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• 23. augustā Kocēnu novada Dzimtsarakstu 
ceremoniju zāle svinēs savu 35 gadu jubileju. 
Sirsnīgā gaisotnē tiksies bijušie darbinieki, kuri 
kavēsies atmiņu stāstījumos, tiks runāta mīlas dzeja 
un skanēs mūzika.

• Saskaņā ar Kocēnu novada domes noslēgto ie-
pirkuma līgumu ar SIA “Peļņi” noslēgusies lietus 
kanalizācijas K2 tīklu izbūve daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas Alejas ielā 13a, 13b, 15 Kocēnu 
ciemā.

• Lai samazinātu gruntsūdens līmeni, Vaidavas 
estrādes teritorijā izbūvēts drenāžas kanāls. Pēc 
drenāžas sistēmas sakārtošanas uzsākti labiekār-
tošanas darbi, kuru ietvaros tiek uzstādīti jauni 
skatītāju soliņi.

• Saskaņā ar Kocēnu novada domes noslēgto 
iepirkuma līgumu norisinās bīstamo koku ap-
zāģēšana un zāģēšana Rubenes un Dikļu kapsētā. 
Darbus veic SIA “Arborists”. Drīzumā darbi no-
risināsies arī Jaunburtnieku un Sprēstiņu kapsētā. 
Dauguļu kapsētā pirms dažiem gadiem iniciatīvu 
par šo darbu veikšanu ierosināja Andris Sedliņš, 
kurš dzīvo ASV, bet viņa radinieki – Dikļu pa-
gastā. Zāģēšanas izdevumus apmaksāja Sedliņa 
kungs no personīgajiem līdzekļiem.

• Kocēnu novada dome izsludinājusi iepirkuma 
procedūru “Sporta laukumu labiekārtošana Ko-
cēnu novadā”. Iepirkuma priekšmeta ietvaros jā-
veic sporta laukumu labiekārtošana Bērzaines pa-
gasta Jaunburtnieku pamatskolai, Kocēnu pagasta 
Rubenes pamatskolai un Kocēnu pamatskolai, kā 
arī Zilākalna pagastā.

• Ar Kocēnu novada domes finansiālu atbalstu 
veikti grīdas remontdarbi Rubenes doktorātā. 
Darbu izpildi nodrošināja Kocēnu novada domes 
Komunālās saimniecības pārvalde.

• Rubenē pie pamatskolas ēkas norisinās 
labiekārtošanas darbi, kuru ietvaros pēc ainavu 
tehniķa Jāņa Sirlaka sagatavotajām skicēm tiks iz-
būvēts bruģēts laukums ar ziedu motīviem, gājēju 
celiņi, izveidoti apstādījumi un iekopts zāliens. 
Darbus plānots pabeigt līdz jaunā mācību gada 
sākumam.

• Vaidavā uzsākta ielu apgaismojuma tīkla 
rekonstrukcija un izbūve Gaujas un Parka ielā, 
ko veic SIA “Vidzemes energoceltnieks”, kā arī 
siltumtrases posma vienkāršotā renovācija, ko 
īsteno SIA “Cēsu specceltnieks”. Savukārt 21. 
augustā tiks uzsākta ūdensapgādes un kanalizāci-
jas tīklu izbūve un rekonstrukcija projekta “Ūdens-
saimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas 
pagasta Vaidavas ciemā, II kārta” ietvaros.

• Gatavojoties jaunajam mācību gadam, Jura 
Neikena Dikļu pamatskolas sporta zālē tiek veikta 
grīdas konstrukcijas nomaiņa, lai ieklātu jaunu 
grīdas segumu – parketu.

• 1. augustā noslēdzās pieteikšanās dalībai kon-
kursā “Kocēnu novada sakoptākā sēta – 2013”, 
ko jau trešo gadu organizē Kocēnu novada 
dome. Pieteikto objektu izvērtēšana norisināsies 
19. augustā, to veiks konkursa žūrijas komisija –
Kocēnu novada domes vadība, speciālisti un 
pagastu pārvalžu vadītāji kopā ar daiļdārznieci 
ZentuSkrastiņu. Šogad dalībai konkursā pieteikti 
18 objekti – piecas lauku sētas, piecas mājas cie-
matā, septiņi uzņēmumi un viena daudzdzīvokļu 
dzīvojamā māja. Kā ierasts, konkursa dalībnieki 
tiks godināti Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltītā Kocēnu novada domes svinī-
gajā pasākumā.

ĪsziņasKocēnos viesojās Dziesmusvētku Goda 
virsdiriģents Roberts Zuika

18. jūlijā Kocēnos viesojās Dziesmusvētku Goda virs-
diriģents un Latvijas koru leģenda Roberts Zuika. Zuikas 
kungs allaž ir uzsvēris, ka Kocēniem un Kocēnu pamatskolai 
viņa dzīvē ir īpaša nozīme – 1936. gadā pēc Rīgas Skolotāju 
institūta absolvēšanas R.Zuika uzsāka darbu toreizējā Kok-
muižas pagasta pamatskolā kā skolotājs, vēlāk kļuva arī par 
šīs skolas direktoru. 

Lai viesošanās reizi Kocēnos padarītu vēl jo īpašāku, 
Kocēnu novada dome bija sarīkojusi svinīgu pasākumu, kura 
ieskaņā, plīvojot Kocēnu novada XXV Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku karogiem, Latvijas 
valsts himnu Dikļu pūšamo instrumentu orķestra izpildījumā 
diriģēja pasākuma goda viesis – Roberts Zuika. 

Zuikas kungu sveikt bija ieradies kupls skaits interesentu 
– Kocēnu novada un Kocēnu pamatskolas pašdarbības 
kolektīvi, diriģenta kungam veltot gan dziesmas, gan dejas, 
ilggadējā Kocēnu pamatskolas direktore Ņina Zavacka, kas 
tāpat kā pirms 23 gadiem pēc kora “Kalējs” koncerta Sv. 
Sīmaņa baznīcā, diriģenta kungam uzlika galvā vārpu vai-
nagu, kurā iepīts Kocēnu pamatskolas skolēnu un skolotāju, 
Apsīša Jēkaba goda balvas saņēmēju un klātesošo sirds 
siltums. Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis 
un Kocēnu novada kultūras darba koordinatore Ināra Blūma 
pasniedza R.Zuikam Goda rakstu par nesavtīgu atbalstu 
Kocēnu pamatskolai, par tautas kultūras un nacionālās paš-
apziņas vērtību godāšanu, saglabāšanu un nodošanu nākama-
jām paaudzēm, kā arī par Kocēnu novada vārda nešanu pa-
saulē, un īpašus ziedus – dienziedes no selekcionāra Mārtiņa 
Erminasa kolekcijas, kas nosauktas Roberta Zuikas vārdā. 

Izskanot pateicības vārdiem un laba vēlējumiem, Zuikas 
kungs vēlreiz stājās klātesošo priekšā kā diriģents, lai mācītu 
latviešu tautasdziesmu “Darba dziesma”. Pēc pasākuma klāt-
esošie cienājās ar R.Zuikas 100 gadu jubilejai veltītu svētku 
kliņģeri un izmantoja īpašo iespēju iegūt parakstu grāmatā 
“No zobena dziesma. Roberts Zuika un viņa vīru koris karā, 
gūstā un trimdā”.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte

Rubenē darbojas videonovērošanas kameras
Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību, Kocēnu pagasta 

Rubenes ciema centrā jau kādu laiku darbojas videonovērošanas 
kameras, kas fiksē ciema centrā, pamatskolas apkārtnē, tai skaitā 
sporta un BMX laukumos, kā arī ūdenstilpju – Mazais un Lielais 
Ansis – tuvumā notiekošo.

Uzstādītās videonovērošanas kameras jau ir apliecinājušas savu 
nepieciešamību, nofilmētais materiāls policijas inspektoriem ir 
lieti noderējis vairāku likumpārkāpumu novēršanā un atklāšanā. 

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste 
Elīna Upīte

Zuikas kungs diriģējot Latvijas valsts himnu 
“Dievs, svētī Latviju!”

Zuikas kungu sveic ilggadējā Kocēnu pamatskolas 
direktore Ņ.Zavacka

Kocēnu novada domes priekšsēdētājs J.Olmanis pasniedz 
R.Zuikam Kocēnu novada domes Goda rakstu

Parakstoties grāmatā “No zobena dziesma. Roberts Zuika 
un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā”
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17. - 27. jūlijā Kocēnu pagasta Rubenē pirmo reizi tika 
svinēti Rubenes ciema svētki, kuru programmā tika 
iekļauti arī tradicionālo Liliju svētku pasākumi. Svētku 
ietvaros, 20. jūlijā, visas dienas garumā ikvienam 
Rubenes iedzīvotājam bija iespēja piedalīties gan 
sportiskās, gan radošās aktivitātēs, un dienas noslēgumā 
– līksmot svētku ballē, kuras laikā Kocēnu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis pašvaldības vārdā 
pasniedza rubeniešiem dāvanu – svētku balli un salūtu 
gadu mijā.▼

20. jūlijā Vika pasaku parkā Dikļos jau ceturto reizi 
norisinājās Kocēnu novada Bērnības svētki, kuros pie-
dalījās astoņi bērni vecumā no četriem līdz septiņiem 
gadiem. Bērnus, vecākus un krustvecākus nozīmīgajā 
notikumā sveica Kocēnu novada domes priekšsēdētājs 
J.Olmanis, pasniedzot apliecību - kā apliecinājumu tam, 
ka bērnam no šīs dienas ir krustvecāki, kā arī karodziņu 
ar Kocēnu novada ģerboni. ▼

• Nolēma atbalstīt projekta iesnieguma “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības 
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” iesnieg-
šanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklātā konkursā “Kompleksi risinājumi siltum-
nīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3. kārta”. Projekta 
kopējā summa plānota 137 969,31 latu apmērā, no tām 
projekta kopējās attiecināmās izmaksas – Ls 132 997,84. 
Projekta pieteikuma apstiprināšanas gadījumā Kocēnu no-
vada dome apņemas nodrošināt līdzfinansējumu 44 870,82
latu apmērā.
• Nolēma nodot publiskajai apspriešanai, atzinumu saņem-
šanai un sabiedriskās apspriešanas uzsākšanai Kocēnu 
novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025. gadam piln-
veidoto redakciju un Kocēnu novada teritorijas plānojuma 
2014. – 2025. gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi no-
vērtējumu vides pārskata pilnveidoto redakciju. Publiskās 
apspriešanas un atzinumu saņemšanas termiņu noteica 
no šī gada 19. augusta līdz 9. septembrim. Sabiedriskās 
apspriešanas tiks organizētas Bērzainē, Dikļos, Kocēnos, 
Rubenē, Vaidavā un Zilākalnā.
• Nolēma atļaut S.Kalniņas individuālajam uzņēmumam 
“S’ROSE”, kas reģistrēts Cēsīs, veikt izbraukuma tirdz-
niecību ar rūpniecības precēm Kocēnu novada Vaidavas, 
Dikļu, Bērzaines, Zilākalna, Kocēnu pagastā uz vienu gadu.
• Nolēma uzdot Kocēnu novada domes Īpašumu izsoles 
un atsavināšanas komisijai rīkot otro izsoli ar augšupejošu 
soli par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Gaujas ielā 26, Vaidavā, kas sastāv no zemes 
gabala 0,2259 ha platībā un būves – klēts ar kopējo platību 
59,9 m² atsavināšanu. Nosacītā sākumcena – Ls 1400.
• Izskatot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 
iesniegumu par Kocēnu novada optiskā tīkla pieejas 
punktiem ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūrai, nolēma 
nodot bezatlīdzības lietošanā līdz 2035. gada 31. augus-
tam šādas Kocēnu novada pašvaldībai piederošas telpas
uz zemes gabala daļu: zemes gabala daļu divu kvadrāt-
metru platībā nekustamajā īpašumā “Dikļu ūdenstornis” 
Dikļos un telpas daļu divu kvadrātmetru platībā adresē 
“Ievāji”, Bērzaines pag., kas atrodas nekustamajā īpašumā
“Jaunburtnieku skola”.

• Nolēma rīkot zemes nomas tiesību izsoli Kocēnu no-
vada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam 
– neapbūvētam zemes gabalam Avotu ielā 18, Rubenē, 
Kocēnu pagastā 0,2487 ha platībā, kadastrālā vērtība 
Ls 3502. Zemes nomas tiesību izsoles sākumcena gadā 
1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības.
• Lai novērstu ūdens krātuves “Mazais Ansis” Rubenē 
krasta eroziju, nolēma piešķirt finansējumu Ls 390 apmērā 
ūdens krātuves krasta zonas pastiprināšanai no Dabas 
resursu nodokļa fonda.  
• Nolēma piešķirt finansiālo atbalstu Aivaram Šmaukstelim 
dalībai spēka vīru čempionāta Ls 200 apmērā.
• Nolēma piedalīties programmas Jaunatne darbībā pro-
jektā “Fight with ART against discrimination” (Ar mākslu 
– pret diskrimināciju).
• Apstiprināja Kocēnu novada domes finansētu neformālo 
iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa rezultātus. Finan-
sējums projekta realizēšanai Ls 500 apmērā tiks piešķirts 
– Iedzīvotāju iniciatīvu neformālai grupai “Savvaļā”, 
biedrībai „Attīstība.Virzība.Izaugsme”, Iniciatīvas grupai 
“Ceļotāji”, Rekreācijas biedrībai “Rebo”, Iniciatīvas gru-
pai “Bērzainieši”, Vecāku iniciatīvas grupai (I.Zēmele, 
A.Zīverte, I.Mangule, J.Muravskis, Dz.Liepiņš), Inicia-
tīvas grupai „Zem viena jumta”, Zilākalna bērnudārza 
vecāku neformālai iniciatīvas grupai, Vaidavas izglītības 
biedrībai un biedrībai “UGA Records“.
• Nolēma piešķirt finansiālu palīdzību daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām ar nolūku nodrošināt energoresursu 
patēriņu samazinājumu: Kultūras iela 6, Zilaiskalns – 
Ls 1673, Imanta iela 9, Zilaiskalns – Ls 1711, Valmieras 
iela 9, Zilaiskalns – Ls 1322, Kalna iela 4, Rubene – 
Ls 1711, Kalna iela 8, Rubene – Ls 1700, Alejas iela 17, 
Kocēni – Ls 1700. “Sauleskalni”, Dikļi – Ls 1711.
• Nolēma piešķirt finansējumu Ls 3170 automātiskās 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistē-
mas ierīkošanai un kodatslēgu ierīkošanai divām durvīm 
pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”.
• Noteica, ka Kocēnu novada vēlēšanas komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanas termiņš ir 2013. gada 20. augusts.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Eva Eglīte

Kocēnu novada domes sēdēs 
augustā pieņemtie lēmumi

17. jūlijā Liliju svētku ietvaros Rubenes baznīcā tika 
atklāta selekcionāru - kolekcionāru Mārtiņa Erminasa un 
Gunas Rukšānes liliju kolekciju izstāde, ko papildināja 
G.Rukšānes flokšu kolekcija. Savukārt 27. jūlijā baznī-
cas dārzā nakts koncertu sniedza pūšamo instrumentu 
kvartets “Rīga” un Latvijas Nacionālās operas solists 
Nauris Puntulis. ▼

Bērzaines brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība saņēmusi 
dāvinājumu no Giterslo apriņķa brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju biedrības – sešas ķiveres ar aizsargstikliem un 
ugunsdzēsības jakas, tādējādi modernizējot un uzlabojot 
Bērzaines brīvprātīgo ugunsdzēsēju inventāru. ▼

PII “Auseklītis” turpinās 
energoefektivitātes projekta norise

Projekta “Energoefektivitāti paaugstinošu ieguldījumu 
veikšana Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādē 
(PII) “Auseklītis”” ietvaros ir noslēgusies Kocēnu novada 
domes izsludinātā iepirkuma procedūra “Ventilācijas ierī-
košana ar rekuperāciju Kocēnu pagasta PII “Auseklītis””. 
Kocēnu novada domes iepirkumu komisija par uzvarētāju 
atzina SIA “Metāla Alianse”, kas par piedāvāto līguma 
cenu Ls 72412,85 veiks ventilācijas un gaisa kondicionē-
šanas ierīču uzstādīšanu. Izbūvējot ventilāciju ar rekupe-
rāciju, tiks samazināts enerģijas zudums – sistēma atgūs 
līdz pat 70% siltā gaisa, kas citādi tiek izlaists atmosfērā. 
Ventilācijas ierīkošana nodrošinās izdevumu optimizāciju, 
palielinot ietaupītās siltumenerģijas apjomu. Projekta 
aktivitāšu īstenošana sekmēs 441,57 Mwh/gadā enerģijas 
patēriņa samazinājumu. 

Projekta vispārīgais mērķis ir Kocēnu novada pirms-
skolas izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugsti-
nāšana. Lai uzlabotu siltumnoturību, tiek veikti renovāci-
jas darbi PII “Auseklītis” Kocēnos un Rubenē, nosiltinot 
sienas, jumtu un nomainot logus. Projekta īstenošanas 
rezultātā jāsasniedz oglekļa dioksīda rādītājs 125885 kg 
gadā un uz katru KPFI finansēto latu jānodrošina vismaz 
0,721 kg CO2 samazinājums.

Projekts tiek realizēts Klimata pārmaiņu finanšu in-
strumenta (KPFI) atklāta projektu konkursa “Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” 
ietvaros (līguma Nr. KPFI-15.1/95). Projekta kopējās 
izmaksas ir Ls 337 551, kuras sedz Klimata pārmaiņu 
finanšu instruments un Kocēnu novada dome. 

PII “Auseklītis” pakalpojumus sniedz divās atsevišķās 
ēkās, bērnus izglītojot gan Kocēnos, gan Rubenē, kur 
izveidota filiāle. Kopumā abās ēkās ik dienu uzturas 273 

bērni. Kopš PII “Auseklītis” ēku uzbūvēšanas un nodo-
šanas ekspluatācijā ir veikti ieguldījumi ārkārtas apstākļu 
novēršanai, taču ēkām nav veikti būtiski rekonstrukcijas 
darbi, lai paaugstinātu to siltumnoturību. Kocēnu bērnu-
dārza ēkas nolietojums ir tik liels, ka fasādē sākušas 
veidoties plaisas. Ieguldījums ēkās samazinās tās uzturē-
šanas izmaksas un paildzinās lietderīgās kalpošanas laiku. 

Projektu paredzēts īstenot līdz š.g. 31. oktobrim. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Eva Eglīte

Fotomirkļi
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No 22. līdz 27. jūlijam Ķeguma novadā norisinājās 6.
Lielā skautu un gaidu nometne “Daugmale”, kurā pieda-
lījās vairāk kā 200 bērnu un jauniešu, tostarp arī Kocēnu 
38. skautu vienība. Nometnes vadmotīvs bija daba un 
vide ap mums, tās dalībniekiem bija iespēja pilnveidot 
sevi trīs dažādos virzienos – “Pētniecība dabā”, “Aktīvs 
dabā” un “Māksla dabā”. ▼

11. augustā Dikļu pils parkā jau ceturto reizi norisi-
nājās pils Dārza svētki, kas vienlaikus bija arī 10 gadu 
jubilejas svinības pēc pils rekonstrukcijas. Svētku pa-
sākumu atklāja Dikļu pūšamo instrumentu orķestris. ▼

Fotomirkļi

Foto autori: E.Nagle, E.Upīte, R.Šalte, J.Kaibe

No 30. jūlija līdz 5. augustam bērzainietis Edgars 
Krastiņš (attēlā pirmais no labās puses) Latvijas ko-
mandas sastāvā piedalījās 10. Pasaules Valsts olimpiāde 
ģeogrāfijā, kas norisinājās Kioto, Japānā. 32 valstu ko-
mandu konkurencē Latvijas jaunieši izcīnīja 19. vietu. 
Uz četrām vietām Latvijas komandā pretendēja vairāk 
nekā 700 jauniešu, kas sākumā piedalījās novadu 
olimpiādēs, tālāk valsts olimpiādē, kurā Edgars izcīnīja 
sudraba medalu, un noslēgumā - speciālā atlasē, lai no 
11 valsts olimpiādes medaļniekiem izvēlētos četrus 
labākos. ▼

9. augustā jaunuzceltajā Bērzaines estrādē notika Dikļu 
amatierteātra viesizrāde - divu cēlienu farss par tēmu 
“Precamies” un “Hugo Diegs brauc uz Bambāļiem”. ▼

Informācija skolēniem par pieteikšanos 
braukšanas dokumentu saņemšanai

Tuvojoties jaunā mācību gada sākumam, Kocēnu novada dome informē skolēnus par braukšanas dokumentu 
saņemšanas kārtību. 

Kocēnu novada pamatizglītības iestāžu izglītojamie, kuriem nepieciešama biļete nokļūšanai uz mācību iestādi 
un atpakaļ, tāpat kā līdz šim aicināti pieteikties savā mācību iestādē. Abonementa biļešu lietotājiem jāiesniedz viena 
fotogrāfija (1,5cm x 3,5cm) vai elektroniski jāiesūta fotogrāfija (jpg formātā) skolai. 

Kocēnu novadā (izņemot Kocēnu ciemu) deklarētie vispārējo vidējo izglītības iestāžu izglītojamie (klātienes 
10. – 12. klase), kā arī Valmieras 2. vidusskolas pamatskolēni (1. – 9. klase), kuriem nepieciešama abonementa 
biļete maršruta autobusu izmantošanai, aicināti pieteikties tuvākajā pagasta pārvaldē pēc dzīvesvietas, iesniedzot vienu 
fotogrāfiju (1,5cm x 3,5cm) vai iesūtot elektroniski fotogrāfiju (jpg formātā): 

Pašvaldības struktūrvienība Tālruņa numurs e-pasta adrese
Bērzaines pagasta pārvalde 64234394; 29423415 berzaines.pagasts@kocenunovads.lv
Dikļu pagasta pārvalde 64281163; 26424669 diklu.pagasts@kocenunovads.lv
Vaidavas pagasta pārvalde 64284057; 29230117 vaidavas.pagasts@kocenunovads.lv
Zilākalna pagasta pārvalde 64234149; 26317572 zilakalna.pagasts@kocenunovads.lv
Rubenes ciema kasiere 64230447; 28349202 liga.henilane@kocenunovads.lv
Kocēnu novada domes Informācijas centrs 64207690; 28675556 info@kocenunovads.lv

Par sevi jāsniedz šādas ziņas: vārds, uzvārds, personas kods, braukšanas maršruts, skola, klase, tālruņa numurs. 
Kocēnu pagastā deklarētie vispārējo vidējo izglītības iestāžu izglītojamie (klātienes 10. - 12. klase), kuriem 

nepieciešama mēnešbiļete Valmieras pilsētas sabiedriskā transporta izmantošanai, aicināti pieteikties Kocēnu novada 
domē: 

• personiski domes informācijas centrā; 
• zvanot pa tālr. 64207690 vai mob. tālr. 28675556; 
• rakstot uz e-pasta adresi: info@kocenunovads.lv. 
Par sevi jāsniedz šādas ziņas: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, skola, klase, tālruņa numurs. 
Laikā no š. g. 14. septembra minētie braukšanas dokumenti (abonementa biļete, kas derīga aptuveni 2 mēnešus, vai

mēnešbiļete, kas derīga 1 mēnesi) būs jālieto kopā ar skolēna apliecību. Bez skolēna apliecības braukšanas dokuments 
tiek uzskatīts par nederīgu. 

Saskaņā ar Kocēnu novada domes 22.06.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2012 “Kārtība, kādā Kocēnu 
novada dome sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” 
izglītojamie, kuriem ir tiesības uz kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem 
mācību gada laikā no dzīves vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ir: 

•  Kocēnu novada pamatizglītības iestāžu (1. – 9. klasei) izglītojamie; 
• citas pašvaldības teritorijā esošās mācību iestādes vispārējās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmā 

un vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības programmā (1. – 9. klasei) 
izglītojamie, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

• vispārējās vidējās izglītības iestāžu (klātienes 10. – 12. klasei) izglītojamie, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 

Kocēnu novada domes
Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļa

Izvērtēti iedzīvotāju iniciatīvu projekti
Kocēnu novada domes izsludinātajā neformālo iedzī-

votāju iniciatīvu grupu projektu konkursā tika saņemti 
17 pieteikumi, no kuriem saskaņā ar projekta konkursa 
nolikumu vērtēšanas komisija izvēlējās 10 labākos, katra 
projekta īstenošanai piešķirot finansējumu līdz 500 latiem.

Apstiprināto projektu pieteikumu apraksts:
1. Iedzīvotāju interešu grupa “Bērzainieši” projekta “Kul-

tūrvēstures vērtības ainavā – ainava kultūrvēsturis-
kās vērtībās” ietvaros plāno noslēgt Jaunburtnieku kap-
sētas robežmūra atjaunošanas darbus, kuru īstenošanai 
nepieciešams finansējums dakstiņu un cementa iegādei.

2. Neformālā jauniešu grupa “Savvaļā” projekta “Hokejs 
visiem!” ietvaros basketbola laukumā pie Kocēnu pa-
matskolas plāno izveidot hokeja un slidošanas laukumu, 
kā arī organizēt vienas dienas hokeja turnīru.

3. Iniciatīvu grupa “Zem viena jumta” projekta ietvaros 
vēlas atjaunot veļas žāvētavu Ezera ielā Vaidavā, ko 
būs iespēja izmantot apkārtējo daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju – Ezera ielā 3, Ezera ielā 5, Parka ielā 16 un 
Parka ielā 18 – iedzīvotājiem. 

4. Zilākalna bērnudārza vecāku neformālā iniciatīvu grupa 
projekta ietvaros labiekārtos PII “Cielaviņa” Zilākalna 
filiāles rotaļu laukumu, uzstādot jaunu aktivitātes centru.

5. Vaidavas izglītības biedrība projekta “Aktīvā Vaidavas 
izglītības biedrība 2013” īstenošanas laikā plāno orga-
nizēt vairāk nekā 20 dažādus pasākumus – izglītojošus 
seminārus, pārgājienu, ikgadējo Rudens tirdziņu u.c., 
kuros paredzēts iesaistīt vismaz 400 dalībniekus gan no 
Kocēnu novada, gan apkārtējiem novadiem.

6. Rekreācijas biedrība “REBO” projekta ietvaros lab-
iekārtos Rancho Parka teritoriju, kas atrodas Rubenē 
pie ūdenstilpes Mazais Ansis, – kopā ar brīvprātīgajiem 
palīgiem izveidos īpaši izturīgas metāla konstrukcijas 
batutam, atjaunos un paplašinās laipiņu, izbūvēs taciņu 
no automašīnu stāvvietas līdz laipiņai, iesēs zāli un iz-
raks grāvi lietus notekūdeņu novadīšanai. Labiekārtotā 
teritorija būs pieejama ikvienam interesentam. 

7. Meiteņu florbola komandu “Rubene” vecāku iniciatīvu 
grupa sagatavojusi projekta pieteikumu, kura īsteno-
šanas rezultātā tiks iegādātas spēļu formas – krekls un 
šorti – U-12, U-14, U-16 un U-18 vecuma grupu meiteņu 
florbola komandu “Rubene” spēlētājām.

8. Biedrības “Attīstība. Virzība. Izaugsme” projekta “Dari, 
tu vari!” ietvaros jaunieši veiks remontu bijušā veikala 
telpās Zilākalna ciema centrā, kur tiks izvietoti trena-
žieri, novusa galdi, galda teniss un izveidota spēļu istaba,
kur vietējiem jauniešiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 

9. Dikļu pagasta iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Ceļotāji” 
projekta “Par atbildību, par sadarbību, par līdzda-
lību!” ietvaros iegādāsies nūjošanai nepieciešamo in-
ventāru un apgūs nūjošanas instruktāžu, lai iegūtās zinā-
šanas nodotu tālāk jaunajiem nodarbību dalībniekiem.

10. Biedrība “UGA Records” sagatavojusi projekta pie-
teikumu tehniskā aprīkojuma uzlabošanai, lai papla-
šinātu biedrības darbību. Lai veidotu kvalitatīvus video 
un foto materiālus par nozīmīgiem notikumiem Kocēnu 
novadā, nepieciešams iegādāties bezvadu mini mobilo 
mikrofonu un ārējās mobilās zibspuldzes, kā arī pa-
pildus inventāru, kas vajadzīgs iepriekšminēto ierīču 
uzstādīšanai un lietošanai. 

Kā iepriekš ziņots, Kocēnu novada dome 2013. gada 
budžetā iekļāva finansējumu 5000 latu apmērā, lai at-
balstītu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu idejas. 
Iedzīvotāji tika aicināti iesniegt projektu pieteikumus, 
kuru īstenošanas rezultātā tiktu veicināta iedzīvotāju 
aktivitāte, atbalstīta sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu un 
pasākumu īstenošana Kocēnu novadā, sekmēta vides 
sakārtošana un iedzīvotāju dzīves kvalitāte, veicināta 
neformālo iedzīvotāju grupu sadarbība ar pašvaldību un 
citām nevalstiskajām organizācijām.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte
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17. - 27. jūlijā Kocēnu pagasta Rubenē pirmo reizi tika 
svinēti Rubenes ciema svētki, kuru programmā tika 
iekļauti arī tradicionālo Liliju svētku pasākumi. Svētku 
ietvaros, 20. jūlijā, visas dienas garumā ikvienam 
Rubenes iedzīvotājam bija iespēja piedalīties gan 
sportiskās, gan radošās aktivitātēs, un dienas noslēgumā 
– līksmot svētku ballē, kuras laikā Kocēnu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis pašvaldības vārdā 
pasniedza rubeniešiem dāvanu – svētku balli un salūtu 
gadu mijā.▼

20. jūlijā Vika pasaku parkā Dikļos jau ceturto reizi 
norisinājās Kocēnu novada Bērnības svētki, kuros pie-
dalījās astoņi bērni vecumā no četriem līdz septiņiem 
gadiem. Bērnus, vecākus un krustvecākus nozīmīgajā 
notikumā sveica Kocēnu novada domes priekšsēdētājs 
J.Olmanis, pasniedzot apliecību - kā apliecinājumu tam, 
ka bērnam no šīs dienas ir krustvecāki, kā arī karodziņu 
ar Kocēnu novada ģerboni. ▼

• Nolēma atbalstīt projekta iesnieguma “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības 
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” iesnieg-
šanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklātā konkursā “Kompleksi risinājumi siltum-
nīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3. kārta”. Projekta 
kopējā summa plānota 137 969,31 latu apmērā, no tām 
projekta kopējās attiecināmās izmaksas – Ls 132 997,84. 
Projekta pieteikuma apstiprināšanas gadījumā Kocēnu no-
vada dome apņemas nodrošināt līdzfinansējumu 44 870,82
latu apmērā.
• Nolēma nodot publiskajai apspriešanai, atzinumu saņem-
šanai un sabiedriskās apspriešanas uzsākšanai Kocēnu 
novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025. gadam piln-
veidoto redakciju un Kocēnu novada teritorijas plānojuma 
2014. – 2025. gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi no-
vērtējumu vides pārskata pilnveidoto redakciju. Publiskās 
apspriešanas un atzinumu saņemšanas termiņu noteica 
no šī gada 19. augusta līdz 9. septembrim. Sabiedriskās 
apspriešanas tiks organizētas Bērzainē, Dikļos, Kocēnos, 
Rubenē, Vaidavā un Zilākalnā.
• Nolēma atļaut S.Kalniņas individuālajam uzņēmumam 
“S’ROSE”, kas reģistrēts Cēsīs, veikt izbraukuma tirdz-
niecību ar rūpniecības precēm Kocēnu novada Vaidavas, 
Dikļu, Bērzaines, Zilākalna, Kocēnu pagastā uz vienu gadu.
• Nolēma uzdot Kocēnu novada domes Īpašumu izsoles 
un atsavināšanas komisijai rīkot otro izsoli ar augšupejošu 
soli par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Gaujas ielā 26, Vaidavā, kas sastāv no zemes 
gabala 0,2259 ha platībā un būves – klēts ar kopējo platību 
59,9 m² atsavināšanu. Nosacītā sākumcena – Ls 1400.
• Izskatot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 
iesniegumu par Kocēnu novada optiskā tīkla pieejas 
punktiem ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūrai, nolēma 
nodot bezatlīdzības lietošanā līdz 2035. gada 31. augus-
tam šādas Kocēnu novada pašvaldībai piederošas telpas
uz zemes gabala daļu: zemes gabala daļu divu kvadrāt-
metru platībā nekustamajā īpašumā “Dikļu ūdenstornis” 
Dikļos un telpas daļu divu kvadrātmetru platībā adresē 
“Ievāji”, Bērzaines pag., kas atrodas nekustamajā īpašumā
“Jaunburtnieku skola”.

• Nolēma rīkot zemes nomas tiesību izsoli Kocēnu no-
vada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam 
– neapbūvētam zemes gabalam Avotu ielā 18, Rubenē, 
Kocēnu pagastā 0,2487 ha platībā, kadastrālā vērtība 
Ls 3502. Zemes nomas tiesību izsoles sākumcena gadā 
1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības.
• Lai novērstu ūdens krātuves “Mazais Ansis” Rubenē 
krasta eroziju, nolēma piešķirt finansējumu Ls 390 apmērā 
ūdens krātuves krasta zonas pastiprināšanai no Dabas 
resursu nodokļa fonda.  
• Nolēma piešķirt finansiālo atbalstu Aivaram Šmaukstelim 
dalībai spēka vīru čempionāta Ls 200 apmērā.
• Nolēma piedalīties programmas Jaunatne darbībā pro-
jektā “Fight with ART against discrimination” (Ar mākslu 
– pret diskrimināciju).
• Apstiprināja Kocēnu novada domes finansētu neformālo 
iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa rezultātus. Finan-
sējums projekta realizēšanai Ls 500 apmērā tiks piešķirts 
– Iedzīvotāju iniciatīvu neformālai grupai “Savvaļā”, 
biedrībai „Attīstība.Virzība.Izaugsme”, Iniciatīvas grupai 
“Ceļotāji”, Rekreācijas biedrībai “Rebo”, Iniciatīvas gru-
pai “Bērzainieši”, Vecāku iniciatīvas grupai (I.Zēmele, 
A.Zīverte, I.Mangule, J.Muravskis, Dz.Liepiņš), Inicia-
tīvas grupai „Zem viena jumta”, Zilākalna bērnudārza 
vecāku neformālai iniciatīvas grupai, Vaidavas izglītības 
biedrībai un biedrībai “UGA Records“.
• Nolēma piešķirt finansiālu palīdzību daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām ar nolūku nodrošināt energoresursu 
patēriņu samazinājumu: Kultūras iela 6, Zilaiskalns – 
Ls 1673, Imanta iela 9, Zilaiskalns – Ls 1711, Valmieras 
iela 9, Zilaiskalns – Ls 1322, Kalna iela 4, Rubene – 
Ls 1711, Kalna iela 8, Rubene – Ls 1700, Alejas iela 17, 
Kocēni – Ls 1700. “Sauleskalni”, Dikļi – Ls 1711.
• Nolēma piešķirt finansējumu Ls 3170 automātiskās 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistē-
mas ierīkošanai un kodatslēgu ierīkošanai divām durvīm 
pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”.
• Noteica, ka Kocēnu novada vēlēšanas komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanas termiņš ir 2013. gada 20. augusts.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Eva Eglīte

Kocēnu novada domes sēdēs 
augustā pieņemtie lēmumi

17. jūlijā Liliju svētku ietvaros Rubenes baznīcā tika 
atklāta selekcionāru - kolekcionāru Mārtiņa Erminasa un 
Gunas Rukšānes liliju kolekciju izstāde, ko papildināja 
G.Rukšānes flokšu kolekcija. Savukārt 27. jūlijā baznī-
cas dārzā nakts koncertu sniedza pūšamo instrumentu 
kvartets “Rīga” un Latvijas Nacionālās operas solists 
Nauris Puntulis. ▼

Bērzaines brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība saņēmusi 
dāvinājumu no Giterslo apriņķa brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju biedrības – sešas ķiveres ar aizsargstikliem un 
ugunsdzēsības jakas, tādējādi modernizējot un uzlabojot 
Bērzaines brīvprātīgo ugunsdzēsēju inventāru. ▼

PII “Auseklītis” turpinās 
energoefektivitātes projekta norise

Projekta “Energoefektivitāti paaugstinošu ieguldījumu 
veikšana Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādē 
(PII) “Auseklītis”” ietvaros ir noslēgusies Kocēnu novada 
domes izsludinātā iepirkuma procedūra “Ventilācijas ierī-
košana ar rekuperāciju Kocēnu pagasta PII “Auseklītis””. 
Kocēnu novada domes iepirkumu komisija par uzvarētāju 
atzina SIA “Metāla Alianse”, kas par piedāvāto līguma 
cenu Ls 72412,85 veiks ventilācijas un gaisa kondicionē-
šanas ierīču uzstādīšanu. Izbūvējot ventilāciju ar rekupe-
rāciju, tiks samazināts enerģijas zudums – sistēma atgūs 
līdz pat 70% siltā gaisa, kas citādi tiek izlaists atmosfērā. 
Ventilācijas ierīkošana nodrošinās izdevumu optimizāciju, 
palielinot ietaupītās siltumenerģijas apjomu. Projekta 
aktivitāšu īstenošana sekmēs 441,57 Mwh/gadā enerģijas 
patēriņa samazinājumu. 

Projekta vispārīgais mērķis ir Kocēnu novada pirms-
skolas izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugsti-
nāšana. Lai uzlabotu siltumnoturību, tiek veikti renovāci-
jas darbi PII “Auseklītis” Kocēnos un Rubenē, nosiltinot 
sienas, jumtu un nomainot logus. Projekta īstenošanas 
rezultātā jāsasniedz oglekļa dioksīda rādītājs 125885 kg 
gadā un uz katru KPFI finansēto latu jānodrošina vismaz 
0,721 kg CO2 samazinājums.

Projekts tiek realizēts Klimata pārmaiņu finanšu in-
strumenta (KPFI) atklāta projektu konkursa “Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” 
ietvaros (līguma Nr. KPFI-15.1/95). Projekta kopējās 
izmaksas ir Ls 337 551, kuras sedz Klimata pārmaiņu 
finanšu instruments un Kocēnu novada dome. 

PII “Auseklītis” pakalpojumus sniedz divās atsevišķās 
ēkās, bērnus izglītojot gan Kocēnos, gan Rubenē, kur 
izveidota filiāle. Kopumā abās ēkās ik dienu uzturas 273 

bērni. Kopš PII “Auseklītis” ēku uzbūvēšanas un nodo-
šanas ekspluatācijā ir veikti ieguldījumi ārkārtas apstākļu 
novēršanai, taču ēkām nav veikti būtiski rekonstrukcijas 
darbi, lai paaugstinātu to siltumnoturību. Kocēnu bērnu-
dārza ēkas nolietojums ir tik liels, ka fasādē sākušas 
veidoties plaisas. Ieguldījums ēkās samazinās tās uzturē-
šanas izmaksas un paildzinās lietderīgās kalpošanas laiku. 

Projektu paredzēts īstenot līdz š.g. 31. oktobrim. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Eva Eglīte

Fotomirkļi
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No 22. līdz 27. jūlijam Ķeguma novadā norisinājās 6.
Lielā skautu un gaidu nometne “Daugmale”, kurā pieda-
lījās vairāk kā 200 bērnu un jauniešu, tostarp arī Kocēnu 
38. skautu vienība. Nometnes vadmotīvs bija daba un 
vide ap mums, tās dalībniekiem bija iespēja pilnveidot 
sevi trīs dažādos virzienos – “Pētniecība dabā”, “Aktīvs 
dabā” un “Māksla dabā”. ▼

11. augustā Dikļu pils parkā jau ceturto reizi norisi-
nājās pils Dārza svētki, kas vienlaikus bija arī 10 gadu 
jubilejas svinības pēc pils rekonstrukcijas. Svētku pa-
sākumu atklāja Dikļu pūšamo instrumentu orķestris. ▼

Fotomirkļi

Foto autori: E.Nagle, E.Upīte, R.Šalte, J.Kaibe

No 30. jūlija līdz 5. augustam bērzainietis Edgars 
Krastiņš (attēlā pirmais no labās puses) Latvijas ko-
mandas sastāvā piedalījās 10. Pasaules Valsts olimpiāde 
ģeogrāfijā, kas norisinājās Kioto, Japānā. 32 valstu ko-
mandu konkurencē Latvijas jaunieši izcīnīja 19. vietu. 
Uz četrām vietām Latvijas komandā pretendēja vairāk 
nekā 700 jauniešu, kas sākumā piedalījās novadu 
olimpiādēs, tālāk valsts olimpiādē, kurā Edgars izcīnīja 
sudraba medalu, un noslēgumā - speciālā atlasē, lai no 
11 valsts olimpiādes medaļniekiem izvēlētos četrus 
labākos. ▼

9. augustā jaunuzceltajā Bērzaines estrādē notika Dikļu 
amatierteātra viesizrāde - divu cēlienu farss par tēmu 
“Precamies” un “Hugo Diegs brauc uz Bambāļiem”. ▼

Informācija skolēniem par pieteikšanos 
braukšanas dokumentu saņemšanai

Tuvojoties jaunā mācību gada sākumam, Kocēnu novada dome informē skolēnus par braukšanas dokumentu 
saņemšanas kārtību. 

Kocēnu novada pamatizglītības iestāžu izglītojamie, kuriem nepieciešama biļete nokļūšanai uz mācību iestādi 
un atpakaļ, tāpat kā līdz šim aicināti pieteikties savā mācību iestādē. Abonementa biļešu lietotājiem jāiesniedz viena 
fotogrāfija (1,5cm x 3,5cm) vai elektroniski jāiesūta fotogrāfija (jpg formātā) skolai. 

Kocēnu novadā (izņemot Kocēnu ciemu) deklarētie vispārējo vidējo izglītības iestāžu izglītojamie (klātienes 
10. – 12. klase), kā arī Valmieras 2. vidusskolas pamatskolēni (1. – 9. klase), kuriem nepieciešama abonementa 
biļete maršruta autobusu izmantošanai, aicināti pieteikties tuvākajā pagasta pārvaldē pēc dzīvesvietas, iesniedzot vienu 
fotogrāfiju (1,5cm x 3,5cm) vai iesūtot elektroniski fotogrāfiju (jpg formātā): 

Pašvaldības struktūrvienība Tālruņa numurs e-pasta adrese
Bērzaines pagasta pārvalde 64234394; 29423415 berzaines.pagasts@kocenunovads.lv
Dikļu pagasta pārvalde 64281163; 26424669 diklu.pagasts@kocenunovads.lv
Vaidavas pagasta pārvalde 64284057; 29230117 vaidavas.pagasts@kocenunovads.lv
Zilākalna pagasta pārvalde 64234149; 26317572 zilakalna.pagasts@kocenunovads.lv
Rubenes ciema kasiere 64230447; 28349202 liga.henilane@kocenunovads.lv
Kocēnu novada domes Informācijas centrs 64207690; 28675556 info@kocenunovads.lv

Par sevi jāsniedz šādas ziņas: vārds, uzvārds, personas kods, braukšanas maršruts, skola, klase, tālruņa numurs. 
Kocēnu pagastā deklarētie vispārējo vidējo izglītības iestāžu izglītojamie (klātienes 10. - 12. klase), kuriem 

nepieciešama mēnešbiļete Valmieras pilsētas sabiedriskā transporta izmantošanai, aicināti pieteikties Kocēnu novada 
domē: 

• personiski domes informācijas centrā; 
• zvanot pa tālr. 64207690 vai mob. tālr. 28675556; 
• rakstot uz e-pasta adresi: info@kocenunovads.lv. 
Par sevi jāsniedz šādas ziņas: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, skola, klase, tālruņa numurs. 
Laikā no š. g. 14. septembra minētie braukšanas dokumenti (abonementa biļete, kas derīga aptuveni 2 mēnešus, vai

mēnešbiļete, kas derīga 1 mēnesi) būs jālieto kopā ar skolēna apliecību. Bez skolēna apliecības braukšanas dokuments 
tiek uzskatīts par nederīgu. 

Saskaņā ar Kocēnu novada domes 22.06.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2012 “Kārtība, kādā Kocēnu 
novada dome sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” 
izglītojamie, kuriem ir tiesības uz kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem 
mācību gada laikā no dzīves vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ir: 

•  Kocēnu novada pamatizglītības iestāžu (1. – 9. klasei) izglītojamie; 
• citas pašvaldības teritorijā esošās mācību iestādes vispārējās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmā 

un vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības programmā (1. – 9. klasei) 
izglītojamie, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

• vispārējās vidējās izglītības iestāžu (klātienes 10. – 12. klasei) izglītojamie, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 

Kocēnu novada domes
Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļa

Izvērtēti iedzīvotāju iniciatīvu projekti
Kocēnu novada domes izsludinātajā neformālo iedzī-

votāju iniciatīvu grupu projektu konkursā tika saņemti 
17 pieteikumi, no kuriem saskaņā ar projekta konkursa 
nolikumu vērtēšanas komisija izvēlējās 10 labākos, katra 
projekta īstenošanai piešķirot finansējumu līdz 500 latiem.

Apstiprināto projektu pieteikumu apraksts:
1. Iedzīvotāju interešu grupa “Bērzainieši” projekta “Kul-

tūrvēstures vērtības ainavā – ainava kultūrvēsturis-
kās vērtībās” ietvaros plāno noslēgt Jaunburtnieku kap-
sētas robežmūra atjaunošanas darbus, kuru īstenošanai 
nepieciešams finansējums dakstiņu un cementa iegādei.

2. Neformālā jauniešu grupa “Savvaļā” projekta “Hokejs 
visiem!” ietvaros basketbola laukumā pie Kocēnu pa-
matskolas plāno izveidot hokeja un slidošanas laukumu, 
kā arī organizēt vienas dienas hokeja turnīru.

3. Iniciatīvu grupa “Zem viena jumta” projekta ietvaros 
vēlas atjaunot veļas žāvētavu Ezera ielā Vaidavā, ko 
būs iespēja izmantot apkārtējo daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju – Ezera ielā 3, Ezera ielā 5, Parka ielā 16 un 
Parka ielā 18 – iedzīvotājiem. 

4. Zilākalna bērnudārza vecāku neformālā iniciatīvu grupa 
projekta ietvaros labiekārtos PII “Cielaviņa” Zilākalna 
filiāles rotaļu laukumu, uzstādot jaunu aktivitātes centru.

5. Vaidavas izglītības biedrība projekta “Aktīvā Vaidavas 
izglītības biedrība 2013” īstenošanas laikā plāno orga-
nizēt vairāk nekā 20 dažādus pasākumus – izglītojošus 
seminārus, pārgājienu, ikgadējo Rudens tirdziņu u.c., 
kuros paredzēts iesaistīt vismaz 400 dalībniekus gan no 
Kocēnu novada, gan apkārtējiem novadiem.

6. Rekreācijas biedrība “REBO” projekta ietvaros lab-
iekārtos Rancho Parka teritoriju, kas atrodas Rubenē 
pie ūdenstilpes Mazais Ansis, – kopā ar brīvprātīgajiem 
palīgiem izveidos īpaši izturīgas metāla konstrukcijas 
batutam, atjaunos un paplašinās laipiņu, izbūvēs taciņu 
no automašīnu stāvvietas līdz laipiņai, iesēs zāli un iz-
raks grāvi lietus notekūdeņu novadīšanai. Labiekārtotā 
teritorija būs pieejama ikvienam interesentam. 

7. Meiteņu florbola komandu “Rubene” vecāku iniciatīvu 
grupa sagatavojusi projekta pieteikumu, kura īsteno-
šanas rezultātā tiks iegādātas spēļu formas – krekls un 
šorti – U-12, U-14, U-16 un U-18 vecuma grupu meiteņu 
florbola komandu “Rubene” spēlētājām.

8. Biedrības “Attīstība. Virzība. Izaugsme” projekta “Dari, 
tu vari!” ietvaros jaunieši veiks remontu bijušā veikala 
telpās Zilākalna ciema centrā, kur tiks izvietoti trena-
žieri, novusa galdi, galda teniss un izveidota spēļu istaba,
kur vietējiem jauniešiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 

9. Dikļu pagasta iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Ceļotāji” 
projekta “Par atbildību, par sadarbību, par līdzda-
lību!” ietvaros iegādāsies nūjošanai nepieciešamo in-
ventāru un apgūs nūjošanas instruktāžu, lai iegūtās zinā-
šanas nodotu tālāk jaunajiem nodarbību dalībniekiem.

10. Biedrība “UGA Records” sagatavojusi projekta pie-
teikumu tehniskā aprīkojuma uzlabošanai, lai papla-
šinātu biedrības darbību. Lai veidotu kvalitatīvus video 
un foto materiālus par nozīmīgiem notikumiem Kocēnu 
novadā, nepieciešams iegādāties bezvadu mini mobilo 
mikrofonu un ārējās mobilās zibspuldzes, kā arī pa-
pildus inventāru, kas vajadzīgs iepriekšminēto ierīču 
uzstādīšanai un lietošanai. 

Kā iepriekš ziņots, Kocēnu novada dome 2013. gada 
budžetā iekļāva finansējumu 5000 latu apmērā, lai at-
balstītu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu idejas. 
Iedzīvotāji tika aicināti iesniegt projektu pieteikumus, 
kuru īstenošanas rezultātā tiktu veicināta iedzīvotāju 
aktivitāte, atbalstīta sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu un 
pasākumu īstenošana Kocēnu novadā, sekmēta vides 
sakārtošana un iedzīvotāju dzīves kvalitāte, veicināta 
neformālo iedzīvotāju grupu sadarbība ar pašvaldību un 
citām nevalstiskajām organizācijām.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte
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Vecāki Vaidavā izlemj neveidot 
bērnudārza grupiņu

31. jūlijā Kocēnu novada dome aicināja iedzīvotājus uz 
sarunu – diskusiju par pirmsskolas izglītības grupiņas izveidi 
Vaidavā. Sanāksme notika Vaidavas kultūras un amatniecī-
bas centrā, un uz diskusiju ieradās 14 vecāku vai vecvecāku, 
kuru ģimenēs ir pirmsskolas vecuma bērni. 

Vaidavas pagastā ir deklarēti 47 pirmsskolas vecuma 
bērni, kas dzimuši laikā no 2007. līdz 2013. gadam. Vaidavas 
pagasta pārvaldes sekretāre – kasiere Judīte Apsīte sadarbībā 
ar sociālo darbinieci Vaidavas pagastā Antru Ulmani un PII 
“Auseklītis” vadītāju Inesi Sudrabu, kā arī pagasta iedzī-
votājiem apkopoja nepieciešamo informāciju, un dati lie-
cina par to, ka 14 no pirmsskolas vecuma bērniem nedzīvo 
deklarētajā dzīvesvietā Vaidavas pagastā: 5 dzīvo Valmierā, 
5 jau ilgāku laiku dzīvo ārpus Latvijas robežām, vēl 4 bērni 
dzīvo citās pašvaldībās Latvijas teritorijā.

Ir noskaidrots, ka vismaz 5 pirmsskolas vecuma bērnu 
dzīvesvieta ir Vaidavas pagastā, taču viņi ir deklarēti citās 
pašvaldībās. No visiem pirmsskolas vecuma bērniem 26 ir 
vai šogad kļūs par PII “Auseklītis” Rubenes filiāles audzēk-
ņiem, bet 4 – apmeklēs bērnudārzu Kocēnos. Pieci bērni jau 
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes Valmierā vai vēlas to 
darīt. 

No aptaujātajiem vecākiem, kuru bērni apmeklē PII 
“Auseklītis” Rubenes filiāli, 7 informēja, ka vēlas, lai viņu 
atvases arī turpmāk apmeklē bērnudārzu Rubenē, jo, ņemot 
vērā Vaidavas pagasta ģeogrāfisko izvietojumu, lielai daļai 
iedzīvotāju vieglāk ir nokļūt uz Rubeni nekā uz pagasta 
centru – Vaidavā.

Izanalizējot datus, faktiski 19 bērniem pēc to dzīvesvietas 
būtu izdevīgāk apmeklēt bērnudārzu Vaidavā, taču tikšanās 
laikā vecāki uzsvēra, ka dzīvesvieta un attālums līdz izglīt-
ības iestādei tomēr nav noteicošais faktors. 

Sapulces laikā tika veikta aptauja – balsošana par bērnu-
dārza grupiņas izveidi Vaidavā. Roku nepacēla neviens no 
klātesošajiem 14 vecākiem un vecvecākiem. Līdz ar to tika 
nolemts, ka bērnudārza grupiņa Vaidavā netiks veidota.

Diskusijas gaitā no dažu vecāku puses izskanēja vēlme 
par atsevišķas bērnu rotaļu istabas izveidi mazākajiem 
bērniem – iespēju robežās šis jautājums tiks risināts, bet ar 
nosacījumu, ka aktīvi līdzdarbosies arī paši vecāki.

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Eva Eglīte

Kocēnu novada domes

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2013

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2013. gada 
6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2013 

“Par koku ciršanu ārpus meža Kocēnu novadā”
Izdoti saskaņā ar 

Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, 
Meža likuma 8. panta otro daļu, 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012. gada 2. maija 
noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu

1. Izdarīt Kocēnu novada domes 06.02.2013. sais-tošajos noteikumos Nr.6/2013 “Par koku ciršanu ārpus meža Kocēnu 
novadā” šādus grozījumus:
1.1. svītrot 6.1., 6.2., 6.3. apakšpunktus;
1.2. 7. punktā svītrot vārdus: “viena mēneša laikā no tā paziņošanas ieinteresētajām personām”;
1.3. Svītrot 8. punktu un 14. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis

Projektu konkursi lauksaimniekiem
Biedrība “Vidzemes lauku partnerība “Brasla”” iz-

sludina projektu pieņemšanas 5. kārtu “Lauku attīstības pro-
grammas 2007. – 2013. gadam” pasākuma “Vietējās attīstības 
stratēģijas” ietvaros 2009. – 2013. gadam.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks sekojošās rīcībās:
Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam 4. 

ass 411. pasākuma “Konkurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

3. Rīcība (skat. Rīcības plāns) – Atbalsts lauksaimniecības 
produktu ražošanai, pirmapstrādei un pārstrādei. Pieejamais 
kopējais finansējums – Ls 14113,70.

3.1. Lauksaimniecības produktu ražošanas un pir-ap-
strādes veicināšana. Rīcības mērķis – biedrības “Vidzemes 
lauku partnerība “Brasla”” darbības teritorijā attīstīt lauk-
saimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi, tai skaitā 
pašu saražotās produkcijas iepakošanu, atbalstot vietējos 
ražotājus, kas gatavi piedāvāt produktus tirgum.

3.2. Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības ra-
dīšana, pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos. Rīcības 
mērķis – veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas 
apstākļos, saglabāt un attīstīt esošās amata prasmes, radot 
lauksaimniecības produktiem pievienoto vērtību.

5. kārtas projektu iesniegumus pieņems no 27. augusta 
līdz 27. septembrim Braslas ielā 2, Straupē, Pārgaujas no-
vadā, saskaņojot projekta iesniegšanas datumu un laiku pa 
e-pastu liga@brasla.lv, tālr. 26137342.

Ar attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, to plānotajām dar-
bībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai var iepazīties partne-
rības interneta mājas lapā www.brasla.lv un LR ZM Lauku 
atbalsta dienesta interneta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska do-
kumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un 
apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā 
noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku 
atbalsta dienestam (LAD) uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

***
Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” izsludinājusi VI 

kārtas atklātu projektu konkursu “Lauku attīstības pro-
grammas 2007. - 2013. gadam” pasākuma “Vietējās attīstības 
stratēģijas” ietvaros 2009. - 2013. gadam.

Stratēģijas realizēšanai tiek izsludināts konkurss vienai 
rīcībai – “Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmap-
strāde, pārstrāde un pirmapstrādes mājas apstākļos” ar 
kopējo finansējumu – Ls 9121,19.

Projektu iesniegšana notiek no 22. augusta līdz 22. sep-
tembrim biedrības “No Salacas līdz Rūjai” birojā Mūrmuižas 
ielā 9, Valmierā.

Ar stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām un 
projektu vērtēšanas kritērijiem, kā arī minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

• birojā Mūrmuižas ielā 9, Valmierā darba dienās plkst. 
  13:00 – 16:30; 
• zvanot pa tālr. 64207459, mob.tālr. 29188612;
• izmantojot e-pastu vidzeme@llkc.lv; 
• LAD interneta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Vairāk informācijas un palīdzība projektu sagatavošanā, 
sazinoties ar Kocēnu novada lauku konsultanti Inesi 
Bērziņu (e-pasts: inese.berzina@kocenunovads.lv, mob. tālr. 
26328943).

Paziņojums
par Kocēnu novada teritorijas 

plānojuma 2014. - 2025. gadam 
pilnveidotās redakcijas 

sabiedrisko apspriešanu

Kocēnu novada dome informē, ka 2013. gada 
8. augusta sēdē pieņemts lēmums Nr. 11 (§17) par 
Kocēnu novada teritorijas plānojuma 2014. - 2025. 
gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu sabiedris-
kai apspriešanai. 

Plānošanas dokumentu nosaukums: Kocēnu 
novada teritorijas plānojums 2014. - 2025. gadam. 

Plānošanas dokumenta izstrādātājs: Kocēnu 
novada dome (Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu 
pagasts, Kocēnu novads, LV-4220) sadarbībā ar 
SIA “Projekts 3i” (Ausekļa iela 3-90, Rīga, LV–
1010), tālr. 29443381. 

Joma, uz kuru attiecas plānošanas doku-
menti: teritorijas attīstības plānošana.

Plānošanas dokumentu izstrādes un īsteno-
šanas termiņš: Kocēnu novada teritorijas plāno-
jumu paredzēts izstrādāt līdz 2013. gada nogalei. 
Kocēnu novada teritorijas plānojuma īstenošanas 
termiņš – 12 gadi. 

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas doku-
mentu īstenošana: Kocēnu novada administratīvā 
teritorija (Kocēnu, Bērzaines, Dikļu, Vaidavas, 
Zilākalna pagastu).

Sabiedriskā apspriešana: Ar Kocēnu novada 
teritorijas plānojuma 2014. – 2025. gadam 1. re-
dakciju, Vides pārskata projektu un tā kopsavil-
kumu var iepazīties no š.g. 19. augusta līdz 9. 
septembrim Kocēnu novada domes administrā-
cijas ēkā, pagastu pārvaldēs – Bērzainē, Dikļos, 
Vaidavā un Zilākalnā darba laikā un Kocēnu no-
vada domes interneta mājas lapā www.kocenu-
novads.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks: 

1. Bērzainē – Bērzaines tautas namā (“Tūjas”, 
Bērzaine, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads) 
26.08.2013. plkst. 18:30.

2. Dikļos – Dikļu kultūras un tūrisma informā-
cijas centrā (“Straumes”, Dikļi, Dikļu pagasts, 
Kocēnu novads) 27.08.2013. plkst. 18:30.

3. Kocēnos – Kocēnu kultūras namā (Alejas 
iela 3, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads) 
28.08.2013. plkst. 18:30.

4. Rubenē – Rubenes pamatskolā (Valmieras 
iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads) 
29.08.2013. plkst. 18:30.

5. Vaidavā – Vaidavas kultūras un amatniecības 
centrā (Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pagasts, 
Kocēnu novads) 03.09.2013. plkst. 18:30.

6. Zilākalnā – Zilākalna kultūras namā (Kultūras 
iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu 
novads) 09.09.2013. plkst. 18:30.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes 
lūdzam iesniegt līdz 09.09.2013. Kocēnu novada 
domē (Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, 
Kocēnu novadā, LV-4220), kā arī sūtot uz e-pastu 
info@kocenunovads.lv vai iesniedzot pagastu pār-
valdēs, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, 
uzvārdu, adresi, tālruni un e-pasta adresi).

Kocēnu novada teritorijas plānojums un Vides 
pārskats izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansē-
tās programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes “Plānošanas 
reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plāno-
šanas kapacitātes paaugstināšana” projekta Nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/087/029 “Kocēnu 
novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugsti-
nāšana” ietvaros.
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Bērzainē un Rubenē uzlabotas 
ūdenssaimniecības sistēmas

Kocēnu novada dome ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) līdzfinansējumu ir noslēgusi projektu “Ūdens-
saimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta 
Rubenes ciemā, II kārta” (ID Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/042/024) un “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu 
novada Bērzaines pagasta Bērzaines ciemā, II kārta” (ID 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023) ieviešanu. 

Rubenes ciemā veikta ūdensapgādes tīklu renovācija 
1091 metra garumā, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 
(2022 m) un paplašināšana (140 m), kā arī veikta kanalizā-
cijas sūkņu stacijas izbūve, spiediena kanalizācijas tīklu 
izbūve (570 m) un ūdenstorņa renovācija – tvertnes krāso-
šanu, siltināšanu un balsta kosmētiskais remonts.

Savukārt Bērzaines ciemā veikta ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija 2466 metru garumā un izbūvēti jauni ūdens-
apgādes tīkli (473 m), veikta jauna urbuma izbūve un vecā 
ūdens dziļurbuma tamponāža, rekonstruēti kanalizācijas tīkli 
(636 m), izbūvēti pašteces tīkli (1181 m) un kanalizācijas 
sūkņu stacija, veikta kanalizācijas spiedvada izbūve (862 m),
kā arī iegādāts elektrības dīzeļģenerators, kas tiks izmantots 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai 
elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos. 

Ūdensapgādes tīklu atjaunošanas rezultātā Bērzaines un 
Rubenes ciemā uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte, samazi-
nāsies ūdens zudumu apjoms un elektroenerģijas patēriņš. 
Rekonstruējot notekūdeņu tīklus, samazināta notekūdeņu 
infiltrācija un pieplūdes, samazinot attīrīšanas iekārtu darbī-
bas traucējumus. 

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Ko-
cēnu pagasta Rubenes ciemā, II kārta” kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 229 277,24 lati, no tiem 85% – ERAF finansē-
jums, 15 % – Kocēnu novada domes līdzfinansējums. Būv-
darbus šī projekta ietvaros veica SIA “Rubate”, būvuzrau-
dzību veica Kocēnu novada domes Komunālās saimniecības 
pārvaldes būvinženieris Raimonds Rodiņš, bet autoruzrau-
dzību un tehnisko projektu izstrādāja SIA “REM PRO”. 

Savukārt projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu 
novada Bērzaines pagasta Bērzaines ciemā, II kārta” kopējās 
attiecināmās izmaksas ir Ls 289 681,79, no tiem 85% ir 
ERAF finansējums un 15 % – Kocēnu novada domes līdz-
finansējums. Būvdarbus šī projekta ietvaros veica SIA “Vid-
zemes energoceltnieks”, būvuzraudzību veica Kocēnu no-
vada domes Komunālās saimniecības pārvaldes būvinže-
nieris Raimonds Rodiņš, bet autoruzraudzību un tehnisko 
projektu izstrādāja SIA “REM PRO”. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Eva Eglīte

Vaidavas fejas Eiropas pilsoņu gadā

Pēc tam, kad ļoti aktīvi ar 22 koncertiem 2012. gadā 
tika aizvadīts Eiropas senioru gads un nosvinēti deju kopas 
“Feja” 9 gadu jubileja, aizvadīti koncerti Trikātā, Vaidavā, 
Stalbē un Tulpju dienās Dauguļos, Zilākalnā, Tožās un 
Kocēnos, Latvijas Senioru deju asociācijas vadītāja Laimdota 
Andersone no visas valsts izvēlējās trīs kolektīvus, kas pār-
stāvēs Latviju Starptautiskajā senioru deju festivālā Rakverē, 
Igaunijā. Tie bijām mēs, vēl arī “Zelta atvasara” no Rēzeknes 
un “Saulespuķe” no Zemgales. LSDA vadītāja vienmēr uz-
sver, ka mūsu kolektīvu augstu vērtē, jo uz mums vienmēr 
var paļauties. Tas tā notiek arī tāpēc, ka priekšgalā ir trīs 
dāmas, kas rūpējas, lai viss labi izdotos – vadītāja Irēna 
Džēriņa, kura cītīgi apmeklē deju seminārus, Anna Fokerote 
– finanšu turētāja un kopas prezidente Dzidra Ozoliņa. Ne-
daudz mūs atbalsta pagasta pašvaldība un ražotne “Rebeka”, 
pārējais ir mūsu pašu uzņēmība. Bet, ja vien ir pozitīva 
attieksme pret dzīvi, arī mums paveras dažas iespējas Eiropā, 
piemēram, brauciens uz Rakveri 24. maijā, kur koncertos 
pavadījām divas dienas. Ceļā mūs priecēja Igaunijas labie 
ceļi un kastaņu ziedēšana.

Pirmā uzstāšana bija laukumā pie Rakveres teātra, kur 
kopā ar mums dejoja igauņu kolektīvi. Pēc tam mūs veda 
uz Rakveres ordeņa pili, kur gida pavadībā uzzinājām un 
piedzīvojām daudz interesanta, arī dažus satraucošus no-
tikumus, piemēram, šausmu taku. Nakšņojām Vinni ciematā 
ļoti lielā skolā ar oranžēriju.

Otrajā dienā Rakverē bija sporta svētki, kur arī mēs uz-
stājāmies ar sešām dejām. Vēlāk mums izrādīja Stikla mākslas 
galeriju, ar ko igauņi ļoti lepojas, jo no stikla viņi darina 
neatkārtojami skaistus priekšmetus.

Mājup braucām caur Vīlandi (turp caur Tartu) iegrie-
zāmies arī Jarva – Jaani ciema veco auto muzejā – ļoti 
asprātīgi!

Jau pirms gada bijām ielūgtas dejot Trikātā senā ķēniņa 
Tālivalža vārdadienā, kas tika grandiozi svinēta kā vēstījums, 
ka godinām senčus un apliecinām mūsu tautas garīgo spēku. 
Pilskalnā tika iedegts lielais ugunskurs, ap kuru aplī sastājās 
daudzi simti svētku dalībnieku.

6. jūlijā Dziesmu un deju svētku laikā dejojām Rīgā pie 
atjaunotās Ziemeļblāzmas pils. Tā kā mūsu deju kopa dejo 
Eiropas senioru dejas, tad sakarā ar Eiropas pilsoņu gadu 
tās arī parādījām skatītājiem. Interesanti, ka tieši pirms 100 
gadiem Jāzeps Vītols ar savu slaveno kantāti “Ziemeļblāzma” 
šo pili atklāj, bet šogad to atskaņo arī Dziesmu svētkos. 
Varenā mūzika un dzejnieka vārdi: “Mostieties, celieties, 
gurdenie ļaudis! Celieties, atnesiet dziesmas un ziedus!” utt.

Šie svētki mums deva milzīgu enerģijas lādiņu kā visai 
latviešu tautai. Pacilātā Dziesmu un Deju svētku noskaņā 
20. jūlijā dejojām koncertā “Rozes tavam priekam”, kas 
notika Salaspils Botāniskajā dārzā – tiešām starp rozēm ar 
tango “Trīs vītušas rozes” un citām dejām.

Deju, smaidu un labvēlības skaņās paiet vasara, šogad 
jau aizvadīti 15 dažādās vietās dejoti brīži, priekšā citi 
koncerti.

“Un dzīve ir tieši tik brīnumaina,
Cik mēs spējam šos brīnumus saskatīt,
Un arī radīt...” /Rainis/

Gurija Gustsone

Bērzaine

Bērzaines pagasta pārvaldes vadītājs Atis 
Keziks

Ieguvums pašlaik ir tikai privātmāju iedzīvo-
tājiem, jo viņiem ir izbūvēta kanalizācijas trase, 
kur katrs var pieslēgties pie centrālās kanalizācijas 
sistēmas. Ūdensapgādē ieguvumu nav, jo šobrīd 
darbojas gan jaunais, gan vecais ūdensvads. Diem-
žēl pašlaik ūdens spiedienu nevaram paaugstināt, 
jo tas var izraisīt plīsumu vecajā ūdensvadā, taču 
būvuzņēmums, kas veica ūdenssaimniecības dar-
bus, solījis 19. augustā atgriezties Bērzainē, lai 
pieslēgtu atlikušos pieslēgumus pie jaunā ūdens-
vada, kā rezultātā varēsim palielināt ūdens spie-
dienu sistēmā. 

Šobrīd darbojas gan jaunā, gan vecā kanalizā-
cijas sistēma, lai nodrošinātu pakalpojuma saņem-
šanu arī tiem iedzīvotājiem, kuru mājas nebija 
iekļautas šajā projektā. Domājam, ka saņemsim 
finansējumu arī ūdenssaimniecības sistēmas sakār-
tošanas III kārtai, lai pabeigtu iesāktos darbus. 

Ja runājam par darbu kvalitāti, ir posmi, kuros 
būvdarbi ir ļoti kvalitatīvi veikti, citviet – mazāk 
kvalitatīvi. Jau tagad esam fiksējuši vairākas nepil-
nības, kuras lūgsim būvuzņēmējus izlabot. Vēlos 
atzinīgi novērtēt apzaļumotāju paveikto darbu.

Daudzdzīvokļu mājas “Lazdas” iedzīvotājas 
Sarmīte Švēde un Helga Diuara

Ar paveiktajiem darbiem esam apmierinātas. 
Ūdens kvalitāte ir normāla, taču reizēm nāk arī 
brūns ūdens, kā solīja pagasta pārvaldes vadītājs, 
šī problēma tiks atrisināta pēc iespējas ātrāk. 

Mūsu māja no šī projekta īstenošanas ir tikai 
ieguvēja, jo tās pagalmā līdzšinējā sadrupušā 
asfalta seguma vietā esam ieguvuši jaunu, gludu 
segumu. Pārējais, kas saistīts mājas apkārtnes lab-
iekārtošanu, ir no mums, mājas iedzīvotājiem, at-
karīgs, ja būsim aktīvi, būs arī redzams rezultāts. 

Ligita Garsele no privātmāju ciemata Bērzainē
Ūdens kvalitāte ir ļoti slikta. Labiekārtošanas 

darbi ir veikti labi – viss ir sakārtots. Būvnieki bija 
atsaucīgi – sākumā uz ceļa uzbēra nepietiekamu 
šķembu virskārtu, pēc iedzīvotāju lūguma virskārta 
tika palielināta, nu jau tā ir pietiekamā apjomā.

Rubene

Pārvaldniece Rubenes ciemā Līga Šmaukstele
Jau no pirmās dienas mums izveidojās ļoti 

veiksmīga sadarbība ar SIA “Rubate”, ar kuru bija 
ļoti viegli sastrādāties, darbi ritēja ļoti raiti.

Vēlos uzslavēt rubeniešus par viņu atsaucību 
un pretimnākšanu būvniecības darbu laikā.

Projektā minētie uzdevumi ir īstenoti, taču 
galvenais mērķis nav pilnībā sasniegts – visus 
ūdensvada metrus, ko bijām plānojuši, nenomai-
nījām, jo pietrūka finansējuma, tādēļ noteikti ir 
nepieciešama III kārta. Nevarējām līdz galam 
jaunajam ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai 
pieslēgt divus posmus Valmieras ielā.

Labiekārtošanas darbi ritēja ļoti labi. Būvnieki 
pēc iedzīvotāju lūguma palīdzēja papildus ierīkot
stāvlaukumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pa-
galmos. Pozitīvi, ka joprojām būvdarbu vadītājs, 
braucot garām Rubenei, iegriežas šeit, lai apskatī-
tos, kā funkcionē izbūvētās sistēmas, un nepiecie-
šamības gadījumā ir gatavi radušās problēmas 
novērst. 

Kazimers Erminass no Parka ielas
Viss ir labi, ūdens ir ļoti labas kvalitātes, nevar 

salīdzināt ar to, kāds bija agrāk. Viss ir sakārtots un 
sakopts.

Līga Spalva no Kalna ielas 
Viss ir skaisti sakārtots – iesēta zālīte, paplaši-

nāts stāvlaukums un uzklāts jauns asfalta segums, 
kā arī sakārtota lietus notekūdens sistēma. Puiši, 
kas veica būvdarbus, strādāja ļoti apzinīgi.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 
speciāliste Elīna Upīte

Viedokļi par paveikto 
projekta laikā
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Vecāki Vaidavā izlemj neveidot 
bērnudārza grupiņu

31. jūlijā Kocēnu novada dome aicināja iedzīvotājus uz 
sarunu – diskusiju par pirmsskolas izglītības grupiņas izveidi 
Vaidavā. Sanāksme notika Vaidavas kultūras un amatniecī-
bas centrā, un uz diskusiju ieradās 14 vecāku vai vecvecāku, 
kuru ģimenēs ir pirmsskolas vecuma bērni. 

Vaidavas pagastā ir deklarēti 47 pirmsskolas vecuma 
bērni, kas dzimuši laikā no 2007. līdz 2013. gadam. Vaidavas 
pagasta pārvaldes sekretāre – kasiere Judīte Apsīte sadarbībā 
ar sociālo darbinieci Vaidavas pagastā Antru Ulmani un PII 
“Auseklītis” vadītāju Inesi Sudrabu, kā arī pagasta iedzī-
votājiem apkopoja nepieciešamo informāciju, un dati lie-
cina par to, ka 14 no pirmsskolas vecuma bērniem nedzīvo 
deklarētajā dzīvesvietā Vaidavas pagastā: 5 dzīvo Valmierā, 
5 jau ilgāku laiku dzīvo ārpus Latvijas robežām, vēl 4 bērni 
dzīvo citās pašvaldībās Latvijas teritorijā.

Ir noskaidrots, ka vismaz 5 pirmsskolas vecuma bērnu 
dzīvesvieta ir Vaidavas pagastā, taču viņi ir deklarēti citās 
pašvaldībās. No visiem pirmsskolas vecuma bērniem 26 ir 
vai šogad kļūs par PII “Auseklītis” Rubenes filiāles audzēk-
ņiem, bet 4 – apmeklēs bērnudārzu Kocēnos. Pieci bērni jau 
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes Valmierā vai vēlas to 
darīt. 

No aptaujātajiem vecākiem, kuru bērni apmeklē PII 
“Auseklītis” Rubenes filiāli, 7 informēja, ka vēlas, lai viņu 
atvases arī turpmāk apmeklē bērnudārzu Rubenē, jo, ņemot 
vērā Vaidavas pagasta ģeogrāfisko izvietojumu, lielai daļai 
iedzīvotāju vieglāk ir nokļūt uz Rubeni nekā uz pagasta 
centru – Vaidavā.

Izanalizējot datus, faktiski 19 bērniem pēc to dzīvesvietas 
būtu izdevīgāk apmeklēt bērnudārzu Vaidavā, taču tikšanās 
laikā vecāki uzsvēra, ka dzīvesvieta un attālums līdz izglīt-
ības iestādei tomēr nav noteicošais faktors. 

Sapulces laikā tika veikta aptauja – balsošana par bērnu-
dārza grupiņas izveidi Vaidavā. Roku nepacēla neviens no 
klātesošajiem 14 vecākiem un vecvecākiem. Līdz ar to tika 
nolemts, ka bērnudārza grupiņa Vaidavā netiks veidota.

Diskusijas gaitā no dažu vecāku puses izskanēja vēlme 
par atsevišķas bērnu rotaļu istabas izveidi mazākajiem 
bērniem – iespēju robežās šis jautājums tiks risināts, bet ar 
nosacījumu, ka aktīvi līdzdarbosies arī paši vecāki.

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Eva Eglīte

Kocēnu novada domes

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2013

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2013. gada 
6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2013 

“Par koku ciršanu ārpus meža Kocēnu novadā”
Izdoti saskaņā ar 

Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, 
Meža likuma 8. panta otro daļu, 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012. gada 2. maija 
noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu

1. Izdarīt Kocēnu novada domes 06.02.2013. sais-tošajos noteikumos Nr.6/2013 “Par koku ciršanu ārpus meža Kocēnu 
novadā” šādus grozījumus:
1.1. svītrot 6.1., 6.2., 6.3. apakšpunktus;
1.2. 7. punktā svītrot vārdus: “viena mēneša laikā no tā paziņošanas ieinteresētajām personām”;
1.3. Svītrot 8. punktu un 14. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis

Projektu konkursi lauksaimniekiem
Biedrība “Vidzemes lauku partnerība “Brasla”” iz-

sludina projektu pieņemšanas 5. kārtu “Lauku attīstības pro-
grammas 2007. – 2013. gadam” pasākuma “Vietējās attīstības 
stratēģijas” ietvaros 2009. – 2013. gadam.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks sekojošās rīcībās:
Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam 4. 

ass 411. pasākuma “Konkurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

3. Rīcība (skat. Rīcības plāns) – Atbalsts lauksaimniecības 
produktu ražošanai, pirmapstrādei un pārstrādei. Pieejamais 
kopējais finansējums – Ls 14113,70.

3.1. Lauksaimniecības produktu ražošanas un pir-ap-
strādes veicināšana. Rīcības mērķis – biedrības “Vidzemes 
lauku partnerība “Brasla”” darbības teritorijā attīstīt lauk-
saimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi, tai skaitā 
pašu saražotās produkcijas iepakošanu, atbalstot vietējos 
ražotājus, kas gatavi piedāvāt produktus tirgum.

3.2. Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības ra-
dīšana, pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos. Rīcības 
mērķis – veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas 
apstākļos, saglabāt un attīstīt esošās amata prasmes, radot 
lauksaimniecības produktiem pievienoto vērtību.

5. kārtas projektu iesniegumus pieņems no 27. augusta 
līdz 27. septembrim Braslas ielā 2, Straupē, Pārgaujas no-
vadā, saskaņojot projekta iesniegšanas datumu un laiku pa 
e-pastu liga@brasla.lv, tālr. 26137342.

Ar attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, to plānotajām dar-
bībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai var iepazīties partne-
rības interneta mājas lapā www.brasla.lv un LR ZM Lauku 
atbalsta dienesta interneta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska do-
kumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un 
apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā 
noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku 
atbalsta dienestam (LAD) uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

***
Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” izsludinājusi VI 

kārtas atklātu projektu konkursu “Lauku attīstības pro-
grammas 2007. - 2013. gadam” pasākuma “Vietējās attīstības 
stratēģijas” ietvaros 2009. - 2013. gadam.

Stratēģijas realizēšanai tiek izsludināts konkurss vienai 
rīcībai – “Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmap-
strāde, pārstrāde un pirmapstrādes mājas apstākļos” ar 
kopējo finansējumu – Ls 9121,19.

Projektu iesniegšana notiek no 22. augusta līdz 22. sep-
tembrim biedrības “No Salacas līdz Rūjai” birojā Mūrmuižas 
ielā 9, Valmierā.

Ar stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām un 
projektu vērtēšanas kritērijiem, kā arī minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

• birojā Mūrmuižas ielā 9, Valmierā darba dienās plkst. 
  13:00 – 16:30; 
• zvanot pa tālr. 64207459, mob.tālr. 29188612;
• izmantojot e-pastu vidzeme@llkc.lv; 
• LAD interneta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Vairāk informācijas un palīdzība projektu sagatavošanā, 
sazinoties ar Kocēnu novada lauku konsultanti Inesi 
Bērziņu (e-pasts: inese.berzina@kocenunovads.lv, mob. tālr. 
26328943).

Paziņojums
par Kocēnu novada teritorijas 

plānojuma 2014. - 2025. gadam 
pilnveidotās redakcijas 

sabiedrisko apspriešanu

Kocēnu novada dome informē, ka 2013. gada 
8. augusta sēdē pieņemts lēmums Nr. 11 (§17) par 
Kocēnu novada teritorijas plānojuma 2014. - 2025. 
gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu sabiedris-
kai apspriešanai. 

Plānošanas dokumentu nosaukums: Kocēnu 
novada teritorijas plānojums 2014. - 2025. gadam. 

Plānošanas dokumenta izstrādātājs: Kocēnu 
novada dome (Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu 
pagasts, Kocēnu novads, LV-4220) sadarbībā ar 
SIA “Projekts 3i” (Ausekļa iela 3-90, Rīga, LV–
1010), tālr. 29443381. 

Joma, uz kuru attiecas plānošanas doku-
menti: teritorijas attīstības plānošana.

Plānošanas dokumentu izstrādes un īsteno-
šanas termiņš: Kocēnu novada teritorijas plāno-
jumu paredzēts izstrādāt līdz 2013. gada nogalei. 
Kocēnu novada teritorijas plānojuma īstenošanas 
termiņš – 12 gadi. 

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas doku-
mentu īstenošana: Kocēnu novada administratīvā 
teritorija (Kocēnu, Bērzaines, Dikļu, Vaidavas, 
Zilākalna pagastu).

Sabiedriskā apspriešana: Ar Kocēnu novada 
teritorijas plānojuma 2014. – 2025. gadam 1. re-
dakciju, Vides pārskata projektu un tā kopsavil-
kumu var iepazīties no š.g. 19. augusta līdz 9. 
septembrim Kocēnu novada domes administrā-
cijas ēkā, pagastu pārvaldēs – Bērzainē, Dikļos, 
Vaidavā un Zilākalnā darba laikā un Kocēnu no-
vada domes interneta mājas lapā www.kocenu-
novads.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks: 

1. Bērzainē – Bērzaines tautas namā (“Tūjas”, 
Bērzaine, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads) 
26.08.2013. plkst. 18:30.

2. Dikļos – Dikļu kultūras un tūrisma informā-
cijas centrā (“Straumes”, Dikļi, Dikļu pagasts, 
Kocēnu novads) 27.08.2013. plkst. 18:30.

3. Kocēnos – Kocēnu kultūras namā (Alejas 
iela 3, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads) 
28.08.2013. plkst. 18:30.

4. Rubenē – Rubenes pamatskolā (Valmieras 
iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads) 
29.08.2013. plkst. 18:30.

5. Vaidavā – Vaidavas kultūras un amatniecības 
centrā (Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pagasts, 
Kocēnu novads) 03.09.2013. plkst. 18:30.

6. Zilākalnā – Zilākalna kultūras namā (Kultūras 
iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu 
novads) 09.09.2013. plkst. 18:30.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes 
lūdzam iesniegt līdz 09.09.2013. Kocēnu novada 
domē (Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, 
Kocēnu novadā, LV-4220), kā arī sūtot uz e-pastu 
info@kocenunovads.lv vai iesniedzot pagastu pār-
valdēs, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, 
uzvārdu, adresi, tālruni un e-pasta adresi).

Kocēnu novada teritorijas plānojums un Vides 
pārskats izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansē-
tās programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes “Plānošanas 
reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plāno-
šanas kapacitātes paaugstināšana” projekta Nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/087/029 “Kocēnu 
novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugsti-
nāšana” ietvaros.

KOCĒNU NOVADA VĒSTIS5   ∞   2013.gada augusts

Bērzainē un Rubenē uzlabotas 
ūdenssaimniecības sistēmas

Kocēnu novada dome ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) līdzfinansējumu ir noslēgusi projektu “Ūdens-
saimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta 
Rubenes ciemā, II kārta” (ID Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/042/024) un “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu 
novada Bērzaines pagasta Bērzaines ciemā, II kārta” (ID 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023) ieviešanu. 

Rubenes ciemā veikta ūdensapgādes tīklu renovācija 
1091 metra garumā, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 
(2022 m) un paplašināšana (140 m), kā arī veikta kanalizā-
cijas sūkņu stacijas izbūve, spiediena kanalizācijas tīklu 
izbūve (570 m) un ūdenstorņa renovācija – tvertnes krāso-
šanu, siltināšanu un balsta kosmētiskais remonts.

Savukārt Bērzaines ciemā veikta ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija 2466 metru garumā un izbūvēti jauni ūdens-
apgādes tīkli (473 m), veikta jauna urbuma izbūve un vecā 
ūdens dziļurbuma tamponāža, rekonstruēti kanalizācijas tīkli 
(636 m), izbūvēti pašteces tīkli (1181 m) un kanalizācijas 
sūkņu stacija, veikta kanalizācijas spiedvada izbūve (862 m),
kā arī iegādāts elektrības dīzeļģenerators, kas tiks izmantots 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai 
elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos. 

Ūdensapgādes tīklu atjaunošanas rezultātā Bērzaines un 
Rubenes ciemā uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte, samazi-
nāsies ūdens zudumu apjoms un elektroenerģijas patēriņš. 
Rekonstruējot notekūdeņu tīklus, samazināta notekūdeņu 
infiltrācija un pieplūdes, samazinot attīrīšanas iekārtu darbī-
bas traucējumus. 

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Ko-
cēnu pagasta Rubenes ciemā, II kārta” kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 229 277,24 lati, no tiem 85% – ERAF finansē-
jums, 15 % – Kocēnu novada domes līdzfinansējums. Būv-
darbus šī projekta ietvaros veica SIA “Rubate”, būvuzrau-
dzību veica Kocēnu novada domes Komunālās saimniecības 
pārvaldes būvinženieris Raimonds Rodiņš, bet autoruzrau-
dzību un tehnisko projektu izstrādāja SIA “REM PRO”. 

Savukārt projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu 
novada Bērzaines pagasta Bērzaines ciemā, II kārta” kopējās 
attiecināmās izmaksas ir Ls 289 681,79, no tiem 85% ir 
ERAF finansējums un 15 % – Kocēnu novada domes līdz-
finansējums. Būvdarbus šī projekta ietvaros veica SIA “Vid-
zemes energoceltnieks”, būvuzraudzību veica Kocēnu no-
vada domes Komunālās saimniecības pārvaldes būvinže-
nieris Raimonds Rodiņš, bet autoruzraudzību un tehnisko 
projektu izstrādāja SIA “REM PRO”. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Eva Eglīte

Vaidavas fejas Eiropas pilsoņu gadā

Pēc tam, kad ļoti aktīvi ar 22 koncertiem 2012. gadā 
tika aizvadīts Eiropas senioru gads un nosvinēti deju kopas 
“Feja” 9 gadu jubileja, aizvadīti koncerti Trikātā, Vaidavā, 
Stalbē un Tulpju dienās Dauguļos, Zilākalnā, Tožās un 
Kocēnos, Latvijas Senioru deju asociācijas vadītāja Laimdota 
Andersone no visas valsts izvēlējās trīs kolektīvus, kas pār-
stāvēs Latviju Starptautiskajā senioru deju festivālā Rakverē, 
Igaunijā. Tie bijām mēs, vēl arī “Zelta atvasara” no Rēzeknes 
un “Saulespuķe” no Zemgales. LSDA vadītāja vienmēr uz-
sver, ka mūsu kolektīvu augstu vērtē, jo uz mums vienmēr 
var paļauties. Tas tā notiek arī tāpēc, ka priekšgalā ir trīs 
dāmas, kas rūpējas, lai viss labi izdotos – vadītāja Irēna 
Džēriņa, kura cītīgi apmeklē deju seminārus, Anna Fokerote 
– finanšu turētāja un kopas prezidente Dzidra Ozoliņa. Ne-
daudz mūs atbalsta pagasta pašvaldība un ražotne “Rebeka”, 
pārējais ir mūsu pašu uzņēmība. Bet, ja vien ir pozitīva 
attieksme pret dzīvi, arī mums paveras dažas iespējas Eiropā, 
piemēram, brauciens uz Rakveri 24. maijā, kur koncertos 
pavadījām divas dienas. Ceļā mūs priecēja Igaunijas labie 
ceļi un kastaņu ziedēšana.

Pirmā uzstāšana bija laukumā pie Rakveres teātra, kur 
kopā ar mums dejoja igauņu kolektīvi. Pēc tam mūs veda 
uz Rakveres ordeņa pili, kur gida pavadībā uzzinājām un 
piedzīvojām daudz interesanta, arī dažus satraucošus no-
tikumus, piemēram, šausmu taku. Nakšņojām Vinni ciematā 
ļoti lielā skolā ar oranžēriju.

Otrajā dienā Rakverē bija sporta svētki, kur arī mēs uz-
stājāmies ar sešām dejām. Vēlāk mums izrādīja Stikla mākslas 
galeriju, ar ko igauņi ļoti lepojas, jo no stikla viņi darina 
neatkārtojami skaistus priekšmetus.

Mājup braucām caur Vīlandi (turp caur Tartu) iegrie-
zāmies arī Jarva – Jaani ciema veco auto muzejā – ļoti 
asprātīgi!

Jau pirms gada bijām ielūgtas dejot Trikātā senā ķēniņa 
Tālivalža vārdadienā, kas tika grandiozi svinēta kā vēstījums, 
ka godinām senčus un apliecinām mūsu tautas garīgo spēku. 
Pilskalnā tika iedegts lielais ugunskurs, ap kuru aplī sastājās 
daudzi simti svētku dalībnieku.

6. jūlijā Dziesmu un deju svētku laikā dejojām Rīgā pie 
atjaunotās Ziemeļblāzmas pils. Tā kā mūsu deju kopa dejo 
Eiropas senioru dejas, tad sakarā ar Eiropas pilsoņu gadu 
tās arī parādījām skatītājiem. Interesanti, ka tieši pirms 100 
gadiem Jāzeps Vītols ar savu slaveno kantāti “Ziemeļblāzma” 
šo pili atklāj, bet šogad to atskaņo arī Dziesmu svētkos. 
Varenā mūzika un dzejnieka vārdi: “Mostieties, celieties, 
gurdenie ļaudis! Celieties, atnesiet dziesmas un ziedus!” utt.

Šie svētki mums deva milzīgu enerģijas lādiņu kā visai 
latviešu tautai. Pacilātā Dziesmu un Deju svētku noskaņā 
20. jūlijā dejojām koncertā “Rozes tavam priekam”, kas 
notika Salaspils Botāniskajā dārzā – tiešām starp rozēm ar 
tango “Trīs vītušas rozes” un citām dejām.

Deju, smaidu un labvēlības skaņās paiet vasara, šogad 
jau aizvadīti 15 dažādās vietās dejoti brīži, priekšā citi 
koncerti.

“Un dzīve ir tieši tik brīnumaina,
Cik mēs spējam šos brīnumus saskatīt,
Un arī radīt...” /Rainis/

Gurija Gustsone

Bērzaine

Bērzaines pagasta pārvaldes vadītājs Atis 
Keziks

Ieguvums pašlaik ir tikai privātmāju iedzīvo-
tājiem, jo viņiem ir izbūvēta kanalizācijas trase, 
kur katrs var pieslēgties pie centrālās kanalizācijas 
sistēmas. Ūdensapgādē ieguvumu nav, jo šobrīd 
darbojas gan jaunais, gan vecais ūdensvads. Diem-
žēl pašlaik ūdens spiedienu nevaram paaugstināt, 
jo tas var izraisīt plīsumu vecajā ūdensvadā, taču 
būvuzņēmums, kas veica ūdenssaimniecības dar-
bus, solījis 19. augustā atgriezties Bērzainē, lai 
pieslēgtu atlikušos pieslēgumus pie jaunā ūdens-
vada, kā rezultātā varēsim palielināt ūdens spie-
dienu sistēmā. 

Šobrīd darbojas gan jaunā, gan vecā kanalizā-
cijas sistēma, lai nodrošinātu pakalpojuma saņem-
šanu arī tiem iedzīvotājiem, kuru mājas nebija 
iekļautas šajā projektā. Domājam, ka saņemsim 
finansējumu arī ūdenssaimniecības sistēmas sakār-
tošanas III kārtai, lai pabeigtu iesāktos darbus. 

Ja runājam par darbu kvalitāti, ir posmi, kuros 
būvdarbi ir ļoti kvalitatīvi veikti, citviet – mazāk 
kvalitatīvi. Jau tagad esam fiksējuši vairākas nepil-
nības, kuras lūgsim būvuzņēmējus izlabot. Vēlos 
atzinīgi novērtēt apzaļumotāju paveikto darbu.

Daudzdzīvokļu mājas “Lazdas” iedzīvotājas 
Sarmīte Švēde un Helga Diuara

Ar paveiktajiem darbiem esam apmierinātas. 
Ūdens kvalitāte ir normāla, taču reizēm nāk arī 
brūns ūdens, kā solīja pagasta pārvaldes vadītājs, 
šī problēma tiks atrisināta pēc iespējas ātrāk. 

Mūsu māja no šī projekta īstenošanas ir tikai 
ieguvēja, jo tās pagalmā līdzšinējā sadrupušā 
asfalta seguma vietā esam ieguvuši jaunu, gludu 
segumu. Pārējais, kas saistīts mājas apkārtnes lab-
iekārtošanu, ir no mums, mājas iedzīvotājiem, at-
karīgs, ja būsim aktīvi, būs arī redzams rezultāts. 

Ligita Garsele no privātmāju ciemata Bērzainē
Ūdens kvalitāte ir ļoti slikta. Labiekārtošanas 

darbi ir veikti labi – viss ir sakārtots. Būvnieki bija 
atsaucīgi – sākumā uz ceļa uzbēra nepietiekamu 
šķembu virskārtu, pēc iedzīvotāju lūguma virskārta 
tika palielināta, nu jau tā ir pietiekamā apjomā.

Rubene

Pārvaldniece Rubenes ciemā Līga Šmaukstele
Jau no pirmās dienas mums izveidojās ļoti 

veiksmīga sadarbība ar SIA “Rubate”, ar kuru bija 
ļoti viegli sastrādāties, darbi ritēja ļoti raiti.

Vēlos uzslavēt rubeniešus par viņu atsaucību 
un pretimnākšanu būvniecības darbu laikā.

Projektā minētie uzdevumi ir īstenoti, taču 
galvenais mērķis nav pilnībā sasniegts – visus 
ūdensvada metrus, ko bijām plānojuši, nenomai-
nījām, jo pietrūka finansējuma, tādēļ noteikti ir 
nepieciešama III kārta. Nevarējām līdz galam 
jaunajam ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai 
pieslēgt divus posmus Valmieras ielā.

Labiekārtošanas darbi ritēja ļoti labi. Būvnieki 
pēc iedzīvotāju lūguma palīdzēja papildus ierīkot
stāvlaukumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pa-
galmos. Pozitīvi, ka joprojām būvdarbu vadītājs, 
braucot garām Rubenei, iegriežas šeit, lai apskatī-
tos, kā funkcionē izbūvētās sistēmas, un nepiecie-
šamības gadījumā ir gatavi radušās problēmas 
novērst. 

Kazimers Erminass no Parka ielas
Viss ir labi, ūdens ir ļoti labas kvalitātes, nevar 

salīdzināt ar to, kāds bija agrāk. Viss ir sakārtots un 
sakopts.

Līga Spalva no Kalna ielas 
Viss ir skaisti sakārtots – iesēta zālīte, paplaši-

nāts stāvlaukums un uzklāts jauns asfalta segums, 
kā arī sakārtota lietus notekūdens sistēma. Puiši, 
kas veica būvdarbus, strādāja ļoti apzinīgi.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 
speciāliste Elīna Upīte

Viedokļi par paveikto 
projekta laikā
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Uzsāk Dikļu ciema ūdenssaimniecības 
attīstības projekta īstenošanu

Kocēnu novada Dikļos uzsāk īstenot projektu “Ūdens-
saimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagasta Dikļu 
ciemā, II kārta”.

Tā ietvaros tiks veikta Dikļu ciema privātmāju teritorijā 
esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2365 m garumā un 
jaunu tīklu izbūve 150 m garumā, kā arī ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija 865 m garumā. Papildus šiem darbiem tiks 
rekonstruēta arī kanalizācijas sūkņu stacija. Kanalizācijas 
tīklu rekonstrukcija plānota arī pirmsskolas izglītības iestā-
des “Cielaviņa” un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Lazdas” 
teritorijā. Ieplānota arī kanalizācijas tīklu paplašināšana pie 
Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra, sniedzot jau-
nas pieslēguma iespējas iedzīvotājiem. 

Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, samazināsies ūdens
zudumu apjoms, kas mazinās nelietderīgu ūdens un elektro-
enerģijas resursu izlietošanu. Pēc tīklu rekonstrukcijas 
saglabāsies dzeramā ūdens kvalitāte un stabila ūdens padeve. 
Tiks atvieglota tīklu apkalpošana, jo rekonstruētie tīkli tiks 
guldīti, ievērojot ielu sarkanās līnijas. Izveidojot jaunus pie-
slēgumus ūdensvadam privātmāju rajonā, tiks paplašināts 
ūdensvadu tīkla pārklājums ciema teritorijā.

Būvdarbus veic SIA “Rubate” par līguma summu Ls 
277425,46. Projektu ieviešanu 85% apmērā līdzfinansē 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 15% - Kocēnu 
novada domes līdzfinansējuma daļa. 

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Eva Eglīte

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2013
“Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2012. gada 11. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par materiālo atbalstu 
Kocēnu novada iedzīvotājiem””

APSTIPRINĀTI ar Kocēnu novada domes 
2013. gada 10. aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr. 5 (13.§))

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 13.punktu,

Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 
“Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

1. Izdarīt Kocēnu novada domes 2012. gada 11. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par materiālo atbalstu 
Kocēnu novada iedzīvotājiem” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Kocēnu novada domes 2012. gada 11.aprīļa sais-
tošo noteikumu Nr. 12/2012 “Par materiālu atbalstu Kocēnu 
novada iedzīvotājiem” 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1.materiāls atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā”.
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Tiesības saņemt materiālu atbalstu bērna piedzimšanas 
gadījumā ir vienam no jaundzimušā vecākiem, pie nosacī-
juma, ka viņa deklarētā dzīvesvieta pēdējos divpadsmit 
mēnešus ir Kocēnu novadā, kā arī jaundzimušā bērna dekla-
rētā dzīvesvieta ir Kocēnu novadā”.
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Atbalsts ir vienreizējs un tā lielums ir Ls 60,00 par katru 
jaundzimušo bērnu, kura  deklarētā dzīvesvieta ir Kocēnu 
novadā.”
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Atbalsts netiek piešķirts:
10.1. ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām
diennaktīm;
10.2. ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas 
iestādē;
10.3. ja pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu ir saņemts citā 
pašvaldībā
10.4. gadījumos, ja pabalsta pieprasītājs neatbilst 6.punktā 
noteiktajām prasībām.”
2. Noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas likuma “Par 
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis

Saistošo noteikumu Nr. 8/2013 “Par grozījumiem Kocēnu novada domes 
2012. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12/2012 “Par materiālo atbalstu 

Kocēnu novada iedzīvotājiem”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta daļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Saistošie noteikumi nosaka Kocēnu novada domes materiālā atbalsta veidus un 
apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas un 
noteikt pašvaldības sociālās labklājības sistēmu, kas atbalstītu pašvaldības iedzīvotājus
noteiktās dzīves situācijās.
1.3. Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu, 
Ministru Kabineta noteikumu “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu.  

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi nosaka atbalsta veidus un apmērus, kas tiek izmaksāti no  
sociālā budžeta, atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību personām, kuras ir tiesīgas 
saņemt šos pabalstus.
2.2. Saistošajos noteikumos noteikts mainīt materiālā atbalsta veidu – piedzimšanas 
pabalstu no dāvanu kartes Ls 20,00 (divdesmit lati un 00 santīmi) apmērā uz piedzim-
šanas pabalstu Ls 60,00 (sešdesmit lati un 00 santīmi) apmērā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Materiālajam atbalstam – piedzimšana pabalstam ir noteikts finansiāls apmērs, kas 
ir paredzēts 2013. gada sociālā budžetā. Atbalsta apmērs tika izstrādāts, ņemot vērā 
pagājušā gada sociālo budžetu un tā izlietojumu.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināmas.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām      

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav attiecināmas.

Domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis

23. augustā

Krēslinieku sētā “Lejasbregži”

Mālu svētki

Plkst. 12:00 cepļa iekraušana
Plkst. 13:00 Tautas daiļamata 

meistares – keramiķes Māras Kuplās 
lekcija “Keramikas tradīcijas Latvijā 

no senatnes līdz mūsdienām”
Radošās māla darbnīcas un cepļa kurināšana

Saimes galds, latvju danči un rotaļas

24. augustā

Krēslinieku sētā “Lejasbregži”

Plkst. 8:30 cepļa atvēršana

Vaidavas kultūras un amatniecības centrā

Plkst. 10:00 izstādes atvēršana – tautas 
lietišķās mākslas studija “Māra” (Rīga), 

Vaidavas amatnieku darinājumi 
“Vaidavas pūra lāde”, dāliju izstāde 

“Varavīksnes krāsas”

Vaidavas ezera krastā

Plkst. 11:00 – 15:00 amatnieku, uzņēmēju 
un mājražotāju darinājumu izstāde – tirdziņš

* Būs iespēja apskatīt, pašiem iemēģināt 
roku amatā un iegādāties meistaru 

darinājumus
Tirgotāji, jo īpaši gaidīti būs Kocēnu 

novada amatnieki, mājražotāji, zemnieki, 
aicināti pieteikties, zvanot pa 
tālr. 26321158 (Ināra Blūma).

Plkst. 12:00 radošās darbnīcas bērniem

Svētku sveicieni

Plkst. 14:00 Kocēnu novada amatierteātru 
izrādes

Baužu ezera krastā “Ezertiņos”

Bērzaines amatierteātris “Greizie rati”

Podzēnu muižas pagalmā

Zilākalna amatierteātris “Dzīves raibumi” 
un Vaidavas senioru deju kopa “Feja”

Senlietu muzeja lauku sētā “Meldri

Plkst. 16:00 pankūku cepšanas konkurss

Veļķu muižas parkā

Plkst. 18:00 Kocēnu novada amatierteātru 
karuselis

Saimes sētā Vaidavas ezera krastā

Plkst. 20:00 Kocēnu novada godi, 
piedaloties novada pašdarbības kolektīviem
Plkst. 22:00 ugunsskulptūra Vaidavas ezerā 

“Vaidavas ūdensroze”
Plkst. 23:00 svētku balle kopā ar grupu 

“Vēja muzikanti” 
Ieeja – bezmaksas.

Visi mīļi lūgti un gaidīti!

KOCĒNU 
NOVADA SVĒTKI

Vaidavā
23. – 24. augusts
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Bērzaines pagastā:
Dace Kukmilka (15.07.2013.)

Dikļu pagastā:
Keitija Rumba (02.08.2013.)

Kocēnu pagastā:
Markuss Belousovs (08.07.2013.)
Miks Birzgalis (19.07.2013.)
Aleksa Boša (23.07.2013.)

Vaidavas pagastā:
Atvars Kārkliņš (31.07.2013.)
Dans Vasiļevskis (05.08.2013.)

Kocēnu novada dome sirsnīgi sveic 
mazuļus un viņu vecākus!

* Reģistrēti Kocēnu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

 Jaundzimušie

Dikļu pagastā:
Brigita Dreimane (06.05.1934. – 07.08.2013.)

Kocēnu pagastā:
Dzidra Adlere (04.05.1941. – 26.07.2013.)
Marija Vaļuženica (22.08.1927. – 27.07.2013.)
Ādolfs Buliņš (25.09.1931. – 11.08.2013.)

Vaidavas pagastā:
Jānis Brions (19.04.1949. – 14.07.2013.)
Alfrēds Cīrulis (17.05.1952. – 11.08.2013.)

Zilākalna pagastā:
Francs Šelkovskis (02.02.1936. – 06.08.2013.)

Kocēnu novada dome izsaka 
līdzjūtību tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši

Cienījamās jubilejās* 
tiek sveikti – 

JUBILĀRI AUGUSTĀ
Bērzaines pagasta iedzīvotāja:
• Česlava Liepiņa (01.08.) – 85

Dikļu pagasta iedzīvotāja:
• Rasma Else (24.08.) – 91

Kocēnu pagasta iedzīvotāji:
• Valija Motivāne (25.08.) – 91
• Aina Rudzīte (02.08.) – 90
• Natālija Milberga (13.08.) – 80
• Janīna Luste (15.08.) – 80
• Dzidra Izaka (16.08.) – 80

Vaidavas pagasta iedzīvotāji:
• Milda Varapoga (11.08.) – 91
• Ilga Aumeistare (20.08.) – 90
• Erta Lejiņa (27.08.) – 90

* 80 un vairāk gadu jubileja

Atvainojamies Guntai Eglītes kundzei 
par tehnisku iemeslu dēļ radušos 

kļūdu dzimšanas datumā 
“Kocēnu Novada Vēstis” jūlija izdevumā!

Vaidavas un Bērzaines pensionāri 
Austrumvidzemes ceļos

Mūsu ceļojums sākās 25. jūlijā plkst. 6:30 no Vaidavas 
cauri Bērzainei uz Gulbeni. Ceļā mūs pavadīja un par mums 
rūpējās Ināra Blūma, Līga Šmaukstele un Regīna Šalte.

Gulbene ciemiņus sagaida svētku noskaņā, jo 25. – 28. 
jūlijā ir pilsētas svētki “Mazu brīdi pirms...”. Ieejot lepnajā 
kultūras centrā, mūs sveica ar trompetes solo, vēlāk izrādīja 
visas telpas. Kādā no tām ir iekārtota rožu siena ar novad-
nieka Jāņa Poruka dzejoli, kas simboliski ataino cilvēka 
dzīves gājumu ar rozi, piemēram:

“Es zinu kā roze plaukst-
Klusi, klusi.
Es zinu kā mīlē sirds-
Klusi, klusi.
Tā sapņo un ilgojas
Klusi, klusi.”

Redzējām arī šūšanas darbnīcu ar septiņām stellēm un 
citu nodarbību telpas. Mums pastāstīja, ka Gulbenes novads 
ir lielākais Latvijā, jo palicis rajona robežās ar visiem pa-
gastiem, ko sekmīgi vada Nikolajs Stepanovs, piesaistot ES 
finansējumu ar projektiem. Pats viņš spēlē estrādes ansamblī 
“R.P.M” no Kalnienas. Pēc jaunatnes kā otrā prioritāte ir 
seniori. Ne velti senioriem vien Gulbenē ir trīs deju kopas un 
daudz dažādu pulciņu, kuros darboties. Nākošajā dienā bija 
paredzēts senioru koncerts “Mūžam jauni” ar senioru gru-
pām “Reveransu”, “Vērdiņu”, līnijdejām, ansambli “Namejs” 
un kori “Atbalss”. Arī pagastos esot ļoti aktīvi ļaudis, kā 
Druvienā, Tirzā, Lizumā, Rankā, Strados u.c.

Ir nepieciešams nemitīgi atrasties radošajā procesā – iz-
zināt, sajust, iepazīt, saprast un apgūt vērtības, kas ir Latvijas 
nemateriālais kultūras mantojums, kura augstākā izpausme ir 
latviešu Dziesmu un Deju svētki. 

Braucot uz Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju, 
pa ceļam apskatījām centrālā skvēra strūklaku, kas atgādina 
degošu ugunskuru, kad vakaros tā iemirdzas krāsainās gais-
mās. Jaunatnes parkā ir pilsētas simboli – bronzas gulbīši. 
Muzeja gida Anatolija stāstījums bija ļoti interesants, īpaši 
par ugunsdzēsēju depo vēsturi un par mākslinieku Jūliju 
Beļavnieku. Muzeja klētī redzējām senos darba rīkus un 
istablietas. Smaidu izraisīja Kalncempju pagasta valodas 
vārdi. Pēc tam mūs aizveda uz Gulbenes dzelzceļa staciju, 
kas ir lielākā visā Vidzemē. Diemžēl, tālāk sliedes ir demon-
tētas. Turpat atrodas 110 gadu vecais šaursliežu dzelzceļš 
Bānītis, viens no nedaudzajiem pasaulē, kas joprojām ir 
ekspluatācijā un 33 km garumā savieno Gulbeni ar Alūksni. 
Mums pastāstīja tā vēsturi, izrādīja depo, vizināja ar rokas 
drezīnu, kas bija ļoti jautrs notikums. Bānīša ļaudis aktīvi 
organizē dažādus svētkus un šovus. Viņu izdoma un darbs ir 
apbrīnas vērti. 

Cauri stacijām “Virze” un “Pūriņi” pēc kādu 10 km brau-
ciena nokļuvām Stāmerienā, kur pašā ezera krastā ir majes-
tātiska izskata savdabīga balta pareizticīgo baznīca ar torņu 
krustos iestrādātiem kalnu kristāliem, kas atjaunota agrākajā 
spožumā. Tajos tālajos laikos latviešus pievērsa pareizticībai, 
piedāvājot zemi, un daudzi to izmantoja. Padomju laikos 
baznīcas ēku izdevās nosargāt no nojaukšanas, ierīkojot 
tajā lauksaimniecības mašīnu novietni. To mums interesanti 
pastāstīja gids.

No ārpuses apskatījām franču neorenesanses laika pili 
– Stāmerienas muižu, kas likumu nesakārtotības un cilvēku 
alkatības dēļ iet bojā. Vietējā kafejnīcā “Sonāte” paēdām 
garšīgas pusdienas.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Alūksni, kur Dabas muzejā 
redzējām unikālus iežus. Tikām pārsteigti un iepriecināti 
jaukas mūzikas pavadībā skatot kristālu fluorescenci. Dzir-
dējām Latvijas putnu balsu ierakstus. Vēlāk aizgājām uz 
Alūksnes pilsdrupām, kur Ināra Blūma uz estrādes mums 
deklamēja Skaidrītes Kaldupes un Ārijas Elksnes dzejas 
rindas. Pēc tam apmeklējām Bībeles muzeju. Dārziņā, rožu 
ziedu ielokā, gids mums stāstīja par Ernsta Glika darbību un 
to, ka viņš apguva senebreju, sengrieķu un latviešu valodas, 
lai Bībeli pārtulkotu no oriģinālteksta. Muzeja īpašumā ir 
Glika Bībele, arī dažādu tautu valodās tulkotās Bībeles, tai 
skaitā čukču, japāņu un ķīniešu valodās.

Tad vēl devāmies uz tempļa kalnu, lai redzētu Alūksnes 
jaukos skatus no augšas. 

Gaujienā mūs jau gaidīja gids Jānis Krišjānis ar stāstiem 
par šo vietu uz dolomīta klintīm, par Ojāru Vācieti un Jāzepu 
Vītolu. 26. jūlijā Jāzepam Vītolam, kurš dzimis Valmierā, 
paliek 150 gadu. Jau šurp braucot, Ināra Blūma mums pa-
stāstīja par kocēnieti, simtgadīgo Robertu Zuiku, ka viņš 
aicina visus uz svētkiem Gaujienā, kur piedalīsies daudzi kori 
un viņš diriģēs. Apskatījām “Anniņas”, kas jau bija svētku 
rotā, pateicoties daudzu mākslas skolu audzēkņu pūlēm.

Pēc tik darbīgas dienas “Anniņu” pagalmā ieturējām ko-
pīgas vakariņas. Beidzot devāmies mājās. Visu ceļu nerimās 
sajūsma par piedzīvoto un uzzināto, tika dziedātas dziesmas, 
jokots, skanēja smiekli. Ak, cik gan jauka bija šī diena! 
Tālākajiem braucējiem tā beidzās 26. jūlijā plkst. 1:30 
Vaidavā. Visi nu gaidīs atkal veselu gadu, lai piedzīvotu šo 
laimes un atbrīvotības sajūtu.

Sirsnīgs paldies Kocēnu novada domei un visiem tiem, 
kas par mums gādāja, arī pacietīgajam šoferītim.

Gurija Gustsone

Ceļā uz Alūksnes estrādi (foto: R.Šalte)

Dabas muzejā Alūksnē (foto: R.Šalte)

Atgādinājums
Kocēnu novada dome atgādina, ka saskaņā ar 

Personu apliecinošu dokumenta likuma 2. panta 
trešajā daļā noteikto Latvijas Republikā personu 
apliecinoši dokumenti ir tikai personas apliecība 
un pase. Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība 
personas identitāti pārbauda tikai pēc pases vai 
personu apliecības (identifikācijas karte). Papildus 
tiek atgādināts, ka transportlīdzekļa vadītāja ap-
liecība nav uzskatāma par personu apliecinošu 
dokumentu Personu apliecinošu dokumenta likuma 
izpratnē.
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Uzsāk Dikļu ciema ūdenssaimniecības 
attīstības projekta īstenošanu

Kocēnu novada Dikļos uzsāk īstenot projektu “Ūdens-
saimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagasta Dikļu 
ciemā, II kārta”.

Tā ietvaros tiks veikta Dikļu ciema privātmāju teritorijā 
esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2365 m garumā un 
jaunu tīklu izbūve 150 m garumā, kā arī ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija 865 m garumā. Papildus šiem darbiem tiks 
rekonstruēta arī kanalizācijas sūkņu stacija. Kanalizācijas 
tīklu rekonstrukcija plānota arī pirmsskolas izglītības iestā-
des “Cielaviņa” un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Lazdas” 
teritorijā. Ieplānota arī kanalizācijas tīklu paplašināšana pie 
Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra, sniedzot jau-
nas pieslēguma iespējas iedzīvotājiem. 

Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, samazināsies ūdens
zudumu apjoms, kas mazinās nelietderīgu ūdens un elektro-
enerģijas resursu izlietošanu. Pēc tīklu rekonstrukcijas 
saglabāsies dzeramā ūdens kvalitāte un stabila ūdens padeve. 
Tiks atvieglota tīklu apkalpošana, jo rekonstruētie tīkli tiks 
guldīti, ievērojot ielu sarkanās līnijas. Izveidojot jaunus pie-
slēgumus ūdensvadam privātmāju rajonā, tiks paplašināts 
ūdensvadu tīkla pārklājums ciema teritorijā.

Būvdarbus veic SIA “Rubate” par līguma summu Ls 
277425,46. Projektu ieviešanu 85% apmērā līdzfinansē 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 15% - Kocēnu 
novada domes līdzfinansējuma daļa. 

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Eva Eglīte

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2013
“Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2012. gada 11. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par materiālo atbalstu 
Kocēnu novada iedzīvotājiem””

APSTIPRINĀTI ar Kocēnu novada domes 
2013. gada 10. aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr. 5 (13.§))

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 13.punktu,

Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 
“Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

1. Izdarīt Kocēnu novada domes 2012. gada 11. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par materiālo atbalstu 
Kocēnu novada iedzīvotājiem” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Kocēnu novada domes 2012. gada 11.aprīļa sais-
tošo noteikumu Nr. 12/2012 “Par materiālu atbalstu Kocēnu 
novada iedzīvotājiem” 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1.materiāls atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā”.
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Tiesības saņemt materiālu atbalstu bērna piedzimšanas 
gadījumā ir vienam no jaundzimušā vecākiem, pie nosacī-
juma, ka viņa deklarētā dzīvesvieta pēdējos divpadsmit 
mēnešus ir Kocēnu novadā, kā arī jaundzimušā bērna dekla-
rētā dzīvesvieta ir Kocēnu novadā”.
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Atbalsts ir vienreizējs un tā lielums ir Ls 60,00 par katru 
jaundzimušo bērnu, kura  deklarētā dzīvesvieta ir Kocēnu 
novadā.”
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Atbalsts netiek piešķirts:
10.1. ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām
diennaktīm;
10.2. ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas 
iestādē;
10.3. ja pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu ir saņemts citā 
pašvaldībā
10.4. gadījumos, ja pabalsta pieprasītājs neatbilst 6.punktā 
noteiktajām prasībām.”
2. Noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas likuma “Par 
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis

Saistošo noteikumu Nr. 8/2013 “Par grozījumiem Kocēnu novada domes 
2012. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12/2012 “Par materiālo atbalstu 

Kocēnu novada iedzīvotājiem”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta daļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Saistošie noteikumi nosaka Kocēnu novada domes materiālā atbalsta veidus un 
apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas un 
noteikt pašvaldības sociālās labklājības sistēmu, kas atbalstītu pašvaldības iedzīvotājus
noteiktās dzīves situācijās.
1.3. Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu, 
Ministru Kabineta noteikumu “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu.  

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi nosaka atbalsta veidus un apmērus, kas tiek izmaksāti no  
sociālā budžeta, atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību personām, kuras ir tiesīgas 
saņemt šos pabalstus.
2.2. Saistošajos noteikumos noteikts mainīt materiālā atbalsta veidu – piedzimšanas 
pabalstu no dāvanu kartes Ls 20,00 (divdesmit lati un 00 santīmi) apmērā uz piedzim-
šanas pabalstu Ls 60,00 (sešdesmit lati un 00 santīmi) apmērā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Materiālajam atbalstam – piedzimšana pabalstam ir noteikts finansiāls apmērs, kas 
ir paredzēts 2013. gada sociālā budžetā. Atbalsta apmērs tika izstrādāts, ņemot vērā 
pagājušā gada sociālo budžetu un tā izlietojumu.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināmas.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām      

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav attiecināmas.

Domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis

23. augustā

Krēslinieku sētā “Lejasbregži”

Mālu svētki

Plkst. 12:00 cepļa iekraušana
Plkst. 13:00 Tautas daiļamata 

meistares – keramiķes Māras Kuplās 
lekcija “Keramikas tradīcijas Latvijā 

no senatnes līdz mūsdienām”
Radošās māla darbnīcas un cepļa kurināšana

Saimes galds, latvju danči un rotaļas

24. augustā

Krēslinieku sētā “Lejasbregži”

Plkst. 8:30 cepļa atvēršana

Vaidavas kultūras un amatniecības centrā

Plkst. 10:00 izstādes atvēršana – tautas 
lietišķās mākslas studija “Māra” (Rīga), 

Vaidavas amatnieku darinājumi 
“Vaidavas pūra lāde”, dāliju izstāde 

“Varavīksnes krāsas”

Vaidavas ezera krastā

Plkst. 11:00 – 15:00 amatnieku, uzņēmēju 
un mājražotāju darinājumu izstāde – tirdziņš

* Būs iespēja apskatīt, pašiem iemēģināt 
roku amatā un iegādāties meistaru 

darinājumus
Tirgotāji, jo īpaši gaidīti būs Kocēnu 

novada amatnieki, mājražotāji, zemnieki, 
aicināti pieteikties, zvanot pa 
tālr. 26321158 (Ināra Blūma).

Plkst. 12:00 radošās darbnīcas bērniem

Svētku sveicieni

Plkst. 14:00 Kocēnu novada amatierteātru 
izrādes

Baužu ezera krastā “Ezertiņos”

Bērzaines amatierteātris “Greizie rati”

Podzēnu muižas pagalmā

Zilākalna amatierteātris “Dzīves raibumi” 
un Vaidavas senioru deju kopa “Feja”

Senlietu muzeja lauku sētā “Meldri

Plkst. 16:00 pankūku cepšanas konkurss

Veļķu muižas parkā

Plkst. 18:00 Kocēnu novada amatierteātru 
karuselis

Saimes sētā Vaidavas ezera krastā

Plkst. 20:00 Kocēnu novada godi, 
piedaloties novada pašdarbības kolektīviem
Plkst. 22:00 ugunsskulptūra Vaidavas ezerā 

“Vaidavas ūdensroze”
Plkst. 23:00 svētku balle kopā ar grupu 

“Vēja muzikanti” 
Ieeja – bezmaksas.

Visi mīļi lūgti un gaidīti!

KOCĒNU 
NOVADA SVĒTKI

Vaidavā
23. – 24. augusts
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Bērzaines pagastā:
Dace Kukmilka (15.07.2013.)

Dikļu pagastā:
Keitija Rumba (02.08.2013.)

Kocēnu pagastā:
Markuss Belousovs (08.07.2013.)
Miks Birzgalis (19.07.2013.)
Aleksa Boša (23.07.2013.)

Vaidavas pagastā:
Atvars Kārkliņš (31.07.2013.)
Dans Vasiļevskis (05.08.2013.)

Kocēnu novada dome sirsnīgi sveic 
mazuļus un viņu vecākus!

* Reģistrēti Kocēnu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

 Jaundzimušie

Dikļu pagastā:
Brigita Dreimane (06.05.1934. – 07.08.2013.)

Kocēnu pagastā:
Dzidra Adlere (04.05.1941. – 26.07.2013.)
Marija Vaļuženica (22.08.1927. – 27.07.2013.)
Ādolfs Buliņš (25.09.1931. – 11.08.2013.)

Vaidavas pagastā:
Jānis Brions (19.04.1949. – 14.07.2013.)
Alfrēds Cīrulis (17.05.1952. – 11.08.2013.)

Zilākalna pagastā:
Francs Šelkovskis (02.02.1936. – 06.08.2013.)

Kocēnu novada dome izsaka 
līdzjūtību tuviniekiem

Mūžībā aizgājuši

Cienījamās jubilejās* 
tiek sveikti – 

JUBILĀRI AUGUSTĀ
Bērzaines pagasta iedzīvotāja:
• Česlava Liepiņa (01.08.) – 85

Dikļu pagasta iedzīvotāja:
• Rasma Else (24.08.) – 91

Kocēnu pagasta iedzīvotāji:
• Valija Motivāne (25.08.) – 91
• Aina Rudzīte (02.08.) – 90
• Natālija Milberga (13.08.) – 80
• Janīna Luste (15.08.) – 80
• Dzidra Izaka (16.08.) – 80

Vaidavas pagasta iedzīvotāji:
• Milda Varapoga (11.08.) – 91
• Ilga Aumeistare (20.08.) – 90
• Erta Lejiņa (27.08.) – 90

* 80 un vairāk gadu jubileja

Atvainojamies Guntai Eglītes kundzei 
par tehnisku iemeslu dēļ radušos 

kļūdu dzimšanas datumā 
“Kocēnu Novada Vēstis” jūlija izdevumā!

Vaidavas un Bērzaines pensionāri 
Austrumvidzemes ceļos

Mūsu ceļojums sākās 25. jūlijā plkst. 6:30 no Vaidavas 
cauri Bērzainei uz Gulbeni. Ceļā mūs pavadīja un par mums 
rūpējās Ināra Blūma, Līga Šmaukstele un Regīna Šalte.

Gulbene ciemiņus sagaida svētku noskaņā, jo 25. – 28. 
jūlijā ir pilsētas svētki “Mazu brīdi pirms...”. Ieejot lepnajā 
kultūras centrā, mūs sveica ar trompetes solo, vēlāk izrādīja 
visas telpas. Kādā no tām ir iekārtota rožu siena ar novad-
nieka Jāņa Poruka dzejoli, kas simboliski ataino cilvēka 
dzīves gājumu ar rozi, piemēram:

“Es zinu kā roze plaukst-
Klusi, klusi.
Es zinu kā mīlē sirds-
Klusi, klusi.
Tā sapņo un ilgojas
Klusi, klusi.”

Redzējām arī šūšanas darbnīcu ar septiņām stellēm un 
citu nodarbību telpas. Mums pastāstīja, ka Gulbenes novads 
ir lielākais Latvijā, jo palicis rajona robežās ar visiem pa-
gastiem, ko sekmīgi vada Nikolajs Stepanovs, piesaistot ES 
finansējumu ar projektiem. Pats viņš spēlē estrādes ansamblī 
“R.P.M” no Kalnienas. Pēc jaunatnes kā otrā prioritāte ir 
seniori. Ne velti senioriem vien Gulbenē ir trīs deju kopas un 
daudz dažādu pulciņu, kuros darboties. Nākošajā dienā bija 
paredzēts senioru koncerts “Mūžam jauni” ar senioru gru-
pām “Reveransu”, “Vērdiņu”, līnijdejām, ansambli “Namejs” 
un kori “Atbalss”. Arī pagastos esot ļoti aktīvi ļaudis, kā 
Druvienā, Tirzā, Lizumā, Rankā, Strados u.c.

Ir nepieciešams nemitīgi atrasties radošajā procesā – iz-
zināt, sajust, iepazīt, saprast un apgūt vērtības, kas ir Latvijas 
nemateriālais kultūras mantojums, kura augstākā izpausme ir 
latviešu Dziesmu un Deju svētki. 

Braucot uz Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju, 
pa ceļam apskatījām centrālā skvēra strūklaku, kas atgādina 
degošu ugunskuru, kad vakaros tā iemirdzas krāsainās gais-
mās. Jaunatnes parkā ir pilsētas simboli – bronzas gulbīši. 
Muzeja gida Anatolija stāstījums bija ļoti interesants, īpaši 
par ugunsdzēsēju depo vēsturi un par mākslinieku Jūliju 
Beļavnieku. Muzeja klētī redzējām senos darba rīkus un 
istablietas. Smaidu izraisīja Kalncempju pagasta valodas 
vārdi. Pēc tam mūs aizveda uz Gulbenes dzelzceļa staciju, 
kas ir lielākā visā Vidzemē. Diemžēl, tālāk sliedes ir demon-
tētas. Turpat atrodas 110 gadu vecais šaursliežu dzelzceļš 
Bānītis, viens no nedaudzajiem pasaulē, kas joprojām ir 
ekspluatācijā un 33 km garumā savieno Gulbeni ar Alūksni. 
Mums pastāstīja tā vēsturi, izrādīja depo, vizināja ar rokas 
drezīnu, kas bija ļoti jautrs notikums. Bānīša ļaudis aktīvi 
organizē dažādus svētkus un šovus. Viņu izdoma un darbs ir 
apbrīnas vērti. 

Cauri stacijām “Virze” un “Pūriņi” pēc kādu 10 km brau-
ciena nokļuvām Stāmerienā, kur pašā ezera krastā ir majes-
tātiska izskata savdabīga balta pareizticīgo baznīca ar torņu 
krustos iestrādātiem kalnu kristāliem, kas atjaunota agrākajā 
spožumā. Tajos tālajos laikos latviešus pievērsa pareizticībai, 
piedāvājot zemi, un daudzi to izmantoja. Padomju laikos 
baznīcas ēku izdevās nosargāt no nojaukšanas, ierīkojot 
tajā lauksaimniecības mašīnu novietni. To mums interesanti 
pastāstīja gids.

No ārpuses apskatījām franču neorenesanses laika pili 
– Stāmerienas muižu, kas likumu nesakārtotības un cilvēku 
alkatības dēļ iet bojā. Vietējā kafejnīcā “Sonāte” paēdām 
garšīgas pusdienas.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Alūksni, kur Dabas muzejā 
redzējām unikālus iežus. Tikām pārsteigti un iepriecināti 
jaukas mūzikas pavadībā skatot kristālu fluorescenci. Dzir-
dējām Latvijas putnu balsu ierakstus. Vēlāk aizgājām uz 
Alūksnes pilsdrupām, kur Ināra Blūma uz estrādes mums 
deklamēja Skaidrītes Kaldupes un Ārijas Elksnes dzejas 
rindas. Pēc tam apmeklējām Bībeles muzeju. Dārziņā, rožu 
ziedu ielokā, gids mums stāstīja par Ernsta Glika darbību un 
to, ka viņš apguva senebreju, sengrieķu un latviešu valodas, 
lai Bībeli pārtulkotu no oriģinālteksta. Muzeja īpašumā ir 
Glika Bībele, arī dažādu tautu valodās tulkotās Bībeles, tai 
skaitā čukču, japāņu un ķīniešu valodās.

Tad vēl devāmies uz tempļa kalnu, lai redzētu Alūksnes 
jaukos skatus no augšas. 

Gaujienā mūs jau gaidīja gids Jānis Krišjānis ar stāstiem 
par šo vietu uz dolomīta klintīm, par Ojāru Vācieti un Jāzepu 
Vītolu. 26. jūlijā Jāzepam Vītolam, kurš dzimis Valmierā, 
paliek 150 gadu. Jau šurp braucot, Ināra Blūma mums pa-
stāstīja par kocēnieti, simtgadīgo Robertu Zuiku, ka viņš 
aicina visus uz svētkiem Gaujienā, kur piedalīsies daudzi kori 
un viņš diriģēs. Apskatījām “Anniņas”, kas jau bija svētku 
rotā, pateicoties daudzu mākslas skolu audzēkņu pūlēm.

Pēc tik darbīgas dienas “Anniņu” pagalmā ieturējām ko-
pīgas vakariņas. Beidzot devāmies mājās. Visu ceļu nerimās 
sajūsma par piedzīvoto un uzzināto, tika dziedātas dziesmas, 
jokots, skanēja smiekli. Ak, cik gan jauka bija šī diena! 
Tālākajiem braucējiem tā beidzās 26. jūlijā plkst. 1:30 
Vaidavā. Visi nu gaidīs atkal veselu gadu, lai piedzīvotu šo 
laimes un atbrīvotības sajūtu.

Sirsnīgs paldies Kocēnu novada domei un visiem tiem, 
kas par mums gādāja, arī pacietīgajam šoferītim.

Gurija Gustsone

Ceļā uz Alūksnes estrādi (foto: R.Šalte)

Dabas muzejā Alūksnē (foto: R.Šalte)

Atgādinājums
Kocēnu novada dome atgādina, ka saskaņā ar 

Personu apliecinošu dokumenta likuma 2. panta 
trešajā daļā noteikto Latvijas Republikā personu 
apliecinoši dokumenti ir tikai personas apliecība 
un pase. Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība 
personas identitāti pārbauda tikai pēc pases vai 
personu apliecības (identifikācijas karte). Papildus 
tiek atgādināts, ka transportlīdzekļa vadītāja ap-
liecība nav uzskatāma par personu apliecinošu 
dokumentu Personu apliecinošu dokumenta likuma 
izpratnē.



Kocēnu novada domes informatīvais izdevums “KOCĒNU NOVADA VĒSTIS”.
Bezmaksas izdevums, tiek izdots reizi mēnesī. Tirāža – 2600 eksemplāru. 
Par publicēto materiālu saturu atbild raksta autors.
Izdevējs: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, 
Kocēnu novads, LV-4220, tel.: 64207694
Kontaktinformācija: Kocēnu novada domes jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 
speciāliste Elīna Upīte, tel.: 64207683, e-pasts: elina.upite@kocenunovads.lv
Izdots 2013. gada 14. augustā
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Datums Pasākums 

Bērzaines pagastā

Augustā
Bērzaines tautas nama mazajā zālē

Apskatāma Dzintras Kaminskas personīgās leļļu kolekcijas izstāde 
“Porcelāna lelles”.

Augustā
Bērzaines pagasta pārvaldes ēkā

Apskatāmas Valmieras Novadpētniecības muzeja krājumu vēstures 
liecības izstādē “Pasaules atmiņa – Baltijas ceļš”.

Dikļu pagastā

7. septembrī 
plkst. 10:00

Jura Neikena Dikļu pamatskolas stadionā
Futbola turnīra “Dikļu futbola kauss – 2013” noslēgums.

Kocēnu pagastā

23. – 25. 
augusts

23.08. pl. 11:00
24.08. pl. 11:00
25.08. pl. 11:00 

23.08. pl. 17:00
24.08. pl. 11:00
24.08. pl. 
12:00 – 15:00

Zirgaudzētavā “Kocēni” (“Astras”, Kocēnu pagasts)
Baltijas kauss, LR čempionāts, ““Kocēnu kauss – 2013” 

pajūgu braukšanā

•   Manēžas braukšana
•   Šķēršļu maratons (interesantākais sacensību posms!)
•   Konusu braukšana

“Kocēnu kauss – 2013” jātnieku sportā – konkūrā, iejādē

•   Iejādes sacensības
•   Konkūra sacensības
•   Iespēja vizināties zirga mugurā

23. – 25. 
augusts

Kocēnu sporta namā, Vidzemes Olimpiskajā centrā
Starptautisks florbola turnīrs “Latvian Open - 2013”.

31. augustā

Plkst. 9:30

Plkst. 11:00
Plkst. 13:00

Plkst. 22:00

Svētki Kocēnos “Vasarai aizejot”

Pie Kocēnu sporta nama

• Sporta svētku atklāšana
• Sacensības: basketbols, futbols, volejbols, florbols, stafešu 

skrējiens, virves vilkšana, individuālie sporta veidi
• Pieteikšanās līdz 27. augustam plkst. 18:00, zvanot pa mob. 

tālr. 29431736 (Ivars Jēkabsons) 
• Piepūšamās atrakcijas
• Spēles un rotaļas bērniem kopā ar vecākiem

Kocēnu estrādē

Diskoballe. Ieeja – bezmaksas.

Augustā Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā Kocēnos
Mākslinieka Jāņa Anmaņa gleznu izstāde.

Vaidavas pagastā

18. augustā 
plkst. 10:00

Vaidavas speciālās internātpamatskolas stadionā
Futbola turnīrs “Vaidavas kauss – 2013”. Pieteikšanās līdz 17. 
augustam, zvanot pa tālr. 27885551 (J.Dainis). Dalības maksa 
komandām – Ls 10.

31. augustā 
plkst. 13:00

Krēslinieku sētā (“Lejasbregži”, Vaidavas pag.)
Ritas Lapsiņas gleznu izstādes “Sajūtu mežs” atvēršana.

Zilākalna pagastā

17. augustā 
plkst. 11:00

Laukumā aiz Zilākalna kultūras nama
Bērnu un skolu jaunatnes vasaras noslēguma jautrās sporta spēles.

Pasākumu kalendārs
Kocēnu novada domes

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2013
“Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2012. gada 
11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13/2012 “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā””

APSTIPRINĀTI ar Kocēnu novada domes 
2013. gada 10. aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr. 5 (14.§))

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likums”35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, 

Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 

slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu.

1. Izdarīt Kocēnu novada domes 11.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 13/2012 “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Kocēnu novada domes 2012. gada 11. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā” 17. punktu šādā redakcijā:
“17. Maksas atlaides par izglītojamo ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs”.
1.2. Izteikt saistošo noteikumu VIII. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“VIII. Maksas atlaides par izglītojamo ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs”.
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 35. punktu šādā redakcijā:
“35. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir Ls 80,00.”
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 49. punktu šādā redakcijā:
“49. Tiesības saņemt maksas atlaides par izglītojamo ēdināšanu 50% apmērā novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs ir trūcīgo ģimeņu bērniem.”
1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 49¹. punktu šādā redakcijā:
“49¹. Tiesības saņemt maksas atlaides par izglītojamo ēdināšanu 100% apmērā novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs ir trūcīgo ģimeņu piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem, 
kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu.”
1.6. Izteikt saistošo noteikumu 50. punktu šādā redakcijā:
“50. Maksas atlaides par ēdināšanu 50% un 100% apmērā novada pirmsskolas izglītības 
iestādēs piešķir divas reizes gadā - no 1. septembra līdz 31. decembrim un no 1. janvāra 
līdz 30. jūnijam.”
1.7. Izteikt saistošo noteikumu 51. punktu šādā redakcijā:
“51. Lai saņemtu ēdināšanas maksu atlaides 50% vai 100% apmērā, trūcīgo ģimeņu 
vecākiem ir jāgriežas sociālajā dienestā un jāraksta iesniegums ar lūgumu piešķirt 
maksas atlaides par ēdināšanu novada pirmsskolas izglītības iestādēs.”
1.8. Izteikt saistošo noteikumu 53. punktu jaunā redakcijā:
“53. Sākoties jaunam mācību pusgadam, trūcīgai ģimenei atkārtoti jāiesniedz dokumenti 
sociālajā dienestā, lai saņemtu maksas atlaides par ēdināšanu.”
2. Noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteiktajā kārtībā.
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Saistošo noteikumu Nr. 9/2013 “Par grozījumiem Kocēnu novada 
domes 2012.gada 11.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13/2012 

“Par sociālās palīdzības pabalstiem”” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta 
daļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Saistošie noteikumi nosaka Kocēnu novada domes sociālās 
palīdzības pabalstu veidus un apmērus, piešķiršanas un izmaksas 
kārtību.
1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir palielināt pabalstu apmērus, lai 
sniegtu materiālu atbalstu trūcīgām personām, kuras nespēj nodrošināt
savas pamatvajadzības.
1.2. Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likums” 35. panta trešo, ceturto un 
piekto daļu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 
550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi nosaka atbalsta veidus un apmērus, kas 
tiek izmaksāti no  sociālā budžeta, atbalsta piešķiršanas un izmaksas 
kārtību personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus.
2.2. Saistošajos noteikumos noteikts tāds pabalsta veids kā maksas 
atlaides par izglītojamo ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs 50%
un 100% apmērā, palielināts dzīvokļa pabalsta apmērs Ls 80,00.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Ir noteikts finansiāls apmērs, kas ir paredzēts 2013. gada sociālā 
budžetā. Finansiālais apmērs tika izstrādāts, ņemot vērā pagājušā 
gada  sociālo budžetu un tā izlietojumu.

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināmas.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām      

Nav attiecināms.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināmas.

Domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis

“Canadien Cup – 2013”
27. – 28. jūlijā Kocēnu sporta 

namā četrpadsmito un arī pēdējo reizi 
norisinājās florbola turnīrs “Canadien 
Cup”, kurā par uzvaru cīnījās 12 
komandas.

Jau piekto reizi uzvaru šajā turnīrā 
svinēja Aināra Zelča trenētā florbola 
komanda “Rubene” (“Kocēnu sporta 
klubs”), finālā ar rezultātu 3:1 pārspējot 
komandu “Čirkainie”, kurā apvienojušies 
aizvadītās sezonas vīriešu virslīgas 
spēcīgākās komandas “Lekrings” spēlē-
tāji. Cīņā par 3. vietu spēcīgāka bija 
komanda “Rozā!”, kas ar rezultātu 6:1 pārliecinoši pārspēja “Labi būs!” no Bauskas. 

Simboliskās izlases sastāvā tika iekļauti trīs “Rubenes” spēlētāji – vārtsargs Āris 
Aldiņš, laukuma spēlētāji Gatis Akulovs un Reinis Mirkšs.

Nākamais turnīrs, kurā būs iespējams just līdzi “Kocēnu sporta kluba” komandu 
sniegumam, – “Latvian Open” – norisināsies 23. – 25. augustā Kocēnu sporta namā un 
Vidzemes Olimpiskajā centrā.

“Canadien Cup – 2013” organizēja biedrība “LINO.LV” ar enerģijas dzēriena “Starter” 
atbalstu. 

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte

Florbola komanda “Rubene” kopā ar treneri 
A.Zelču (foto: LINO.LV)


