, bet, kurš zina, kā ir pareizi?
Kas būtu mēs paši tādās situācijās –
cīnītos vai aizbēgtu uz citām zemēm?
Vai mums ir tiesības kādu nosodīt? Mēs
varam pieminēt šos cilvēkus, ieklausīties
viņu sāpīgajos dzīves stāstos, mācīties
no viņiem. Vēl joprojām ir cilvēki, kuri
sadzīvo ar smagām atmiņām, piemērām,
par Sibīriju. Viņi dzīvo, protams, bet
neaizmirst. Viņu dzīvēs ievilkti pārāk
sāpīgi līkloči.
Barikāžu laiks ir viens no treknajiem

punktiem Latvijas vēsturē. Barikādēm
bija svarīga nozīme Latvijas neatkarības
atgūšanā un nostiprināšanā. Visi šie
vēstures notikumi, arī vēlāk sekojošais
Baltijas ceļš, parāda mums to, ka tautas
vienotība, patriotisms spēj daudz!
Varbūt arī tev ir ko pastāstīt! Dalies
ar savām atmiņām! Muzejs labprāt to
sadzirdētu, pierakstītu!◊
Izmantotie materiāli
no Naukšēnu bibliotēkas.
Diāna Glušonoka
Naukšēnu Cilvēkmuzeja vadītāja

ATCERAMIES UN GODINĀM*- VARIS KRŪMIŅŠ
Dzimis 1961. gada 17. janvārī Naukšē
nos. Basketbolists, treneris un politiķis.
Bijis
12.
Saeimas
deputāts,
pārstāvot Latvijas Reģionu apvienību.
MācījiesNaukšēnu
vidusskolā,Valmieras
4.vidusskolā un Rīgas 4. vidusskolā.
Absolvējis Latvijas Valsts fiziskās
kultūras institūtu un Augstākās sporta
meistarības
skolu.
Spēlējis basketbolu augstā līmenī.
Pēc spēlētāja karjeras beigām V.
Krūmiņš sākotnēji trenējis bērnus — no
1983. gada līdz 1997. gadam bija
Valmieras bērnu un jaunatnes sporta
skolas treneris. Pēc tam ir bijis daudzu
Latvijas basketbola klubu galvenais
treneris, tomēr visilgāko laiku darbojies
un panākumus guvis ar BK Valmiera.
Tāpat V. Krūmiņš ir bijis dažādu
Latvijas jaunatnes izlašu treneris. 2007.
gadā bija Latvijas jauniešu U-18 izlases
treneris, kad tā izcīnīja pirmo Eiropas
čempionāta medaļu Latvijas vīriešu
basketbolā pēc neatkarības atjaunošanas
(bronzu).
Laika posmā no 1983. līdz 1997.
gadam V. Krūmiņš trenējis bērnus un
jauniešus Valmieras sporta skolā, pēc
tam
līdz
2007.gadam
bija Valmierā bāzēto (SK "Valmiera" un
"Valmieras piens") komandu treneris.
Kopš BK "Zemgale" kluba dibināšanas
2007. gadā V. Krūmiņš bija šīs

komandas galvenais treneris. 2010. gadā
uz divām spēlēm 2009.—2010. gada
LSBL sezonas finālsērijā viņš bija
sieviešu
basketbola
kluba
SK
"Cēsis" galvenais treneris.
V. Krūmiņš ir pirmā LBL Visu
zvaigžņu spēles treneru konkursa
uzvarētājs metienos no laukuma centra.
2014.gadā V. Krūmiņš iesaistījās
politikā un no Latvijas Reģionu
apvienības
kandidēja
12.Saeimas
vēlēšanās, taču netika ievēlēts. 2017.
gadā
viņš
kļuva
par 12.Saeimas deputātu Mārtiņa
Bondara vietā, kurš tika ievēlēts Rīgas
domē. Darbojās Latvijas Reģionu
apvienības Saeimas frakcijā. Kandidēja
uz vietu Saeimā arī 13. Saeimas
vēlēšanās, taču netika ievēlēts.
2020.gada
decembrī
bijušais
naukšēnietis apstiprināts Kandavas
novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) direktora amatam.◊
Avots: https://lv.wikipedia.org/
www.lsm.lv
*Pieminam apaļo un pusapaļo jubileju
jubilārus.

2017. gada martā Naukšēnu Cilvēkmuzejā satikušies divi basketbola
treneri — Jānis Zeltiņš (no kreisās) un Varis Krūmiņš,
Sagatavoja
kuri dzimuši Naukšēnu
pagastāNaukšēnu Cilvēkmuzejs
Foto: Diāna Glušonoka
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2020. gads aiziet vēsturē
Š is gads bija tāds, kāds nevienam

nekad nav bijis. Pasauli pārņēma korona
vīruss. Laiks pilns neziņas par notiekošo
un rītdienu. Vienīgi varbūt būsim kaut
ko mācījušies. Prast novērtēt to, kas
mums ir dots.

JANVĀRIS
Pirmā jaunā gada diena gan atnāk
skaista, taču jau no pusdienas debesis
apmācas un pastiprinās vējš. Lietus un
vējš mūs apciemo ļoti bieži. Latgalē dārd
arī pērkons. Sniegs parādās dažas dienas
uz pāris stundām. Saūda Arābijā gan ir
sniegs. Austrālijā vispirms ir karstums,
tad negaisi ar krusu tenisa bumbiņas
lielumā un pamatīgas lietusgāzes.
Turcijā zemestrīce. Siltais laiks pie
mums pamodinājis kļavas. Tek sulas.
PASAULĒ
31. janvārī Briselē nolaiž Apvienotās
Karalistes karogu. Lielbritānija izstājas
no Eiropas Savienības. 73 deputāti
pamet Eiropas parlamentu. Pēc 47
gadiem Lielbritānija vairs nav Eiropas
Savienības dalībvalsts.
Demisionē Krievijas valdība.
Konflikts Tuvajos Austrumos.
Irānā notriec Ukrainas pasažieru
lidmašīnu. 176 bojā gājušo.
Ķīnā radies korona vīruss bīstami
tuvojas Eiropai. Decembra sākumā kāds
jauns ķīniešu ārsts par vīrusu brīdināja.
Iesaistoties augstām amatpersonām,
ārsts bija spiests ziņu atsaukt.
Vīnes filharmoniķu koncertā, kuru
televīzija raida 1. janvārī vismaz 90
pasaules valstīs, šogad pie diriģenta
pults ir latvietis Andris Nelsons.
LATVIJĀ
Lielā mūzikas balva par mūža
ieguldījumu
komponistiem
Maijai
Einfeldei un Paulam Dambim.
Dailes teātra vadītāja amatam izvirza
aktieri, uzņēmēju Juri Žagaru, bet Dailes
teātra mākslinieciskā direktora amatam
- režisoru Viesturu Kairišu.
Par Latvijas Basketbola savienības
prezidentu kļūst Raimonds Vējonis.
JUBILEJA
Latvijas Mūzikas akadēmijai – 100.
„Vārdi „latvieši un mūzika” nekad nav
šķirami.” (Prezidents Egils Levits)
“Latvija
ir
talantu
lielvalsts.” (Kultūras ministrs Nauris
Puntulis)
Maestro Raimonds Pauls mūziku
nešķiro. Vieglā mūzika... nopietnā
mūzika... „Kurš lielāks komponists –
Bahs vai Štrauss?”
ATCERAMIES
1915. gada 25. janvārī dzimis
naukšēnietis,
Liepājas
Mūzikas
vidusskolas
direktors,
kultūras
darbinieks, Goda liepājnieks Valdis
Vikmanis.
Pirms 140 gadiem dzimis dzejnieks
Fricis Bārda, pirms 130 – aktrise Lilija
Ērika, pirms 95 – arhitekts, Gaismas pils
autors Gunārs Birkerts, pirms 85 –
amerikāņu dziedātājs Elviss Preslijs
(miris 1977.g.).
NAUKŠĒNOS
Naukšēnu bibliotēkā tikšanās ar
izaugsmes
treneri,
bioenerģētiķi,
pasaules apceļotāju Andžeju Reiteru
nodarbībā „Veselības formula”.
FEBRUĀRIS
Sauli bieži neredzam. Vēju gan
jūtam. Arī vētras. Ziemeļeiropu un
Rietumeiropu skar viens no lielākajiem
cikloniem novērojumu vēsturē. Tas
plašā teritorijā izraisa vētru. 9. februārī
skar arī Latviju. Latgalē pērkona
negaiss. Daudzviet Eiropā plūdi. Īslandi
plosa orkāns. Nelielā sniega kārta, kas
pie mums parādās, ātri vien tiek
izkausēta. Interesanta parādība 12.
februārī – pie tumši pelēkajām debesīm
parādās varavīksne. Mūs priecē janvāra
beigās uzziedējušie sniegpulkstenīši,
lazdas. Pūpolīši jau balti.
PASAULĒ
Korona vīruss jau 60 pasaules valstīs.

LATVIJĀ
13. februārī Saeima atlaiž Rīgas
domi. Reklāmas, reklāmas... Rīga
gatavojas jaunām domes vēlēšanām.
Godīgums uzvar. Latvijas bobslejisti
oficiāli saņem Soču olimpiskās medaļas.
Skeletonists Martins Dukurs – 11. reizi
Eiropas čempions, Tomass Dukurs –
šogad vicečempions. Eiropas čempionu
tituls
bobslejistiem
Oskaram
Ķibermanim un Matīsam Miknim.
Bobslejisti Oskars Ķibermanis un Matīss
Miknis izcīna bronzas medaļu pasaules
čempionātā divnieku sacensībās.
ATCERAMIES
Pirms 155 gadiem dzimis rakstnieks
Jēkabs Janševskis.
ATVADĀMIES
Ikdienas cīņa ar dzīvi beigusies
dzejniekam,
rakstniekam,
literatūrzinātniekam,
tulkotājam,
atdzejotājam Leonam Briedim.
Mūžībā aiziet pirmais Latvijas
Republikas
iekšlietu
ministrs
neatkarības atgūšanas laikā Aloizs
Vaznis.
Miris bijušais Saeimas deputāts
Aivars Berķis.
NAUKŠĒNOS
„Balttour 2020” izstādē apmeklētāji
var iepazīties ar tūrisma piedāvājumiem
Ziemeļvidzemē
(Valkas,
Naukšēnu,
Rūjienas, Mazsalacas novados).
Naukšēnu
Cilvēkmuzejā
izstāde
„Dabas
krāsu
spēles
dzīpariņos” (Staiceles audēju darinātie
lakati). Vidzemes stāstnieku festivāls.
No 11.-13. februārim Naukšēnu novada
vidusskolas
Erasmus
+
projekta
dalībnieki viesojas Polijā. Naukšēnu
pagasta bibliotēkā vidusskolas skolēnu
daiļlasītāju skatuves runas konkurss.
Konkursa žūrijā Valmieras teātra
aktieris Ģirts Rāviņš. Lielās lasīšanas
noslēgums vidusskolas skolēniem kopā
ar Didzi Rijnieku. Bibliotēkā viesojas
astrologs Andris Račs. Rotary kluba
stipendiju saņem Ilmārs Duncis. 15.
februārī sieviešu ansambļa „Noktirne”,
vīru ansambļa „Klusie ūdeņi” un draugu
koncerts.
MARTS
Pirmais pavasara mēnesis ir
auksts un vējains (arī vētrains). Sniegs
kādreiz parādās, bet ne uz palikšanu.
Horvātijā zemestrīce.
PASAULĒ
Turpmāk jau stāsts galvenokārt par
Covid-19. No Eiropas valstīm vīruss
vissmagāk skāris Itāliju un Spāniju.
Tokijas olimpiskās spēles pārceltas
uz 2021. gadu.
LATVIJĀ
Ar protestiem pie Saeimas nama
deputāti sāk skatīt novadu reformu.
Bez portfeļa paliek ekonomikas
ministrs Ralfs Nemiro. Viņa vietā Jānis
Vitenbergs.
2. martā korona vīruss sasniedz
Latviju, bet 19. martā jau gandrīz visa
Latvija ir vīrusa varā. 12. martā Latvijā
izsludina
ārkārtas
stāvokli
līdz
Lieldienām 14. aprīlī. „Nekur nav tik labi
kā mājās”, tā dzied Normunds Rutulis.
Šogad varam pārliecināties, cik šie vārdi
ir patiesi. Patvērums, kur glābties no
vīrusa. Drošs cietoksnis, kur beidzot var
nedomāt par 2 m, dezinfekcijas
līdzekļiem, vēlāk arī sejas maskām. Uz
mājām pārceļas viss: darbs, mācības,
izklaide... Karantīnas laikā skolās mācās
attālināti. Eksāmeni vidusskolās pārcelti
uz maija mēnesi. Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki
pārcelti uz 2021. gadu. Ierobežojumi
publisko
pasākumu
organizēšanā.
Lidsabiedrības
atceļ
pasažieru
pārvadājumus. Papildus reisi gan ir.
Cilvēki ir apjukuši. Veikalos izpērk
pārtikas un rūpniecības preces lielos
vairumos. Par to smaida arī laikrakstā
„Liesma”: „Ļoti vēlos, lai cilvēkiem būtu
arī smadzenes, jo griķi, makaroni un
tualetes papīrs tiem jau ir.” Gada beigās

Skrējiens apkārt Latvijai “Gaismas ceļš” cauri Naukšēnu novadam
2020. gada 18. jūnijā. Pie Ķoņu dzirnavām simboliski tika ierakts
robežstabs ar Naukšēnu novada ģerboni.
Foto: Diāna Glušonoka

gan izrādījās, ka ne tikai makaronus un
tualetes papīru vajadzēja iegādāties, bet
arī daudzas citas ikdienā nepieciešamas
preces.
JUBILEJA
30. martā Naukšēnu pagastā dzimusi
mākslas zinātniece Ināra Ņefedova.
ATVADĀMIES
Mūžībā aiziet aktieris, režisors,
Nacionālā
teātra
mākslinieciskais
vadītājs
Mihails
Kublinskis
un
selekcionārs, žurnāla „Dārzs un Drava”
redaktors Aldonis Vēriņš. Sportisti un
sporta draugi atvadās no ilggadējā
Latvijas hokeja valstsvienības ārsta Jāņa
Kvēpa. Pāragri mūžībā aiziet „Rīta
Panorāmas” sporta ziņu apskatnieks
Kaspars Lācis un Saeimas deputāte Juta
Strīķe.
APRĪLIS
Aukstais un vējainais aprīlis. 16.
aprīlī jau 6. vētra šajā gadā. Arī sniegs
parādās. 30. aprīlī pamatīga salna. ASV
dienvidos plosās virpuļviesulis.
PASAULĒ
Grenlande – pirmā teritorija pasaulē,
kas tikusi galā ar visiem Covid-19
gadījumiem. Neviens cilvēks no slimības
nav
miris.
Visi
11
saslimušie
izveseļojušies.
LATVIJĀ
Aprit 30 gadi visas Latvijas Tautas
deputātu sapulcei, kurā dalībnieki balso
par Latvijas neatkarības dokumenta
projektu, pieņem aicinājumu 4. maijā
Latvijas PSR Augstākajā Padomē
apstiprināt
Latvijas
neatkarību.
Dzejnieks Imants Ziedonis aicina tautu:
„Mums nav laika gaidīt, kamēr zilonis,
kas iekāpis skudru pūznī, iemācās
skudru darba tikumu. Kamēr pastāv
ziloņa kājas nepareizība, tikmēr skudru
māja ir apdraudēta. Ziloņi nav ne
iemācāmi, ne pārmācāmi. Tie vienkārši
ir par lieliem. Un tāpēc mums
vajadzīga valstiska neatkarība.”
Tik bēdīgas Lieldienas nekad nav
bijušas. Viss kopā – vīruss un slikti laika
apstākļi. Sasmīdina vienīgi premjera
Krišjāņa Kariņa vēlējums: „Krāsojam
olas, rādām viens otram savas olas,
izdomājam kreatīvi un radoši, kā mēs
varam sasisties arī attālināti.”
7. aprīlī uz 4 nedēļām pagarina
ārkārtas situāciju.
JUBILEJA
80 gadi horeogrāfei, bērnu Tautas
deju
ansambļa
„Zelta
sietiņš”
mākslinieciskajai
vadītājai
Baibai
Šteinai.
ATCERAMIES
Pirms 100 gadiem dzimusi aktrise
Lidija Freimane.
ATVADĀMIES
No korona vīrusa miris ilggadējais
Latvijas
universitātes
pasniedzējs,

bijušais LTV ģenerāldirektors Rolands
Tjarve. Mūžībā aiziet bijušais Saeimas
deputāts, rakstnieks, Atmodas līderis
Visvaldis Lācis un literatūras zinātniece,
teātra kritiķe Silvija Radzobe. Smags
zaudējums sporta pasaulei – miris
leģendārais šķēpmetējs Jānis Lūsis.
NAUKŠĒNOS
Naukšēnu centrā Rūjas upes krastā
pēc zemes īpašnieka iniciatīvas uzstādīts
vides objekts – Naukšēni – mūsu
pagasts.
MAIJS
Aukstākais maijs šajā gadsimtā. Vējš,
vējš, vējš... Jēkabpilī 12. maijā līdz 7 cm
bieza sniega kārta. Sniegs arī Bauskā un
Daugavpilī. Vairākas naktis no vietas ir
salna. Pašā ļaunuma vidū tomēr ir
pavasaris. Zeme mostas, zied ābeles,
dārzi smaržo...
PASAULĒ
5. maijs. Tieši pirms 20 gadiem šī
diena bija nozīmīga hokeja spēlētājiem
un
cienītājiem.
Latvijas
hokeja
valstsvienība
pasaules
čempionātā
pirmo reizi izlases pastāvēšanas vēsturē
pieveic Krievijas izlasi.
LATVIJĀ
Ārkārtas situāciju pagarina līdz 9.
jūnijam.
4. maijs – Latvijas Neatkarības
atjaunošanas 30. gadadiena. Šajā laikā
izaugusi jauna paaudze, kurai Latvijas
atrašanās Padomju Savienībā ir tikai
vēsture. Lai arī ne viss ir izdevies, tā
tomēr ir mūsu valsts, mūsu valoda un
neatkarība.
Pie
Saeimas
nama
galvenajām durvīm atklāj piemiņas
plāksni
138
Augstākās
Padomes
deputātiem, kuri nobalsoja par Latvijas
neatkarību.
Pirms
25
gadiem
uzspridzina
Skrundas lokatora jaunā uztvērēja būvi.
ATCERAMIES
Sabiedrība
ar
lielām
cerībām
sagaidīja 1920. gada 1. maijā sasaukto
Satversmes sapulci. Tas bija simbols
Latvijas neatkarībai. Šogad Satversmes
sapulcei – 100.
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NAUKŠĒNOS
Fonda „1836” projekta „Aplido,
apceļo, apmīļo Latviju!” ietvaros pie
Ķoņu dzirnavām kā Latvijas pierobežas
simbols tiek ierakts ceļa stabs, kuru rotā
Naukšēnu novada ģerbonis. Pie Piksāru
baznīcas Kocēnu pamatskolas skolēni
uzstāda otru stabu.
Cilvēkmuzejā Raiņa Tentera jubilejas
foto izstāde. Vidusskolā mācību gads
noslēgts ar lepnumu par sasniegumiem.
21 skolēns saņem Zelta liecību, gandrīz
visi mācību olimpiāžu dalībnieki –
apbalvojumus.
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naukšēniete Loreta Bērziņa.
No 16.-19. jūlijam novada svētki
„Mirklis laika rāmītī”. Gadījās arī
brīnišķīgi laika apstākļi.
Dzīvei ienesot pārmaiņas, Naukšēnu
BUK ziemas kauss ugunsdzēsības sportā
noslēdzas siltā vasaras dienā. Ilmāra
Boša piemiņas balvu iegūst Artūrs
Čākurs.
Projektā „Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras attīstība
Naukšēnu novadā” ietvaros veikta telpu
atjaunošana „Mazaldaru” ēkā.
Nominācija
„Naukšēnu
novada
lepnums” piešķirta Naukšēnu pagasta
bibliotēkas vadītājai Sarmītei Praudiņai
un jauniešu centra vadītājam Gundaram
Putniņam.
AUGUSTS
Pēdējais vasaras mēnesis turpina
iesākto. ASV plosās viesuļvētra.
PASAULĒ
Baltkrievijā prezidenta vēlēšanas.
Uzvar prezidents Lukašenko, bet tiek
apšaubīti vēlēšanu rezultāti. Notiek
protesti. Iedzīvotāji prasa pārskatīt
vēlēšanu rezultātus. Pieprasa Lukašenko
atkāpšanos. Pasākumi Baltkrievijas
atbalstam notiek vairākās kaimiņvalstīs.
Latvijā gar Baltkrievijas robežu cilvēki
veido dzīvu ķēdi, sadodoties rokās
„Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai”.
Cilvēku ķēdi izveido arī Rīgā.
Atkal strauji izplatās vīrusa infekcija.
LATVIJĀ
29. augustā Rīgas domes vēlēšanas,
kurās uzvar Attīstībai/Par + Progresīvie.
JUBILEJA
80. dzimšanas diena aktierim
Paulam Butkēvičam.
ATCERAMIES
Traģēdija, kas notika pirms 400
gadiem, vēl arvien ir dzīva, jo skumjais
mīlas stāsts ir par mūžsenām un nekad
nezūdošām vērtībām – uzticību, godu,
brīvību. Turaidas Rozes leģendai – 400.
Pirms 85 gadiem (11.08.) dzimis
izcilais latviešu tenors Jānis Zābers.
Operteātra galvenais diriģents Rihards
Glāzups: „Jānis Zābers parādījās kā
spožs meteors pie mūsu mākslas
debesīm. Nepaguva vēl pilnībā savā
mākslas varenībā atplaukt, kad jau
bargais liktenis viņu nežēlīgi izrāva no
mūsu vidus.” Jānis Zābers mira 1973.
gadā vien 38 gadu vecumā.
NAUKŠĒNOS
Sadarbības
partneri
no
Borgholzhausenas
Vācijā
viesojas
Naukšēnu novadā.
Augusts ir muzeja jubilejas mēnesis.
Izstāde par mūsu novada muižām.
Cilvēkmuzejs organizē arī mazo auto
orientēšanos. Orientēšanās maršruts –
novada muižas un vēl 2 kaimiņu novada
muižas. Cilvēkmuzejs organizē arī
velobraucienu-ekskursiju
„Iepazīsti
Naukšēnu novadu”.

JŪNIJS
Sākumā vēsi, tad silti un visbeidzot
svelme ar tropiskajām naktīm līdz +20,
dienā +30. Pērkona negaisi. Vējš reizēm
brāzmains. Necerēti skaisti Jāņi.
LATVIJĀ
Ar 10. jūniju atceļ ārkārtas situāciju
Covid-19
sakarā.
Paliek
daži
ierobežojumi.
Izcilības balvas teātra mākslā: Lilitas
Bērziņas balva Jaunā Rīgas teātra
aktrisei Regīnai Razumai, Harija Liepiņa
balva
Nacionālā
teātra
aktierim
Gundaram
Grasbergam,
Helēnas
Tangijevas-Birznieces balva bijušajai
baleta solistei Intai Karulei, Jēkaba
Dubura balva jauno aktieru audzinātājai
Annai Eižvertiņai.
JUBILEJA
Bulduru dārzkopības vidusskolai –
110. Pirmā Latvijas vēstniece Francijā,
diplomāte Spānijā un Portugālē Aina
Nagobads-Ābola svin 100. dzimšanas
dienu.
ATCERAMIES
7. jūnijs. Pirms 100 gadiem Latvijas
Pagaidu valdība liek pamatu, lai „Dievs,
svētī Latviju!” kļūtu par valsts himnu.
Ugunī rūdīta, aizliegta, atdzimusi. Tā
izteic visu, ko latvietis savā sirdī spēj
vēlēties.
1940. gadā ap saulgriežu laiku viss ir
savādāk. 14.-15. jūnijs – Masļenku
traģēdija. 16. jūnijs – Latgales Dziesmu
svētki Daugavpilī. Nelāga priekšnojauta
māc Dziesmu svētku dalībniekus. Varbūt
tāpēc koris Latvijas himnu dzied trīs
reizes. 17. jūnijā krievu tanki jau Latvijā.
Latvijas valsts vairs nepastāv. Melnākā
diena Latvijas vēsturē. Citas melnās nāk
pēc tam.
Par Padomju Savienību viņš vienmēr
runāja kā par svešu valsti. Dzejnieks
Māris Čaklais. 16. jūnijā viņam būtu 80.
NAUKŠĒNOS
Projektu konkursā „Mēs savam
novadam”
par
labākajiem
un
nepieciešamākiem
atzīti
trīs
pieteikumi— Rotaļlaukuma atjaunošana
pie daudzdzīvokļu mājas „Egles”,
daudzdzīvokļu mājas “Uplejas” pagalma
labiekārtošana ar galdiem, soliem
Naukšēnos
un
Ķoņu
pagastā
piebraucamā ceļa uzlabošana pie
daudzdzīvokļu mājas “Kļaviņas”.
SEPTEMBRIS
Bibliotēkā alus kausu izstāde no
Bieži vien saulei grūti izspraukties no
alojieša Jāņa Birkmaņa privātkolekcijas. mākoņiem. Vējš ir neiztrūkstošs. Vētra
Skrējiens apkārt Latvijai „Gaismas ceļš” ASV, Polijā. Japānā viesuļvētra.
cauri Naukšēnu novadam.
PASAULĒ
Brantiņu mežā noslēgušies trases
Sadursmes
Kalnu
Karabahā.
atjaunošanas darbi – izveidota pastaigu Saslimšana ar Covid-19 iet plašumā.
taka. Ziemā tā būs slēpošanas trase.
LATVIJĀ
Likteņdārzā atklāj piemiņas vietu
JŪLIJS
valsts
dibinātājiem
un
Laika apstākļi līdzīgi kā jūnijā. Latvijas
Lietus, vējš, negaisi. Saule parādās Neatkarības atjaunotājiem.
Pasaules talkas ietvaros Valdemārpilī
mazāk nekā mēs gribētu. Japānā lietavas
top Latvijā pirmais Laimes koku parks.
un plūdi.
Mūsu bokseris Mairis Briedis 12
PASAULĒ
Vīruss
strauji
izplatās.
Nāves raundos izcīna Muhameda Ali trofeju un
gadījumu skaits pārsniedzis pusmiljonu. IBF čempiona jostu.
Divu dienu vizītē Latvijā ierodas
LATVIJĀ
prezidents
Emanuels
Amatu atstāj Latvijas Olimpiskās Francijas
komitejas
prezidents
Aldons Makrons.
JUBILEJA
Vrubļevskis. Jaunais LOK prezidents –
Aktierim Rūdolfam Plēpim – 70.
Žoržs
Tikmers.
Ģenerālprokurora
ATCERAMIES
zvērestu nodod Juris Stukāns.
Mūsu zelta duetam Norai Bumbierei
JUBILEJA
Turaidas Dainu kalnam – 35. 80 un Viktoram Lapčenokam – 50.
ATVADĀMIES
gadu jubileju svin šarmantais kino un
Miris dzejnieks Valdis Rūja.
teātra aktieris Ģirts Jakovļevs. 60 gadi
NAUKŠĒNOS
uz Nacionālā teātra skatuves.
1.septembris ir sevišķi gaidīts, jo
NAUKŠĒNOS
Latvijas čempione U-14 augstlēkšanā iepriekšējā mācību gada nobeigumā

darbs skolās notika attālināti. Visa
vasara pagājusi skolas sagatavošanas
darbos jaunajam mācību gadam.
Izremontētas telpas, iegādāti mācību
līdzekļi. Mācības skolā uzsāk 224
skolēni. Skolas saimnieks ir Gundars
Avotiņš.
Skolotāju
kolektīvam
pievienojas
informātikas
skolotājs
Rihards Niklāvs Buks.
Bibliotēkā
naukšēnietes
Ligitas
Mednes zīmējumu izstāde un alojieša
Jāņa Birkmaņa privātkolekcija „Pūces”.
Aktieris Jānis Paukštello Dzejas
dienu apmeklētājus Naukšēnu bibliotēkā
priecē gan ar dzeju, gan dziesmām.
Veltījumu grāmatā viņš atstāj vārdus:
„To pašu svētāko tu atceries – tu esi
Latvija!”
Uzlabots gājēju tilts pār Rūjas upi aiz
kultūras nama. Uzstādītas laternas gar
gājēju celiņu uz trošu tiltu. Atjaunots
skrejceliņa segums stadionā.
OKTOBRIS
Oktobris nav skops. Atvēl saulainas
un siltas dienas, neaizmirstot atsūtīt arī
brāzmainu vēju, lietu, krusu, saltu
miglu, vietām nelielu salnu un sniegu.
PASAULĒ
Eiropas Komisijas viceizpilddirektors
Valdis Dombrovskis kļūst arī par
Eiropas
Savienības
tirdzniecības
komisāru.
Baltkrievijā turpinās protesti pret
Lukašenko režīmu.
LATVIJĀ
Vīruss jau kļūst nekontrolējams.
Par Rīgas mēru ievēl Mārtiņu Staķi.
Valsts policijas priekšnieka amatā
apstiprina Armandu Ruku.
ATCERAMIES
Baletdejotājai,
pedagoģei,
horeogrāfei, Deju svētku virsvadītājai
Zinaīdai Zeltmatei – 100. Viņa 1953.
gadā izveidoja leģendāro Dzintariņu. Z.
Zeltmate mirusi 1991. gadā.
Komponists Uldis Stabulnieks būtu
svinējis 75. dzimšanas dienu.
NAUKŠĒNOS
Valmieras novada fonds Valmierā un
apkārtējos novados organizē domrades,
veicinot aktīvu iedzīvotāju satikšanos,
domu apmaiņu, lai iedvesmotos,
ieraudzītu, plānotu un īstenotu kopīgas
idejas. Naukšēnos šāda domrade notiek
8. oktobrī. Diemžēl vīrusa izplatības dēļ
turpmākie pasākumi atcelti.
No 13. oktobra slēgta Naukšēnu pasta
nodaļa.
Naukšēnu
bibliotēkā
viesojas
muzikoloģe Daiga Mazvērsīte. Par savu
grāmatu „Melnbaltās dziesmas” viņa
saka: „Man gribējās atgādināt, kā
dziesmas skanēja toreiz, kad zāle bija
zaļāka, debesis zilākas, sirdis siltākas
un notis melnākas.”
Par saviem ceļojumiem bibliotēkas
apmeklētājiem stāsta Laine Pērse un
Arturs Driņins. 527 dienās viņi apmeklē
64 valstis.
Bibliotēkā turpinās pasākumu cikls
„Seno gadu stāsti”. Atmiņās „Pasts
Naukšēnu pagastā laika ritumā”.
Naukšēnos aug arbūzi. Bauņu
ģimenes dārzā (0,3 ha) novāktas 3
tonnas. Lielākais arbūzs sver 7 kg.
NOVEMBRIS
Gada tumšākais mēnesis. Bieži
apmākušās debesis, dūmaka, lietus.
Reizēm arī pastiprs vējš. Silts gan.
Siltākais novembris meteoroloģisko
novērojumu vēsturē. Mēneša beigās
īslaicīgi
parādās
sniegs.
Spēcīga
zemestrīce Turcijā.
PASAULĒ
ASV prezidenta vēlēšanās uzvar Džo
Baidens. Par šādu iznākumu līdzšinējais
prezidents Donalds Tramps ir ļoti
neapmierināts.
Baltkrievijā ielās iziet tūkstošiem
demonstrantu,
prasot
Lukašenko
atkāpšanos.
LATVIJĀ
Novembris ir mēnesis, kad pie
krūtīm spraužam sarkanbaltsarkanas
lentītes, godinot vēsturiskas uzvaras un
atzīmējot Latvijas dzimšanas dienu.
Šogad novembris ir neierasts. Svētki bez

lāpu gājieniem, armijas parādes,
salūta ... Taču savas valsts nozīmīgumu
tas neietekmē.
Saslimšana ar Covid-19 jau kļūst
kritiska. 6. novembrī valdības sēdē
izsludina ārkārtas stāvokli no 9.
novembra līdz 6. decembrim.
No amata nolēmis atkāpties vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Juris Pūce.
Japānas valdība piešķir Raimondam
Paulam Uzlecošās saules ordeni. Par
ieguldījumu Japānas un Latvijas
kultūras sakaru stiprināšanā ar mūzikas
starpniecību.
Spēlmaņu nakts pasākumā balvu par
mūža ieguldījumu saņem režisore Māra
Ķimele un Mihaila Čehova Rīgas Krievu
teātra aktieris Leonīds Lencs.
JUBILEJA
95 gadi Latvijas Radio.
Gunāram Jākobsonam – 85. Diktors,
sporta žurnālists, radio un televīzijas
komentētājs. Raidījuma „Mikrofona
aptauja” veidotājs un vadītājs. 2010.
gadā iegūst balvu par mūža ieguldījumu
sportā.
ATCERAMIES
1920. gada 19. novembrī ar Raiņa
lugas „Indulis un Ārija” pirmizrādi
dzimst Dailes teātris. Ir piepildījies
Eduarda Smilģa sapnis par savu teātri.
„Tās ilgas jau cilvēka dzīvē ir pats
skaistākais... Un viņš sadzird burvīgu,
skumju
un
saldu
melodiju...
melanholisko
valsi...”
(M.Krekle)
Latviešu kora un solo dziesmu klasiķim,
„Melanholiskā valša” autoram Emīlam
Dārziņam – 145.
ATVADĀMIES
Mūžībā aiziet aktieris Leons Krivāns.
NAUKŠĒNOS
Noslēgusies
konkursa
„Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība 2020” 1. kārta.
Konkursa 2. kārtai nominētas 25
pašvaldības, piecas katrā plānošanas
reģionu pašvaldību grupā. Vidzemē uz
finālu pretendēs divi no 5 novadiem:
Cesvaines, Kocēnu, Naukšēnu, Raunas,
Vecpiebalgas.
Noslēgušies Naukšēnu kultūras nama
pagalma labiekārtošanas darbi.
Veikts
meliorācijas
sistēmu
atjaunošanas projekts. Rekonstrukcija
uz autoceļa Breidas – Zemgaļi.
„Mazaldaros”
izveidots
sociālā
pakalpojuma
centrs
un
invalīdu
darbnīcas ar 8 darba vietām.
Vairāki uzlabojumi veikti sporta
objektos.
DECEMBRIS
Sniegs, kas novembra beigās parādās,
ātri vien
nokūst. Dažās naktīs
termometra stabiņš noslīd zem nulles.
Īsi pirms Ziemassvētkiem atkal snieg.
Nedaudz, bet tomēr. Dagdā ceļ
sniegavīrus gan Ziemassvētkos, gan
Jaungadā. Mūsu pusē līdz Jaungadam
viss ir nokusis. Lielbritānijā un Francijā
vētra, Horvātijā zemestrīce.
PASAULĒ
Joprojām nemieri Baltkrievijā.
Vīrusa vissmagāk skartā ir Lietuva.
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LATVIJĀ
Beigušās rekordilgās debates –
Saeima pieņem 2021. gada budžetu.
Jaunais vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs – Artūrs
Plešs.
Tuvojoties
pandēmijas
otrajam
vilnim, valdības ministri apgalvoja, ka
esot gan plāns A, gan arī B un C, kā
mazināt vīrusa izplatību. Kad otrais
vilnis bija klāt, izrādījās – nekāda plāna
nav. Pagarina ārkārtas stāvokli līdz
2021. gada 11. janvārim.
Pārāk
nepārdomāti
pieņemti
ierobežojumi
tirdzniecībā,izglītības,
skaistumkopšanas nozarē u. c. Kā tas
saprotams – alkoholu var iegādāties bez
biksēm un zeķēm (tās nav pirmās
nepieciešamības preces). Prezidentam
Egilam Levitam gan ir savs redzējums
un vēlējums: „Vislielākā motivācija –
nesaslimt, sliktākajā gadījumā –
nenomirt.
Tiem
cilvēkiem,
kuri
nomiruši
no
Covida,
protams,
Ziemassvētki arī nebūs.”

2020. gada beigās pagarina ārkārtas
situāciju līdz 2021. gada 7. februārim.
Ievieš komandantstundas jeb mājsēdes.
2020. gada 26. decembrī uz Latviju
atved pirmās vakcīnas pret Covid-19, 28.
decembrī sākas vakcinācija.
JUBILEJA
Estrādes
māksliniece
Margarita
Vilcāne svin 80. dzimšanas dienu.
Iznākusi arī Daigas Mazvērsītes grāmata
„Mirgo, mana Margarita!” „Dziesma – tā
ir
manas
dzīves
jēga
un
laime.” (Margarita Vilcāne)
Aktrisei Veltai Skurstenei – 90. 80
gadi pirmajam Satversmes tiesas
priekšsēdētājam Aivaram Endziņam.
ATCERAMIES
Nenogurdināmajam
un
ļoti
talantīgajam
latviešu
operatoram,
režisoram un kinoproducentam Jurim
Podniekam būtu 70. dzimšanas diena.
Rakstniecei Regīnai Ezerai apritētu 90.
Dižas jubilejas ārvalstu mūziķiem.
Vācu komponistam Ludvigam van
Bēthovenam – 250, poļu komponistam

un pianistam Frederikam Šopēnam –
210.
ATVADĀMIES
51
gada vecumā mūžībā aiziet
mūziķis Gvido Linga.
NAUKŠĒNOS
Lai
visa
vecuma
kategoriju
iedzīvotājus ierosinātu izkustēties svaigā
gaisā, Naukšēnu novada sporta darba
organizators
Gundars
Putniņš
naukšēniešus iesaista fotospēlē.
Naukšēnu novada bibliotēku, sporta,
kultūras un Cilvēkmuzeja rūķi nolēma
iepriecināt iedzīvotājus Ziemassvētkos,
kas šogad pandēmijas dēļ solījās būt
skumji. Rūķi izdomāja reformu –
dibināt Rūķu novadu. Pie daudzām
mājām parādījas mazie vīriņi, priecējot
gan lielus, gan mazus. Brīnumi jārada.
Un tiem jātic.
Jauku dāvanu Ziemassvētkos bija
sarūpējusi Naukšēnu bibliotēka –
izstāde „Īsu mirkli pirms svētkiem”.
Brīnišķīgi
vietējo
rokdarbnieku
darinājumi.

Naukšēnu kultūras namam – 35.
Kultūras namā Valmieras foto studijas
„Atspulgs” foto izstāde „Ziedi”.
Klusāks pienāk Vecgada vakars.
Raķešu gaisma gan tāpat vēsta par jauna
gada atnākšanu. Māju logos, pagalmos,
dārzos mirdz sveču ugunis. Un tomēr
klusāk... Taču katra sirdī mājo cerība –
būs labi. Tā tam ir jābūt.
„Krāj mirdzošus mirkļus pelēkām
dienām,
To gaisma līs pāri skumju
augstajām sienām
Un iekrāsos tavas vienmuļi baltās.
Krāj mirdzošus mirkļus pa vienam,
pa vienam...” (Oļģerts Skuja)
2020. gada notikumu apskatā
izmantoti preses izdevumi, grāmatas, radio
un televīzijas raidījumi, internets. Apskatu
veidoja Brigita Ceriņa.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Naukšēnu novadā visi kultūras un sporta pasākumi,
kā arī nodarbības un mēģinājumi ir ATCELTI!
Lūdzu sekojiet informācijai: www.naukseni.lv, Naukšēnu novada Facebook kontā un afišās.

Ņemot vērā patreiz esošo situāciju saistībā ar
vīrusa Covid—19 izplatību un to, ka valstī ir noteikta
ārkārtas situācija, iedzīvotāju tikšanās ar domes
deputātiem un pašvaldības darbiniekiem patreiz
nevar notikt klātienē. Tādēļ Naukšēnu novada
pašvaldība
aicina
iedzīvotājus
iesūtīt
sev
interesējošos
jautājumus,
ierosinājumus,
komentārus par pašvaldības paveiktajiem darbiem,
kā arī plānoto.
Jautājumus variet iesūtīt līdz 10. februārim uz e-pastu
info@naukseni.lv vai ievietot kastītē Naukšēnu novada
pašvaldībā vai Ķoņu pagasta pārvaldē. Anonīmus jautājumus
nepieņem. Būsim aktīvi un ieinteresēti savas vietas attīstībā!

Naukšēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 17. decembra līdz 22. janvārim reģistrēti:

Divi jaundzimušie
Naukšēnu novada Bāriņtiesa notariālas darbības veic tikai
pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikties variet pa tālruni: 64250902,
29360524 vai e-pastā: digna.liepina@naukseni.lv. Jautājumi, kas
skar bērnu aprūpi u.c., būs pieejami kā līdz šim.

No 1. februāra līdz 12. martam Ķoņos “Zirgu pasta stacijā”
Smiltenes mākslinieka Aleksandra Luhaera gleznu izstāde
“Noskaņu variācijas”. Apmeklējot izstādi jālieto sejas aizsargmaska,
jādezinficē rokas un jāievēro vismaz 2 metru distance. Vēlams izstādi
apmeklēt pa vienam.

Pieminam mūžībā aizgājušos
Naukšēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 17. decembra līdz 22. janvārim reģistrētas mirušās:
Elga Leitlande - 85
(Rūjienas novads)

Naukšēnu Novada Vēstis

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

Izdevumu sagatavoja
Naukšēnu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Nora Kārkliņa
Tel: 64250958; mob.tel: 29468727
e-pasts info@naukseni.lv
Iespiests SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa”
Raiņa iela 6, Valmiera
Tirāža 1050

Lucija Volcīte - 89
(Alūksnes novads)

Publikācijas var neatspoguļot Naukšēnu novada pašvaldības viedokli, par publikācijās paustajām domām, skaitļiem un faktiem atbild
raksta autors, par sludinājumiem – to iesniedzējs. Anonīma
informācija netiek publicēta. Informācija, kuru vēlaties ievietot
izdevumā, jānosūta uz e-pastu info@naukseni.lv, jānodod Naukšēnu
novada pašvaldības sekretārei vai Ķoņu pagasta pārvaldes lietvedei.

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.

