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Pēdējo reizi pastkastītēs nonāk
“Naukšēnu Novada Vēstis”
N

o 2021. gada 1. jūlija Latvijā būs
42 jaunas pašvaldības, iepriekšējo 119
vietā. Tostarp Valmieras novads, kurā
būs apvienotas astoņas pašvaldības Valmieras pilsēta, Beverīnas, Burtnieku,
Kocēnu,
Mazsalacas,
Naukšēnu,
Rūjienas
un
Strenču
novadu
pašvaldības. Jaunās izmaiņas nosaka
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums, kas stājās spēkā 2020.gada
23.jūnijā. Tas nozīmē, ka no 2021. gada
1.jūlija Naukšēnu novada pašvaldība
beidz pastāvēt, bet turpmāk gan
Naukšēnu, gan Ķoņu pagasti būs iekļauti
Valmieras novadā.
Valmieras
novadu
veidos
31
teritoriālā vienība - Bērzaines, Brenguļu,
Burtnieku, Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru,
Jērcēnu, Kauguru, Kocēnu, Ķoņu,
Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu,
Plāņu,
Ramatas,
Rencēnu,
Sēļu,
Skaņkalnes,
Trikātas,
Vaidavas,
Valmieras, Vecates, Vilpulkas, Zilākalna
pagasti, Mazsalacas, Rūjienas, Sedas,
Strenču
un
Valmieras
pilsētas.
Iedzīvotāju skaits vairāk kā 57 tūkstoši.
Uz pirmo Domes sēdi jaunievēlētie
deputāti sanāks 1.jūlijā, kad notiks jaunā
Valmieras
novada
Domes
un
priekšsēdētāja
apstiprināšana.
(Vēlēšanu rezultātus skatīt izdevuma
3.lpp.).
Līdz ar jaunā Valmieras novada
izveidošanu, iedzīvotāji turpmāk savās
pastkastītes saņems Valmieras novada
informatīvo izdevumu, vienu reizi
mēnesī, kur būs iekļauta informācija par
notikumiem
Naukšēnu
un
Ķoņu
pagastos. Tāpat, turpmāk iedzīvotājiem
būs jāizmanto Valmieras novada mājas
lapa: www.valmiera.lv. Līdz 2021.gada
beigām
darbosies
arī
lapa:
www.naukseni.lv.
Tā kā no 2021. gada 1.jūlija
Naukšēnu novads beidz pastāvēt, arī tās
simbolika paliek vēsturē. Gan novada
ģerbonis, gan novada karogs turpmāk

Turpmāk Naukšēnu novada robežzīmi nomainīs Valmieras novads
nebūs izmantojami.
Vēlos teikt sirsnīgu paldies visiem,
kuri šo gadu laikā ir piedalījušies
„Naukšēnu Novada Vēstis” satura
radīšanā un izdevuma izplatīšanā!
Paldies visiem, kurus esmu intervējusi
vai piekrituši tikties ar laikraksta
„Liesma” žurnālistiem. Jāteic, ka tos,
kuri atteicās no intervijas var saskaitīt uz

vienas rokas pirkstiem.
Turpmāk visus pašvaldības sniegtos
pakalpojumus varēs saņemt, kā līdz šim
gan Naukšēnos, gan Ķoņos. Arī iestāžu
darba laiki paliek nemainīgi. Par
turpmāko jūs varēsiet uzzināt Valmieras
novada informatīvajā izdevumā jau
jūlija mēnesī.◊

Cienījamie Naukšēnu novada iedzīvotāji!
Tuvojas 1. jūlija datums un tas nozīmē, ka visā Latvijā darbu uzsāks jaunās novadu domes. Ir
notikusi administratīvi teritoriālā reforma un izveidotas jaunas 42 lielākas pašvaldības. Mēs, Naukšēnu
novada iedzīvotāji, būsim otra valstī lielākā (aiz Ogres novada, neskaitot valsts pilsētas) - Valmieras
novada sastāvā. Varētu arī teikt, ka tā ir atgriešanās Valmieras rajona sastāvā, kā tas bija līdz
2009.gadam, taču tad Latvijā bija divu līmeņu pašvaldības.
Šajos divpadsmit Naukšēnu novada gados izdevās paveikt daudz. Ar godīgu un aktīvu darbu,
strādājot visiem kopā. Tas paliek kā mūsu fundamentāļs pamats ikdienai, labklājībai un starts jaunam
cēlienam.
Esmu lepns un pateicīgs jums visiem, cienījamie iedzīvotāji, darba kolēģi un deputāti, par dāvāto
uzticību, komandas darbu un atbalstu! Protams, ka ne vienmēr viss izdevās par 100%, bet tomēr ir liela
gandarījuma sajūta par paveikto mūsu mazajā novadā. Joprojām uzskatu, ka Naukšēnu puse ir
lieliskākā vieta uz mūsu planētas. Ne velti daudzi ārpusē priecājas un brīnās. Tas arī ,,uzlādē ikdienas
baterijas,,.
No 1. jūlija darbosimies tālāk lielajā novadā kā spēcīgi un koleģiāli partneri, lai no tā ieguvēju būtu
vēl vairāk.
Un
vēlreizvisiem
sirsnīgs
PALDIES!
Patiesā cieņā, Jānis Zuments
Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs

Teksts un foto Nora Kārkliņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Naukšēnu novada domes ārkārtas sēdes lēmumi
2021. gada 8. jūnijā
Apstiprināja Naukšēnu
vidusskolas
Attīstības
2021./2022. - 2023./2024.
gadam.


novada
 Piešķīra finansējumu Naukšēnu
 Nolēma organizēt bērnu vasaras
plānu novada vidusskolas
skolēnu un nometni “Elposim brīvi” no 28.jūnija
mācību pedagogu
apbalvošanai
par līdz 2.jūlijam, un slēgt līgumu ar
sasniegumiem 2020./2021.mācību gadā. biedrību “Ķoņu kalna dzīves skola” par
nometnes organizēšanu.◊

Virtuālā Erasmus+ projekta
“Kopā pret kibernoziedzību” aktivitātes
Naukšēnu novada vidusskolā

N

o 24. - 28. maijam Naukšēnu
novada vidusskolas 7.klases skolnieces
Auce Liepiņa, Loreta Bērziņa, Marta Tīne
Čakure, Simona Arisa Šulga, Nikola
Ziediņa un 8.klases skolnieces Krista
Aršanova, Justīne Ābola un Nikola
Muceniece kopā ar Lietuvas, Itālijas un
Portugāles
skolniekiem
piedalījās
Erasmus+
projektā
"Kopā
pret
kibernoziedzību"
1.diena. Projekta atklāšanas diena,
svētku uzrunas, kam sekoja virtuālā tūre
pa Naukšēnu novada vidusskolu. Pēc tam
katra valsts prezentēja savus sagatavotos
dzejoļus par kibernoziedzību. Tad sekoja
foto galerija par projekta aktivitātēm līdz
šim un diena noslēdzās ar katras valsts
individuālo tikšanos un galda spēles
veidošanu par kibernoziedzību.
2.diena. Iesākumā katra valsts
prezentēja
savu
izveidoto
spēli.
Turpinājumā sekoja virtuālā tūre pa
Latviju, kurā ietilpa Baltijas ceļš,
Dziesmu svētki u.c., kam noslēgumā bija
Kahoot spēle ar jautājumiem par redzēto.
Dienas noslēgumā valstis veidoja
plakātus par kibernoziedzību un tos
prezentēja.
3.diena. Tika rādīts pašu iestudēts
teātris "Sarkangalvīte un vilks", kurā bija
atttēlots
sižets
saistībā
ar

kibernoziedzību, tam sekoja Naukšēnu
novada vidusskolas skolēnu pieredzes
stāsts citos Erasmus+ projektos. Dienas
turpinājumā katrai vastij bija dota
iespēja prezentēt nacionālo ēdienu un
diena noslēdzās ar virtuālu tūri pa Rīgu
kopā ar viktorīnu.
4.diena. Kopējiem spēkiem, katram
savā mītnes valstī, interneta vietnēs bija
jāsameklē informācija saistībā ar
kibernoziedzību mākslā, literatūrā un
filmās. Dienas otrajā daļā bija lekcija par
kiberdrošību internetā, ko vadīja ViA
pasniedzējs Mārtiņš Janševskis.
5.diena. Noslēguma diena! Iesākumā
noskatījāmies 2 video par drošību
internetā. Izmantojot aplikācija Padlet,
katra valsts uzrakstīja 10 zelta likumus
par drošību internetā. Tad Portugāle,
Itālija un Lietuva dalījās pieredzē par
kibernoziedzību.
Projekta
nedēļas
noslēgumā visi kopīgi atskatījāmies uz
padarīto nedēļas garumā ielūkojoties
bilžu galerijā. Ļoti emocionāli noslēdzās

virtuālā projekta nedēļa ar sertifikātu
izsniegšanu par dalību un atvadīšanos, ar
cerību, ka tiksimies klātienē!
Lai projekta nedēļa veiksmīgi varētu
norisināties, paldies par atbalstu sakām
z/s “Tīrumkalni”, z/s “Kalniņi”, SIA
“Jaunlambikas”, z/s “Dukuri”, SIA
“Sanat”, Sandrai Kapačai, z/s “Tiltgaļi”
un z/s “Limbas”.◊

skolotāja Inga Gaile

7.klases skolniece Auce Liepiņa,

Noslēgušies bruģēšanas un apzaļumošanas
darbi Naukšēnos pie "Aldariem" un "Mazaldariem"

N

aukšēnu novada pašvaldība ir
realizējusi Lauku atbalsta dienesta
projektu “Aldaru” un “Mazaldaru”
pagalma labiekārtošana (projekta Nr. 20
-09-AL29-A019.2204-000006), kas tika
iesniegts biedrības “No Salacas līdz
Rūjai” izsludinātajā LEADER projektu
kārtā.
Projekta ietvaros tika veikta pagalma
labiekārtošana starp sociālo māju
„Aldari” un specializētām darbnīcām
„Mazaldari”, kas pamatā bija bruģēšana
un
zālāja
atjaunošana.
Kopējās
būvniecības izmaksas veido 19 065.47
EUR,
no
kurām
Eiropas
Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai
(ELFLA) LEADER 4500 EUR un no
Naukšēnu novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem 14 565.47 EUR. Būvniecības
darbus veica SIA “EGU Būve”. Savukārt
būvuzraudzības
pakalpojumus
nodrošināja SIA “RS Būvnieks”.

Prieks, ka Naukšēnos ir par vienu
sakoptu vietu vairāk. Turklāt šajā
laukumā,
kad
epidemioloģiskie
noteikumi
ļaus,
iecerēts
rīkot
pasākumus un dažādas nodarbības
ārpus telpām. Lai jaunais segums godam
kalpo un uz tā ir daudz apmeklētāju!
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
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”.◊

Jaunais bruģa laukums Naukšēnos starp “Aldaru” un “Mazaldaru”
ēkām priecē gan garām gājējus, gan iemītniekus. Turklāt šajā laukumā,
kad epidemioloģiskie noteikumi ļaus, iecerēts rīkot pasākumus
un dažādas nodarbības ārpus telpām.
Teksts un foto Nora Kārkliņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Valmieras novada vēlēšanās pārliecinoši uzvar
“Valmierai un Vidzemei”

5

. jūnijā norisinājās pirmās
Valmieras novada vēlēšanas. Kopumā no
41 525 balsstiesīgajām personām,
nobalsojuši 37,83% jeb 15 710
balsstiesīgo.
Ar pārliecinošu pārsvaru 55,02% jeb
8636 balsīm uzvarējusi “Valmierai un
Vidzemei”, Valmieras novada domē
iegūstot 12 no 19 domes deputātu
vietām.
No “Valmierai un Vidzemei” domē
ievēlēti: Jānis Baiks, Ričards Gailums,
Jānis Olmanis, Guntis Gladkins, Jānis
Skrastiņš, Guna Ķibere, Toms Upners,
Jānis Dainis, Andris Klepers, Guntars
Štrombergs, Reinis Muižnieks, Kaspars
Kļaviņš.
“Latvijas Zemnieku savienība” ar
17,04% vēlētāju atbalsu jeb 2675 balsīm
Valmieras novada domē ieguvuši 4
deputātu vietas.
No “Latvijas Zemnieku savienības”
domē ievēlēti: Harijs Rokpelnis, Juris
Jakovins, Vugars Ecmanis, Edgars
Grandāns.
“Nacionālā
apvienība
“Visu
Latvijai!”-“Tēvzemei
un
Brīvībai/

LNNK”” ieguvusi 11,37 % vēlētāju
atbalstu ar 1785 balsīm, Valmieras
novada domē iegūstot 2 vietas.
No “Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai!”-“Tēvzemei
un
Brīvībai/
LNNK”” domē ievēlēti: Jānis Grasbergs,
Mareks Bērziņš.
“Jaunā Vienotība” ar 902 vēlētāju
balsīm ieguvusi 5,75% vēlētāju atbalstu
un 1 vietu Valmieras novada domē.
No “Jaunā Vienotība” domē ievēlēts
Jānis Upenieks.
5% atzīmi nav pārvarējušas un domē
nav
iekļuvušas:
“Latvijas
Zaļā
partija” (740 balsis jeb 4,71%), “Kustība
“Par!”” (331 jeb 2,11%), “Jaunā
konservatīvā partija” (316 balsis jeb
2,01%), “Saskaņa” sociāldemokrātiskā
partija (137 balsis jeb 0,87%), “Latvijas
Krievu savienība” (83 balsis jeb 0,53%).
Avots: Centrālā vēlēšanu komisija,
https://pv2021.cvk.lv/pub/valmierasnovads/velesanu-rezultati ◊
Kristīne Melece
Valmieras pilsētas pašvaldības
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

Valmieras novada
iestādēs un pagasta
pārvaldēs varēs
saņemt visus
pakalpojumus
ierastajās
pakalpojumu
sniegšanas vietās
un kārtībā

P

ēc 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām un 1.jūlijā stājoties
spēkā administratīvi teritoriālajai reformai, Valmieras
novada iestādēs un pagasta pārvaldēs varēs saņemt visus
pakalpojumus ierastajās pakalpojumu sniegšanas vietās un
kārtībā.
Jauno Valmieras novada domes sasaukumu gaida
nozīmīgi lēmumi, kas ietekmēs un noteiks turpmākos
Valmieras novada procesus. Par aktuālo un svarīgo, par
visām izmaiņām, ko lems jaunā Valmieras novada dome,
iedzīvotāji tiks informēti savlaicīgi, prioritāri Valmieras
novada mājaslapā www.valmierasnovads.lv.
Realizējot administratīvi teritoriālo reformu, tiek
apvienotas 8 pašvaldības (Beverīnas novada pašvaldība,
Burtnieku novada pašvaldība, Kocēnu novada dome,
Mazsalacas novada pašvaldība, Naukšēnu novada
pašvaldība, Rūjienas novada pašvaldība, Strenču novada
dome un Valmieras pilsētas pašvaldība), kā rezultātā
Valmieras novads sastāvēs no 31 administratīvās teritorijas
– 5 pilsētām (Valmiera, Mazsalaca, Rūjiena, Seda, Strenči)
un 26 pagastiem (Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, Dikļu,
Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu, Kauguru, Kocēnu, Ķoņu,
Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Plāņu, Ramatas,
Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas, Vaidavas, Valmieras,
Vecates, Vilpulkas, Zilākalna).◊
Kristīne Melece
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Noslēdzies mācību gads Naukšēnu novada vidusskolā

I

r

aizvadīts 2020./2021.mācību
gads, un priekšā ir gaidītais vasaras
brīvlaiks. Šis mācību gads mums visiem
bija izaicinājumu pilns. Apguvām jaunas
iemaņas - strādāt un mācīties attālināti.
Neskatoties uz to, ka visa mācību gada
laikā ir bijuši dažādi ierobežojumi
saistībā ar Covid 19, mūsu skolēni ir
piedalījušies arī dažādos konkursos un
olimpiādēs un guvuši labus panākumus,
lai viņus varētu saukt par “ Naukšēnu
novada
vidusskolas
lepnuma”
ieguvējiem.
Starpnovadu mācību priekšmetu
olimpiādēs sasniegumi matemātikā un
dabaszinībās. Matemātikas olimpiādē
2.vietu ieguva 7.klases skolniece Nikola
Ziediņa,
skolotāja Evija
Strazda,
savukārt dabaszinību olimpiādē 2.vietu
ieguva 5.klases skolniece Marta Liepa,
skolotāja Antra Baune.
Liels prieks un lepnums par mūsu
skolēnu sasniegumiem Mājturības un
tehnoloģiju Atklātajā valsts olimpiādē.
Meitenēm 2.vieta 7.klases skolniecei
Simonai Arisai Šulgai, skolotāja Diāna
Kaužēna, bet zēniem Atzinības –
5.klases skolēnam Elmāram Šīravam,
8.klases skolēnam Nikam Laubertam un
9.klases skolēnam Regnāram Začam,
skolotājs Juris Alps.
49. Starptautiskajā bērnu mākslas
izstādē - konkursā "LIDICE 2021"
9.klases skolnieces Unas Salmiņas darbs
ieguva Atzinību un tika izvirzīts tālāk uz
nākamo kārtu Čehijā, skolotāja Jana
Diča.
Sacerējumu konkursā skolēniem
“Sibīrijas bērni 1941/1949 – Trimdas
bērni 1944” 8.klases skolniecei Nikolai
Muceniecei 1.vieta, skolotājas Agrita
Gruzdiņa un Inga Medne.
XXIV Stāstnieku konkursā “Teci, teci
valodiņa” Valmieras pusfinālā 6.klases
skolniecei Evelīnai Eglītei 2.vieta,

skolotāja Dzintra Sietniece.
LVM konkursa “Katram putnam savu
barotavu” ietvaros, skolotāja Jura Alpa
uzraudzībā, skolēni izgatavoja putnu
barotavas. Par savu darbu saņēma valsts
mēroga Atzinības - Rodziņš Ingus,
Ričards Grīnbergs, Marta Tīne Čākure,
Edijs Čākurs, Velme Jānis, Bērziņa
Lorete, Rūdolfs Gailis, Auce Liepiņa,
Nikola Ziediņa, Aldis Duncis, Markuss
Gaidamovičs, Niks Lauberts.
5.
koka
automašīnu
modeļu
sacensībās par labāko dizainu 1.vieta
9.klases skolēnam Edijam Čākuram.
Sportā arī sasniegumi - Valmieras
pilsētas un starpnovadu skolu sporta
spēļu sacensībās vieglatlētikā četrcīņā
(individuāli) 1.vieta Loretai Bērziņai
(7.kl.), savukārt Valmieras pilsētas un
starpnovadu
skolu
sporta
spēļu
sacensībās vieglatlētikā četrcīņā /
Komandas sports/ 1.vieta Emīlijai
Martai Tobīsai, Dagnijai Sniegai, Enijai
Vucinai un Nikolai Ziediņai. Paldies
sporta skolotājai Inesei Gravai.
“Sporto visa klase” aktivitātēs
piedalās 6.klase un audzinātāja Aija Ilga
Ozola. Projekta "Sporto visa klase"
ietvaros "Labo darbu" konkursā ieguva
1.vietu.
Mācību gads noslēdzies. Labākie
skolēni saņēma “Zelta liecības”- Roberts
Čākurs (4.kl.), Marta Liepa (5.kl.),
Annija Birkava (6.kl.), Marta Emīlija
Tobīsa (6.kl.), Evelīna Eglīte (6.kl.),
Nikola Ziediņa (7.kl.), Loreta Bērziņa
(7.kl.), Marta Tīne Čākure (7.kl.), Auce
Liepiņa (7.kl.), Simona Arisa Šulga
(7.kl.), Enija Vucina (7.kl.), Anda
Indriksone (7.kl.), Justīne Ābola (8.kl.),
Madara Ksenija Priedīte (9.kl.), Una
Salmiņa (9.kl.).
Katru gadu Lepnumam tiek nominēts
arī viens skolas darbinieks. Naukšēnu
novada vidusskolas Lepnums šajā
mācību gadā ir skolotāja Gunta Aģe.

Par Martas Liepas saņemto “Zelta liecību” priecājas visa ģimene,
turklāt vecāki saņēma arī Atzinības rakstu par atsaucību un
ieinteresētību izglītošanas un audzināšanas darbā
Ir noziedējušas ābeles. Šobrīd kā
negudri zied ceriņi, un gaisā smaržo
maijpuķītes. Laiks iebridis vasarā. Tūlīt
mēs pīsim rudzupuķu un margrietiņu
vainagus un pavadīsim Līgo svētkus. Un
tad jau tuvosimies gladiolu un asteru
krāšņumam, kad atkal tiksimies skolā.◊
Skolotājas Dana Eglīte un Inga Gaile

Sveika, Skola!

27

. maija rīts aust vēss, bet
saulains. Pirmsskolā un skolas zālē
jūtama rosība. Skan bērnu smiekli,
kleitu švīkstoņa, soļu dipoņa un gaisā
jūtama pat matu loku viļņošanās.
Rīts grupā ‘’Bitītes’’ iesākas ar video
pārskatīšanu.
Jubilāru
sveikšanas,
eksperimenti, dziesmas, dejas, sniega
prieki un vēl un vēl... Redzam, ka gads
bijis notikumiem bagāts un atmiņas
raisās, skan smiekli, izsaucieni. Tad
bērni dodas uz zāli, lai kopīgi dziedātu,
dejotu un pastāstītu savus nākotnes
sapņus. Pirmsskola ir vieta, kur rodas
pirmās profesijas izvēle. Zālē izskan
pavāra,
vetārsta,
lopkopēja,
basketbolista, bērnudārza vadītājas,
dziedātājas, dejotājas, policista un vēl
citu profesiju nosaukumi. No sirds
vēlam īstenot šos krāsainos bērnības
sapņus!
Bet apstiprinājumā tam, ka pirmais
izglītības
pakāpiens-pirmsskolapabeigts, bērni saņem absolventu
cepures un atmiņu albumus. Skan
kopīgs solījums -‘’Skolā iet mums patiks,
draugus satikt, gudriem kļūt!’’
Grupā
bērnus
sagaida
salds
pārsteigums-kliņģeris
un
vecāku
sarūpēti našķi. Pasākumu noslēdzam vēl
reizi visi sastājoties aplī, sadodoties
Pirmais izlaidums un pēc dažiem mēnešiem mazie absolventi kļūs par pirmklasniekiem
rokās un paskatoties uz draugu pa labi
un kreisi. Bērnu acīs redzams mulsums.
Arī viņi saprot, ka beidzies iesākts un
zināms ceļš vairāku gadu garumā, bet
Teksts un foto „Bitīšu’’ grupas
kāds būs ceļa turpinājums, tas lielā ziņā vasara! Lai cerību, izdošanās un
audzinātāja Eva Reiziņa
veiksmes pilns jaunais ceļa posms atkarīgs no viņiem pašiem.
Bērni un vecāki! Lai saulaina, skola!◊
piedzīvojumiem un emocijām bagāta
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Lasi un gūsti prieku!

L

asīšana ir nozīmīgs veids, kā
veicināt
bērna
intelektuālo
un
emocionālo attīstību, jo lasīšana attīsta
fantāziju, paplašina vārdu krājumu,
pilnveido
prasmi
koncentrēties,
paplašina pasaules uztveri, ka arī rada
gandarījumu un prieku. Taču mūsdienās
bērniem bez lasīšanas ir milzum daudz
citu iespēju kā pavadīt brīvo laiku –
dažādas izklaides, modernās tehnoloģijas
u.c., tāpēc lasīšana nebūt nav prioritāte.
Arī pieaugušajiem, mūsu steidzīgajā,
aizņemtības un moderno tehnoloģiju
piepildītajā laikā, aizvien mazāk paliek
laika, lai palasītu kādu grāmatu.
Bibliotēka ir lieliska vieta, kas
iedvesmo lasīt. Arī šajā gadā Naukšēnu
pagasta bibliotēka piedalās LNB projektā
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
LNB izveidotā un vadītā lasīšanas
veicināšanas programma šogad notiek
jau 21. gadu. Šī gada kolekciju veido 28
grāmatas. Tās ir 11 oriģinālliteratūras
grāmatas un tulkoto literatūru pārstāv 17
izdevumi.

Armando.
Mika
Kerenens.
(Pētergailis, 2020.)
Pija Prjaņika un bandīti. Kairi
Looka. (Pētergailis, 2020.)
36 un 6 kaķi. Halina Vdovičenko.
(Latvijas Mediji, 2020.)

11+

Lampiņa. Anete Shāpa. (Jāņa Rozes
apgāds, 2020.)
Šausmiņa.
Dzintars
Tilaks.
(Zvaigzne ABC, 2020.)
Bēguļi. Ulfs Starks. (Liels un mazs,
2020.)
Pakss. Sāra Penipārkere. (Zvaigzne
ABC, 2020.)
Asins lietus. Māris Rungulis. (Liels
un mazs, 2020.)
Pirmo reizi
uz
Zemes. Inga
Žolude. (Liels un mazs, 2020.)

15+

Čells, Sofija un Parīzes jumti.
Bērnu, jauniešu un vecāku Katrīna Randela. (Jāņa Rozes apgāds,
2020.)
žūrija 2021
Tilda un putekļu eņģelis. Andruss

5+

Kivirehks. (Zvaigzne ABC, 2020.)
Lasītāja.
Džeina
Šteinberga.
(Zvaigzne ABC, 2020.)
Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi.
Dženija Hana. (Zvaigzne ABC, 2020.)
Meitene. Lote Vilma Vītiņa.
(Neputns, 2020.)
Brāļi. Barts Mūjārts. (Pētergailis,
2020.)

Mammas dzejoļi. Ērika Bērziņa.
(Liels un mazs, 2020.)
Bubuļbailes. Bens Berants. (Latvijas
Mediji, 2020.)
Pagalma enciklopēdija jeb kas tad
tas? Agnese Vanaga. (Zvaigzne ABC,
2020.)
Kapteiņa zirdziņš. Juris Zvirgzdiņš.
Vecāku žūrija
(Liels un mazs, 2020.)
Lojalitātes. Delfīne de Vigāna. (Jāņa
Tuk-tuk! Ilo Pikovs. (Zvaigzne ABC,
Rozes apgāds, 2020.)
2020.)
Kā sagaidīt citplanētieti. Petri
Lietas, kas krīt no debesīm. Selja
Tamminens. (Latvijas Mediji, 2021.)
Ahava. (Latvijas Mediji, 2020.)
Kariete uz Santjago. Kristīne
Ulberga. (Dienas Grāmata, 2020.)
Emī un Rū. Ieva Melgalve, Elizabete
Upe. Laura Vinogradova. (Zvaigzne
Lukšo-Ražinska. (Tuta Media, 2020.)
ABC, 2020.)
ir kvalitatīva brīvā laika pavadīšana.◊
Tik garš deguns. Lūkass Hartmanis.
Divas grāmatas no Bērnu vai
(Jāņa Rozes apgāds, 2020.)
Sarmīte Praudiņa
Jauniešu žūrijas
Naukšēnu
pagasta bibliotekāre
Atradīsim laiku, lai kopā ar bērniem
Kā izglābt mazītiņo mammu. Pireta
palasītu kādu grāmatiņu. Lasīsim paši un
Rauda. (Liels un mazs, 2020.)
tā rādīsim paraugu bērniem, ka lasīšana

9+

14. jūnijs Latvijā
Dudinku u.c.vietām.
Kopumā
1941.gada
14.jūnijā
– 14.jūnijs. Aiz loga,
redzamas skaidras, zilas deportēja 0,79 % no visiem Latvijas
debesis, saulīte. Smaids sejā. Man patīk iedzīvotājiem. Vairums arestēto un
deportēto bija vīrieši – 8275. Deportēja
vasara!
Bet tad atceros, ka pirms 80 gadiem 7168 sievietes. Deportācija pārsvarā
– 1941.gadā šajā pašā datumā Latvijā skāra pilsētu iedzīvotājus, tikai 23,5 %
notika pirmā iedzīvotāju masveida bija zemnieki, un viņu deportācijas
visbiežāk
bija piederība
deportācija. Domājams, arī šie izsūtītie iegansts
cilvēki tanī gadā priecājās par vasaru, aizsargu organizācijai.
Pie Sarkanā terora piemiņas
čakli strādāja. Deportācijas upuri
pirmām kārtām bija Latvijas politiskā un akmens Naukšēnos kopīgā atceres
ekonomiskā elite – pazīstami politiķi, pasākumā sanācām 14.jūnijā pulksten
augsta ranga valsts ierēdņi, armijas un 10:45. Kopīgi pieminējām deportētos
policijas virsnieki, literāti, augstskolu cilvēkus. Pulksten 10.55 klausījāmies
mācību spēki, uzņēmēji, tirgotāji. No Valsts prezidenta Egila Levita uzrunu
Latvijas tika izsūtīti vairāk nekā 15 Latvijas tautai, pieminot šīs Tautas sēru
dienas notikumus. Pulksten 11:00 tika
tūkstoši Latvijas pilsoņu.
Deportācija Latvijā, tāpat kā Lietuvā sākts 1941. gadā deportēto Naukšēnu
un Igaunijā notika naktī no 13. uz novada iedzīvotāju vārdu lasījums, kuru
Naukšēnu
novada
domes
14.jūniju. Arestētajiem vīriešiem tikai lasīja
ieslodzījuma vietās uzrādīja lēmumu par priekšsēdētājs Jānis Zuments. Lasījums
drošības līdzekļa – aresta
- no katras pašvaldības tika straumēts
piemērošanu un sāka “izmeklēšanu”, tiešraidē, sākot no 14.jūnija pulksten
kuras rezultāts bija jau iepriekš izlemts 11.00 portālā lsm.lv un vietnē lnb.lv, kur
– apsūdzētos gaidīja nāvessods vai arī arī būs pieejama karšu izdevniecības
"Jāņa sēta" izstrādāta digitāla Latvijas
ieslodzījums labošanas darbu nometnē.
Deportētos
ģimenes
locekļus karte ar apkopotām saitēm uz
galvenokārt izvietoja Krasnojarskas tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās.
apgabalā, daļu arī Novosibirskas Pēc klusuma brīža un ziedu nolikšanas
apgabalā un Kazahijā. Vēlāk izsūtītie klausījāmies mācītāja Zigmāra Ziemaņa
tika pārcelti arī uz citām vietām – uz uzrunu. Pasākuma laikā mūs priecēja
Sibīrijas galējiem ziemeļiem – Igarku, Guntas Kalniņas flautas skaņas.

Š odiena
pamostoties,

14. jūnijā uzrunu teica mācītājs Zigmārs Ziemanis
Aicinām arī noskatīties Youtube
kontā Naukšēnu novads dokumentālo
video filmu par 1991.gadā tapušā
piemiņas akmens “Sarkanā terora
upuriem” tapšanu un piemiņas vietas
izveidi!◊

Diāna Glušonoka
Naukšēnu Cilvēkmuzeja vadītāja
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KAS NOTIKS ĶOŅOS PĒC 1. JŪLIJA –
JAU VALMIERAS NOVADĀ?

T

ā kā šis, būs pēdējais “Naukšēnu
Novada Vēstis” izdevums, jo iesoļojam
jaunā novadā, daudziem mēles galā arī
jautājums – kas tad notiks ar Ķoņiem?
Pagasta pārvaldi, bibliotēku? Vismaz vēl
šogad Ķoņu bibliotēka un pagasta
pārvalde durvis no 1.julija neslēgs un
darbosies, kā līdz šim, tikai darba devējs
būs Valmieras novada pašvaldība. Par
tālāko nu lems jaunievēlētie deputāti, arī
mūspuses, tāpēc šie jautājumi vairāk
adresējami viņiem. Kā uzzināsiet par
Ķoņu dzīvi, ja nebūs vietējā izdevuma?
Arī man ir līdzīgas pārdomas, un
atbildes nav, varu tikai aicināt sekot
www.facebook.com/konupagasts, kur īsi
varu atainot aktuālo bibliotēkā, kultūrā,
Ķoņu pagasta pārvaldes un bibliotēkas
darba laika izmaiņās, tāpat dažkārt
reizēm lūgšu jūsu palīdzību pasākumu

nodrošināšanā, cerot uz tādu pašu
atsaucību, kā līdz šim. Paldies ikkatram,
kurš līdz šim, ar lielāku vai mazāku
palīdzību, arī ar savu klātbūtni
pasākumā bijis Ķoņu kultūrvides
līdzradītājs!
Cerēsim,
ka
Ķoņu
bibliotēkai un kultūrai 100. darbības
gads nebūs liktenīgs. (No vēstures
apcirkņiem - neliela bibliotēka pie Ķoņu
dziedāšanas biedrības pastāvējusi jau no
1909.gada, bet oficiāli tās atklāšana
datēta ar 1921.gada 28.augustu).◊
Kadrija Mičule

Mednieki pie “Zirgu pasta
stacijas” 1911.gadā

BIBLIOTĒKA IZZIŅAI, BRĪVIEM BRĪŽIEM
UN IZSTĀDĒM

V

airākus
mēnešus
neesmu
stāstījusi par no jauna iegādātām
grāmatām,
tomēr
grāmatu
papildināšana notiek reizi 1,5 -2
mēnešos, tā kā Ķoņu bibliotēkas
grāmatu plaukti pildās, bet jaunās
grāmatas tajos ilgi neuzkavējas. Tās
dodas pie lasītājiem, neskatoties uz to,
ka laukos darbs dzen darbu. Zaļajā
sezonā pieprasītas un lieti noder gan
“Lielā dārza darbu grāmata”, gan
G.Rukšānes
“Dārza
spēks”
vai
J.Rukšāna
“Meklējot
apslēptos
dārgumus”, tāpat “Latvijas ligzdojošo
putnu atlants”. Interese aug par
pašizaugsmes un ezotērikas, arī latviskās
dzīvesziņas
un
vēstures
izziņas
grāmatām, tāpēc plauktā neaizķeras
V.Siņeļņikova “Dzimtas dziedināšana”,
Alda Ķeviņa “Ar uzticēšanos. Svētība.”,
Ievas Ančevskas apkopotā “Latviešu
dziedināšanas tradīcija”, “Atmiņas no
vecās Vidzemes”, “Latvieši, vācbaltieši
un Krievija” (tajā atrodami arī foto ar
Eriņu muižas medniekiem pirms 110
gadiem). Tāpat latviešu daiļliteratūrai ir
savi piekritēji, par jaunizdevumiem
pastāvīgie lasītāji informē, rosinot tos
iegādāties, ko iespēju robežās cenšos
darīt. Grāmatu cenas aug, tāpēc, lai
lasītājiem būtu iespējas tikt pie plašāka
grāmatu klāsta, šogad ar Naukšēnu
bibliotēku vienojāmies, ka centīsimies
nepirkt vienādas grāmatas, lai varētu
jums piedāvāt plašāku grāmatu klāstu,
jo ar jūs interesējošām grāmatām varam
savstarpēji apmainīties. Jā, arī ceļojumu
apraksti un pazīstamu cilvēku stāsti ilgi
plauktos neaizkavējas, tā no viena pie
otra lasītāja ceļo “Artūra Skrastiņa
Spogulija”, “Pie mikrofona Gunārs
Jakobsons”, “Karaliene Elizabete II”,
“Koko. Mīlestības smarža”, “Prāta Vētra.
Meklēt vienam otru” “PAMIRS mana
sirds mīlestībā”, “Nekaunīgais pingvīns”
un citas. Savs lasītāju loks ir ārzemju

autoru daiļliteratūrai – tiek uzmanīti
Lūsindas
Railijas
jaunizdevumi,
“Kamēliju salas” sērijas grāmatas, kā arī
mīlestības un spriedzes romāni. Tev,
lasītāj, atliek tikai atrast savējo un
pajautāt man!
Zirgu pasta stacijas izstāžu zālītē
jūnijā bibliotēkas darba laikā vēl
apskatāma izstāde “Spēles Dieva
dārzos”, bet visu jūliju savos, dabā
pamanītajos,
foto
brīžos
dalīsies
Agnese Auniņa-Linmeijere izstādē
“Neskaties telefonā, skaties dabā!”
Ņemot vērā valsts epidemioloģisko
ierobežojumu
izmaiņas,
Ķoņu
bibliotēka, sākot ar 14.jūniju, nodrošina:
grāmatu un žurnālu apmaiņu (pēc katra
lasītāja izdevumi joprojām atrodas 72 h
karantīnā un citiem netiek izsniegti),
brīvpieeju grāmatu krājumam, lasītavas
un datoru izmantošanu 30 minūtes
dienā vienam apmeklētājam.
Apmeklējot
bibliotēku,
lūgums
ievērot pašlaik valstī aktuālos drošības
pasākumus:
lietot
aizsargmasku,
dezinficēt rokas, ievērot 2 metru
distanci. Rūpīgi izvērtējiet savu veselības
stāvokli un neapmeklējiet bibliotēku, ja
ir kādi elpceļu infekcijas simptomi, kā
arī, ja ir noteikts pienākums ievērot
pašizolāciju, mājas karantīnu vai
stingras izolācijas nosacījumus.
Lūgums tiem, kuriem grāmatas un
žurnāli aizķērušies pāri termiņamiespējami drīz nogādājiet šos izdevumus
Ķoņu bibliotēkai. Joprojām, iepriekš
sazvanot un vienojoties par laiku, ir
spēkā lasītāju apkalpošana mājās
senioriem, kam nav iespējas pašiem tikt
līdz bibliotēkai.
Jūnijā valsts noteiktie kontroles
noteikumi epidemioloģiskās drošības
ziņā mums īsti neļauj rīkot pasākumus,
tāpēc publisku Vasaras Saulgriežu
svinēšanu
Ķoņu
tautas
nams
neorganizēs. Ja nu varbūt folkloras kopa
“Dzīne” āra mēģinājumu ietvaros kādu

garāmgājēju apdziedās…
Jau tagad varu teikt paldies par
atbalstu biedrībai “Ķoņu kalna dzīves
skola”, kura sadarbībā ar Sabiedrības
Integrācijas fondu realizē projektu
“Kopā būt!” un nodrošina atsevišķu
radošo darbnīcu materiālu izmaksu
finansējumu. Aicinu iesaistīties arī
brīvprātīgos palīgus un amatniekus!
Protams,
programma
un
epidemioloģiskie
nosacījumi
tiks
precizēti, tuvojoties svētkiem. Visi
jautājumi par Ķoņu kalnu, zvanot
Kadrijai 29343960.
Augustā Baltijas ceļa pasākuma
formāts tiek domāts, nav gan iespējams
tik tālu prognozēt iespējamās izmaiņas
epidemioloģiskajās prasībās, tāpēc par
saturu šobrīd nevaru runāt, tomēr
tradicionālā ziedu paklāja veidošana
noteikti notiks. Lūgums arī pus augustā
dot ziņu Kadrijai par iespēju dalīties

savā puķu dobju krāšņumā kopīga
dekora veidošanai Unguriņos.
Visu vasaru līdz oktobrim Ķoņu
bibliotēka turpina vākt makulatūru. Ja
iespējams – atvediet paši, ja nav, dodiet
ziņu, braukšu pakaļ.
Ja apstākļi būs labvēlīgi, tad oktobrī
Dīķeru muižā atkal būs Putras diena
Putras ciemā.◊
Kadrija Mičule

PALĪDZI IZPĒTĪT VĒSTURI!

V

almieras bibliotēkas mājaslapā
www.biblioteka.valmiera.lv ir sadaļa
Novadpētniecība, kurā materiālus par
savas puses vēstures cilvēkiem un
notikumiem sagatavojam arī mēs,
pārējās bibliotēkas. Šovasar man

nepieciešams sagatavot materiālu par
Ķoņu pagasta pārvaldību laiku
lokos. Tāpēc būtu lieliski, ja jūs, lasītāji,
atsauktos un padalītos savās atmiņās
un/vai fotogrāfijās par piedzīvoto
jebkurā laika posmā Ķoņu pagastā.
Varbūt - atceroties kādu kolhoza (vai

citu laiku) notikumu, varbūt – kāds jums materiālus vai tikties un pierakstīt
priekšsēdētājs kuros laikos bijis, kādi jūsu stāstus! Zvaniet Kadrijai, t.
iecirkņi
un
nosaukumi,
kantoru 29343960◊
Kadrija Mičule
atrašanās vietas mainījušās? Kādi
nopietni un ne tik nopietni atgadījumi,
tradīcijas? Gaidīšu iespējami drīzāku
ziņu, lai vienotos par iespēju paņemt no
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Naukšēnu - Ķoņu svētki ...bija, ir un būs...
no 22.—25. jūlijam
Aicinām sekot līdzi informācijai www.naukseni.lv, sociālos tīklos Facebook kontā,
ielūkoties svētku afišās, jo sakarā ar Covid -19 situāciju valstī, iespējamas izmaiņas.
6.00 makšķerēšanas sacensības “Lielais ķēriens”.

Ceturtdien, 22. jūlijā
18.00

Naukšēnu stadionā pludmales volejbols.
20.00 pie Naukšēnu kultūras nama dziedošo naukšēniešu koncerts.
22.00 pie Naukšēnu Cilvēkmuzeja īsfilmu cikls “Klausītājs”. Tikšanās ar
Ivaru Zviedri.

Piektdien, 23. jūlijā
Ķoņu kalna svētki “SPĒLES DABĀ”
Jau no 20. jūlija ielejā, Akmens izziņas takas tuvumā, labo draugu,
mākslinieku Sandas Zemes un Jāņa Gutāna-Graša vadībā taps jauni Land art jeb
Zemes mākslas darbi, tāpēc būs ļoti nepieciešami palīgi! Nē, smagie akmeņi
šogad jāstiepj nebūs. Šogad vajadzētu puišus, kuri prot apieties ar urbi (ideāli, ja
ir, ko pašam paņemt līdzi), varbūt arī ar zāģi. Meiteņu palīdzība būs
nepieciešama dažādu dabas materiālu savākšanā, lai svētku dienā kopā ar
pasākuma apmeklētājiem veidotu kopīgu darbu. Konkrētas dienas un laikus
palīgiem precizēsim, šobrīd lūgums dot man ziņu, ja vismaz kādā no šīm dienām
un noteikti 22.07 pēcpusdienā un 23.07. dienā vari palīdzēt! Visticamāk būs arī
nepieciešami kādi krāsaini akcenti no saimnieču dārziem estrādes dekorēšanai,
zvaniet pēdējā nedēļā pirms svētkiem par šo, ja ir ar ko dalīties kopējam svētku

priekam.
Tā kā svētku tēma ir SPĒLES DABĀ, arī daļa programmas nokāps no kalna
un jauntapušo darbu tuvumā agrā pēcpusdienā apmeklētājus aicinās veidot savas
dabas materiālu un rakstu spēles, to iedvesmos Ingas Karpičas Dabas un
Spēka dziesmas, arī Cēsu zvanu ansambļa dzidrās skaņas. Vēlāk, jau kalnā,
ģimenes ar bērniem tiks aicinātas uz leļļu teātra izrādi “Ceļojums”,
pieaugušajiem vakara pusē būs iespēja līdzdzīvot Liepas amatierteātrim
izrādē “Kāzas bazūnēs” un dungot kopā ar Rikardionu un Kristīni
Šomasi lustīgus meldiņus līdz pusnaktij, varbūt pat vienas mājsaimniecības
ietvaros izgriezt danci.
Estrādes apkārtnē dienas garumā tiem, kam daudz spēka un enerģijas –
biespēja izlekties batutā un piepūšamā atrakcijā, piedalīties sportiskās
aktivitātēs. Tiem, kas vēlas aiznest no pasākuma kaut ko paša veidotu, notiks
radošas darbnīcas – keramikas, papīra liešanas, dabīgās kosmētikas un citas.
Spēku atjaunošanai klātesoša būs bufete un Cono Pizza. Uz andeli aicināti arī
Ķoņu un apkārtnes amatnieki, mājražotāji, par dalību zvaniet līdz 19. jūlijam!

Sestdien,24. jūlijā

Rūjas upē.
9.30 rīta modināšanas koncerts ar Evelīnu Kramu.
10.00 Naukšēnu stadionā sporta aktivitātes.
10.00 pie Naukšēnu Cilvēkmuzeja Krāmu tirgus.
11.000 pie Naukšēnu Cilvēkmuzeja Bērnu rīts.
12.00 -16.00 Naukšēnu novada vidusskolas šautuvē šaušanas sacensības.
12.00 aiz Naukšēnu kultūras nama Pusdienlaika tracis—armijas atribūtu
izstāde, bēbīšu rāpošana, piepūšamā atrakcija, gumijas batuti- zirnekļi, masku
gatavošanas darbnīca, ādas piekariņu gatavošanas darbnīca, saimnieču cienasts,
vizināšanās ar zirgiem, vizināšanās ar velokartiem, vizināšanās ar ērmriteņiem,
vizināšanās ar SUP dēļiem, Naukšēnu mājražotāju tirgus.
17.00 Braucamparāde. Pieteikšanās pie Dzintara Kazakēviča, tālr. 27887736.
Parādes dalībnieki piedalīsies svētku loterijā.
19.00 pie Naukšēnu kultūras nama Santas Sāres koncerts.
21.00 aiz Naukšēnu kultūras nama koncerts ar grupu “Apvedceļš”.
“Naukšēnu novada lepnums 2021” godināšana.

Svētdien, 25 jūlijā
14.00
18.00

Naukšēnu sporta laukumā Florbols 3x3 un Basketbols 3x3.
Naukšēnu Doktorāta parkā Lāzertags.

Aicinām māju iedzīvotājus un iestāžu darbiniekus
uzpost savus pagalmus svētkiem!
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Naukšēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 24. maija līdz 11. jūnijam reģistrēts jaundzimušais:

Viens puisītis

Naukšēnu novada pašvaldības darba laiks svētku laikā:
 19.jūnijs no plkst. 8.00—16.00;
 22.jūnijs no plkst. 8.00—16.00;
 23., 24. un 25.jūnijs—brīvs

Naukšēnu „Doktorātā”, Ineses Skujiņas ģimenes ārstes praksē ir
iespēja vakcinēties pret Covid – 19 vīrusu jebkuram iedzīvotājam,
vecumā no 12 gadiem, neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta esiet
reģistrēts.
Pašlaik iespēja izvēlēties un pieteikties vakcīnām - Comirnaty (Pfizer),
Moderna, kā arī Janssen izstrādātajai vakcīnai, kuru nepieciešams vakcinēt vienu
reizi. Pusaudžiem no 12 – 17 gadiem pieejama Comirnaty (Pfizer) vakcīna.
Pieteikšanās pa tālruni: 64268253 (ārstes prakse)
darba dienās no plkst. 8.00 – 13.00

21. jūnijā plkst. 18.00 aiz Naukšēnu kultūras nama ziedu un
ozollapu vainagu pīšanas meistarklase. Plkst. 19.00 Vasaras
saulgriežu ieskandēšana ar folkloras kopu “Dzīne”.
Ķoņu un Naukšēnu svētku ietvaros aicinām visus mājražotājus
iesniegt savu produkciju tirgošanai kopīgā stendā. 23. jūlijā Ķoņos
(sazināties ar Kadriju, tālr: 29343960); 24. jūlijā Naukšēnos
(sazināties ar Aigu, tālr: 29189905).

Naukšēnu novada pašvaldība aicina izvirzīt
pretendentus nominācijai “Naukšēnu novada
lepnums 2021” līdz 2021.gada 20.jūnijam

Naukšēnu skola jaunajā 2021./2022.
mācību gadā uzņem savā pulkā
jaunus skolēnus
Piedāvājam Jums:
• Mācības skolēniem no 1.-12. klasei vispārizglītojošās programmās
• 10.klasei iespēja izvēlēties sev vēlamo mācību priekšmetu grozu no
skolas
piedāvātajiem.
Sīkāka
informācija
http://
www.vidusskola.naukseni.lv
• Pirmsskolas grupas bērniem vecumā no 2 - 6 gadiem. Transports tiek
organizēts uz Kārķu, Jeru, Ķoņu un Rūjienas pusēm. Pirmsskolas bērniem,
kuri brauc ar skolas autobusu, līdzi brauc pirmsskolas audzinātāja.
Īpašie piedāvājumi:
• Brīvpusdienas:
1.-4.klašu skolēniem valsts apmaksātas pusdienas;
bērniem no maznodrošināto statusa ģimenēm;
pārējiem skolēniem maksa par pusdienām – 1.00 EUR dienā.
• Internāts:
nav uzturēšanās maksas;
brokastis – 0.45 eiro;
launags – 0.30 eiro;
vakariņas – 0.60 eiro;
iespēja internāta virtuvē gatavot pašiem.
• Apmaksātas VTU braukšanas kartes skolēniem, kuri nevar izmantot
skolas autobusu.
• Ar Naukšēnu skolas sasniegumiem, ikdienas dzīves notikumiem un
interešu izglītības pulciņiem aicinām iepazīties skolas mājas lapā:
www.vidusskola.naukseni.lv. Mūsu skolas skolēni ir aktīvi jaunsardzē, skolā
ir arī šautuve.
• Skolas ēkā veikti vērienīgi remontdarbi un atklātas jaunas telpas zēnu
un meiteņu mājturībai, ir ierīkota trenažieru zāle un vienā stāvā ierīkotas
jaunas, modernas telpas visiem pirmsskolas vecuma bērniem.
Elektroniska iesnieguma anketa pieejama skolas mājas lapā:
www.vidusskola.naukseni.lv. Nosūtīt uz epastu – skola@naukseni.lv.
Sīkāka informācija pa tālr. 29189905 (direktore A.Stiere ) vai 64268750

Būsiet gaidīti mūsu saimē
Naukšēnu novada vidusskolā!

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.
Būsim atsaucīgi, jo šī būs pēdējā Naukšēnu novada lepnuma nominācija!

No 5. – 29. jūlijam Naukšēnu pagasta bibliotēkā
Naukšēnu novada vidusskolas audzēkņu
darināto rokdarbu izstāde
Naukšēnu pagasta “Ābelēs” katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00 pārdod
zemenes. Pārdošanā arī dažādi dārzeņi. Tālr: 28941551; 22411117
Ķoņu pagasta saimniecībā "Stūri" nopērkamas bioloģiski audzētas
zemenes. Saimniecībai ir Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts. Darba laiks ogu
vākšanas sezonā no plkst. 7.00 līdz 22.00. Tālr: 29176158 (Inguna).
Nepūšat, auksti vēji,
Lai guļ mana māmuliņa...
Mana mīļa māmuliņa
Saldu miegu aizmigusi.
/L.t.dz./

Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko
personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu
apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām jānovieto:
4. jūlijā—Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena

Pieminam mūžībā aizgājušos
Naukšēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 24. maija līdz 11. jūnijam reģistrēti mirušie:

Skumju brīdī esam kopā ar Ainas Bērzupes tuviniekiem.

Aina Bērzupe - 86 gadi

Kaimiņi “Bērzos

Naukšēnu Novada Vēstis

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

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

Ieva Bogdanoviča - 68 gadi

Juris Lapers - 74 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.

