2021. gada aprīlis (141)

Paldies par radīto svētku sajūtu Naukšēnu novadā!

P

aldies par dalību Lieldienu koku
un
citu
pavasarīgu
dekorējumu
veidošanā. Savu video darbu, kas tapa
kopā ar zaķeni Brendu iesūtīja Annija
Birkava, skolotāja Eva Reiziņa kopā ar
pirmsskolas grupu "Bitītes" Lieldienu
kokā pārvērta lazdu, Lāsma Vladimirova
fotostāstā rādīja, kādas Lieldienu
noskaņas valda Ķoņu "Dravniekos", Līga
Dreimane parūpējās, lai Lieldienu
tradīciju video tiktu iemūžināti Gvido un
Gunita Ķešāni, kā arī Annija Dreimane,
Bošu ģimene Lieldienu noskaņas veidoja
"Tiltgaļu" fermā, bet Daina Zandberga
"Kļavu" pagalma kokos sasēdināja
pavasarīgus putnus, puzurus un attēloja
pavasara un ziemas cīņu, kuru izjūtam
vēl katru dienu. To lieliski ilustrē arī
viņas pieteiktā četrrinde:
"Ziema kāva pavasari
Ar sidraba zobentiņu
Pavasaris vairījās
Ar ābeļu ziediņiem"
Lieldienu kokiem krāsās un rakstos
saplaukt palīdzēja arī Toms Sniegs un
"Upleju" mājas iedzīvotāji.
Paldies visiem par iesūtītajiem
darbiņiem! Lieldienu zaķis, garām lecot,
manīja, ka arī citur iedzīvotāji bija
veidojuši svētku noskaņas, tik, droši
vien, pavasara darbu steigā atsūtīt
nesanāca. Galvenais jau ir radīšanas
prieks, lai tas allaž saglabājas!◊
Kadrija Mičule
Kultūras darba organizetāja
Ķoņu pagastā

Naukšēnu novada vidusskolas pirmsskolas izglītības grupiņas “Bitītes” krāšņi izrotātais
Lieldienu svētku koks—lazda

Cienījamie Naukšēnu novada iedzīvotāji!
4.
maijā
valstī
atzīmējam
Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu.
Pirms trīsdesmit viena gada Augstākās
padomes deputāti pārliecinoši ar tautas milzīgu
ieinteresētību klātienē un neklātienē nobalsoja
par
Latvijas
Neatkarības
deklarācijas
pieņemšanu. Varam to pamatoti uzskatīt par
valsts otro dzimšanas dienu.
Apsveicu visus jūs Brīvības svētkos!
Aicinu šo dienu pavadīt labā patriotiski
noskaņotā garastāvoklī!
Jānis Zuments
Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs

Foto: Eva Reiziņa

Pieteikšanās platību
maksājumiem
un marķētās
dīzeļdegvielas iegādei
No
šā
gada
7.aprīļa
līdz
24.maijam (līdz 15.jūnijam ar atbalsta
apjoma samazinājumu 1% apmērā par
katru
nokavēto
darbdienu)
lauksaimnieki var pieteikties platību
maksājumiem,
aizpildot
Vienoto
iesniegumu Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS).
Vienlaikus
no
7.aprīļa
norit
iesniegumu
pieņemšana
marķētās
dīzeļdegvielas iegādei, kam piemēro
samazināto akcīzes nodokļa likmi. Lai
saņemtu tiesības iegādāties marķētu
dīzeļdegvielu,
lauksaimniecības
produkcijas ražotājam ne vēlāk kā līdz
šā
gada
1.jūnijam
jāiesniedz
iesniegums un jāapliecina, ka viņš veic
saimniecisko darbību, kas reģistrēta
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
vai Valsts ieņēmumu dienestā.◊
Lauku atbalsta dienests

Nākamās
«Naukšēnu Novada Vēstis»
28. maijā
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Pašvaldību vēlēšanu kandidāti Valmieras novadā
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Valmieras novada vēlēšanu iecirkņi
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Naukšēnu novada domes 25. februāra ārkārtas sēdes
lēmumi un 24. marta sēdes lēmumi
2021.gada 25.februārī
 Apstiprināja reorganizācijas plāna
konstatējuma daļu.
 Nolēma veikt pašvaldības ceļa
Tēcēnu ceļš inženierbūves kadastrālo
uzmērīšanu un reģistrēšanu kadastrā.

2021.gada 24.martā
 Apstiprināja
precizēto
tāmi
savstarpējiem norēķiniem par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

 Apstiprināja foto akcijas “Saglabā
mirkli vēsturei” nolikumu.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu.
 Atļāva
uzsākt zemes ierīcības
projekta
izstrādi
nekustamiem
kopīpašumiem
Naukšēnu
pagasta
“Rijas” un “Kalnveceļi”.
 Noteica nekustamiem īpašumiem
Naukšēnu pagasta “Doktorāts”, “Piksāru
masīvs” un “Mazaldari”
lietošanas
mērķa izmaiņas.

 Nolēma veikt pašvaldības zemes
lietojumu kadastrālo uzmērīšanu.
 Nolēma pārdot zemes īpašumu
Ķoņu pagasta “Toms” un “Alkšņi”.
 Apstiprināja pašvaldības autoceļa
Ceļš
Dronas-Purapuķes
izmaiņas
pašvaldības autoceļu reģistrā.
 Apstiprināja grozījumus 2018.gada
28.decembra līgumā par medību tiesību
nodošanu.
 Nolēma slēgt līgumu ar AS ‘Latvijas
valsts meži” par reālservitūta - ceļa

servitūta nodibināšanu Ķoņu pagasta
“Unguriņi” teritorijā.
 Pagarināja līgumus 3 personām par
dzīvokļu Naukšēnu pagasta „Bērzaines”6 un „Aldari-4”un “Aldari-8”izīrēšanu.◊
Ar domes sēžu lēmumiem var
iepazīties Naukšēnu novada pašvaldībā
un mājas lapā www.naukseni.lv
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Naukšēnu novada auto—foto spēle

L

ieldienu brīvdienās, lai padarītu
tās produktīvākas un nodrošinātu
iedzīvotājiem
aktīvu
brīvā
laika
pavadīšanas iespējas, tika startēta
Naukšēnu fotospēles 5. daļa. Pirmās 3
daļas bija veicamas ar kājām pa
Naukšēnu centru, bet pēdējās divās
daļās tiek ietverts viss novads un tā
pārtapusi par auto-foto spēli. Trasē ir
vairākas vietas, kur ar mašīnu nav
iespējams piebraukt, tas nozīmē, ka bez
pastaigas svaigā gaisā neiztikt, kāds arī
ir viens no spēles mērķiem. Pēc
dalībnieku atsauksmēm, lai spēli
pieveiktu ir nepieciešams veikt ~ 15 000
soļu, kas lielā mērā ir atkarīgs no jūsu

vērīgās acs.
Tā kā spēli startējām Lieldienu
brīvdienās, šoreiz tajā tika apspēlētas
Lieldienas. Dalībniekiem, vadoties pēc
dotajām fotogrāfijām vai mīklām, bija
jāspēj atpazīt vietas un jādodas tur
sameklēt Lieldienu ola uz kuras virsū
bija apslēpta paroles daļa, kas pirmās
spēles etapa beigās bija nepieciešama,
lai atvērtu e-pastu un saņemtu nākamās
norādes. Pēc tam vadoties pēc norādēm
e-pastā spēle ir jāturpina līdz mirklim,
kad esat sasniedzis finišu, kas šoreiz
nozīmēja atrast Lieldienu zaķi. Pa ceļam
varēja sanākt sastapties ar dažādām
kuriozām situācijām, kur dalībnieki
beigās paši par sevi varēja pasmieties,

Vistu uzvarētāju komanda - no kreisās: Beāte Sāra Boša,
Raimonda Boša, Daniels Gaidamovičs, un Hugo Jānis Bošs
Foto: Jānis Bošs

sīkāk neatklāšu, lai nesabojātu spēles
prieku potenciālajiem dalībniekiem.
Jāteic, ka šoreiz trase bija visnotaļ gara
– 130km un ātrākie finišētāji, pirmajā
dienā, to pieveica 7h 45min, komandas
sastāvā Raimonda Boša, Jānis Bošs,
Beāte Sāra Boša, Hugo Jānis Bošs un
Daniels Gaidamovičs, otrajā vietā ar
laiku 8h 05min ierindojās Artūrs
Putniņš ar Raivi Ceriņu un 3. vietu,
spēlē piedaloties pirmo reizi, izcīnīja
Sabīne Kapture, Arnis Grīnfelds, Alise
Dunce un Ilmārs Duncis ar laiku
8h18min. Kā papildus uzdevumus
komandai, kas pirmā iesūtīja bildi ar
īstu vistu vai gaili no laika tika atņemtas
15min, pirmie sekmīgi to izdarīja spēles

uzvarētāji. Jāatzīst, ka bez šīm ekstra
15min, rezultāti būtu vēl līdzvērtīgāki un
spēles galotne saspringtāka.
Līdz šim spēlē ir startējuši 59
dalībnieki un visi, kas sekmīgi spēli veica
piedalījās balvu izlozē 25. aprīlī. Visa
informācija par to Facebook kontā
Gundars Putniņš.◊
Gundars Putniņš
Sporta darba organizators

Piektās vietas ieguvēji ar beigu zaķi—no kreisās: Gunita Kalniņa,
Reinis Dreimanis, Olafs Vēveris, Kristīne Arbidāne,
Rēzija Kalniņa, un Annija Vēvere
Foto: Jānis Dreimanis

Pašvaldības autoceļu uzlabošanas darbi

Uz pašvaldības autoceļa Plēsumi - Alejas Ķoņu pagastā notieka ceļa
uzlabošanas darbi. Lai izvairītos no ceļa applūšanas rudens un
pavasara sezonās, sākotnēji tika izcirsti krūmi gar ceļa malām, bet
pēc tam tika noņemts grunts uzaugums, tika veikta grāvju pārtīrīšana
un aizsērējošās caurtekas iztīrīšana zem nobrauktuves uz īpašumu.

Darbi turpinājas arī uz ceļa Breidas—Zemgaļi, braucot uz Nurmiem
Foto: Ņina Krastiņa
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Pēc brīmumzālītes uz aptieku

A

ptiekā mēs parasti iegriežamies
tikai kādas kaites piemeklēti. Vai esam
aizdomājušies, ka aptieka Naukšēnos jau
87 gadus atrodas šajā ēkā un šajās
telpās.
Naukšēnu pagasta valde 1929. gada
2. septembra sēdē nolemj būvēt
ambulanci – ārsta māju kopā ar aptieku.
Iekšlietu ministrijas būvniecības
pārvalde apstiprina jaunbūves projektu
Naukšēnu pagastā ārsta mājai un
aptiekai ( Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis,
Nr.378, 11.03.1930.)
Naukšēnu pagasta valde 1934. gada
19. aprīļa sēdē apstiprina O. Kacēna
aptiekas atvēršanu.
Laikraksts
“Tautas
Vairogs” (Nr.38 ,01.07.1934) vēsta, ka
Naukšēnos žīda Ovseja Katcēna aptiekā
atrasti viltoti preparāti. Pret viņu
iesniegta sūdzība arī par recepšu
viltošanu un ka viņš taisījis nevērtīgas
zāles. Viņam aizliegts pārvaldīt aptieku.
Vai tik vien ?
Pēc tam aptiekas īpašniece Alīda
Bērze no 1934. gada – 1936. gadam, bet
no 1936. gada – 1940. gadam aptiekāra
palīgs Eižens Bērze.
Naukšēnu pagasta aptiekā no
krītošas lampas aizdegusies aptiekas
iekārta un medikamenti. Sadega
aptiekas piederumi un medikamenti par
Ls 600, bet doktorāta ēka cieta par Ls
150 . (Rīts , Nr. 62, 27.10.1934.)
1939. gada statistikas pārvaldes
apskatā teikts, ka Naukšēnu pagastā ir
doktorāts ar ambulanci un aptieku.
1940. gadā aptieku pārņem GAP
( galvenā aptieku pārvalde). No 1941.
gada jūlija Aptieku pārvalde slēdz 56
aptiekas apriņķos, tai skaitā arī
Naukšēnos.
No 1950. gada līdz 1959. gadam
Naukšēni atrodas Rūjienas rajonā. No
1951. gada līdz 1959. gadam Naukšēnos
tiek atvērts aptiekas punkts pie Rūjienas
aptiekas.
No 1951. gada 15. augusta par 1.
grupas aptiekas punkta vadītāju sāk
strādāt Rīgas 1. Medicīnas skolas
absolvente Zenta Roķe.
1959. gada 15. oktobrī Naukšēnu
aptieka kļūst par patstāvīgu aptieku un
darbojas GAP paspārnē un Zenta Roķe ir
aptiekas vadītāja.
Laikraksts
“Cīņa”
(Nr.
307,
31.12.1959.) vēsta, ka Naukšēnos atvērta
aptieka. Laika gaitā pārvaldnieki
mainās: no 1989. g. līdz 1991. g. – r/a
“Farmācija”, no 1991. g. līdz 1993. g. v/u
“Farmācija”, no 1993. g. līdz 1994.g. – v/
u “Pārgaujas aptieka”.
Ir cilvēki, kas pa gadu kāpnēm
kāpjot, savas pēdas atstāj vai desmitiem
darba vietās. Turpretī citi ir kā koks: reiz
iesakņojies, laiž saknes dziļumā un
kuplo.
Viena no tādām darbiniecēm - Zenta
Roķe, kura Naukšēnu aptieku vada līdz
1993. gada jūnijam. Viņa baltajā ķitelītī
42 gadus stāvēja cilvēku veselības un
dzīvības sardzē. Tik ilgi vienā vietā
strādājot, iepazīti gandrīz vai visi
apmeklētāji. Tukšām rokām aizraidīt
grūti. Ja meklēto zāļu tobrīd aptiekā
nav, centās ieteikt citas. Darbs aptiekā
bija grūts un atbildīgs. Aptiekāra darba
pamatā ir precizitāte, pacietība un
godīgums. Tikai pateicoties aptiekāru
profesionalitātei un iemaņām, varēja
izlasīt ārsta rokrakstu receptē un
izsniegt pacientam nepieciešamās zāles.
Strādājot GAP pakļautībā bija
jāievēro dažādas instrukcijas, pavēles,
jāraksta desmitiem pārskatu. Zāļu
piegāde bija plānota pa ceturkšņiem,
bija sadale, deficīts utt. Kaut zāļu
nepietika, tomēr aptiekai bija jāizpilda
preču apgrozījuma plāns. Bija jāizpilda
arī ārstniecības augu sagādes plāns. Šeit
liela pateicība skolēniem, kuri vasarās
vāca ārstniecības augus un nodeva
aptiekā. Tajā laikā pašiem bieži bija

jāgatavo uzlējumi, pulverīši, tinktūras.
Pašiem jāmēra, jāsver, jāpako , jāmazgā,
tāpēc aptiekā tajā laikā strādāja arī
asistente Ināra Eglīte (1967. – 1974.),
Gunta Boša (1978. – 1994.) un apkopēja
Rasma Reiziņa (1959. – 1980.)
Zināma lieta, ka lauku aptiekāriem,
gribot negribot, jābūt reizēm arī ārstiem.
Ir tādi ļaudis, kas labprātāk ver aptiekas,
nekā ārsta kabineta durvis. - Man te
pakrūtē spiež, kājās lauž, mugurā dur, tā viņi raksturo savas vainas, kam seko
lūgums: “Iedod kādu drapi vai pulverīti,
kādu brīnumzālīti, kas palīdzēs.
Daži no apmeklētāju pierakstītajiem
izteicieniem:
- Ejo, vai Tev ir tie izbakstītie pupi,
man vajag mazbērnam (pudeļu pupiņi ar
caurumiņu).
- Man lūdzu divus Līkoņus.
(korvalols)
- Vai Jums nebūtu Ļeņina pilieni ?
(zeļeņina pilieni)
Laikrakstā “Liesma “(27.12.1974.)
rakstīts : “Iedzīvotāju apkalpošanas
pilnveidei nemitīgi tiek meklētas jaunas
darba formas. Viens no tādiem
pasākumiem, ko praktizē Naukšēnu un
Burtnieku aptiekas, ir farmaceitu kopīgi
izbraukumi
ar
ārstiem,
rīkojot
iedzīvotāju profilaktiskās apskates, līdzi
ņemot medikamentus.”
Arī tad, kad pie durvīm atskan
steidzīgs klauvējiens un atrauj Zentu no
mājas darbiem, viņa nesaka, ka aptiekai
darba laiks beidzies, bet izsniedz
vajadzīgās zāles.
Naukšēnu ciema izpildkomitejas
sekretāre Ausma Nēringa reiz jautājusi
ciema vīriešiem, bez kurām sievietēm
viņiem
būtu
grūti
Naukšēnus
iedomāties, tad starp viņām bija
aptiekas vadītāja Zenta Roķe.( “Liesma”
Nr.38, 1972.)
Par profesionālu, godprātīgu ,
ilggadīgu,
apzinīgu
darbu
vadot
Naukšēnu aptieku, Zenta Roķe saņēmusi
Latvijas Farmaceitu biedrības Atzinības
rakstu un Galvenās aptieku pārvaldes
Goda rakstus.
Pēc kārtīgi padarīta darba, 1993.
gada jūnijā, ir tiesības doties pelnītā
atpūta.
No 1993. gada farmaceita darbu
Naukšēnos uzsāk Sandra Kapača. Tad
Naukšēnu aptiekas īpašnieks ir v/u
“Pārgaujas aptieka”.
Atmodas laikā arī aptiekas tiecās pēc
patstāvības un tā tika nodibināta SIA
“Naukšēnu aptieka” un tās īpašniece
Sandra Kapača (1994.gads)
Lauku aptiekā farmaceits dara visu:
pasūta zāles, apkalpo klientus, tīra
telpas, strādā par grāmatvedi.
Naukšēnu aptieka darbojas Latvijas
neatkarīgo aptieku apvienībā Aptieka 1.
Uz vietas gan zāles vairs negatavo, jo
firmu piedāvājums tagad ir plašs. Agrāk
aptieka bija atkarīga no valsts
uzņēmumiem, bet tagad atliek piezvanīt
un nākamajā dienā medikamenti ir klāt.
Sandra medikamentiem liek zema
līmeņa uzcenojumus, lai būtu mazāki
izdevumi pircējiem. Naukšēnu aptieka ir
lēta aptieka un klienti to atceras.
Vecā paaudze ir uzticīgi zināmajām
zālēm. Nu jau arvien biežāk ierodas
“medicīniski izglītoti pacienti, kas visu
zina, kādi medikamenti lietojami”. Izlasa
žurnālos, internetā vai redz TV reklāmās
par jauniem, iedarbīgiem preparātiem
un grib tūlīt izmēģināt.
Arī aptiekā ienākusi e – vide. Ja
sistēma darbojas, tad jau labi. Vairs nav
jāburto receptēs uzrakstītais. Sandrai,
šķiet, ka datorizētā sistēma ir ērta.
No 2020. gada spēkā stājusies jauna
kārtība kompensējamo zāļu izrakstīšanā.
Ārsti kompensējamo zāļu receptēs
norāda zāļu aktīvo vielu, nevis zāļu
nosaukumu. Savukārt aptiekā no
vienādas iedarbības zālēm pacientam
izsniedz tā zāles, kurām ir zemākā
maksa.

Farmaceite Zenta Roķe Naukšēnu aptiekā 1952. gadā

Jau 28 gadus Naukšēnu aptiekā apmeklētājus sagaida zinošā un
atsaucīgā farmaceite Sandra Kapača jeb kā tautā viņu mīļi devē par
aptiekas Sandriņu. 2021.gads bija īpašs, jo aptieka
tika pie jauna iekārtojuma.
Foto: Nora Kārkliņa

Sandra, tāpat kā Zenta, auj kājas un
steidzas uz aptieku arī brīvdienās, ja
kādam nopietna problēma.
2021. gads ienācis ar patīkamām
pārmaiņām aptiekā – vecās aptiekas
mēbeles, kuras bija vēl no pagājušā
gadsimta
piecdesmitajiem
gadiem,
nomainījušas jaunas.◊
Sarmīte Praudiņa
Naukšēnu pagasta bibliotekāre

Izraksts no aptiekas
pavēļu grāmatas

2021. gada aprīlis (141)

NAUKŠĒNU NOVADA VĒSTIS 7

Kultūrizglītības programma
"Latvijas skolas soma"
Naukšēnu novada vidusskolā

K

lātienē šobrīd nav iespējams
apmeklēt kino, bet attālināti to varam
izdarīt. Naukšēnu novada vidusskola 5.
un 10.klase, izmantojot programmas
„Latvijas skolas soma” piedāvājumu,
sadarbībā ar kinoteātri „Splendid
Palace” noskatījās režisores Ilzes
Burkovskas-Jakobsenas
dokumentālo
animācijas filmu „Mans mīļākais karš”.
Šī filma saņēma Lielā Kristapa balvu par
labāko animācijas filmu. Režisores
ērnības atmiņās balstīts dokumentāls
stāsts par Latviju no 70. gadiem līdz
Atmodai, no padomju režīma līdz
neatkarības atjaunošanai.
Pirms filmas skolēniem bija iespēja
ieklausīties stāstā par tās tapšanu,
režisores izjūtām un laika starpību starp
toreiz un tagad. Lai škatīšanās būtu ar
mērķi, tika piesaistīta vēstures un

sociālo zinību skolotāja Indra Eņģele,
kura pēc tam mācību stundu laikā
pārrunāja ar skolēniem redzēto. Atziņas
dažādas – kāds izprata Padomju laiku
situāciju, kāds mēģināja saprast, kā tas
bija dzīvot ierobežoti, bez mūsdienu
viedierīcēm,
brīvas
pārvietošanās
iespējām un sava viedokļa paušanas. Be
ierastām ikdienas precēm veikalā, ar
sajūtu, ka karš atkal atgriezīsies. Skolēni
atzina, ka šī animācijas filma ir ļoti labs
vizuālais atspoguļojums vecāku un
skolotāju stāstījumam par Padomju
laiku Latvijā.◊

Raibu raibās Lieldienas

A

prīlī
svinējām
Lieldienas,
latvisko
tradīciju
svētkus,
kad
krāsojam, ripinām olas un šūpojamies,
lai odi nekostu. Naukšēnu novada
vidusskolas
pirmsskolas
grupas,
ievērojot
visus
epidemioloģiskos
drošības
pasākumus,
Zaļajā
ceturtdienā,
skolas
iekšpagalmā
sagaidīja Lieldienu zaķi, kurināja
ugunskuru un lielajā katlā krāsoja

Lieldienu olas. Kamēr katls burbuļoja
tikmēr Lieldienu zaķis iesaistīja bērnus
rotaļās. Katra grupa, savā drošajā
burbulī, sveicināja saulīti, skaitīja
Lieldienu tautasdziesmas un pacietīgi
gaidīja, kad olas būs nokrāsojušās. Gala
rezultātā sanāca raibu raibās oliņas! ◊
Inga Gaile
Direktores vietniece audzināšanas
un ārpusklases jomā

Inga Gaile
Direktores vietniece audzināšanas
un ārpusklases jomā

Atver kafejnīcu savas mājas pagalmā!
No 7.—8. augustam Māju kafejnīcas dienas
Valmieras novadā

V

ai proti uzburt vasaras idilli, dilli ceļot goda
vietā? Vai varbūt buberts burbuļu vieglumā ir tavs
meistarstiķis? Vai tavas kūkas ļauj aizsprukt no
ikdienas un lūko pēc svētkiem? Vai biezzupā paukšķ
dārza garša un veselība?
Vai vari iztēloties, ka tevis pagatavotais ir kafejnīcu
piedāvājumā? 7. un 8.augustā to būs iespēja piedzīvot!
Tad dažādās vietās topošajā Valmieras novadā
kafejnīcas atvērsies māju pagalmos. Varbūt arī tavā?
Iespējams, tieši šī pieredze Tev ļaus pārvērst savu
ēdiena gatavošanas vai viesu uzņemšanas vaļasprieku
par pamata nodarbošanos nākotnē. Kļūsti par
šefpavāru un piedalies Māju kafejnīcu dienās!
Pasākumā piedalīties aicināti arī jau esošie ēdināšanas
pakalpojuma sniedzēji (kafejnīcas, restorāni u.c.).
Pieteikšanās līdz 20.maijam, aizpildot pieteikuma
anketu, kas atrodama www.naukseni.lv.
Māju kafejnīcu dienas ir iniciatīva, kad par
šefpavāru aicināts kļūt ikviens interesents (uzņēmējs
vai fiziska persona), apmeklētājiem atverot kafejnīcu
savas mājas pagalmā, galdā ceļot pašgatavotu ēdienu,
atklājot tā īpašo stāstu, kā arī piedāvājumu papildinot
ar dažādām aktivitātēm, piemēram, rotaļām, koncertu,
prasmju apguvi, saimniecības apskati, piedāvājot
iegādāties pašgatavotus suvenīrus u. tml. Arī mājas
kafejnīcu iekārtojums ir dalībnieku ziņā, izmantojot
jau esošos resursus. Aicinām māju kafejnīcu
dalībniekiem apsvērt, kā tiks nodrošinātas labierīcības
un roku mazgāšanas iespējas viesiem, kāds būs
pagalma iekārtojums, kur atradīsies piedāvājuma
ēdienkarte ar cenām u.tml. Katra mājas kafejnīca par
sagatavoto maltīti varēs noteikt plānoto pakalpojuma
samaksu, kas paredzēta produktu iegādes un
sagatavošanas izdevumu segšanai.
Māju kafejnīcu dienu mērķis ir kopienu sadarbības
veicināšana un īpašo, novadam raksturīgo stāstu
izcelšana gastronomiskajā tūrismā. Māju kafejnīcu
dienas Latvijā notiks jau trešo gadu, ideju aizgūstot no
Igaunijas, kur tas ir iecienīts, plaši apmeklēts un
gaidīts notikums, kas ne tikai aicina izzināt garšu
piedāvājumu, bet iepazīstina ar īpašām kultūras
norisēm, tūrisma piedāvājumu.
Topošajā Valmieras novadā iniciatīvas koordinators
ir Valmieras Tūrisma informācijas centrs (TIC),
palīdzot
interesentiem
gan
piedāvājuma

popularizēšanā, gan mājas kafejnīcu organizēšanā, tajā
skaitā aicinot piedalīties arī praktiskās mācībās.
Dalībniekiem projekta gaitā tiks nodrošināts īpašs
Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts ieņēmumu
dienesta atbalsts ar dažādiem atvieglojumiem
pasākuma laikā, kā arī vienots mārketings
piedāvājumu popularizēšanā. Plašāka informācija par
dalību Māju kafejnīcu dienās Valmieras novadā
dalībniekiem, kuri būs aizpildījuši pieteikšanās anketu,
tiks sniegta pēc 20.maija, kad Valmieras TIC sazināsies

ar katru individuāli.
Māju kafejnīcu dienu mērķis ir popularizēt
reģionālā tūrisma galamērķus. Iniciatīvu organizē
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar
LLTA “Lauku ceļotājs”.◊
Zane Bulmeistare
Valmieras pilsētas pašvaldības
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas
vietniece
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Sakarā ar COVID –19 izplatību, Naukšēnu novadā kultūras un sporta pasākumi NENOTIEK!
Lūdzu sekojiet informācijai: www.naukseni.lv, Naukšēnu novada Facebook kontā un afišās.

Naukšēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 22. marta līdz 23. aprīlim reģistrēta jaundzimusī:

Viena meitenīte
Muzeju nakts ietvaros, par godu tēmai "Robežas" pie Naukšēnu
Cilvēkmuzeja izstāde "Vēl IR, bet tūlīt - REIZ BIJA". Izstādē apskatāmi
tagadējie novadi, vietas, kuri no jūnija būs jau Valmieras novadā.
Izstāde apskatāma no 15. maija līdz 26. jūnijam.
No 11.maija – 3.jūnijam Naukšēnu pagasta bibliotēkā izstāde
“Krūzītes” no Jāņa Birkmaņa privātkolekcijas.
 20.maijā tematiska nodarbība brīvā dabā pie bibliotēkas
Naukšēnu novada vidusskolas pirmsskolas vecuma bērniem “Runča
sapņu dārzs”.


PĀRCELTS NODOKĻU SAMAKSAS TERMIŅŠ
Naukšēnu novada pašvaldība informē, ka Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanai, 2021.gada Naukšēnu novada nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņi, kas tika norādīti maksāšanas paziņojumos, no
2021.gada 31.marta un 17.maija ir pārcelti uz 2021.gada 16.augustu.
Pārceltais samaksas termiņš attiecas arī uz nekustamā īpašuma nodokļa
papildu aprēķiniem par 2020.gadā neapstrādāto lauksaimniecībā
izmantojamo zemi.
Ja iedzīvotāji vēlas, protams, var veikt maksājumus ierastajos termiņos!
Lēmums neattiecas uz iepriekšējo gadu nesamaksātajiem nodokļa parādiem, par
kuriem turpināsies nokavējuma naudas aprēķināšana likumā noteiktajā apmērā
0,05% par katru nokavēto dienu no parāda pamatsummas. Lēmums pieņemts
2021. gada 24. marta Naukšēnu novada domes sēdē.

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējā
valsts tehniskā apskate notiks:
Naukšēnos, pie Darbnīcām 17. maijā no plkst. 11:00;
 Ķoņos, pie pagasta pārvaldes 20. maijā no plkst. 11:00


Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas
apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. VTUA sniegtajiem pakalpojumiem
varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Informācijai!
Naukšēnu novada pašvaldība atgādina, ka ir sācies pavasaris,
kas reizē ir arī darbīgākais laiks zemniekiem. Taču būtu
jāpadomā arī par to, kas paliek aiz šīs darbošanās uz
koplietošanas autoceļiem.
Cienīsim viens otru un vidi, kurā dzīvojam!
Ģimenīte ar diviem bērniem, vēlas īrēt 2 vai 3 istabu dzīvokli
Naukšēnos. Esam ģimene ar stabiliem ienākumiem, bez mājdzīvniekiem.
Izskatīsim visus piedāvājumus. Tālr: 20325380 (Anete).
 Saule silda aizvien spēcīgāk un pamazām pieaug vidējā gaisa temperatūra,
tādēļ laiks uzmontēt vasaras riepas! Naukšēnos “Baltajā darbnīcā” pie "Riepu
speciālista" pieejama riepu nomaiņa uz lāzerbalansēšanas iekārtām visa veida
diskiem vieglajām automašīnām un mikroautobusiem. Pārdošanā dažādas klases
riepas, atbilstoši katra iespējām un vajadzībām.
 Straujiem soļiem tuvojas siltais laiks, tādēļ laicīgi būtu jādomā par
automašīnas kondicioniera pārbaudi un uzpildi. To piedāvājam veikt ar
mūsdienīgu iekārtu un uzpildīt ar R134a gāzi.
 Veicam automašīnu lukturu regulēšanu ar ierīci, kas precīzi
noregulēs auto gaismas. Tām ir būtiska nozīme gan autovadītāja, gan
apkārtējo drošībai, īpaši diennakts tumšajā laikā.
 Nodrošinām automašīnu sagatavošanu tehniskajai apskatei, apkopi,
remontēšanu un diagnosticēšanu ar kompjūteru.
Zvani un vienosimies par laiku, tālr: 29489718 (Kaspars).

Pavasaris ir klāt, tādēļ laiks domāt par dārza darbiem! Piedāvāju augsnes
sagatavošanu ar frēzi piemājas dārzos un mazdārziņos. Tāpat veicu
zemes mulčēšānas, pļaušanas darbus, iekraušanas, izkraušanas un pārvešanas
pakalpojumus ar mini traktoru Naukšēnu un apkārtējos novados.
Tālr:29489718 (Kaspars).

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

No 5. – 10.maijam Naukšēnu pagasta bibliotēka slēgta.
Bibliotēkare atvaļinājumā.
Latvijas valsts karogs pie publisko personu ēkām, privāto
tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī
dzīvojamām ēkām maija mēnesī jānovieto:
 1. maijā—Latvijas Republikas Satversmes sapulces
sasaukšanas diena;
 4. maijā—Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas diena.

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

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.

