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Pašvaldība izsludina pieteikšanos konkursam
“Mēs savam novadam 2021”
N

aukšēnu novada pašvaldība no 1 .
marta līdz 9. aprīlim
izsludina
pieteikšanos projektu konkursam “Mēs
sav am nov adam 2021”. Konkursa
mērķis ir veicināt Naukšēnu novada
iedzīvotāju atbild ību un piedalīšanos savas
dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā.
Pagājuša gadā tika atbalstītas trīs
konkursa
ieceres—rotaļlaukuma
atjaunošana pie daudzdzīvokļu mājas
„Egles”
un
daudzdzīvokļu
mājas
“Uplejas” pagalma labiekārtošana ar
galdiem, soliem Naukšēnos, kā arī Ķoņu
pagastā piebraucamā ceļa uzlabošana
pie daudzdzīvokļu mājas “Kļaviņas”. Šī
ir lieliska iespēja realizēt savu ieceri
v idē,
kurā
mēs
dzīvojam,
lai
gandarījums būtu neviem pašiem, bet
arī apkārtējiem.
Kopējais finansējums konkursā ir
1500 EUR, bet v ienai konkursa idejai
var tikt piešķirti līdz 500 EUR. Turklāt
piešķirtajam finansējums v ar piesaistīt
līdzfinansējumu no citiem avotiem.
Aktivitāšu realizācijas laiks būs no
1.maija līdz 30.septembrim. Ar pilnu
projekta
konkursa
nolikumu
v ar
iepazīties izdevuma 3.lpp. Pielikumi
pieejami www.naukseni.lv.
Aicinām iedzīvotājus būt aktīv iem un
uzlabot v idi, kurā dzīvojam! Konkurss ir
izstrādāts tā, lai pēc iespējas mazāk būtu
darbs ar dokumentiem un atskaitēm. ◊
Teksts un foto Nora Kārkliņa
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aizvadītajā gadā projektu konkursā “Mēs sav am novadam 2020” piedalījās
Ķoņu pagasta daudzdzīvokļu m ājas “Kļaviņas” iedzīvotāji, kuri ieguva finansējumu, lai uzlabotu
iebraucamo ceļu uz m ājām. Projektu konkursā iegūtais finansējum s bija tikai daļa no kopējiem līdzekļiem ,
kas tika ieguldīti ceļa uzlabošanai.

Noslēgušies iepirkumi projektā “Aldaru”
un “Mazaldaru” pagalma labiekārtošana

J

au
2020.gada
jūlijā
tika
apstiprināts Lauku atbalsta dienestā
Naukšēnu nov ada pašvaldības projekts
“Aldaru” un “Mazaldaru” pagalma
labiekārtošana (projekta Nr. 20-09AL29-A019.2204-000006), kas tika
iesniegts biedrības “No Salacas līdz
Rūjai” izsludinātajā LEADER projektu
kārtā.
Ir
notikuši v isi nepieciešamie
iepirkumi, lai noskaidrotu būvniecības
procesa dalībniekus. Būv niecību v eiks
SIA “EGU Būv e”, būvuzraudzības
pakalpojumus nodrošinās SIA “RS
Būv nieks”. Teritorija tiks labiekārtota
pēc SIA “CK” izstrādātā un Kocēnu
novada
būvvaldē
akceptētā
paskaidrojuma raksta.
Projekta ietvaros tiks v eikta pagalma
labiekārtošanu,
kas
pamatā
būs
bruģēšana un zālāja atjaunošana.
Paredzams, ka labiekārtotais laukums
tiks nodots ekspluatācijā šī gada jūnija

v idū. Šobrīd tiek gatavoti dokumenti
būvvaldē, lai saņemtu akceptu būvdarbu
uzsākšanai.
Kopējās būvniecības izmaksas ir 19
065.47 EUR, no kurām publiskais
finansējums 4 500 EUR, pārējās
izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Projekts tiek realizēts biedrības “No
Salacas līdz Rūjai” izsludinātā atklātā
projektu
konkursā
Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas
2014.–2020.gadam
apakšpasākumā
1 9.2.
“Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē 1 9.2.2. „V ietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”. ◊
Anita Dukure
Projektu vadītāja

Jau pavisam drīz Naukšēnos pie “Mazaldariem” un “Aldariem ”
sniega kupenas nom ainīs bruģa ieklājum s
Foto: Nora Kārkliņa

Nākamās
«Naukšēnu Novada Vēstis»
26. martā
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Naukšēnu novada domes
2021. gada 17. februāra sēdes lēmumi
 Apstiprināja
projekta konkursa
“Mēs savam novadam 2021” nolikumu.
 Apstiprināja
tāmi
pašvaldību
sav starpējiem norēķiniem par Naukšēnu
novada
v idusskolas
sniegtajiem
pakalpojumiem.
 Apstiprināja maksas pakalpojumu dušas izmantošanu (mazgāšanās dušā 1
personai 1.90 EUR +PV N). 30% atlaidi
piemēro trūcīgām personām, 20%daudzbērnu
ģimenēm
un
maznodrošinātām personām.
 Nolēma
sniegt
ēdināšanas
pakalpojumu projekta “V idzeme iekļauj”
specializēto darbnīcu
klientiem un
darbiniekiem, nosakot pusdienu iegādes
cenu 1 .69 EUR v ienai personai,
organizējot
pusdienu
piegādi
no
Naukšēnu novada vidusskolas.
 Apstiprināja uzkrājumu 55628,59
EUR nedrošām prasībām.

 Apstiprināja
mērķdotācijas
finansējuma izlietojuma programmu
ceļu un ielu uzturēšanai 2021.2023.gadam.
 Nolēma izdarīt izmaiņas Pašvaldību
autoceļu reģistrā.
 Nolēma
veikt pašv aldības ceļu
inženierbūv ju kadastrālo uzmērīšanu un
reģistrēšanu kadastrā.
 Nolēma uzsākt nekustamā īpašuma
Naukšēnu
pagasta
“Aizpurvu
grantsbedres”
sagatavošanu
atsavināšanai.
 Apstiprināja
zemes
ierīcības
projektu
nekustamajam
īpašumam
“Martamuiža”, Ķoņu pagastā.
 Nolēma reģistrēt zemesgrāmatā 17
pašvaldības zemes lietojumus.
 Nolēma pārdot zemes īpašumu
Ķoņu pagasta “Vēberi”.

 Noteica
nekustamā
īpašuma
Naukšēnu pagasta “Doktorāts” zemes
v ienības daļai zemes lietošanas mērķi.
 Nolēma sagatavot un izsniegt VAS
“Latvijas autoceļu uzturētājs” bieži
sastopamo derīgo izrakteņu - smilts un
smilts-grants ieguves atļauju atradnei
“Pīkas”, uz laiku līdz 2045.gada
24.septembrim.
 Atcēla Naukšēnu novada domes
1 8.03.2020.
sēdes
lēmumu
“par
līdzmaksājumu
koplietošanas
meliorācijas objektu Rausele un EriņiMaratas upīte atjaunošanai”.
 Nolēma 05.06.2021. Pašvaldību
vēlēšanu
nodrošināšanai Naukšēnu
novadā izveidot 2 vēlēšanu iecirkņus
Nr.928. - Ķoņu pagasta pārvaldē, Nr.931
- Naukšēnu pagasta kultūras namā.
 Nolēma norakstīt debitoru parāduspar skolēnu ēdināšanu, darba burtnīcām
un mācību grāmatām 3 personām par

summu 1 66.7 3 EUR, īres un komunālo
maksājumu parādus, kuri radušies
pirms 01 .07 .2009. 16 personām par
summu 1258.36 EUR , īres un komunālo
maksājumu parādus, kuri radušies laika
periodā no 31.05.2010.-31 .10.2020. 12
personām par summu 1335.85 EUR,
nomas maksas parādus 4 personām par
summu 211.39 EUR.
 Atļāv a
sadalīt
nekustamos
īpašumus
Naukšēnu
pagasta
“Jaundrav nieki”
un
“Kalngāgari”,
veidojot
jaunus
īpašumus
“V ecdravnieki” un “Ogu purvs”.◊
Ar domes sēžu lēmumiem un
audioierakstiem var iepazīties
Naukšēnu novada pašvaldības
mājas lapā www .naukseni.lv

Aktuāla meža inventarizācija– tas ir svarīgi!

K

opīgo informāciju par visiem
mežiem v alstī veido atsev išķas meža
īpašnieku veiktās meža inventarizācijas.
Situācija dabā mainās un 2021. gadā
neatbilstošas likuma prasībām būs meža
inv entarizācijas ar kopējo meža platību
50 17 9 hektāri.
Veicot
aktualizētu
meža
inv entarizāciju,
meža
īpašnieki
nodrošina aktuālus datus Meža valsts
reģistrā, sav ukārt meža īpašniekam ir
vairāki ieguvumi:
 informācija saimnieciskās darbības
plānošanai un veikšanai,
 iespēja
tiešsaistē
iesniegt
iesniegumus ciršanas apliecinājuma
saņemšanai un pārskatus par veiktajiem
mežkopības pasākumiem,
 aktuāla informācija par sav u mežu,
 pamats ES un v alsts atbalsta
pasākumu mežsaimniecībā plānošanai,
 nodrošinājums
Meža
apsaimniekošanas
un
Dabas
aizsardzības plānu izstrādei,
 uz
reālo
situāciju
balstīta
ugunsdrošības
profilaktisko
plānu
izstrāde,
 iespēja iegūt kompensācijas par
mežsaimnieciskās
darbības
aprobežojumiem,
 informācija nekustamā īpašuma
nodokļu
aprēķināšanai,
nodokļu
atv ieglojumu noteikšanai.
Aktuāla meža inventarizācija ir
pamats meža un mežaudzes vērtības
noteikšanai, kas ir aktuāli, reģistrējot
darījumus zemesgrāmatā jeb operatīva
darbība meža īpašumu pārdošanā vai
iegādē.
Meža inventarizācijas dati satur
informāciju par meža zemes v eidiem
meža
apsaimniekošanā,
koksnes
resursiem mežaudžu (nogabalu) līmenī,
v ides un dabas resursu aizsargjoslām,
bioloģiski nozīmīgiem meža struktūras
elementiem,
meža
infrastruktūras
objektiem
(dabiskām
brauktuvēm,
stigām, ūdens ņemšanas v ietām u. c.).
Informācija par meža
inventarizāciju
V alsts zemes dienestam V alsts meža
dienests
informāciju
par
meža
inv entarizācijas datiem iesniedz Valsts
zemes dienestam. Atbilstoši Ministru
kabineta
2012.gada
10.janvāra
noteikumiem Nr.47 “Noteikumi par

Nekustamā īpašuma v alsts kadastra
informācijas
sistēmas
uzturēšanai
nepieciešamās informācijas sniegšanas
kārtību un apjomu” Valsts meža dienests
ik gadus sniedz ziņas V alsts zemes
dienestam par katru zemes vienību,
balstoties uz Meža valsts reģistrā
reģistrētajiem
īpašuma
meža
inv entarizācijas datiem.
No 2020.gada 1 .novembra Valsts
meža
dienests
vairs
nesniedz
informāciju V alsts zemes dienestam par
tām zemes vienībām, kurās meža
inv entarizācija neatbilst Meža likuma
29. panta pirmās daļas prasībām, tas ir,
būs v ecāka par 20 gadiem. Šāda pieeja
ietekmēs ne tikai meža īpašnieka
tiesības saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa atlaidi, bet arī citus procesus,
kuros izmanto meža inventarizācijas
datus.
Pārpublicēt s no Meža konsultāciju
pakalpojumu centra informatīvā
izdevuma meža īpašniekiem
"Čiekurs" Nr.4 (68)

INFORMĀCIJA MEŽU
ĪPAŠNIEKIEM PAR MEŽA
INVENTARIZĀCIJU
Kas tad īsti ir m eža
inventarizācija?
Meža inventarizācija ir informācijas
iegūšana par mežu un tam piegulošiem
purviem,
meža
infrastruktūras
objektiem,
mežā
ietilpstošiem
pārplūstošiem klajumiem, purviem un
laucēm
un
iegūtās
informācijas
dokumentēšana. Meža inv entarizācijas
derīguma termiņš ir 20 gadi.
Pašlaik tas jau ir beidzies tām meža
inv entarizācijām,
kas
V MD
tika
apstiprinātas līdz 2000. gada 17 .
martam. Sav ukārt pēc šī datuma
apstiprinātās meža inventarizācijas ir
spēkā līdz šī gada beigām. Tātad v ēl tikai
trīs mēnešus. Sav ukārt 2001. gadā V MD
apstiprinātās meža inventarizācijas ir
derīgas līdz 2021. gada 31. decembrim,
bet 2002. gadā apstiprinātās derīgas līdz
2022.gada 31.decembrim un tā tālāk.
Ja meža inventarizācija nav veikta,
meža īpašnieku sagaida ne v ien
administratīvā atbildība, bet arī dažādi
ierobežojumi. Viens no tādiem – v ar tikt
liegta iespēja savā mežā cirst veselos
kokus vai pretendēt uz Eiropas

Sav ienības
finansiālu
atbalstu,
piemēram, par jaunaudžu retināšanu.
Meža
inventarizācija
nav
tikai
informācijas iegūšana un apstrāde, tā
ietver sev ī ļoti atbildīgu posmu – zemes
robežu atjaunošanu. Daudziem tā ir liela
problēma. Meža inv entarizāciju veic
sertificēti speciālisti. Latv ijā ir div i
sertifikācijas uzņēmumi – “Latv ijas
Koksnes kvalitātes ekspertu savienība”
un SIA “Silv asert”. To interneta mājas
lapās pieejami meža inventarizācijas
veicēju saraksti ar papildinformāciju par
sertificēto personu sertifikāta derīguma
termiņu, kontaktiem un darbības
reģionu.
Cik m aksā meža inventarizācija?
Meža inv entarizācijas cenu nosaka
brīvais tirgus, tomēr orientējoši līdz 10
hektāru liela meža inventarizācija
izmaksās aptuveni 100–150 EUR. Ja
meža zemju platība pārsniedz 10
hektārus, tad inventarizācija izmaksās
v idēji 10–15 EUR par v ienu hektāru.
V islabāk, ja meža īpašnieks gala
izdevumus noskaidro pirms darbu
veikšanas.
Paredzēta administratīv ā atbildība
Meža
inventarizācijas
dati
ir

informācija. Par tās neiesniegšanu V MD
likumdevējs saskaņā ar Administratīv ās
atbildības
likumu
ir
paredzējis
pietiekami bargu sodu. Par prasības
neievērošanu fiziskajām personām v ar
piemērot administratīvo atbildību –
brīdinājumu v ai naudassodu līdz pat
7 00
EUR. Savukārt
juridiskajām
personām paredzētais sods v ar būt
daudz bargāks – līdz pat 14 000 EUR.
Saskaņā ar Administratīvās atbildības
likumu meža inventarizācijas datu
neveikšana ir ilgstošs pārkāpums un par
to var sodīt atkārtoti. Meža īpašniekam
ir
izdev īgāk
nodrošināt
meža
inv entarizācijas veikšanu un datu
iesniegšanu V MD.◊
Pārpublicēt s no Meža konsultāciju
pakalpojumu centra informatīvā
izdevuma meža īpašniekiem
"Čiekurs" Nr.3 (67 )
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Līdz 9. martam publiskajai apspriešanai nodots
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas
2021.—2027. gadam 1. redakcijas projekts

N

o 2021 . gada 8. februāra līdz 9.
martam publiskajai apspriešanai tiek
nodots V idzemes plānošanas reģiona
Attīstības programmas 2021.-2027 .
gadam 1. redakcijas projekts. Ikviens
interesents, kam rūp V idzemes nākotne,
tiks aicināts mēneša laikā iesniegt sav us
komentārus par plānošanas dokumenta
stratēģiskā
ietv ara
saturu
un
nepieciešamajiem papildinājumiem.
Attīstības programmas 1 . redakcijas
projektā ietverta aktualizēta pašreizējās
situācijas analīze, kopsav ilkums, v idēja
termiņa prioritātes un rīcības v irzieni,
uzraudzības un novērtēšanas kārtība.
Dokumenti,
kas
tiek
nodoti
publiskajai apspriešanai:
 VIDZEMES
PLĀNOŠANAS
REĢIONA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS
ANALĪZE (aktualizēta uz 30.12.2020.)
 VIDZEMES
PLĀNOŠANAS
REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2021 – 2027 (Stratēģiskais ietv ars).
Drukātas
dokumentu
v ersijas
pieejamas Vidzemes plānošanas reģionā,
Cēsīs, Bērzaines ielā 5-208. kabinetā
Priekšlikumus par nepieciešamajiem
uzlabojumiem plānošanas dokumentā
būs iespējams iesniegt gan rakstiski, gan
arī piedaloties sešās tematiskajās
tiešsaistes
diskusijās,
kas
tiks

APSTIPRINĀTS
ar Naukšēnu nov ada domes
2021.gada 17 .februāra sēdes lēmumu Nr.24
/protokols Nr.2, 2.§/

PROJEKTU KONKURSA “MĒS SAVAM NOVADAM 2021”
NOLIKUMS
1. Vispārīgie jautājum i
1.1 . Projektu konkursu “Mēs sav am novadam 2021” (turpmāk–Konkurss) organizē
Naukšēnu novada pašvaldība, reģ. Nr.90009115247 , adrese: “Pagasta nams”,
Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244.
1.2. Konkursa mērķis ir v eicināt Naukšēnu novada iedzīvotāju atbildību un
piedalīšanos savas dzīves un vides kv alitātes uzlabošanā.
1.3. Konkursā var piedalīties:
1.3.1 . ikv iena biedrība v ai nodibinājumus, kuras juridiskā adrese ir Naukšēnu
novadā;
1.3.2. fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies v ismaz 3
iedzīvotāji.
1.4. Vienam pretendentam v ar tikt atbalstīts ne v airāk kā v iens projekts.
1.5. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir
sv arīga un aktuāla vietējai sabiedrībai v ai kādai tās daļai. Projektu tematika,
aktiv itātes un mērķauditorija netiek ierobežota (piemēram, v ides sakārtošana,
atpūtas v ietu izveide un pilnv eide, v ienreizēju pasākumu īstenošana – sacensības,
sporta spēles, veselīga dzīv esveida veicināšana u.c.).
1.6. Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
1.6.1 . tas iesaista v ietējos iedzīvotājus un veicina v iņu līdzdalību iniciatīv u
īstenošanā;
1.6.2 tas uzlabo v ietējās sabiedrības dzīves kv alitāti;
1.6.3. tam nav peļņas gūšanas rakstura;
1.6.4. projekts tiek īstenots Naukšēnu novadā;
1.6.5. projekta galvenā mērķauditorija ir Naukšēnu novada iedzīvotāji.
2. Projekta īstenošanas un finansēšanas nosacījumi
2.1. Kopējais Naukšēnu novada pašvaldības projektu konkursa “Mēs savam
novadam 2021” finansējums ir 1500.00 EUR. V iena projekta īstenošanai Naukšēnu
novada pašvaldības piešķirtais finansējums nevar būt lielāks par 500.00 EUR.
2.2. Projekta iesniedzējs v ar piesaistīt sav u līdzfinansējumu.
2.3. Lai efektīvi izmantotu Konkursā pieejamos finanšu līdzekļus, konkursa
vērtēšanas komisija projekta izvērtēšanas gaitā v ar piedāvāt samazināt projekta
budžetu v ai vienoties ar projekta iesniedzēju par izmaiņām projekta aktivitāšu
plānā un tāmē.
2.4. Projekta attiecināmās izmaksas:
2.4.1 . materiālu izmaksas (piem., būv materiāli, krāsas, otas, stādi u.c.);
2.4.2. aprīkojuma un inventāra iegāde;
2.4.3. transporta izdevumi;
2.4.4. pakalpojumu izmaksas;
2.4.5. citi izdevumi, kas tieši nepieciešami projekta īstenošanai.
2.5. Projekta neattiecināmās izmaksas:
2.5.1. administrācijas un projekta v adības izmaksas;
2.5.2. sakaru izdevumi;
2.5.3. telpu nomas, ēdināšanas izmaksas;
2.5.4. bankas izdevumi (konta uzturēšanas, pārskaitījumi u.c.);
2.5.5. autortiesības;
2.5.6. izmaksas, kas radušās pirms projekta īstenošanas;
2.5.7 . izmaksas, kas tieši nav saistītas ar projektu;
2.5.8. reklāmas un sludinājumu izdevumi.
2.6. Piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā līdzfinansējums citu projektu
realizācijai.
2.7 . Naukšēnu nov ada pašvaldība pēc līguma parakstīšanas ar projekta īstenotāju 5
(piecu) darba dienu laikā ieskaita projekta finansējumu 1 00% apmērā projekta
koordinatora norādītajā bankas kontā.

organizētas no 1 9. februāra līdz 9.
martam. Rakstiski priekšlikumus aicina
iesniegt
v ai
nu
elektroniski
(iev a.kalnina@vidzeme.lv ), v ai arī sūtot
pa pastu (Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101 ).
V idzemes
plānošanas
reģiona
Attīstības programmas izstrāde norit
divos posmos – v ispirms tiek izstrādāts
dokumenta stratēģiskais ietv ars, kas
definē stratēģiskos mērķus, atklāj
galvenos
izaicinājumus
un
v irzītājspēkus, kā arī nosauc galvenos
rīcību v irzienus un uzdevumus, lai pēc
tam, kad būs saņemts arī plašāks
sabiedrības v iedoklis, turpinātos darbs
pie detalizēta rīcību apraksta un
uzdevumu definēšanas.
Attīstības programma ir reģionālās
politikas
attīstības
plānošanas
dokumenti, kas kalpo kā v adlīnijas
reģiona
attīstības
plānošanas
dokumentu iev iešanā un reģiona v ietējo

attīstības
plānošanas
dokumentu
izstrādei.
V idzemes
plānošanas
reģiona
attīstības programma 2021-2027 tiek
izstrādāta ar projekta “Sadarbības v irzīta
nākotnes politika lauku reģioniem un
iedzīvotājiem”
(PoliRural) atbalstu.
Projekts tiek īstenots Eiropas Sav ienības
pētniecības un inovāciju programmas
Apvārsnis 2020 ietvaros. Lasiet vairāk:
PoliRural\
Jautājumiem: Ieva Kalniņa, V PR
Teritorijas plānošanas nodaļas v adītāja
(iev a.kalnina@vidzeme.lv,
mob.t.
26533464).◊
Anita Āboliņa
VPR sabiedrisko attiecību vadītāja
anita.abolina@vidzeme.lv

3. Projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana
3.1 . Projekta pieteikums sastāv no šādām daļām:
3.1.1 . datorrakstā aizpildīta pieteikuma v eidlapa (Pielikums Nr.1 );
3.1.2. neformālās grupas, biedrības v ai nodibinājuma dalībnieku parakstīts
saraksts ar v ismaz 3 dalībniekiem (Pielikums Nr.2);
3.1.3. saskaņojums ar īpašnieku/iestādes v adītāju par v iņa teritorijā
iecerētajiem pasākumiem projekta ietv aros (ja attiecināms);
3.1.4. cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par sv arīgu (fotogrāfijas,
pilnv aras, rasējumi, līgumi u.c.).
3.2. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Naukšēnu
novada pašvaldības mājas lapā www.naukseni.lv sadaļā „Iedzīvotāju līdzdalība”.
3.3. Projektu konkursa iesniegumu pieņemšana: no 2021. gada 1.m arta līdz
9.aprīlim plkst. 16:00.
3.4. Projekta aktiv itāšu īstenošanas laiks: no 2021.gada 1.m aija līdz
30.septembrim.
3.5. Punktā 3.1 . minētie dokumenti jāiesniedz 1 eksemplārā Naukšēnu nov ada
pašvaldībā pie sekretāres, “Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu
novads, v ai arī nosūtot pa pastu: Naukšēnu nov ada pašvaldība, “Pagasta nams”,
Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu nov ads v ai elektroniski uz e-pasta adresi
dome@naukseni.lv
3.6. Kvalitatīvai projektu sagatavošanai pieejamas konsultācijas pie projektu
vadītājas, tālrunis 64250957 .
4. Projektu izv ērtēšana, līgumu slēgšana un īstenošana
4.1. Konkursa projektus vērtē Naukšēnu nov ada pašv aldības sastādīta un
apstiprināta projektu pieteikumu izvērtēšanas komisija (tālāk tekstā Komisija) 5
cilvēkus sastāv ā;
4.2. Komisijas locekļi izvērtē projektus pēc šādiem kritērijiem:
4.3.1. projekta oriģinalitāte;
4.3.2. Naukšēnu nov ada iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste un
līdzdalība;
4.3.3. projekta ietekme uz v ietējās sabiedrības dzīves kv alitātes stiprināšanu;
4.3.4. projekta iesniedzēju pašu aktiv itāte un motivācija;
4.3.5. projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā;
4.3.6. citi aspekti atkarībā no iesniegto pieteikumu specifikas.
4.4. Dome lemj par finansējuma piešķiršanu projektiem.
4.6. Konkursa rezultāti tiks paziņoti projektu pieteicējiem no 2021.gada 26. līdz
30.aprīlim pa pieteikumā norādīto e-pastu v ai tālruni.
4.7 . Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem Naukšēnu novada pašvaldība slēdz
līgumu par projekta īstenošanu (pielikums Nr.3).
4.8. Pēc projekta īstenošanas 2 nedēļu laikā, bet ne v ēlāk kā līdz 2021.gada
14.oktobrim projekta īstenotājam jāiesniedz atskaite (pielikums Nr.4),
piev ienojot grāmatvedības dokumentu oriģinālus v ai kopijas. Atskaite jāiesniedz
Naukšēnu novada pašv aldības sekretārei “Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu
pagasts, Naukšēnu novads, v ai arī nosūtot pa pastu: Naukšēnu nov ada pašv aldība,
Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244, vai elektroniski uz epasta adresi dome@naukseni.lv .
4.9. Naukšēnu nov ada iedzīvotāji par realizētajiem projektiem tiks informēti
Naukšēnu novada pašv aldības mājas lapā www.naukseni.lv un Naukšēnu nov ada
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Naukšēnu Novada V ēstis”.
Domes priekšsēdētājs
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Būs jauni koka soli Ķoņu kalnā

2020

. gada septembra
sākumā tika saņemts Lauku atbalsta
dienas
lēmums,
ka
apstiprināts
Naukšēnu nov ada pašvaldības projekts
“Koka soli Ķoņu kalnā” (projekta Nr. 09
-AL29-A019.2201-000007 ), kas tika
iesniegts biedrības “No Salacas līdz
Rūjai” izsludinātajā LEADER projektu
konkursā. Projekta ietvaros paredzēts
izgatavot un piegādāt 30 pārv ietojamus
koka solus. Katra sola garums būs 3
metri.
Ņemot v ērā, ka soli tiks nov ietoti
publiskajā ārtelpā, tad saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām, nepieciešams
bija
izstrādāt
būvniecības
dokumentāciju.
Idejas
konceptu
izstrādājusi arhitekte Anita Rumbiņa,
ideja
akceptēta
Kocēnu
novada
būvvaldē.
Solu izgatavošanu un uzstādīšanu
veiks SIA “Warss+”. Līguma kopējā
summa ir 3811.50 EUR, no kuriem

publiskais finansējums 3130.46 EUR,
bet pārējās izmaksas tiek segtas no
Naukšēnu novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Paredzams, ka soli tiks izgatavoti un
piegādāti līdz 2021.gada jūnija v idum,
lai jau starp lustīgām Līgo dziesmām un
dejām Ķoņu kalnā, varētu nedaudz
atpūsties, sēžot uz jaunajiem soliem.
Projekts tiek realizēts biedrības “No
Salacas līdz Rūjai” izsludinātā atklātā
projektu
konkursā
Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas
2014.–2020.gadam
apakšpasākumā
19.2.
“Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
v irzītas v ietējās attīstības stratēģiju”
aktiv itātē 1 9.2.2. „V ietas potenciāla
attīstības iniciatīv as”. ◊
Anita Dukure
Projektu vadītāja

Ķoņu kalnā pie skatuves paredzēts uzstādīt 30 pārv ietojamus
koka solus, kuru garums būs 3 metri.
Soli paredzēti pasākumu apmeklētājiem un v ienkārši,
kur apsēsties, vērot Ķoņu kalna ainavu vai apbrīnojam o saulrietu.
Foto: Nora Kārkliņa

Pirmsskolas izglītības grupiņas svin piecu gadu
jubileju kopš atklātas jaunās telpas
2016

. gada 1 8. februārī Naukšēnu novada v idusskolā atklāja telpas
pirmsskolas grupām. Šogad sv inam 5 gadu jubileju! Ar pašgatavotām cepumu
kūkām, rotaļām, dejām un dziesmām. Esam sasnieguši noteikto v alsts obligāto
apmācības vecumu. Vēlam—izturību un radošumu kolektīv am, centību un v ēlēšanos
darboties bērniem, sapratni un pacietību vecākiem. Paldies bijušajiem un
tagadējiem audzēkņiem par jaukajiem zīmētajiem apsveikumiem jubilejā! Mums
kopā izdevās!◊
Skolotāja Eva Reiziņa

Naukšēnu nov ada vidusskolas pirsskolas izglītības grupiņas
''Bitītes'' (pa kreisi augšā), “T aurenīši” (pa kreisi lejā) ar
audzinātāju Evitu Skudru un “Sienāzīši” telpu piecgadi atzīmēja
ar pašgatavotām cepumu tortēm

Foto: no grupiņu arhīva
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Lieldienas vai Lielā diena, varbūt – pavasara Saulstāvji?
Atkal svinam kopā!
M

ūsdienu kalendārā pieņemts
atzīmēt Lieldienas pēc Rietumu kristīgās
tradīcijas, kas saistīta ar Kristus
augšāmcelšanos, šogad tas ir 4.aprīlis.
Mūsu senču, latv iešu tradīcijās pats
vārds – Lielā diena - izteic notikuma
jēgu un saturu – diena kļūst lielāka par
nakti, tādējādi šie sv ētki tiek saukti arī
par pavasara Saulstāvjiem – 20.22.marts. Liekot galdā visu apaļo,
pirmām kārtām - olas (kā jaunas
dzīv ības un Saules simbolu) un zirņus,
Lielā diena senā latvieša dzīvē ir
kārtējais nozīmīgais gada rituma
notikums, kurš iezīmē laiku, kad Saule
atkal no veļu v alsts nāk šaizemē, v ed
pav asari, modina dzīvību, tas konkrētās
apkārtnes ļaudīm dod iemeslu sanākt
kopā parādīt sevi, aplūkot citus,
mūsdienu v alodā – socializēties, plānot

kopīgus darbus. Latviešiem Lieldienas
ir arī laiks, kad klēts jau ir iztukšota,
laiks, kad sāksies pavasara darbi, tāpēc
v iņi mēģina palīdzēt zemes atmodai un
jau laikus nodrošināt zemes auglību, kā
arī v eicināt svētību ar dažādām
izdarībām. Ir skaidrs, ka fiziski kopīgās
Lieldienu izdarībās šopavasar tikties
nev arēsim, bet vai tas mūs atturēs no
auglības un v isu lietu izdošanās
veicināšanas?
Par spīti grūtiem laikiem un
ierobežojumiem, Ķoņu folkloras kopas
“Dzīne” dalībnieki, vadītāja Dace Zāģere
un Kadrija Mičule aicina v isus v ienoties
kopīgā Lieldienu akcijā, v eicot senu
tradīciju
auglības
un
pārticības
veicināšanai. Nē, mēs nenāksim kopā,
bet aicināsim jums turpmāk aprakstīto
paveikt katram savā v ai kaimiņu dārzā
un padalīties ar citiem kopīgas Lieldienu

noskaņas veidošanai. Tātad, veidosim
LIELDIENU KOKUS:
*jums jāatrod koks, kurš ražo
augļus (ābele, bumbiere, plūme,
ķirsis u.c.), tajā jāiekarina m azi,
krāsaini dzijas kamoliņi;
*jāatrod interesanta, līksma,
mazāk dzirdēta Lieldienu tradīcija,
tautas dziesma;
*pie
koka
ar
kamoliņiem
jānofotografējas un jāpieraksta
atrastais teksts v ai jānofilmē,
runājot šo tekstu vai veicot kādu
Lieldienu izdarību (droši to v ar
darīt telefonā, ja tam ir pieejama
šāda funkcija) un laikā no 20.
marta līdz 6. aprīlim jāatsūta uz
epastu:
rukunovads@inbox.lv
(atcerieties norādīt dalībnieku v ārdu,
uzv ārdu, kontakttālruni)
Tas, cik ilgi uzskatīsiet par v ajadzīgu

atstāt kamoliņus kokā, paliek katra paša
ziņā.
Jūsu iesūtītie veikumi tiks publicēti
https://www.facebook.com/
konupagasts, turpat līdz akcijas sākuma
laikam tiks iev ietoti folkloras kopas
“Dzīne” dalībnieku sagatavotie foto/
v ideo darbiņi. Iespējami arī uzdevumu
papildinājumi un precizējumi, tā kā seko
šai lapai. Tāpat, ja Tev ir idejas papildus
uzdevumiem - droši dod ziņu Kadrijai!
Rūķu nov ads mums kopā izdev ās
lieliski, padarīsim sev un kaimiņiem
krāsainas arī Lieldienas!◊
Pavasarīgās noskaņās idejas ķēra
Kadrija Mičule
kultūras darba orgnizatore Ķoņu pagastā

Aklais randiņš Ķoņu bibliotēkā

V

ēl jau ziemas elpa gaisā un
termometrā, tomēr pav asaris jau gaisā
jūtams, īpaši saulainā laikā. Parasti
pav asaris ir arī laiks, kad cilvēkiem prātā
liderīgākas domas nekā parasti…
Lasītāj, kad Tu pēdējo reizi esi bijis
uz randiņu? Un kad - uz aklo randiņu,
kad nezini, ar ko satiksies un kādas
izv eidosies attiecības? Kāds iebildīs –
kādi gan randiņi var būt tikšanās
ierobežojumu laikā v ai ar 2 metru
distanci un masku? Un tomēr – v isu
martu aklie randiņi ar grāmatu būs
iespējami Ķoņu bibliotēkā!
No 1 . līdz 31.martam atsev išķas, gan
vecākas, gan pavisam jaunas, bibliotēkas
grāmatas tiks īpaši iesaiņotas un gaidīs
lasītājus, kuri būtu gatavi iepazīties un
aiznest tās uz mājām, neko par tām
nezinot, v ien saņemot nelielu mājienu,
kāds v arētu būt grāmatas sižets. Nev arēs
redzēt ne grāmatas v āku, ne autoru, ne
nosaukumu, ne anotāciju, v iss būs kā
īstā aklajā randiņā, kad nevar zināt, ar
ko gaidāma tikšanās, v ai tā izvērtīsies
patīkama, vai liks v ilties. Atnākot uz
bibliotēku, v arēsi izvēlēties, tieši kuru
gribētu iepazīt tuvāk, izlasot. Piedalīties
akcijā aicināti ne v ien bibliotēkas

pastāv īgie lasītāji, bet ikv iens, kas
nebaidās mazliet netradicionālā veidā
izv ēlēties lasāmv ielu un ir gatavs atklāt
ko jaunu. Iesaiņoto grāmatu attēli ar
apraksta mājienu februāra beigās tiks
izv ietoti
arī
https://
www.facebook.com/konupagasts lapā,
pēc apraksta v arēs pieteikties ne tikai
patstāv īgie Ķoņu bibliotēkas lasītāji, bet
arī naukšēnieši, sazvanot Kadriju,
t.29343960, lai v ienotos par ērtāku
iepatikušās
svešinieces
saņemšanu
iepazīšanai.
Ja esi lasījis kādu īpaši interesantu
grāmatu un domā, ka to ir vērts lasīt arī
citiem, iesaki, uzrakstot man grāmatas
nosaukumu, autoru, ja iespējams, arī
dažos teikumos savus iespaidus telefona
īsziņā
v ai
e-pastā
kadrija.micule@naukseni.lv , vai atnesot
ieteikumu uz bibliotēku līdz 15.martam.
Aktīvākie randiņos gājēji un grāmatu
ieteicēji
tiks
arī
pie
izlozētām
pav asarīgām balv iņām.◊
Teksts un foto Kadrija Mičule
Ķoņu pagasta bibliotēkāre

Glīti iesaiņotā grām ata ceļos pie lasītāja

Izstādes ceļo un top

P

ar Aleksandra Luhaera gleznu
izstādi “Dv ēseles priekam”
Ķoņu
bibliotēkas apmeklētāji februārī izteikuši
atzinīgas atsauksmes, interesi izrādījuši
arī naukšēnieši, kuriem sarežģītāk uz

Ķoņiem atkļūt, tāpēc martā šī izstāde
aizceļos uz Naukšēnu bibliotēku.
Lai
mudinātu
apmeklētājus
pozitīv am noskaņojumam, tuvojoties
pav asarim un Joku dienai, Ķoņu
bibliotēkas izstāžu zālītē v isu martu un

aprīli v arēsiet pasmaidīt, aplūkojot
izstādi “Dadža asumus pārlapojot”.
Izstāde tiks v eidota, izmantojot pagājušā
gadsimta 7 0.-to gadu humora un satīras
žurnāla “Dadzis” karikatūru kopijas.
Jāteic, daudzas tolaik apskatītās tēmas

saglabājušas aktualitāti arī pēc 50-55
gadiem… Kā reiz teicis Čārlijs Čaplins:
“Jūs sapratīsiet, ka dzīve ir vērtīga, ja
regulāri pasmaidīsiet!" ◊
Kadrija Mičule
Ķoņu pagasta bibliotēkāre
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Grāmatu plaukti papildinās

P

riecē, ka bibliotēkas ir atkal
atvērtas lasītājiem. Kamēr nav sācies
aktīv ais lauka un dārza darbu laiks,
varat Ķoņu bibliotēkā iepazīt jau šogad
iegūtās 30 jaunās grāmatas vai
ielūkoties vēl aizvadītā gada nogalē
iegādātajā grāmatu klāstā, kuru diez vai
paspējāt izlasīt slēgtās bibliotēkas dēļ.
Saturs ļoti plašs – gan latv iešu
daiļliteratūra, gan ārzemju bestselleri –
mīlas stāsti un kriminālromāni, ieskati
dažādu laiku vēsturē, stāsti par
aktieriem un mūziķiem u.c. V ienmēr
vari arī pieteikt kādu grāmatu, kura nav
atrodama Ķoņos, bet to v ar sameklēt
kādā citā Valmieras apkaimes bibliotēkā
un piegādāt bezmaksas starpbibliotēku

grāmatu
apmaiņas
pakalpojuma
ietvaros. Ieskats jaunajās grāmatās ar
attēliem un mazu aprakstu apskatāms
Facebook Ķoņu pagasta kontā.
Tikai, atcerieties, ienākot telpās,
uzlikt aizsargmasku mūsu savstarpējai
drošībai, dezinficēt rokas, ievērot
distanci un neuzturēties telpās ilgāk par
15 minūtēm. Vēlams pirms bibliotēkas
apmeklējuma sazv anīt bibliotekāri, kas
laicīgi atradīs jūs interesējošo izdevumu,
lai tā
samazinātu apmeklētāju
uzturēšanās laiku telpās.◊
Kadrija Mičule
Ķoņu pagasta bibliotēkāre
www.t eenv ogue.com

ATCERAMIES UN GODINĀM
NAUKŠĒNU NOVADĀ DZIMUŠOS!*
Dzejnieks
Kārlis Kalnietis
Dzimis 1919. gada 15. februārī
Ķoņu pagastā

netikumu plauktā. Tomēr laiks un
gudrība graudus no pelavām atsijā,
tāpēc Kārļa Kalnieša dzeja iet modināt
cilvēkā labo, tā joprojām mūs aicina:
«Ar labu vārdu sauli projām v adi, Ar
labu vārdu rītam pretī ej. Un v isi tavi
nodzīvotie gadi Kā labi v ārdi skanēs
pasaulei.» (Pēc Daces Stabiņas)
Kārlis
Kalnietis
ir
Rūjienas
v idusskolas 1 940. gada absolv ents.
1945. gadā par «dzimtenes nodevību» –
10 gadi Noriļskā un gads Karagandā bez
tiesībām. 1956. gadā K. Kalnietis
atgriežas Rūjienā, strādā dažādus
darbus – par dezinfektoru, santehniķi,
galdnieku, grāmatvedi, apdrošināšanas
aģentu. V iņa pirmais dzejolis «Pie
kamīna» publicēts 1 935. gadā skolas
literārajā žurnālā «Teka». V airums
dzejoļu publicēti v ietējā periodikā.
V airākus
dzejoļus
par
tekstiem
dziesmām izvēlējušies komponisti A.
Žilinskis, R. Jermaks, Ē. Siliņš, A.
Rozenbergs, A. Burv is u.c.
K. Kalnietis miris 1 992. gada 11.
martā, apbedīts Rūjienā, Bērtuļa kapos.

Latv ijas arm ijas v irsnieki m ācībās. 1930. gadu otra puse.
Ģenerālis Arturs Dannebergs otrais no labās puses.

Avots:laikraksts “ Liesma”, 2019.g.

Ģenerālis
Arturs Dannebergs
Pašā atmodas sākumā (1 992) kāds
pilnīgi neizprotams v eselības vājums
v iņu aizsauca mūžībā. Tā arī savu
v ienīgo dzejoļu krājumu, kas iznāca
1994. gadā, viņš nesagaidīja.
«No zemes spēku smēlies dzimtajā
Ķoņu pusē, tundrainajā Noriļskā un
klusajā Rūjienas mazpilsētā, saulei
v ienmēr pretī gāja, ar gaismu apliet ik
dv ēseli,» tā dzejoļu krājuma «Ar labu
vārdu» iev adā raksta Dace Stabiņa.
«Div i spārni – naids un mīlestība/
Manu dziesmu nes,» – tā atzīstas pats
dzejnieks. Naids pret kangariem, kas
pazemo
savu
tautu,
nodod
ienaidniekam brāli, liek parakstu zem
nāv ei nolemto sarakstiem, sagrauj
dzimtas māju, spļauj patiesībai acīs,
nebeidz līst un klanīties. Dzejnieka
mīlestība labu vēl mātei, mīļotajai
meitenei, patiesiem draugiem un v isiem
tiem, kuru dvēselēs kā rasas lāse ir
dainu
starojums.
Abiem
–
ienaidniekiem un draugiem – dzeja nav
v ienādi lasāma, jo ne akmenī, ne kokā,
bet sav ās uzrakstītajās rindās v iņš ir
centies neslēpt īsta un gaiša cilv ēka
mūža atziņu: «Ar savām acīm skaties,
pa savu ceļu ej.» Vienkāršība, atklātums
un patiesums – to cilvēkos dzejnieks
vērtē visaugstāk un ļoti necieš glancētas
runas. V iņš šausta blata būšanu un
cilvēku
bezmugurkaulnieku,
kurš
līzdams spējīgs pārdot ne tikai savu
godu. Muļķību un plātību liek vienā

Dzimis 1891. gada 17. februārī
Ķoņu pagastā

191 4. gada janvārī iesaukts Krievijas
armijas 3. Somijas artilērijas div izionā.
191 9.
gada
18.
februārī
A.
Dannebergs iestājās Latv ijas Pagaidu
valdības bruņotajos spēkos, un drīz v ien
kļuv a par jaunizveidotās 1. V almieras
baterijas komandieri.
Baterijas pirmās ugunskristības
191 9. gada 2. aprīlī aprakstītas
„V idzemes
artilērijas
pulka
vēsturē”: „Ap plkst. 22.00 ienaidnieks
uzbruka igauņiem Vosā. Baterijas
komandieris
virsleitnants
A.
Dannebergs saņēma no V almieras
pulka
komandiera
rīkojumu
–
nekavējoties nostādīt vienu lielgabalu
pozīcijā un atklāt uz Vosei uzbrūkošo
ienaidnieku uguni. Tūliņ arī lielgabalu
novietoja
pozīcijā
aiz
dzelzceļa,
dienvidos no Apes, un no tā izšāva
pirmās 15 granātas. Tumsas dēļ
šaušanu
izdarīja
pēc
kartes.
Ienaidnieka uzbrukums V osei tika
apturēts. Šī bija baterijas pirmā kaujas
šaušana. Tā atstāja uz V almieras
kājnieku
pulka
karavīriem
labu
iespaidu, jo viņi nu zināja, ka
turpmākās kaujās tos pabalstīs pašu
artilērija.”
191 9. gada jūlijā A. Dannebergu
paaugstināja kapteiņa pakāpē un drīz
pēc tam viņš uzsāka V idzemes artilērijas
pulka izveidi. Bermontiādes laikā

kapteinis A. Dannebergs bija Rīgu
sargājošās Dienv idu frontes artilērijas
grupas komandieris. 1 920. gada aprīlī
A. Dannebergu par kaujas nopelniem
paaugstināja pulkv eža-leitnanta pakāpē.
1920. gada nogalē A. Dannebergu
apbalvoja ar 3. šķiras Lāčplēša Kara
ordenis Nr. 282. par to, ka „1 919. gada
10. oktobrī personiski vadīja lielgabala
uzstādīšanu Daugavmalā, no tā tiešā
tēmējumā
apšaudīja
tiltu
galus
Pārdaugavā un apklusināja tur esošos
pretinieka ložmetējus un mīnmetējus.”,
un 1927 . gadā ar 2. šķiras Lāčplēša Kara
ordeni Nr. 59. par to, ka „ar lielu
uzņēmību saformēja 1. artilērijas
pulku, visā bermontiešu uzbrukuma
laikā
varonīgi
piedalījās
Rīgas
aizstāvēšanā,
personiski
vadīja
artilērijas uguni un ievērojami sekmēja
Torņakalna ieņemšanu, pēc tam arī
Zemgales un Kurzemes atbrīvošanu.”
Latv ijas Kara muzeja krājumā
glabājas
marmora
plāksne
ar
iegravētiem v isu Vidzemes artilērijas
pulka Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru
vārdiem, t.sk. arī Arturs Dannebergs.
Plāksni iesvētīja V idzemes artilērijas
pulka 10. gadu pastāvēšanas svinību
laikā 1 929. gadā.
Turpmākajos gados A. Dannebergs
dienēja V almieras artilērijas pulkā un
bija
Artilērijas
v irsnieku
kursu
priekšnieks. Militārās zināšanas v iņš
papildināja Kara akadēmiskajos un
Div īzijas komandieru kursos.
1935.
gadā
A.
Dannebergu
paaugstināja ģenerāļa pakāpē un iecēla

Artilērijas inspektora amatā.
1940. gadā ģenerāli A. Dannebergu
iecēla
par
Sarkanās
armijas
24.teritoriālā
strēlnieku
korpusa
artilērijas priekšnieku, un gada pēdējā
dienā – 31 .decembrī – v iņam piešķīra
ģenerālleitnanta pakāpi.
1941. gada 9. maijā Maskav ā A.
Dannebergu apcietināja, un 1941 . gada
1 8. jūlijā v iņam piesprieda nāvessodu
nošaujot. Nāvessodu izpildīja tā paša
gada 1 6. oktobrī Komunarkas masu
kapos Maskav as tuvumā.
Sav as militārās karjeras laikā
ģenerālis A. Dannebergs apbalvots arī
ar 2. un 3. šķiras Triju Zvaigžņu
ordeņiem, kā arī Lietuvas, Igaunijas,
Francijas un Kriev ijas ordeņiem.
Avots: http://www.karamuzejs.lv; foto
kopijas no Kara muzeja
*Pieminam apaļo un pusapaļo jubileju
jubilārus.
Sagatavoja Naukšēnu Cilv ēkmuzejs
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Pāršķirstot fotogrāfiju albumus

N

e v ienā vien dzimtas foto
albumā mēs atradīsim bildes vēl no 1 9.
gadsimta beigām un 20. gadsimta
sākuma. Patīk taču mums šad tad
pāršķirstīt vecos foto albumus, kuros
redzami mirkļi, kas fiksēti pirms 30, 50,
pat simts gadiem. Tomēr nekas nav
mūžīgs, tāpēc aicinu, pārlapojot foto
albumus, atlasīt fotogrāfijas, kurās
attēlotas senas celtnes Naukšēnu
pagastā, ievērojamas personības, lauku
darbi u.c. Šīs nav vienkāršas fotogrāfijas,
tās atklāj senus notikumus.
Laika ritējumā būtiskas pārvērtības
notikušas arī Naukšēnu pagastā. Senās
fotogrāfijas ļauj mums ielūkoties
pagājušajos gadsimtos. Tā mēs v arēsim
salīdzināt kā bija tad un kā ir tagad.
Ja atrodi kādu fotogrāfiju, kuras būtu
ar kultūrvēsturisku v ērtību, tad atnes uz
bibliotēku. V ēlams, ka būtu arī kaut
neliela informācija par fotogrāfijā
attēloto.
Pirms jau ilgāka laika, Mirdza Boša
atnesa uz bibliotēku trīs fotogrāfijas,
kurās redzamas dzirnav as, kuras

atradušās netālu no v iņas dzimtas
mājām. V iņa pastāstīja, ka dzirnav as
nodegušas, kad v iņa bijusi pavisam
maza. Veicot nelielu pētījumu, nedaudz
informācijas par šīm dzirnavām varu
atklāt. Fotogrāfijās redzamās dzirnav as
piederēja Jēkabam Nuķim, kurš dzīvoja
Naukšēnu pagasta “Ķeizarkalnos” līdz
1950. gadam. Dzirnavas nodega 1 931.
gada maijā no zibens spēriena.
Laikraksts “Latv ijas Kareivis” , Nr.116
(29.05.1 931 ) vēsta: “Naukšēnu pagastā
zibens
iespēris
Jēkaba
Nuķa
vējdzirnavās, kuras nodegušas līdz
pamatiem ar v isu dzirnavu iekārtu.
Zaudējumu kopvērtība 15055 lati.”
Protams, atrast aculieciniekus , kuri
varētu pastāstīt par šīm dzirnavām, man
neizdev ās.
Tiltu, kuru redzam šajās fotogrāfijas,
var aplūkot arī portālā Zudusī Latvija –
tilts pār Rūju uz ceļa Naukšēni – Piksāri
(1925.g.).◊

Naukšēnieši pie Jēkaba Nuķa dzirnavām

Sarmīte Praudiņa

Naukšēnu pagasta “Ķeizarkalni” un fonā Jēkaba Nuķa dzirnavas
Naukšēnu pagasta bibliotekāre

Tilts pār Rūjas upi Naukšēnos netālu no “Tiltgaļu” m ājām
Foto: no Mirdzas Bošas personīgā arhīva

Naukšēnu novada vidusskolas sniega aktivitātes
Februārī, kad v isi skolēni mācījās
attālināti, Skolēnu parlaments izsludināja
sniegavīru akciju, kad aicināja iesūtīt savu
veikumu. Kreisajā pusē 7 .klases skolnieces
Andas Indriksones uzceltais sniegavīrs,
v idū 6.klases skolnieces Emīlijas Martas
Tobīsas sniega veidojums, bet labajā pusē
6.klases skolnieka Ingusa Rodziņa un viņa
palīgu sniegav īrs.
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Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Naukšēnu novadā visi kultūras un sporta pasākumi,
kā arī nodarbības un mēģinājumi ir ATCELTI!
Lūdzu sekojiet inform ācijai: www.naukseni.lv , Naukšēnu nov ada Facebook kontā un afišās.

Naukšēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 25. janvāra līdz 1 9. februārim reģistrēti jaundzimušie:

Viena meitene un divi zēni
Naukšēnu kultūras nama iekšpagalma logos apskatāma
naukšēnietes Daces Odiņas gleznu izstāde "Logā".
Laipni aicināti aplūkot izstādi!
 No 2. - 31. m artam Naukšēnu bibliotēkā aplūkojama Sm iltenes

mākslinieka Aleksandra Luhaera gleznu izstāde "Noskaņu v ariācijas".
 Martā un aprīlī “Zirgu pasta stacijā” Ķoņu pagastā aplūkojama
karikatūru izstāde “Dadža asumus pārlapojot”.
Apmeklējot izstādes jālieto sejas aizsargmaska, jādezinficē rokas
un jāievēro v ismaz 2 metru distance.

Lieldienu koku akcija Naukšēnu novadā

Naukšēnu novada Sociālais dienests informē,
ka iedzīvotāji, kuri vēlas izmantot veļas mazgāšanas
vai dušas pakalpojumus, to var izdarīt iepriekš
piesakoties pa tālr: 26448127 (Solveiga). Pakalpojumi tiek
nodrošināti Naukšēnos trešdienās no plkst. 8.30 - 15.00.

Ardiev u, māmiņ, galā tava cīņa.
Tavs prieku, rūpju dienu mūžs...
Ar bērniem, mazbērniem un padarītiem darbiem
Tavs devums šaisaulei v ēl ilgi sirdīs būs.
/I. Auziņš/
Skumju brīdī esam kopā ar Mārīti Kļav iņu un tuv iniekiem ,
māmuļu mūžības ceļā aizv adot.
Kaimiņi "Uplejās"

Laika posmā no 20. m arta līdz 6. aprīlim aicinām veidot Lieldienu kokus.
Sav u veikumu jānofotogrāfē un jāiesūta uz e-pastu: rukunovads@inbox.lv.
Plašāk par Lieldienu koku veidošanas akciju lasiet izdevuma 5. lpp.
Naukšēnu nov ada Sociālā dienesta klientu pieņem šanas darba laiki
ārkārtas situācijas laikā: vadītāja Aleksandra Ločmele Naukšēnos pirmdienās
13.00—1 6.30, Ķoņos katra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 13.00-15.00;
sociālā darbiniece Solveiga Troiņikova Naukšēnos pirmdienās 13.00—16.30,
piektdienās 8.30—12.00, Ķoņos ceturtdienas 8.30-11.30.

Naukšēnu Novada Vēstis

Naukšēnu novada pašvaldības informatīvais izdevums
Bezmaksas, iznāk reizi mēn esī
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

Pieminam mūžībā aizgājušos
Naukšēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 25. janvāra līdz 19. februārim reģistrētas mirušās:

Velta Zvirbule - 89 gadi

Izdevumu sagatavoja
Naukšēnu novada p ašvaldības
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

Ilga Līsmane - 87 gadi

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.

Pārp ublicēšanas un citēšan as gadījumā atsauce ir obligāta.

