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Par pašvaldības un māju ceļiem Naukšēnu novadā
N

aukšēnu novada pašvaldība veic
to pašvaldības autoceļu un ielu
uzturēšanu, kas reģistrēti Pašvaldības
autoceļu un ielu sarakstā. Pašvaldības
autoceļa vai ielas statusa noteikšana
jāveic saskaņā ar likumu “Par
autoceļiem” un vadoties pēc Ministru
kabineta 2017. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 361 “Pašvaldību ceļu
un ielu reģistrācijas un uzskaites
kārtība”, pašvaldība izvērtē pašvaldības
ceļu un ielu sarakstus un līdz 2025. gada
1. janvārim sagatavo un iesniedz valsts
akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi"
dokumentus nereģistrēto pašvaldības
ceļu un ielu reģistrēšanai šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā, kā arī
aktualizētu informāciju par pašvaldību
ceļiem un ielām, tostarp par velosipēdu
ceļiem, gājēju ceļiem, gājēju un
velosipēdu ceļiem un kopīgiem gājēju un
velosipēdu ceļiem. 2021.gadā pašvaldība
ir plānojusi veikt inženierbūvju –
pašvaldības autoceļu un ielu kadastrālo
uzmērīšanu,
lai
varētu
reģistrēt
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā tiesiskā valdījuma
tiesības tiem pašvaldības ceļiem, kas
atrodas uz privātajām zemēm un
tādējādi iegūtu tiesisko pamatojumu šo
autoceļu
un
ielu
reģistrēšanai
Pašvaldības autoceļu un ielu sarakstā.
Lēmumus par pašvaldības autoceļa
likvidēšanu (izslēgšanu no Pašvaldības
autoceļu un ielu saraksta) pašvaldība
pieņem likuma “Par pašvaldībām”
noteiktajā kārtībā un Domes lēmumi un
domes sēžu protokoli ir publiski
pieejami. Ja konkrētais (likvidētais) ceļš
atrodas uz privātīpašnieka zemes, tad
pēc šī ceļa likvidēšanas pa to trešajām
personām
pārvietoties
vairs
nav
paredzēts, t. i., zemes īpašnieks var liegt
jebkurai personai šķērsot savu īpašumu.
Visos gadījumos, ja tiek būvēts,
pārņemts pašvaldības īpašumā vai
likvidēts pašvaldības ceļš vai iela, tiek
mainīti pašvaldības ceļa vai ielas, tostarp
tiltu un satiksmes pārvadu, tehniskie
parametri, nosaukums vai adrese vai
velosipēdu ceļu, gājēju ceļu, gājēju un
velosipēdu ceļu un kopīgu gājēju vai
velosipēdu ceļu laukums, pašvaldība
viena mēneša laikā pēc attiecīgā
dokumenta pieņemšanas sagatavo un
iesniedz
valsts
akciju
sabiedrībā
“Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu
izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un
ielu reģistrā.

Ķoņu pagastā ceļš Klintis - Renči tika izslēgts no pašvaldības autoceļu reģistra, līdz ar to šis ceļš
tagad ir privātīpašums, kuru uztur tā īpašnieks. Lūgums ņemt vērā uz ceļa izvietoto zīmi "Iebraukt aizliegts" un izvēlēties citus apbraucamos ceļus!
Foto: Nora Kārkliņa

Saskaņā ar likumu „Par autoceļiem”
visi ceļi tiek iedalīti valsts autoceļos,
pašvaldības
autoceļos,
māju
un
komersantu ceļos.
Māju un
komersantu ceļi
parasti ir privātā īpašumā esoši
ceļi, un tādā gadījumā saskaņā ar
likuma „Par autoceļiem” 5.panta ceturto
daļu par komersantu ceļu un māju ceļu
lietošanas aizliegumu, ierobežojumiem
vai to atcelšanu lemj autoceļa īpašnieks,
saskaņojot to ar attiecīgo vietējo
pašvaldību.
Ierobežojumu var noteikt, ja ceļš nav
paredzēts (projektēts) attiecīgai slodzei.
Pirms tā izmantošanas jāpalielina tā

nestspēja, un tas jāsakārto, ja tiek ceļus vai ierīkot tos no jauna.
bojāts.
Servitūtu
nodibina
Civillikumā
Saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā ar
6.panta ceturto daļu ir noteikts, ka servitūta nodibināšanu izskata tiesa.◊
maksu var ņemt par tādu autoceļu
Kaspars Roķis
lietošanu, kas izbūvēti par privātiem
Nekustamā īpašumama speciālists
līdzekļiem. Šādos gadījumos maksu
nosaka autoceļa īpašnieks.
Saskaņā ar šī likuma 6.prim pantu
„Ceļa servitūts”, ja kāda īpašnieka zemes
gabalu, kuru viņš ieguvis sakarā ar
īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes
privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar
valsts vai pašvaldības ceļu, šādam
īpašniekam ir servitūta tiesības lietot
braukšanai citos zemes gabalos esošos

5. jūnijs - Valmieras novada pašvaldības vēlēšanas
S estdien,norisināsies
2021. gada 5. jūnijā,
Latvijā
pašvaldību
vēlēšanas, kas Latvijā notiek reizi četros
gados jūnija pirmajā sestdienā. Tās būs
īpašas Valmieras pilsētas, Beverīnas,
Burtnieku,
Kocēnu,
Naukšēnu,
Mazsalacas, Rūjienas, Strenču novadu
pašvaldību iedzīvotājiem, jo atbilstoši
administratīvi teritoriālajai reformai,
būs jāizdara savas izvēle un jāievēl 19
Valmieras novada pašvaldības domes

tintes lodīšu pildspalvu.◊
deputāti. Līdz šim 8 pašvaldību domēs
bija ievēlēti 94 deputāti.
Kristīne Melece
Valmieras
novada
pašvaldības
Valmieras pilsētas pašvaldības
vēlēšanām ir iesniegti 9 saraksti ar 154
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību
deputātu kandidātiem.
nodaļas vadītāja
Uz vēlēšanām līdzi jāņem pilsoņa
pase vai personas apliecība (eID)
ar spēkā esošu termiņu.
Ierodoties uz vēlēšanām jāievēro
epidemioloģiskās drošības pasākumi
Nākamās
Covid-19 izplatības ierobežošanai:
Jādezinficē rokas; Jāierodas ar sejas
«Naukšēnu Novada Vēstis»
Jāievēro distance – vismaz 2 metri; aizsargmasku; Ieteicams līdzi ņemt zilas

18. jūnijā
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Naukšēnu novada domes 28. aprīļa
un 19. maija sēžu lēmumi
2021. gada 28. aprīlī
• Apstiprināja Naukšēnu novada
pašvaldības 2020.gada pārskatu ar
bilances kopsummu 8 520 445 EUR.
• Apstiprināja projektu pieteikumu
“Mēs savam novadam 2021” rezultātus.
• Nolēma
izdarīt
izmaiņas
Naukšēnu novada bāriņtiesas sastāvā.
• Atļāva uzsākt zemes ierīcības
projekta
izstrādi
nekustamajam
īpašumam Ķoņu pagasta “Jaunpaipuži”.
• Nolēma rīkot zemes īpašumu
Ķoņu pagasta “Jekšu ferma” un
“Mazrūjas, Naukšēnu pagasta “Ausekļi”
atklātu izsoli. Apstiprināja izsoles
noteikumus.
• Nolēma
mainīt
nekustamā
īpašuma “Lejaslambikas” nosaukumu un
adresi uz “Veclambikas”.
• Nolēma dzēst nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 3 fiziskām personām
par kopējo summu 40,58 EUR un 1

likvidētai
juridiskai personai par
summu 480,59 EUR.
• Nolēma
piešķirt
biedrībai
“Jaunatnes tehniskais sporta centrs
Eriņi” 200.- EUR biedrības darbības
nodrošināšanai.
• Nolēma
no
pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem 20000.- EUR novirzīt
autoceļu sakārtošanai.
• Nolēma pagarināt līgumu par
dzīvokļa
“Lapegles”-9,
Naukšēnos
izīrēšanu.
2021. gada 19. maijā
 Apstiprināja grozījumus
novada
pašvaldības
pašvaldības budžetā.
 Nolēma
iesniegt
pieteikumu “Domā, jūti, esi!”
starptautisko programmu
izsludinātajā
projektu

Naukšēnu
2021.gada
projekta
Jaunatnes
aģentūras
konkursā

“Atbalsts
jauniešiem
Covid
19
pandēmijas radīto seku mazināšanai”.
 Izdeva saistošos noteikumus “Par
mājokļa pabalstiem Naukšēnu novadā”
un
“Par
grozījumiem
2015.gada
16.decembra saistošajos noteikumos
Nr.11/2015 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Naukšēnu novadā”.
 Atļāva sadalīt un uzsākt zemes
ierīcības
projekta
izstrādi
nekustamajiem
īpašumiem
Ķoņu
pagasta “Pērles” un “Kalnrenči”.
 Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu
Ķoņu pagasta “Burtnieki”.
 Atļāva
uzsākt zemes ierīcības
projekta
izstrādi
nekustamajam
īpašumam
Naukšēnu
pagasta
“Kalnveceļi”.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 1 personai par summu
14.82 EUR.

 Nolēma pagarināt līgumus par
dzīvokļu Naukšēnu pagasta “Aldari”-1,
“Aldari”-3, “Aldari”-6 un “Aldari”-7
izīrēšanu. un slēgt līgumu par Ķoņu
pagasta “Kļaviņas”-4 izīrēšanu.
 Nolēma pagarināt līgumus par
nekustamo īpašumu Naukšēnu pagasta
“Akmeņkalni”,
“Jaunbrīvnieki”,
“Kalnbrantiņi”
un
“Purapuķes”
izmantošanu
sporta
un
atpūtas
vajadzībām.◊

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

Naukšēnu novada pašvaldība
rīko nekustamo īpašumu izsoles

N

aukšēnu novada pašvaldība
rīko
izsoli
nekustamajam
īpašumam “Jekšu ferma”, Ķoņu
pag., Naukšēnu nov. (kadastra Nr.
9666 004 0209), kas sastāv no
vienas zemes vienības (kadastra
apzīmējums 9666 004 0209),
platība – 6,06 ha.
Sākumcena – 10 700 euro, solis - 100
euro, izsoles dalības maksa 20 euro,
nodrošinājuma maksa - 1070 euro.
Samaksa par pirkumu – 30 dienu laikā
no izsoles protokola apstiprināšanas
dienas. Izsole notiek 11.06.2021. plkst.
10.00.
Izsolei
pretendenti
var
reģistrēties
elektroniski
iesūtot
pieteikumu
e-pasta
adresē
dome@naukseni.lv
vai
klātienē
Naukšēnu novada pašvaldībā, “Pagasta
nams”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā,
Naukšēnu novadā, vai izsoles dienā
izsoles norises vietā Naukšēnu kultūras
namā, “Putniņi”, Naukšēnos, Naukšēnu
pagastā, Naukšēnu novadā, ne vēlāk kā
līdz 2021.gada 11.jūnijam plkst. 9.30.
Pretendentu reģistrācija izsolei tiek
uzsākta nākamajā dienā pēc oficiāla
paziņojuma par izsoli publicēšanas.
Izsoles
dalības
maksa
un
nodrošinājuma maksa iemaksājama
Naukšēnu novada pašvaldības kontā,

kas norādīts izsoles noteikumos. Par
nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt
pa tālr. 64250956. Izsoles noteikumi
publicēti Naukšēnu novada pašvaldības
tīmekļa vietnē naukseni.lv sadaļā
“Izsoles”.

N

aukšēnu novada pašvaldība
rīko
izsoli
nekustamajam
īpašumam “Mazrūjas”, Ķoņu pag.,
Naukšēnu nov. (kadastra Nr. 9666
003 0079), kas sastāv no vienas
zemes
vienības
(kadastra
apzīmējums 9666 003 0079),
platība – 0,57 ha.
Sākumcena – 900 euro, solis - 100
euro, izsoles dalības maksa 20 euro,
nodrošinājuma maksa - 90 euro.
Samaksa par pirkumu – 30 dienu
laikā
no
izsoles
protokola
apstiprināšanas dienas. Izsole notiek
11.06.2021.
plkst.
11.00.
Izsolei
pretendenti var reģistrēties elektroniski
iesūtot pieteikumu e-pasta adresē
dome@naukseni.lv
vai
klātienē
Naukšēnu novada pašvaldībā, “Pagasta
nams”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā,
Naukšēnu novadā, vai izsoles dienā
izsoles norises vietā Naukšēnu kultūras
namā, “Putniņi”, Naukšēnos, Naukšēnu
pagastā, Naukšēnu novadā, ne vēlāk kā

līdz 2021.gada 11.jūnijam plkst. 10.30.
Pretendentu reģistrācija izsolei tiek
uzsākta nākamajā dienā pēc oficiāla
paziņojuma par izsoli publicēšanas.
Izsoles
dalības
maksa
un
nodrošinājuma maksa iemaksājama
Naukšēnu novada pašvaldības kontā,
kas norādīts izsoles noteikumos. Par
nekustamo īpašumu un tā apskati zvanīt
pa tālr. 64250956. Izsoles noteikumi
publicēti Naukšēnu novada pašvaldības
tīmekļa vietnē naukseni.lv sadaļā
“Izsoles”.

N

aukšēnu novada pašvaldība
rīko
izsoli
nekustamajam
īpašumam “Ausekļi”, Naukšēnu
pag., Naukšēnu nov. (kadastra Nr.
9672 006 0218), kas sastāv no
vienas zemes vienības (kadastra
apzīmējums 9672 006 0218),
platība – 1,66 ha.
Sākumcena – 3 900 euro, solis - 100
euro, izsoles dalības maksa 20 euro,
nodrošinājuma maksa - 390 euro.
Samaksa par pirkumu – 30 dienu
laikā
no
izsoles
protokola
apstiprināšanas dienas. Izsole notiek
11.06.2021.
plkst.
12.00.
Izsolei
pretendenti var reģistrēties elektroniski
iesūtot pieteikumu e-pasta adresē

dome@naukseni.lv
vai
klātienē
Naukšēnu novada pašvaldībā, “Pagasta
nams”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā,
Naukšēnu novadā, vai izsoles dienā
izsoles norises vietā Naukšēnu kultūras
namā, “Putniņi”, Naukšēnos, Naukšēnu
pagastā, Naukšēnu novadā, ne vēlāk kā
līdz 2021.gada 11.jūnijam plkst. 11.30.
Pretendentu reģistrācija izsolei tiek
uzsākta nākamajā dienā pēc oficiāla
paziņojuma par izsoli publicēšanas.
Izsoles
dalības
maksa
un
nodrošinājuma maksa iemaksājama
Naukšēnu novada pašvaldības kontā,
kas norādīts izsoles noteikumos. Par
nekustamo īpašumu un tā apskati zvanīt
pa tālr. 64250956. Izsoles noteikumi
publicēti Naukšēnu novada pašvaldības
tīmekļa vietnē naukseni.lv sadaļā
“Izsoles”.◊

Par Naukšēnu novada
Sociālā dienesta darbību pēc 1. jūlija

J

auns gads, jauni notikumi un
pārbaudījumi. Iedzīvotāji visi zina, ka ar
1.jūliju notiek administratīvi teritoriālā
reforma. Reformas rezultātā būsim
iekļauti jaunizveidotā pašvaldībā, proti,
Valmieras novadā.
Gribu informēt iedzīvotājus, ka
Sociālais dienests ar 1.jūliju nebeidz
pastāvēt (tas notiks mazliet vēlāk), bet
turpinās darbu kā līdz šim- līdz jaunā
pašvaldības dome to likvidēs vai
reorganizēs.
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
tiks
nodrošināti
pēc
esošajiem
saistošajiem
noteikumiem,
līdz
brīdim, kad stāsies spēkā jaunie –
vienotie saistošie noteikumi.
Tāpēc pārejas periodā, līdz

pašvaldībā tiks izveidots
vienots
Sociālais dienests un apstiprināti jauni
saistošie noteikumi,
strādāsim kā
līdz šim. Tas nozīmē, ka atbalsts
iedzīvotājiem
tiks
piešķirts
pēc
deklarētās dzīvesvietas.
Sociālais
dienests
Naukšēnos
pieņem:
Vadītāja
Aleksandra
Ločmele
pirmdiena 13.00-16.30.
Sociālā
darbiniece
Solveiga
Troiņikova pirmdiena 13.00 - 16.30 un
piektdiena 8.30 -12.00.
Sociālā darbiniece ģimenēm ar
bērniem Solvita Neija, pieņemšanas
laiku saskaņot pa tālruni 64250903.
Klientu pieņemšanas punkts Ķoņu
pagastā:
Sociālā
darbiniece
Solveiga

Troiņikova ceturtdiena no plkst. 8.3011.30.
Pārtikas un higiēnas pakas var
saņemt:
Naukšēnu novada Sociālajā dienestā
katru pirmdienu no plkst.13.00 -17.00.
Klientu pieņemšanas punktā Ķoņu
pagastā katru ceturtdienu no 8.30 11.30.
Ar 1.jūliju gan stājas spēkā jauni
Saistošie
noteikumi
par mājokļa
pabalstu. Es aicinu visus potenciālos
pretendentus uz mājokļa pabalstu
(trūcīgās
un
maznodrošinātās
mājsaimniecības personas), sagatavot
mums pieejamus datus par dzīvokļa
platību, komunālo maksājumu kvītis vai
apsaimniekošanas
rēķinus.
Tas
nepieciešams, lai mēs redzētu rēķinos

norādītos maksājumus un platības. Tos
ņemiet līdz, kad nāksiet uz Sociālo
dienestu.
Ja dzīvoklis tiek īrēts, lūdzu uzrādīt
īres līgumu. Neaizmirstiet arī par
elektrības līguma numuru!
Mācīsimies
visi
kopā
dzīvot
jaunizveidotajā novadā!
Skaistu visiem vasaru un pozitīvu
redzējumu nākotnē!◊
Aleksandra Ločmele
Sociālā dienesta vadītāja
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Taps jaunas idejas konkursā “Mēs savam novadam”

K

ā ik gadu, pašvaldība izsludināja
ideju konkursu “Mēs savam novadam”.
Šogad aktivitāte bija salīdzinoši liela,
proti, konkursā tika iesniegtas septiņas
idejas kā uzlabot vidi mums apkārt.
Konkursa žūrija, saskaņā ar nolikumu,
izvirzīja trīs pretendentus uz novada
Domes sēdi, kuri pēc apstiprināšanas
iegūs 500 eiro lielu atbalstu savu ideju
realizēšanai.
Taču
viens
no
pretendentiem konkursā bija iesniedzis
ideju, kas neprasa 500 eiro ieguldījumu.
Līdz ar to Dome lēma atbalstīt ar
atlikušo summu daļēji arī ceturtās vietas
ieguvēju.
Projektu konkursā tika atbalstīta
Ķoņu pagasta Eriņu ciema dzīvojamās
mājas “Bangas” iedzīvotāju ideja par
atpūtas vietas ierīkošanu pie Eriņu dīķa.
Plānots iegādāties āra galdus, solus un
atkritumu urnas.
Tāpat konkursā tika lemts, ka
atbalstāma ir dzīvojamās mājas “Egles”
Naukšēnos iedzīvotāju iecere par betona
apmalēm un to uzstādīšanu. Jāteic, ka
šajā konkursā iegūtais finansējums ir

tikai daļa no kopējām izmaksām, kas
nepieciešamas šīs idejas realizēšanai.
Kā trešā konkursa ideja tika atzīta
Naukšēnu novada vidusskolas Skolēnu
parlamenta iecere atjaunot autobusu
pieturu Naukšēnu centrā. Finansējums
galvenokārt
nepieciešams
krāsām,
gruntij
un
citiem
darbam
nepieciešamajiem
materiāliem.
Pateicoties tam, ka šīs idejas realizēšanai
nebūs nepieciešama visa summa, daļēji
varēs atbalstīt vēl
vienu ideju.
Naukšēnu
“Ievkalnu”
iedzīvotāji
ieplānojuši uzlabot iebraucamo ceļu,
iegādājoties šķembas - smilti vienas
autokravas apmērā.
Lai visiem izdodas realizēt iecerēto
un
paldies
visiem
konkursa
dalībniekiem
par
aktivitāti!◊
Teksts un foto Nora Kārkliņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Šajā vasarā Naukšēnu novada vidusskolas Skolēnu parlaments
īstenos ideju “Māksla—pietura Jums!”, kas paredz, autobusu
pieturas pārkrāsošanu Naukšēnu centrā

Uzsākta ielu apgaismojuma projektēšana
Eriņos un Naukšēnos
S askaņā ar Naukšēnu novada
Attīstības programmā plānoto tiek

iespējas ekonomiskāks.
Ar SIA “ELKOMS I” noslēgts līgums
par ielu apgaismojuma projektēšanu.
uzsākta jauna ielu apgaismojuma posmu Pēc projekta izstrādes tiks izvēlēts
izbūve.
Izvērtējot
iespējas
un būvdarbu veicējs un veikta jauno ielu
nepieciešamību, izvēlēti trīs posmi, apgaismojuma posmu būvniecība.◊
kuros paredzēts izvietot ekonomiskus un
Inguna Zukure
mūsdienīgus gaismekļus.
Projektu vadītāja
Jauns ielu apgaismojums tiks
izveidots Ķoņu pagasta Eriņos, sākot no
Rūjienas pilsētas Skolas ielas līdz Eriņu
ciema Līvānu mājām aptuveni 1100
metru garumā.
Ielu apgaismojuma tehniskais
Naukšēnos apgaismojumu plānots
projekts tiek izstrādāts
ierīkot no „Bērzainēm” līdz Rūjas tiltam
Ķoņu pagasta Eriņu ciemā,
400 metru garumā un no Rūjas tilta līdz
kas paredzēs apgaismojumu no
Nogāzes ielai 900 metru garumā.
Rūjienas pilsētas robežas
Visos posmos tiks aprēķināta
(no pagrieziena uz Eriņiem) līdz
nepieciešamā
apgaismojuma
pat ciema Līvānu mājām
intensitātes klase un pēc tās tiks noteikts
aptuveni 1100 metru garumā
vajadzīgais gaismas līmenis. Tiks
Foto : Nora Kārkliņa
izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas, lai
elektroenerģijas patēriņš būtu pēc

Jaunieši turpina projektu virtuālā vidē

M

aija otrajā pusē Naukšēnu
novada vidusskolas skolēni Auce
Liepiņa, Loreta Bērziņa, Marta Tīne
Čākure, Simona Arisa Šulga, Nikola
Ziediņa, Nikola Muceniece, Niks
Lauberts, Justīne Ābola un Lauma
Audijāne piedalījās Erasmus + projektā
"Pret vardarbību un diskrimināciju ar
spēlēm". Tajā piedalījās skolas no
Polijas, Latvijas, Ziemeļmaķedonijas,
Rumānijas, Horvātijas un Turcijas.
Pirmajā dienā piedalījāmies oficiālajā
atklāšanā, prezentējām sevi
un
izveidojām galda spēli par stereotipiem.
Otrajā dienā katra valsts prezentēja
savas valsts populāru sportistu, kam
sekoja spēle “kahoot” aplikācijā, kā arī
parādījām video par stereotipiem
un
pašsacerētus dzejoļus.
Diena
noslēdzās ar virtuālu tūri pa Otrā
Pasaules kara muzeju un atbildēm uz
jautājumiem.
Trešajā dienā veidojām plakātus
parstereotipiem, izrunājām aktuālās
tēmas
un
problēmas,
pildījām
krustvārdu
mīklu
par
"Northen

Kashubia". Prezentējām arī video ar
mūsu nacionālo ēdienu. Izvēlējāmies
pagatavot speķa pīrāgus un kartupeļu
pankūkas.
Ceturtajā dienā veidojām lelles un
prezentējām izveidoto leļļu teātri
"Sarkangalvīte un vilks", tikai saistībā ar
stereotipiem. Kāpēc gan iedomājamies,
ka Sarkangalvīte vienmēr ir labā,
šoreizmēs
lauzām
stereotipu
un
parādījām, ka arī vilks var būt labais.
Piektajā dienā - noslēguma diena.
Kopā vingrojām, kā arī virtuāli
viesojāmies Gdaņskā Polijā. Vēl tikai
atvadu dziesma un uz tikšanos citreiz! ◊
Projekta dalībnieces
Marta, Auce un Loreta

Jaunieši projekta ietvaros veidoja leļļu teātra izrādi
“Sarkangalvīte un vilks”
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Iepazīsti jauno Valmieras novadu izstādē

L

ai arī muzeji joprojām slēgti
apmeklētājiem, darba mums netrūkst.
Vienmēr ir, ko pētīt, sakārtot. Vienmēr ir
kāds,
kuram
nosūtīt
sagatavotu
informāciju par konkrētu tematu. Un
vienmēr arī “sēžam kā uz adatām”,
gaidot, ja nu beidzot “šis viss” beidzas un
mums taču jābūt gataviem ar kādu
izstādi, pasākumu. Tas nekas, ka tu
nezini, būs vai nebūs.
Tas gan nenozīmē, ka mēs
nevēlamies īstus apmeklētājus muzejā,
vadīt ekskursijas! Mēs ļoti gaidām šo
brīdi, kad muzejā brīvi drīkstēs ienākt
cilvēks!
Diemžēl arī mūsu lielākais gada
pasākums – Muzeju nakts, atcēlās jau
otro gadu. Neko darīt. Pieņēmām šo
situāciju un meklējām, kādi ir iespēju
varianti, ko mēs varētu sadarīt. Taisīt
kādu pasākumu tiešsaistē? Nē… Nu kurš
tad gribēs maijā, kad ārā iespējams silts
un jauks laiks, sēdēt pie sava telefona,
datora? Tad mūs visus sauc daba, dārzs,
pastaiga. Ja nu vienīgi līst kā pa Jāņiem.
Nesen noņēmām no kokiem Nila
Sokolova fotoizstādi. Nila fotogrāfijas
bija ļoti skaistas, iekrāsoja pavasara
pelēcīgumu, priecējot gājēju acis.
Dzirdējām daudz labas atsauksmes,
redzējām
gājējus
apstājamies,
priecājoties par fotogrāfijām. Bija arī
bērni, kuri mācījās lasīt bilžu aprakstus.
Tā arī palikām pie tā, ka vajag
nākamo izstādi ārā. Tikai, par kādu
tēmu? Šī gada Muzeju nakts tēma ir
Robežas, tāpēc nolēmām, ka mūsu
izstāde būs par mūsu novadiem, kuri no

1.jūlija būs Valmieras novadā. Izstāde ir
salikta starp kokiem pie Naukšēnu
Cilvēkmuzeja un apskatāma jebkurā tev
brīvi pieejamā laikā. Tajā ir lasāma,
skatāma informācija par Naukšēnu,
Rūjienas,
Mazsalacas,
Beverīnas,
Strenču, Kocēnu, Burtnieku novadiem
un Valmieras pilsētu – apraksti,
simbolika, kā arī vietas, kuras iesakām
apskatīt. Cik daudz mēs zinām par šiem
novadiem? Vēl tikai mazliet un esam
viens vesels! Tāpēc - nāc un iepazīsti to
izstādē pie Naukšēnu Cilvēkmuzeja līdz
26. jūnijam!
Gatavojot izstādi, es guvu lielu
pretim nākšanu no visiem novadiem –
tika iesūtīti ģerboņi, TICi iesūtīja
fotogrāfijas. Tāpēc saku milzīgi lielu
PALDIES
par
palīdzību
visiem
novadiem! Kāds teica, ka šī ir laba ideja.
Ka šī varētu būt ceļojošā izstāde. Uz to
arī ceram. Mazliet bēdīgi runājām arī
par to, kas tad notiks ar šiem visiem
ģerboņiem, simbolikām. Palika skumji.
Bet laiks rādīs. Katrā ziņā, vēsturē tam
būs palikt.
Administratīvo
teritoriju
un
apdzīvoto
vietu
likums
paredz,
ka Latvijā pēc 2021. gada pašvaldību
vēlēšanām būs 42 pašvaldības līdzšinējo
119 vietējo pašvaldību vietā.
Ar
jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo
sēdi, kas plānota nākamā gada
1.jūlijā, izbeigsies visu bijušo pašvaldību
domju pilnvaras. Jaunā pašvaldība būs
novadā iekļauto līdzšinējo pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
Valmieras
novadu
veidos:
1

Pie Naukšēnu Doktorāta ikviens aicināts aplūkot to novadu simboliku,
no kuriem veidosies jaunais Valmieras novads
valstspilsēta: Valmiera; 4 pilsētas: PMLP).
Cerēsim uz satikšanos muzejā
Mazsalaca, Rūjiena, Seda, Strenči; 26
pagasti: Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, drīzumā!◊
Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu,
Teksts un foto Diāna Glušonoka
Kauguru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu,
Naukšēnu Cilvēkmuzeja vadītāja
Mazsalacas, Naukšēnu, Plāņu, Ramatas,
Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas,
Vaidavas, Valmieras, Vecates, Vilpulkas,
Zilākalna pagasti.
Kopējā Valmieras novada platība
2946 km2 . 2020.gada sākumā kopējais
iedzīvotāju skaits – 54 882 (Avots:

Notikumi fotogrāfijās

Ī

pašs bija 4.maijs, kad Latvija atzīmēja 31. neatkarības
atjaunošanas dienu, bet Naukšēnu kultūras nama ansambļi
“Noktirne” un “Klusie ūdeņi” devās pēc ilgāka pārtraukuma pie
klausītājiem Dolēs, Mirķos, Piksāros, Nurmos, Naukšēnos un Eriņos.
Attēlā: Ansambļi dzied uz Eriņu muižas kāpnēm.
Foto: Indra Jirgena

17

. maijā, kad tiek atzīmēta Ugunsdzēsēju un glābēju diena, BUK
Naukšēni priekšnieks Andrejs Rullis un šoferītis Juris Laimītis ar
lepnumu izradīja depo, kur notikušas gan vizuālas telpu pārmaiņas,
gan iegūts jauns aprīkojums.
Ugunsdzēsējiem iegādāta veļas mazgājamā mašīna un žāvētājs, kā
arī apģērbu skapis, kurā ierīkots ventilators, lai izžāvētu apģērbu pēc
izsaukuma. Tāpat ir pieejama duša un sanitārais mezgls. Savukārt
katra ugunsdzēsēja ekipējums novietots individuālos skapīšos.
Patīkamu sajūtu rada telpu vizuālās pārmaiņas.
Andrejs Rullis atklāj, ka ieceres, kā pilnveidot Naukšēnu depo ir arī
tālākam laikam. Lai izdodas īstenot šīs ieceres!
Foto: Nora Kārkliņa

Ķ oņu

pagasta “Bangās” tika veikts kosmētiskais remonts un
sakārtota elektroinstalācija kāpņu telpā. Tagad gan sienas, gan kāpnes
ir gaiši pelēkā tonī. Par veikumu priecājās arī mājas četrkājainais
iemītnieks.
Foto: Nora Kārkliņa
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Reāliste ar mīlestību pret dzīvi

N

aukšēnu novada vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā
Ingrīda Bērziņa šī gada 23.aprīlī saņēma
Izglītības un zinātnes ministrijas
apbalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu
vispārējā izglītībā, par tieši Naukšēnu
skolā nostrādātiem 20 gadiem, bet droši
var teikt- par izglītības darbam veltīto
mūžu. Skaists novērtējums. Ciemojos
apbalvojuma pasniegšanas dienā, lai
aprunātos par to, kādi ir bijuši Ingrīdas
soļi līdz pedagoga profesijai un lai
uzzinātu vairāk padomju laika pedagogu
personības tapšanas ceļu. Tas katram no
tiem, kas sākuši darba mūžu vēl
padomju laikā, tomēr ir bijis gana
atšķirīgs.
Daudzi no mums savā bērnībā
izspēlējuši
savas
nākotnes
profesijas: mācījuši lelles un
špricējuši
lācēnus,
izdzīvojuši
pārdevēju, policistu, kosmonautu
un daudzas citas lomas. Kā tu
pirmoreiz nonāci līdz domām par
skolotāja profesiju?
Manai
mammai
bija
brālis
Annenieku
pamatskolā,
fizkultūras
skolotājs, un viņa sieva Aina bija šīs
skolas direktore. Viņi abi brauca uz
Rūjienu pie savas mammas, manas
Omes, uz Šķūņu ielu katru vasaru
ciemoties. Es tai laikā biju maziņa, tikko
sākusi iet skolā, un Aina manās acīs bija
tik gudra, tik iznesīga. Lai tajos gados
izdzīvotu, viņiem, tāpat kā ļoti daudziem
kolēģiem Latvijas laukos, mājās pašiem
bija sava mājsaimniecība, arī govs, jo
skolotāju
algas
bija
niecīgas.
Viktoronkulis vienmēr laboja manas
runas kļūdas, un man tas nepatika. Bet
Ainastante nekad mani nepārlabojas,
kaut mēs taču runājām rūveniski,
noraujot galotnes. Tieši otrādi- viņa
mani prata paslavēt un vienmēr bija tik
tāda cēla, ka nolēmu- es arī būšu
direktore! Es jau pirmajā klasē zināju, ka
būšu direktore! No tēva man ir
iedzimtas komunikācijas spējas: ātri
sadraudzējos ar cilvēkiem, esmu runīga,
stāstu par sevi, ko vajag un ko ne. Skolā
man padevās sports un tādi mācību
priekšmeti kā vēsture, ģeogrāfija,
literatūra. Stundu laikā zem sola varēju
izlasīt nezin cik grāmatu! Vidusskolā
man nepatika lasīt Alunānu, es labāk
iegrimu A.Dimā „Grāfs Monte-Kristo”.
Par ģeogrāfijas tematiku izlasīju vai visu
skolas bibliotēku. Man ļoti patika
ģeogrāfija, ļoti patika skolotāja Čakša,
viņas nopietnā attieksme pret karti, tās
pārzināšanu. Tai laikā biju pārliecināta,
ka būšu ģeogrāfijas skolotāja, jo no
sporta skolotāja amata domās biju
atteikusies Viktoronkuļa komentāra dēļ:
viņš lika man paskatīties uz manu
mammu un padomāt, vai es 40 gados
būšu spējīga vēl skraidīt pa stadionu?
Bet būs jāskrien. Sapratu, ka nevarēšu.
Biju( un tagad arī esmu) reāliste. Tā nu
es piesaistījos ģeogrāfijai. Eksaktie
priekšmeti, kā matemātika un fizika,
man nepadevās. Klasesbiedrene Daina
man palīdzēja sagatavoties algebras
eksāmenam 12.klasē. Ģeometriju es labi
sapratu, bet algebru ne. Bet, lai iestātos
Universitātē, bija jākārto eksāmens
matemātikā, un gan jau nav grūti
saprast, ka es tajā izkritu. Tad sēdos
lidmašīnā, tā saucamajā kukuruzņikā,
un lidoju uz Daugavpili.( Jā, tolaik pat
no Rūjienas varēja aizlidot uz Rīgu un
atpakaļ. Lidlauks bija blakus Rūjienai,
Ķoņu pagastā, netālu no „Aņģiem”.
Piezīme mana A.G.). Daugavpilī bija
iespējamas tikai neklātienes studijas, un,
tā kā ģeogrāfijas skolotājus nemācīja,
man bija jāstājas vēsturniekos. Ja runā
par skolas laiku un vēstures mācīšanos,
tad man ir vislabākās atmiņas gan par
skolotāju Ēriku Paegli, gan Dainu
Sedlenieci, sevišķi jau par viņu.
Piemēram,
Sedleniece
reiz
bija
noskatījusies tādu labu, pamācošu,

ētisku, humānu filmu un mums klasē to
izstāstīja no viena gala līdz otram. Tādi
Balkānu kalni un Krusta kari vairs
nebija tik svarīgi. Ja gribēja, to visu
varēja izlasīt mācību grāmatā. Bet tās
vērtīgās sarunas klasē par cilvēkiem, par
notikumiem nav aizmirstamas. Un
varbūt vēsture man arī iepatikās tādēļ,
ka tos vēsturiskos laikus viņa prata
sasaistīt ar cilvēku dzīvi. Savukārt
sabiedrības mācību, kas faktiski tais
laikos bija tāds pats priekšmets kā
mūsdienās sociālās zinības, mācīja Ēriks
Paeglis. Es ļoti gatavojos tām stundā, jo
tur bija ietverta gan filozofija, gan
ekonomika,
gan
zinātniskais
komunisms. Klases puikas man vienmēr
teica:” Jenni (Ingrīdas uzvārds bija
Jenne. A.G.), Paeglis tevi nožmiedza,
neielika „5”, bet tikai”4”. Nez, ko viņš
grib? Mēs neko tik daudz nezinām...”
Daugavpilī ļoti pamatīgi mācīja seno
laiku vēsturi, pasniedzējs bija ebrejs, un
reti kurš eksāmenu varēja nokārtot ar
pirmo reizi. Bet es nokārtoju. Tai laikā
zemākā pozitīvā atzīme bija „3”, un es to
dabūju ar pirmo piegājienu. Nezinu, kā
es aiz laimes no trešā stāva tiku līdz
pirmajam, laikam ar lidošanu, šķiet,
kājas pie pakāpieniem nepiemetās... Ar
viduslaiku vēsturi gāja daudz grūtāk.
Mēs starp neklātniekiem bijām divas
jaunas, smukas meitenes, citi tādi jau
padzīvojuši, un pasniedzējs trīs reizes
mums lika nākt un kārtot šo eksāmenu.
Man liekas, to biezo viduslaiku vēstures
grāmatu es zināju no galvas, kamēr
trešajā reizē nopelnīju „4”. Nākamie
priekšmetiPSRS
vēsture
un
Zinātniskais komunisms- tie man gāja
uz urrā! Lai nokārtotu PSRS vēsturi,
būtu jāizlasa daudzi Ļeņina darbi. Lai to
visu izkonspektētu... nu nē! Es dabūju
no vienas citas neklātnieces biezu kladi,
kur jau bija izkonspektēti visi vajadzīgie
darbi, palasīju- visi likās diezgan līdzīgi.
Eksāmenā izvilku biļeti par NEP(u),
jauno ekonomisko politiku Padomju
Savienībā, un tik rakstīju-Ļeņins teicis
to un Ļeņins teicis šito. Pasniedzēja
Stafrāne laikam domāja- re, cik Jenne
gudra, visu Ļeņinu zina no galvas! Bet es
godīgi biju palasījusies tikai to
konspektu kladi un laikam vienu viņa
darbu ”Viens solis uz priekšu- divi
atpakaļ” Ar to arī pietika. Man laikam
piemita talants apstrādāt tos Ļeņina
darbus. Valsts eksāmenā bija sevišķi
jācenšas. Iedomājies, ja es nāku no
vidusskolas, kur Paeglis man ielicis „5”,
un es esmu iestājusies ar „5”, tad valsts
eksāmenu nokārtot zem „5” būtu zem
mana goda.
Vēstures
metodikā
bija
izcila
pasniedzēja. Mūs mācīja arī ļoti
praktiskas lietas: kā lietot tāfeli, kā
rādāmo kociņu, lai tas neaizsegtu karti,
kā pašam stāvēt, kā strādāt ar grāmatu,
ar burtnīcu, kā likt rakstīt konspektu, kā
veidot atgādnītes. It kā vienkāršas lietas,
bet tas viss ir palīdzējis vēstures
mācīšanā.
Tātad
paralēli
studijām
Daugavpils pedagoģiskajā institūtā
tu strādāji?
Kad mācījos neklātienē, tad strādāju
Ķoņu skolā. Un mācījos ne jau četrus,
bet kādus desmit gadus. Izbraucu
ekskursijās, ne jau vienmēr aizbraucu uz
sesijām... Pēc tam aizgāju uz Rūjienu un
drīz kļuvu par mācību pārzini. Bija tā.
Kad sāku strādāt pēc studijām, es ļoti
nopietni gatavojos stundām: pa naktīm
rakstīju stundu plānus, paredzot visuko, kā un kāpēc mācīt. Man bija pilnas
biezās klades. Man tā patika tabulas,
patika salīdzināt, pretstatīt, secināt. Kad
skolotāja Anna Ziema, kas tajā laikā bija
mācību pārzine, noskatījās to, kā es
gatavojos, kā strādāju, cik esmu ķerta uz
tādu
strukturēšanu, viņa
teica:
„Nākamgad es iešu pensijā, redzu, ka tev
tā lieta patīk, nāc tu manā vietā! Es tevi
ieteikšu.” Man patika arī! Mums

Savulaik pirms 40 gadiem
jaunās skolotājas Ingrīdas
fotogrāfija par centību Rūjienas
vidusskolā bijusi pie Goda plāknes
Rūjienā
Rūjienas vidusskolā ar laiku izveidojās
darba grupa ar cilvēkiem, kuriem patika
iedziļināties metodikā, patika zinātnisko
darbu vadīšana, tai laikā ZPD nāca
modē. Mēs Rūjienā par to dabūjām
apbalvojumu- Pūci. Gribējām pat veidot
īpašu metodisko telpu. Bet dzīve ieviesa
savas korekcijas.
Vai
atceries
kādu
spilgtu
notikumu no pirmajiem darba
gadiem Ķoņu skolā? Tur arī bija
gan stingra mācību pārzine, gan
direktore.
Jā, Ķoņos bija laba mācību pārzine
Rasma Indriksone, no viņas es ļoti
daudz mācījos. Viņa bija gudra
metodiskajā jomā. Bija gadījums ar
vienu puiku. Viņš nemaz neorientējās
vēsturē. Nu nekādi negāja. Neatcerējās
nevienu skaitli, ne faktu. Indriksone bija
vērot manu stundu un pēc tam teica tā:
„Viņš acīmredzot nevar izstāstīt to, ko
mājās vienā gabalā izlasījis. Bet liec
viņam izlasīt rindkopu un to arī
izstāstīt.” Un aizgāja viņam tā vēstures
mācīšanās! Indriksone vispār prata dot
padomus, kā mācīt tiem, kam iet ļoti
grūti. Viņa bija izcila!
Bet par to notikumu... Tas bija gadā,
kad es tikko sāku mācīt vēsturi. Man
nekādas citas izglītības bez vidusskolas
vēl nebija. Vecākajā klasē bija divi
augumā milzīgi puikas. Un man jāmāca
zinātniskais komunisms, tai laikā
Marksa un Engelsa „Komunistiskās
partijas manifests”. Paredzētas bija 3
stundas, un tiem diviem nu pilnīgi nekas
neinteresē! Pašai man arī par to
manifestu vēl lielas jēgas nav, kaut arī
Paeglis mācījis bija, un pēc atmiņas
diezgan labi atcerējos. Sakarā ar to, ka
tie divi lāga nemācās, tik dīdās un
kādreiz skaļi runā pa vidu, direktore
Rasma
Mērniece,
aiz
durvīm
nostājusies, klausās. Pēkšņi tam vienam
lielajam lamzakam apnicis sēdēt, viņš
pieceļas un tūlīt ies ārā, un man tajā
brīdī ir jācitē tāds teikums no
„Manifesta”, un es saku savā skaļajā
balsī: „Komunisma rēgs klīst pa
pasauli!” Brīdī, kad puika gandrīz jau ir
uz sliekšņa, veras durvis un nāk iekšā
Rasma Mērniece. Tas bija gan!!! Puika
galīgi bāls iemetās atpakaļ. Visi solos vai
sasaluši, man ar mati stāvus...
Kā tiki darbā Naukšēnu skolā?
Sakarā ar to, ka man uzdāvināja māju
Naukšēnos, sākām dzīvot te. Un vienu
dienu atbrauca toreizējais Naukšēnu
skolas direktors Valdis Zariņš un jautāja,
vai es negribētu nākt strādāt, jo viņu
mācību pārzinis Aleksejs Solovjovs vairs

Mazā Ingrīda
Margrietiņu laukā
Kalnkrogā Rūjienā
Foto: no privātā arhīva

nestrādāšot. Zariņš vēlāk stāstīja, ka
esot aizbraucis uz skolu valdi,
apskatījies, kurai skolai biezākā mācību
jomas izvērtējuma mape, un tā bijusi
Rūjienai. Tā viņš nonācis pie domām par
mani. Un tad man vēl tā dzīvesvietas
maiņa. Viss sakrita. Nu jau 20 gadus
esmu šeit.
Tu visur skolas dzīvē esi viducīne tikai vadot mācību darbu, bet
arī piedaloties radošo pedagogu
saietos un sporta spēlēs. Tas palīdz
dzīvot un strādāt?
Un kā vēl! Tas tiešām dod papildu
enerģiju. Un vēl es domāju: ja skolas
vadība ir ieinteresēta arī ārpusstundu
aktivitātēs, tad kolektīvs arī ir aktīvs. Kā
mūsu direktore Aiga, kas pati visur
piedalās- dzied, lec un skrien- ,tāpēc arī
mūsu skolotāji daudzu gadu garumā
pavasaros braukuši uz radošo pedagogu
saietiem
Valmierā
ar
kolosālām
programmām
un
atgriezušies
ar
visaugstākajiem vērtējumiem. Savukārt
augustā kopā ar bijušā Valmieras rajona
skolu kolektīviem esam sportojuši un arī
paši esam uzņēmuši sportistus savā
stadionā. Izglītības pieredzes apmaiņas
jomā Naukšēnu skola ir piedalījusies un
joprojām piedalās tik dažādos projektos!
Un tas ir arī direktores nopelns, ka gan
daudzi skolēni, gan skolotāji tikuši uz
Itāliju, Turciju, Rumāniju, Spāniju,
Portugāli, Islandi un kur visur vēl! Tā ir
kolosāla dzīves, izglītības, vēstures un
kultūras
pieredze,
kas
iegūta
nepastarpināti. Un nevieni pagasta
svētki nav bijuši bez skolas piedalīšanās.
Atceros skolotāju izcilo organizētību
tematiskajā laivu braucienā pagasta
svētkos, kad gandrīz viss skolas
kolektīvs, pārģērbušies par pirātiem,
laivojām pa Rūju. Tas bijis tik
saliedējoši!
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Vēl Naukšēnu skolā ir ļoti spēcīgs un
radošs tehnisko darbinieku kolektīvs.
Un, manuprāt, Latvijā nav daudz skolu,
kur tehniskie plecu pie pleca ar
skolotājiem dzied, sporto, laivo, vāra
zupu uz ugunskura, vārdu sakot, ir kopā
kā viena liela skolas saime. Tā arī ir milzu
vērtība. Mani ar tehnisko darbinieku
kolektīvu saista interešu kopība- mums
patīk puķes un puķkopība kā tāda. Ar
viņiem esam braukuši gandrīz uz visiem
puķu draugu saietiem! Dažreiz skolai
vajag ko no puķēm, piemēram, Dziesmu
un deju svētkiem bija vajadzīgi
vainadziņi. Tehniskie klāt ar puķēm, un
Bērziņa arī! Vai kad skola bija jādekorē
uz izlaidumiem vai salidojumiem- bez
mūsu puķu draugiem tas būtu daudz
grūtāk izdarāms. Interese par puķēm
man radās ap 50 gadiem, vēl Rūjienā
strādājot. Es sākumā maz ko pirku.
Pārsvarā samainīju, dabūju, palūdzu.
Pirmā man bija prīmuliņu kolekcija, tad
tulpju. Kad atnācu uz Naukšēniem, sāku

vākt flokšus, vēl tagad ir kādas 30 vai 40
šķirnes. Tad sākās liliju ēra-pilna lielā
dobe, tāda kā mežs! Pēc tam pienāca
kārta peonijām, arī dienziedēm. Kas man
bija dienziežu! Drusku arī krokusi. Zini,
kas ir vērtība? Kad es aizeju pie Katrīnas
uz „Zītariem”, mēs aprunājamies un
sakām: „Tev ir tāda pojene, man tāda, tev
tāda sniega roze, man tāda.” Aizbraucam
uz gadatirgu, nopērkam viena sarkanu
silpureni, otra baltu. Un tad maināmies.
Kad modē nāca hortenzijas, atkal
mainījāmies. Ir kādi desmit amariļļu
veidi, un tie zied divreiz gadā. Rozes
nekad neesmu kolekcionējusi, bet nupat
pēdējos gados ir sadāvinātas podiņu
rozes, pēc tam stādu dārzā, un nu man ir
sava rožu dobe.
Vai ir kādi vaļasprieki vai darbi,
par kuriem pat kolēģi varbūt
nezina?
Daļa to nezina, bet man labi padodas
ēst gatavošana. Sevišķi jau saldie ēdieni.
Biju aizrāvusies tā nopietni. Kādus

krēmus es mācēju gatavot, kādas mazas
kūciņas! Kad ģimene nāca uz ballēm,
prasīja, cik saldo būšot šoreiz: viens, divi
vai trīs? Bet nu tas laiks ir garām. Un es
savā dzīvē esmu darījusi trakas lietas, kas
bendējušas manas gūžas un muguru.
Jaunākos gados, lai nopelnītu naudu
kaut kam skaistam, vasarā kopā ar māsu
un arī kolēģi Agnesi kolhozā „Rosme”
paņēmām vai hektāru biešu ravēt un
rudenī arī novākt. Tas bija ellīgs darbs.
Bet pēc tam manā plauktā parādījās ļoti
skaistas kristāla glāzes, ļoti. Tad
vajadzēja mašīnu, „Žiguli”. Skolotājs par
savu algu taču tādu mūžam nedabūtu!
Izdomājām audzēt sīpolus. Un rudenī
bija kaudžu kaudzes! Pēc tam paņēmām
aitas. Un tā īsā laikā sakrājām naudu
sarkanajam žigulim. Vai dieniņ, kā mēs
strādājām! Nedomāju, ka mūsdienās
jaunie ļaudis gribētu tik smagi rauties.
Nu tā. Ko esmu gribējusi, esmu arī
ieguvusi. Raksturs un pamatīgums nācis
no vecākiem. Viņi arī smagi strādāja, lai

uzbūvētu mums ģimenes māju. Vienmēr
esmu vēlējusies izzināt pasauli, izprast.
Bērnībā saplēsu ļoti skaistu stikla pīlīti,
lai tikai dabūtu zināt, kas tajā iekšā.
Ir cilvēki, kam dota tāda
izzinoša daba, alkas izdibināt,
izprast. Skolotāja Ingrīda Bērziņa
ir no tiem un iet līdzi laikam:
klausās vebinārus, sniedz padomus
skolotājiem, iesaka kursus, ir
jauneklīga savos spriedumos. Bet
viņa labi zina arī lauku skolotāju
dzīvi visā tās daudzveidībā. Un
nebaidās dalīties atziņās.◊
Novēlot veselību, skolas kolektīva vārdāAgrita Gruzdiņa

Lido pavasara Dzejolēni!

P

avasarī, kad daba mostas, putniņi
čivina un puķītes plaukst, tā vien gribas
aiz sajūsmas smieties, kliegt un griezties
kā karuselī. Bet prieku var izteikt arī
dzejā! Un tā tapa ideja skolas bibliotēkā
noorganizēt daiļrunāšanas konkursu
pirmsskolas
grupām
“Bitītes”un
“Mārītes”.
Jau konkursa dienā, 30. aprīlī, varēja
redzēt, ka bērnu sagatavošanā ir
ieguldīts liels darbs. Par to liels paldies
ģimenēm un grupu audzinātājām Evai
Reiziņai un Vivitai Kazakēvičai. Bērni
bija skaisti uzposušies, priecīgi, nedaudz
satraukušies, bet arī sakoncentrējušies
svarīgajam brīdim, jo ne jau bieži nākas
deklamēt publikai un žūrijai. Audzēkņu
sniegumu vērtēja grupu audzinātājas,
logopēde
Agrita
Gruzdiņa
un
bibliotekāre Inga Medne.
Lai
mazinātu
spriedzi,
pirms
konkursa kopā ar skolotāju Agritu kopīgi
dziedājām jautro dziesmu par aprīli,
kuram pilieni nav kā līdz šim, bet, kad
uzstāšanās uztraukumi bija beigušies,
izkustējāmies Putniņu dejas ritmos.
“Bitītes”
grupas bērni
godam
attaisnoja teicienu par to bišu
čaklumiņu, jo, ne tikai visi, visi bija
iemācījušies dzejolīti, bet pat uzzīmējuši

savam dzejolim ilustrāciju! Savukārt
“Mārītes” grupas bērni pārsteidza ar
savu bezgala sirsnīgo sniegumu tik ļoti,
ka žūrijai pat asaras acīs sariesās!
Visi konkursa dalībnieki saņēma
godam
nopelnīto
pateicību
par
piedalīšanos un kārumus, bet, ja ir
konkurss, ir arī uzvarētāji! Un tā grupā
“Bitītes” diplomu par 1. vietu saņēma
Enija Anna Tobīsa, 2. vietu ieņēma
Annika Žilde un Agnese Dukure, bet 3.
vieta – Albertam Gaidamovičam!
Grupā “Mārītes”1. vietu ieguva Alise
Baune, 2.vietā Līga Reinsone, bet 3.vietu
ieņēma Gerda Liepa. Apsveicam!
Malači!
Vēlreiz liels paldies bērnu vecākiem,
auklītēm, audzinātājām un skolotājai A.
Gruzdiņai par ieguldīto darbu un
atbalstu! Jau pasākuma dienā tapa
skaidrs, ka mēs atkal noteikti, noteikti
tiksimies nākošajā pasākumā “Rudens
Zīļuki”!◊
Inga Medne
Skolas bibliotekāre

Pirmsskolas izglītības grupiņas "Bitītes" laureāti Enija Anna Tobīsa
(no kreisās), Annika Žilde, Agnese Dukure un Alberts Gaidamovičs
Foto: Inga Gaile

“Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijas”.

14

. jūnijā aprit 80 gadu, kopš
Padomju
Savienība
pēc
Latvijas
okupācijas organizēja pirmās masu
deportācijas – 1941. gadā tika izsūtīti
vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu.
Pieminot deportāciju upurus, vienlaikus
pašvaldību centros visā Latvijā lasīs
1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju
vārdus. Piemiņas pasākumi notiks arī
tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas.
Pulksten 11.00 tiks sākti 1941. gadā
deportēto iedzīvotāju vārdu lasījumi,
tādējādi godinot ikviena izvestā Latvijas
valstspiederīgā piemiņu. Pirms tam,
pulksten 10.50 Valsts prezidents Egils
Levits uzrunās Latvijas tautu, pieminot
šīs Tautas sēru dienas notikumus.
Lasījums no katras pašvaldības tiks
straumēts tiešraidē 14. jūnijā sākot no
pulksten 11.00 portālā lsm.lv un
vietnē lnb.lv, kur arī būs pieejama karšu
izdevniecības "Jāņa sēta" izstrādāta
digitāla Latvijas karte ar apkopotām
saitēm uz tiešraidēm no pasākumiem
pašvaldībās.
Šajā kartē vēlāk tiks ievietoti arī
piemiņas pasākumu videomateriāli, kā
arī dati par deportētajiem, lai
pakāpeniski veidotu un attīstītu publiski
pieejamu tiešsaistes platformu, kas

vizualizē deportācijas Latvijā, palīdzot
aptvert to apmēru un sekas, parādot
statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot
individuāliem izvesto cilvēku stāstiem.
Lai latvieši pasaulē varētu iesaistīties
un šai piemiņas brīdī būt domās kopā ar
14. jūnija upuriem, kā arī ar latviešiem
Latvijā un citur ārzemēs, pasākuma
rīkotāji
iecerējuši
šai
digitālajai
piemiņas kartei pievienot sadaļu, kurā
ikviens latvietis pasaulē varētu ievietot
savu, ģimenes vai domubiedru grupas
foto ar aizdegtām piemiņas svecēm
rokās.
14. jūnija piemiņas pasākumu
rīko
Valsts
prezidenta
kanceleja
sadarbībā
ar
Latvijas
Nacionālo bibliotēku (LNB), ekspertiem
no Latvijas Nacionālā arhīva, karšu
izdevniecības
"Jāņa
sēta"
un
sabiedriskajiem medijiem.
Izraksts no: https://www.lnb.lv/lv/
deportaciju-upurus-aicinati-pieminetari-latviesi-pasaule
No Naukšēnu novada 1941.gada
14.jūnijā ir izvesti 13 cilvēki.
No Naukšēnu pagasta:
No “Baiģi – Zeltiņi” Jānis
Briežkalns (dz. 1906.g., arestēts
14.06.1941., Molotovas apg.Usoļlags,
nošauts
12.05.1942.),
Lūcija

Briežkalna (dz.1910.g., Novosibirskas
apg. Parabeļas raj., mirusi 1941.g.),
Mudīte
Briežkalna
(dz.1938.g.,
Novosibirskas apg. Parabeļas raj.,
atbrīvota
15.08.1946.)
,
Vija
Briežkalna (dz.1934.g., Novosibirskas
apg.
Parabeļas
raj.,
atbrīvota
15.08.1946.);
No “Selgām” – Nikolajs Brože
(dz.1909.g.,
arestēts
14.06.1941.,
Molotovas apg. Usoļlags, nošauts
07.04.1942.),
Ernests
Brože
(dz.1878.g.,
Novosibirskas
apg.
Parabeļas raj., atbrīvots 03.07.1958.),
Zelma
Brože
(dz.
1887.g.,
Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi
1957.g.);
No Naukšēnu bērnu nama –
Nikolajs Arklons (dz.1900.g., arestēts
14.06.1941., Molotovas apg. Usoļlags,
nošauts 09.04.1942.);
No Ķoņu pagasta:
No Eriņiem - Jānis Platacis
(dz.1891.g., arestēts 14.06.1941.,Kirovas
apg. Vjatlags, miris 28.03.1942.);
No “Juratām” (agrāk Ternejas pag.,
tagad Ķoņu pag.) - Nikolajs Priedītis
(dz. 1898.g., arestēts 14.06.1942.,
Kirovas
apg.
Vjatlags,18.10.1941.
piespriests augstākais soda mērs, citu
ziņu nav), Lūcija Priedīte (dz.1905.g.,

Novosibirskas
apg.
Kolpaševas
raj.,atbrīvota 26.06.1958.), Andrejs
Priedītis (dz. 1926.g., Novosibirskas
apg.
Kolpaševas
raj.,atbrīvots
29.05.1958.), Pēteris Priedītis (dz.
1930.g., Novosibirskas apg. Kolpaševas
raj.,atbrīvots 29.05.1958.).
Aicinām 14.jūnijā plkst.10:45
pie Sarkanā terora piemiņas
akmens Naukšēnos kopīgā atceres
pasākumā! Ievērosim šī brīža
drošības pasākumus valstī!
Vēlamies arī interesantiem parādīt
Naukšēnu kultūras namā dokumentālo
filmu, kas tapusi pirms 30 gadiem.
Filmā redzams, kā tapis piemiņas
akmens Sarkanā terora upuriem. Par to,
vai drīkstēsim pulcēties iekštelpās,
šobrīd nav zināms. Tāpēc sekojiet līdzi
informācijai par filmas rādīšanas
iespējām! ◊
Diāna Glušonoka
Naukšēnu Cilvēkmuzeja vadītāja
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Naukšēnu novada durvis Valmieras Sajūtu parkā

P

āris mēnešus atpakaļ Naukšēnu
novada pašvaldību uzrunāja SIA
"Vidzemes Olimpiskais centra" Sajūtu
Parka Atpūtas kompleksa vadītāja Iluta
Urbanoviča ar aicinājumu sagatavot
durvis (bez ailes), kas ir zīmīgas ar savu,
senumu, atrašanās vietu vai vēstījumu
uz tām. Durvis nākotnē atrastos uz
esošajām Sajūtu parka koka laipām
Sajūtu Parka jaunajā vides objektā Sajūti visus novadus!
Tā Naukšēnu kultūras namā tapa
skaistās durvis ar savu vēstījumu. Mūsu
novada pašvaldības “oranžā mašīnīte” ar
šofera un palīga palīdzību durvis
nogādāja Valmierā. Piektdien, 21.maijā,
devāmies tās apskatīt jau dabā. Parkā
tās izskatās vēl labāk!
Lai arī parkā vēl nav nonākušas visas
durvis, bija interesanti paskatīties uz
pārējo novadu durvīm! Vēl tikai mazliet
un visi varēs doties viņas apskatīt!
Par Naukšēnu novada durvīm. Uz
Sajūtu parku aizvestās durvis ir
Naukšēnu
novada
pašvaldības
administratīvās ēkas galvenās ieejas
durvis, kuras 2019.gadā tika nomainītas
pret jaunām.
Administratīvā ēka tika atklāta

1992.gada 30.decembrī.
Durvis
pieredzējušas
Naukšēnu
pagasta, Naukšēnu novada dzīvi,
reformas... Ja tik tās mācētu runāt!
Mūsu apgleznotās, ar fotogrāfijām un
uzrakstiem redzamās durvis stāsta par
to, kas mums pašiem liekas izceļams.
Zinot, ka takā iziet cauri ļoti daudz
cilvēku, centāmies parādīt to, kas pie
mums ir redzams, ar aicinājumu –
BRAUCIET PIE MUMS CIEMOS!
Krāsaino pusi apgleznoja mūsu
novadā dzīvojošā tekstilmāksliniece
Agnese Vaļiniece. Mums apkārt ir lauki,
ziedošas pļavas košums. Attēlos redzami
mūsu novada apskates objekti, muižas
lauviņa, kura ir arī mūsu ģerbonī. Otrā
pusē redzama Naukšēnu pagasta jostiņa,
bet uzrakstos parādām, ka pie mums
nav tikai Naukšēnu disko, bet ir arī
daudz kas cits apskatāms, iepazīstams!
Paldies visiem, kas piedalījās durvju
tapšanā - Agnese Valiniece, Diāna
Glušonoka, Jānis Zuments, Indra
Jirgena, Aiga Stiere!◊
Diāna Glušonoka
Naukšēnu Cilvēkmuzeja vadītāja

Radošā komanda—Aiga Stiere (pa kreisi), Agnese Vaļiniece,
Diāna Glušonoka un domes priekšsēdētājs Jānis Zuments
pie Naukšēnu novada durvīm Valmierā Sajūtu parkā
Foto: Iluta Urbanoviča

Foto orientēšanās “Pagātne mijas ar šodienu” noslēgusies

N

u nepatīk mums, ka atņem to
Muzeju nakti! Lai vismaz būtu mazliet
šīs dienas sajūta, organizējām foto
orientēšanos. Tā bija pieskaņota šī gada
Muzeju nakts tēmai – Robežas. Ko jums
nozīmē robežas? Teritorijas robežas/
cilvēku
drosmes,
pieklājības,
bezkaunības robežas…
Tā kā Naukšēnu Jauniešu centra
vadītājs un sporta organizators
aktīvais Gundars Putniņš ir mums jau
vairākus gadus Muzeju naktīs taisījis
orientēšanos, kā arī šajā Covid laikā
organizējis dažādas orientēšanās spēles,
tad, protams, piesaistījām viņu arī
šoreiz. Joka pēc varētu teikt, pievilinām
spēlei dalībniekus kā “zivis pie ēsmas”?
Nav ko noliegt, Gundaram ir pieredze,
interesantas idejas un ar katru nākamo
savu novadīto spēli viņš aug un aug!
Tā nu mēs izskatījām albumus,
fotogrāfijas, izvēloties 21 fotogrāfiju
spēlei. Ar domu, ka dalībnieki ne tikai
izbaudīs svaigu gaisu, pastaigājoties, bet
arī uzzinās ko jaunu par Naukšēniem.
Reti kura vieta šajās fotogrāfijās ir tāda
arī šodienās. Bet katrā fotogrāfijā
noteikti bija kāds atpazīstams stūrītis no
šodienas.
Vajadzēja
tikai
cītīgāk
ieskatīties.
Ja nu galīgi neatpazītu,
domājām, ka atjautīgākie atradīs iespēju
uzprasīt kādam vietējam, paskatīsies
Naukšēnu Cilvēkmuzeja facebook kontā,
kurā patiesībā ik pa laikam ir liktas
lielākā daļa no šīm fotogrāfijām ar
visiem aprakstiem.
Un tā 15.maijā plkst.16:00 uzdevumi
tika publicēti facebook vietnē un
komandas sāka darboties. Uzdevumi
bija dažādi, katrā punktā citādāki. Zaļās
lapiņas kādam bija arī grūti ieraudzīt.
Gāja visādi. Nevienai komandai nebija
visi iegūstamie punkti.
Grūtības galvenokārt radīja divi
uzdevumi:
1)
Kaspara
Krastiņa
autodarbnīca, šķiet, bija viens no
grūtākajiem
uzdevumiem.
Gan
fotogrāfija bija sena un šodienā it nekas
neliecina par šo ēku, gan arī uzdevums
bija ne visiem saprotams. Uzdevums –
atrast divus noilgojušies ceļotājus, kas
gaida savus līdzbraucējus. Pareizā
atbilde bija – auto darbnīcas pagalmā
stāv automašīnas un vienā tām bija 2
melni manekeni. Šeit tad arī jāuztaisa
bilde un tas tika ieskaitīts. Šo uzdevumu
bija izpildījusi tikai viena komanda.
2.vietas ieguvējiem šeit no pareizās
atbildes trūka vien kādi 10 metri. Dažām

komandām likās, ka nedrīkst iet
pagalmā privātā teritorijā. Nu, kā gan
viņiem bij zināt, ka viss ir saskaņots!
2) Šis bija jautājums, kurš nebija
paslēpts uz zaļās lapiņas. Uzdevums bija
ieslēpts afišā pie veikala “Top” – kāds
veikals šeit bija pirms tam. Dalībnieki
meklēja visur, skatīja afišu u.c. Zvanīja
uz telefona numuru, kurš bija uz afišas
un prasīja – vai te var dabūt kādu
atslēgas vārdu. Bet… uz šīs vienīgās
afišas, ne vienā citā, bija pievienots viens
lieks teikums, kurš arī bija uzdevums.
Šis teikums ne ar ko neatšķīrās no
citiem, bet acīgākajiem izdevās to
pamanīt.
Trakākais uzdevums bija tāds, ka
kādam no komandas bija jāatklāj
peldsezona Rūjas upē, jānofotografē un
jāiesūta. Vēl bija arī tādi jautri
uzdevumi, kā, piem., jāuzfilmē video,
kurā kāds dalībnieks pastāsta kādam
vietējam, ka Naukšēnu Cilvēkmuzejā ir
jauna izstāde; jānostopē kāda no
automašīnām, kas brauc pa ceļu (bez
iepriekšējas saskaņošanas) un jānovēl
šoferim laimīgs ceļš.
Noslēgumā atbildes iesūtīja 13
komandas, kopā 52 dalībnieki. Rezultātā
3.,4. un 5.vietai bija vienāds punktu
skaits – 470. Ņemot vērā dalību pirmajā
dienā un ātrāko komandu, 3. vietas
ieguvēji bija – Ruta Valmiera, Vēsma
Landrāte, Modrīte Putniņa, Baiba
Jirgensone, Larisa Akulova. 3.vieta balvā
ieguva Rūjienas saldējuma torti. Starp 2.
un 1.vietu punktu starpība bija tikai 10
punkti. 2.vietas ieguvēji – Ginta
Zumente, Elza Zumente, Jete Zumente,
Jānis Zuments, Māra Dreimane, Ivs
Dreimanis. Balvā – Rūjienas saldējuma
plombīra kaste. 1.vietas ieguvēji – Artūrs
Putniņš un Raivis Ceriņš. Balvā –
Rūjienas saldējuma sorbertu komplekta
kaste.
Pie Specbalvas tika 4.vietas ieguvēji –
Madara Tīlena, Jānis Tīlens, Haralds
Tīlens.
Papildus tika izlozētas 13 balvas starp
visiem foto spēles dalībniekiem, kuras
Ruta Valmiera, Vēsma Landrāte,
Modrīte Putniņa, Baiba Jirgensone,
Larisa
Akulovalaimēja
Sergejs
Taļkovskis,
Ruta
Valmiera,
Elza
Zumente, Dāvis Praudiņš, Ketrīna
Vītola,
Beāte
Cibankova,
Baiba
Jirgensone, Guna Reliņa, Evelīna Eglīte,
Arnis Podiņš, Madara Kārkliņa, Elīna
Aumeistere, Dāvis Juris Viļķins.
Jāpiebilst, ka dzirdējām ļoti daudz

Foto orientēšanās 3. vietas ieguvējas Larisa Akulova (no kreisās),
Vēsma Landrāte, Modrīte Putniņa un Ruta Valmiera,
gandarītas par savu veikumu

Foto: Gundars Putniņš

Skats uz Naukšēnu muižas saimniecības ēku un graudu magazīnu.
Ap 1935. gadu Naukšēnu centrā bija kokzāģētava.

Foto: no muzeja krājumiem

labus vārdus no dalībniekiem. Par to ir
milzīgs prieks! Tas dod jaunu stimulu
darboties, zinot, ka netiek darīts par
velti!Paldies visiem dalībniekiem par
piedalīšanos! ◊
Cerot uz drīzu satikšanos muzejā,
Naukšēnu Cilvēkmuzeja vadītāja
Diāna Glušonoka
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Pašvaldību vēlēšanās Naukšēnu novadā
būs iespēja nobalsot
Nr. 928 Ķoņu pagasta pārvalde, “Zirgu pasta stacija”’,
Ķoņu pagasts;
 Nr. 931 Naukšēnu kultūras nams, “Putniņi”, Naukšēni,
Naukšēnu pagasts


Atgādinām, ka Valmieras novada pašvaldības vēlēšanās variet nobalsot
jebkurā no Valmieras novada vēlēšanu iecirkņiem.

Aicinām 14. jūnijā plkst. 10:45 pie Sarkanā terora
piemiņas akmens Naukšēnos uz kopīgu atceres pasākumu,
lai pieminētu deportācijās cietušos
Vēlamies arī interesantiem parādīt Naukšēnu kultūras namā
dokumentālo filmu, kas tapusi pirms 30 gadiem. Filmā redzams, kā
tapis piemiņas akmens Sarkanā terora upuriem.
Par to, vai drīkstēsim pulcēties iekštelpās, šobrīd nav zināms.
Tāpēc sekojiet līdzi informācijai par filmas rādīšanas iespējām!
Ievērosim šī brīža drošības pasākumus valstī!

Naukšēnu novada pašvaldība aicina izvirzīt
pretendentus nominācijai “Naukšēnu novada
lepnums 2021” līdz 2021.gada 20.jūnijam
Mūsu novadā ir daudzi cilvēki ar kuriem un kuru darbiem mēs lepojamies,
kuri nes novada vārdu aiz tā robežām. Būsim lepni un, lai arī citi uzzina par
šiem iedzīvotājiem.
Titula saņemšanai var izvirzīt ikvienu personu, kura ar mērķtiecīgu un
nesavtīgu darbu ir veicinājusi Naukšēnu novada attīstību vai popularizējusi
Naukšēnu novadu ārpus tā robežām dažādās jomās (kultūras, izglītības,
sporta, labdarības, sociālajā un veselības aprūpes u.c. jomās).
Naukšēnu novada pašvaldības nominācijas “Naukšēnu novada lepnums
2021” nolikums pieejams www.naukseni.lv.
Būsi atsaucīgi, jo šī būs pēdējā Naukšēnu novada lepnuma nominācija!

 Aiz
Naukšēnu kultūras nama logos, aplūkojama Leona
Sevastjānova gleznu izstāde. Laipni aicināti!
 Līdz 9. jūnijam Naukšēnu bibliotēkā aplūkojama izstāde "Krūzītes"
no Jāņa Birkmaņa privātkolekcijas.
 Līdz 30. jūnijam Ķoņos, "Zirgu pasta stacijā" Jāņa Gutāna—Graša
un Santas Zemes izstāde “Spēles Dieva Dārzos”.

No 10. - 25. jūnijam Naukšēnu pagasta bibliotēka slēgta .
Bibliotekāre atvaļinājumā.
Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko
personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu
apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām jānovieto:
14. jūnijā—Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena;
17. jūnijā—Latvijas Republikas okupācijas diena

Pieminam mūžībā aizgājušos
Naukšēnos ir iespēja gan pārbaudīt automašīnas kondicionieru,
gan veikt tā uzpildīšanu ar R134a gāzi. Zvani un vienosimies par vēlamo
laiku, 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

Naukšēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 16. aprīļa līdz 21. maijam reģistrēti mirušie:

Valdis Kāsens - 75 gadi

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

Andis Lāns - 77 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.

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.

