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1. NAUKŠĒNU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA 

2012.gads Naukšēnu novadā bija nozīmīgs gan dažādu projektu 

realizēšanā un jaunu projektu plānošanā, gan plānošanas dokumentu 

izstrādē un simbolu izveidē.  
Par būtiskākajām nozarēm novadā izvirzīta izglītība, komunālā 

saimniecība, ceļu infrastruktūra un uzņēmējdarbība. Pašvaldības 

galvenie mērķi ir novada iedzīvotāju un darbavietu skaita saglabāšana, 

uzņēmējdarbības veicināšana, teritorijas labiekārtošana un pašvaldībai piederošo īpašumu 

efektīva apsaimniekošana.  

Izvirzot izglītību par vienu no prioritārajām jomām, pašvaldība realizēja dažādus 

remontdarbus skolas ēkās un internātā, kā arī projektu ietvaros iegādājās aprīkojumu, lai 

uzlabotu mācību procesu. No 2012./2013.mācību gada sākuma, visiem 2. - 4.klases 

skolēniem un pirmsskolas izglītības grupas bērniem pašvaldība nodrošina brīvpusdienas. Lai 

nodrošinātu skolas ēkas efektīvu apsaimniekošanu un resursu izmantošanu, uzsāka tehniskās 

dokumentācijas izstrādi Naukšēnu novada vidusskolas siltināšanai un noslēdza līgumu ar 

SIA „Investīciju Risinājumu Birojs” par pieteikuma sagatavošanu Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumentu (KPFI) programmai. 

Vairāki nozīmīgi darbi veikti komunālās saimniecības jomā, piemēram, kanalizācijas 

izbūve pašvaldībai piederošajā dzīvojamā mājā Ķoņu pagastā. Atbilstoši finansiālajām 

iespējām, notika pašvaldības autoceļu remontdarbi. 2012.gadā veicām pašvaldības autoceļa 

Piksāri – Omuļi atsevišķu posmu grants seguma atjaunošanu. Darbi turpinājās pie Naukšēnu 

Cilvēkmuzeja telpu iekārtošanas „Doktorātā”. Esam iegādājušies vienfāzes 

elektroģeneratoru, kas noder gan pasākumu rīkošanai Piksāru baznīcā, gan elektroenerģijas 

atslēguma laikā.  
Domājot par nākotnes attīstību novadā, ļoti nozīmīgs lēmums bija uzsākt 

ūdenssaimniecības projekta realizāciju Naukšēnu ciemā, sagatavojot nepieciešamo 

dokumentāciju. 2013.gada vasarā plānots uzsākt darbus, izveidojot kanalizācijas sistēmu 

Pārupes dzīvojamo māju rajonā.  
Kopā ar SIA „Baltijas konsultācijas” tika izstrādāta un apstiprināta Naukšēnu novada 

attīstības programma 2012. – 2018.gadam. Pašvaldība kopā ar SIA „Grupa 93”, kā arī 
iesaistot iedzīvotājus, uzsāka Naukšēnu novada teritorijas plānojuma izstrādi 2013.-

2025.gadam un noslēdza līgumu ar SIA „Grupa 93” par Naukšēnu novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas izstrādi. 
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Nozīmīgs lēmums bija saistošo noteikumu „Par Naukšēnu novada pašvaldības 

līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai” apstiprināšana. Apstiprināja arī saistošos 

noteikumus par Nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma atbalsta pasākuma piemērošanu. 

Pašvaldība cenšas izmantot pēc iespējas vairāk dažādu fondu piedāvāto 

līdzfinansējumu, lai veicinātu iespēju iedzīvotājiem piedalīties dažādās aktivitātēs un iegūt 

jaunu pieredzi. Piemēram, projektā „Lady Cafe” dāmas pēc 45 gadiem varēja iegūt ne tikai 

jaunas iemaņas un zināšanas uz vietas novadā, bet doties arī pieredzes apmaiņas braucienos 

ārpus Latvijas pie projekta sadarbības partneriem. Programmas "Eiropa pilsoņiem" ietvaros, 

nākamajā gadā plānoti pieredzes apmaiņas braucieni novada bioloģiskajiem 

lauksaimniekiem. 

2012.gadā Dome lēma par finansiāla atbalsta piešķiršanu Ērika Hānberga grāmatas 

„Skujiņš Naukšēnos” manuskripta sagatavošanai, tādējādi atbalstot grāmatas izdošanu, kas 

sniegs ieskatu gan par kolhoza „Naukšēni” darbības periodu, gan notikumiem, kas 

risinājušies pēdējo gadu laikā. 
Pagājušais gads novadam bija nozīmīgs simbolu izveidē. Sākotnēji tika izstrādāts 

novada ģerbonis ar Naukšēnu muižas un Ķoņu kalna simboliem, ko svinīgā pasākumā 
septembra sākumā pasniedza Valsts prezidents. Savukārt īsi pēc tam deputāti lēma par 

novada karoga izstrādes uzsākšanu. Gads noslēdzās ar konkursa izsludināšanu par novada 

logo izveidi. Simbolu izveidē pašvaldība iesaista iedzīvotājus, tādējādi ļaujot ikvienam 

iesniegt savu ideju par novada simboliem. 

Iedzīvotājiem visa gada garumā tika piedāvāti interesanti kultūras un sporta pasākumi, 

piemēram, Naukšēnu novada svētki, Ķoņu kalna svētki, Baltijas ceļa atceres pasākums, LR 

Proklamēšanas dienai veltīts pasākums ar novada ģerboņa iesvētīšanu. Novadā notika 

koncerti, kuri iedzīvotājiem deva iespēja būt ne tikai klausītājiem, bet arī dalībniekiem. 

Pagājušajā gadā vietējā dzejniece Ināra Seņkāne iedzīvotājus priecēja sava dzejoļu krājuma 

”Soli pa solītim” atvēršanas svētkos. Nozīmīgākās sporta aktivitātes bija Tautas slēpojumi, 

Pierobežas pagastu sporta svētki, volejbola sacensības, galda spēļu sacensības, Pasaules 

Harmonijas skrējiens, kurš šķērsoja Naukšēnu novadu u.c. 

Priecē, ka Naukšēnu novadā ir labi attīstīta uzņēmējdarbība, kas stabili noturējusies 

arī krīzes laikā. Pašvaldībai novērtējot uzņēmēju nozīmi, pateicībā par viņu ieguldījumu, tiek 

rīkoti īpaši pasākumi, lai godinātu novada uzņēmējus.  

2012.gadā mūžībā aizgājuši 33 iedzīvotāji. Savukārt iedibinot jaundzimušo 

sveikšanas tradīciju „Mazais novadnieks 2012”, tika godināti 19 bērni. Pēdējo gadu laikā 
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būtiski pasliktinājusies Latvijas iedzīvotāju sociālekonomiskā situācija, tādēļ pašvaldība 

iespēju robežās centās mazināt iedzīvotāju labklājības līmeņa pazemināšanos.  

2013.gada 1.jūnijā Latvijā notiks Pašvaldību vēlēšanas. Saeima ir lēmusi par deputātu 

skaita samazināšanu no 13 uz 9 deputātiem tajās pašvaldībās, kurās ir mazāks iedzīvotāju 

skaits. Līdz ar to izmaiņas skars arī Naukšēnu novada domi. 

 2013.gada maijā Naukšēnos uzņemsim projekta „Eiropa pilsoņiem” partnerus – 

bioloģiskos lauksaimniekus no Itālijas, Vācijas, Austrijas, Francijas un Horvātijas. Savukārt 
jūnijs noslēgsies ar sadarbības partneru vizīti no Giterslo apriņķa Vācijā. No 30.jūnija līdz 

7.jūlijam Rīgā notiks XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, kur novadu 

pārstāvēs Naukšēnu vidējās paaudzes deju kolektīvs un sadarbības partneru deju kolektīvs no 

Helmes Igaunijā. Ar plašiem pasākumiem 2013.gada vasarā plānots atzīmēt Ķoņu skolas 

145.dzimšanas dienu un Naukšēnu novada vidusskolas 75.dzimšanas dienu. Savukārt 
novembrī atzīmēsim Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienu, kad plānots iesvētīt 
jauno Naukšēnu novada karogu. 

 

 

Jānis Zuments, 

Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs 
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2. NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALD ĪBAS RAKSTUROJUMS 
Naukšēnu novads atrodas Ziemeļvidzemē, robežojas ar Rūjienas, Valkas, Burtnieku 

novadiem un Igauniju. Naukšēnu novadu izveidoja 2009.gadā, apvienojoties Naukšēnu un 

Ķoņu pagastiem. Pēc iedzīvotāju skaita tas ir mazākais novads Vidzemē. Pēc nacionālā 
iedalījuma 93% no iedzīvotājiem ir latvieši. Bezdarba līmenis novada iedzīvotāju vidū ir 

8,9%. 

 

Teritorijas lielums:  281 km2 

Iedzīvotāju skaits: 2150 

Naukšēnu novada pašvaldības 
teritori ālais iedalījums: 

- Naukšēnu pagasts 

- Ķoņu pagasts 

2012.gadā Naukšēnu novadā:  
-  dzimuši 16; 

-  miruši 33; 

-  reģistrētas 7 laulības 

Naukšēnu novada pašvaldība 
Reģ. nr. 90009115247,  

PVN reģ.Nr. LV90009115247 

„Pagasta nams”, Naukšēnu pagasts,  

Naukšēnu novads, LV4244 

Tālrunis: 64268288, fakss: 64268795  

E-pasts: dome@naukseni.lv 

Mājas lapa: www.naukseni.lv 

Naukšēnu novada domes: 
Priekšsēdētājs/izpilddirektors – Jānis 
Zuments 
Priekšsēdētāja vietnieks - Egils Tenters 

Priekšsēdētāja vietniece - Aina Jēkabsone 

– Judžērija 

Galvenā grāmatvede – Dzintra Krievāne  

 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu 

pieejamību Ķoņu pagastā nodrošina 

Ķoņu pagasta pārvalde. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Naukšēnu novada dome 
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – 

dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kartību, kādā nodrošina 

pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un 

izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par 

pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

Naukšēnu novada dome darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Naukšēnu 

novada pašvaldības un Naukšēnu novada domes darbību nosaka 2009.gada 15.jūlij ā ar 

domes sēdes lēmumu apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.1 „Naukšēnu novada pašvaldības 
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nolikums”. Naukšēnu novada dome ievēlēta 2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanās. 

Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša otrās nedēļas trešdienas plkst.15.00. Domes 

lēmumus realizē administrācija, struktūrvienības un Ķoņu pagasta pārvalde.  

Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 
likumam sastāv no 13 deputātiem: 

Jānis Zuments, 

Egils Tenters, 

Aina Jēkabsone – Judžērija, 

Ingrīda Bērziņa, 

Inese Bētaka, 

Aigars Dulbergs, 

Imants Kamzols, 

Dzintars Kazakēvičs, 

Dainis Ozols, 

Māris Pētersons, 

Iveta Reiziņa, 

Visvaldis Skujiņš, 

Aiga Stiere. 

 

2.2. Komitejas un komisijas 
Lai nodrošinātu domes darbību ir izveidotas un darbojas divas patstāvīgās komitejas: 

- Finanšu komiteja 9 deputātu sastāvā,  
- Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 5 deputātu sastāvā. 
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un iedzīvotājiem 

izveidojusi 4 komisijas: 

- Iepirkumu komisija, 

- Administratīvā komisija, 

- Pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija, 

- Dzīvojamo māju privatizācijas komisija. 

 

2.3. Struktūrvienības 
Pašvaldības padotībā, atbilstoši tās apstiprinātajiem nolikumiem ir izveidojusi šādas 

iestādes un struktūrvienības: 

Dzīvokļu un komunālā saimniecība, 

Sociālais dienests, 

Pašvaldības policija, 

Naukšēnu bibliotēka, 

Ķoņu bibliotēka, 

Dzimtsarakstu nodaļa, 

Naukšēnu Cilvēkmuzejs, 

Naukšēnu kultūras nams, 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 

Naukšēnu novada vidusskola
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3. REALIZ ĒTIE PAŠVALD ĪBAS PROJEKTI 
 

2010.- 2012.gadam īstenotie un 2013.gadā plānotie projekti  

ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu 

Mērķis Realizācijas 
laiks un vieta 

Projekta 
izmaksas  
LVL 

Realizētā summa - 
finansējuma avots 
LVL 

ELFLA projekts Pašvaldības 
koplietošanas autoceļa Mūļas 
– Ķipi -Naukšēni no 0.00 
līdz 1.3 km, piebraucamā 
ceļa ciematam no 0.00 līdz 
0.064 km un ciemata ielas 
0.84 km rekonstrukcija”. 

2009.-2010.gads 
Ķoņu pagasts 

161 855 120 388 - ELFLA  
41 467 - pašvaldība  

Transportcisternu pievesto 
notekūdeņu pieņemšanas 
tvertnes izbūve attīrīšanas 
iekārtas vajadzībām 

2009.-2010.gads 
Naukšēnu 
pagasts 

21 014 20 000 – Vides 
investīciju fonds 
1 014 - pašvaldība 

ERAF projekts “Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Naukšēnu 
vidusskolā. 

2009.-2010.gads 
Naukšēnu 
novada 
vidusskola 

98 895 83 841 - ERAF  
4 439 - valsts dotācija 
10 615 - pašvaldība 

ERAF projekts “Naukšēnu 
novada vidusskolas Ķoņu 
skolas informatizācija”. 

2010.-2012.gads 
Ķoņu pagasts 

10 036   5692 – ERAF 
 4933 - pašvaldība  

ERAF projekts “Naukšēnu 
novada sociālās dzīvojamās 
mājas “Aldari” 
siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi”. 

2010.-2011.gads 
Naukšēnu 
pagasts 

31 344 18 285 - ERAF 
13 058 - pašvaldība 

ELFLA projekts “Naukšēnu 
kultūras nama un Naukšēnu 
Cilvēkmuzeja rekonstrukcija 
un apkārtnes 
labiekārtošana”. 

2010.gads 
Kultūras nama 
rekonstrukcija 
un apkārtnes 
labiekārtošana, 
2011.gads 
Naukšēnu 
Cilvēkmuzeja 
telpu 
iekārtošana un 
apkārtnes 
labiekārtošana 

46 042 
 
 
 
93 142 

32 424 - ELFLA 
13 618 – pašvaldība par 
kultūras nama daļu 
 
66 009 - ELFLA 
27 133 - pašvaldība par 
Naukšēnu 
Cilvēkmuzeja telpām 
un apkārtni. 

ELFLA projekts “Apkārtnes 
labiekārtošana pie Naukšēnu 
novada sporta halles”. 

2011.gads 
Naukšēnu 
pagasts 

46 345 31 218 – ELFLA 
15 127 - pašvaldības 

Eiropas Sociālā fonda 2010.-2012.gads 18 500 18 343 – ESF 
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projekts ”Speciālistu 
piesaiste Naukšēnu novada 
pašvaldības administratīvās 
kapacitātes stiprināšanai”. 

 

ERAF projekts “Primārās 
aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana I.Skujiņas ārsta 
praksē Naukšēnu pagasta 
“Doktorātā”. 

2012. - 2013. 
gads 
Naukšēnu 
pagasts 

14 640  

ERAF projekts 
“Ūdenssaimniecības attīstība 
Naukšēnu novada Naukšēnu 
pagasta Naukšēnu ciemā”. 

2012.- 
2013.gads 
Naukšēnu 
pagasts 

303 773  

ES Mūžizglītības 
programmas Gruntvig 
apakšprogrammas “Mācību 
partnerības projekts “Lady 
café”. 

2012.-2013.gads 14 759  

 

Visa gada garumā norisinājās “Naukšēnu novada Attīstības programmas izstrāde 

2012. – 2018. gadam” (6 222 LVL) un „Naukšēnu teritorijas plānojuma izstrāde 2013. – 

2025. gadam” (11 930 LVL bez PVN).  

2012. gada oktobrī tika pieņemts lēmums par „Naukšēnu novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam” izstrādes uzsākšanu. Izstrādātājs SIA „Grupa 

93”. Stratēģiju plānots pabeigt 2013. gadā. 
2012. gada laikā sagatavoti, guva atbalstu un īstenoti virkne maza budžeta projekti, 

piemēram, „Maksu pārvērtības” – materiālu iegāde skolas teātra pulciņa tērpiem 

(Valmieras novada fonds), „Nāk draugi izkrāsot bērnību” - pirmsskolas bērnu grupu telpu 

remonts (BN ”Kurši” un SIA „Caparol”), „Dieviņa krēsls Ķoņu kalnā” (Hipotēku banka), 

„Atpūtas vietas pilnveide Ķoņu kalnā” (Valmieras novada fonds). 
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4. NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALD ĪBAS BUDŽETS 
 
4.1. Pamatbudžeta izpilde 

Naukšēnu novada pašvaldības 2012.gada plāns pamatbudžetam un speciālajam budžetam 

tika apstiprināts domes sēdē 2012.gada 15.februārī, protokols Nr.3, 1§, Saistošie noteikumi Nr.2 

„Naukšēnu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”. 

Pēdējie grozījumi veikti 2012.gada 27.decembra sēdē (Saistošie noteikumi Nr.7/2012, 

prot.Nr.15, 1§). Izmaiņas budžetā tika veiktas sakarā ar: 

o papildus naudas līdzekļu piesaisti; 

o papildus līdzekļu piešķiršanu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai; 

o nepieciešamību precizēt izdevumu sadalījumu pēc ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem. 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi/ naudas plūsmas pārskats 

Ieņēmumu veids 
2011.gada 

izpilde 
2012.gada 

izpilde 
Salīdzinot 
2012/2011
gadu +;- 

2013.gada 
plāns 

Ieņēmumi kopā 1 220 070 1 259 804 39 734 1 335 009 
Nodokļu ieņēmumi 542 809 617 160 74 351 607 476 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 454 409 516 758 62 349 524 689 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 60 805 68 466 7 661 58 604 
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 27 595 27 738 143 20 917 
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli  4 198 4198 3266 
Nenodokļu ieņēmumi 4 886 7023 2 081 4 450 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 32 156 124 100 
Valsts un pašvaldības nodevas 494 508 14 450 
Naudas sodi un sankcijas 2 202 3 130 928 1 600 
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 69 6 -63 0 
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 
pārdošanas un iznomāšanas  

2 089 3 223 1134 2 300 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi  131 325 114 899 -16 426 108 515 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 1 424 897 -527 800 
Kancelejas pakalpojumi 39 13 -26 20 
Ieņēmumi par nomu un īri 13 741 11 334 -2 407 9025 
Ieņēmumi par biļešu realizāciju 2 868 1 419 -1 449 1200 
Dzīvokļu un komunālie pakalpojumi 83 022 72 476 -10 546 75 900 
Citi ieņēmumi par maksas 
pakalpojumiem 

26 015 28 660 2 645 21 570 

Citi maksas pakalpojumi 4 564 100 -4 464 0 
Transferti 541 050 520 722 -20 328 614 568 
Valsts budžeta transferti 514 905 487 262 -27 643 581 068 
Dotācijas pašvaldības budžetam 2 512  -2 512  
Transferti noteiktam mērķim 224 028 211 955 -12 073 191 846 
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Transferti ES līdzfinansētajiem 
projektiem 

53 427 121 909 68482 268 338 

Dotācija no Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda 

194 170 153 058 -41112 120 884 

Pārējie valsts budžeta iestāžu transferti 39 894 340 -39 554 0 
Pašvaldību budžetu transferti 26 145 33 460 7 315 33 500 
 

 

 
 

 
Naukšēnu novada pašvaldības pamatbudžeta faktiskie ieņēmumi pēc uzkrāšanas 

principa no pamatdarbības 2012. gadā salīdzinot ar 2011. gadu ir samazinājušies par 

10.39% jeb 146 072 LVL. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 61 

435 LVL. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi palielinājušies par 4 076 LVL. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem pēc uzkrāšanas principa ir palielinājušies par 

31 482 LVL, bet izpilde pēc naudas plūsmas principa ir samazinājusies par 25 876 LVL, jo 

iedzīvotāju maksātspēja neuzlabojas.  
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Sakarā ar samazinātu finansējumu no pašvaldības izlīdzināšanas fonda, 

mērķdotācijām pedagoģiskā personāla darba samaksai un maksājumiem par Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanu, 2012.gadā valsts budžeta transfertu 

faktiskā izpilde, pēc uzkrāšanas principa ir samazinājusies par 250 149 LVL. Pašvaldību 

budžetu transferti ir palielinājušies par 7 891 LVL. 

No kopējiem ieņēmumiem nodokļu un nenodokļu maksājumi sastāda 44.53%, bet 

valsts budžeta transferti, norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem, mērķdotācijas pedagogu algām, un pārējās mērķdotācijas sastāda 38.24%, 

budžeta iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi sastāda 17.23%. 

 

Pamatbudžeta izdevumi /naudas plūsmas pārskats 

Strukt ūrvienība 
2011.gada 

izpilde 
2012.gada 

izpilde 
Salīdzinot 
2012/2011 
gadu +;- 

2013.gada 
plāns 

Vispārējie valdības dienesti 212 947 217 034 4 087 259145 
Sabiedriskā kārtība un drošība 10 808 13 511 2 703 15 212 
Ekonomiskā darbība 225 669 111 796 -113 873 164 176 
Vides aizsardzība 25 958 24 728 -1 230 394 016 
Pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

69 461 69 514 53 88 945 

Veselība 6 370 2 969 -3 401 10 865 
Atpūta, kultūra, reliģija 168 234 79 792 -88 442 107 373 
Izglītība 441 878 463 022 21 144 491 543 
Sociālā aizsardzība 116 074 83 912 -32 162 93 733 
Izdevumi kopā 1 277 399 1 066 278 -211 121 1 174 874 
Atalgojums 434 447 437 281 2834 449 613 

Darba devēja sociālās iemaksas un 
pabalsti 

116 747 125 572 8 825 114 170 

Komandējumi 2 768 6 778 4 010 6 623 
Pakalpojumi 170 168 176 489 6 321 198 872 
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
inventārs 

199 780 146 525 -53 255 181 900 

Periodiskie izdevumi 1 321 1 396 75 1 500 
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 7 304 5 440 -1 864 7 220 
Procentu izdevumi 6 847 3 245 -3602 3 566 
Subsīdijas un dotācijas 900 970 70 900 
Sociālie pabalsti 80 888 70 090 -10798 72 345 
Uzturēšanas izdevumu transferti 42 769 48 581 5812 42 861 
Pamatkapitāla veidošana 213 460 43 911 -169 549 95 304 
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Analizējot pašvaldības budžeta izdevumu daļu, redzams, ka salīdzinot ar 

iepriekšējo periodu, izdevumu daļa ir samazinājusies par 19.80% jeb 211 121 LVL. 

2012.gadā ir palielinājušies darba devēja izmaksātie pabalsti, jo pēc grozījumiem „Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” drīkstēja izmaksāt 
pabalstu, aizejot ikgadējā atvaļinājumā.  

2012.gada augustā tika noslēgts līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par 

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Gruntvig apakšprogrammas partnerības 

projekta „Lady cafe” realizāciju līdz 2014.gada 31.jūlijam. Projektā paredzēti dalībnieku 

braucieni uz ārvalstīm, pie kādas no partneru organizācijām, tāpēc ir arī palielinājušies 

komandējumiem izlietotie līdzekļi. 
2012.gadā palielinājušies izdevumi par pakalpojumiem, jo tika veikti vairāku 

dzīvokļu remonti, un kā katru gadu tika remontēts arī skolas internāts un klašu telpas, 

ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu tīkli. Krājumu, materiālu, energoresursu un 

inventāra iegādes izmaksu samazinājums 2012.gadā saistīts ar samazinātu kurināmā iegādi. 
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2012.gadā samazinājušies izdevumi sociāliem pabalstiem, jo mazākas ir valsts 

nodarbinātības dienesta projekta izmaksas bezdarbniekiem – sabiedriski derīgā darbā 
nodarbinātajiem. Samazinājušies arī izdevumi garantētā iztikas minimuma un dzīvokļa 

pabalstiem. 2012.gadā sākām apmaksāt brīvpusdienas visiem Naukšēnu novada vidusskolas 

skolēniem līdz 4.klasei, iekaitot 5-6 gadīgo apmācības grupu. 1.klases skolēnu ēdināšanas 

izmaksas sedz no valsts budžeta. 

Pamatkapitāla veidošanas izmaksas, pēc naudas plūsmas principa, ir samazinājušās, jo 

2012.gadā netika veikti būvniecības vai rekonstrukcijas projekti, bet pēc uzkrāšanas principa ir 

palielinājušās, jo lielāks ir aprēķinātais nolietojums iepriekš iegādātiem, rekonstruētiem un bez 

atlīdzības saņemtiem pamatlīdzekļiem   

2012.gada pamatbudžeta kopējos izdevumos pēc uzkrāšanas principa: 

• atalgojums sastāda – 31.37%; 

• sociālās apdrošināšanas iemaksām un pabalstiem – 9.04%; 

• komandējumu izdevumi – 0.38%; 

• pakalpojumu apmaksa – 14.80 %; 

• materiālu, energoresursu un inventāra iegāde – 12.46%; 

• periodiskiem izdevumiem – 0.10%; 

• kredīta % atmaksa – 0,15%; 

• subsīdijas un dotācijas  un sociāliem pabalstiem – 5.14%; 

• uzturēšanas izdevumu transfertiem – 3.47%; 

• kapitāliem izdevumiem – 22.66% 

 

2012.gadā izdevumi pēc uzkrāšanas principa, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir 

palielinājušies par 3.90% jeb 54 228 LVL. 
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4.2. Speciālā budžeta izpilde 

Speciālā budžeta ieņēmumi  

Ieņēmumu veids 

 

2011.gada 
izpilde 

2012.gada 
izpilde 

Salīdzinot 
2011/2010 
gadu +;- 

2013.gada 
plāns 

Autoceļu fonds 33889 29001 -4888 26165 

Dabas resursu nodoklis 3940 2774 -1166 2500 

Pārējie  7 11 4 0 

Kopā: 37 836 31786 -6050 28665 

 

Speciālā budžeta izdevumi 

Ieņēmumu veids 
 

2011.gada 
izpilde 

2012.gada 
izpilde 

Salīdzinot 
2012/2011 
gadu +;- 

2013.gada 
plāns 

Autoceļu fonds 30336 33923 3587 26246 

Dabas resursu nodoklis 3148 3496 348 10 061 

Pārējie  0 0 0 0 

Kopā: 33 484 37 419 3935 36307 

 

Pārskata gadā finansējums ceļu fondam ir samazinājies par 4888 LVL un turpina 

samazināties arī nākamajā gadā. Arī dabas resursu nodoklis ir samazinājies par 1166 LVL 

salīdzinot ar 2011.gadu. 

Speciālā budžeta līdzekļi pašvaldībā tiek izlietoti paredzētajiem mērķiem. Autoceļa 

fonda līdzekļus izlieto ceļa seguma atjaunošanai, ceļa seguma attīrīšanai no sniega un 

kaisīšanai ar smiltīm, ceļa grāvmalu appļaušanai, krūmu apaugumu noņemšanai. Ceļu 

uzskaite ir sakārtota un veikta to inventarizācija, novērtēšana. 

Naudas līdzekļu atlikums 2012.gada beigās 7642 LVL 
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4.3. Pārskats par ziedojumiem un dāvinājumiem  
 

Speciālā budžeta ieņēmumi (ziedojumi un dāvinājumi) 

Ziedojumu un dāvinājumu veids 2011.gada 
izpilde 

2012.gada izpilde Salīdzinot 
2012/2011 gadu 

+;- 

Ziedojumi atpūtai un kultūrai  0 718 783 

Ziedojumi izglītībai 735 50 -685 

Ziedojumi ugunsdzēsības dienestam 18 15 -3 

Ziedojums sociālai palīdzībai 410 0 -410 

Kopā : 1163 783 -380 

  

Speciālā budžeta izdevumi (ziedojumi un dāvinājumi) 

Ziedojumu un dāvinājumu veids 2011.gada 
izpilde 2012.gada izpilde 

Salīdzinot 
2012/2011 gadu 

+;- 

Ziedojumi atpūtai un kultūrai  0 540 540 

Ziedojumi izglītībai 790 51 -739 

Ziedojumi ugunsdzēsības dienestam 0 0 0 

Ziedojums sociālai palīdzībai 491 0 -491 

Kopā : 1281 591 -690 

  

2012.gadā saņemti ziedojumi naudā 783 LVL, tai skaitā 310 LVL ziedojums no 

vietējiem uzņēmējiem balvām novada svētku loterijā un uzņēmēju pasākuma 

organizēšanai. Novada svētku pasākumiem 200LVL ziedoja arī AS Swedbank. Kā katru 

gadu saņemts ziedojums naudā no KS „Akrona” centīgākajiem skolēniem svešvalodu 

apguvei. Piksāru baznīcas remontam tiek iekrāts no ziedojumiem par baznīcā notikušajiem 

koncertiem.  
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4.4. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 
 

Pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērt ības 

 2011.gads 2012.gads 

Dzīvojamo ēku vērtība 41 873 44 023 
Nedzīvojamo ēku vērtība 498 926 485 923 
Transporta būves 1 540 353 1 361 598 
Zemes vērtība 249 146 332 817 
Inženierbūves 719 668 660 438 
Pārējais nekustamais īpašums 6 969 6 467 

KOPĀ 3 056 935 2 891 266 

 

 

4.5. Pašvaldības aizņēmumi 
 

Naukšēnu novada pašvaldības pārskats par aizņēmumiem (LVL) 

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 

2011.gdas 131 067 120 597 -50 757 -15 691 185 216 
2012.gads 185 216 0 -98 649  86 567 
Salīdzinot 
2011/2010 
gadu +;- 

54 149 -120 597 -47 892 15 691 -98 649 

 

Naukšēnu novada saistību apjoms 2011.gadā un turpmākajos gados, latos 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 un 
turpm ākajos 

gados 

Saistību apmērs 57 604 101 
894 

31 904 19 328 16 446 8 929 14 222 

Saistību apjoms % 
no pamatbudžeta 

ieņēmumiem 

5.78 9.95 2.79 1.69 1.44 0.78  
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Naukšēnu novada pašvaldībā saņemtie kredīti no 2010.gada 

Datums Mērķis Summa, LVL Atmaksas termiņš 

05.05.2010 Pašvaldības 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 labiekārtošana pie 
Naukšēnu novada sporta 

halles 

35 850 20.10.2015. 
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5. PAŠVALDĪBAS UN TĀS STRUKTŪRVIEN ĪBU PERSONĀLS 
 

Naukšēnu novada pašvaldības un tās 
struktūrvienību darbinieku skaits 

 

Kopā 109 
Sievietes 83 
Vīrieši 26 

Izglītība  
Vidējā 22 
Vidējā speciālā 6 
Augstākā izglītība 55 
Maģistra grāds 11 
Speciālā izglītība 15 

Vecums  
Līdz 29 7 
30 – 39 13 
40 - 49 36 
50 – 59 41 
60 un vairāk 12 
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6. KOMUNIK ĀCIJA AR IEDZ ĪVOTĀJIEM 
Par pašvaldības aktualitātēm, domes pieņemtajiem lēmumiem, Naukšēnu novada 

notikumiem un jaunumiem, novada iedzīvotājus vienu reizi mēnesī informēja pašvaldības 

informatīvais izdevums. 2012.gadā izdevumam ar domes lēmumu tika mainīts nosaukums, 

iepriekš „Naukšēnu Cilvēkvēstis”, tagad „Naukšēnu Novada Vēstis”. Izdevumu ar jauno 

nosaukumu reģistrēja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Pašvaldība nodrošina 

novada iedzīvotājiem bezmaksas informatīvā izdevuma saņemšanu pastkastītēs. Izdevums 

elektroniski pieejams arī Naukšēnu novada mājas lapā. Aizvadītajā gadā informatīvais 

izdevums iznāca 11 reizes. 

2012.gadā turpinājās aktīva sadarbība ar laikrakstu „Liesma”, kas ikdienā informēja 

par svarīgākajiem notikumiem izglītības, kultūras, sporta, uzņēmējdarbības un citās jomās, 

bet ik pēc trīs nedēļām izdeva Naukšēnu novada pielikumu.  

Plašu informācijas apjomu, pasākumu fotogalerijas un aktuālos jaunumus ikvienam 

interesentam bija iespēja iegūt Naukšēnu novada interneta mājas lapā www.naukseni.lv. 

Novada mājas lapā informācija regulāri tika atjaunota un papildināta. 

2012.gada janvārī domes deputāti un pašvaldības speciālisti organizēja tikšanos ar 

novada iedzīvotājiem, lai informētu par pašvaldības darbu un sniegtu atbildes uz 

jautājumiem, kā arī uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus novada attīstībai. Izstrādājot 

vietējos attīstības dokumentus, plānojot dažāda veida pasākumus, pašvaldība pēc iespējas 

vairāk cenšas iesaistīt vietējos iedzīvotājus, tādēļ tika rīkotas gan apspriedes, gan aptaujas. 

Iedzīvotāju ērtībām Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas 1.stāvā ir 

izvietots informācijas stends, kurā regulāri tiek atjaunota un papildināta informācija. 

Pašvaldība par svarīgākajiem notikumiem informāciju sniedza sociālajā tīklā 
https://twitter.com/nauksenunovads. 
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7. INFORMĀCIJA PAR PAŠVALD ĪBAS STRUKTŪRVIEN ĪBU 

DARBĪBU 

7.1. Dzīvokļu un komunālā saimniecība 
 Komunālos pakalpojumus novadā nodrošina pašvaldības izveidota struktūrvienība – 

Dzīvokļu un komunālā saimniecība, kuru vada komunālās saimniecības vadītājs. Vadītāja 

pakļautībā ir darbinieki un pagaidu algoto darbu veicēji, kas nodrošina struktūrvienībā 
plānotos darbus. 

 

Siltumapgāde 

Naukšēnos ir centralizētā siltumapgāde ar karstā ūdens sagatavošanu. 2009. gadā 
tika realizēts projekts „Naukšēnu centra siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija – 

modernizācija”. Izbūvētas divcauruļu siltumtrases ar rūpnieciski izolētām caurulēm 1347m 

garumā un izbūvēti 15 siltummezgli ar siltumenerģijas mērītājiem. Katrā siltummezglā 
uzstādīts ECL komforta regulators Danfoss automātiskai temperatūras kontrolei. 2011.gadā 
siltumapgādes sistēmas sakārtošana tika turpināta, uzstādot vēl piecus jaunus 

siltummezglus un izbūvējot siltumtrašu pievadus posmos Doktorāts-Senči-Vārpas (300 m) 

un Maģistrālais vads-Darbnīcas (65 m). Katru gadu sistēmas sakārtošanas darbi turpinās. 

 2012. gadā patērētājiem pavisam piegādāta siltumenerģija 2995,98 MWh. Apkures 

sezonā apkures tarifs iedzīvotājiem bija 27,30 Ls/Mwh + PVN 12 % un juridiskām 

personām 27,30 Ls/Mwh + PVN 21 %. 

 

Ūdensapgāde 

 Naukšēnu novadā daudzdzīvokļu mājas, individuālās mājas, pašvaldības iestādes un 

vietējos uzņēmumus ar ūdens apgādi centralizēti nodrošina no deviņiem artēziskajiem 

urbumiem - Krauja, Kraujas, Centrs, Pārupe, Doles, Mirķi, Eriņi, Avoti, Dīķeri. Lai 

uzlabotu ūdens kvalitāti 2005. un 2006.gadā realizējot ERAF projektus, tika uzbūvētas 

piecas atdzelžošanas stacijas. Ārpus centra, mazākajām ūdens apgādes sistēmām no 

artēziskiem urbumiem Doles un Mirķi, ūdens atdzelžošanas sistēmas nav. Katru gadu tiek 

veikts dzeramā ūdens monitorings un pēc rezultātiem tiek ieplānoti ūdens apgādes sistēmas 

uzturēšanas darbi. Ūdens apgādes tarifs visām patērētāju grupām bija 0,35 Ls/m3 + PVN 

21%.  
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Kanalizācija 

 Naukšēnu centrā ir centralizēta kanalizācijas sistēma ar sešām kanalizācijas sūkņu 

stacijām un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) BioDry-125/150, kas attīra tikai sadzīves 

notekūdeņus. Četras reizes gadā tiek veikta attīrīto notekūdeņu testēšana un pēc testēšanas 

rezultātiem tiek plānoti veicamie darbi. 

 Eriņu ciemā ir neliela centralizētā kanalizācijas sistēma ar divām kanalizācijas sūkņu 

stacijām un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) BioDry-S-35. Centralizētās kanalizācijas 

sistēmas paplašināšanai nepieciešams projekts. 

 Dīķeros pie Ķoņu skolas darbojas notekūdeņu attīrīšanas iekārta (NAI) AS-

VARIOcompN ar jaudu 20m3/dnn. Kanalizācijas tarifs bija 0,50 Ls/m3 + PVN 21%. 

 

Sadzīves atkritumi 

 Naukšēnu novadā ar sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu uz līguma pamata 

darbojas SIA „ZAAO”. Atkritumi tiek savākti gan šķirotā, gan nešķirotā veidā konteineros. 

Naukšēnu pagastā šķiroto atkritumu konteineri izvietoti trīs vietās, Ķoņu pagastā divās 

vietās. Tiek organizēta arī lielgabarīta kravu izvešana. SIA „ZAAO” ir noslēdzis līgumus 

ar Naukšēnu novada iedzīvotājiem par atkritumu izvešanu, kas tiek savākti marķētos 

atkrituma maisos vai konteineros. Kopumā Naukšēnu pagastā noslēgti 217, bet Ķoņu 

pagastā 112 līgumi par atkritumu savākšanu. 

 

Teritorijas labiekārtošana 

 Teritorijas uzkopšanu nodrošina sētnieki un pagaidu algoto darbu veicēji. Vasaras 

sezonā tiek atjaunoti apstādījumi sabiedriskās vietās un pļauti pašvaldībai piederošie un tās 

apsaimniekošanā esošie zālieni. Šo darbu veikšanai tika iegādāti jauni zāles pļāvēji, lai 

uzlabotu darba kvalitāti. Rudens periodā tiek grābtas un aizvestas lapas, bet ziemā no 

sniega tiek tīrīti trotuāri, stāvlaukumi un pievedceļi. 
 

7.2. Sociālais dienests 
Naukšēnu novada Sociālais dienests savā darbā vadās pēc LR „Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”, saistošiem noteikumiem „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Naukšēnu novada pašvaldībā” un „Par materiālo atbalstu Naukšēnu 

novada iedzīvotājiem”. 
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2012.gadā Sociālais dienests ir saņēmis 360 iedzīvotāju iesniegumus, notikušas 37 

dienesta sēdes, kurās pieņemti 427 lēmumi. Gada laikā dienests ir izvērtējis 398 personu 

atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusam. 

Garantēto minimālo ienākumu līmeņa (GMI) pabalstu 2012.gadā saņēmušas 38 

mājsaimniecības (127 personas). Kopējā izmaksātā summa sastāda 12732,67 LVL. 

Vidējais izmaksātais GMI pabalsta lielums 1 personai mēnesī bija 18,00 LVL. Kopā 
izmaksātā pabalsta summa vienai personai gadā bija 100 LVL un saņemšanas ilgums 5,43 

mēneši. 

Dzīvokļa (malkas vai apkures) pabalstu saņēmušas 73 mājsaimniecības (217 

personas). Kopējā izmaksātā summa sastāda 5 110 LVL. 

 Brīvpusdienas apmaksātas 57 novada trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, 

kuri mācās Naukšēnu novada vidusskolā, tās filiālē Ķoņu skolā, kā arī Rūjienas vidusskolā. 
Kopējā summa sastāda 4 867 LVL. No 2012.gada septembra mēneša materiālais atbalsts - 

brīvpusdienas tika piešķirtas visiem bērniem, kuri mācās Naukšēnu novada vidusskolā no 

2.- 4.klasei, kā arī bērniem, kuri apmeklē 5-6 gadīgo apmācības grupu. Materiālo atbalstu - 

mācību līdzekļu iegādei saņēma 18 bērni, kuri uzsāka mācības novada vidusskolas un tās 

fili āles Ķoņu skolas 1.klasē. 
 Ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas pakalpojumus pieaugušām personām (SAC) 

saņēma 11 novada iedzīvotāji par kopējo summu 11 505,74 LVL. 

 

Sociālās nodrošināšanas pabalsti 

Nr.
p.k. 

 
Izdevuma nosaukums 

Izpilde 
2011.gadā 

LVL 

Izpilde 
2012.gadā 

LVL  

Plānotais 
2013.gadā 

LVL  

1. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts 25417,38 12732,67 15000,00 
2. Dzīvokļa pabalsts  5480,00 5110,00 5000,00 
3. Pabalsti veselības aprūpei naudā 617,32 709,78 1000,00 
4. Pabalsti veselības aprūpei natūrā 202,00 330,00 1000,00 
5. Brīvpusdienas maznodrošināto bērniem 6555,80 4867,00 6500,00 
6. Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā 200,00 600,00 1000,00 
7. Sociālās garantijas bāreņiem un 

audžuģimenēm 
 580,00 1000,00 

8. Pārējie pabalsti un palīdzība iedzīvotājiem 
naudā 

1432,00  2000,00 

 Pārējā sociālā palīdzība natūrā, saskaņā ar 
saistošiem noteikumiem 

 1687,00 1600,00 

9. Dāvanas un citas izmaksas pirmskolas 
vecuma bērniem 

201,12 204,84 200,00 

10. Maksājumi un kompensācijas pirmskolas 
vecuma bērniem 

285,00   
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11. Dāvanas un citas izmaksas skolas vecuma 
bērniem 

 360,00 400,00 

12. Dāvanas un citas izmaksas pensionāriem  280,00 1300,00 
13. Sociālā palīdzība pensionāriem natūrā 310,00   
14. Naudas balvas  1160,00  
15. Pašvaldības pabalsts bēru gadījumā 1400,00 1850,00 1800,00 
16 Skolēnu ēdināšana (piemaksa pie budžeta)  1295,20  
17 Skolēnu ēdināšana (brīvpusdienas 2-4.klasei)  871,20  

 kopā 42100,62 32637,69 37800,00 
 2012.gādā kopā  32637,69  
 

 

Atbalsts gados veciem cilvēkiem/ pansionāti 

  
Izdevuma nosaukums 

Izpilde 
2011.gadā 

LVL 

Izpilde 
2012.gadā 

LVL 

Plānotais 
2013.gadā 

LVL  
 Sociālā palīdzība pensionāriem natūrā 5916,52 11505,74 14000,00 
 2012.gadā kopā  11505,74  

 

7.3. Bāriņtiesa 
Naukšēnu novada bāriņtiesa ir Naukšēnu novada pašvaldības izveidota aizbildnības 

un aizgādnības iestāde. Naukšēnu novada bāriņtiesa sastāv no bāriņtiesas priekšsēdētājas 

un trīs bāriņtiesas locekļiem.  

Atbilstoši Bāriņtiesu likumam, bāriņtiesas galvenā un pamatfunkcija ir nodrošināt 
bērna vai citas aizgādnībā esošas personas tiesību un mantisko interešu aizsardzību. Tas 

nozīmē, ka tā aizstāv bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un 

citām personām. Šajā sakarā 2012.gadā notikušas pavisam 13 bāriņtiesas sēdes, kurās 

pieņemti 13 koleģiāli l ēmumi, kas saistīti gan ar bērnu personisko, gan mantisko interešu 

aizsardzību, kā arī bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersoniski pieņēma vienu lēmumu par 

bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem. Bāriņtiesas sēdē divas reizes lemts par aprūpes 

tiesību atjaunošanu vecākiem, trīsreiz lemts par aizbildņa atbrīvošanu no aizbildņa 

pienākumu pildīšanas. Bāriņtiesa vienreiz ir sniegusi tiesā prasību par aizgādības tiesību 

atņemšanu bērna mātei un vienreiz sniegusi tiesai atzinumu par bērna ikdienas aizgādības 

un saskarsmes tiesību kārtības noteikšanu. 

Bāriņtiesas pārraudzībā 2012.gadā bija četras aizbildnības lietas par aizbildnībā 
esošiem pieciem bērniem. Divas lietas izbeigtas sakarā ar aizbilstamā pilngadību. Bērna 

mantisko interešu aizsardzības nolūkā tika pārraudzītas četras lietas. Bāriņtiesa 2012.gadā 
trīsreiz piedalījusies tiesā kā bērna pārstāvis. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma prasībām par 

darbu ar riska ģimenēm, kas šo uzdevumu deleģē pašvaldības sociālajam dienestam, 
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informācija sociālajam dienestam turpmākam darbam sniegta par trīs ģimenēm, kurās ir 

deviņi bērni. 

Bāriņtiesa, nodrošinot sadarbību ar citām bāriņtiesām un institūcijām bērnu tiesību 

un interešu aizstāvībā, nosūtījusi 100 vēstules un izskatījusi 19 iesniegumus. Kā papildus 

uzdevumu bāriņtiesa, LR Civillikumā paredzētajos gadījumos, sniedz palīdzību mantojuma 

lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus 

Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.  

Bāriņtiesa mantojuma lietu kārtošanas un aizsardzības nolūkā ir lēmusi par 

mantojuma aizgādņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas sakarā ar mantojuma tiesību 

stāšanos spēkā. Dažāda veida apliecinājumi 2012.gadā veikti 105 reizes. 

Bāriņtiesas darbinieki paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot kursus un 

seminārus. 

 

7.4. Izglītība 
Naukšēnu novada vidusskolā 2012./2013.mācību gadu uzsāka 249 skolēni. Skolas 

ēkā Naukšēnos – sagatavošanas klasē - 14, 1.- 4.klasē - 53, 5.-9. klasē - 71, 10.-12. klasē -
45 skolēni. Ķoņos - sagatavošanas klasē - 9, 1.- 4.klasē - 18, 5.-9. klasē - 31 skolēns. 

Neklātienē – 8 skolēni. Skolā strādā 49 pedagogi un 18 tehniskie darbinieki. Skolai ir 

logopēds, sociālais un speciālais pedagogs.  

Izglītības iestādē tiek īstenotas 6 izglītības programmas - pirmskolas izglītības 

programma, vispārējās pamatizglītības programma, vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā programma, vispārējās vidējās izglītības neklātienes programma, speciālā 
pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.  

Skolēniem pieejami un darbojas daudzveidīgi interešu izglītības pulciņi - tautu 

dejas, kopā pieci kolektīvi, ritmikas grupa, modernās dejas (līdz 2012.gada septembrim), 

meiteņu ansambļi (5.6.kl. un 9.12.kl.), koris, pūtēju orķestris, kokapstrādes, mājturības un 

tehnoloģiju, novadpētniecības, 3 teātra, noformēšanas, vieglatlētikas, ugunsdzēsēju un 

futbola pulciņi, kā arī lasītāju klubiņš. No 2012.gada septembra darbojas florbola pulciņš. 

Skolā 2012. gadā īstenoti sekojoši projekti - „Nāk draugi izkrāsot bērnību” - 5/6 

gadīgo bērnu grupas remonts un labiekārtošana (firmas Caparoll „ Kurši’ atbalsts), „Masku 

pārvērtības” materiālu iegāde skolas teātra pulciņu tērpiem (VNF un Britu padomes 

finansējums), “Naukšēnu novada vidusskolas Ķoņu skolas informatizācija” (ERAF 
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finansējums), Uzsāktas aktivitātes projektos „Skolas auglis” un „Skolas piens”, Nordpluss 

Junior mobilitāšu projektā „ Ceļojums laikā: no pagātnes līdz šodienai” . 

 

7.5. Kultūra 

7.5.1.Naukšēnu kultūras nams 
2012. gadā Naukšēnu kultūras namā aktīvi darbojās pašdarbības kolektīvi, notika koncerti, 

teātra izrādes un atpūtas vakari, piedāvājot dažādas izstādes ikvienam Naukšēnu novada 

iedzīvotājam un viesim. Arī Naukšēnu novada vidusskola veidojusi pasākumus kultūras namā. 
Kultūras namā darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs, pirmsskolas bērnu deju pulciņš, audēju 

pulciņš „Ādama brūtes’’, skanīgi dzied radošā apvienība „Naukšēnu talanti” un skolotāju ansamblis 

,,Krelles’’. Izveidoti jauni pašdarbības kolektīvi – senioru deju kopa un sieviešu ansamblis. Tiek 

radīta iespēja apgūt rokdarbu prasmes. Kultūras nama telpās izvietots arī Naukšēnu Jauniešu 

iniciatīvu centrs, kurš pirmdienās, trešdienās un piektdienās gaida jauniešus, radot iespēju spēlēt 
galda spēles – novusu, galda tenisu, šahu, dambreti un daudz aizraujošu spēļu dažādām vecuma 

grupām. Tiek rīkoti arī turnīri. Kultūras namā tiek rīkoti pasākumi dažāda vecuma un interešu 

grupām.  

Pasākumu un apmeklētāju skaits 2012.gadā 

Mēnesis Pasākumu skaits Apmeklējums 
Janvāris 5 250 
Februāris 6 480 
Marts 6 820 
Aprīlis 6 440 
Maijs 4 555 
Jūnijs 6 655 
Jūlijs 5 1250 
Augusts 2 140 
Septembris 2 160 
Oktobris 5 355 
Novembris 5 405 
Decembris 9 1270 

 

2013. gadā kultūras nams saglabās aizsāktās tradīcijas. Pakāpeniski nepieciešams 

pilnveidot kultūras nama tehnisko nodrošinājumu kā arī veikt nelielu remontu. 

 

7.5.2. Ķoņu tautas nams 
2012.gadā tautas nams organizēja dažādus pasākumus - Lieldienas, Jāņus, 

Miķeļdienu, Mārtiņdienu, Ķoņu kalna svētkus, Baltijas ceļa atceres pasākumu, 

Ziemassvētkus u.c. Kopumā gada laikā notika 26 pasākumi, no kuriem 25 bija bezmaksas. 

Tāpat notika aktīvās atpūtas un sporta pasākumi - sacensības apvidus šķēršļu pārvarēšanā 
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Ķoņu kalnā, sporta diena ziemā un vasarā. Tika sagatavoti nelieli koncerti, dzejas 

kompozīcijas un iestudējums bērniem. Kopējais apmeklētāju skaits gada laikā bija 3111. 

Regulāri darbojas folkloras kopa „Dzīne”, kas 2012.gadā piedalījās starptautiskajā 
folkloras festivālā „BALTICA 2012” Rīgā. 

 

7.5.3. Naukšēnu Cilvēkmuzejs 
Naukšēnu Cilvēkmuzejs vēsta par Ziemeļvidzemes un īpaši Naukšēnu novada 

vēstures notikumiem caur konkrētu indivīdu pieredzi, ļaujot mūsdienu cilvēkam labāk 

izprast iepriekšējo paaudžu likteņu un vēsturisko notikumu kopsakarības, kā arī padarot 

pieejamas plašākai sabiedrībai materiālās un nemateriālās vēstures liecības, tādējādi caur 

reģiona kultūrvēstures zināšanām palīdzot cilvēkiem pieņemt šodienai būtiskus lēmumus. 

Kopējais muzeja apmeklētāju skaits 2012.gadā - 1853, t.sk. individuālie - 259, 

apmeklētāji grupās - 1127, skolēni grupās - 180, ārzemnieki grupās - 61. Bezmaksas 

apmeklējumu skaits – 530. 

Muzeja pieejamība 2012.gadā: dienu skaits, kad muzejs atvērts apmeklētājiem - 

258, stundu skaits, kad muzejs pieejams apmeklētājiem - 2064. 

Muzeja izglītojošās aktivitātes:  

o muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā – 79; 

o muzeja rīkoto pasākumu skaits – 4 (1 - muzejā, 1 – Piksāru baznīcā, 2 – Naukšēnu 

muižā); 
 Muzeja krājums 2012.gadā tika papildināts ar 261 krājuma vienību (attiecīgi 

2011.gadā – 1297, 2010.gadā - 55, 2009.gadā – 36). Kopējais krājuma vienību skaits 

2012.gada beigās: 4727, tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits – 2672. Šajā gadā 
konservēti, restaurēti un pētīti krājuma priekšmeti netika. 

 

7.5.4. Naukšēnu pagasta bibliotēka 
 Naukšēnu pagasta bibliotēkas misija ir būt par informācijas piegādātāju un 

padomdevēju klientam. Tās galvenais uzdevums – nodrošināt visiem bibliotēkas 

lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot pieejamus 

bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus.  

Bibliotēkas krājumus veido 7822 grāmatas. 2012. gadā norakstīti 824 iespieddarbi 

(337 grāmatas, 468 seriālizdevumi, 19 brošūras). Dāvinājuma kārtā bibliotēka saņēmusi 32 
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iespieddarbus par 138,85 LVL. Pašvaldības finansējums grāmatu iegādei 913,00 LVL, 

periodikas pasūtīšanai 597,00 LVL. 2012. gadā bija abonēti 28 periodiskie izdevumi. 

Lasītāju skaits pieaudzis par 19 lasītājiem un izsniegto eksemplāru skaits par 474 

vienībām, salīdzinot ar 2011. gadu. Gatavojoties Latvijas valsts 100.gadskārtai, no 

2012.gada aprīļa bibliotēkā ir atvērta ierakstu grāmata ”Es rakstu Latvijai”. Katrs, kurš 

vēlas, var tajā izdarīt ierakstu un izteikt vēlējumu Latvijai jubilejā. 
Nozīmīgs pasākums bija naukšēnietes Ināras Seņkānes dzejoļu krājuma „Soli pa 

solim” atvēršanas svētki. Bibliotēkā tika rīkotas dažādas izstādes - rokdarbu, 

novadpētniecības darbu, grāmatu. 

Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar pagasta vēstures, kā 
arī novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu. Ir izveidota pagasta vēstures 

grāmata. Katru dienu tiek pierakstīti svarīgākie notikumi pasaulē, Latvijā, novadā. 
2012.gadā daudz materiālu savākts par sadzīves tradīciju veidošanos Naukšēnos. 

Bibliotēkas novadpētniecības materiālu klāsts papildinājies ar četriem albumiem par sporta 

dzīvi Naukšēnos. 2012. gadā turpinājās pasākumu cikls „Seno gadu stāsti”. 

 

7.5.5. Ķoņu pagasta bibliotēka 
Bibliotēkas galvenie pakalpojumi: 

• grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās (uz vietas lasīšanai pieejami 5 

dažādi laikraksti un 26 žurnāli); 
• grāmatu izstādes; 

• datoru izmantošana un internets; 

• filmu skatīšanās; 

• elektroniskās datu bāzes; 

• drukāšana; 

• kopēšana; 

• skenēšana.  

 

2012. gadā: 
• Lietotāju skaits – 181; 

• Literatūras izsniegums - 36580; 

• Apmeklētāju skaits – 2678. 
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7.6. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
Naukšēnu novadā darbojas brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kuriem finansējumu 

nodrošina Naukšēnu novada pašvaldība. Ugunsdzēsēji ir apdrošināti, aprīkoti ar 

profesionālo ekipējumu – tērpiem, elpošanas aparātiem. Ugunsdzēsēju rīcībā ir divas 

ugunsdzēsības automašīnas. Novadā ir piecas ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsēju 

vajadzībām. Ugunsdzēsēju darbības teritorija ir Naukšēnu novads. 

 

7.7. Pašvaldības policija 
Naukšēnu novada pašvaldības policija ir pašvaldības sabiedriskās kartības 

uzturēšanas institūcija, kas savas kompetences ietvaros darbojas attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā un ir pakļauta Naukšēnu novada domei, kura to izveidojusi. 

Pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citam institūcijām.  

 

Dati par Naukšēnu novada pašvaldības policijas darbību 2012.gadā 

1.Reģistrēti notikumi un inform ācija 396 
1.1.Likuma pārkāpumi 200 
1.2.Reibumā izdarīti pārkāpumi 57 
1.3.Savstarpēji skandāli 40 
1.4.Nepilngadīgo personu izdarītie pārkāpumi 97 
1.5.Bēgšana no SKII Naukšēni 11/12 
1.6.Aizturēti Sociālās korekcijas izglītības iestādes 
„Naukšēni” audzēkņi 

22 

1.7.Cita informācija 168 
2.Sastādīti protokoli 28 
3.Noziegumi 16 

3.1.Notiesātas personas 6 
3.2.Uz piespiedu darbu 4 
3.3.Notiesāti nosacīti 10 
3.4.Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi - 
3.5.Notiesāti uz cietumu 2 

4.Uzlikti naudas sodi 132 
4.1.Brīdināti pārkāpēji 144 

5.Policijas palīgi izgājuši reidos 34 
5.1.Policijas palīgi nostrādātās stundas 381 
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8. 2013. GADĀ PLĀNOTS 
� Iesaistīt Naukšēnu novada vidusskolu EK (Eiropas Komisija) Mūžizglītības 

programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās skolu partnerības projektā; 
� Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu 

ciemā” realizācija; 

� Naukšēnu novada vidusskolā internāta un klašu telpu remonts; 

� Naukšēnu skolas pagalma daļas bruģēšana; 

� Ķoņu skolas svešvalodas kabineta remonts; 

� Naukšēnu kultūras nama koridora daļas un trīs telpu remonti; 

� Sadarbībā ar ģimenes ārsti realizēt projektu “Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana I.Skujiņas ārsta praksē Naukšēnu pagasta “Doktorātā” un 

veiks projektā neietverto telpu remontu; 

� Pašvaldības dzīvokļu remonts; 

� Iegādāties un uzstādīt piecas Naukšēnu novada robežzīmes; 

� Uz autoceļa Ķire – Alēni veikt ūdens atvades sistēmas remontu un grants seguma 

atjaunošanu; 

� Centrālās katlu mājas rekonstrukcijas darbu uzsākšanu; 

� Piedalīties jebkuros valsts, reģionāla vai vietēja mēroga projektos, kur iespējama 

finansējuma piesaiste novada infrastruktūras attīstībai, vietējo iedzīvotāju dzīves 

līmeņa paaugstināšanai, pašvaldības kapacitātes stiprināšanai. 
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2. pielikums 

 

 


