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„Imerai” Zelta diploms Pasaules
koru olimpiādē

„Jāpaiet laikam, lai apjaustu,
ko esam sasnieguši, Pasaules
koru olimpiādē iegūstot Zelta
diplomu, jo ir atšķirība – piedalīties vienas valsts iekšējā
konkursā vai koru „olimpiskajās spēlēs”, kur pārstāvēti visi pasaules kontinenti,”
stāsta Kocēnu kultūras nama
jauktā kora „Imera” mākslinieciskais vadītājs Imants Točs
pēc atgriešanās no dalības 8.
Pasaules koru olimpiādē Rīgā.
„Mēs braucām ar mērķi piedalīties un nelolojām cerības, ka
saņemsim kādu apbalvojumu,
jo jutāmies lepni, ka varam
būt šeit kopā ar vēl 27 000
dziedātāju no 73 valstīm un
sajust pasaules elpu. Rezultātā labi nodziedājām, nebijām
nobijušies un pēc uzstāšanās
saņēmām daudz labu vārdu
un uzslavu no plašā klausītāju
pulka, kas 16. jūlijā bija kopā
ar mums Latvijas Universitātes Lielajā aulā”.
„Pasaules koru olimpiādē
pavadītais laiks bija ļoti piesātināts, izklaidēm laika neatlika, jo ikviens kora dalībnieks
apzinājās, cik svarīgi ir pietiekami atpūsties un izgulēties,
lai nākamajā dienā balss labi
skanētu. 12. jūlijā pēc Marta
Kristiāna Kalniņa uzaicinājuma piedalījāmies Imantdienās
Cēsīs, kur kopā ar Valmieras
jauniešiem un Cēsu pils kori
dziedājām Imanta Kalniņa
dziesmas, saņemot atzinīgus
vārdus no cienījamā komponista, kas mūs uzaicināja atgriezties Cēsīs pēc gada. Jau
nākamajā dienā pēc koncerta
Cēsīs bijām Rīgā, lai piedalītos
lielkoncertā Mežaparka Lielajā
estrādē. 14. jūlijs pagāja nopietnos mēģinājumos un 15. jūlija
rītā piedalījāmies draudzības
koncertā Vērmanes dārzā, pēc
kura sekoja mēģinājums LU
Lielajā aulā, lai dziedātāji spētu
apjaust savas balss skanējumu tik plašā telpā, un vakarā
devāmies Pasaules koru olimpiādes dalībnieku gājienā. 16.
jūlija rītā vēl pirms konkursa
paguvām izmēģināt un tad jau
pienāca mūsu kārta piedalīties

Jauktais koris „Imera” kopā ar māksliniecisko vadītāju I.Toču un kormeistaru J.Jansonu Pasaules
koru olimpiādē (foto: Evija Nagle)
jaukto kamerkoru kategorijas
konkursā, kur mūsu sniegumu
žūrija novērtēja ar 23,30 punktiem, piešķirot Zelta diplomu.”
Jautāts, kur meklējami iemesli, kā dēļ Latvijas kori ir
ieguvuši tik augstus sasniegumus gan šajā Pasaules koru
olimpiādē, gan arī iepriekšējās, I.Točs norāda uz latviešu
Dziesmu svētku tradīcijām. „Ik
pēc četriem gadiem notiekošā
Dziesmu svētku skate, manuprāt, ir daudz grūtāks konkurss,
nekā Pasaules koru olimpiāde,
un redzot to koru muzikālo
sniegumu, kas punktu ziņā
palika aiz mums, pārliecinājos, ka „Imera” varētu sekmīgi
piedalīties jebkurā kategorijā
un nākamajā Pasaules koru
olimpiādē mēs varētu cīnīties
par medaļām!”
Pasaules koru olimpiādes
konkursi norisinājās paralēli
divās daļās – atklātais konkurss un čempionu konkurss,
kurā varēja piedalīties tikai tie
kori, kuri pirms tam ir ieguvuši diplomu starptautiskā konkursā. Jauktais koris „Imera”
piedalījās atklātajā konkursā
un tika iedalīti jaukto kamer-

Jauktā kora „Imera” mākslinieciskais vadītājs I.Točs un kora
dalībniece A.Dubulte, saņemot Zelta diplomu no Johana Rozes
– privātās aģentūras „Interkultur” mākslinieciskā padomnieka
(foto: Kaspars Garda)

koru grupā, lai arī pēc Latvijā pieņemtās koru prakses 30
dalībnieku koris atbilst jauktā
kora kritērijiem, taču Pasaules
koru olimpiādē kategoriju sadalē
vadās pēc citiem parametriem,
jo, piemēram, jauktajā korī no
Ķīnas vidējais dalībnieku skaits
ir no 70 līdz pat 120.
„Mūsu kategorijā uzvarēja
koris no Amerikas, kas ir absolūti profesionāļi un, ja viņi
startētu čempionu kategorijā,
noteikti pretendētu uz pašu
augstāko balvu. Čempionu
kategorijas uzvarētāji saņem
medaļu, savukārt atklātajā
konkursā – diplomu, taču ir
novērojama iezīme, ka atklātā
konkursa zelta diplomu ieguvēji profesionālajā ziņā ir pat
spēcīgāki par čempionu kategorijas zemāko novērtējumu
ieguvušajiem koriem. Esmu
pārliecināts, ja „Imerai” būtu
bijusi starptautisku konkursu
pieredze un līdz ar to arī iespēja cīnīties čempionu konkursā,
mēs iegūtu medaļu!”, stāsta
kora mākslinieciskais vadītājs.
To, ka „Imeras” sniegums
konkursā ir novērtēts ar Zelta
diplomu, koris uzzināja tikai
19. jūlijā Apbalvošanas ceremonijā, kas norisinājās Arēnā
Rīga. „Arēnā valdīja fantastika atmosfēra – piepildīta ar
dziedātājiem, jo uzaicināti ir
pilnīgi visi kori, diriģentus,
kas ienāk atsevišķi, pūlis sagaida ar milzīgām ovācijām!
Koru olimpiādes organizatori
nosauca pilnīgi visus konkursa dalībniekus, sākot pat ar
tiem koriem, kas ieguva vien
9 punktus, un jo ilgāka ir gaidīšana, jo tas liecina, ka kora
sniegums ir augstu novērtēts
– pašus labākos nosauca ceremonijas noslēgumā”.
Sarunas noslēgumā I.Točs
uzsvēra, ka sasniegtais ir visu

kora dalībnieku kopīgi paveiktā darba rezultāts, ieguldot
savu enerģiju un brīvo laiku.
„Paldies Andai Dubultei, kas
jau no pirmās dienas bija kontaktpersona, veicot dokumentu
noformēšanu un komunikāciju
ar olimpiādes organizatoriem.
Paldies kormeistaram Jānim
Jansonam par ieguldīto darbu,
sagatavojot kori dalībai šajā
nozīmīgajā konkursā. Esmu
pateicīgs arī kora prezidentei
Gitai Ulmanei, kas nodarbojās ar organizatoriskiem
jautājumiem, kā arī Karlīnai
Cercinai un Inesei Sudrabai,
kas rūpējās par mūsu vizuālo
tēlu – bijām tērpušies latviešu
tautas tērpos, par ko saņēmām
ļoti lielu uzmanību no citiem
olimpiādes dalībniekiem, jo
teju ikviens vēlējās kopā ar
mums nofotografēties. Paldies
Kocēnu novada domei par finansiālu atbalstu, jo par dalību Pasaules koru olimpiāde ir
jāmaksā – sākot no dzīvošanas
līdz pat transportam, kā arī
Innai Purmalei par palīdzību,
gatavojoties dalībai šajā nozīmīgajā pasākumā!”
Gatavošanās un dalība Pasaules koru olimpiādē gan
kora vadītājiem, gan kora dalībniekiem ir prasījusi ne mazums enerģijas un laika, kas
tiks atgūts atlikušajā vasaras
daļā, baudot atpūtu, taču, kā
solīja I.Točs, rudenī, sākoties
kora devītajai sezonai, Kocēnu novada iedzīvotājiem un
ikvienam interesentam būs
iespēja dzirdēt „Imeru”, kāda
tā izskanēja Pasaules koru
olimpiādē.
Jaunatnes lietu un
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Elīna Upīte

Zilākalna pagasts

Īsziņas
20. septembrī Kocēnu pamatskolā notiks absolventu
salidojums. Pasākuma programmā paredzēts svētku koncerts Kocēnu kultūras namā,
bet pēc tam svētku balle un
sarunas ar sen neredzētajiem
skolas biedriem Kocēnu pamatskolas telpās. Bijušiem
skolotājiem, tehniskiem darbiniekiem lūgums pieteikties,
zvanot pa tālr. 64220351 vai
25708628 (skolas lietvede
Mārīte). Svētku koncertā plānoti absolventu priekšnesumi,
kuru sagatavošanā aicināti
piedalīties absolventi, sīkāka
informācija pieejama, zvanot
pa tālr. 29119278 (direktora
vietniece Gita). Dalības maksa – 5 EUR.
19. - 20. jūlijā Igaunijas
pilsētā Kilingi-Nemmē notika
trešais atklātais Eiropas čempionāts jauniešiem un Eiropas
kausa 5. posms novusā, kurā
veiksmīgi startēja Vaidavas
novusa kluba sportisti. 19.
jūlijā Vaidavas novusa klubu
sacensībās pārstāvēja deviņi
sportisti. Jauniešu grupā līdz
15 gadu vecumam 1. vietu izcīnīja Evelīna Sirmā. Jauniešu
U - 21 vecuma grupā 1. vieta
Laurim Jansonam un 3. vieta
Ģirtam Pēčam. Dāmu grupā
labāko rezultātu sasniedza
Inta Salmiņa, kura ierindojās
6. vietā. Kungu grupā, kurā
startēja 109 sportisti, 19. vietu
ieguva Ainārs Pēčs, savukārt
Dzintaram Liepiņam 32. vieta.
20. jūlijā vīriešu dubultspēlēs vaidaviešus pārstāvēja
viens pāris - Lauris Jansons
un Ģirts Pēčs, kuri izcīnīja
augsto 2. vietu.
Rubenes ciema svētku
ietvaros 26. jūlija rītā pirmo reizi norisinājās skrējiens
un nūjošana “Apkārt Lielajam Ansim”, kas pulcēja 45
dalībniekus. Sieviešu grupā
visātrāk 5 km garo distanci
veica Dina Alksne no Valmieras, 2. vietā Evija Lilientāle
(Rubene) un 3. vietā Auce
Auškāpa (Rubene). Vīriešu
konkurencē 1. vietu izcīnīja Valdis Tilts (Vaidava), 2.
vietā Atis Stepāns (Rubene)
un 3. vietā Oskars Strazdiņš
(Rubene). Piemiņas balvu saņēma arī ātrākais bērnu vecuma grupas dalībnieks Andis
Gutāns (Rubene), savukārt
labāko rezultātu nūjotāju
konkurencē sasniedza Dace
Šurigina (Rubene).
Ņemot vērā Zemkopības
ministrijas paziņojumu, ka
no 22. jūlija Kocēnu novada
pašvaldības administratīvā
teritorija iekļauta Āfrikas
cūku mēra ārkārtas situācijas
zonā, Kocēnu novada domes
interneta mājas lapā www.kocenunovads.lv izveidota sadaļa lauksaimniekiem, kur tiks
publicēta aktuālā informācija
par situācijas attīstību un dažādu dienestu un institūciju
sagatavotās rekomendācijas.
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Piešķirs līdzekļus energoefektivitātes
pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu
mājās

Jau otro gadu Kocēnu novada dome izsludinājusi projektu pieteikumu konkursu
energoefektivitātes pasākumu
veikšanai novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
Pasākuma mērķis ir sniegt
finansiālu palīdzību dzīvokļu
īpašniekiem energoefektivitātes
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās,
lai nodrošinātu energoresursu
patēriņa samazinājumu.
Iesniegumus pieņemšana
tiks uzsākta šī gada 4. augustā un turpināsies līdz 3.
septembrim.
Pašvaldības palīdzības apmērs energoefektivitātes pasākumiem vienai dzīvojamai

mājai noteikts līdz 2800 EUR un
to dzīvojamā māja var saņemt
vienu reizi. Kopējais pasākumam pieejamais finansējums
2014. gadā ir 28 000 EUR.
Iesniegumi sagatavojami atbilstoši Kocēnu novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.
23/2012 „Par Kocēnu novada
domes palīdzības piešķiršanas
kārtību energoefektivitātes
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.
Noteikumi un iesnieguma
veidlapas pieejamas Kocēnu
novada domes Attīstības nodaļā
un pašvaldības interneta mājas
lapā www.kocenunovads.lv.
Pieteikumi iesniedzami
personiski vai sūtot pa pastu

Kocēnu novada domei Alejas
ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, LV4220, ar norādi „Pieteikums
energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.
Konsultācijas par projekta pieteikumu sagatavošanu
sniedz Kocēnu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Evija
Nagle (evija.nagle@kocenunovads.lv, tālr.: 26141003,
64216020).
Jaunatnes lietu un
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Elīna Upīte

Kocēnu novada domes sēdē
pieņemtie lēmumi

3. jūlijā
• Nolēma konceptuāli piekrist biedrības „Kocēnu sporta
klubs” iecerei dibināt Kocēnu
sporta skolu ar bāzes vietu
Kocēnu sporta namā un slēgt
nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar biedrību, kā arī nolēma
piekrist jaundibināmās Kocēnu
sporta skolas juridiskās adreses noteikšanai adresi Alejas
ielā 4, Kocēnos.
• Nolēma sagatavot un iesniegt Kocēnu novada domes
sagatavoto projekta iesniegumu “Publisko interneta pieejas punktu pieejamība Kocēnu
novadā” Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
3.2.2.2. aktivitātē “Publisko
interneta pieejas punktu attīstība” un nodrošināt projekta
līdzfinansēšanu 15% apmērā no
attiecināmām izmaksām, tas
ir 4 636,76 EUR, un PVN no
kopējām projekta maksimālām
izmaksām 37 403,23 EUR no

Kocēnu novada domes 2014.
gada budžeta līdzekļiem.
• Nolēma piešķirt finansējumu 252 EUR apmērā latvāņu
appļaušanai Kocēnu novada
Zilākalna pagasta teritorijā.
• Nolēma organizēt Kocēnu sporta nama (Alejas iela
4, Kocēni) nedzīvojamo telpu
13,4m² un 1,7m² platībā nomas
tiesību izsoli, nosakot nomas
tiesību izsoles sākumcenu 1,02
EUR/m² bez PVN. Izsole notika 31. jūlijā.
• Nolēma piešķirt finansējumu kurināmā iegādei Kocēnu
novada domes iestāžu vajadzībām 42 265 EUR apmērā.
• Nolēma piešķirt papildus finansējumu kanalizācijas lietus ūdeņu novadīšanas
darbiem Kocēnu ciemā 400
EUR apmērā, labiekārtošanas darbiem Kocēnu ciema
teritorijā 23 450 EUR apmērā
un labiekārtošanas darbiem
Zilākalna ciema teritorijā 2
778 EUR apmērā.
• Apstiprināja saistošos
noteikumus Nr. 11/2014 “Gro-

APSTIPRINĀTI
ar Kocēnu novada domes
2014. gada 3. jūlija sēdes lēmumu
Nr. 226 (protokols Nr. 11, 12.§)

Kocēnu novada domes
Saistošie noteikumi Nr. 11/2014
Grozījumi 2014. gada 20. marta saistošajos
noteikumos Nr. 7/2014
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā
teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo un
ceturto daļu
1. Izdarīt Kocēnu novada domes 2014. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Kocēnu
novada administratīvajā teritorijā” (apstiprināti ar
Kocēnu novada domes 2014. gada 20. marta sēdes
lēmumu Nr. 107 (protokols Nr. 6,18.§) un precizēti ar
2014. gada 10. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 152 (protokols Nr. 7,29.§)) (turpmāk – saistošajos noteikumos)
šādus grozījumus:
1.1. 4.8. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„4.8. komersantiem 50% apmērā par jaunuzceltām
vai rekonstruētām ēkām divus gadus, skaitot no nākamā mēneša kopš to nodošanas ekspluatācijā, ja tajās

zījumi 2014. gada 20. marta
saistošajos noteikumos Nr.
7/2014 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Kocēnu novada
administratīvajā teritorijā””.
• Nolēma mainīt Kocēnu
novada domes struktūrvienības “Kocēnu pagasta 2. bibliotēka” nosaukumu uz “Rubenes
bibliotēka”.
• Nolēma piešķirt Kocēnu
novada domes priekšsēdētājam Jānim Olmanim ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu
no 14.07.2014. līdz 27.07.2014.
J.Olmaņa atvaļinājuma laikā
domes priekšsēdētāja pienākumus veiks priekšsēdētāja
1.vietnieks Jānis Dainis.
• Nolēma piešķirt Kocēnu
novada domes priekšsēdētāja
vietniecei Evijai Naglei ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu no 28.07.2014. līdz
10.08.2014.
Attīstības nodaļas
vadītāja
Eva Eglīte
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Aicina sakārtot
pastkastītes
Kocēnu novada domē ir
saņemta mutiska informācija gan par pastnieku darbu,
kad nav saņemti pasta sūtījumi un prese, gan par iedzīvotāju un juridisku personu
pastkastītēm novadā, kad to
vispār nav, kad tās ir bojātas,
pakļautas nokrišņiem, bez
atzīmēm par saņēmēju. Protams, ikviena iedzīvotājam
ir tiesības vērsties pret pastnieku, ja iedzīvotājs no savas
puses ir ievērojis normatīvos
aktus, kas regulē pasta sūtījumu un preses saņemšanu,
bet pastnieks nav piegādājis
sūtījumus. Taču neaizmirsīsim, ka arī mums pašiem,
iedzīvotājiem, ir pienākums
sakārtot un uzraudzīt savas
pastkastītes.
Atgādinām, ka Latvijas Republikā 2013. gada 30. jūlijā
ir izdoti Ministru kabineta
noteikumi Nr. 463 „Noteikumi par pasta pakalpojumu
sniegšanas vietu, pasta tīkla
piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu
ierīkošanu, izvietošanu un
noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes
vietu ierīkošanu”, kas nosaka
kārtību, kā jānoformē un jāizvieto pastkastītes:
Pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošana, izvietošana un noformēšana:
• Pastkastītes ierīko tā, lai
būtu viegli aizsniegt to
augšējo malu, kurai jābūt
ne augstāk kā 165 cm no
grīdas (zemes).
• Pastkastītes izmēram un
pastkastītes atvēruma izmēram jābūt tādam, lai tajā
varētu ievietot vienkāršas
vēstules A4 formātā.
• Pastkastītēm jābūt izgatavotām no izturīga materiāla.
• Pastkastītēm, kuras izvieto
ārpus ēkas, jābūt aizsargātām no nokrišņu iekļūšanas.
• Daudzdzīvokļu mājās pastkastītes novieto pirmā stāva
kāpņu telpā. Ja daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā

tiek veikta saimnieciskā darbība, izņemot azartspēļu
organizēšanu;”;
1.2. 5.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„5.1. nekustamais īpašums, par kuru tiek piešķirti
atvieglojumi, ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un šī dzīvesvieta deklarēta vismaz 6 mēnešus
pirms atvieglojuma pieprasīšanas;”
1.3. papildināt II. nodaļu ar 6.¹ punktu šādā redakcijā:
„6.¹ Ja personai ir tiesības saņemt atvieglojumus
uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz
vairāku šo saistošo noteikumu 4. punktā paredzēto
nosacījumu pamata, Kocēnu novada domes Zemes lietu komisija piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam,
personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.”;
1.4. papildināt II. nodaļu ar 6.² punktu šādā redakcijā:
„6.² Atvieglojumus nepiešķir par būvi, kas noteikta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību
apdraudoša.”;
1.5. 8.2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„8.2. Noteikumu 4.5. punktā norādītajām personām – paziņojums no Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras (saīsināti - VSAA) par valsts sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā uzkrātiem datiem
par pēdējiem trīs mēnešiem un pensionāra apliecības
kopija;”
1.6. izteikt saistošo noteikumu pielikumu jaunā
redakcijā (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Kocēnu
novada vēstis”.
Domes priekšsēdētājs
Jānis Olmanis

nav kāpņu telpas vai kāpņu
telpā tehnisku iemeslu dēļ
pastkastītes novietot nav
iespējams, tās novieto otrā
stāva kāpņu telpā.
• Uz pastkastītēm, kas novietotas daudzdzīvokļu mājās,
norāda dzīvokļa numuru
vai juridiskās personas nosaukumu.
• Nedzīvojamās ēkās, kurās
atrodas vairākas juridiskās
personas, pastkastītes katrai juridiskai personai ierīko
pirmā stāva kāpņu telpā. Uz
pastkastītes norāda juridiskās personas nosaukumu.
• Pie atsevišķām savrupmājām, viensētām, arī dvīņu
un rindu mājām (turpmāk
– privātmājas) pastkastītes
novieto pie mājas teritorijas
ieejas žoga (sētas) vai citā
labi apgaismotā un drošā
vietā, kas ir pieejama pastniekam (pasta piegādātājam)
jebkurā laikā.
• Uz pastkastītēm, kas novietotas pie privātmājām,
norāda mājas numuru vai
mājas nosaukumu un dzīvokļa numuru, ja tāds ir.
• Ja privātmāja atrodas pie
pievedceļa (ceļš, kas savieno
tuvāko valsts vai pašvaldības autoceļu ar attiecīgo
privātmāju), pastkastītes un
pastkastīšu punktus novieto
ne tuvāk kā 5 m un ne tālāk
kā 10 m no minētās tuvākās
valsts vai pašvaldības autoceļa klātnes malas – vietās,
pie kurām pasta komersanta
autotransporta līdzekļi var
ērti piebraukt un manevrēt,
netraucējot ceļa satiksmi.
Pastkastīšu lietotājiem,
kuru pastkastītes neatbilst
Ministru kabineta noteikumu
Nr. 463 prasībām, pastkastītes
noformē atbilstoši noteikumu
prasībām līdz 2014.gada 1.
jūlijam.
Dokumentu pārvaldības
un informācijas nodaļas
klientu apkalpošanas
sekretāre
Dace Demme - Vimba

Atgādinājums
vecākiem

Tuvojoties jaunā mācību gada sākumam,
Kocēnu novada domes
Sociālais dienests atgādina - lai saņemtu
uzturmaksas atlaides
Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs, līdz 15. augustam
vecākiem Sociālajā
dienestā Kocēnos vai
pagastu pārvaldē sociālajam darbiniekam
jāiesniedz iesniegums.
Uztura maksas atlaidi 100% apmērā novada
pirmsskolas izglītības
iestādēs piešķir daudzbērnu ģimeņu bērniem,
kas deklarējuši savu
dzīvesvietu Kocēnu
novadā. Daudzbērnu
ģimene ir ģimene, kura
aprūpē trīs un vairāk
bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus
un aizbildnībā esošus
bērnus līdz 18 gadu

vecumam, saglabājot
daudzbērnu ģimenes
statusu arī pēc tam,
kad vecākais bērns
sasniedz 18 gadu vecumu, bet ne ilgāk kā līdz
24 gadu vecumam, ja
bērns turpina mācības
vispārējās izglītības
iestādes klātienē, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai
profesionālās vidējās
izglītības programmās
vai augstākās izglītības
iestādēs pilna laika
studijās.
Iesnieguma veidlapa lejuplādējama
www.kocenunovads.
lv sadaļas „Dome”
apakšsadaļā „Sociālais
dienests”, kā arī pieejama Kocēnu novada
domes administrācijā
Kocēnos un pagastu
pārvaldēs.
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Vieta atpūtai ikvienam –
veikparks „Rancho” Rubenē
lēs – no piektdienas
līdz svētdienai. Pats
interesantākais ir tas,
ka arī pirmdienās ir
samērā daudz interesentu – gan veikotāji,
gan arī tādi, kas vēlas
izklaidēties ūdens bumbās vai vienkārši baudīt
vasaru. Pārējās dienās
apmeklējums ir atkarīgs
no laikapstākļiem – ja
ir saulains, cilvēku ir
vairāk, un otrādāk.

Var manīt, ka
Rancho parka
vide ir iekārtota
tā, lai šeit
varētu atpūsties
arī ģimenes ar
bērniem.

Jā, tā ir viena no mūsu
prioritātēm. Vēlamies,
lai Rancho parkā gan
bērni, gan vecāki justos labi
– bērniem būtu iespēja interesanti pavadīt laiku, savukārt vecākiem, baudot atpūtas
brīžus, parka teritorija būtu
viegli pārredzama, lai varētu
rūpēties par bērnu drošību.
Tā kā mūsu kaimiņi „Mazais
Ansis” jau vairākkārt ir atzīti par ģimenēm ar bērniem
draudzīgu atpūtas vietu, arī
mūsu kā biedrības uzdevums
ir rūpēties, lai Rancho parks
būtu pieejams visām vecuma
grupām.
Jāatzīst, ka pašlaik šeit
redzamais ir tikai viena desmitā daļa no mūsu iecerēm,
taču lēnām un neatlaidīgi mēs
tuvojamies mērķim. Pirmajā
darbības gadā paveicām ļoti
daudz, otrajā gadā dažādu
notikumu ietekmē attīstība
nedaudz samazinājās, bet šogad esam pat izdarījuši vairāk, nekā plānots, tādēļ ar
nepacietību gaidām nākamo
gadu, kad mums būs vēl lielāki plāni un mērķi.

Jānis Drobiševskis
Jau trešo gadu Kocēnu pagasta Rubenē pie ūdenstilpes
Mazais Ansis darbojas veikparks
„Rancho parks”, ko izveidojusi rekreācijas biedrība „Rebo”
ar mērķi veicināt ūdenssporta
attīstību Latvijā.
Lai uzzinātu, cik daudz no
sākotnējām iecerēm ir izdevies
īstenot un kādas ir turpmākās
attīstības vīzijas, uz sarunu
aicinājām biedrības biedru
Jāni Drobiševski.

Kā Jums šeit,
Rubenē, iet?

Šosezon mums iet ļoti labi,
galvenokārt, jau tādēļ, ka kopīgiem spēkiem esam īstenojuši
tās lietas, kuras ilgi gaidījām
– esam uzcēluši mājiņu, kur
patverties no lietus un pārģērbties, iekopta apkārtējā vide,
izveidotas jaunas laipas un
uzlikts batuts. Priecājamies,
ka arvien vairāk cilvēku apmeklē Rancho parku, arī laikapstākļi kļuvuši īsti vasarīgi.
Šogad sezona sākās ļoti ātri,
pat nebijām tai vēl īsti gatavi, jo jau maija vidū varēja
veikot bez hidrotērpa. Tā kā
aktīvajiem biedriem ikdienā
katram ir savs darbs, iespēju
robežās veltām parka attīstībai tik laika, cik iespējams, jo
šis nav mūsu peļņas avots, bet
gan vaļasprieks.
Kā jau visās atpūtas vietās,
arī šeit izteikts apmeklētāju
pieplūdums ir nedēļas noga-

Vai varat atklāt
kādu no tuvākajām
iecerēm?

Ir lietas, kas ir atkarīgas no
mums, un ir lietas, kuru virzību
nevaram ietekmēt. Piemēram,
pirms gada iesniedzām projekta pieteikumu Lauku atbalsta
dienesta konkursā un tuvākajā
laikā ceram sagaidīt atbildi.

Arī pirmdienas pēcpusdienā Racho parkā valda rosība
Projekta mērķis ir attīstīt
vienu no visstraujāk augošajiem
sporta veidiem – veikbordu,
kas, iespējams, tiks iekļauts
vasaras olimpiskajās spēlēs.
Projekta ietvaros Rancho parkā
plānojam izveidot veikborda
skolu, kur bez maksas, iepriekš
piesakoties, jebkurš cilvēks
varēs apgūt šo sporta veidu.
Sākumā piedāvāsim intensīvus treniņus, kuru laikā pēc
profesionālu veikotāju sastādītas apmācību programmas
interesentiem būs iespēja apgūt
pamatprasmes un konkrētus
trikus. Apmācību nākamajā
posmā iekļūs tie jaunie sportisti, kas būs sevi pierādījuši
pirmajā posmā un vēlēsies
nodarboties ar veikbordu jau
profesionālā līmenī, jo mūsu
mērķis ir atlasīt perspektīvākos
braucējus un būt labākajiem
ne tikai konkrētajā reģionā,
bet arī Baltijā.
Papildus veikborda skolas izveidei vēlamies uzcelt vēl vienu
mājiņu, kas būtu aprīkota ar
apkuri un kurā notiktu jauno
veikotāju apmācības un vēsos
laikapstākļos tiktu izmantota
kā ģērbtuve.
Kā redzams, Rancho parku
apmeklē daudz bērnu, tādēļ
projekta ietvaros plānojam
uzstādīt papildus aprīkojumu bērnu aktivitātēm. Gaidot
atbildi no LAD, par saviem
līdzekļiem skolas vajadzībām
esam iegādājušies 10 veikborda dēļus, taču pašlaik uz
viena kabeļa vajadzīgi maksimums trīs dēļi, pārējie stāv
neizmantoti.

Vai ir nepieciešamas
īpašas prasmes, lai
nodarbotos ar
veikošanu?

Veikbords – viens no pasaulē straujāk
augošajiem sporta veidiem

Nē, nav vajadzīgas. Mūsu
mērķis ir, lai ikviens cilvēks,
kas atbrauc uz Rancho parku,
varētu sākt nodarboties ar šo
sporta veidu.
Novērots, ka meitenes veikbordu apgūst ātrāk nekā puiši, jo viņas ir paklausīgas un
seko trenera norādījumiem.

Vidējais laiks, kurā jaunais
braucējs jau spēj nobraukt no
viena krasta līdz otram, ir 16
– 20 minūtes.
Šajā sporta veidā nav vecuma
ierobežojuma – vecākajam kungam, kas pie mums ir veikojis,
bija 74 gadi, kundzei – 67 gadi,
savukārt jaunākais veikotājs
ir bijis piecgadīgs zēns. Rancho parkā ir pieejami arī mazie
dēlīši, jo vēlamies veikbordu
attīstīt, sākot no jaunākās
paaudzes uz augšu, lai šajā
ķēdē netrūktu neviena posma.
Sacensības norisinās dažādās
vecuma grupās, sākot no junioriem līdz senioriem, tikai
jāspēj izpildīt konkrēti triki.
Strādājam pēc sistēmas –
viens uz vienu, t.i. uz vienu
sportistu ir viens instruktors,
kas visu laiku vēro braucēju.
Progress šajā sporta veidā ir
novērojams īsā laika posmā
un nav vajadzīgi lieli finanšu
ieguldījumi – tieši šo iemeslu
dēļ veikbords visā pasaulē ir
tik strauji attīstījies.
Vienu brīdi uz izmēģinājuma
laiku pie mums bija pieejamas
BOONT freestyle ūdens slēpes,
ko izgatavo Latvijā. Devām
ražotājiem savu novērtējumu
un pēc izmaiņu izdarīšanas tās
atkal būs pieejamas Rancho
parkā. Ļoti iespējams, ka vēl
šajā sezonā paspēsim ieviest
jaunu izklaidi – sērfošanu ar
SUP dēļiem jeb kā latviski
tos dēvē - airdēļi, kas pašlaik
pasaulē ir ļoti populāri.

Vai tuvumā ir vēl
šādu veikborda
parku?

Jā, tepat kaimiņos Kocēnos ir Delawake veikborda
parks. Latvijā ir aptuveni 20
veikborda parku, kur pieejamas tādas pašas sistēmas kā
Rancho parkā, taču lielākoties
šo parku mērķis ir sniegt izklaides iespējas, maz ir tādu,
kas mērķtiecīgi vēlas attīstīt
šo sporta veidu.
Mēs nelietojam vārdu „konkurenti”, jo arī paši braucam
trenēties uz citiem parkiem.

Aizvadītajā nedēļas nogalē
bijām pieredzes apmaiņā uz
diviem labākajiem veikborda
parkiem Lietuvā – notestējām
viņu jaunākās konstrukcijas un
paskatījāmies kā strādā citi.

Kā notiek
pieteikšanās atpūtai
Rancho parkā?

Pirmie Latvijā esam savā
interneta mājas lapā www.ranchoparks.lv izveidojuši online
reģistrēšanās sistēmu, kur var
apskatīt parka noslogojumu
un rezervēt sev ērtāko laiku.
Papildus Rancho parka mājas lapai esam izveidojuši un
administrējam www.veiko.
lv, kur pieejama visa aktuālā
un noderīgā informācija tiem,
kas interesējas par veikošanu
– Latvijā pieejamie veikparki,
video, informācija par sacensībām un pasākumiem u.c.

Vai šo pāris gadu
laikā Rancho parkam
ir izveidojusies sadarbība ar apkārtējiem
uzņēmējiem?

Pilnīgi noteikti mēs nebūtu
paveikuši tik daudz, cik tas ir
redzams pašlaik, ja nebūtu
mūsu atbalstītāju. Piemēram,
dēļus mājiņas būvniecībai mums
uzdāvināja SIA „BYKO LAT”,
batutu un materiālus laipas
izveidei iegādājāmies Kocēnu novada domes finansētā
iedzīvotāju iniciatīvas grupu
projektu konkursā, varam
droši griezties pie kaimiņiem
– „Mazā Anša”, lai aizņemtos
kādu instrumentu, tāpat esam
nodibinājuši kontaktu ar vietējo makšķernieku biedrību un
BMX puišiem. Principā katrs,
kas iegriežas Rancho parkā, ir
sniedzis savu ieguldījumu tā
attīstībā – nopļāvis zāli, palīdzējis mājiņas būvniecībā un
citos ikdienas darbos.
Jaunatnes lietu un
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Elīna Upīte
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Pašu rokām - dāvana
Rubenes ciemam

11. jūlijs bija diena, kad
Rubenes ciema iedzīvotāji
tika aicināti talkojot izveidot
zaļo - atpūtas taku. Kocēnu
novads atbalstīja šo iedzīvotāju aktivitāti finansiāli.
Patīkami, ka noliktajā laikā
ieradās cilvēki - jauni un veci,
pa vienam un ģimenēs. Darbam viss bija sagatavots un
takas izveide varēja sākties.
Kopā, nedaudz virs 30 cilvēkiem, ar lielu prieku to paveica.
Tiesa, uzvaras sauciens „urā”
atskanēja vien nedaudz pirms
tumsas iestāšanās. Vilnis ar
„kvadru” saveda šķeldu, Didzis
sarūpēja blieti. Jautrību un
nepiespiestu gaisotni spilgtināja vietējais TV operators

Kocēnos
notiks
seminārs
par Āfrikas
cūku mēra
izplatību

Otrdien, 5. augustā, plkst.
12.00 Kocēnu kultūras namā
notiks ārkārtas informatīvais
seminārs par bioaizsardzības
nodrošinājumu saistībā ar
Āfrikas cūku mēra (ĀCM)
straujo izplatīšanos.
Seminārā piedalīties aicināti cūkkopības saimniecību
speciālisti un visu piemājas
saimniecību īpašnieki, kuri
nodarbojas ar cūku audzēšanu (tirdzniecībai vai pašpatēriņam).
Semināru organizē Latvijas cūku audzētāju asociācija sadarbībā ar Kocēnu
novada domi.
Jaunatnes lietu un
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Elīna Upīte

Uga ar intervētāju Ditu. Tas
bija noslēpums, bet patiesībā,
Rubenes ciema svētkiem par
godu tika veidota īsfilma par
mums - rubeniešiem.
Paldies mūsu pārvaldniecei
Līgai un dārzniecei Kristīnei
par sagatavošanās darbiem.
Paldies visiem talciniekiem,
kuri ar nogurumu kaulos un
smaidu sejā – gandarīti par
paveikto – devās mājup. Tagad
Rubenes ciemā ir par vienu
interesantu un labiekārtotu
vietu vairāk. Paldies par šo
dāvanu ciema svētkos!
Projekta koordinētājs un
vadītājs
Ivars Ādamsons
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Trušu audzētāju dienas Dikļu pagasta „Mežiņos”
nozares izaugsmes iespējas”
ietvaros.
Pasākuma ietvaros plānots
svinīgi atklāt „Mežiņu” saimniecības „Angoras māju”, kas
tapusi, īstenojot Lauku atbalsta dienesta projektu. Dalībai
pasākumā nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, līdz 19.
augustam sazinoties ar Ingunu
Valdmani (tālr. 29198221, e –
pasts: valdinguna@inbox.lv).
Trušu audzētāju dienas rīko
Latvijas Sīkdzīvnieku audzētāju biedrība „Trusis un citi”,
atbalsta Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padome un Latvijas Valsts lauku tīkls.
Dalība pasākumā – bezmaksas.

Saimniecības “Mežiņi” angoras šķirnes trusis
Ceturtdien, 21. augustā,
plkst. 12.00 Dikļu pagasta
saimniecībā „Mežiņi” notiks

trušu audzētāju dienas, kas
tiek organizētas Latvijas Valsts
lauku tīkla aktivitātes „Mazās

Jaunatnes lietu un
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Elīna Upīte

Vienkāršota procedūra nekustamo īpašumu
pieslēgšanai ūdensvada un saimnieciskās
kanalizācijas atzariem
Pievada izbūvi atļauts veikt
saskaņā ar Kocēnu novada
domes Komunālās saimniecības pārvaldes izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem un
shēmu, kas saņemami Kocēnu novada domes Komunālā saimniecības pārvaldē. Šī
procedūra nav piemērojama
jaunbūvēm un kompleksai
objektu rekonstrukcijai, kad
nepieciešams izstrādāt vienotu tehnisko projektu visam
nekustamajam īpašumam.
Noteikumu saņemšanai jāiesniedz sekojošie dokumenti:
• iesniegums, ko aizpilda
zemesgabala īpašnieks vai tā
pilnvarota persona;
• zemesgrāmatas kopija;
• robežu plāna kopija;

• pilnvaras kopija, ja zemes gabala īpašnieks kādu ir
pilnvarojis.
Pēc iesnieguma saņemšanas Komunālā saimniecības
pārvaldes inženieris izbrauc
uz objektu, kur dabā uz vietas
savstarpēji vienojas par jauno
ārējo komunikāciju perspektīvo novietni.
Kocēnu novada domes Komunālā saimniecības pārvalde
sagatavo tehniskos noteikumus, par kuru gatavību tiek
informēts tehnisko noteikumu
pasūtītājs.
Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas pasūtītājs ir tiesīgs
veikt ūdensvada un/vai saimnieciskās kanalizācijas tīklu
izbūvi saimnieciskā kārtā (t.i.

īpašnieks var veikt tīklu izbūvi
saviem spēkiem) saskaņā ar
tehniskajiem noteikumiem un
shēmu. Pieslēgumu perspektīvajam saimnieciskās kanalizācijas atzaram atļauts veikt
sertificētai fiziskai personai vai
būvkomersanta reģistrā reģistrētai firmai. Pēc tīklu izbūves
pasūtītājs atrāda Kocēnu novada domes Komunālā saimniecības pārvaldes pārstāvim
izbūvētās komunikācijas un
pieslēguma vietas pie atzariem
un noslēdz līgumu ar Kocēnu
novada domi par pakalpojumu
saņemšanu.
Kocēnu novada domes
Komunālā saimniecības
pārvalde

ĀFRIKAS CŪKU MĒRIS – KAS JUMS JĀZINA

Āfrikas cūku mēra (ĀCM) 22. jūlijā izsludinātās ārkārtējās situācijas teritorija (izņemot karantīnas aizsardzības un uzraudzības zonu): Alojas novads, Mazsalacas
novads, Rūjienas novads, Naukšēnu novads, Valkas novads, Burtnieku novads, Kocēnu novads, Beverīnas novads, Strenču novads, Priekuļu novads, Raunas novads,
Smiltenes novads, Apes novads, Alūksnes novads, Viļakas novads, Balvu novads, Rugāju novads, Baltinavas novads, Kārsavas novads un Rēzeknes novada Audriņu,
Bērzgales, Dricānu, Gaigalavas, Ilzeskalna, Kantinieku, Lendžu, Nagļu, Nautrēnu, Ozolmuižas, Rikavas, Sakstagala, Strūžānu un Vērēmu pagasts

MĀJAS CŪKU TURĒTĀJIEM
 Reģistrējiet dzīvniekus Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē!
Kompensāciju varēs saņemt tikai tad, ja novietne un cūkas ir reģistrētas LDC
datu bāzē.
 Par kompensācijām zaudējumu gadījumā, sazinieties ar Lauku atbalsta
dienestu (LAD)!
 Lai nepakļautu riskam cūku novietni, ievērojiet biodrošības pasākumus:
 Cūkas turiet slēgtās novietnēs, ja nepieciešams, tās nožogojiet, lai nepieļautu
mājdzīvnieku saskari ar savvaļas vai klaiņojošiem dzīvniekiem! Cūkas nedrīkst turēt
āra aplokos!
 Cūku novietnē jāveic regulāra tīrīšana, dezinfekcija, tajā nedrīkst būt grauzēji un
insekti. Par nepieciešamo pasākumu nodrošināšanu, tajā skaitā dezinfekcijas
līdzekļu iegādi un grauzēju iznīcināšanu atbild cūku turētājs.
 Kūtsmēsli jāsavāc un jāuzglabā vietās, no kurām tie nenoplūst apkārtējā vidē!
 Nedrīkst pieļaut nepiederošu personu, klaiņojošu un savvaļas dzīvnieku piekļuvi
dzīvnieku turēšanas vietai. Novietnē līdz minimumam jāsamazina apmeklētāju skaits,
jāveic apmeklētāju reģistrācija. Gadījumos, kad apmeklētāji tiek ielaisti, tie
jānodrošina ar vienreizējās lietošanas aizsargapģērbu un aizsargapaviem.
 Pie ieejas novietnē jānovieto dezopaklāji, bet pie iebrauktuves novietnes teritorijā –
dezobarjeras!
 Jāierīko vieta, kur uzglabāt dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus (nobeigušos
dzīvniekus, subproduktus)! Tā var būt atsevišķa telpa, konteiners, saldētava vai
ūdens necaurlaidīga tvertne/trauki, atkarībā no novietnē esošo dzīvnieku skaita un
iegūto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu daudzuma. Vietai ir jābūt pēc iespējas
tuvāk novietnes iebrauktuvei un tādai, lai pie tās nevar piekļūt nepiederošas
personas, savvaļas dzīvnieki, putni un grauzēji!
 Vietai, kur glabājas dzīvnieku barība, jābūt tīrai! Jāseko, lai tur nesavairojas grauzēji.
 Novietnē, visiem tajā strādājošajiem, jāievēro iekšējās kārtības noteikumi un higiēna:
veicot cūku aprūpi, jālieto aizsargapģērbi un aizsargapavi, kurus var lietot tikai
dzīvnieku turēšanas vietā!
 Novietnes teritorijā atļauts pārvietoties tikai ar saimniecībai piederošiem
transportlīdzekļiem, izņemot barības piegādes un dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu savākšanas transportu.
 Sekojiet līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informējiet veterinārārstu, ja
cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās!

IEDZĪVOTĀJIEM
 Sargājiet novadu, pagastu un cūku
turētāju saimniecību no slimībām:

 Iebraucot Latvijā no trešajām valstīm, nevediet
dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus: gaļu
un gaļas produktus, pienu un piena produktus!
Tie tiks konfiscēti un nodoti iznīcināšanai!
 Viesojoties saimniecībā, kur tiek turētas mājas
cūkas, neejiet pie tām kūtī!
 Dodoties mežā ogot vai sēņot, kā arī
apmeklējot tūrisma vietas, nemetiet
sviestmaižu vai citu pārtikas produktu
atkritumus mežā vai ceļmalā!
 Pēc sēņošanas, ogošanas vai pastaigas pa
mežu notīriet un nomainiet apģērbu un
apavus!
 Ja uz un no meža esat devies ar velosipēdu
vai auto, atgriežoties mājās ar ūdeni
noskalojiet pārvietošanās līdzekļu riteņus!
 Iegādājieties gaļu un gaļas produktus legālās
tirdzniecības vietās!

MEDNIEKIEM
 Par nomedīto meža cūku informējiet
PVD un Valsts meža dienestu (VMD).
 Medību laikā neizmantojiet medību
suņus, lai neveicinātu meža cūku
pārvietošanos!
 Par atrastu nobeigušos meža cūku
nekavējoties sazinieties ar PVD, lai
noņemtu paraugu laboratoriskajai
izmeklēšanai!
 Neveiciet medījumu pirmapstrādi un
uzglabāšanu lauksaimniecības
dzīvnieku novietnē!
 Neatstājiet mežā medījumu
blakusproduktus - dzīvnieku iekšējos
orgānus un ādas!
 Neizbarojiet medījumu
blakusproduktus un atliekas
mājdzīvniekiem!
 Mazgājiet un dezinficējiet medību
aprīkojumu, apavus, apģērbu un auto
transportu!
 Lietojiet pārtikā tikai termiski
pietiekami apstrādātu meža cūkas
gaļu!

Ja bioloģiskās drošības pasākumi šajā teritorijā netiek nodrošināti līdz 7.
augustam, tad līdz š.g. 7.septembrim dzīvnieku īpašniekam jāveic visu
novietnē esošo cūku sugas dzīvnieku nokaušana.

SLIMĪBA NAV BĪSTAMA CILVĒKIEM UN CITU SUGU DZĪVNIEKIEM!
Pastāstiet šo informāciju kaimiņiem, kolēģiem, draugiem un ciemiņiem! Būsim atbildīgi kopā un katrs to ievērosim!
www.pvd.gov.lv, PVD Ziemeļvidzemes pārvalde Raiņa ielā 21, Valmierā, tālr. 64207313, 64207930, e-pasts: Ziemeļvidzeme@pvd.gov.lv,
PVD Austrumvidzemes pārvalde Lauku ielā 5, Gulbenē, tālr. 64471105, 64473039, e-pasts: Austrumvidzeme@pvd.gov.lv,
PVD Ziemeļlatgales pārvalde Liepu iela 33, Rēzekne, tālr. 64622160, 64622177, e-pasts: Ziemellatgale@pvd.gov.lv

PVD ĀCM „karstais telefons” – 20260400 katru dienu no plkst. 8:00 līdz 21:00
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Kocēnos izveidos
bērnu rotaļu laukumu

Dikļos izveidota jauna
Dziesmu svētku
ekspozīcija

Noslēgumam tuvojas Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) un
Kocēnu novada domes finansētā projekta „150 gadi kopš
latviešus Dikļos dziesma kopā
sauc!” īstenošana.
Projekta ietvaros sadarbībā
ar vēsturnieku Albertu Rokpelni izveidota ceļojošā izstāde –
ekspozīcija, kas veltīta Dziedāšanas svētku sākotnei Latvijā.
Astoņās planšetēs ar bagātīgu
teksta materiālu, ko papildina
vēsturiskās fotogrāfijas, ļauj
ne tikai iztēloties, bet arī iz-

prast laikmeta kopainu. Tajās
izvietota informācija par Juri
Neikenu, Dziedāšanas svētku
tradīciju Dikļos, latviešu tautas atmodu un Dziesmu svētku tradīciju uzplaukumu 19.
gadsimta otrajā pusē, Dziesmu
svētku tradīcijām un atceri
Dikļos pēc II pasaules kara,
Vispārējiem latviešu Dziesmu
svētkiem un Dziesmu svētku
tradīcijām novados.
Papildus ekspozīcijas izveidei papildināts arī muzeja
aprīkojums – izgatavots Jura
Neikena krēsls – identiska kopi-

ja oriģinālam,
kas glabājas
Dikļu baznīcā,
iegādāta recepcijas lete ar
galdu, apģērbu
statīvs, bukletu stends,
vitrīna dažādu
ekspozīcijas
priekšmetu
glabāšanai un
priekšmetu
izvietošanai
aiz slēgtām
durvīm, kā arī
ekspozīcijas
sistēmas, uz
kurām izvietoti vēsturiskie
materiāli.
Projekts
īstenots ar
mērķi saglabāt latvisko
identitāti un pilnveidot vietējo
iedzīvotāju kultūrvidi, saglabājot vienu no senākajām un
izcilākajām tradīcijām Dikļos
– kordziedāšanu.
Projekta kopējais finansējums ir 3604,32 EUR, no kuriem
2680,90 EUR ir publiskais jeb
ELFLA finansējums, savukārt
923,42 EUR – Kocēnu novada
domes līdzfinansējums.
Jaunatnes lietu un
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Elīna Upīte

Lielā vingrošanas kompleksa
vizualizācija
Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļvidzemes reģionālā
lauksaimniecības pārvalde
apstiprinājusi Kocēnu novada
domes projekta pieteikumu
„Rosinošas rotaļas rītdienai”
un piešķīrusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 6876,42
EUR apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir 9244,97 EUR,
no kuriem 2368,55 EUR ir
Kocēnu novada domes līdzfinansējums.
Projekta ietvaros pirmsskolas
izglītības iestādes „Auseklītis”
teritorijā Kalna ielā 2, Kocēnos
šovasar izveidos bērnu rotaļu
laukuma kompleksu, kas būs
pieejams kā PII „Auseklītis”
audzēkņiem, tā arī ikvienai
ģimenei ar bērniem. Jaunizveidoto rotaļu laukumu no PII
„Auseklītis” teritorijas atdalīs
sēta ar divām ieejām, no kurām
viena, kas ved uz bērnudārza
teritoriju, būs aizslēgta. Šim
mērķim pašvaldība piešķīrusi papildus finansējumu 2410
EUR apmērā.

Lai noteiktu uzņēmumu,
kas veiks rotaļu laukuma
aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu, Kocēnu novada dome
izsludināja iepirkuma procedūru, kurā par uzvarētāju tika
atzīta SIA „KSIL BALTIC”.
Saskaņā ar noslēgto līgumu
rotaļu laukumā tiks uzstādīti
divi vingrošanas komplekti – lielais un mazais, kas
sastāvēs no zviedru sienas,
pievilkšanās stieņa, alpīnistu
sienas, vingrošanas riņķiem,
rāpšanās sieta, basketbola
groza un vingrošanas virves,
smilšu kaste, šūpoles, kā arī
kombinētais aprīkojums, kas
ietver divvietīgas šūpoles uz
atsperēm un atpūtas solu.
Rotaļu laukuma aprīkojums
paredzēts bērnu līdzsvara un
telpas izjūtas, kā arī fiziskā
spēka attīstīšanai.
Jaunatnes lietu un
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Elīna Upīte

Vidējās paaudzes
deju kolektīvam
„Savieši” jauni
tautas tērpi

“Old Crabs”, “Kocēni”, “Sonora.lv” un FK “Livonija”
kopā ar turnīra organizatoru Normanu Ievenieku

„LINO.LV” jubilejas turnīrā uzvar
„Old Crabs”

Divu dienu garumā, 26. un
27. jūlijā, atzīmējot uzņēmuma
„LINO.LV” 15 gadu darbības
jubileju, Kocēnu sporta namā
norisinājās florbola turnīrs
vīriešu komandām.
Turnīrā piedalījās astoņas
komandas – „Old Crabs”, „Farm
Club”, „Labi būs!”, „Ogres vilki”, „Kocēni”, „Rubene-87”,
„Sonora.lv” un FK „Livonija”.
Spēlē par 3. vietu tikās FK
„Livonija” un „Sonora.lv”. Abu
komandu cīņa norisinājās līdzīgo spēku samēros – tikai
spēles pēdējās minūtēs „Sonora.lv” izdevās iegūt minimālu
pārsvaru 5:6 un pēc īsa brīža

sekoja vēl vieni bezatbildes
vārti, iegūstot pārliecinošu
uzvaru ar rezultātu 5:7.
Cīņā par turnīra uzvarētāju
titulu tikās titulētā komanda
„Old Crabs”, kurā apvienojušies leģendārās komandas
„Vaidava”, kā arī bijušie un
esošie vīriešu virslīgas florbola
komandas „Rubene” spēlētāji, kuriem pretim stājās otrā
Kocēnu novada čempionāta
florbolā uzvarētāji – komanda „Kocēni”. Līdz pat pēdējai
spēles minūtei tablo rādīja neizšķirtu rezultātu 0:0, padoties
negrasījās ne „Old Crabs”, ne
„Kocēni”. Turnīra uzvarētāji

tika noskaidroti pēcspēles soda
metienu sērijā, kurā veiksmīgāki bija vecie krabji, izcīnot
uzvaru ar rezultātu 1:0.
„LINO.LV” 15 gadu jubilejas turnīra simboliskajā izlasē
iekļuva – vārtsargs Āris Ulmanis („Old Crabs”), aizsargi
Oskars Keišs („Kocēni”) un Ivo
Balodis („Sonora.lv”), uzbrucēji
Lauris Zaicevs (FK „Livonija”),
Ritvars Bērziņš („Kocēni”) un
Ivars Jēkabsons („Old Crabs”).
Jaunatnes lietu un
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Elīna Upīte

Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Kocēnu novada domes finansētā projekta “Cauri
gadsimtiem nāci dziesmas
darināt, nāci dejas izdejot!”
ietvaros Kocēnu kultūras
nama vidējās paaudzes deju
kolektīvam “Savieši” iegādāti
10 Ziemeļvidzemes tautas tērpu komplekti, kurus novada
iedzīvotājiem bija iespēja aplūkot Kocēnu novada svētkos
Bērzainē.
Papildus iepriekšminētajiem Ziemeļvidzemes tautas
tērpu komplektiem, projekta
ietvaros tiks iegādāti 24 sievu
tērpi, 10 vīru tērpi un 1 - diriģentam Kocēnu kultūras nama
jauktajam korim “Imera” un
13 muižas tērpi sievietēm un
7 muižas tērpi vīriešiem Kocēnu pagasta kultūrvēsturisko
vērtību popularizēšanai.
Projekta pamatideja ir
nodrošināt Kocēnu pagasta

amatierkolektīvu kvalitatīvu
darbību un to pamatdarbības
sasaisti ar gadsimtos veidojušām kultūrvēsturiskām vērtībām Kocēnos - Kokmuižas pils
vēsturi un tās parku. Realizējot projektu, tiks pilnveidota
Kocēnu pagasta pašdarbības
kolektīvu radošā izaugsme, kas
veicinās Vidzemes tautas un
Kocēnu muižas kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanu un
popularizēšanu, kā arī tautas
mākslas žanru.
Kopējais projekta finansējums ir 14 333,87 EUR, no
kuriem 12 555,99 EUR ir ELFLA finansējums un 1 777,87
EUR - Kocēnu novada domes
līdzfinansējums. Projektu
plānots īstenot līdz šī gada
5. novembrim.
Jaunatnes lietu un
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Elīna Upīte
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33. reizi norisinājās skrējiens
„Apkārt Vaidavas ezeram”
6. jūlijā jau
33. reizi norisinājās skrējiens
„Apkārt Vaidavas ezeram”, kas
pulcēja 309 dalībnieku – 64
bērnu distancē
un 245 11,7 km
garajā distancē
apkārt ezeram.

Kocēnos plāno dibināt sporta
skolu
Kocēnu novada dome nolēmusi konceptuāli piekrist biedrības “Kocēnu sporta klubs”
iecerei dibināt Kocēnu sporta
skolu ar bāzes vietu Kocēnu
sporta namā. Ar biedrību tiks
slēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums.
Kocēnu sporta skolu plānots
izveidot šī gada rudenī. Skolas
audzēkņi trenēsies florbolā, jo
“Kocēnu sporta klubs” jau līdz
šim ļoti veiksmīgi darbojas
šajā sporta veidā un kā viens
no lielākajiem klubiem ir pārstāvēts Latvijas florbola čem-

pionātā visās grupās, skaidroja
“Kocēnu sporta kluba” valdes
loceklis Ilvis Pētersons. Jau
līdz šim finansiālu atbalstu
Kocēnu florbolistiem sniedza
pašvaldība, taču, izveidojot
sporta skolu, būs iespējams
piesaistīt arī valsts finansējumu, piebilda Pētersons.
Nākotnē Kocēnu sporta
skolā varētu attīstīt arī citus
sporta veidus - piemēram, basketbolu, orientēšanās sportu
vai BMX, pieļāva sporta kluba
pārstāvis.

Foto autors:
Uģis
Raibacis
Rezultātus
apkopoja:
Jānis Dainis

1.vietā Līga Valdmane (Dikļi),
2. vietā Dace Āboliņa (attēlā, Vaidava),
3. vietā Dace Spalva (Rubene) un
4.vietā Zane Tilta (attēlā,Vaidava)

Ātrākie novadnieki: 1. vietā
Uģis Karasevs
(Rubene), 2.
vietā Valdis
Tilts (Vaidava)
un 3. vietā
Artūrs Kārkliņš
(Vaidava)

Kocēnu novada iedzīvotāju rezultāti 11,7 km distancē
Vieta

Vārds, uzvārds

4.
21.
30.
35.
45.
51.
52.
53.
55.
63.
64.
68.
71.
74.
78.

Uģis Karasevs
Valdis Tilts
Artūrs Kārkliņš
Atis Heinols
Jānis Amoliņš
Toms Veličko
Andris Jēkabsons
Līga Valdmane
Mārtiņš Jēkabsons
Dace Āboliņa
Jānis Āboliņš
Aigars Belasovs
Renārs Jēkabsons
Mārtiņš Karasevs
Matīss Mālnieks
Marts
Dumbrauskis
Sandis Āboliņš
Kaspars Pliķēns
Raivis Karitons
Aigars Šuvcāns
Dace Spalva
Guntars Eglītis
Rolands Jansons
Aivars Cepītis
Zane Tilta
Mārtiņš Larinovs
Ģirts Pēčs
Ivars Jēkabsons
Raitis Lērme
Iveta Ločmele
Evija Lilientāle
Mārtiņš Zelčs
Edgars Bauers
Dāvis Saldūksnis
Vitālijs Savjalovs
Matīss Pēčs

79.
80.
81.
82.
87.
95.
101.
107.
108.
115.
116.
117.
119.
125.
129.
133.
134.
135.
138.
139.
147.

Dzīvesvieta/saistība
ar Kocēnu
novadu

Laiks

Rubene
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Dikļi
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Rubene
Rubene

0:41:42
0:47:14
0:49:38
0:50:23
0:51:32
0:52:33
0:52:37
0:52:40
0:52:48
0:54:01
0:54:01
0:54:29
0:54:34
0:55:01
0:55:35

Rubene

0:55:36

Vaidava
Vaidava
Vaidava
Kocēni
Rubene
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Rubene
Vaidava
Vaidava
Kocēni
Vaidava
Rubene
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Vaidava

0:55:37
0:55:42
0:55:54
0:57:14
0:58:02
0:58:25
0:59:25
0:59:28
1:00:01
1:00:02
1:00:12
1:00:28
1:00:56
1:01:15
1:01:34
1:01:40
1:01:41
1:02:00
1:02:07
1:03:49

149.
150.
154.
155.
156.
158.
159.
160.
162.
163.
164.
167.
180.
181.
182.
184.
192.
193.
196.
204.
207.
208.
211.
213.
215.
216.
218.
220.
223.
224.
225.
228.
230.
232.
235.
237.
238.
242.
243.

Inese Bērziņa
Andris Āboliņš
Jēkabs Keišs
Matīss Celms
Dāvis Zēmelis
Jānis Dainis
Līga Liezere
Alvis Zelčs
Guntis Bergs
Āris Ulmanis
Liene Nikolajeva
Ilze Justamente
Auce Auškāpa
Linda Lezdiņa
Āris Peičs
Evelīna Grāvelsiņa
Mārtiņš Dainis
Lāsma Liepiņa
Ģirts Emīls Ābele
Diāna Jeršova
Samanta Vilka
Kārlis Reinis
Ulmanis
Jānis Zagorskis
Inga Vīksna
Ilgonis Saldūksnis
Oļģerts Jēgers
Jēkabs Ulmanis
Ieva Strazdiņa
Zanda Amoliņa
Sabīne Zīverte
Jānis Markevics
Kaspars
Grundšteins
Dace Rumbiņa
Inga Brusova
Dana Markevica
Danute Eva Jerumane
Liene Ulmane
Markuss Dumpis
Jolanta Tauriņa Ieveniece

Kocēni
Vaidava
Kocēni
Kocēni
Kocēni
Kocēnu nov.
Rubene
Vaidava
Kocēnu nov.
Vaidava
Rubene
Vaidava
Rubene
Vaidava
Vaidava
Rubene
Kocēnu nov.
Vaidava
Vaidava
Rubene
Vaidava

1:03:55
1:04:03
1:04:28
1:04:28
1:04:28
1:04:45
1:05:07
1:05:08
1:05:17
1:05:26
1:05:29
1:06:24
1:08:30
1:08:48
1:08:51
1:09:47
1:10:53
1:10:58
1:12:04
1:13:53
1:14:26

Bērzaine

1:14:31

Vaidava
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Vaidava
Vaidava

1:15:00
1:15:15
1:15:47
1:16:31
1:17:00
1:17:01
1:17:39
1:17:47
1:18:26

Rubene

1:20:05

Vaidava
Kocēni
Vaidava

1:21:01
1:23:48
1:24:52

Vaidava

1:26:40

Bērzaine
Kocēni

1:32:16
1:36:22

Kocēni

1:36:38

Kārlim
Bukumam –
130
12. septembrī
Kocēnu
novadā
norisināsies novadnieka,
folkloras
vācēja un
novadpētnieka
Kārļa Bukuma 130 gadu jubilejai veltīti pasākumi.
Plkst. 11.00 Kocēnu pagasta 1. bibliotēkas telpās
atvērs izstādi „Es turpinu uz
tēva mājām iet”, kurā apkopotas vēstures liecības par
K.Bukuma radošo darbību un
dzīves gājumu, plkst. 12.00
K.Bukuma dzimtajās mājās
Vaidavas pagasta „Gribiešos”
atklās piemiņas plāksni, savukārt plkst. 13.00 sāksies
K.Bukuma 130 gadu jubilejai
veltīta konference.
Folkloras vācējs Kārlis
Bukums dzimis 1884. gada
25. martā Vaidavas pagasta „Gribiešos”. Daudzus gadus K.Bukums pierakstīja
burtnīcās tautā noklausītas
gudrības un sūtīja Folkloras
krātuvei. Viņa vākumā ir aptuveni 18 000 dažādu folkloras
žanru vienību – teikas, mīti,
anekdotes, tautas medicīna,
sakāmvārdi, pasakas, ticējumi
u.c. Nenovērtējamu palīdzību
viņš sniedza valodniekiem,
pierakstot vietvārdus un apvidvārdus, uzrādot novada
sinonīmus un frazeoloģismus.
I.Rubertes grāmatā „Valmieras novada teikas” ir iekļautas 106 teikas par Kocēnu
novada kultūrvēsturiskajiem
objektiem. Kopumā K.Bukuma vākumā ir ap 3000 teiku,
123 no tām satur informāciju
par Kocēnu novadu.
Pasākumu norisi finansiāli
atbalsta Kocēnu novada dome.
Jaunatnes lietu un
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Elīna Upīte

Izsoles
sludinājums
Kocēnu novada dome atsavina nekustamo īpašumu„Cīrulīši”, Kocēnu pagastā,
Kocēnu novadā, kas sastāv no
zemes gabala 3149 m2 platībā,
kadastra Nr. 9664 008 0089,
nosakot izsoles sākuma cenu
3749 EUR.
Izsole notiks 2014. gada
13. augustā plkst. 10.00
Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā
8, Kocēnos, Kocēnu pagastā,
Kocēnu novadā.
Dalībnieku reģistrācija Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā līdz 12.
augustam plkst. 16.00, tālr.
64207694.
Ar izsoles noteikumiem
iespējams iepazīties klātienē Kocēnu novada domes
administrācijā Kocēnos, kā
arī tie publicēti pašvaldības
interneta mājas lapā www.
kocenunovads.lv.
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Pasākumu kalendārs
Laiks un
vieta

Pasākums

Bērzaines pagastā
Augustā

2. augustā
plkst. 11.00

9. augustā

10. augustā no
plkst. 12.00
29. augustā
plkst. 23.00

Bērzaines pagasta pārvaldes ēkā
Fotokluba „Vidzeme” fotoakcija – izstāde „Kocēnu novada svētki – Bērzainē”.

Dikļu pagastā
Vika pasaku parkā
Kocēnu novada Bērnības svētki.
Dikļos
„Spēlmaņu svētki – 2014”
•
plkst. 10.00 – reģistrēšanās Dikļu
kultūras un tūrisma informācijas centra
(KTIC);
•
plkst. 10.30 – 12.00 meistarklase
– improvizācijas teātris „Improzoo”;
•
plkst. 12.15 – 19.30 Latvijas amatierteātru izrādes Dikļu KTIC vasaras terasē, lielajā un mazajā zālē. Piedalās: Rīgas pilsētas Strazdmuižas amatierteātris,
Brocēnu novada amatierteātris, Krimuldas novada amatierteātris, J.Ziemeļnieka
Strenču amatierteātris, Priekuļu novada
Liepas amatierteātris, Kocēnu novada
Zilākalna amatierteātris. Ieeja – brīva.
•
plkst. 20.00 Neikenkalna dabas
koncertzālē – Smiltenes Tautas teātra
izrāde A.Brigaderes muzikāla komēdija
trīs cēlienos „Sievu kari ar Belcebulu”
(režisors Agris Māsēns, ieeja – 2 EUR);
•
plkst. 22.45 labākās aktrises,
aktiera un labākās izrādes sumināšana;
•
plkst. 23.00 zaļumballe kopā ar
grupu „Pagrabs”. Ieeja ballē – brīva. Darbosies bufete.
Dikļu pilī
Dikļu pils Dārza svētki.
Neikenkalna dabas koncertzālē
Zaļumballe kopā ar grupu „Zeļļi”. Darbosies bufete. Ieeja – 3 EUR.

Kocēnu pagastā
16. augustā
plkst. 13.00

Kocēnu kultūras namā
Konkurss „Miss Jawa” sadarbībā ar
biedrību „Retro Jawa”.

16. augustā
plkst. 20.00

Krodziņā „Mazais Ansis”
Zaļumballe kopā ar Abulmalas Retrokapelu. Ieeja – brīva. Galdiņu rezervācija,
zvanot pa tālr. 26543580.

22. – 24.
augustā

Kocēnu sporta namā, Vidzemes
Olimpiskajā centrā
Starptautisks florbola turnīrs „Latvian
Open 2014”. Plašaka informācija www.
latvianopen.com.

22. – 24.
augustā

Zirgaudzētavā „Kocēni” („Astras”,
Kocēnu pagasts)
„Baltijas kauss – 2014”, LR čempionāts
un „Kocēnu kauss – 2014” pajūgu braukšanā, kā arī „Kocēnu kauss – 2014” iejādē
un konkūrā.

23. augustā
plkst. 18.00

Kocēnos
Atceres pasākums „Baltijas ceļam – 25”.

30. augustā

Kocēnos
Kocēnu pagasta sporta svētki „Pretī
veiksmei, pretī uzvarai!” Kocēnu pamatskolas sporta laukumā.
Svētku noslēgumā Kocēnu estrādē –
laureātu apbalvošana un diskotēka.

Vaidavas pagastā

2. augustā

11. augustā
plkst. 13.00

Vaidavā
Vaidavas pagasta svētki „Vaidavai – 120”.
Vaidavas pagasta „Silkalnos”
Atvērto durvju dienas pasākums „Divas
Zāļusievas vienā pļavā”. Ventiņu zāļu sieva Līga Reitere un „Silkalnu” saimniece
Zeltīte Kaviere iepazīstinās ar ārstniecības augiem, to vākšanu, sagatavošanu,
lietošanu. Vairāk informācijas, zvanot pa
tālruni: 29432176 (Z.Kaviere).

Zilākalna pagastā
6. septembrī

Zilākalna ciemā
Zilākalna pagasta svētki „Tinu gadus
kamolā”.

Vaidavas pagasta svētki „Vaidavai – 120”
2. augustā
Svētku programma:

Plkst. 9.30 Vaidavas pagasta pastāvīgā novadpētniecības
ekspozīcijā un kultūras centra
izstāžu zālē atvērsim izstādes:
• „Vaidavas pagastam 120”
• Marikas Eglītes personālizstāde „Vaidavieši”
• Vaidavas amatnieku pūralāde
• Svētku ieskaņai muzikāli sveicieni no Vaidavas
jauniešiem ar Renāra Veličko
mūziku un novadnieka Jāņa
Adamsona dzeju
Vaidavas pagasta un Kocēnu novada vadības pieņemšana izstāžu zālē, apstādījumu
„Sveicieni Vaidavai” veidošana
pļaviņā Parka ielas un Valmieras ceļa krustojumā. Svētku
ieskaņai Dikļu kultūras un
tūrisma informācijas centra
pūtēju orķestris.
Plkst. 12.00 Krēslinieku
sētā „Lejasbregži”, izstāžu
zālē II Māla svētku atklāšana „Saruna ar mālu” – radošā darbnīca – darbošanās ar
mālu. Svētku ieskaņai Kocēnu
kultūras nama vokālais ansamblis „AD Rem” un Dikļu
pūtēju orķestris.
Plkst. 14.00 saimniecībā
„Silkalni” pie Zeltītes Kavie-

res radošā darbnīca (bioloģiskā saimniecība, augi, tējas,
tinktūras) un vokālā ansambļa
„AD Rem” uzstāšanās.
Svētku ieskaņas koncerti:
• plkst. 14.30 Podzēnos –
riņķa placī svētkus ieskandinās senioru deju kopa „Feja”,
jauktais koris „Vaidava” un
grupa „Kaugurieši”;
• plkst. 15.00 Baužmalā
„Ezertiņu” mājas pagalmā
svētkus ieskandinās Kocēnu
kultūras nama vokālais ansamblis „AD Rem” un pūtēju
kvintets.
Plkst. 16.00 privātmuzejā
„Meldri” pankūku cepšanas
konkurss „Vaidavas pankūka”,
komandā divi dalībnieki, par
svētku noskaņu gādās grupa
„Kaugurieši” (konkursa dalībniekiem pieteikties pie Līgas
Šmauksteles pagasta pārvaldē,
mob.tālr. 29230117).
Plkst. 20.30 estrādē Vaidavas ezera krastā koncerts
- saiets „Teiksmainā nakts
Vaidavā”. Piedalās senioru
deju kopa „Feja”, jauktais
koris „Vaidava”, Zilākalna
kultūras nama deju grupa
„Ilūzija”, skatītājus priecēs
Viktora Lapčenoka muzikālais
priekšnesums un ugunsziedi
Vaidavas ezerā. Noslēgumā
– svētku balle kopā ar grupu
„Tev”, ieeja bez maksas.

Visu dienu apmeklētājus
gaidīs un par Vaidavu vairāk
uzzināt būs iespējams Vaidavas
pagasta pastāvīgajā novadpētniecības ekspozīcijā kultūras
centra 2. stāvā.

Sportiskās aktivitātes
svētku ietvaros:

Plkst. 10.00
Vaidavas internātpamatskolas basketbola laukumā
florbola turnīrs 3 pret 3 „120
Vaidavai 2014” (pieteikšanās pie Ivara Jēkabsona līdz
01.08. plkst. 19.00, mob.tālr.
29431736).
un
Vaidavas pamatskolas ēkā
novusa turnīrs „120 Vaidavā
2014” (pieteikšanās pie Aināra
Pēča līdz 01.08. plkst. 21.00,
mob.tālr. 29240819, e-pasts:
pica 1968@inbox.lv).
Plkst. 11.00 Vaidavas internātpamatskolas sporta laukumā
futbola turnīrs „120 Vaidavai
2014” (pieteikšanās pie Jāņa
Daiņa līdz 01.08. plkst. 19.00,
mob.tālr. 27885551).
Plkst. 15.00 – 16.00 Kocēnu novada ciemu čempionāta
orientēšanās sportā 3. kārta,
reģistrācija sacensību vietā
Vaidavas internātpamatskolas sporta laukumā (informācija - Jānis Dainis, mob.tālr.
27885551).
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Kocēnu novada svētku Bērzainē fotomirkļi

12. jūlijā, atzīmējot Kocēnu novada izveides piecgadi, Bērzainē norisinājās Kocēnu novada svētki.
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Cienījamās jubilejās* tiek sveikti
– JUBILĀRI
AUGUSTĀ
Bērzaines pagastā:
Pēteris Bērziņš (23.08.) – 80
Dikļu pagastā:
Rasma Else (24.08.) – 92
Kocēnu pagastā:
Valija Motivāne (25.08.) – 92
Olita Kangizere (08.08.) – 85
Ārija Kreicberga (09.08.) – 80
Marija Mihailova (17.08.) – 80
Vaidavas pagastā:
Milda Varapoga (11.08.) – 91
Ilga Aumeistare (20.08.) – 91
Erta Lejiņa (27.08.) – 91
* 80, 85, 90 un vairāk gadu jubileja

Jaundzimušie
Kocēnu pagastā:
Bērzaines tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Akcents”

Olivers Grava (27.06.)
Jānis Brusovs
(28.06.)
Rinalds Ēbele
(05.07.)
Keita Kristīne
Ādamsone (21.07.)
Zilākalna pagastā:
Mia Alaia Šļivka (29.06.)
Kocēnu novada dome sirsnīgi sveic
mazuļus un viņu vecākus!

Kocēnu kultūras nama vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Savieši”

Pasākuma noslēgumā ikvienam bija iespēja mieloties
ar svētku kūku un lustēties svētku ballē

Mūžībā
aizgājuši
Kocēnu pagastā:
Imants Ķeksis (04.11.1937. –
07.07.2014.)
Mirdza Strautiņa (12.03.1930. –
23.07.2014.)
Vaidavas pagastā:
Vija Boroduško (06.03.1942. –
21.07.2014.)
Zilākalna pagastā:
Dmitrijs Stepanovs (07.11.1933. –
26.07.2014.)

Vaidavas kultūras un amatniecības centra
senioru deju kopa „Feja”

Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra
jauktais koris „Lira”

Kocēnu novada dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem

Kocēnu novada domes
informatīvais izdevums
“KOCĒNU NOVADA VĒSTIS”

Zilākalna kultūras nama deju grupa „Ilūzija”

Uz tikšanos 2015. gada
Kocēnu novada svētku norises vietā – Dikļos!
Foto autori: Vitauts Staņa, Uģis Raibacis, Eva Eglīte

Bezmaksas izdevums, tiek izdots reizi mēnesī. Tirāža – 2600 eksemplāru.
Par publicēto materiālu saturu atbild raksta autors.
Izdevējs: Kocēnu novada dome,
Alejas ielā 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: 2014. gada 28. jūlijā

