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2. Pašvaldības dome
• Pašvaldības nosaukums:
Naukšēnu novada pašvaldība

• Juridiskā adrese:
Naukšēnu novads, Naukšēnu pagasts, 
«Pagasta nams», LV 4244

• Finanšu gads:
01.01.2010. – 31.12.2010.

• Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
LV90009115247

• Zvērinātā revidente:
SIA «Jurates» komercsabiedrības 
licence Nr.11 Judīte Jakovina, 
sertifikāta Nr.105

•  Domes priekšsēdētājs / 
izpilddirektors
Jānis Zuments

• Galvenā grāmatvede:
Dzintra  Krievāne

• Deputāti:
• Domes priekšsēdētāja vietniece:
• Aina Jēkabsone – Judžērija;
• Domes priekšsēdētāja vietnieks:

Egils Tenters, 
Ingrīda Bērziņa, 
Inese Bētaka, 
Aigars Dulbergs,
Imants Kamzols,
Dzintars Kazakēvičs,
Dainis Ozols,
Māris Pētersons,
Iveta Reiziņa,
Visvaldis Skujiņš,
Aiga Stiere.

•  2009.gada 1.jūlijs ir 
Naukšēnu novada dzim-
šanas diena, bet 2007.
gada 11.decembrī Minis-
tru kabinets pieņēma 
grozījumus administra-
tīvi teritoriālā iedalīju-
ma projektā, atļaujot 
veidot Naukšēnu nova-
du. Lēmumu apvienoties 
Naukšēnu novadā kopā 
ar Ķoņu pagastu Nauk-
šēnu pagasta padome 
pieņēma 2007.gada 21.
augustā (lēmums Nr.1, 

prot. Nr. 9), Ķoņu pa-
gasta padome – 2007.
gada 28.augustā (lē-
mums Nr. 8; 1 §).

• Naukšēnu novads ra-
dās, apvienojot kaimi-
ņos esošos Naukšēnu un 
Ķoņu pagastus. Naukšē-
nu novads iekļaujas Vi-
dzemes plānošanas re-
ģionā. 

• Esam piektā mazākā 
pašvaldība Latvijā pēc 
iedzīvotāju skaita un 
vismazākā Vidzemē.

 • Finanšu komiteja:
1. Jānis Zuments – komitejas priekšsēdētājs
2. Inese Bētaka
3. Aigars Dulbergs
4. Aina Jēkabsone-Judžērija
5. Imants Kamzols
6. Dainis Ozols
7. Māris Pētersons
8. Visvaldis Skujiņš
9. Egils Tenters
• Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja: 
1. Aiga Stiere – komitejas priekšsēdētāja
2. Ingrīda Bērziņa
3. Aina Jēkabsone – Judžērija
4. Dzintars Kazakēvičs
5. Iveta Reiziņa

 Naukšēnu novada domes komitejas un komisijas
• Iepirkumu komisija:
1. Jānis Zuments – komisijas priekšsēdētājs
2. Dzintra Krievāne – komisijas priekšsēdētā-
ja vietniece
3. Didzis Kiresārs
4. Andrejs Rullis
5. Egils Tenters

• Administratīvā komisija:
1. Gatis Ceriņš – komisijas priekšsēdētājs
2. Dzirkste Apanaseviča
3. Ilze Engere
4. Dzintars Kazakēvičs
5. Pēteris Ķīkulis
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1.attēls. Naukšēnu novada domes ēka «Pagasta nams» 



● Domes priekšsēdētājs Jānis Zuments. 
Dzimis 1969.gada 27.jūlijā Naukšēnos, 
mācījies Naukšēnu vidusskolā. Beidzis 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju 
sporta pedagoga specialitātē. Strādājis 
Naukšēnu vidusskolā par fizkultūras sko-
lotāju un volejbola treneri. No 1997.gada 
septembra Naukšēnu pagasta padomes 
priekšsēdētājs, no 2009.gada – Naukšēnu 
novada domes priekšsēdētājs. Precējies, 
meita mācās Naukšēnu novada vidussko-
lā. LZS biedrs.

2.attēls. Naukšēnu novada domes priekš-
sēdētājs Jānis Zuments

Naukšēnu novada pašvaldības 
teritorijā atrodas Ķoņu un Naukšē-
nu pagasti. Pašvaldības iedzīvotāju 
pārstāvību nodrošina 13 deputāti. 
Domē izveidotas un darbojas divas 
patstāvīgās komitejas:

● finanšu komiteja,
● sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komiteja.

Domes lēmumus realizē admi-
nistrācija, struktūrvienības un Ķo-
ņu pagasta pārvalde. Naukšēnu 
novadu domē priekšsēdētājs pilda 
vienlaikus arī izpilddirektora pie-
nākumus. 

 Atsevišķu pašvaldības funkciju 
pildīšanai dome no deputātiem un 
iedzīvotājiem izveidojusi 5 komisi-
jas.

 Par galvenajām pašvaldības no-
zarēm izvirzītas izglītība, komunā-
lā saimniecība un ceļu infrastruk-
tūra. Mērķi – pašvaldības iedzīvo-
tāju labklājības līmeņa celšana, te-
ritorijas labiekārtošana un pašval-
dībai piederošo īpašumu apsaim-
niekošana.

 Ņemot vērā skolēnu skaita sa-
mazināšanos, liela uzmanība tika 
pievērsta Naukšēnu novada vidus-
skolas tehniskās bāzes uzlaboša-
nai, lai skolēnus piesaistītu no kai-
miņu pašvaldībām. Tāpat dome 
nolēma atmaksāt ceļa izdevumus 
visiem mūsu pašvaldības skolu au-
dzēkņiem. Novērtējot augstvērtī-
gos skolas pūtēju orķestra rezultā-
tus skatē pirms Dziesmu un deju 
svētkiem, un, lai atbalstītu šo ko-
lektīvu deputāti lēma visiem pie-
šķirt brīvpusdienas.

2010.gadā Naukšēnu novada 
pašvaldība, atbilstoši likumam 

«Par pašvaldībām» pildīja savus 
pienākumus un uzliktās funkcijas. 
Lielākie paveiktie projekti un darbi 
bija:
● Ķoņu pagasta Eriņu ciema auto-
ceļa Mūļas-Ķipi asfalta rekonstruk-
cija.
● Naukšēnu novada vidusskolas 
internāta logu nomaiņa, pirmā stā-
va koridora un sanitāri tehnisko 
mezglu remonts.
● Naukšēnu novada vidusskolas 
matemātikas un dabaszinātņu ka-
binetu remonts. 
● «Satiksmes drošības uzlabojumi 
pie Naukšēnu vidusskolas un ap-
vedceļa» projekta pabeigšana un 
nodošana.
● Naukšēnu kultūras nama telpu 
rekonstrukcija un teritorijas labie-
kārtošanas darbi. 
● Projekts «Naukšēnu novada so-
ciālās dzīvojamās mājas «Aldari» 
siltumnoturības uzlabošanas pasā-
kumi» (turpinās).
● Transportcisternu pievesto no-
tekūdeņu pieņemšanas tvertnes iz-
būve attīrīšanas iekārtu vajadzībām 
(turpinās).
● Naukšēnu novada pašvaldības 
administratīvās ēkas koridora re-
monts,
● Ķoņu pagasta pārvaldes ēkas 
jumta rekonstrukcija.
● Sorosa fonds Latvijā atbalstīts 
projekts «Naukšēnu novada «Skola 
visiem»».
● Skolēnu dziesmu un deju svētkos 
novada skolēnu kolektīvi bija plaši 
pārstāvēti. Skolēnu pūtēju orķes-
tris ieguva 1.vietu C grupā.
● Noslēgts sadarbības līgums ar 
Helmes pašvaldību Igaunijā.

● Igaunijas-Latvijas pārrobežas sa-
darbības programmas ietvaros pro-
jekts «Joprojām aktīvs» (14.06.2010. 
– 14.09.2011.).
● No Vācijas Giterslo apgabala dā-
vanā esam saņēmuši komunālo au-
tomašīnu.
● Pieņemts saistošie noteikumi 
«Par aizliegumu ģenētiski modifi-
cēto kultūraugu audzēšanu Nauk-
šēnu novadā».
● Projekta «Speciālistu piesaiste 
Naukšēnu novada pašvaldības ad-
ministratīvās kapacitātes stiprinā-
šanai» rezultātā pieņemti darbā IT 
speciālists un juriskonsults.
● Lēmums uzsākt Teritorijas plā-
nojuma un Attīstības programmas 
izstrādi.

Lai attīstītu un veicinātu vietējo 
uzņēmējdarbību, novada domes 
deputāti 2010.gada sākumā apstip-
rināja atbalsta programmu:
●  Naukšēnu novada dienas Igau-
nijā Tallinā 12.-13.februārī Talli-
nas tirdzniecības centrā «Rocca al 
Mare» latviešu produkcijas veikalā 
«Parem kui saldējums» un Latvijas 
vēstniecībā.
● Stends izstādē «Ražots Latvijā 
2010» 25. – 27.martā Olimpiskajā 
sporta centrā.
● Amatnieku, zemnieku, vietējo ra-
žotāju tirdziņi maijā, jūlijā un au-
gustā pie Naukšēnu kultūras 
nama.
● Latvijas ražojumu diena Helmē 
(Igaunijā) 24.jūlijā.
● Grantu konkurss novada uzņē-
mējiem «Labākais vietējais pro-
dukts 2010» novada pašvaldības 
konkursa «Tavs labais darbs» ie-

3. Vadības ziņojums 

Mums visās sfērā jāapzinās, 
ka esam novads un konkurence 
starp novadiem ir samērā asa. 
Un visiem atbilstoši, atbildīgi un 
radoši ir jāstrādā savās darba 
vietās.

Jānis Zuments
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tvaros, paredzot balvu fondu uzņē-
mējiem līdz 400 latiem.
● Bezmaksas reklāmas iespējas paš-
valdības informatīvajā izdevumā 
«Naukšēnu cilvēkvēstis».
● Bezmaksas subdomens madein.
naukseni.lv, informācijas ievieto-
šana un tulkošana.
● Divas reizes gadā tikšanās ar uz-
ņēmējiem pašvaldībā.
● Sadarbībā ar uzņēmējiem Nauk-
šēnu suvenīru un prezentācijas 
materiālu veidošana.

2010.gadā veiksmīgi noorganizē-
ti vairāki svētki, piemēram, Baltijas 
ceļa atceres pasākums, Valsts prok-
lamēšanas svētki novada sporta 
hallē un muzejā kopā ar Igaunijas 
sadarbības partneriem. Veselu ne-
dēļu ar interesantu programmu at-
zīmējām mūsu novada dienas va-
sarā. Gada nogalē organizējām ie-
dzīvotāju aptauju par kultūras dzī-
vi novadā.

Ekonomiskais vājums valstī un 
pieaugošais bezdarba līmenis pa-
lielinājis maznodrošināto un trūcī-
go personu skaitu Naukšēnu nova-
dā. Tāpēc pieaudzis pašvaldības 
sociālās aizsardzības budžeta slogs. 
Aktīvi tika strādāts «stipendiātu» 
programmā, iesaistot tajā bezdarb-

niekus un vienlaicīgi paveicot liet-
derīgus darbus novada labā.

2010. gadā esam rīkojuši speciā-
las iedzīvotāju tikšanās ar deputā-
tiem un darbiniekiem, lai tiešāk 
noskaidrotu nepieciešamās nākot-
nes vajadzības un uzklausītu 
priekšlikumus. Informāciju izana-
lizējam un iespēju robežās realizē-
jam praksē.

2010.gadā Naukšēnu novadā ir 
iepriecinoši demogrāfiskie rādītāji, 
jo jaundzimušo skaits ir par diviem 
lielāks (24 bērni) kā mirušo. Pēdējo 
gadu vērojumi liecina, ka izglītību 
ieguvušie jaunieši arī atgriežas 
Naukšēnu novadā.

2011.g. plānotie nozīmīgākie pro-
jekti:
● Transportcisternu pievesto no-
tekūdeņu pieņemšanas tvertnes iz-
būve attīrīšanas iekārtu vajadzībām 
– projekta darbu pabeigšana.
● Naukšēnu novada vidusskolas 
internāta mācību klases un otrā 
stāva koridora remonts.
● Projekts «Naukšēnu novada so-
ciālās dzīvojamās mājas «Aldari» 
siltumnoturības uzlabošanas pasā-
kumi» projekta darbu pabeigšana.
● Esošo siltumtrašu rekonstrukcija 
Naukšēnu pagastā: Doktorāts-Do-

mas. Zītari, Senči un siltumtrases 
atzars no maģistrālā vada uz SIA 
«Naukšēni» darbnīcām.
● Kanalizācijas sūkņa stacijas iz-
būve ar spiedvadu Eriņos. 
● Katlu mājas rekonstrukcija. 
● Igaunijas-Latvijas pārrobežas sa-
darbības programmas ietvaros pro-
jekts «Joprojām aktīvs».
● Naukšēnu Cilvēkmuzeja rekons-
trukcija un apkārtnes labiekārtoša-
na.
● Apkārtnes labiekārtošana pie 
Naukšēnu novada sporta halles.
● Sadarbībā ar NVA tiks organizēti 
darbi bezdarbniekiem. 

Ar šo publisko gada pār-
skatu vēlamies sniegt infor-
māciju par mūsu padarīta-
jiem un plānotajiem dar-
biem.

Naukšēnu novada 
domes priekšsēdētājs

Jānis Zuments

3.attēls. Baltijas ceļa atceres pasākums 2010.gada 23.augustā Unguriņos pie Latvijas-Igaunijas robežas
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Iedzīvotāju skaita izmaiņas novada teritorijā 2007. – 2010.g.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Naukšēnu pagasta teritorijā 2001. – 2010.g. 

2005.g.
1604

2006.g.
1597

2007.g. 
1580

2008.g. 
1560

2001.g.
1685

2002.g.
1669

2003.g. 
1652

2004.g. 
1617

2009.g. 
1546

2010.g. 
1515

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ķoņu pagasta teritorijā 2001. – 2010.g.

2005.g.
855

2006.g.
842

2007.g. 
780

2008.g. 
770

2001.g.
841

2002.g.
850

2003.g. 
847

2004.g. 
848

2009.g. 
770

2010.g. 
766

4.1. Iedzīvotāju skaits (dati uz 31.12.2010.)

4.attēls. Naukšēnu vidējās paaaudzes dejotāji kultūras nama
 25 gadu jubilejas svinībās 2010.gada 18.decembrī

4. Pašvaldības vispārējs raksturojums
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5.attēls. Naukšēnu novada vidusskolas audzēkņi X Latvijas Skolu 
Jaunatnes dziesmu un deju svētku gājienā Rīgā

Iedzīvotāju sastāvs pēc dzimuma

latvieši 2102
krievi 62
ukraiņi 33
baltkrievi 20
 poļi 14
lietuvieši 12
igauņi 7
ungāri 3
čigāni 2
karēlis 1
moldāvs 1
mordvietis 1
zviedrs 1
 neizvēlēta 12

Iedzīvotāju sastāvs pēc vecuma

Iedzīvotāju sastāvs pēc tautības

6
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4.2. Platība un teritoriālais dalījums
Teritorijas platība 280,6 km2

Iedzīvotāju blīvums 8,5 iedz./km2

Novada teritoriālais dalījums Naukšēnu pagasts, Ķoņu pagasts
Administratīvais centrs Naukšēni

Pakalpojumu centri Naukšēni, Ķoņi

● Novadā reģistrētas 215 zemnieku saimniecības, 
SIA, biedrības.
● Lielākā jaukta tipa saimniecība SIA «Naukšēni» ap-
strādā 1420 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 
Nozares: augkopība, lopkopība, augkopības produk-
tu pārstāde, bezalkoholisko dzērienu ražošana. No-
darbināti 80 cilvēki (vasarā 92). Kredītsaistību nav, ir 
peļņa. 
● Novadā ir 45 slaucamu govju ganāmpulki, kopā 

1265 slaucamas govis, vidējais ganāmpulka lielums 
27 govis.
● Vidējais izslaukums no govs 6910 kg gadā, lielākais 
izslaukums no govs 10684 kg gadā.
● 13 bioloģiskās lauksaimniecības saimniecības.
● 5 koksnes pārstrādes uzņēmumi.
● 2 galdniecības.
● 2 tūrisma uzņēmumi.
● 5 veikali.

Novadā vidējās graudaugu ražas t/ha

Vasaras 
rapsis

Ziemas 
rapsis

Griķi MiežiRudzi Ziemas  
kvieši

Vasaras 
kvieši

Auzas

3,8 t

6,5 t

4,15 t
3,5 t

1,7 t

2,6 t

1 t

2,5 t

4.3. Uzņēmējdarbības struktūra

6.attēls. Novada lielākā dārzeņu audzētāja Jāņa Burtnieka (Z/S «Limbas») lauku sēta

Tritikāle Ķimenes

 4,2 t

1,5 t
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5. Novada ģeogrāfiskais un vēsturiskais raksturojums
• Naukšēnu novads atrodas 

pašā Igaunijas pierobežā, novada 
centrs – Naukšēni ir 150 km no Rī-
gas un 46 km no Valmieras. Nova-
da teritoriju šķērso autoceļš «Zie-
meļu stīga», un autoceļš Valmiera-
Rūjiena -Igaunijas robeža-Karksi-
Nuija, ir vairāki 2.kategorijas valsts 
autoceļi. Novads Robežojas ar Rū-
jienas, Valkas un Burtnieku nova-
diem. 

• Novada teritorijai cauri tek Rū-
jas upe, mazākas upes Juldurga, 
Ķire, Acupīte, Gulbene, Pestava – 
robežupe ar Rūjienas novadu.

• Apdzīvotās vietas novadā: 
Naukšēni (790 iedzīvotāji) Mirķi, 
Piksāri, Ērmuižas, Tēcēni, Doles, 
Nurmi, Eriņi, Ķoņi, Dīķeri, Ungu-
riņi.

• Naukšēnu pagasta lielākā daļa 
atrodas Ziemeļvidzemes zemienes 
Burtnieku līdzenumā, pagasta zie-
meļos no Igaunijas iestiepjas Saka-
las augstiene. Pagasta teritorijas 
zemākais punkts – 47,0 mvjl. atro-
das Rūjas ielejā pagasta rietumu 
daļā. Pagasta teritorija atrodas Zie-
meļvidzemes biosfēras rezervātā. 
Visas upes pieder Salacas basei-
nam, lielākās upes ir Rūja, Seda, 
Ķire, Acupīte, Juldurga, Gulbene.

• Ezeri – Pukšezers, Pilicis; Vece-
zers un Žīguru ezers ir praktiski 
aizauguši. Avoti – Rūcošais, Spiģu 
avots Sedas upes smilšakmens 
kraujā, Udzēnu avots. Lielākie pur-
vi – Sarkansalas purvs, Saliņu 
purvs, Stirnas purvs. Derīgie izrak-
teņi – smilts un grants atradnes, 
kūdra.

• Mūsu ēras pirmajos gadsimtos 
Latvijas teritorijā sāka ieplūst un 
virzījās uz ziemeļiem baltu ciltis 
un pirms 13.gs. Rūjas baseina ze-
mes ietilpa Sakalas valsts Ruyenia 

novadā. 1271.gadā Zobenbrāļu or-
deņa bruņinieki kopā ar lībiešiem 
un latgaļiem kaujā pie Vilandes uz-
varēja igauņus un novads nonāca 
zobenbrāļu pakļautībā.

• Pirmās ziņas par Naukšēniem 
ir saistītas ar Naukšēnu muižu un 
attiecas uz Livonijas ordeņa lai-
kiem, kad šo muižu sauca Schwar-
zenbrunn. 16.gs. šis īpašums pie-
derēja Jostam Firstenbergam. Livo-
nijas kara laikā tas tika pilnīgi iz-
postīts un Firstenbergs muižu pār-
cēla uz tam piederošā Naukšēnu 
ciema vietu.

•  Pagasta teritorijā atrodas vietē-
jās nozīmes īpaši aizsargājamā da-
bas teritorija – dendroloģiskais stā-
dījums «Naukšēnu muižas parks» 10 
ha platībā, kurā aug reti sastopami 
koki – korķa koks, Sibīrijas baltegle, 
valriekstu koks, kā arī aizsargājamie 
koki – Eiropas lapegle, sudrabkļava. 
Pagasta teritorijā aug dižkoki – Ķiču 
egle, Dižpriedes Zilajos kalnos, Ted-
iņu dižpriede, divas dižpriedes un 
ozols pie «Jungām», ozols – 301.
kvartālā.

• Naukšēnu pagastā atrodas arī 
tādi kultūras un vēstures pieminekļi 
kā Naukšēnu Kābele – pilskalns, 
Andrecēnu akmens – Velna gulta 
(kulta vieta), Naukšēnu muižas ap-
būve, pils, pulksteņa tornis (siernī-
ca), klēts, muižas parks un Nurmu 
muiža. Pagasts piesaista arī tūristus 
ar daudzveidīgām atpūtas iespējām 
– pieejama aktīvā atpūta pie dabas, 
nakšņošana viesu mājās «Nāras», 
«Udzēni» un Naukšēnu muižā.

• Ķoņu pagastā atrodas daļa no 
viena no lielākiem drumliniem Eiro-
pā un tā augstākais punkts Ķoņu-
kalns 93,7 m virs jūras līmeņa. Ķoņu 
pagasta teritorijā atrodas vairāki 
kultūras pieminekļi: Eriņu muižas 
apbūve, Ķoņu ūdensdzirnavas, Jura-

tas pilskalns, vairāki senkapi, Terne-
jas zirgu pasta stacija u.c. Pagasta 
teritorijā atrodas ievērojami parki – 
Eriņu muižas parks, Dīķeru muižas 
parks, Sinepju māju parks, ir dažādi 
aizsargājamie koki un augi. Galvenie 
derīgie izrakteņi ir smilts un grants. 
Ir vairāki dažāda lieluma zāļu kūd-
ras purvi, kuri netiek izmantoti 
kūdras ieguvei. Daļa no Tīliku purva 
tika sagatavota dzērveņu rūpniecis-
kai audzēšanai, taču neatbilstošās 
augsnes sastāva dēļ zemes īpašnieks 
turpina pētījumus un praktisku dar-
bību purva lietderīgā izmantošanā. 

• Baltijas guberņu pagasta pašval-
dības likumi apstiprināti 1866.gada 
19.februārī, un jau ar oktobri darbī-
bu uzsāka pagastu pašvaldības ies-
tādes. Tika izveidoti Ķoņu un Dīķe-
ru pagasti. Tā kā pagasti bija nelieli, 
tad tie kopīgi uzturēja vienu pagasta 
namu (uzcelts 1881.gadā) un kopēju 
darbvedi. Dīķeru pagasts pievienots 
Ķoņu pagastam 1902.gadā. Pagasta 
pārvaldi realizēja pagasta sapulce, 
vietnieku pulks, pagasta vecākais ar 
palīgiem un pagasta tiesa. Pagasta 
vecākais reizi gadā sasauca sapulci, 
lai ievēlētu amatpersonas: pagasta 
vecāko, viņa palīgus, pagasta viet-
niekus un pagasta tiesu. Pie pagasta 
amatpersonām piederēja arī maga-
zīnas pārstāvis, kuru ievēlēja viet-
nieku pulks. Magazīnu mērķis bija 
radīt labības rezerves pagasta ne-
spējnieku uzturēšanai un aizdevu-
miem neražas gados. Vienīgais algo-
tais darbinieks bija pagasta skrīveris, 
kurš veica pagasta kancelejas darbus 
un pārzināja grāmatvedību, un sa-
gatavoja visus pagasta izsniegtos do-
kumentus un apliecības. Pagasta 
valde izpildīja vietnieka pulka lēmu-
mus, kam vairs nevajadzēja muižas 
apstiprinājuma. Muižas zeme pa-
gasta pašvaldības teritorijā neietilpa 

7.attēls. Naukšēnu muižas kungu māja
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un pašvaldības no muižas 1881.gadā 
pārcēlās uz jaunuzceltu namu pie 
«Vecās skolas».

Kā teritoriāla pašvaldību vienība 
tās mūsdienu nozīmē pagasts tika 
izveidots ar tautu padomes lēmumu 
1918.gadā. 1922.gada izdotajā pagas-
tu likumā var lasīt: «Pagasta pašval-
dība aptver noteiktu lauku apgabalu 
ārpus pilsētām un visus iedzīvotā-
jus, kam šai lauku apgabalā ir dzīves 
vieta». Latvijas Republikā pagasta 
lietas pārzināja pagasta padome, pa-
gasta valde un revīzijas komiteja.

Vēlāk šīs zemes izveidoja par atse-
višķiem ciemiem, bet 1954.gadā at-
kal šos ciemus apvienoja. 1970.gadā 
Ķoņu ciemam pievienoja daļu Rūjie-
nas pilsētas lauku teritorijas no biju-
šā Rūjienas pagasta. 1990.g. pagastu 
atjaunoja. Šobrīd Ķoņu pagasts ir 
Naukšēnu novada sastāvā.

Ķoņu pagasts ir skaists ar saviem 
kultūrvēsturiskiem pieminekļiem un 
dabas objektiem. Daba tur ir salīdzi-
noši cilvēku darbības neskarta un ba-
gāta. Pagasta teritorijā atrodas lielā-
kais Latvijas drumlins – Ķoņu kalns, 

kas ir arī ierakstīts Valsts nozīmes da-
bas mantojumu sarakstā. Ķoņu pa-
gasta teritorija atrodas Ziemeļvidze-
mes biosfēras rezervāta Rūjas ainavu 
aizsardzības zonā. Pagastā atrodas 
vairāki dīķi, vietējās nozīmes aizsar-
gājami vēstures un dabas objekti: 
Eriņu muižas parks, Ķoņu skolas 
parks, Muršu Ķēniņakmens, Kriķu 
dižakmens, kadiķu pļava pie Streidu 
mājām, septiņpadsmit žuburu liepa 
Kalniņos. Teritorijā atrodas daudz 
kūdras un zāļu purvi, meži un pļavas, 
kurās aug arī aizsargājami augi.

5.1. Zemes sadalījums pēc lietošanas nozīmes

Zemes sadalījums pēc lietošanas nozīmes Naukšēnu pagastā

2010.gada rudenī Lat-
vijā  Lauku atbalsta die-
nesta apsekoja  lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi. 
Pēc apsekotājiem datiem 
uz 03.11.2010 Naukšēnu 
novadā ir 10 967 ha lauk-
saimniecībā izmantojamā 
zeme, no kuras 10 253 ir 
kopta, kas kopumā sastā-
da 93 % no kopējās LIZ. 
No lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes neap-
strādātajiem 714 ha aiz-
auguši ir 226 ha, nekopti 
488 ha.

Zemes sadalījums pēc lietošanas nozīmes Naukšēnu novadā
Zemes vienību skaits: 1993 vidējā platība 

14,0 ha
Kopplatība ha 28002,8

Zemes lietošanas veidi ha %
Zemes vienību skaits: 846 vidējā platība 10,4 

ha
Kopplatība 8764,7 100
t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 4328,7 49,4
        meži 3264,0 37,2
        krūmāji 146,7 1,7
        purvi 329,3 3,8
        ūdens objektu zeme 173,5 2,0
        zeme zem ēkām un pagalmiem 130,6 1,5
        zeme zem ceļiem 247,7 2,8
        pārējās zemes 144,2 1,6

Zemes sadalījums pēc lietošanas nozīmes Ķoņu pagastā

Zemes lietošanas veidi ha %
Zemes vienību skaits: 1147 vidējā platība 

16,8 ha
Kopplatība 19238,1 100
t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 6785,8 35,3
        meži 10614,7 55,2
        krūmāji 131,4 0,7
        purvi 465,3 2,4
        ūdens objektu zeme 416,6 2,2
        zeme zem ēkām un pagalmiem 200,0 1,0
        zeme zem ceļiem 293,4 1,5
        pārējās zemes 330,9 1,7
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Mēs vienmēr esam izglītību 
pašvaldībā uzskatījuši par prio-
ritāru virzienu un to pierādījuši 
darbībā. Gan esot Naukšēnu pa-
gastam, gan tagad – Naukšēnu 
novadā. Diemžēl, valstiskā līmenī 
sarūkot atbalstam un finansēju-
mam izglītībai, un, uzliekot rūpes 
par izglītības iestāžu nākotni paš-
valdības pleciem, Naukšēnu nova-
da domes deputātiem 2009.gadā 
nācās lemt par novada vispārējās 
izglītības iestāžu reorganizāciju. 
Tā kā jau savā priekšvēlēšanu 
programmā deputāti solīja saglabāt 
un attīstīt esošās mācību iestādes 
jaunajā novadā, vispārējā krīze 

valstī un izglītības sistēmā tikai 
palīdzēja un veicināja pieņemt 
grūto lēmumu par Ķoņu pamats-
kolas un Naukšēnu vidusskolas 
reorganizāciju un darba organi-
zēšanu citā, kvalitatīvi augstākā 
līmenī, izveidojot Naukšēnu nova-
da vidusskolu ar filiāli Ķoņu 
pagastā. Konkursā par novada vi-
dusskolas direktora vietu uzvarēja 
Ķoņu skolas direktore Aiga Stiere.

Naukšēnos darbojas bērnu rota-
ļu grupa. Izglītības iestādes ir do-
mes priekšsēdētāja padotībā, bet to 
darbības koordināciju, attīstības 
plānošanu novadā veic attiecīgo 
iestāžu vadītāji.

1938.gadā tika pabeigta Naukšē-
nu vidusskolas ēkas celtniecība, 
kas sākotnēji bija Naukšēnu sešu 
klašu pamatskola, tad septiņgadī-
gā, bet ar 1956.gada 1.septembri tā 
pārveidota par Naukšēnu vidus-
skolu. 2009./2010.mācību gadā sko-
lā mācās 247 skolēni. Interešu izglī-
tība tiek realizēta ārpusklases no-
darbībās: korī, tautisko deju pulci-
ņā, pūtēju orķestrī, sporta sekcijās. 
Skolēni darbojas skolas avīzes red-
kolēģijā, skolas parlamentā. Skolā 
iekārtota šautuve.

Naukšēnos atrodas valsts pār-
raudzīta Sociālās korekcijas izglītī-
bas iestāde «Naukšēni».

6.1. Izglītība

8.attēls. Naukšēnu novada vidusskolas ēka Naukšēnos

6. Novada infrastruktūra

10
9.attēls. Naukšēnu novada vidusskolas Ķoņu skolas ēka
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Naukšēnu novada vidusskolā 
2010./2011.mācību gadu uzsāk 283 
skolēni. Skolas ēkā Naukšēnos – sa-
gatavošanas klasē –25, 1. – 4.klasē 
–50, 5. – 9. kl. – 75, 10.– 12. klasē – 
59 skolēni. 

Ķoņos: sagatavošanas klasē – 8, 1. 
– 4.klasē – 22, 5. – 9.kl. – 43 skolēni. 
No Naukšēnu novada skolā mācās 
239 skolēni. No citām pašvaldībām 
44 skolēni.

Skolā īstenotās izglītības prog-

rammas:
• Pirmskolas izglītības program-
ma, 
• Vispārējās pamatizglītības prog-
ramma,
• Speciālā pamatizglītības prog-
ramma izglītojamajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem,
• Speciālās pamatizglītības prog-
ramma izglītojamajiem ar mācīša-
nās traucējumiem.

2010.gadā skola turpina īstenot 
Sorosa fonda – Latvija projektu 

«Naukšēnu novada «Skola vi-
siem»» ESF projektu «Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana 
Naukšēnu vidusskolā», kā arī pie-
dalās ESF projektā «Skolas auglis». 

Šajā gadā skolas 5 māksliniecis-
kās pašdarbības kolektīvi (95 sko-
lēni) piedalījās X Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos. Skolas 
pūtēju orķestris fināla skatē ieguva 
1.vietu C grupā.

11.attēls. Sociālās korekcijas izglītības iestāde «Naukšēni» Naukšēnu muižā

10.attēls. Naukšēnu novada vidusskolas tautas deju kolektīvs



6.2. Sociālā palīdzība un aprūpe
Naukšēnu novada sociālais die-

nests ir pašvaldības iestāde, kura 
nodrošina noteikta veida sociālas 
palīdzības pakalpojumus un so-
ciālas palīdzības sniegšanu Nauk-
šēnu novada iedzīvotājiem. To iz-

veido, reorganizē un likvidē Nauk-
šēnu novada dome.

Sociāla dienesta darbības teri-
torijā ir 2 klientu apkalpošanas vie-
tas: «Pagasta nams» Naukšēnu pa-
gasts un «Celtnieki», Ķoņu pagasts. 
Sociālais dienests darbojas Nauk-

šēnu novada domes pārraudzība 
un to finansē no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. Sociālaā die-
nesta pārraudzībā atrodas Bērnu 
rotaļu grupa.

Sociālās nodrošināšanas pabalsti
Izdevumu nosaukums 2010.gada 

plāns
2010.gada 

izpilde
Izpilde % 
No plāna

Plānotais
2011.gadā

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts nau-
dā 

22680,00 22629,30 99,78 24700,00

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts natū-
rā

900,00 861,90 95,77 300,00

Dzīvokļa pabalsts naudā 3600,00 3600,00 100 4500,00
Dzīvokļa pabalsts natūrā 150,00 150,00 100 300,00
Pabalsts komunāliem maksājumiem 250,00 250,00 100
Pabalsts malkas iegādei 850,00 900,00 105,88
Pabalsti veselības aprūpei naudā 50,00 50,00 100 500,00
Pabalsti veselības aprūpei 50,00 50,00 100 300,00
Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā 1150,00 1150,00 100 1000,00
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģime-
nēm

535,00 535,00 100 500,00

Pabalsti pensionāriem un invalīdiem 700,00 698,66 99,81 600,00
Sociālā palīdzība pensionāriem natūrā 90,00 85,64 95,16
Pabalsti pirmskolas vecuma bērniem 265,00 262,00 98,87 300,00
Sociālā palīdzība pirmskolas vecuma bērniem 150,00 144,50 96,33
Sociālā palīdzība skolas vecuma bērniem 300,00 300,00 100 200,00
Kompensācija par medikamentiem bērniem 130,00 126,90 97,62
Kompensācija par medicīniskiem pakalpoju-
miem

250,00 245,00 98,00

Pārskaitījumi skolēnu brīvai ēdināšanai 6420,00 6416,40 99,94 6500,00
Kopā 38455,30 39700,00

12.attēls. Naukšēnu novada peionāru Ziemassvētku sarīkojums

12



6.3. Naukšēnu kultūras nams
Novadā ir Naukšēnu kultūras 

nams, Ķoņu tautas nams, divas 
bibliotēkas. Naukšēnos darbojas 
akreditēts muzejs – Naukšēnu 
Cilvēkmuzejs. Kultūras iestāžu 
darbība novadā ir decentralizēta. 
Kultūras iestādes savstarpēji saska-
ņo pasākumu plānu.

Kultūras nama ēka Naukšēnos 
uzcelta 1985.gadā, tā platība – 1390 
m2, skatītāju zālē – 460 vietas. 2010.
gadā Naukšēnu kultūras namam 
atzīmējām 25 gadu jubileju.Kul-
tūras nams strādā, lai nodrošinātu 
izpausmes iespējas pašdarbnie-
kiem, un Naukšēnu un apkārtējo 
novadu ļaudis varētu baudīt kul-
tūras pasākumus. Arī Naukšēnu 
novada vidusskola gan pulciņu 
nodarbībām, gan lielākajiem sko-
las pasākumiem izmanto kultūras 
nama telpas.

Naukšēnu kultūras namā darbo-
jas vidējās paaudzes deju kolektīvs, 
līnijdejotāju grupa, sporta deju 
grupa, veselības vingrošanas gru-
pa, audēju pulciņš «Ādama brūtes», 
notiek pērļošanas, knipelēšanas un 
jogas nodarbības. Kultūras nama 

telpās izvietots arī Naukšēnu 
jauniešu iniciatīvas centrs, kurš ik 
pēcpusdienu gaida jauniešus, ra-
dot iespēju viņiem spēlēt galda 
spēles – novusu, galda tenisu, šahu, 
dambreti un daudz aizraujošu 
spēļu dažādām vecuma grupām. 
Tiek rīkoti arī turnīri. Kultūras 
namā darbojas arī novusa spēlētāju 
interešu grupa, trenējoties un 
rīkojot sacensības.

Kultūras namā tiek rīkoti dažādi 
pasākumi dažādām vecuma gru-
pām un interesēm. Pasākumi ir gan 
tradicionāli, gan jaunrades, gan 
vieskoncerti. Starp tradicionālajiem 
pasākumiem var minēt Jaungada 
sagaidīšanu, Komunistiskā terora 
upuru piemiņas pasākumu, Lieldi-
enas, Mātes diena, Līgo svētki, 
Naukšēnu svētki, Lāčplēša diena, 
Latvijas valsts gadadiena, kultūras 
nama jubilejas pasākums. Kultūras 
namam ir arī tradīcija 3 reizes gadā 
aicināt ciemos deju draugus un 
veidot dejotāju koncertus. Kā 
lielākie pasākumi Nākotnē pare-
dzēts saglabāt esošos pašdarbības 
pulciņus un tiem pievienot drama-

tisko kolektīvu un veco ļaužu dejas 
kolektīvu. Tradicionālie pasākumi 
tiks saglabāti. Taču, nenoliedzami, 
tiks domāts par izklaides pasāku-
miem visām vecuma grupām. 2010. 
gads kultūras namā un ienācis ar 
dažādām novitātēm: tika veikta 
daļēja kultūras nama renovācijaun 
upes puses terases un apkārtnes 
labiekārtošana. Kultūras namā iz-
veidota radošā apvienība «Nauk-
šēnu talanti», kur tik radīta iespēja 
dziedāt un pilnveidoties ikvienam 
naukšēnietim Ir izveidojies neliels 
kolektīvs, kas priecē ne vien paš-
māju klausītājus, bet arī viesojas 
kaimiņu novados. Kā jaukākais pa-
sākums šim kolektīvam bija Zie-
massvētku labdarības koncerts, 
kur tika vākti  līdzekļi Naukšēnu 
bērniem ar veselības problēmām. 
Kā lielāko 2010. gada pasākumu 
var minēt Naukšēnu novada svēt-
kus, kas norisinājās 8. dienas pasā-
kumos ietverot visdažādākās 
Naukšēnu novada iestādes.

Naukšēnu kultūras namā 2009. un 2010.gadā notikušie pasākumi
2009.gads 2010.gads

Mēnesis Pasākumu 
skaits

Apmeklējums Pasākuma skaits Apmeklējums

Janvāris 3 340 4 305
Februāris 3 80 3 155
Marts 7 986 7 1010
Aprīlis 4 163 4 385
Maijs 4 298 4 510
Jūnijs 4 850 4 1030
Jūlijs 2 450 Novada svētki Nav uzskaitīti
Augusts 2 140 2 130
Septembris 4 365 2 280
Oktobris 4 385 2 165
Novembris 6 860 1 80
Decembris 6 1250 7 1350
Kopā 49 6167 41 5400

2011. gadā kultūras namā ir iecere veidot dažādus 
jaunus cikla pasākumus – kā dārza svētki un naukšēnu 
erudīta konkursu. Pašdarbībā iecerēts veidot jaunas 

iespējas iedzīvotājiem sevi parādīt teātra mākslā un 
dziedāšanā. Iesāktās tradīcijas pasākumu veidošanā 
un pašdarbībā tiek turpinātas un pilnveidotas.
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6.4. Naukšēnu bibliotēka
Naukšēnu pagasta bibliotēka ir Naukšēnu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, 

kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informācijas apkalpošana.

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo 3 gadu laikā
2008. 2009. 2010. Kopējā dinamika

Kopā 35674 (kopā 
ar remonta 
izmaksām)

10313 8428 – 1885

Pašvaldības budžets 21503 9867 8073 – 1794
Maksas pakalpojumi 12 26 19 – 7
Valsts mērķdotācijas 900 420 336 – 564

Pašvaldības līdzekļi krājuma komplektēšanai
2008. 2009. 2010. Vērtējums 

Iedzīvotāji 1541 1543 1525 – 18
Lietotāji 344 391 407 + 16
Finansējums krājuma komplektēšanai (Ls) 1378 1189 1598 +220
Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu lietotāju (Ls) 4 3 3,9 – 0,1
Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu iedzīvotāju 
pašvaldībā (Ls)

0,90 0,77 1,00 + 0,10

Bibliotēkas izmantošanas dinamika 3 gadu laikā
2008. 2009. 2010. Kopējā dinamika

Lietotāju skaits 344 391 407 + 16
Izsniegums 6900 4449 5492 - 1408
Apmeklējums 2700 3912 4618 + 706

Krājuma attīstības dinamika pēdējo 3 gadu laikā, tās vērtējums

Krājuma apjoms 2008.  2009. 2010.
izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā

Grāmatas --- 240 8091 658 223 7656 182 248 7722
Seriālizdevumi --- 277 952 --- 370 1071 1071 348 348
Elektroniskie un 
audiovizuālie 
dokumenti

--- 3 8 --- 4 12 --- 2 14

Citi dokumenti --- --- 251 37 --- 214 3 --- 211
Kopā --- 520 9051 695 597 8953 1256 598 8295

Bibliotēkas krājumu veido 8295 
vienības (7722 grāmatas). 2010.
gadā norakstītas 1256 vienības (182 
grāmatas, nolietotas). Grāmatu ie-
gādei 2010.gadā no pašvaldības lī-
dzekļiem tērēti Ls 1050, periodikas 
iegādei 2011. gadam – Ls 548 (24 
nosaukumi). 

Vadošie kritēriji fonda veidoša-
nā: mācību un studiju programmu 
apguve, individuālās tālākizglītī-
bas atbalstīšana, dažādas informā-
cijas un uzziņu ieguve, visu vecu-
ma grupu lasītāju lasīšanas atbal-

stīšana, novadpētniecības un kul-
tūras mantojuma apzināšana.

Bezmaksas bibliotēkas pakalpo-
jumi: brīvpieejas krājums, informā-
cijas par krājumu elektroniskajā 
kopkatalogā, elektroniskās datu 
bāzes, www.filmas.lv, periodiskie 
izdevumi, SBA, 13 datorizētas dar-
ba vietas ar interneta pieslēgumu, 
bezvadu internets, izstādes, novad-
pētniecības materiāli (pagasta vēs-
ture hronoloģiskā secībā, bibliotē-
kas vēsture, apzināti 65 novadnie-
ki, Atmodas laika notikumi Nauk-

šēnos, 2005.gadā izveidotā grāmata 
«Pirmais Naukšēnu vidusskolas 
direktors Herberts Vēliņš»).

Maksas pakalpojumi: kopētāja, 
printera un skenera izmantošana.

2010. gadā bibliotēkā iesākts pa-
sākumu cikls «Seno gadu stāsti». 
Cikla mērķis – pagasta vēstures iz-
pēte.

Bibliotēkas materiālais un tehnis-
kais stāvoklis labs. Informācija par 
bibliotēku Naukšēnu novada mā-
jas lapā. Ir izvietotas norādes.
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6.5. Ķoņu bibliotēka
Lai ieinteresētu lasītāju, tiek iz-

liktas grāmatu izstādes par ievē-
rojamiem autoriem – mēneša jubi-
lāriem un sabiedrībā pazīstamiem 
politiskajiem un kultūras darbi-
niekiem vai vēsturiskiem notiku-
miem. Bibliotēkā 2010.gadā noti-
kuši 11 tematiski pasākumi un 14 
izstādes, organizēti gadskārtu pa-
sākumi, atceres pasākums novad-
niekam – dzejniekam Kārlim Kal-
nietim, tikšanās ar 1949.gada 25.
martā uz Sibīriju izsūtītiem cilvē-
kiem. Jūlija mēnesī tikšanās ar Zel-
tīti Kavieri par veselīgu un garšīgu 
ēdienu vasarā ar aukstās zupas 
gatavošanu un garšošanu.

Bibliotēkā ir savākts plašs vēs-
tures materiālu klāsts par Ķoņu 
pagasta vēsturi, ir izpētīta Ķoņu 
pagasta pašvaldības attīstības vēs-
ture no 1870. gada, apzināta Ķoņu 
un Dīķeru muižas vēsture. Apzi-
nāta Ķoņu pamatskolas vēsture, 
ievērojamākie cilvēki pagastā. Sa-
vāktais tiek papildināts ar jauniem 
materiāliem. Šogad Ķoņu pagastā 

viesojas Ķoņu muižas īpašnieka 
Menzenkampfa mazdēls Berns 
Menzenkampfs, kurš pēta savas 
dzimtas ciltskoku – Ķoņu muižas 
vēsture papildinājās ar jauniem 
materiāliem

Šogad sagatavoti un iesniegti 
Vidzemes plānošanas reģionam 2 
projekti, kuri nav apstiprināti un 1 
projekts Bērnu Žūrijai, kas at-
balstīts.

Bibliotēkā tiek organizētas la-
sīšanas stundas mazajiem lasī-
tājiem. Kopīgi ar vecākiem iestu-
dējam uzvedumu «Ziemassvētku 
gaidās». 1.jūnijā notika Bērnu 
starptautiskās aizsardzības dienai 
veltīta bērnu spēļu diena bib-
liotēkā

Kopā ar Ķoņu skolu tiek or-
ganizēti kopēji pasākumi, konkursi 
bibliotēkas lietotājiem «Par Eiropas 
Savienību», par Latvijas vēsturi. 
Lāčplēša dienai un Latvijas gada-
dienai tika veltīta dokumentāla 
izstāde: «Ķonieši vēstures ceļos». 
Bibliotēkā tiek demonstrētas arī 

dokumentālās filmas.
Tradicionāli bibliotēkas pasāku-

mi katru gadu ir: jaunieguvumu 
izstādes, tematiskās izstādes, lat-
visko tradīciju iedzīvināšana – tel-
pu rotāšana un svētku atmosfēras 
radīšana saulgriežu svētkos, 
krustvārdu mīklu minēšanas kon-
kursi, dzejas dienas, mūzikas 
klausīšanas un videofilmu skatī-
šanas pēcpusdienas, iepazīšanās 
pasākums pirmās klases skolēniem, 
diskusijas ar pirmsskolas bērnu 
vecākiem par grāmatiņu lasīšanu 
bērniem, kuri paši vēl neprot lasīt.

Bibliotēkas darba rādītāji
Lietotāju skaits 194
t.sk. bērni un jaunieši līdz 
18 gadiem 

60

Literatūras izsniegums 3680
t.s.grāmatas 3200
Apmeklējumu skaits 3120
t.sk. bērni un jaunieši 1350

6.6. Ķoņu tautas nams

Sarīkojumu 
skaits

Apmeklē-
tāju skaits

Valsts un tradicionālie svētki 13 3 500
Informatīvās un izglītojošās norises 7 180
Amatieru koncerti                                       4 110
Amatieru izrādes                                      2 50
Amatieru  izstādes                                     7 280
Izklaides sarīkojumi 4 150

Lielākie pasākumi: valsts svētku atzī-
mēšana, seno latviešu tradīciju pasāku-
mi: Lieldienas, Jāņi, Miķeļi, Mārtiņi un 
Ziemassvētki. Ķoņu kalna svētki,  Balti-
jas ceļa atceres pasākums, pensionāru 
vakari un citi.

Aktīvās atpūtas un sporta pasākumi: 
sacensības apvidus šķēršļu pārvarēšanā 
Ķoņu kalnā un sporta diena  ziemā un 
augustā.

Regulāri darbojas folkloras kopa «Dzī-
ne» – gadā vairāk nekā  30 koncerti dažā-
dos Latvijas novados un Igaunijā.

Ķoņu tautas nama apmeklējums

13.attēls. Folkloras kopa «Dzīne» tūrisma izstādē «Balttour»
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6.7. Naukšēnu Cilvēkmuzejs
No 2000.gada pagastā darbojas 

pašvaldības muzejs, kurš 2003.
gadā pārdēvēts par Naukšēnu 
Cilvēkmuzeju. 2006.gadā muzejs 
tika akreditēts uz 5 gadiem. 

Sezonas laikā no 1.maija līdz 1.
oktobrim darbojas no plkst.9 līdz 
17 (brīvdiena – svētdiena, pirmdie-
na), pārējā laikā – iepriekš piesako-
ties.

2010.gadā muzeju individuāli un 
grupās apmeklējuši ap 9000 ce-
ļotāji.  Muzejs piedalījās Latvijas 
Piļu un muižu asociācijas rīkotajā 
akcijā «Apceļosim latvijas pilis» un 
ieguva uzvaru nominācijā «Labā-
kais stāstnieks».

Pagasta nama telpās ierīkota mu-
zeja krājumu glabātava un darba 
vieta krājuma speciālistam. Par 200 
vienībām papildināts muzeja krā-
jums un notiek datu ievadīšana 
Nacionālā muzeju krājuma kopka-
taloga veidošanai. Notiek darbs pie 
muzejpedagoģiskās programmas 
izveides un sākts izstrādāt plāns 
muzeja pārvietošanai uz Naukšēnu 
doktorāta 2.stāvu. Notiek tūrisma 
informatīvo materiālu 

sagatavošana un izplatīšana. Tiek 
veikta ekspozīcijas atjaunošana 
atbilstoši izstrādātajai attīstības 
vīzijai. 

Tradicionāli tiek organizēti Va-
sarsvētku koncerti Piksāru baz-
nīcā. Katru gadu pavasarī tiek 
rīkota talka, lai sakoptu baznīcas 

apkārtni Sadarbojoties muzejam 
un sabiedriskajām organizācijām, 
tiek rīkotas radošās darbnīcas un 
Muzeja nakts, kuru 2010.gadā 
apmeklēja vairāk kā 400 interesen-
ti. Regulāri muzejā notiek sa-
rīkojumi un par tradīciju izvērtusies 
Igaunijas valsts svētku atzīmēšana.

14.attēls. Lietuviešu dzīves vakars 2010.gada 2.decembrī Naukšēnu 
muižā. 

6.8. Naukšēnu novada pašvaldības policija

2007.gads 2008.gads 2009.gads 2010.gads
1. Reģistrētie notikumi un 
informācijas

412 313 385 404

1.1 Likumpārkāpumi 188 177 123 214
1.2 Dzērumā izdarīti pārkāpumi 100 60 37 58
1.3 Savstarpēji skandāli 37 56 36 53
1.4 Nepilngadīgie likumpārkāpēji 75 36 36 96
1.5 Cita informācija 191 137 124 170
2.Sastādīti administratīvie 
protokoli

46 16 9 65

3. Noziegumi nav datu 32 15 22
4. Notiesātas personas nav datu 5 7 2
5. Uzlikti naudas sodi (latos) 362 50 83 114
6. Policijas palīgu reidi 70 40 50 43
7. Policijas palīgu nostrādātās 
stundas

337 257 250 350

Pārskats par pašvaldības policijas darbu

6.9. Naukšēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa

Naukšēnu pagasts

2008. 2009.
Laulības 4 6
Dzimšana 10 10
Miršana 18 21

Ķoņu pagasts

2008 2009.
Laulības 1 1
Dzimšana 11 3
Miršana 15 8

2010.
Laulības 4
Dzimšana 24
Miršana 22

Naukšēnu novadā
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6.10. Naukšēnu novada bāriņtiesa
Naukšēnu novada bāriņtiesa 

ir Naukšēnu novada pašvaldības 
izveidota aizbildnības un aizgād-
nības iestāde. Naukšēnu novada 
bāriņtiesa sastāv no bāriņtiesas 
priekšsēdētājas un 3 bāriņtiesas lo-
cekļiem. 

Atbilstoši Bāriņtiesu likumam, 
bāriņtiesas galvenā un pamatfunk-
cija ir nodrošināt bērna vai citas 
rīcībnespējīgas personas tiesību un 
mantisko interešu aizsardzību. 

Tas nozīmē, ka aizstāv bērna 
personiskās intereses attiecībās ar 
vecākiem, aizbildņiem un citām 
personām. Šajā sakarā 2010.gadā 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vienper-
soniski ir pieņēmusi 1 lēmumu par 
bērna aprūpes tiesību atņemšanu 
mātei, kas tika atjaunotas, jo māte 
novērsa tos apstākļus, kas bija par 
iemeslu aprūpes tiesību atņemša-
nai.

Pavisam 2010.gadā bāriņtiesas 
pārraudzībā bija 5 aizbildnības 

lietas par aizbildnībā esošiem 6 
bērniem, no kuriem 3 bērnu aiz-
bildnības dibinātas citās pašvaldī-
bās. Tajā pašā laikā citu pašvaldību 
bāriņtiesu pārraudzībai nodota 1 
Naukšēnu bērna aizbildnības lieta. 

Bērna mantisko interešu aizsar-
dzības nolūkā tika pārraudzītas 4 
lietas par bērnu mantisko interešu 
nodrošināšanu. Tika pieņemts 1 lē-
mums par bērna mantisko interešu 
aizsardzību.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 
prasībām par darbu ar riska ģi-
menēm, kas šo uzdevumu deleģē 
pašvaldības sociālajam dienestam, 
informācija sociālajam dienestam 
turpmākam darbam sniegta par 8 
ģimenēm, kurās ir 17 bērni.

2010.gadā notikušas pavisam 7 
bāriņtiesas sēdes. Pieņemti arī 8 
lēmumi.

Bāriņtiesa, nodrošinot sadarbību 
ar citām bāriņtiesām un institūci-
jām bērnu tiesību un interešu aiz-

stāvībā, nosūtījusi 53 vēstules un 
izskatījusi 17 iesniegumus. 

Kā papildus uzdevumu, bāriņ-
tiesa Civillikumā paredzētajos 
gadījumos sniedz palīdzību man-
tojuma lietu kārtošanā, gādā par 
mantojuma apsardzību, kā arī iz-
dara apliecinājumus un pilda citus 
Bāriņtiesu likumā noteiktos uzde-
vumus. 

Bāriņtiesa mantojuma lietu kār-
tošanas un aizsardzības nolūkā ir 
pārraudzījusi 3 mantojuma aizgād-
ņu lietas. Pieņemti 2 lēmumi par 
mantojuma aizgādnības izbeigša-
nos, sakarā ar mantojumu tiesību 
stāšanos spēkā.

Dažāda vaida apliecinājumi pa-
visam 2010.gadā veikti 158 reizes.

Savu zināšanu un profesionalitā-
tes līmeņa celšanas nolūkā, bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja 2010.gadā ir 
apmeklējusi 1 izglītojošu Labklājī-
bas ministrijas organizētu seminā-
ru.

6.11. Komunālā saimniecība un pašvaldības autoceļi

6.12. Būvniecības tiesiskuma nodrošināšana

6.13. Atkritumu apsaimniekošana

6.14. Nevalstiskais sektors

6.15. Pārējā infrastruktūra

Novada pašvaldībai piederošie dzīvokļi ir ļoti da-
žādā stāvoklī. Novada dome, iespēju robežās, sniedz 
atbalstu maznodrošinātiem iedzīvotājiem dzīvokļu 
jautājuma risināšanā.

Komunālos pakalpojumus un teritorijas labiekārto-
šanas darbus novadā nodrošina komunālās saimnie-
cības nodaļa, par pakalpojumu nodrošināšanu atbil-
dīgs ir komunālās saimniecības nodaļas vadītājs. 

Pašvaldības ceļu un laukumu rekonstruēšanu un 
uzturēšanu nodrošina novada komunālās saimnie-
cības nodaļa, bet daļu pakalpojumu – uzņēmumi uz 
līguma pamata.

Pašvaldību ceļu stāvoklis ir ļoti atšķirīgs. Dažu ceļu 
kvalitāte ir apmierinoša, bet vairāki ceļu posmi prasa 
nekavējošu remontu. 

Novadā ir nodrošināta centra ielu un laukumu ap-
gaismošana. 
• Naukšēnu novada ielas un ceļi kopā – 129,76 km
• Naukšēnu pagasta ielas un ceļi kopā – 88,91 km.
• Ķoņu pagasta ielasun ceļi kopā – 40,85 km.

Ceļu brauktuvju attīrīšana no 
sniega

19 004 Ls

Grants ceļu planēšana 5964,05 Ls
Autoceļu kaisīšana ar pretslīdes 
materiālu

613,85 Ls

Ceļazīmju uzstādīšana, 
brauktuves apzīmējumi

241,24 Ls

Ceļmalu appļaušana 1085,67 Ls
Asfalta bedrīšu remonts 1381,19 Ls
Grants ceļu remonts 4072,18 Ls

2010.gadā tika pabeigti būvprojekti «Satiksmes 
drošības uzlabojumi pie Naukšēnu vidusskolas un 
Naukšēnu apvedceļā» un «Autoceļa Mūļas – Ķipi 
– Naukšēni  rekonstrukcija» ar šādām kopējām 
izmaksām.
• Satiksmes drošības uzlabojumi: 42 087 Ls.
• Autoceļa Mūļas –Ķipi –Naukšēni rekonstrukcija: 
163 249 Ls.

Novada teritorijā nav kapsētas, tiek izmantotas 2 kapsētas Rūjienā, novads līdzfinansē to uzturēšanu.

Novadā izveidotas un dar-
bojas nevalstiskās organizācijas: 
pensionāru organizācija «Sarma», 

jauniešu sabiedriskā organizācija 
«Lauvēni», mednieku makšķer-
nieku klubs «Naukšēni», brīvprā-
tīgo ugunsdzēsēju kopa, biedrība 

«Ķoņu kalna dzīves skola», Māks-
linieku un amatnieku biedrība 
«Reālā Aptieka».

Atkritumu apsaimniekošanu nodrošina «Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija» No-
vada teritorijā ir rekultivēta atkritumu izgāztuve Naukšēnu pagasta «Aizpurvos».

Būvvaldes funkcijas deleģētas Kocēnu novada būvvaldei.
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7. Veiktie un plānotie pasākumi 
teritorijas attīstības plāna īstenošanā

7.1. Privātās investīcijas pašvaldības administratīvajā teritorijā
Dati par privātajām investīcijām pārskata periodā nav apkopoti.

7.2. Iedzīvotāju  un juridisko personu līdzdalība teritorijas attīstības program-
mas un teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā

Pašvaldības teritorijas attīstības programmas un teritoriālā plānojuma apspriešana pārskata periodā nav 
notikusi.

9. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos
Naukšēnu novada pašvaldībai 

ir sadarbības partneri Igaunijā, 
Helmes pašvaldībā, ar ko noslēgts 
sadraudzības līgums. Notiek regu-
lāra sadarbība gan projektos, pie-
mēram, «Still active» (kopīgas ap-

mācības, datorprasmju apguve, iz-
veidots virtuālais forums), gan 
kultūras pasākumos, novada svēt-
kos. 

Perspektīvā tiek plānota sadarbī-
bas veidošana ar pašvaldību Somi-

jā, kuras pārstāvji viesosies Nauk-
šēnos 2011.gada vasarā. Iecerēts 
sagatavot projektu programmā 
«Europe for Citizens» un meklēt 
arī citas sadraudzības pašvaldī-
bas..

11. Pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
• Pašvaldības pakalpojumu no-

drošināšanas vietas: administratī-
vais centrs Naukšēni un Ķoņu pa-
gasta pārvalde.

• Novada pašvaldības darbībā 
tiek pārņemta un izmantota jau 

esošo labāko novada pašvaldību 
pieredze.

• Tiek nodrošināta efektīva, mūs-
dienīga pašvaldības pārvalde un 
tajā tiek ievēroti labas pārvaldības 
principi. 

• Novadā notiek pašvaldības 

darbinieku kvalifikācijas, profesio-
nalitātes paaugstināšana. 

• Tiek turpināta un paplašināta 
sadarbība ar citām pašvaldībām ār-
pus novada, turpinās un tiek vei-
dota no jauna sadarbība ar ārzemju 
pašvaldībām.

8. Līdzdalības biržās kotētu un 
nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā

Pēc SIA «Ziemeļvidzemes at-
kritumu apsaimniekošanas organi-
zācija», reģ.Nr. 44103015509 infor-
mācijas, Naukšēnu novada pašval-
dībai pieder 9501 kapitāla daļa 
katra 1 LVL vērtībā, kas veido 
0,76% no kopējā sabiedrības pa-
matkapitāla.

SIA «Rūjienas TV», reģ.Nr. 
44103003425. Naukšēnu pagasta 

padomei pieder 43 pamatkapitāla 
daļas un Ķoņu pagasta padomei 18 
pamatkapitāla daļas, katra 25 LVL 
vērtībā no SIA «Ŗūjienas TV» pa-
matkapitāla. Sakarā ar neefektīvo 
komercsabiedrības Jau vairākus 
gadus bijušās pagasta padomēs 
tika risināts jautājums par vēlmi at-
savināt sev piederošās SIA «Rūjie-
nas TV» kapitāla daļas. SIA «Rūjie-
nas TV» valde līdz šim nav infor-

mējusi par izmaiņām. 
AS «Valmieras piens» kapitāla 

daļas Naukšēnu novada pašvaldī-
bai ir kā Ķoņu pagasta padomes 
saistību pārņēmējai pēc teritoriālās 
reformas.

2009.gada 7.oktobrī Valmieras 
rajona padome nodod Naukšēnu 
novada pašvaldībai īpašumā bez 
atlīdzības SIA «VTU Valmiera»  41 
471 kapitāla daļas (4,04%).

10. Pasākumi iedzīvotāju informēšanai 
par pašvaldības darbību

Novada iedzīvotāji par norisēm 
pašvaldībā un novadā kopš 2009.
gada augusta tiek informēti ar ik-
mēneša bezmaksas pašvaldības in-
formatīvā izdevuma «Naukšēnu 
Cilvēkvēstis» palīdzību. Izdevums 
iznāk mēneša pēdējā piektdienā 4 
– 12 A3 lappušu formātā. Izdevu-
mu gatavo pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciālists Arnis Ozoliņš, 
1000 – 1200 eksemplāru apjomā ie-
spiež Rīgā tipogrāfijā «Zelta Ru-
dens» un izplata Naukšēnu un 
Ķoņu pagastos. Tas saņemams arī 
veikalos pašvaldības teritorijā, vie-
su namā «Ķoņu dzirnavas» un at-

pūtas centrā «Nāras», pašvaldībā 
un Ķoņu pagasta pārvaldē un bib-
liotēkās. Tika izdots speciāls nu-
murs igauņu valodā 2010.gada feb-
ruārī, ko izplatīja izstādē Naukšē-
nu novada dienās Igaunijā. Aktuā-
lākā informācija tiek ievietota arī 
laikrakstā «Rūjienas Vēstnesis» un 
Naukšēnu novada pielikumu 2 rei-
zes mēnesī veido laikraksts «Lies-
ma». 

Pēc domes sēdēm ar pieņemta-
jiem lēmumiem var iepazīties no-
vada mājas lapā www. naukseni.
lv, kur atbilstoši MK noteikumiem 
tiek izvietota visa aktuālākā infor-

mācija. Lapas informācija tiek at-
jaunota vidēji reizi nedēļā. Par no-
vadā notiekošo informācija  tiek 
ievietota portālos www. vietas.lv 
un www.notikumi.lv, portālā 
www.valmiera24.lv. Katru nedēļu 
tiek izsūtīta vidēji 40 interesentiem 
novada ziņu vēstkopa.

Ziņojumi un afišas tiek izvietotas 
5 informācijas stendos mazciemos, 
uz afišu staba pie kultūras nama 
un ciemata centrā lielajā informāci-
jas stendā. Par svarīgākajiem pasā-
kumiem Naukšēnu centra iedzīvo-
tāji tiek informēti tieši, informācijas 
lapiņas saņemot pastkastītēs.
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12. Īstenotie un 2011.gadā plānotie
projekti ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu 
Naukšēnu novada pašvaldībā 2010.gadā apstipri-

nāti un uzsākti īstenot šādi projekti: 
• Naukšēnu Kultūras nama un Cilvēkmuzeja re-

konstrukcijas un apkārtnes labiekārtošana, ELFLA fi-
nansējums 111 549 LVL.

• «Joprojām aktīvs», Igaunijas – Latvijas Pārrobežu 
sadarbības programma, 31 023 EUR.

• Apkārtnes labiekārtošana pie Naukšēnu novada 
sporta halles, ELFLA, 2010. – 2011., finansējums 34 686 
LVL.

• Naukšēnu novada sociālās mājas «Aldari» siltum-
noturības uzlabošanas pasākumi, ERAF finansējums 
23 924 LVL.

• Speciālistu piesaiste Naukšēnu novada adminis-

tratīvās kapacitātes paaugstināšanai, ESF finansējums 
18 500 LVL.

Kopā no ES fondiem piesaistītais finasējums 2010.
gadā: 210 437 LVL.

Nākošajā pārskata periodā plānots sagatavot un ie-
sniegt projektu:

• Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu 
ciema Ūdenssaimniecības attīstība, ERAF, plānotais 
finansējums 190 000 LVL.

• Izstrādāt Naukšēnu novada attīstības programmu 
un Teritorijas plānojumu.

• Ir izstrādāts projekts «Atbalsta pasākumi jauniešu 
sociālās atstumtības mazināšanai Naukšēnu novada 
vidusskolā, Amatas pamatskolā un Līvu pamatskolā» 
ESF 147 000 LVL, atrodas vērtēšanā.

15.attēls. Igaunijas – Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 
projekta «Joprojām aktīvs» dalībnieku tikšanās Tāgaperē, Igaunijā.

16.attēls. Pašvaldības informatīvais izdevums «Naukšēnu Cilvēkvēstis» 
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13. Pašvaldības budžets
13.1. Pamatbudžeta izpilde

Naukšēnu novada pašvaldības 
2010.gada plāns pamatbudžetam 
un speciālajam budžetam  tika ap-
stiprināts domes sēdē 2010.gada 
27.janvārī, protokols Nr.1, 7§, Sais-
tošie noteikumi Nr.3 «Naukšēnu 
novada pašvaldības budžets 2010.

gadam».
Pēdējie grozījumi veikti 2010.ga-

da 17.decembra sēdē (Saistošie 
noteikumi Nr.16, prot.Nr.18, 1§). 
Izmaiņas budžetā tika veiktas sa-
karā ar:
• papildus naudas līdzekļu pie-

saisti;
• papildus līdzekļu piešķiršanu 
izglītības iestāžu darbības nodro-
šināšanai;
• nepieciešamību precizēt izdevu-
mu sadalījumu pēc ekonomiskās 
klasifikācijas kodiem.

Pamatbudžeta ieņēmumi 

Ieņēmumu veids 2009.gada 
izpilde

2010.gada 
izpilde

Salīdzinot 
2010./2009.gadu 

+; –

2011.gada 
plāns

Ieņēmumi kopā 1 124 310 1 273 495 149 185 1 143 793

Nodokļu  ieņēmumi 403 800 490 847 87 047 485 859
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 354 567 405 451 50 884 413 819
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 45 135 59 834 14 699 62 361
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 4 098 25 562 21 464 5 158
Nenodokļu ieņēmumi 21 816 20 175 – 1 641 4 150
Ieņēmumi no uzņēmejdarbības 916 381 – 535 200
Valsts un pašvaldības nodevas 741 801 60 650
Naudas sodi un sankcijas 1 535 2 036 501 1 600
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 16 802 13 371 – 3 431 0
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 
pārdošanas un iznomāšanas 

1 822 3 586 1 764 1 700

Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 124 110 111 560 – 12 550 122 940

Maksa par izglītības pakalpojumiem 1 881 1 413 – 468 1 200
Kancelejas pakalpojumi 61 45 – 16 50
Ieņēmumi par nomu un īri 6 950 8 656 1706 6 000
Ieņēmumi par biļešu realizāciju 966 1 875 909 3 000
Dzīvokļu un komunālie pakalpojumi 67 989 73 772 5783 90 890
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 45 594 24 926 – 20668 21 400
Citi maksas pakalpojumi 669 873 204 400
Transferti 574 584 650 913 76 329 530 844
Valsts budžeta transferti 262 905 624 932 362 027 505 844
    • Dotācijas pašvaldības budžetam 11 618 19 468 7 850 2 200
    • Mērķdotācijas pašvaldības budžetam 55 937 243 017 187 080 228 009
    • Ieņēmumi no PFIF 103 782 227 942 103 782 186 389
    • Pārējie valsts budžeta iestāžu transferti 26 407 38 813 162 722 27 658
   • Ieņēmumi par ES struktūrfondu 
projektiem

52 379 95 692 43 313 61 588

Pašvaldību budžetu transferti 311 679 25 981 – 285 698 25 000
   • Ieņēmum no vienas pašvaldības cita
    budžeta veida

3 321 0 – 3 321 0

    • Norēķini ar pašvaldību budžetiem 28 150 25 981 – 2 169 25 000
    • Ieņēmumi no rajona padomes 280 208 0 – 280 208 0

Naukšēnu novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumi 2010.ga-
dā salīdzinot ar 2009.gadu palieli-
nājušies par 13,27 % vai 149 185 
LVL.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ie-
ņēmumi palielinājušies par 50 884 
LVL un nekustamā īpašuma no-
dokļa maksājumi palielinājušies 

par 36 163 LVL. 2010.gadā atjauno-
ja nekustamā īpašuma nodokli par 
būvēm, mūsu novadu šķērso gāzes 
vads Tallina – Vireši.

Nenodokļu ieņēmumi ir samazi-
nājušies kopsummā par 1641 LVL. 
Ieņēmumu procenti par kontu atli-
kumiem un depozītu noguldīju-
miem ir samazinājušies  par  535 
LVL. Tāpat samazinājušās arī pārē-

jie nenodokļu maksājumi.
Ieņēmumi no maksas pakalpoju-

miem ir samazinājušies par 12 550 
LVL, jo samazinoties skolēnu skai-
tam, mazāk tiek iemaksāts par ēdi-
nāšanu, un daudziem skolēniem ir 
piešķirtas brīvpusdienas. Mazāki 
ir arī ieņēmumi par nometņu orga-
nizēšanu.
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Transferta pārskaitījumi. 2010.
gadā par 76 329LVL ir palielināju-
šies. Saņemts vairāk arī no pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas fonda. 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vai-
rāk ir saņemts arī līdzfinansējums 
par Eiropas Savienības struktūr-
fondu projektu realizāciju. Ar Eiro-
pas Savienības struktūrfondu pro-
jektu līdzfinansējuma daļu 3474 
LVL ir dzēsts aizņēmums projekta 

«Satiksmes drošības uzlabojumi 
pie Naukšēnu vidusskolas un 
Naukšēnu apvedceļā» realizācijai 
un par 100 324 LVL atmaksāts aiz-
ņēmums projektam «Koplietoša-
nas autoceļa Mūļas-Ķipi-Naukšēni 
rekonstrukcija». Ar naudā nesa-
ņemto vienreizējās dotācijas, infra-
struktūras uzlabošanai sakarā ar 
teritoriālo reformu, daļu 128 415 
LVL apmērā ir dzēsts aizņēmums 
Naukšēnu centra siltumapgādes 

sistēmas rekonstrukcijai, «Dokto-
rāta» ēkas jumta remontam un 
Naukšēnu vidusskolas fasādes re-
montam.

No kopējiem ieņēmumiem no-
dokļu maksājumi sastāda 38,5%, 
un nenodokļu ieņēmumi un mak-
sas pakalpojumi 10,3%, bet valsts 
budžeta transferti, norēķini ar ci-
tām pašvaldībām par izglītības ies-
tāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 
sastāda 51,1%.

Pamatbudžeta izdevumi

Struktūrvienība 2009.gada iz-
pilde

2010.gada 
izpilde

Salīdzinot 
2010./2009. 
gadu +; –

2011.gada 
plāns

Vispārējie valdības dienesti 166 052 168 733 2 681 290 102
Sabiedriskā kārtība un drošība 20 108 10 860 – 9 248 12 504
Ekonomiskā darbība 229 335 277 709 48 374 185 326
Vides aizsardzība 21 090 34 444 13 354 31 838
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 42 029 51 050 9 021 76 374
Veselība 987 740 – 247 3 295
Atpūta, kultūra, reliģija 60 022 107 668 47 646 167 824
Izglītība 591 883 570 506 – 21 377 447 215
Sociālā aizsardzība 55 688 136 642 80 954 114 891
Izdevumi kopā 1 187 194 1 358 352 171 158 1 329 369
Atalgojums 555 917 445 733 – 110 184 453 195
Darba devēja sociālās iemaksas un pabalsti 143 519 116 555 – 26 964 109 383
Komandējumi 920 2 526 1 606 2 320
Pakalpojumi 140 238 145 389 5 151 231 491
Krājumi ,materiāli, energoresursi, inventārs 110 657 150 448 39 791 155 440
Periodiskie izdevumi 1 169 1 503 334 1 900
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 4 538 6 600 2 062 6120
Procentu izdevumi 20 832 7994 – 12 838 7 840
Subsīdijas un dotācijas 400 600 200 0
Sociālie pabalsti 27 913 90 688 62 775 69 310
Uzturēšanas izdevumu transferti 43 737 42 631 – 1 106 42 245
Pamatkapitāla veidošana 137 354 347 685 210 331 250 125

Pamatbudžeta izdevumi % no kopējiem izdevumiem

Struktūrvienība 2009.gada 
izpilde

2010.gada izpilde Salīdzinot 
2010./2009.gadu +;-

Vispārējie valdības dienesti 13,98 12,42 – 1.56
Sabiedriskā kārtība un drošība 1,69 0,80 – 0,89
Ekonomiskā darbība 19,32 20,44 1,12
Vides aizsardzība 1,78 2,54 0,76
Pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

3,54 3,76 0,22

Veselība 0,08 0,06 – 0,02
Atpūta, kultūra, reliģija 5,06 7,92 2,86
Izglītība 49,86 42,00 – 7,86

Sociālā aizsardzība 4,69 10,06 5,37
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Analizējot pašvaldības budžeta 
izdevumu daļu, redzams, ka izde-
vumu daļa, salīdzinot ar iepriekšē-
jo periodu, ir palielinājusies par 
14,4% vai 171 158 LVL.

Sakarā ar darba algas samazinā-
šanos 2010.gadā ir samazinājies at-
algojums un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas visās struktūrvienībās.

2010.gadā palielinājušies izdevu-
mi par pakalpojumiem, materiā-
liem, energoresursiem un krāju-
miem, jo palielinājās energoresur-
su cenas un līdz ar to arī pakalpo-

jumu cenas. Tika veikti arī dzīvok-
ļu, ūdenssaimniecības un kanalizā-
cijas sistēmu  tīklu remonti.

2010.gadā pieauguši izdevumi 
sociāliem pabalstiem. Līdz ar grie-
zes situāciju valstī un lielo bezdar-
bu ir palielinājies maznodrošināto 
ģimeņu skaits, kuriem tiek maksāts 
garantētā iztikas minimuma pa-
balsts un dzīvokļa pabalsti, maksā-
tas skolēniem brīvpusdienas. 2010.
gadā turpinājās ari valsts nodarbi-
nātības dienesta projekts ar bez-
darbniekiem – stipendiātiem.

Pamatkapitāla veidošanas iz-

maksu palielinājumu veido Nauk-
šēnu novada vidusskolas internāta 
remonta, dabaszinību kabinetu re-
montu, administrācijas ēkas kori-
dora remonta, Ķoņu pagasta admi-
nistrācijas ēkas jumta nomaiņas, 
kultūras nama rekonstrukcijas un 
iekšpagalma izbūves izmaksas. 163 
382 LVL apmērā tika realizēts kop-
lietošanas autoceļa  Mūļas –Ķipi—
Naukšēni, piebraucamā ceļa un 
Eriņu ciemata ielas rekonstrukcija. 
Lielākai daļai no šiem projektiem ir 
Eiropas Savienības fondu līdzfi-
nansējums.

Pamatbudžeta kopējos izdevumu sadalījums % pēc ekonomiskām kategorijām

Izdevumu kategorija 2009.gada 
izpilde

2010.gada 
izpilde

Salīdzinot 
2010./2009.gadu 

+;-
Atalgojums 46,83 32,81 – 14,02
Darba devēja sociālās iemaksas un pabalsti 12,08 8,58 - 3,5
Komandējumi 0,08 0,19 0,11
Pakalpojumi 11,81 10,70 – 1,11
Krājumi,materiāli,energoresursi,inventārs 9,32 11,08 1,76
Periodiskie izdevumi 0,10 0,11 0,01
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 0,38 0,48 0,10
Procentu izdevumi 1,75 0,59 – 1,16
Subsīdijas un dotācijas, sociālie pabalsti 2,38 6,72 4,34
Uzturēšanas izdevumu transferti 3,68 3,14 – 0,54
Pamatkapitāla veidošana 11,57 25,60 14,03

13.2. Speciāla budžeta izpilde
Speciālā budžeta ieņēmumi 

Ieņēmumu veids 2009.gada 
izpilde

2010.gada 
izpilde

Salīdzinot 
2010./2009. 
gadu +; –

2011.gada 
plāns

Privatizācijas fonds 0 0 0 0
Autoceļu fonds 37880 29041 – 8839 29041
Dabas resursu nodoklis 1530 2240 710 2200
Pārējie 67 12 – 55 0

Kopā: 39477 31293 – 8184 31241

Speciāla budžeta izdevumi

Ieņēmumu veids 2009.gada 
izpilde

2010.gada 
izpilde

Salīdzinot 
2010./2009. 

gadu +;-

2011.gada 
plāns

Privatizācijas fonds 324 0 -324 0
Autoceļu fonds 44560 33196 -11364 30 491
Dabas resursu nodoklis 1790 2247 457 9673
Pārējie 677 14 -663 0

Kopā: 47351 35457 -11894 40164

Pārskata gadā ir samazinājies 
finansējums ceļu fondam par 8839 
LVL, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 
Dabas resursu nodoklis palielinā-
jies par 710 LVL.

Speciālā budžeta līdzekļi pašval-
dībā tiek izlietoti paredzētajiem 
mērķiem. Autoceļa fonda līdzekļus 
izlietojam ceļa seguma atjaunoša-
nai, ceļa seguma attīrīšanai no snie-
ga un kaisīšanai ar smiltīm, ceļa 

grāvmalu appļaušanai, krūmu ap-
augumu noņemšanai. Ceļu uzskai-
te ir sakārtota un veikta to inventa-
rizācija, novērtēšana.

Naudas līdzekļu atlikums 2010.
gada beigās 8923 LVL.
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13.3. Speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) izpilde
Speciāla budžeta ieņēmumi (ziedojumi un dāvinājumi)

Ziedojumu un dāvinājumu veids 2009.gada izpilde 2010.gada izpilde
Salīdzinot 

2010./2009.gadu 
+; -

Ziedojumi  atpūtai un kultūrai 350 0 – 350
Ziedojumi izglītībai 50 70 20
Ziedojumi ugunsdzēsības dienestam 28 35 + 7
Ziedojums sociālai palīdzībai 0 124 124

Kopā : 428 229 – 199

Speciāla budžeta izdevumi (ziedojumi un dāvinājumi)

Ziedojumu un dāvinājumu veids 2009.gada izpilde 2010.gada izpilde
Salīdzinot 

2009./2008.gadu 
+;-

Ziedojumi atpūtai un kultūrai 350 0 – 350
Ziedojumi izglītībai 51 70 19
Ziedojumi ugunsdzēsības dienestam 41 35 – 6
Ziedojums sociālai palīdzībai 0 0 0

Kopā : 442 106 – 336

Pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtības

2010.gadā ziedojumi un dāvinā-
jumi saņemti un izlietoti paredzē-
tajiem mērķiem.

2010.gadā no saņemtiem ziedo-
jumiem 35 LVL izlietoti ugunsne-
laimes novēršanai. Katru gadu 

50LVL ziedojumu ieskaita LKS 
«Akrona», labāko svešvalodu zino-
šo skolēnu apbalvošanai.

13.4. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

2010.gads 2009.gads
Dzīvojamo ēku vērtība 10 218 8 117
Nedzīvojamo ēku vērtība 446 568 379 522
Pārējas ēkas un būves 2 161 711 2 198 942
Zemes vērtība 250 225 1 42 741
KOPĀ 2 787 344 2 729 322

Naukšēnu  novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem (latos)

13.5. Pašvaldības aizņēmumi

Pārskata gads Aizņēmumu 
parāda summa 

uz 1.janvāri

Pārskata 
gadā 

saņemtie 
aizņēmumi

Pārskata 
gadā 

atmaksāti 
aizņēmumi

Pārskata 
gadā citas 
izmaiņas  

Aizņēmumu 
parāda 

summa uz  
31.decembri

2009.gads 481 376 46 504 – 22 172 – 281 972 223 736
2010.gads 223 736 169 735 – 30 191 – 232 213 131 067
Salīdzinot 2010./2009.gadu +;- – 257 640 123 231   8 019   – 49 759 – 92 669

Naukšēnu novada saistību apjoms 2010.gadā un turpmākajos gados, latos

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. un 
turpmākajos 

gados
Saistību apmērs 38 254 38 066 50 317 46 939 34 348 28 669 34 150
Saistību apjoms % no 
pamatbudžeta ieņēmumiem

3.60 4.16 5.49 5.13 3.75 3.13



Naukšēnu novada pašvaldībā saņemtie kredīti no 2009.gada

Datums Mērķis Summa, LVL Atmaksas 
termiņš

24 09.2009. Naukšēnu centra siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija

30 009 20.09.2019.

10.11.2009. ERAF projekts «Satiksmes drošības uzlabojumi pie 
Naukšēnu vidusskolas un Naukšēnu  apvedceļā»

16 495 20.10.2012.

05.05.2010. Pašvaldibas koplietošanas autoceļa Mūļas-Ķipi- 
Naukšēni rekonstrukcija

163 299 20.03.2020.

20.11.2010. Naukšēnu kultūras nama telpu rekonstrukcija 26 456 20.11.2013.
01.02.2011. Naukšēnu Cilvekmuzeja telpu rekonstrukcija un 

apkārtnes labiekārtošana
84 827 20.11.2016.

02.05.2011. Apkārtnes labiekārtosana pie Naukšēnu novada 
sporta halles

35 850 20.10.2015.

Mērķis Realizācijas laiks un 
vieta

Projekta
plānotā
summa 

LVL

Realizētā summa
LVL

ERAF projekts «Satiksmes drošības uzlabojumi 
pie Naukšēnu vidusskolas un Naukšēnu  ap-
vedceļā»

2009.gads
Naukšēnu pagasts

106 167 45 762 LVL ERAF 
4724 LVL pašvaldības

ELFLA projects «Pašvaldības koplietošanas 
autoceļa Mūļas-Ķipi-Naukšēni no 0,00 līdz 
1,3 km, piebraucamā ceļa ciematam no 
0,00 lidz 0,064 km un ciemata ielas 0,84 km 
rekonstrukcija»

2009. – 2010.gads
Ķoņu pagasts

163 382 120 388 LVL ELFLA 
finansējums
42 994 LVL 
pašvaldības 

līdzfinansējums
Transportcisternu pievesto notekūdeņu pie-
ņemšanas tvertnes izbūve attīrīšanas iekārtas 
vajadzībām

2009. – 2010.gads
Naukšēnu pagsts

20 974 20 000 LVL no Vides 
investīciju fonda

974 LVL pašvaldības
ERAF projekts «Kvalitatīvai dabaszinātņu 
apguvei atbilstošas materiālās bāzes no-
drošināšana Naukšēnu vidusskolā»

2009. – 2010.gads
Naukšēnu novada vidus-

skola

98 637 83 841 LVL ERAF
4439 LVL valsts

10 357 LVL 
pašvaldības

ERAF projekts  «Naukšēnu novada vidusskolas 
Ķoņu skolas informatizācija»

2010. – 2011.gads
Ķoņu pagasts

10 036 Jāpagarina izpildes 
termiņš, sakarā ar 

centralizēto iepirkumu
ERAF projekts «Naukšēnu novada sociālās 
dzīvojamās mājas «Aldari» siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi»

2010. - 2011.gads
Naukšēnu pagasts

28 963 26 982 LVL

ELFLA projekts «Naukšēnu kultūras nama 
un Naukšēnu Cilvēkmuzeja rekonstrukcija un 
apkārtnes labiekārtošana»

2010.gads Kultūras na-
ma rekonstrukcija un 

apkārtnes labiekārtošana
2011.gads Cilvēkmuzeja 
telpu iekārtošana un ap-
kārtnes labiekārtošana

Naukšēnu pagasts

111 549 34 699 LVL ELFLA
11 343 LVL 

pašvaldības, par 
kultūras nama daļu

ELFLA projekts «Apkārtnes labiekārtošana pie 
Naukšēnu novada sporta halles»

2011.gads
Naukšēnu pagasts

34 686

Eiropas sociālā fonda projekts «Speciālistu 
piesaiste Naukšēnu novada pašvaldības ad-
ministratīvās kapacitātes stiprināšanai»

2010. –  2012.gads 18 500
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2009.un 2010.gadādā īstenotie un 2011.gadā plānotie projekti ar Eiropas savienības fondu līdzfinansējumu



14. Pielikumi
14.1. Zvērināta revidenta atzinumi par pašvaldības 

saimniecisko darbību un pašvaldības 
iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu
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14.2. Domes lēmums par iepriekšējā
saimnieciskā gada pārskatu



14.3. Bilance

Konta Nr. Posteņa  nosaukums Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā
AKTĪVS

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 3 238 714 3 040 647
1100 Nemateriālie ieguldījumi 448 715

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zī-
mes un tamlīdzīgas tiesības 448 715

1200 Pamatlīdzekļi 3 184 586 2 986 252
1210 Zeme, ēkas un būves 2 868 722 2 729 322
1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 63 475 85 019
1230 Pārējie pamatlīdzekļi 207 083 155 541

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
būvniecība 30 739 1 375

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 14 567 14 995
1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 53 680 53 680
1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 53 680 53 680
2000 Apgrozāmie līdzekļi 183 221 133 886
2100 Krājumi 22 033 19 320
2300 Debitori 52 905 50 187

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi 
par pakalpojumiem un projektiem 3 915 3 857

2600 Naudas līdzekļi 104 368 60 522
I. BILANCE (1000+2000) 3 421 935 3 174 533

Konta Nr. Posteņa  nosaukums Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā
PASĪVS

3000 Pašu kapitāls 2 808 684 2 454 118
3300 Rezerves 24 437 24 437
3500 Budžeta izpildes rezultāti 2 784 247 2 429 681

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes 
rezultāts 2 429 681 2 340 164

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 354 566 89 517
5000 Kreditori 613 251 720 415
5100 Ilgtermiņa saistības 435 417 554 956
5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 104 309 202 460
5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 331 108 352 496

5200- 
5900 Īstermiņa saistības 177 834 165 459

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņē-
mumu īstermiņa daļa 26 758 21 276

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 9 100 16 658

5410 Īstermiņa saistības par saņemtajiem avan-
siem 0 7 558

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 47 556 41 354

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturēju-
miem (izņemot nodokļus) 1 664 558

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas mak-
sājumi 2 908 697

5800 Pārējās īstermiņa saistības 346 6 827
5900 Nākamo periodu ieņēmumi 89 502 70 531

I. BILANCE (3000+4000+5000) 3 421 935 3 174 533
27
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Kods Posteņa nosaukums Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā

ZEMBILANCE
9100 Zembilances aktīvi 8 862 6 012
9130 Saņemamās soda un kavējuma naudas 3 964 x

9140 Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem 
aktīviem 1 299 x

9190 Citi zembilances aktīvi 3 599 6 012
Zembilances prasības X 3 530

Z130 Saņemamās soda naudas x 3 530
9500 Zembilances pasīvi 111 434 x

9510
Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, 
kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzī-
bas un Eiropas Savienības politikas instru-
mentu finansētajiem projektiem

106 072 0

9520

Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem 
un vadības lēmumiem par pamatlīdzekļu 
iegādi, izņemot tos, kas slēgti par ārvalstu 
finanšu palīdzības un Eiropas Savienības 
politikas instrumentu finansētajiem pro-
jektiem

4 083 x

9540 Nākotnes nomas maksājumi 1 279 0

15. Noslēgums
Naukšēnu novada pašvaldības 2010.gada PUB-

LISKO PĀRSKATU pēc Naukšēnu novada domes iz-
pilddirektora Jāņa Zumenta rīkojuma sagatavoja 
Naukšēnu novada sabiedrisko attiecību speciālists 
Arnis Ozoliņš. PUBLISKAIS PĀRSKATS elektronis-
kā formā (PDF) pieejams Naukšēnu novada portālā 

www.naukseni.lv, izdrukātā formātā Naukšēnu no-
vada pašvaldībā pie sekretāres, domes priekšsēdētā-
ja, Ķoņu pagasta pārvaldē, Naukšēnu un Ķoņu bib-
liotēkās un Naukšēnu Cilvēkmuzejā.

2011.gada jūnijs
info@naukseni.lv  www.naukseni.lv  

tālr. 29359390.



Naukšēni
2011.gads 


