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Eriņos atklāj bērnu rotaļu laukumu 
P iektdien, 21.aprīlī uz bērnu rota-ļu laukuma atklāšanas svētkiem Eriņos tika aicināti visi apkārtējo māju mazie ķipari. Par prieku bērniem pie dzīvoja-mām mājām “Jaunavoti” un “Liepavoti” tika uzstādīts rotaļu aprīkojums, kas ietver dažādas funkcijas—kāpšanu, līdz-svara noturēšanu, slidināšanos, šūpoša-nos un citas  funkcijas. Tāpat ir pado-māts par ērtu un drošu rotaļāšanos, kad laukā ir dubļi. Zem bērnu kājām uzstādī-tas gumijas plāksnes. Par svētku sajūtu rūpējās Ķoņu pagasta pārvaldes vadītāja Ņina Krastiņa un kultūras darba organi-zatore Egita Podniece, kuras visus cienā-ja ar saldumiem. Neizpalika arī rotaļas. Bērnu rotaļu laukums Eriņu ciemā izveidots īstenojot projektu “Bērnu rota-ļu laukuma izveide Ķoņu pagas-tā” (projekta Nr. 16-09-AL29-A019.2203-000002), kas tika iesniegts biedrības “No Salacas līdz Rūjai” izsludi-nātā atklātā projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības prog-rammas 2014.–2020.gadam apakšpasā-kumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta mērķis ir izveidojot bērnu rotaļu laukumu Ķoņu pagastā, radīt jaunas iespējas fiziskām aktivitātēm, kas veicinātu bērnu fizisko un sociālo attīstī-bu un iedzīvotāju vēlmi iesaistīties vietē-jā sociālā un cilvēku kapitāla stiprināša-nā, vienlaicīgi palielinot vietas potenci-ālu un pievilcību, kā arī veicinot tūris-mam pievilcīgas vides veidošanu.  Projekta ietvaros nekustamajā īpašu-mā “Jaunavoti”, kas atrodas Ķoņu pa-gasta Eriņu ciemā, tika uzstādīta viena rotaļu iekārta, vienas šūpoles, soliņš un atkritumu urna. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5284.47, no kurām ELFLA finansējumu ir EUR 4345.84 un Naukšēnu novada pašvaldība līdzfinansējumu - EUR 938.63.◊ 
Anita Dukure 
projektu vadītāja 

 

Bērnu rotaļu laukuma atklāšanas svētki.  Egita Podniece (no kreisās), Anita Dukure, Ņina Krastiņa un bērni 
Foto: Nora Kārkliņa 

Nākamās 
«Naukšēnu Novada Vēstis»  

26.maijā 

Lielā talka Naukšēnu novadā 
L iels paldies visiem novada iedzī-votājiem, kuri piedalījās Lielajā talkā. Paldies tiem novada  iedzīvotājiem, kuri  jau vairākus gadus pēc savas iniciatīvas  sakopj ceļmalas gan savu, gan arī tuvu-ma esošo īpašumu teritorijās. Kā katru gadu ļoti aktīvi bija pensi-onāru biedrības “Sarma” dalībnieki, ku-riem šogad laika apstākļi nepatraucēja sakopt apkārtni pie represēto akmens.  Naukšēnos šogad talcinieki tika aici-nāti sakopt kultūras nama apkārtni. Pa-gasta jaunieši tika aicināti salasīt ceļma-lās atstātos atkritumu.  Liels prieks, ka talkot nāk ģimenes, bērniem jau no ma-zotnes tiek mācīts darba prieks, sakārto-tība.  Talkotāji  paveica iepriekš  ieplānotos darbus – sakopām kultūras nama apkār-ti – vietu kur 4.maijā tiks stādīts simtga-des ozols,  gar vairākām ceļmalām sala-sīti autobraucēju un gājēju atstātie atkri-tumi. Kā ik katru gadu Piksāru baznīcas apkārtni sakopa domes deputāti un paš-valdības darbinieki.  Mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kuri ne-kad savus atkritumus nemet tiem nepie-mērotās vietās, tādu cilvēku paliek ar-

vien vairāk, bet tomēr starp mums vēl ir sabiedrības daļa, kuriem Latvijas sakop-tība ir vienaldzīga. Jau vairākus gadus mūsu novadā ir novietoti bezmaksas šķirojamo atkritumu konteineri, aicinu tos izmantot visiem iedzīvotājiem, jo ceļmalās atstātie atkritumi 95% ir šķiro-jamie atkritumi – PET un stikla pudeles, skārda bundžas. Aicinu nemest izlietotās pudeles un citus atkritumus ceļmalās, bet nogādāt līdz šķirojamo  un nešķiro-jamo atkritumu konteineram. Ķoņu pagastā atkritumus vāca Ķoņu kalnā, kur čakli rosījās Marutas Krasti-ņas organizētie pensionāri, kā arī gar valsts un pašvaldību autoceļu malām. Liela rosība valdīja arī Eriņos, kur vietē-jie iedzīvotāji sakopa atkritumu kontei-neru laukumu, kā arī  autoceļa Mūļas – Ķipi – Naukšēni nodalījuma joslu. Tal-kas organizatori bija parūpējušies par siltas zupas šķīvi, kas lieti noderēja šajā vēsajā un vējainajā dienā. Paldies vis-iem, kam rūp, lai Latvija būtu zaļa.◊  
Antra Krievāne 

Lielās talkas koordinatore 
Ņina Krastiņa 

Ķoņu pagasta pārvaldes vadītāja 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 

pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. 
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Naukšēnu novada domes 19.aprīļa sēdes lēmumi 
• Apstiprināja Naukšēnu novada paš-valdības 2016.gada finanšu pārskatu ar bilances kopsummu 5 016437 EUR. 
• Nolēma kā sadarbības partneriem piedalīties projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Ko-ordinatore projekta īstenošanā Naukšē-nu novada vidusskolas direktore Aiga Stiere. 
• Nolēma iesniegt projekta pieteiku-mu “Autoceļa Ķire - Jaunlambikas un 

tilta pār Rūju pārbūve” ELFLA izsludi-nātajam projekta konkursam. Projekta kopējās izmaksas 521000.- EUR. 
• Izveidoja deinstitucionalizācijas vadības darba grupu projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanai – Aleksandra Loč-mele,  Anita Dukure, Rūta Pūce. 
• Nolēma iznomāt daļu  no zemes īpašumiem Ķoņu pagasta “Buķi” un “Teimas”. 

• Atļāva uzsākt zemes ierīcības pro-jektu izstrādi nekustamajiem īpašumiem Ķoņu pagasta “Lejaslungas” un “Klintis”. 
• Nolēma slēgt līgumu par nekustamā īpašuma Naukšēnu pagasta “Muzikanti” daļas nomu. 
• Nolēma pagarināt līgumu par dzī-vokļa īpašuma Ķoņu pagasta “Bangas” īri. 

• Nolēma anulēt 5 personām deklarē-to dzīvesvietu Naukšēnu pagasta “Bērzainēs”. ◊ 

 Nākošā Naukšēnu novada  domes sēde  2017.gada 16.maijā Ar domes sēžu lēmumiem un audioierakstiem var iepazīties Naukšēnu novada pašvaldības mājas lapā www.naukseni.lv . 

Šī  gada aprīlī Naukšēnu novada pašvaldība saņēmusi Zivju fonda pado-mes lēmumu par to, ka apstiprināts pro-jekta pieteikums “Naukšēnu novada Rū-jas upes zivju krājumu papildināšana”. Projekta īstenošana dos iespēju palieli-nāt Rūjas upes zivju krājumus un labvē-līgi ietekmēs makšķerēšanas, rekreācijas un tūrisma attīstību Naukšēnu novadā. 

Vasarā Rūjas upē tiks ielaisti 6 000 at-audzēti līdaku mazuļi, ko nodrošinās SIA “Rūjas zivju audzētava”.  Projekta kopējā summa ir EUR 1 764.18, no kuriem Zivju fonda finansē-jums EUR 1 554.18 un Naukšēnu novada pašvaldības finansējums – EUR 210.00.◊ 
 

Anita Dukure 
Projektu vadītāja  

Tiks papildināti Rūjas upes zivju krājumi 

N a u k š ē n u n o v a d a pašvaldība iesniedza p r o j e k t a pieteiku-mu “Esmu BrīvPrātīgs” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā at-klātajā projektu konkursā “Atbalsts jau-natnes politikas īstenošanai vietējā līme-nī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīga-jiem jaunatnes politikas plānošanas do-kumentiem”. Projekta mērķis ir izveidot uz jaunie-šu pieredzi balstītu brīvprātīgā darba sistēmas modeli Naukšēnu novadā, lai veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā. Projekta “Esmu BrīvPrātīgs” aktivitā-tēs no 2017.gada maija līdz septembrim aicināti iesaistīties jaunieši vecumā no 13 līdz 24 gadiem. Projekta ietvaros būs pārgājiens “Līču – Laņģu klintis”, ko organizēs “Aktīvā tūrisma centrs “EŽI””, 

divu dienu aktivitātes “Vīnkalni”, brau-ciens uz “Sajūtu parku Valmierā”, LEGO klucīšu dienas, tikšanās ar brīvprātīgo Inesi Bošu. Aktivitāšu ietvaros būs ie-spējas izprast brīvprātīgā darba nozīmi un iespējas, kā arī pašiem piedalīties kā brīvprātīgajiem Naukšēnu novada svēt-kos un spēļu pēcpusdienā! Informācija par projekta aktivitātēm būs pieejama Naukšēnu novada pašval-dības mājas, lapā, Naukšēnu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Naukšēnu Novada Vēstis”, jauniešu centrā pie Gundara Putniņa un pašvaldī-bā pie projektu vadītājas Anitas Duku-res. Nāc un piedalies! Projekts īstenots Izglītības un zināt-nes ministrijas Jaunatnes politikas 

valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Tā reali-zācijai piešķirts finansējums 3300.00 EUR, kas 100 % apmērā tiek finansēts 

no valsts budžeta līdzekļiem.◊  
Anita Dukure 
projektu vadītāja 

Apstiprināts projekts jauniešiem “Esmu BrīvPrātīgs” 

Projekta “Iepazīstu, izzinu, izdaru!” aktivitātes 
Foto: Gundars Putniņš 

Apkures sezona  tuvojas noslēgumam 
V ēl tikai dažas dienas palikušas līdz apkures sezonas noslēgumam. Tā-dēļ Naukšēnu novada pašvaldība, kā pakalpojuma sniedzējs, aicina norēķinā-ties par saņemtajiem pakalpojumiem. Atgādinām, kā kopējais parāds uz 18.aprīli par apkuri sastāda 25 267 eiro, bet par silto ūdeni 2 275 eiro.◊ 
 

Nora Kārkliņa 

T urpmākos trīs gadus Naukšēnu novada iedzīvotājiem būs iespēja iesais-tīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenos Naukšēnu novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus. Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieeja-mības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem” mērķis ir, īstenojot vietē-ja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamī-bu veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Naukšēnu novada iedzīvotājiem. Projekta ietvaros Naukšēnu novadā trīs gadu laikā tiks organizēti pasākumi iedzīvotāju sirds un asinsvadu sistēmas stiprināšanai, fiziskās un garīgās veselī-bas uzlabošanai, veselīga uztura pilnvei-

došanai, atkarību mazināšanā, ietverot veselības un sporta dienas, lekcijas, praktiskās, radošās, izbraukuma nodar-bības un iespēju iesaistīties dažādās fi-ziskās aktivitātēs. Lai nodrošinātu no-darbības, tiks iegādāts arī sporta inven-tārs, piemēram, nūjošanas nūjas, vin-grošanas paklāji un bumbas, slidas u.c. Projekta tiks īstenots līdz 2019.gada 31.decembrim, piesaistot 24 168 EUR finansējumu (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %). Plā-nots, ka projekta pasākumos piedalīsies 

vairāk kā 400 Naukšēnu novada iedzīvo-tāju. Jau maijā sākumā projekta ietvaros tiks uzsāktas nūjošanas, veselības vin-grošanas nodarbības, kā arī nodarbības trenažieru zālē. Tā kā vietu skaits atse-višķām aktivitātēm ir ierobežots, tad lūdzu sekot informācijai Naukšēnu no-vada pašvaldības mājas lapā www.naukseni.lv, kā arī interesēties pie projektu vadītājas Anitas Dukures, tālr. 29951387. Projekts „Veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pakalpojumu pieeja-mības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/098) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. spe-cifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeja-mību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši na-badzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pa-sākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profi-laksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts bu-džeta līdzekļiem.◊   
Anita Dukure 
projektu vadītāja  

Veselības veicināšanas pasākumi Naukšēnu novadā 
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N o šā gada 11.aprīļa sākas pie-teikšanās platību maksājumiem. Lauk-saimnieki tiem var pieteikties līdz šā gada 22.maijam, iesniedzot Vienoto ie-sniegumu LAD Elektroniskajā pieteikša-nās sistēmā (EPS). Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs. Lai sniegtu atbalstu tiem lauksaim-niekiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu vai nav nepiecie-šamo datorprasmju, LAD platību mak-sājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klātienes konsultācijas un pa-līdz aizpildīt iesniegumus elektroniski daudzos pagastu centros. Informāciju par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Pieteikšanās platību maksāju-miem elektroniski”. 2017.gadā ir vairākas izmaiņas platī-bu maksājumu saņemšanai. Par tām var lasīt elektroniskā informatīvā materiālā “Informatīvais materiāls platību maksā-jumu saņemšanai 2017.gadā”. LAD atgādina, ka vienlaikus ar pieteikšanos platību maksāju-miem no 11.aprīļa var pieteikties dīzeļdegvielas, kam piemēro sa-mazināto akcīzes nodokļa likmi, saņemšanai. Atšķiras pieteikšanās beigu termiņš - pēdējā diena degvielas pieteikumiem ir 1.jūnijs. 

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ne tikai saņemt maksājumus ātrāk, bet arī līdz 26.jūnijam pārklājumu labošanu EPS varēs veikt bez soda sankcijām. Šogad EPS ir veiktas arī izmaiņas, lai gadīju-mos, ja lauksaimnieks aizmirsīs pieteik-ties kādam no atbalsta veidiem, ko būtu iespējams saņemt, tiktu parādīts atbil-stošs brīdinājums. Sistēmā nebūs iespē-jams pieteikt atbalstam arī neatbilstošas platības. LAD aicina lauksaimniekus neskaid-rību gadījumos sazināties ar LAD, kā arī apmeklēt konsultācijas un klientu ap-kalpošanas centrus, lai aizpildītu pietei-kumus klātienē. Naukšēnu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpoša-nas centrs aicina klientus vērsties pēc konsultācijas un palīdzības.◊ 
 

Kristīne Ilgaža 
LAD 

sabiedrisko attiecību daļas vadītāja  

S tikls ir viens no nedaudzajiem materiāliem, ko iespējams pārstrādāt neskaitāmas reizes, tomēr šobrīd Latvijā pārstrādei nodot var tikai viena veida stiklu - pudeļu un burku stiklu. Tehnolo-ģijām attīstoties, paplašinās arī otrreiz izmantojamo materiālu pārstādes iespē-jas.  

SIA “ZAAO” (ZAAO), būdams inova-tīvs un moderns atkritumu apsaimnie-košanas uzņēmums, seko līdzi materiālu pārstrādes tendencēm Baltijā un Eiropā, tāpēc ar 2017.gada 1.aprīli visos ZAAO EKO laukumos parasto logu stiklu iedzī-votāji var nodot bez maksas.  Atgādinām, ka logu stiklam jā-būt bez rāmja, dekoratīvām uzlī- mēm un elementiem. Spoguļstikls, dekoratīvais stikls un automašīnu 

stikls netiks pieņemts! ZAAO EKO laukumi ir Apē, Alojā, Līgatnē, Balvos, Cēsīs, Jaunpiebalgā, Krimuldā, Limbažos, Mazsalacā, Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smil-tenē, Strenčos, Valkā un Valmierā, kā arī poligonā “Daibe”.◊ 
Zane Legzdiņa 

SIA ZAAO  
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Sākusies pieteikšanās  
platību maksājumu un  

dīzeļdegvielas saņemšanai  

Turpmāk logu stiklu varēs nodot bez maksas 

 

L auku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņem-šanu apakšpasākumā "Atbalsts uzņē-mējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Projektu iesniegu-mu pieņemšana notiks no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Atbalsta pasāku-ma mērķis ir veicināt mazo lauku saim-niecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieeja-mību. Mazās lauku saimniecības varēs saņemt 15 000 eiro vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai. Atbalsta pretendentam projekta ie-sniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, jāsagatavo sadarbībā ar lauk-saimniecības nozarē strādājošu konsul-tāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstipri-nāto konsultāciju pakalpojumu sniedzē-ju saraksts pieejams LAD mājaslapā izvēlnē "Atbalsta veidi" – “Projekti un investīcijas”. Otrās kārtas pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 18 747 336 eiro. Informācija par finansējuma sada-lījumu pa LAD reģionālajām lauksaim-niecības pārvaldēm, kā arī projekta ie-snieguma veidlapa pieejama LAD mā-jaslapā. 

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstī-bas programmas pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīs-tība" ietvaros. Projektu iesniegumi jāiesniedz, iz-mantojot LAD Elektroniskās pieteikša-nās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārval-dēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemko-pības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).◊  
Lauku atbalsta dienests 

Būs pieejams atbalsts mazo 
lauku saimniecību  

attīstībai 

S estdien, 2017.gada 3.jūnijā, Latvijā notiks republikas pilsētas un novada domes vēlēšanas.  Tiesības piedalīties pašvaldību vēlē-šanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai piedalī-tos Latvijas pašvaldību vēlēšanās, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrē-tiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Vis-iem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētā-ju reģistrā. Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir biju-si viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtī-bā reģistrēts nekustamais īpašums. 
 

Vēlēšanu iecirkņa  
noskaidrošana un maiņa 

 Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskai-tei lieto Vēlētāju reģistru. 3.jūnija vēlē-šanām katrs vēlētājs ir reģistrēts savā vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (š.g. 5.martā).  Naukšēnu novadā  darbosies  2 iecir-kņi: 
• Nr.928 Ķoņu pagasta pārvaldē –“Zirgu pasta stacijā”, Ķoņu pagastā 

• Nr.931 “Pagasta namā , Naukšēnos, Naukšēnu pagastā. No 27.marta līdz 16.maijam vēlē-tāji var izmantot iespēju savu iecirkni mainīt. Iecirkni var mainīt: 1) uz iecirkni savas pašvaldības robe-žās; 2) uz jebkuru citu iecirkni pašvaldī-bā, kur vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums. Iecirkņa maiņu ir iespējams veikt: 1. Elektroniski, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa maiņas e-pakalpojumu. Lai lietotu šo pakalpojumu, nepieciešams drošs elek-troniskais paraksts vai internetbankas autentifikācija.  2. Klātienē, iesniedzot pieteikumu jebkura dzīvesvietas deklarēšanas iestā-dei vai par dzīvesvietas deklarēšanu at-bildīgajam darbiniekam. Piesakot iecir-kņa maiņu klātienē, jāuzrāda pase vai personas apliecība. Mainot iecirkni uz pašvaldību, kurā vēlētājam pieder ne-kustamais īpašums, papildus jāuzrāda īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrā-matas). Iesniegumu par vēlēšanu iecir-kņa maiņu var iesniegt arī vēlētāja piln-varota persona vai personām ar kustību traucējumiem ar sociālā darbinieka starpniecību.  

Naukšēnu novada pašvaldībā vēlēša-nu iecirkņa maiņu var veikt Ķoņu pa-
gasta pārvaldē pie lietvedes Mudītes 
Graudiņas, tālr.64268489, Naukšēnu 
novada pašvaldībā pie sekretāre Gunas 
Reliņas, tālr.64268288. 

 

Deputātu kandidātu sarak-
stu iesniegšana notika no 14.aprīļa 
līdz 24.aprīlim. Līdz 2017.gada 24.aprīlim Naukšēnu novada vēlēšanu komisija reģistrējusi 1 kandidātu sarak-stu – no vēlētāju apvienības “Sarma”. Gatavotāja rekvizīti piešķirti arī sarak-stam “NAUKŠĒNU NOVADAM”, kuri sarakstu plāno iesniegt 24.aprīlī. Pēc ziņu pārbaudes kandidātu sarakstus publicēs Centrālās Vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv, Naukšēnu nova-d a  pa š va l d ī ba s  m ā j a s  l a pā www.naukseni. lv un izdevumā “Naukšēnu Novada Vēstis” (maija izde-vumā, kuru saņemsiet 26.maijā). Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk. varat iepazīties ar reģis-trētājiem kandidātu sarakstiem visos novados un pilsētās un sekot līdzi vēlē-šanu aktivitātēm. 

 

Balsošanas kārtība 
 Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlē-

šanu dienā 3.jūnijā ir no pulksten 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas pirms vē-lēšanām dažas stundas dienā varēs no-balsot iepriekš. 
• 31.maijā no plkst. 17.00-20.00 
• 1.jūnijā no 9.00 – 12.00 
• 2.jūnijā no plkst. 10.00 – 16.00. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29.maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlē-šanu dienā atradīsies sava iecirkņa teri-torijā. Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama derīga pase vai perso-nas apliecība. Lūdzu pārliecinieties vai Jūsu pase ir derīga, vai tai nav beidzies derīguma termiņš.  Informāciju par Pašvaldību vēlēša-nām varat saņemt: 
• Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv, informatīvais tālrunis 67049999. 
• Naukšēnu novada vēlēšanu komisi-jā, priekšsēdētāja Guna Reliņa, tālr. 64268288, 26534857, e-pasts gu-na.relina@naukseni.lv, sekretāre Aija Āboliņa , tālr. 64268636, e-pasts aija.abolina@naukseni.lv .◊  

Sagatavots pēc CVK materiāliem 

Pašvaldību vēlēšanas 2017 
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Latvijas valsts simtgades atklāšanas akcija  
“Apskauj Latviju” 

Lai ozoli apskauj un ieskauj Latviju.  
Lai tie stājas visapkārt kā sardzē. 
Lai mēs ozolus iestādām tā, ka tie sak-
ņojas ne tikai zemē, bet arī sirdīs. 
Tad kā ozoli būs mūsu vīri.  
Tad ozolu staltumā augs mūsu dēli. 
Tad pēc vēlreiz simt gadiem jau varēsim 
Jāņu vainagus vīt. 
Lai līdzi ozoliem aug mūsu spēks.  
Lai līdzi ozoliem sakuplo m ūsu dzimtas. 
Lai līdzi ozoliem Latvija tiecas augšup. 
Lai sargā Latviju mūsu mīlestības un 
uzticības spēks. 
                                    Māra Zālīte  Kad: 2017.gada 4.maijā Kur: 45 Latvijas pierobežas paš-valdībās, tostarp Naukšēnos Rīkotājs: Iekšlietu ministrija sadarbī-bā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju sadarbībā ar Latvijas mazpulkiem, Jaunsargiem, Skautiem un gaidām, Latvijas pašvaldībām. 

Akcijā satiksies cilvēku rokas un gara spēks, stādot simtgades ozolus, svinot mūsu brīvību un atklājot Latvijas valsts simtgadi.  Akcija „Apskauj Latviju” vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību - izveidot garīguma sardzi, iestā-dot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagas-tos vai pierobežas teritorijās.  2017.gada 4.maijā pie Latvijas robe-

žas esošo 45 pašvaldību teritorijās stādī-sim ozolus, kam būs pievienota īpaša norāde, kas apliecinās, ka tas ir Latvijas simtgades ozols.  Stādīšanas darbi tiks vienlaicīgi uz-sākti no četriem galējiem Latvijas pun-ktiem, kuros par piemiņu valsts astoņ-desmitajai jubilejai (1998.gadā) tēlnieks Vilis Titāns izveidoja skulpturālu grupu „Latvija saules zīmē”. Meikšānu ciemā Zilupes - Šķaunes ceļa malā atrodas vie-na no četrām zīmēm „Austras koks”, jo būdams vistālāk uz valsts austrumiem, pirmais „sveic” sauli. „Saules puķe” - Latvijas tālākais dienvidu punkts - atro-das Demenes pagastā, Daugavpils nova-dā. „Zaļais stars” - Latvijas galējais rietu-mu punkts - atrodas Bernātos, Nīcas novadā. "Baltās naktis" - Latvijas tālā-kais ziemeļu punkts - atrodas Ipiķu pa-gastā, Rūjienas novadā. Par Latvijas valsts simtgadi Latvijas valsts simtgades svinības ir 

iespēja godam un cienīgi, lepni un prie-cīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākot-nes Latviju. Ikvienam Latvijas cilvēkam ir iespēja piedalīties un kļūt par šī vēstu-riski unikālā notikuma līdzveidotāju. Par Latvijas valsts simtgades programmas atklāšanu Latvijas valsts simtgades atklāšana 2017.gada 4.maijā! Latvijas valsts simt-gades atklāšanā satiksies cilvēku rokas un gara spēks, apskaujot Latviju, klājot baltus galdautus un godinot drosmīgos valstsvīrus, kas pirms simts gadiem ap-vienoja Latvijas tautu ceļā uz neatkarīgu valsti. Svinēsim mūsu brīvību!◊  
Linda Pastare 

Kultūras ministrijas  
Latvijas valsts simtgades biroja  
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Mob.tel.nr. 29374438 
Linda.Pastare@km.gov.lv 

www.lv100.lv 

K ādā pavasara dienā biznesa sko-las “BUTS” topošie uzņēmēji no Naukšē-niem devās mācību ekskursijā. Uzzinā-jām jaunas lietas un guvām pieredzi. Iepazīstot reāli darbojošos uzņēmumus, secinājām kā rīkoties nākotnē un ko da-rīt krīzes situācijās. Pirmā pietura bija Valmieras biznesa inkubators. Līdz otrdienai daudzi no mums pat īsti nezināja, kas ir inkuba-tors. Pēc apmeklējuma sapratām, ka tur dodas jaunie uzņēmēji pēc palīdzības un atbalsta. Biznesa inkubators ir atvērts ikvienam, kas vēlas īstenot savu sapni un izveidot ko jaunu, nebijušu. Uzņēmē-ji var iegūt finansiālu atbalstu sākuma posmā, kad tiek veidots viņu uzņēmums. Inkubatorā strādā pozitīvi un atsaucīgi cilvēki, kuriem ir radošas idejas un plā-ni. Priekuļu pagastā “Nīmaņos” apmek-lējām SIA “AUTINE” darbnīcu. Strādīgi puiši, kuri ražo skaistus, mūžizturīgus nažus, kā arī citus darbarīkus. Katrs na-

zis ir unikāls un atšķirīgs. Šī uzņēmuma produkcija ir pieprasīta daudzviet ārpus Latvijas. Darbarīki ir kvalitatīvi un pie-prasīti, protams, par attiecīgu samaksu. Puišiem šīs lietas ļoti patika, bet uzska-tu, ka arī meitenes daudz ieguva no šī apmeklējuma. Galamērķis bija kopā strādāšanas centrs “SKOLA 6”. Vieta, kur satiekas radoši cilvēki, lai uzburtu kaut ko jaunu un nebijušu. Šajā mājā strādā dažādi uzņēmumi. Kaligrāfija, aušana, dizains, apģērbu šūšana, mākslas darbi, žurnālis-tika, frizieri, fotogrāfi un vēl. Acis mums žilba un sajūtas uz visiem simts! Ekskursija bija izdevusies, mums visiem ļoti patika. Pieaugušajiem, skolē-niem un jauniešiem intereses atšķiras, bet mums visiem kopā bija lieliska piere-dze un labi pavadīts laiks. Liels paldies biznesa skolai “BUTS” un Naukšēnu no-vada pašvaldībai par interesanto ekskur-siju!◊ 
 

Jete Agate Zumente 

Topošie uzņēmēji dodas mācību ekskursijā  

Priekuļu pagasta “Nīmaņos”  SIA “AUTINE” darbnīcā  
Foto: Gunta Bole 

K ā jau katru gadu, kad gaisā jūta-mas pavasara vēsmas, Valmierā notiek radošo pedagogu saiets. Šogad tā tēma bija "Pirms daudziem, daudziem ga-diem...''. Apspriežoties un paskatoties ne tik senā pagātnē, Naukšēnu novada vi-dusskolas kolektīvs izveidoja dziesmu popūriju ''Padomju saules sildītie. "Tika meklētas baltās blūzes, sarkanie kaklau-ti, matu bantes, halāti, sarafāni un cita atribūtika. Tas viss bija nepieciešams, lai priekšnesums vairāk atgādinātu pa-domju laika ierindas skati, kas bija obli-gāts pasākums skolās.'' Ja ko dari, pada-ri līdz galam!''- tāda devīze un vēl citas izskanēja starp dziesmām, soļojot ierin-das solī Valmieras pagasta kultūras na-mā. Arī žūrijai iepatikās mūsu soļošana un rezultātā dalīta  1.vieta ar bērnudārzu ''Buratīno'' priekšnesumā. Kolektīvs sa-ņēma arī 3.vietu par priekšnesuma no-formējumu.  ''Skolā iet mums ļoti patīk,   Katru rītu draugus satikt,   Klausīties, kā zvaniņš dzied,    Aicinot mūs klasē iet.''                                                                                                                      
 

Kopā ar kolektīvu soļoja  
Eva Reiziņa 

Pirms daudziem, daudziem gadiem 

Naukšēnu novada vidusskolas radošais kolektīvs 

Naukšēnu  
novada  

svētki notiks no 
20.– 23.jūlijam 

Valsts policijas 
informācija 

21 .aprīlī, plkst. 21.50 Nauk-
šēnu novadā, Ķoņu pagastā, autoceļa 
Rūjiena-Igaunijas robeža pirmajā kilo-
metrā, 1982.gadā dzimis vīrietis, vadot 
automašīnu “Mazda”, iebrauca kokā. 
Transporta līdzekļa vadītājs notikuma 
vietā gāja bojā. Savukārt, 1988.gadā 
dzimusī pasažiere, ar miesas bojāju-
miem nogādāta tuvākajā ārstniecības 
iestādē. Sieviete bija alkohola reibumā. 
Uzsākts kriminālprocess, policija no-
skaidro notikušā apstākļus. ◊ 

Anžela Geļjanu 
VP Vidzemes reģiona pārvaldes 

Priekšnieka palīgs 
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J au piekto pavasari sagatavošanas grupas bērni mācās un izspēlē teātra izrādes. Tiek iestudētas dejas, dziedātas dziesmas un skaitīti dzejoļi, gatavotas maskas un darinātas dekorācijas. Šogad savus skatītājus, citu grupu bērnus un vecākus, mazie aktieri priecēja ar trijām izrādēm."Mārīšu'' grupas bērni rādīja leļļu teātra izrādi ''Zaķīša mājiņa", bet ''Bitīšu'' grupas bērni izspēlēja izrādes ''Zem sēnītes" un ''Tomātiņš grozā". Bēr-niem tā ir lieliska pieredze darboties ar roku lellēm un iejusties dažādās lomās, kā arī prast spēlēt un darboties skatītāju priekšā. Mazajiem aktieriem ir arī prieks par biļetes cenu—divām konfektēm par izrādi. Arī šogad no oktobra līdz aprīlim sa-gatavošanas grupas bērni darbojās prog-

rammā "Cūkmena detektīvi''. Bērni pētī-ja un vēroja, krāsoja un veidoja, sēja un dejoja, stāstīja un klausījās. Pavasarī Cūkmens brauc ciemos pie čaklākajiem saviem detektīviem, lai pasniegtu diplo-mus un citas balviņas par darbošanos programmā.10.aprīļa rītā Cūkmena auto sagaidīja sagatavošanas grupas bērni Naukšēnos. Prieks par iegūtajām zināša-nām darbojoties programmā, kas mudi-na kopt un sargāt dabu. Prieks par bal-vām no Latvijas valsts mežiem-diplomiem, zīmuļiem un paša Cūkmena apzīmogotu un parakstītu kartiņu.◊ 
 

Eva Reiziņa un Vivita Kazakēviča 
Pirmsskolas skolotājas  

Cūkmens un sagatavošanas grupas bērni ar audzinātājām 

Darbīgais pavasaris pirmsskolas grupās  
"Bitītes" un "Mārītes" 

Naukšēnu novada vidusskolas  
Supermeitene un Superpuika 2017 

20 .aprīļa pēcpusdienā Nauk-šēnu novada vidusskolas zālē pulcējās sākumskolas skolēni, lai kopā pavadītu pēcpusdienu un atbalstītu savus klases-biedrus, kuri kandidēja uz Supermeite-nes un Superpuikas titulu. Šogad bija sešpadsmit pretendenti – divpadsmit meitenes un četri puiši. Katrs no dalīb-niekiem bija sagatavojis mājas darbu – dziedāja, deklamēja dzejoļus, stāstīja pasakas, rādīja trikus un spēlēja mūzikas instrumentus. Skolēnu parlaments bija sagatavojis uzdevumus ar kuru palīdzību noskaidroja uzvarētāju. Dalībniekiem savas prasmes vajadzēja parādīt zīmēša-nā, skaitīšanā, rokdarbos, atjautībā, zi-nāšanās un precizitātē. Katru aktivitāti vērtēja žūrija – skolotāja Agrita Gruzdi-ņa, Dace Dālberga, Alvīne Helēna Jan-ševska, Markuss Niks Mazurs un Mada-ra Irbe.  Sīvā konkurencē par šī gada Super-

meiteni kļuva 4.klases skolniece Justīne Ābola, bet par Superpuiku – 4.klases skolnieks Niks Lauberts. Paldies par da-lību 1.klases skolniecēm – Sintijai Šīvei, Sanijai Sirsniņai, Sindijai Saivai Eksto, 2.klases skolniekiem – Diānai Ignatje-vai, Evelīnai Eglītei un Ričardam Grīn-bergam, 3.klases skolniekiem – Loretai Bērziņai, Aucei Liepiņai, Nikolai Ziedi-ņai, Simonai Airisai Šulgai, Rūtai Eglītei un Markusam Gaidamovičam, 4.klases skolniekiem – Arnim Podiņam un Lau-mai Audijānei.◊  Inga Gaile 
Direktores vietniece audzināšanas darbā 

Supermeitene 2017 Justīne Ābola un Superpuika 2017 Niks Lauberts 

Abu skolu kopīgs pasākums “Izklausies redzēts” 
11 .aprīlī Sociālās korekcijas iz-glītības iestāde „Naukšēni” aicināja cie-mos Naukšēnu novada vidusskolu, lai vienotos kopīgā pasākumā „Izklausies redzēts”.  Skolēni šim pasākumam gata-vojās ļoti rūpīgi. Jau no februāra dato-rzinību stundas tika veltītas repertuāru izvēlei, meklēti tērpi, pat sīkas detaļas – auskari, acu ēnas.  Konkursā izskanēja desmit priekšne-sumi. Skanēja gan ārzemju, gan latviešu repertuārs. Priecēja, ka skolēni ne tikai attēloja un „plātīja” mutes, bet pat dzie-dāja līdzi, jo zināja vārdus. Vakara gaitā dzirdējām tādus māksliniekus, kā GUF, Quest Pistols, Basta, Zara Larson, Ber-mudu divstūris, Antra Stafecka, Musiqq, Mesa, Dave Brucbek, bērnu popkgrupa.” Pasākumā neiztikt arī bez viesiem, šoreiz tā bija Laima Vaikule. Daudzi skolēni līdz pasākuma beigām tā arī neatpazina savu matemātikas skolotāju Eviju Straz-du. 1.vietu ieguva Antra Stafeka  - Selīna Viktorija Leite, 2.vieta  - Bermudu Div-stūris  - Artjoms Ļecko, Viktors Abra-movs, Evita Saulīte, bet 3.vieta un skatī-tāju simpātija Basta – Daniels Vītiņš.  

Ļoti liels paldies darbiniekiem, kuri bija ar mieru iedot savu cepuri vai aus-karu, lai tikai viss izdotos. Paldies arī Naukšēnu novada vidusskolai par tēr-piem un parūkām! Paldies Naukšēnu 

novada vidusskolas skolēniem Evelīnai Eglītei (2.klase), Rūdolfam Gailim (7.klase), Danielam Rudzītim (9.klase) un skolotājai Ingai Gailei. Daniels Ru-dzītis ne tikai piedalījās pasākumā, bet 

bija sagatavojis arī skaistu priekšnesu-mu un sveicienu saksofonu skaņās. Uz tikšanos nākamajā gadā!◊  
 Dana Eglīte 

Skatītāju simpātija Basta   
Foto: Nora Kārkliņa 

Žūrijas pārstāvji—Evija Strazda (no kreisās), Inga Gaile, Ligita Ceriņa  un Urzula Kronberga, vērtēja māksliniekus gan skarbi, gan objektīvi 
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L aika posmā no 24. līdz 30.martam, septiņi jaunieši no Mazsala-cas vidusskolas un Naukšēnu novada vidusskolas – Elfa Jasmine Dreimane, Fredis Ķībers, Madara Irbe, Alvīne  He-lēna Janševska, Raimonds Vācietis, Markuss Niks Mazurs un Daniels Ru-dzītis, piedalījās starptautiskā Erasmus + projektā “Eiropas uzņēmējs”. Projekts tika īstenots kopā ar jauniešiem no Igaunijas, Rumānijas un Islandes. Ne-dēļa pagāja spraigā darbā un dažādās aktivitātēs. Sadraudzības veidošanai tika organizētas dažādas spēles, orientē-šanās un tautu kultūras vakars, kura laikā virtuāli iepazinām Islandi, Rumā-niju un Igauniju, savukārt caur garšu iepazinām katras valsts raksturīgākās ēdamlietas. Projekta pamatmērķis bija iepazīstināt jauniešus un likt pašiem izstrādāt savu mini biznesa ideju, kuru varētu īstenot dzīvē. Tā nu radoši dar-bojoties divas dienas Pērnavas ģimnāzi-jā tapa piecas atraktīvas biznesa idejas – telefona turētājs, datorkrēsls, sociālā atbalsta komanda, suņu draugu grupa, mākslas atbalsta grupa. Katrai no šīm idejām vajadzēja datorā 3D programmā izveidot logo vai preci, kura pēc tam tika izprintēta ar 3D printeri. Noslēgumā katara grupa prezentēja savu ideju un pēc noteiktiem kritērijiem par visveik-smīgāko ideju tika atzīts datorkrēsls, kurš būtu ērts lietošanā ilgstoši atrodo-ties pie datora. Lai jaunieši vēl vairāk nostiprinātu savas zināšanas par iespē-

jām darboties ar 3D printeri tika ap-meklēts Tartu biznesa centrs SPARK, kurā darbojas gados jauni cilvēki un attīsta savu biznesu.  Kopā pavadīta radoša, darbīga, at-raktīva un piedzīvojumiem bagāta nedē-ļa. Iegūti jauni draugi, jauna pieredze un jaunas zināšanas. Kā atzīst paši jaun-ieši, bija tā vērts izrauties uz nedēļu no ikdienas, no skolas sola, lai iegūtu savā-dāku pieredzi, iepazītu jaunas lietas un redzētu pasauli, tepat aiz robežas, bet tomēr savādāku, kurā reizēm pat aiz-mirsām, ka esam netālu no mājām.◊  
Inga Gaile  

Jaunieši dodas starptautiskā projektā 

Kultūras vakars - Elfa Jasmine Dreimane (no kreisās), Daniels Rudzī-tis, Raimonds Vācietis, skolotāja Inga Gaile, Fredis Ķībers, Markuss Niks Mazurs un Alvīne Helēna Janševska.  
Foto: Madara Irbe  

Latvijas delegācija kopā ar projekta koordinatori Birgitu Petersoni no Pērnavas ģimnāzijas Igaunijā. 
Foto: Inga Gaile 

3D printētais logo 

Naukšēnos notika koku  
zaru apzāģēšana 

N aukšēnos uz galvenās ielas no kultūras nama līdz centram, gar ceļmalu iebrau-cot no Kārķu puses iepretim dzīvojamai mājai “Lapegles” un ozolu alejā Pārupes teritorijā,  veica koku zaru apzāģēšanu. Darbus veica SIA “Bazalts” un Naukšēnu novada pašvaldības darbinieki un palīgstrādnieki. Satiksmi palīdzēja regulēt paš-valdības policija. Paldies ikvienam, kurš bija iesaistīts.◊ 
 

Teksts un foto Nora Kārkliņa 

N o februāra līdz pat martam ik-viens Naukšēnu novada iedzīvotājs bija aicināts aizpildīt aptaujas anketu, kuru apkopotā veidā tālāk izmantos Naukšē-nu novada pašvaldība, lai uzlabotu un pilnveidotu tās ikdienas darbu. Aptaujas anketas bija pieejamas gan elektroniski, gan drukātā veidā. Pavisam tika saņem-ta 61 anketa, no kurām 50 bija aizpildī-tas interneta vidē, bet 11 iemestas ap-taujas kastītē. Kā savu dzīvesvietu 43 respondenti norādīja Naukšēnu pagas-tu, bet 11 Ķoņu pagastu un 7 ārpus Naukšēnu novada. Kopumā  respondenti ir apmierināti ar dzīvi Naukšēnu novadā—52 procenti norāda, ka ir apmierināti, bet 44 pro-centi, ka drīzāk ir apmierināti.  Jautājot par pašvaldības nozīmīgā-kajiem darbiem, absolūtais vairākums uzsver, ka tā ir Naukšēnu novada vidus-skolas labiekārtošana trīs stāvos – tre-nažieru zāles, pirmsskolas telpu un māj-turības kabinetu izveide. Tāpat tiek mi-nēta jaunās skolas ārsienu un jumta siltināšana, kā arī ūdens vadu, kanalizā-cijas sakārtošana visā Naukšēnu ciema-tā. Vēl pie pašvaldības labajiem darbiem tiek uzskaitīta Ķoņu kalna labiekārtoša-

na, apkārtnes sakārtošana pie Naukšē-nu doktorāta, ceļu sakārtošana, populā-ru cilvēku atvešana uz Naukšēniem, āra trenažieru laukuma izveide pie Naukšē-nu sporta halles un sakoptais Naukšēnu centrs. Jautājot par negatīvajām iezīmēm un nepilnībām Naukšēnu novada paš-valdības darbā, visvairāk respondenti satraucas par grantsceļu stāvokli un to uzturēšanu. Tāpat satraukumu izraisa nepilngadīgo personu smēķēšana. Vēl pie problēmām tiek minēts sabiedriskās tualetes trūkums, atkritumu urnu ne-esamība, dzīvesvietu trūkums, jauniešu bezdarbs, mazāko klašu skolēniem trūkst izvēles iespējas ārpusstundu no-darbēm. Jaunajā āra trenažieru lauku-mā trūkst apgaismojuma. Viens no res-pondentiem uzskata, ka Naukšēnu no-vada mājas lapā tiek ievietotas nebaudā-mas fotogrāfijas.  Paldies ikvienam, kurš veltīja savu laiku, lai aizpildītu aptaujas anketu. Jū-su viedoklis un ieteikumi Naukšēnu no-vada pašvaldībai ir būtisks. ◊ 
 

Nora Kārkliņa 

Noslēgusies  
iedzīvotāju aptauja 
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Muzeju nakts pasākumi Naukšēnos 

 Akcijas moto:              “LAIKS ĀTRĀKI STEIDZAS KĀ VAGONA RATS” 
                                                                          (E.Veidenbaums) 
 

20.maijā no plkst.19:00 -01:00 Naukšēnu Cilvēkmuzejā 
 19:00-01:00 Naukšēnu Cilvēkmuzeja apskate/Fotoizstāde “Laika spārnos” 
19:00-21:30 Dažādas radošās darbnīcas/Klasīšu, gumiju lēkšana- aizmir-

sto spēļu spēlēšana 
19:30-20:30 Fotostūris «Ārstē kādu no savējiem» 
20:30-21:00 «Triku meistaru meistarstiķi» - darbojas Naukšēnu vidus-

skolas 5.klase 
21:00-22:00 «Dainu meditācija - sadziedāšanās» pie doktorāta lapenītes 

(lietus gadījumā Naukšēnu muižas klētī). Dainu meditāciju vadīs Ieva Bērziņa 
un Sintija Šneidere, dziedot un spēlējot kokles, ķeltu arfas un ģitāras spēles 
pavadījumā! 
22:15-23:00 Pie doktorāta lapenītes (lietus gadījumā Naukšēnu muižas 

klētī) uzstājas Naukšēnu improvizācijas teātris 
23:00-24:00 Radošā darbnīca pieaugušajiem muzeja «kafejnīcā» 
23:00-24:00 Pusnakts trasīte doktorāta parkā 
23:30-00:30 Muzejnakts «Laika katls» pie doktorāta 
23:30 un 00:30 Ekskursijas muzejā gida pavadībā. Tikšanās vieta- Naukšē-

nu Cilvēkmuzeja koridorā. Ne vairāk kā 20 cilvēkiem vienlaicīgi! 
 

 Sīkāka informācija: www.naukseni.lv; www.cilvekmuzejs.naukseni.lv 

M ūsu novada tūrisma objekti, sadarbībā ar Naukšēnu Cilvēkmuzeju, 21.maijā organizē iepazīšanās tūri tūrisma akcijai «Iepazīsti Naukšēnu novadu-2017» ar iepazīšanās cenām.  Dienas gaitā apmeklējamie objekti: 
• Jēču dabas taka (taku ejot slapjā laikā, nepieciešami ūdensnecaurlaidīgi ap-avi)- ekskursija kopā ar Daini Ozolu; 
• Naukšēnu vīnu darītava- pieejamo vīnu degustācija, ražotnes apskate un sarunas ar pašu vīndari Jāni Bauni; 
• Kūrmājas «Rūjas Nāras»- pusdienu zupa; 
• Bioloģiskā saimniecība «Stūri» - īsa ekskursija zemeņu laukā un mājražo-šanas produkcijas degustācija/produkcijas iegāde; 
• Eriņu mototrase- ekskursija kopā ar videofilmu «Ieskats motokrosa sacensī-bu norisē»; 
• «Zirgu vārdotāja»- ekskursija pa stalli, ar iespēju izjāt; 
• «Ķoņu dzirnavas»- ekskursija dzirnavās         Ekskursijas cena - 12,00 EUR.   Pieteikšanās pa tālruni: 26452037 (Diāna) līdz 19.maijam! Autobuss piestās pie Naukšēnu novada vidusskolas plkst. 9:00, vēlāk Naukšē-nu centrā. Ķoņu pagasta iedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā pieteikties! At-griešanās mājup- ap 17:30. Apmeklējot vismaz 6 no 8 tūrisma objektiem un izmantojot vienu no viņu pie-dāvātajiem maksas pakalpojumiem, tūrists, savācot zīmoga nospiedumus akcijas kartiņā, akcijas noslēgumā piedalās izlozē! Šajā dienā individuāli (ar saviem draugiem, ģimeni utt.) par īpašām cenām tikai 21.maijā aicina apmeklēt: Naukšēnu vīni - plkst. 15:00 (ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruņiem: +371 28628530; +371 26641461). Ekskursijas cena- 2,00 EUR/pers. (vēlamais pers. skaits- vismaz 10)      Bioloģiskā saimniecība «Stūri» - pieņem ekskursantus no plkst. 14:00-17:00 (pieteikšanās pa tālruni: +371 29176158). Ekskursijas cena- 1,00 EUR/pers.      «Zirgu vārdotāja» - izjāde stundas garumā no plkst. 16:00-18:00 (ar ie-priekšēju pieteikšanos pa tālruni: +371 26286144). Ekskursijas cena- izjāde 8,00 EUR/pers.   Ķoņu dzirnavas- no plkst. 10:00-15:00 (ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālru-ņiem: +371 28346892; +371 26424567). Ekskursijas cena- 1,50 EUR/pers.  Sīkāka informācija par akciju: www.naukseni.lv; www.cilvekmuzejs.naukseni.lv; kā arī pa telefonu: 26452037.  Naukšēnieši! Izmantojiet šo iespēju un paskatieties, ko piedāvā mūsu novads! 

Aicinām kopīgi iepazīt  
tūrisma objektus  
mūsu novadā! 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

A tbilstoši biedrības „No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības at-balsta piešķiršanas kārtība lauku attīs-tībai apakšpasākumā "Darbību īsteno-šana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.  Izsludināta projektu pieņemšana divām rīcībām ar kopējo finansējumu 477 442.00  EUR. 1. rīcība. „ Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkci-onāls atbalsts”- Atbalsta apjoms   ir 367 442.00 EUR. 2. rīcība „ Produktu un pakalpojumu attīstīšana”. Atbalsta apjoms   ir 110 000.00 EUR Projektu iesniegumu pieņemšana: 2017.gada 12.maijs - 2017.gada 12.jūnijs    Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības mājas lapā www.nosalacaslidzrujai.lv un birojā 

adrese: Mūrmuižas iela-9, Valmiera, LV-4201. Projektu iesniegumus papīra doku-menta varēs iesniegt: Mūrmuižas iela-9, Valmiera, LV-4201, kontaktpersonas Vizma Vasere, tā lr . .  29148024,  e -pasts  v iz-ma60@gmail.com, Daiga Siliņa tālr. 2 9 1 8 8 6 1 2 ,  e  – p a s t s : daiga.silina@llkc.lv  Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās p ie te ikšanās  s i stēmā ht tps ://eps.lad.gov.lv/login. Parakstot pietei-kumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektron-isko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku a t b a l s t a  d i e n e s t a  e - p a s t u : lad@lad.gov.lv.  Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv. 

Biedrība „No Salacas līdz  
Rūjai” izsludina LEADER  
projektu  konkursa II kārtu 

Tie, kas «tusē» lapenītē  
pie doktorāta! 

I r cilvēki, kas rūpējas, lai pie mums būtu kas jauns, lai apkārt būtu sakopts, lai cilvēkiem būtu prieks pie mums atbraukt. Bet ir arī tādi, kas vis-iem spēkiem cenšas visu saplēst, no-jaukt utt. Tā,  piemēram, pagasta teiku grāmata lapenītē kopš tās uzlikšanas brīža daudziem nav likusi mieru. Ilgi ir mēģināts salauzt, sadedzināt grāmatas pamatīgās lapas. Skumīgi, bet beidzot 

kādam tas ir izdevies. Prieks, ka šie lau-zēji ir spēcīgi. Bet, vai šo spēku nevarat likt lietā labākos darbos? Vai tiešām uz katra stūra ir jābūt video novērošanai?  Drīzumā arī doktorāta parkā būs daudz kas jauns. Cik ilgi tas turēsies? Aicinu jūs visus, vietējos iedzīvotājus, ziņot par šādiem vandāļiem. Varbūt kopīgiem spēkiem mums izdodas ar viņiem tikt galā!◊ 
 

Naukšēnu Cilvēkmuzejs 



Naukšēnu Novada Vēstis 
Reģistrācijas numurs 000740162 

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 tipogrāfijā «Zelta Rudens» 
 

Tirāža 1100 

Publikācijas var neatspoguļot Naukšēnu novada pašvaldības vie-
dokli, par publikācijās paustajām domām, skaitļiem un faktiem atbild 
raksta autors, par sludinājumiem – to iesniedzējs. Anonīma informāci-
ja netiek publicēta. Informācija, kuru vēlaties ievietot izdevumā, jāno-
sūta uz e-pastu info@naukseni.lv, jānodod Naukšēnu novada pašvaldī-
bas sekretārei vai Ķoņu pagasta pārvaldes lietvedei.  
Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.  

   Naukšēnu novada pašvaldība sveic novada iedzīvotājus “apaļās”  un  
“pusapaļās” jubilejās, sākot no 50 gadiem, pēc 80 gadiem katru gadu 

 

Pieminam mūžībā aizgājušos  
  Naukšēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā  no 27.marta līdz 21.aprīlīm reģistrētas mirušās:  Feodosija Kokošina - 87 

Kocēnu pagasts 
Dzidra Podiņa - 87 gadi  

No 22. – 26.maija Ķoņos bibliotēka slēgta.  

Ķoņu pagastā 
Edgars Graudiņš 02.05. 
Valerijs Goļikovs 15.05. 
Aigars Dulbergs  18.05. 
Daila Zariņa 24.05. 
Inta Galniece  25.05. 

 
Ēriks Buliņš 25.05. 
Andrejs Ozols 30.05. 
Anna Lipe  31.05. 

 

 

Naukšēnu pagastā 
Inta Mileiko – 06.05. 
Andris Ziemanis – 06.05. 
Aina Bērzupe – 06.05. 
Ausma Ramane – 06.05. 
Ruta Segliņa – 08.05. 
Dzidra Putniņa – 10.05. 
Vilis Grīnbergs – 12.05. 
Alda Alksne – 16.05. 
Brigita Ceriņa – 18.05. 
Zinta Cimdiņa – 21.05. 
Erna Aspere – 23.05. 
Jūlija Gļibicka – 25.05. 
Jūlija Jekale – 25.05. 
Ausma Āboltiņa – 26.05. 
Andris Jukšs – 29.05. 
Visvaldis Skujiņš – 29.05. 

        
 Nekas nav nokavēts, 
viss priekšā, 
vēl maija ziedon's 
Zemi klās 
un ķiršu lietus 
veldzēs slāpes 
un gribēsies , 
lai neizsīkst, 
ne pilīte 
no Debess trauka, 
lai vienmēr pildās, 
pāri līst 
lai veldzējošā 
ziedu straume 
spēj prieka 
viļņus uzjundīt 
nekas nav nokavēts, 
viss priekšā... 
         Ināra Seņkāne /Ziemeļmeita/ 
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 PASĀKUMI NAUKŠĒNU NOVADĀ 

 
Naukšēnos 
• 28.aprīlī Naukšēnu bibliotēkā tematiska nodarbība “Skroderu dienas Sil-mačos sākas” Naukšēnu novada vidusskolas 9. klases skolēniem.  
• 4.maijā plkst. 10.00 aiz Naukšēnu kultūras nama gatavojoties Latvijas 100 gadei projekta “Apskauj Latviju” ietvaros kopā ar folkloras kopu “Dzīne” stādīsim ozolu. Aicinām visus uz Balto galdautu svētkiem Naukšē-nu kultūras namā, kuros muzikāli mūs priecēs apvienība “Krelles”. 
• 12.maijā plkst. 12.00 Naukšēnu novada vidusskolā Pēdējais zvans 9. un 12.klasei. 
• 13.maijā plkst. 18.00 Naukšēnu kultūras namā Mātes dienai veltīts kon-certs "Kā saulīte mīļa ir māmiņa mana". 
• No 15. – 26.maijam Naukšēnu bibliotēkā Naukšēnu novada vidusskolas audzēkņu darināto rokdarbu izstāde. 
• 16.maijā Naukšēnu bibliotēkā erudīcijas spēle “Mana Latvija”- Naukšēnu novada vidusskolas 4. klases skolēniem. 
• 17.maijā plkst. 17.00 Naukšēnu bibliotēkā Ģimenes diena “Spēlējiet, spēl-manīši”. Iepazīsim mūzikas instrumentus, gatavosim vienkāršus skaņu rīkus un muzicēsim kopā ar kapelu “Rūvenas aure” muzikantiem. 
• No 17.maija līdz 30.jūnijam Naukšēnu Cilvēkmuzejā fotoizstāde "Laika spārnos". Izstādes laikā balsošana par labāko fotogrāfiju. 
• 19.maijā plkst. 18.00 Naukšēnu kultūras namā Kārķu un Naukšēnu audē-ju pulciņa darbu izstādes atklāšana pie tējas tases. 
• 20.maijā no plkst.19.00—01.00 Muzeju nakts Naukšēnu Cilvēkmuzejā. Pla-šāk izdevuma 7.lpp. 
• 24.maijā ciklā “Seno gadu stāsti “ iepazīsti Naukšēnu pagastu—izbrauksim lielus un mazus Nurmu ceļus.  Izbrauksim plkst. 10.00 no Ievu laukuma, plkst. 10.10 no bibliotēkas. Pieteikties Naukšēnu pagasta bibliotēkā vai zvanot pa tālruni 64250905, m.t. 29289413. 
• 24.maijā 18.00 Naukšēnu muižas estrādē Starpnovadu deju svētki "Spēlē spēlmani es iešu dancot" . Lietus gadījumā koncerts notiks Naukšēnu kultūras namā. 
 

    Ķoņos 
• 3.maijā plkst 19.00 Latviešu komponistu vokālās kamermūzikas kon-certs Ķoņu pagasta pārvaldes zālē. Skaņdarbus izpilda Latvijas mūzikas akadēmi-jas audzēknes Madara Kalniņa (klavieres) un Sabīne Krilova (mecosoprāns). Transportu pieteikt zvanot: 25999617 (Egita). 

Ceturtdienu vakaros plkst. 20.00 Naukšēnu sporta hallē  
notiek volejbola treniņi. Laipni aicināti visi spēlēt gribētāji. 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra nodrošinās tehniskās apskates pakalpojumus traktortehnikai Naukšēnu novadā 12.maijā: plkst. 10.00 Naukšēnos darbnīcu teritorijā; plkst. 
15.00 pie Ķoņu pagasta pārvaldes. Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt: Traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai, derī-
gai OCTA polisei. Samaksa par apskati tiek veikta uz vietas pie inspektora.  

 Projekta “Ideju māja” ietvaros aicinām  
Naukšēnu novada pensionārus un citus interesentus  

• 5.maijā pieredzes apmaiņas brauciens uz “Siguldas stādu parādi” un Siguldas pilsētas ekskursiju. Pieteikšanās līdz 27. aprīlim. 
• 27.maijā izbraukuma  nodarbība  Dobeles pusē. Programmā: “Dobeles ceriņi”; Dobeles Klūgu ģimenes ainavu dārza apmeklējums; Dobeles sveces; SIA “Mary’s delicate” izšūšanas darbnīcas apmeklējums. Pieteikšanās līdz 22.maijam.  
• 3.jūnijā brauciens uz Rīgas brīvdabas gadatirgu. Pieteikšanās līdz 24.maijam. Pieteikšanās izbraukumiem pa tālruni 29189905 (Aiga). 

Izbraukumos priekšroka tiks dota pensionāriem. 

Absolventu talka Ķoņu skolas parkā 
Iepriekšējā “Naukšēnu Novada Vēstis” numurā jau ziņojām par ideju rīkot talku Ķoņu skolas parkā. Tā notiks 29.aprīlī plkst. 10.00 Ņemiet līdzi savus klasesbiedrus, mīļāko grābeklīti, cimdus, varbūt vēl kādu, jūsuprāt talkošanai noderīgu priekšmetu un darbarīku, ģērbiet atbilstošas darba drēbes, bet par slāpes veldzējošiem dzērieniem un nelielu cienastiņu parūpēsies Naukšenu novada pašvaldība. Vēlams pieteikties pa tālr: 29916802 (Agnese), lai varam nojaust dalībnieku skaitu. Idejas iniciatore Agnese Auniņa-Linmeijere  sadarbībā ar Naukšēnu novada vidusskolas direktori Aigu Stieri  un Naukšēnu novada pašvaldību 

PATEICĪBA 
 Paldies, Naukšēnu novada pašvaldības kolēģiem Ņinai, Gunai, Dzintrai, No-rai, Egilam, Jānim, kuri bija kopā ar mani, manā smagajā brīdī, atvadoties no manas māmiņas. Manu sirdi sildīja jūsu sapratne, sirsnība un klātbūtne. 

Svetlana 

 PATEICĪBA 
 Vēlos izteikt lielo paldies Ķoņu  pagasta folkloras kopai "Dzīne" un viņu vadītājai Airai Burvei par lielo atsaucību Otrajās Lieldienās Valmiermuižā. Neskatoties uz lielo aukstumu, skanēja jaukas dziesmas un sildošas rotaļas. Sami-jāmies ar krāsainām olām, izšūpojāmies un baudījām kopīgu svētku prieku. Lai jums visiem laba veselība, enerģija un dzīvesprieks. 

  Burtnieku novada Valmieras pagasta Lieldienu Zaķis - 
kultūras nama vadītāja Līga Stebere 

Veselības veicināšanas 
pasākumi  maijā—nāc 

un piedalies! 
•Sākot no 2.maija otrdienās 18.00 pie Naukšēnu sporta halles nūjošanas no-darbības, vadītāja Guna Ķibere. Pieejami 12 komplekti dažāda izmēra nūjošanas nūjas, pieteikties pie Anitas Dukures, 29951387. Nūjošanas nodarbībās var piedalī-ties arī ar savām nūjām. Nūjošanas nodarbības visiem interesentiem ir bez maksas. 
•Sākot no 3.maija trešdienās 18.00 un piektdienās 18.00 Naukšēnu novada vi-dusskolas trenažieru zālē notiks veselības vingrošanas nodarbības, vadītāja Daira Lāce. Pieejami 10 bezmaksas kuponi 10 nodarbību apmeklēšanai, pieteikties pie projektu vadītājas Anitas Dukures, 29951387. 
•Sākot no 3.maija trešdienās 19.00 Naukšēnu novada vidusskolas trenažieru zālē nodarbības. Pieejami 10 bezmaksas kuponi 10 nodarbību apmeklēšanai, pieteikties pie projektu vadītājas Anitas Dukures, 29951387. 
•11.maijā lekcija “Veselīgs dzīvesveids veselības stiprināšanai”. Dalīb-nieku skaits nav ierobežots, informācija Aleksandra Ločmele. 


