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• 1. septembrī stāsies spēkā Kocēnu novada 
domes saistošie noteikumi Nr. 5/2011 “Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Kocēnu novadā”. 
Saistošo noteikumu pilns teksts publicēts 5., 6.lpp 
un Kocēnu novada domes interneta mājaslapā 
www.kocenunovads.lv. Kocēnu novada dome 
informē, ka līdz š.g. 15. oktobrim fiziskām un
juridiskām personām Kocēnu novada adminis-
tratīvajā teritorijā ir jābūt noslēgtiem līgumiem
ar SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimnie-
košanas organizācija” par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu. Ja pašvaldība konstatēs, ka 
iepriekšminētais līgums nav noslēgts, atbildīgajai 
personai var tikt piemērots Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksa 75. pantā paredzētais 
administratīvais sods no 50 – 500 latiem par 
nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves 
atkritumu savākšanā.

Līdz 31. augustam turpinās darbu iesniegšana 
jauno talantu konkursā “Bērnu literatūras maģija 
2011 – “Sēsi vārdu, pļausi...””. Konkursā aicināti 
piedalīties bērni un jaunieši no visas Latvijas, 
pašsacerētos darbus dzejas vai prozas formā 
iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu Dikļu 
pagasta 1. bibliotēkai. Konkursa nolikums pub-
licēts www.kocenunovads.lv.

13. augustā plkst. 15.00 Bērzaines pagasta 
Jaunburtnieku kapos notiks kapu svētki.

13. un 14. augustā Kocēnu pagasta “Pilskalnos” 
notiks pirmā Kocēnu novada Jauniešu domes 
nometne. Darba grupu ietvaros jaunieši izstrādās 
Jauniešu domes nolikumu, diskutēs par Kocēnu 
novada attīstības perspektīvām, uzzinās par 
iespējām sagatavot projektus, lai saņemtu fondu 
finansējumu Jauniešu domes aktivitāšu un mērķu 
īstenošanai. Savukārt nometnes otrajā dienā 
paredzētas Jauniešu domes prezidenta vēlēšanas un 
tikšanās ar Kocēnu novada domes deputātiem.

14. augustā Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas 
muzeja Vidzemes sētā pasākuma “Novadu dienas 
Rīgā” ietvaros notiks Vidzemes diena, kurā 
Kocēnu novadu pārstāvēs Dikļu kultūras nama 
folkloras kopa “Endzelīte”, pasākuma dalībniekus 
iepazīstinot ar vidzemnieku senajām kāzu 
tradīcijām.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Cielaviņa” Dikļu 
filiāles telpās norit telpu kosmētiskie remont-
darbi, lai šī gada septembrī tiktu veikta Dikļu 
pagasta 1. bibliotēkas telpu maiņa no Dikļu 
kultūras nama uz jaunajām telpām PII “Cielaviņa” 
ēkā (1. stāvā). Nepieciešamība mainīt bibliotēkas 
atrašanās vietu saistīta līdzšinējo telpu nepietie-
kamo gaisa temperatūru ziemas periodā. Līdz šim 
bibliotēkas telpas tika apsildītas ar blakus telpā 
esošo kamīnu un elektriskajiem sildītājiem, kā 
rezultātā, iestājoties aukstākiem laikapstākļiem, 
tika traucēta dažādu elektronisko ierīču darbība, 
arī bibliotēkas apmeklētājiem nepietiekami 
apsildītās telpas radīja apgrūtinājumus izmantot 
bibliotēkas sniegtos pakalpojumus.

17. jūlijā Kocēnu novada Kocēnos viesojas 
sadarbības partneri no Giterslo apriņķa Vācijā. 
Tikšanās laikā viesi apmeklēja Kocēnu kultūras 
namu un vēroja SIA “Zirgaudzētava “Kocēni”” 
jauno jātnieku paraugdemonstrējumus. Tikšanās 
noslēgumā sadarbības partneri Kocēnu novada 
domes priekšsēdētājam Jānim Olmanim pasniedza 
dāvanu – galda futbolu, ko brīvajā laikā būs 
iespēja spēlēt Kocēnu novada jauniešiem.

Īsziņas

“Jūras ligzdai” – 7
resursu punkta izveide Kocēnu novada jauniešiem” ietvaros 
iegādāto laivu izmēģināšana. Par neatņemamu nometnes 
sastāvdaļu ir kļuvusi zivju kūpināšana, par ko bija atbildīgi 
skautu vecāki. 

Vakarā nometnes dalībniekus apciemot bija ieradies vecais 
Jūras vilks (labāk zināms kā Viesturs), kurš aicināja katru 
ģimeni simboliskajā jūras ligzdā ievietot kādu nometnes vietā 
atrastu dabas velti ar vēlējumu Kocēnu skautu vienībai un 
nometnei “Jūras ligzda”. Arī šogad vienības vecāku un draugu 
atbalsta grupā tika uzņemti jauni biedri – atbalstīt vienību 
svinīgi solīja Patrika, Lauras, Kates un Andreja vecāki.

“Jūras ligzda” ir Kocēnu 38. skautu vienības un vecāku 
ikvasaras neatņemama sastāvdaļa, kurā kopīgi tiek aizvadītas 
trīs aizraujošas un prieka piepildītas dienas, pēc kurām ir 
grūti šķirties, un ar nepacietību tiek gaidīta nākošā vasara, 
lai atkal tiktos nometnē pie jūras!
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No 5. – 7. augustam Salacgrīvas novadā jau septīto reizi 
norisinājās Kocēnu 38. skautu vienības un vecāku ikvasaras 
nometne „Jūras ligzda, pulcējot vairāk kā 70 dalībniekus. 
Šogad nometne tika aizvadīta svētku noskaņās, jo pirms 20 
gadiem, 1991. gada augustā, Kocēnu skautu vienībā tika 
uzņemti pirmie dalībnieki.

Nometnes pirmajā dienā roveri bija sagatavojuši svinī-
gajam notikumam veltītas aktivitātes – saulei rietot, jūrā 
tika palaists svētku ugunskurs un lidojošā laterna ar vienības 
dalībnieku un vecāku labajām domām un vēlējumiem. 
Protams, neizpalika arī mielošanās ar svētku kliņģeri. Šis 
vakars pie jūras bija īpaši nozīmīgs Patrikam, Jēkabam un 
Katei – viņi tika iecelti mazskautu godā, savukārt Aruss 
un Andrejs spēra soli tālāk – no mazskautiem kļuva par 
skautiem.

Otrajā dienā tika veikti nometnes labiekārtošanas darbi –
sakopta ugunskura vieta, sagatavota malka, labiekārtota 
peldvieta, to attīrot no atkritumiem, sanesumiem un nezālēm, 
kopīgi ar vecākiem tika izgatavoti soliņi. Pēc labi padarīta 
darba – peldēšanās jūrā un projekta “Brīvā laika aktivitāšu 

veiksmīgu sacensību norisi: skrējiena idejas autoram – 
Raimondam Vītolam, bijušam kolhoza “Vaidava” 
priekšsēdētājam un skrējiena atbalstītājam – Laimonim 
Mīlenbergam, visu 30 skrējienu organizatoram – Jānim 
Dainim, ilggadējam sacensību tiesnesim un dalībniekam –
Egonam Masānam, ilggadējai sacensību sekretārei – 
Dainuvītei Mazurei, sacensību vēsturisko liecību apkopo-
tājam – Vismantam Priedītem, atbildīgajam par tehnisko 
nodrošinājumu – Raivim Strazdiņam, pirmo 17 sacensību 
plakātu un diplomu autoram – Viesturam Andriksonam, 
skrējiena simbola autorei – Andai Miķelsonei, atbildīgajai 
par sportistu pieteikšanos un uzņemšanu – Initai 
Jurgenbergai, atbildīgajai par apbalvošanu ar vimpeļiem –
Aldonai Liepai, kilometru rādītāju izvietotājam skrējiena 
distancē – Imantam Mastiņam un skrējiena pilnveidotājam, 
biedrības “Sporta klubs SPORTLAT” pārstāvim Ģirtam 
Priedītim. Pasākuma organizatori izteica pateicību arī 
Kocēnu novada domei, tās priekšsēdētājam J.Olmanim un 
Vaidavas pagasta pārvaldes vadītājai Līgai Šmaukstelei 
par atbalstu sacensību norisei.

Skrējiena jubilejai veltītā izstāde, kurā apkopotas 
sacensību afišas, fotogrāfijas, dalībnieku saraksti, rezultāti, 
apbalvojumi un piemiņas veltes, ikvienam interesantam 
apskatāma līdz 1. oktobrim, iepriekš sazinoties ar Kocēnu 
novada sporta darba organizatoru Jāni Daini (mob. tālr. 
27885551).
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10. jūlijā Vaidavā jau 30. reizi pulcējās aktīvā dzīves-
veida entuziasti, lai mērotu 11,7 km garo distanci skrējienā 
“Apkārt Vaidavas ezeram”.

Kopš 1982. gada 10. jūlija, kad, uzklausot vaidavieša 
Raimonda Vītola priekšlikumu, tika rīkots pirmais skrējiens, 
dalībnieku skaits 30 gadu laikā ir seškāršojies, šogad 
sacensībās piedalījās vairāk kā 300 dalībnieki. Skrējienā 
kuplā skaitā tika pārstāvēts arī Kocēnu novads – viena 
sestā daļa no skrējiena dalībniekiem bija Kocēnu novada 
iedzīvotāji, arī šogad visvairāk dalībnieku bija no Vaidavas 
un Rubenes.

Apbalvošanas ceremonijā Kocēnu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Olmanis pasniedza piemiņas balvas trīs 
ātrākajām Kocēnu novada iedzīvotājām un trīs ātrākajiem 
novada iedzīvotājiem. Sieviešu grupā 1. vietu izcīnīja 
vaidaviete Dace Āboliņa (0:51:03:10), 2. vietā – vaidaviete 
Sabīne Tilta (0:52:19:45) un 3. vietā – rubeniete Dace 
Spalva (1:00:16:00). Vīriešu grupā visātrāk distanci apkārt 
Vaidavas ezeram veica rubenietis Uģis Karasevs (0:40:10:35), 
vīriešu konkurencē absolūtajā vērtējumā izcīnot 4. vietu. 
2. vietā – rubenietis Atis Stepāns (0:45:44:70), savukārt 
3. vietu izcīnīja vaidavietis Valdis Tilts (0:46:11:70), kurš 
sacensībās piedalījās jau 22. reizi.

Kopumā 11,7 km garo skrējienu “Apkārt Vaidavas 
ezeram” veica 57 Kocēnu novada iedzīvotāji (t.sk. iepriekš-
minētie dalībnieki): J.Bagāts, O.Keišs, J.Amoliņš, A.Kārkliņš, 
J.Belasovs, A.Belasovs, K.Priede, R.Miks, A.Jēkabsons, 
J.Āboliņš, M.Bērziņš, G.Zēmelis, M.Gailis, D.Saldūksnis, 
M.Jēkabsons, M.Larinovs, T.Kirmužs, M.Zelčs, A.Cepītis, 
J.Dainis, I.Jēkabsons, A.Āboliņš, R.Jansons, A.Zelčs, 
I.Žunna-Veličko, M.Dumbrauskis, S.Āboliņš, I.Bērziņa, 
K.Grundšteins, Ģ.Pēčs, I.Ločmele, S.Liezere, G.Bergs, 
J.Zagorskis, I.Vīksna, Ā.Ulmanis, A.Drusts, I.Saldūksnis, 
I.Brusova, D.Vanters, R.Vantere, R.Jēkabsons, I.Žukovskis, 
D.Markevica, A.Priedītis, J.Markevics, R.Lērme, S.Zīverte, 
J.Japiņš, L.Aldiņa un A.Vītola.

9. jūlijā Skolas ielā 2 (telpās pie veikala “Jancis”) tika 
atklāta izstāde “Skrējienam “Apkārt Vaidavas ezeram” –
30”. Izstādes atklāšanu apmeklēja gan ilggadējie skrējiena 
organizatori un dalībnieki, gan sacensību atbalstītāji un 
līdzjutēji. Pasākuma ietvaros Kocēnu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Olmanis un Kocēnu novada kultūras 
darba organizatore Ināra Blūma pasniedza piemiņas veltes 
skrējiena “Apkārt Vaidavas ezeram” ilggadējiem organiza-
toriem un palīgiem, kas 30 gadu garumā nodrošinājuši 

Aizvadīts 30. skrējiens 
“Apkārt Vaidavas ezeram”
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Kocēnu novada domes sēdē 
jūlijā pieņemtie lēmumi

• Apstiprināja 29. jūnijā Kocēnu novada domes Īpašumu 
izsoles un atsavināšanas komisijas organizētās izsoles par 
īres tiesībām Kocēnu novada domes dzīvokļa īpašumam 
Imanta ielā 9 - 11, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, rezultātus. 
• Apstiprināja Kocēnu novada domes priekšsēdētāja Jāņa 
Olmaņa rīkojumu par komunālo pakalpojumu organizē-
šanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aveņu ielā 3, 
Kocēnos, Kocēnu pagastā, dzīvokļu īpašniekiem. 
• Nolēma rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli par 
Kocēnu novada domei piederošā dzīvokļa īpašuma 
Nākotnes ielā 7 - 11, Rubenē, Kocēnu pagastā, 38,2 m2

platībā un palīgēkas atsavināšanu. Kā arī apstiprināja 
izsoles nosacīto sākuma cenu – Ls 2 550. 
• Nolēma finansiāli atbalstīt Kocēnu novada iedzīvotāju 
Saimona Burvja dalību Eiropas čempionātā airēšanas 
slalomā jauniešiem un pusaudžiem un Sabīnes Tiltas 
dalību Pasaules Junioru čempionātā orientēšanās sportā. 
• Piešķīra finansējumu biedrības “Kokmuiža” organizē-
tajām pajūgu braukšanas sacensībām “Baltijas Kauss”, 
kas norisināsies 27. un 28. augustā zirgaudzētavā 
“Kocēni”, Kocēnu pagastā. 
• Nolēma finansiāli atbalstīt 9. un 10. jūlijā Kocēnu 
novada Vaidavā notikušās sporta sacensības “Vaidavas 
kauss triatlonā – 2011” un “Skrējiens “Apkārt Vaidavas 
ezeram””, kā arī “Skrējiena “Apkārt Vaidavas ezeram”” 
jubilejai veltītos pasākumus – izstādi “Skrējienam 
“Apkārt Vaidavas ezeram” – 30” un balli Vaidavas 
ezermalā. 
• Piešķīra finansējumu bērnu dienas centram “Zilais 
kalns” baleta izrādes „Gulbju ezers” apmeklējumam. 
• Piešķīra finansējumu Rubenes pamatskolas zibens-
aizsardzības sistēmas bojājumu novēršanai.
• Apstiprināja Kocēnu novada domes saistošos notei-
kumus Nr. 10/2011 “Par kārtību, kādā Kocēnu novada 
domes amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības 
mantu un finanšu resursus”.
• Nolēma sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iesnieg-
šanai LR Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē, lai 
saņemtu aizņēmumu no LR Valsts kases 43 949,30 latu 
apmērā uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem 
Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta “Atjaunojamo 
energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija 
Zilākalna pagastā” realizācijai. 
• Nolēma sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iesnieg-
šanai LR Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē, lai 
saņemtu aizņēmumu no LR Valsts kases 61 523,60 latu 
apmērā uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem 
Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta 
“Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā” 
realizācijai. 
• Saskaņā ar datiem par izglītojamo skaitu Kocēnu 
novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītī-
bas iestādēs uz 2010. gada 1. septembri, sadalīja Kocēnu 
novada domei piešķirto valsts mērķdotāciju 387 latu 
apmērā ES dalībvalstu valodas apguves uzsākšanai no 1. 
klases un valsts mērķdotāciju 429 latu apmērā vēstures 
mācību priekšmeta ieviešanai no 6. klases Kocēnu 
novada pašvaldības izglītības iestādēs.

• Nolēma nodot īres tiesību izsolēm dzīvokļa īpašumus 
Miera ielā 3-21 un Kultūras ielā 19-13, Zilākalnā, 
Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, katram iepriekšminē-
tajam īres tiesību izsoles objektam nosakot sākuma cenu 
70 latu apmērā.
• Nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu Valmieras ielā 
11-10, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, 
pārdodot atklātā izsolē par noteikto sākuma cenu 
Ls 800. Kā arī uzdeva Kocēnu novada domes īpašumu 
izsoles un atsavināšanas komisijai sagatavot un komisijas 
sēdē apstiprināt iepriekšminētā nekustamā īpašuma 
izsoles nolikumu, kas tiks publicēts Kocēnu novada 
domes interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv sadaļā 
“Izsoles”.
• Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu “Dauguļu 
pasts” - 1, Dauguļos, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, 
pārdodot atklātā izsolē par noteikto sākuma cenu Ls 
1 600. Kā arī uzdeva Kocēnu novada domes īpašumu 
izsoles un atsavināšanas komisijai sagatavot un komisi-
jas sēdē apstiprināt iepriekšminētā nekustamā īpašuma 
izsoles nolikumu.
• Nolēma noteikt viena mēneša uztura vērtības apmēru 
50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba 
algas vienam Kocēnu novada administratīvajā teritorijā 
deklarētam iedzīvotājam.
• Nolēma izveidot uzturēšanas fondu individuālā projekta 
“Dauguļu speciālās internātpamatskolas bērnu ar īpašām 
vajadzībām sociālās integrācijas kvalitātes paaugstinā-
šana” rezultātu uzturēšanai. Kā arī nolēma 10 gadus pēc 
projekta gala pārskata apstiprināšanas uzturēšanas fondā 
ik gadus ieplānot LVL 2 067,09, kas ir 1% no projekta 
kopējām izmaksām LVL 206 708,71.
• Nolēma atbalstīt Dikļu kultūras nama folkloras kopas 
“Endzelīte” dalību “Novadu dienās – 2011” Latvijas 
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, piešķirot finansējumu 
transporta izdevumiem.
• Piešķīra finansiālu atbalstu Zemessardzes 22. kājnieku 
bataljona jubilejas pasākuma organizēšanai.
• Pamatojoties uz Giterslo apgabala pašvaldības 
uzaicinājumu, nolēma komandēt uz Giterslo apriņķi 
Vācijā no 9. – 14. septembrim Kocēnu novada domes 
priekšsēdētāju Jāni Olmani un lietvedības nodaļas vadītāju 
Daci Lizumi.
• Nolēma piešķirt finansējumu Kocēnu novada jauniešu 
domes nometnes organizēšanai.
• Nolēma pārņemt no biedrības “Briede” komunālo 
pakalpojumu sniegšanu (aukstā ūdens piegādi, kanalizā-
cijas notekūdeņu novadīšanu, siltumenerģijas piegādi, 
sauso sadzīves atkritumu izvešanu) daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju “Liepas”, “Lazdas”, “Saullēkti”, Bērzainē, 
Bērzaines pagastā, dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem 
no 1. augusta, slēdzot līgumus ar A/S “Latvenergo” par 
elektroenerģijas piegādi katlumājas darbības nodrošinā-
šanai un SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekoša-
nas organizācija” par sauso sadzīves atkritumu izvešanu.
• Nolēma uzņemt Kocēnu novada domes bilancē 
Rubenes ciema katlumājas ūdenssildītāja tvertni Nr.1 un 
degvielas tvertņu grupu Nr.2 un organizēt iepriekšminēto 
pamatlīdzekļu pārdošanu izsolē.
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2. jūlijā Burtnieku novada Pagalmu teātra svētku 
ietvaros Bērzaines tautas namā viesojās Saldus Tautas 
teātris ar izrādi “Par vīriešiem mēs nerunāsim” un 
Vārmes amatierteātris “Es un TU” ar izrādi “Nabags, 
bet laimīgs”. Attēlā: Vārmes amatierteātris. ▼

Fotomirkļi

No 5. – 7. jūlijam Bērzaines tautas namā norisinājās 
mākslinieces Maijas Brašmanes vadītā radošā darbnīca. 
Pēc Bērzaines sieviešu biedrības “Sonore” iniciatīvas 
trīs dienu garumā ikvienam interesentam tika sniegta 
iespēja attīstīt un pilnveidot gleznošanas prasmes. ▼

Jau 20 gadus kopā ar Kocēnu skautiem ir vadītājs Jānis 
Olmanis, kuram nometņu organizēšanā un vienības 
vadīšanā palīdz arī vadītāji - Elga, Sandra un Aivars. 
Septītās “Jūras ligzdas” vadīšanā aktīvi līdzdarbojās 
arī Kocēnu 38. skautu vienības roveri Gundars 
Rudzītis un Viesturs Laimīte, topošais roveris Reinis 
Miks un skauts Krists Antonijs. Attēlā (no kreisās): 
G.Rudzītis, K.Antonijs, J.Olmanis. S.Grīnliņa ar meitiņu 
Kitiju. ▼

16. jūlijā Apes brīvdabas estrādē notika senioru deju 
kopu pasākums “Vasaras vidū – Vaidavas krastā...”. 
Tajā sabrauca 14 deju kopas no tuvākiem un tālākiem 
novadiem, lai divos koncertos dejotu gan savam, gan 
skatītāju priekam. Pasākumā piedalījās arī kultūras 
centra “Vaidavas” senioru deju kopa “Feja”.  ▼ Kocēnos atjaunos daļu Alejas ielas 

seguma un pieturvietā uzstādīs nojumi
VAS “Latvijas Valsts ceļi” informē, ka augustā Kocēnu ciemā tiks veikta Alejas ielas (virzienā no krustojuma 

ar autoceļu A3 uz Kocēnu centru) asfaltētā ceļa seguma atjaunošana 1,813 km garumā. Asfalta seguma 
savienojumu frēzēšanu, iesēdumu un avārijas stāvoklī esošo vienlaidus labošanu ar asfaltbetonu veiks 
SIA “Limbažu ceļi”.

Kā arī iedzīvotāju ērtībai un drošībai sadarbībā ar Kocēnu novada domi sabiedriskā transporta pieturvietā 
“Kocēnu pagrieziens (uz centru)” tiks izveidota asfaltēta pieturvieta, pasažieru platformā ieklās jaunu bruģa 
segumu un uzstādīs nojumi.

Kocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte

“Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana 
inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā” īstenošanā. 
Projekta ietvaros tiks veikta izpēte “Inovāciju ekonomikas 
attīstības izaicinājumi un potenciāls Vidzemes reģiona 
pašvaldībās, reģiona inovāciju potenciālam atbilstošu 
finansēšanas instrumentu apzināšana”. Inovatīvās 
ekonomikas attīstības veicināšanas projektu konsultantu 
apmācība, pieredzes apmaiņa Līvānu un Ogres paš-
valdībās, kā arī pilotkonsultāciju realizācija projekta 
partnerpašvaldībās.

• Jauno literatūras talantu konkursa “Bērnu 
literatūras maģija” ietvaros veidos sadarbību ar 
Francijas kultūras centru

Kocēnu novada domes priekšsēdētājs 25. jūlijā 
parakstīja līgumu ar Vidzemes plānošanas reģionu par 
Vidzemes kultūras programmas finansējuma piešķiršanu 
tradicionālā bērnu literatūras pasākuma īstenošanai 
Dikļos. Vidzemes plānošanas reģiona izstrādātās Vidzemes
kultūras programmas aktivitātes tiek īstenotas ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. 

2011. gadā atbalstītā projekta nosaukums ir “Bērnu 
literatūras maģija “Sēsi vārdu, pļausi...””. Kocēnu novada 
domes pieteikuma pamatuzdevums ir izcelt un uzsvērt 
bērnu valodu, kurā slēpjas projekta pamatbūtība – 
identificēt vārda maģiju, jo tieši bērnu patiesajā valodā 
iespējams atrast vārdu burvību, kura pieaugušo dzīves 
pieredzes rezultātā ir zaudējusi maģijas spēku. 

Balstoties uz pasākuma pamatideju radīt jaunajos 
talantos pārliecību, ka pieaugušie sniegs atbalstu un 
sekmēs bērnu literārās valodas attīstību, rosinot izpausties 
katras personības individualitātei un unikalitātei kā 
vērtībai, “Bērnu literatūras maģija “Sēsi vārdu, pļausi...””
tiks veidots kā papildinājums Francijas kultūras centra 
Rīgā Frankofonijas dienu ietvaros izsludinātajam 
tulkotāju konkursam par franču autora Tomija Ungerera 
(Tomi Ungerer) pasakas “Trīs laupītāji” (“Les Trois 
Brigands”) oriģināltulkojumu uz latviešu valodu.

Pasākuma interaktīvajā daļā, ņemot par pamatu 
grāmatas materiālu, aktieris Armands Berģis (apvienība 
“Umka”) iestudēs leļļu teātra lugu “Trīs laupītāji”, dodot 
ieskatu lugas varoņu leļļu tapšanas procesā un literatūras 
izpausmes veidā – leļļu teātrī. 

Pasākuma tēze šogad ir “Celdamies kopā ar vilni, 
es priecīgs veidoju domas un vārdus” /Viks/. Projekts 
ietver pieaugušo diskusijas ar Ivetu Medeni un Vidvudu 
Medeni “Latviešu gadskārtas latviešu literatūrā” un 
LNB izstādes atklāšanu “Francijas literatūra Latvijā”, 
radošās darbnīcas bērniem ar Andri Niedzviedzi, kurās 
tiks izzināts, kā top lugas un vārdu spēles. Radošajā 
kopdarbā ar Armandu Berģi radošo darbnīcu dalībnieki 
iestudēs un uzvedīs lugas viencēlienu, noskaidrojot gan 
lomu sadalījuma specifiskos aspektus, gan tēlu atbilstības 
veidošanas nozīmi un citas nozīmīgas lietas. Daiļlite-
ratūras konkursa laureāti darbosies meistardarbnīcās 
ar rakstnieku Viku.

Pasākums šogad jau piekto gadu pulcinās gan Kocēnu, 
gan apkārtējo novadu skolēnus un literatūras nozares 
speciālistus.

• Iegādāts inventārs brīvā laika aktivitāšu resursu 
punkta izveidei

Kā jau iepriekš ziņots, Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2011. gadam 1.3. apakšsadaļas “Resursu 
punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar 
jaunatnes organizācijām” ietvaros Izglītības un zinātnes 
ministrija apstiprināja Kocēnu novada domes sagatavoto 
projekta pieteikumu “Brīvā laika aktivitāšu resursu 
punkta izveide Kocēnu novada jauniešiem”, piešķirot 
finansējumu 1 940 latu apmērā. 

Projekta ietvaros veikta cenu aptauja un iegādāts 
plānotais inventārs brīvā laika aktivitāšu resursu punkta 
izveidei – teltis, tenti, piepūšamās laivas, ūdensizturīgie 
maisi, darbarīki un piederumi ēdienu gatavošanai brīvā 
dabā. 

Iegādāto inventāru plānots izmantot Kocēnu novada 
jauniešu domes nometnē, kas norisināsies 13. un 14. 
augustā Kocēnu pagastā. 

Kocēnu novada domes attīstības nodaļas vadītāja
Evija Nagle
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Fotomirkļi
Jūlijā interesentiem durvis vēra Kocēnu pagasta 1. 
bibliotēkas jaunās telpas sporta namā “Kocēni”. Jauno 
telpu atklāšanas pasākums notika 20. jūlijā, kurā pul-
cējās kupls apsveicēju pulks, lai nozīmīgajā notikumā 
sveiktu bibliotēkas vadītāju Aivu Zirni un aplūkotu 
mākslinieces Initas Jurgenbergas sienas gleznojumu –
Zilo Cerību zirgu. ▼

30. jūlijā Rubenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā tika 
atzīmēti Liliju svētki. Šogad ikvienam interesentam bija 
iespēja aplūkot kolekcionāru – selekcionāru Mārtiņa 
Erminasa un Gunas Rukšānes liliju un flokšu kolekciju 
izstādi. Pēc izstādes atklāšanas un svētbrīža klausītāju 
piepildītajā baznīcas dārzā klasiskās mūzikas koncertu 
sniedza Latvijas Nacionālās operas solists Viesturs 
Jansons un koncertmeistare Ilze Ozoliņa. ▼

31. jūlijā Dikļu pagasta Vika pasaku parkā jau otro 
reizi norisinājās Kocēnu novada Bērnības svētki, kuros 
piedalījās septiņas ģimenes. Tradicionāli Bērnības 
svētku gaviļnieki šūpojās izrotātās svētku šūpolēs, 
kopā ar krustvecākiem un ģimenes locekļiem piedalījās 
rotaļās, devās izbraucienā zirgā pajūgā pa Dikļu pils 
parku un mielojās ar svētku kliņģeri. ▼

7. augustā Vaidavas speciālās internātpamatskolas 
sporta laukumā norisinājās futbola turnīrs “Vaidavas 
kauss – 2011”. Turnīrā uzvaru svinēja komanda 
“Vaidava”, 2. vietu izcīnīja - “Spolētava” no Valmieras, 
3.vietu - “AK LOG” no Valmieras pagasta, 4. vietā - 
“VENDI” no Kocēniem. ▼

Attīstības nodaļa informē
• Kocēnu novada Bērzainē un Rubenē turpinās 

attīstīt ūdenssaimniecības sistēmas

Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis 
8. jūlijā parakstīja vienošanos par Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu ūdens-
saimniecības sistēmu rekonstrukcijas II kārtas darbu 
veikšanai Kocēnu novada Bērzaines un Rubenes ciematos.

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada 
Bērzaines pagasta Bērzaines ciemā, II kārta” ietvaros 
plānots veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju 2170 
metru garumā, jauna urbuma izbūvi un vecā ūdens 
dziļurbuma tamponāžu, notekūdeņu tīklu rekonstrukciju 
(940 m), jaunu ūdensapgādes tīklu izbūvi (680 m), 
jaunu pašteces tīklu izbūvi (1215 m), kanalizācijas sūkņu 
stacijas izbūvi, kanalizācijas spiedvada izbūvi (855 m) un 
iegādāties elektroenerģijas ģeneratoru, kas tiks izmantots 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai 
elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos.

Savukārt projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Kocēnu novada Kocēnu pagasta Rubenes ciemā, II kārta”
ietvaros veiks ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju 1330 
metru garumā, notekūdeņu tīklu rekonstrukciju (2375 
m) un paplašināšanu (140 m), jaunas notekūdeņu sūkņu 
stacijas izbūvi, spiediena notekūdeņu tīklu izbūvi (570 m)
un ūdenstorņa tvertnes krāsošanu, siltināšanu un balsta 
kosmētisko remontu.

Ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas tīkli tiks 
nodrošināti un uzlaboti Bērzaines ciema Imantas, centra, 
Loku, Vidzemes, Nākotnes un Cerību ielās, savukārt 
Rubenē – Valmieras, Kalna, Nākotnes un Sporta ielās, 
nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību individuālo 
dzīvojamo māju sektoram.

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada 
Bērzaines pagasta Bērzaines ciemā, II kārta” kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 292 693 lati, no kuriem 85% 
ir ERAF finansējums un 15 % – Kocēnu novada domes 
līdzfinansējums. Savukārt projekta “Ūdenssaimniecības 
attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Rubenes ciemā, 
II kārta” kopējās attiecināmās izmaksas ir 229 277,24 lati, 
no kuriem 85% – ERAF finansējums, 15 % – Kocēnu 
novada domes līdzfinansējums. 

• Projekta ietvaros organizēs apmācības Kocēnu, 
Burtnieku un Pārgaujas novadu pašvaldību 
speciālistiem

2. augustā Kocēnu novada domes priekšsēdētājs 
Sabiedrības integrācijas fondā parakstīja līgumu par Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) finansējuma piešķiršanu projekta 
pieteikuma “Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas 
sadarbības projekti Vidzemes reģiona pašvaldībās” 
īstenošanai. Projekta kopējais budžets ir LVL 8459,10, no 
kuriem ESF finansējums ir 100% apmērā.

Projekta mērķis ir Kocēnu, Burtnieku un Pārgaujas 
novadu pašvaldību kapacitātes paaugstināšana Eiropas 
Savienības un citu ārvalstu institūciju līdzfinansēto 
projektu īstenošanā, nodrošinot darbiniekiem teorētiskus, 
praktiskus un izglītojošus pasākumus, kā arī publicitātes 
pasākumus vietējās un starptautiskās partnerības veicinā-
šanai.

Projekta iesniedzējs ir Kocēnu novada dome, 
projekta partneris Burtnieku novada pašvaldība, projekta 
aktivitātēs tiks iesaistīti arī Pārgaujas novada pašvaldības 
darbinieki.

Projekta ietvaros tiks veiktas apmācības par projektu 
vadību, iepirkumu īstenošanu, energoefektivitātes projektu
sagatavošanu un ieviešanu, kā arī organizēts vajadzību 
apzināšanas seminārs pārrobežu sadarbības projektiem. 
Vajadzību apzināšanas seminārā tiks iekļauti arī paš-
valdību sabiedrības pārstāvji. Apmācību cikla īstenošana 
tiks uzsākta septembra mēnesī.

• Kocēnu novada dome kā sadarbības partneris 
iesaistīties Vidzemes plānošanas reģiona projektā

Kocēnu novada dome kā partneris kopā ar sešām 
Vidzemes pašvaldībām piedalīsies Vidzemes plānošanas 
reģiona iesniegtā Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta 
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Kocēnu novada domes sēdē 
jūlijā pieņemtie lēmumi

• Apstiprināja 29. jūnijā Kocēnu novada domes Īpašumu 
izsoles un atsavināšanas komisijas organizētās izsoles par 
īres tiesībām Kocēnu novada domes dzīvokļa īpašumam 
Imanta ielā 9 - 11, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, rezultātus. 
• Apstiprināja Kocēnu novada domes priekšsēdētāja Jāņa 
Olmaņa rīkojumu par komunālo pakalpojumu organizē-
šanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aveņu ielā 3, 
Kocēnos, Kocēnu pagastā, dzīvokļu īpašniekiem. 
• Nolēma rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli par 
Kocēnu novada domei piederošā dzīvokļa īpašuma 
Nākotnes ielā 7 - 11, Rubenē, Kocēnu pagastā, 38,2 m2

platībā un palīgēkas atsavināšanu. Kā arī apstiprināja 
izsoles nosacīto sākuma cenu – Ls 2 550. 
• Nolēma finansiāli atbalstīt Kocēnu novada iedzīvotāju 
Saimona Burvja dalību Eiropas čempionātā airēšanas 
slalomā jauniešiem un pusaudžiem un Sabīnes Tiltas 
dalību Pasaules Junioru čempionātā orientēšanās sportā. 
• Piešķīra finansējumu biedrības “Kokmuiža” organizē-
tajām pajūgu braukšanas sacensībām “Baltijas Kauss”, 
kas norisināsies 27. un 28. augustā zirgaudzētavā 
“Kocēni”, Kocēnu pagastā. 
• Nolēma finansiāli atbalstīt 9. un 10. jūlijā Kocēnu 
novada Vaidavā notikušās sporta sacensības “Vaidavas 
kauss triatlonā – 2011” un “Skrējiens “Apkārt Vaidavas 
ezeram””, kā arī “Skrējiena “Apkārt Vaidavas ezeram”” 
jubilejai veltītos pasākumus – izstādi “Skrējienam 
“Apkārt Vaidavas ezeram” – 30” un balli Vaidavas 
ezermalā. 
• Piešķīra finansējumu bērnu dienas centram “Zilais 
kalns” baleta izrādes „Gulbju ezers” apmeklējumam. 
• Piešķīra finansējumu Rubenes pamatskolas zibens-
aizsardzības sistēmas bojājumu novēršanai.
• Apstiprināja Kocēnu novada domes saistošos notei-
kumus Nr. 10/2011 “Par kārtību, kādā Kocēnu novada 
domes amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības 
mantu un finanšu resursus”.
• Nolēma sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iesnieg-
šanai LR Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē, lai 
saņemtu aizņēmumu no LR Valsts kases 43 949,30 latu 
apmērā uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem 
Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta “Atjaunojamo 
energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija 
Zilākalna pagastā” realizācijai. 
• Nolēma sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iesnieg-
šanai LR Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē, lai 
saņemtu aizņēmumu no LR Valsts kases 61 523,60 latu 
apmērā uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem 
Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta 
“Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā” 
realizācijai. 
• Saskaņā ar datiem par izglītojamo skaitu Kocēnu 
novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītī-
bas iestādēs uz 2010. gada 1. septembri, sadalīja Kocēnu 
novada domei piešķirto valsts mērķdotāciju 387 latu 
apmērā ES dalībvalstu valodas apguves uzsākšanai no 1. 
klases un valsts mērķdotāciju 429 latu apmērā vēstures 
mācību priekšmeta ieviešanai no 6. klases Kocēnu 
novada pašvaldības izglītības iestādēs.

• Nolēma nodot īres tiesību izsolēm dzīvokļa īpašumus 
Miera ielā 3-21 un Kultūras ielā 19-13, Zilākalnā, 
Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, katram iepriekšminē-
tajam īres tiesību izsoles objektam nosakot sākuma cenu 
70 latu apmērā.
• Nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu Valmieras ielā 
11-10, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, 
pārdodot atklātā izsolē par noteikto sākuma cenu 
Ls 800. Kā arī uzdeva Kocēnu novada domes īpašumu 
izsoles un atsavināšanas komisijai sagatavot un komisijas 
sēdē apstiprināt iepriekšminētā nekustamā īpašuma 
izsoles nolikumu, kas tiks publicēts Kocēnu novada 
domes interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv sadaļā 
“Izsoles”.
• Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu “Dauguļu 
pasts” - 1, Dauguļos, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, 
pārdodot atklātā izsolē par noteikto sākuma cenu Ls 
1 600. Kā arī uzdeva Kocēnu novada domes īpašumu 
izsoles un atsavināšanas komisijai sagatavot un komisi-
jas sēdē apstiprināt iepriekšminētā nekustamā īpašuma 
izsoles nolikumu.
• Nolēma noteikt viena mēneša uztura vērtības apmēru 
50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba 
algas vienam Kocēnu novada administratīvajā teritorijā 
deklarētam iedzīvotājam.
• Nolēma izveidot uzturēšanas fondu individuālā projekta 
“Dauguļu speciālās internātpamatskolas bērnu ar īpašām 
vajadzībām sociālās integrācijas kvalitātes paaugstinā-
šana” rezultātu uzturēšanai. Kā arī nolēma 10 gadus pēc 
projekta gala pārskata apstiprināšanas uzturēšanas fondā 
ik gadus ieplānot LVL 2 067,09, kas ir 1% no projekta 
kopējām izmaksām LVL 206 708,71.
• Nolēma atbalstīt Dikļu kultūras nama folkloras kopas 
“Endzelīte” dalību “Novadu dienās – 2011” Latvijas 
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, piešķirot finansējumu 
transporta izdevumiem.
• Piešķīra finansiālu atbalstu Zemessardzes 22. kājnieku 
bataljona jubilejas pasākuma organizēšanai.
• Pamatojoties uz Giterslo apgabala pašvaldības 
uzaicinājumu, nolēma komandēt uz Giterslo apriņķi 
Vācijā no 9. – 14. septembrim Kocēnu novada domes 
priekšsēdētāju Jāni Olmani un lietvedības nodaļas vadītāju 
Daci Lizumi.
• Nolēma piešķirt finansējumu Kocēnu novada jauniešu 
domes nometnes organizēšanai.
• Nolēma pārņemt no biedrības “Briede” komunālo 
pakalpojumu sniegšanu (aukstā ūdens piegādi, kanalizā-
cijas notekūdeņu novadīšanu, siltumenerģijas piegādi, 
sauso sadzīves atkritumu izvešanu) daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju “Liepas”, “Lazdas”, “Saullēkti”, Bērzainē, 
Bērzaines pagastā, dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem 
no 1. augusta, slēdzot līgumus ar A/S “Latvenergo” par 
elektroenerģijas piegādi katlumājas darbības nodrošinā-
šanai un SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekoša-
nas organizācija” par sauso sadzīves atkritumu izvešanu.
• Nolēma uzņemt Kocēnu novada domes bilancē 
Rubenes ciema katlumājas ūdenssildītāja tvertni Nr.1 un 
degvielas tvertņu grupu Nr.2 un organizēt iepriekšminēto 
pamatlīdzekļu pārdošanu izsolē.

Kocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte

2. jūlijā Burtnieku novada Pagalmu teātra svētku 
ietvaros Bērzaines tautas namā viesojās Saldus Tautas 
teātris ar izrādi “Par vīriešiem mēs nerunāsim” un 
Vārmes amatierteātris “Es un TU” ar izrādi “Nabags, 
bet laimīgs”. Attēlā: Vārmes amatierteātris. ▼

Fotomirkļi

No 5. – 7. jūlijam Bērzaines tautas namā norisinājās 
mākslinieces Maijas Brašmanes vadītā radošā darbnīca. 
Pēc Bērzaines sieviešu biedrības “Sonore” iniciatīvas 
trīs dienu garumā ikvienam interesentam tika sniegta 
iespēja attīstīt un pilnveidot gleznošanas prasmes. ▼

Jau 20 gadus kopā ar Kocēnu skautiem ir vadītājs Jānis 
Olmanis, kuram nometņu organizēšanā un vienības 
vadīšanā palīdz arī vadītāji - Elga, Sandra un Aivars. 
Septītās “Jūras ligzdas” vadīšanā aktīvi līdzdarbojās 
arī Kocēnu 38. skautu vienības roveri Gundars 
Rudzītis un Viesturs Laimīte, topošais roveris Reinis 
Miks un skauts Krists Antonijs. Attēlā (no kreisās): 
G.Rudzītis, K.Antonijs, J.Olmanis. S.Grīnliņa ar meitiņu 
Kitiju. ▼

16. jūlijā Apes brīvdabas estrādē notika senioru deju 
kopu pasākums “Vasaras vidū – Vaidavas krastā...”. 
Tajā sabrauca 14 deju kopas no tuvākiem un tālākiem 
novadiem, lai divos koncertos dejotu gan savam, gan 
skatītāju priekam. Pasākumā piedalījās arī kultūras 
centra “Vaidavas” senioru deju kopa “Feja”.  ▼ Kocēnos atjaunos daļu Alejas ielas 

seguma un pieturvietā uzstādīs nojumi
VAS “Latvijas Valsts ceļi” informē, ka augustā Kocēnu ciemā tiks veikta Alejas ielas (virzienā no krustojuma 

ar autoceļu A3 uz Kocēnu centru) asfaltētā ceļa seguma atjaunošana 1,813 km garumā. Asfalta seguma 
savienojumu frēzēšanu, iesēdumu un avārijas stāvoklī esošo vienlaidus labošanu ar asfaltbetonu veiks 
SIA “Limbažu ceļi”.

Kā arī iedzīvotāju ērtībai un drošībai sadarbībā ar Kocēnu novada domi sabiedriskā transporta pieturvietā 
“Kocēnu pagrieziens (uz centru)” tiks izveidota asfaltēta pieturvieta, pasažieru platformā ieklās jaunu bruģa 
segumu un uzstādīs nojumi.

Kocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte

“Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana 
inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā” īstenošanā. 
Projekta ietvaros tiks veikta izpēte “Inovāciju ekonomikas 
attīstības izaicinājumi un potenciāls Vidzemes reģiona 
pašvaldībās, reģiona inovāciju potenciālam atbilstošu 
finansēšanas instrumentu apzināšana”. Inovatīvās 
ekonomikas attīstības veicināšanas projektu konsultantu 
apmācība, pieredzes apmaiņa Līvānu un Ogres paš-
valdībās, kā arī pilotkonsultāciju realizācija projekta 
partnerpašvaldībās.

• Jauno literatūras talantu konkursa “Bērnu 
literatūras maģija” ietvaros veidos sadarbību ar 
Francijas kultūras centru

Kocēnu novada domes priekšsēdētājs 25. jūlijā 
parakstīja līgumu ar Vidzemes plānošanas reģionu par 
Vidzemes kultūras programmas finansējuma piešķiršanu 
tradicionālā bērnu literatūras pasākuma īstenošanai 
Dikļos. Vidzemes plānošanas reģiona izstrādātās Vidzemes
kultūras programmas aktivitātes tiek īstenotas ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. 

2011. gadā atbalstītā projekta nosaukums ir “Bērnu 
literatūras maģija “Sēsi vārdu, pļausi...””. Kocēnu novada 
domes pieteikuma pamatuzdevums ir izcelt un uzsvērt 
bērnu valodu, kurā slēpjas projekta pamatbūtība – 
identificēt vārda maģiju, jo tieši bērnu patiesajā valodā 
iespējams atrast vārdu burvību, kura pieaugušo dzīves 
pieredzes rezultātā ir zaudējusi maģijas spēku. 

Balstoties uz pasākuma pamatideju radīt jaunajos 
talantos pārliecību, ka pieaugušie sniegs atbalstu un 
sekmēs bērnu literārās valodas attīstību, rosinot izpausties 
katras personības individualitātei un unikalitātei kā 
vērtībai, “Bērnu literatūras maģija “Sēsi vārdu, pļausi...””
tiks veidots kā papildinājums Francijas kultūras centra 
Rīgā Frankofonijas dienu ietvaros izsludinātajam 
tulkotāju konkursam par franču autora Tomija Ungerera 
(Tomi Ungerer) pasakas “Trīs laupītāji” (“Les Trois 
Brigands”) oriģināltulkojumu uz latviešu valodu.

Pasākuma interaktīvajā daļā, ņemot par pamatu 
grāmatas materiālu, aktieris Armands Berģis (apvienība 
“Umka”) iestudēs leļļu teātra lugu “Trīs laupītāji”, dodot 
ieskatu lugas varoņu leļļu tapšanas procesā un literatūras 
izpausmes veidā – leļļu teātrī. 

Pasākuma tēze šogad ir “Celdamies kopā ar vilni, 
es priecīgs veidoju domas un vārdus” /Viks/. Projekts 
ietver pieaugušo diskusijas ar Ivetu Medeni un Vidvudu 
Medeni “Latviešu gadskārtas latviešu literatūrā” un 
LNB izstādes atklāšanu “Francijas literatūra Latvijā”, 
radošās darbnīcas bērniem ar Andri Niedzviedzi, kurās 
tiks izzināts, kā top lugas un vārdu spēles. Radošajā 
kopdarbā ar Armandu Berģi radošo darbnīcu dalībnieki 
iestudēs un uzvedīs lugas viencēlienu, noskaidrojot gan 
lomu sadalījuma specifiskos aspektus, gan tēlu atbilstības 
veidošanas nozīmi un citas nozīmīgas lietas. Daiļlite-
ratūras konkursa laureāti darbosies meistardarbnīcās 
ar rakstnieku Viku.

Pasākums šogad jau piekto gadu pulcinās gan Kocēnu, 
gan apkārtējo novadu skolēnus un literatūras nozares 
speciālistus.

• Iegādāts inventārs brīvā laika aktivitāšu resursu 
punkta izveidei

Kā jau iepriekš ziņots, Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2011. gadam 1.3. apakšsadaļas “Resursu 
punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar 
jaunatnes organizācijām” ietvaros Izglītības un zinātnes 
ministrija apstiprināja Kocēnu novada domes sagatavoto 
projekta pieteikumu “Brīvā laika aktivitāšu resursu 
punkta izveide Kocēnu novada jauniešiem”, piešķirot 
finansējumu 1 940 latu apmērā. 

Projekta ietvaros veikta cenu aptauja un iegādāts 
plānotais inventārs brīvā laika aktivitāšu resursu punkta 
izveidei – teltis, tenti, piepūšamās laivas, ūdensizturīgie 
maisi, darbarīki un piederumi ēdienu gatavošanai brīvā 
dabā. 

Iegādāto inventāru plānots izmantot Kocēnu novada 
jauniešu domes nometnē, kas norisināsies 13. un 14. 
augustā Kocēnu pagastā. 

Kocēnu novada domes attīstības nodaļas vadītāja
Evija Nagle
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Fotomirkļi
Jūlijā interesentiem durvis vēra Kocēnu pagasta 1. 
bibliotēkas jaunās telpas sporta namā “Kocēni”. Jauno 
telpu atklāšanas pasākums notika 20. jūlijā, kurā pul-
cējās kupls apsveicēju pulks, lai nozīmīgajā notikumā 
sveiktu bibliotēkas vadītāju Aivu Zirni un aplūkotu 
mākslinieces Initas Jurgenbergas sienas gleznojumu –
Zilo Cerību zirgu. ▼

30. jūlijā Rubenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā tika 
atzīmēti Liliju svētki. Šogad ikvienam interesentam bija 
iespēja aplūkot kolekcionāru – selekcionāru Mārtiņa 
Erminasa un Gunas Rukšānes liliju un flokšu kolekciju 
izstādi. Pēc izstādes atklāšanas un svētbrīža klausītāju 
piepildītajā baznīcas dārzā klasiskās mūzikas koncertu 
sniedza Latvijas Nacionālās operas solists Viesturs 
Jansons un koncertmeistare Ilze Ozoliņa. ▼

31. jūlijā Dikļu pagasta Vika pasaku parkā jau otro 
reizi norisinājās Kocēnu novada Bērnības svētki, kuros 
piedalījās septiņas ģimenes. Tradicionāli Bērnības 
svētku gaviļnieki šūpojās izrotātās svētku šūpolēs, 
kopā ar krustvecākiem un ģimenes locekļiem piedalījās 
rotaļās, devās izbraucienā zirgā pajūgā pa Dikļu pils 
parku un mielojās ar svētku kliņģeri. ▼

7. augustā Vaidavas speciālās internātpamatskolas 
sporta laukumā norisinājās futbola turnīrs “Vaidavas 
kauss – 2011”. Turnīrā uzvaru svinēja komanda 
“Vaidava”, 2. vietu izcīnīja - “Spolētava” no Valmieras, 
3.vietu - “AK LOG” no Valmieras pagasta, 4. vietā - 
“VENDI” no Kocēniem. ▼

Attīstības nodaļa informē
• Kocēnu novada Bērzainē un Rubenē turpinās 

attīstīt ūdenssaimniecības sistēmas

Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis 
8. jūlijā parakstīja vienošanos par Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu ūdens-
saimniecības sistēmu rekonstrukcijas II kārtas darbu 
veikšanai Kocēnu novada Bērzaines un Rubenes ciematos.

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada 
Bērzaines pagasta Bērzaines ciemā, II kārta” ietvaros 
plānots veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju 2170 
metru garumā, jauna urbuma izbūvi un vecā ūdens 
dziļurbuma tamponāžu, notekūdeņu tīklu rekonstrukciju 
(940 m), jaunu ūdensapgādes tīklu izbūvi (680 m), 
jaunu pašteces tīklu izbūvi (1215 m), kanalizācijas sūkņu 
stacijas izbūvi, kanalizācijas spiedvada izbūvi (855 m) un 
iegādāties elektroenerģijas ģeneratoru, kas tiks izmantots 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai 
elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos.

Savukārt projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Kocēnu novada Kocēnu pagasta Rubenes ciemā, II kārta”
ietvaros veiks ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju 1330 
metru garumā, notekūdeņu tīklu rekonstrukciju (2375 
m) un paplašināšanu (140 m), jaunas notekūdeņu sūkņu 
stacijas izbūvi, spiediena notekūdeņu tīklu izbūvi (570 m)
un ūdenstorņa tvertnes krāsošanu, siltināšanu un balsta 
kosmētisko remontu.

Ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas tīkli tiks 
nodrošināti un uzlaboti Bērzaines ciema Imantas, centra, 
Loku, Vidzemes, Nākotnes un Cerību ielās, savukārt 
Rubenē – Valmieras, Kalna, Nākotnes un Sporta ielās, 
nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību individuālo 
dzīvojamo māju sektoram.

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada 
Bērzaines pagasta Bērzaines ciemā, II kārta” kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 292 693 lati, no kuriem 85% 
ir ERAF finansējums un 15 % – Kocēnu novada domes 
līdzfinansējums. Savukārt projekta “Ūdenssaimniecības 
attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Rubenes ciemā, 
II kārta” kopējās attiecināmās izmaksas ir 229 277,24 lati, 
no kuriem 85% – ERAF finansējums, 15 % – Kocēnu 
novada domes līdzfinansējums. 

• Projekta ietvaros organizēs apmācības Kocēnu, 
Burtnieku un Pārgaujas novadu pašvaldību 
speciālistiem

2. augustā Kocēnu novada domes priekšsēdētājs 
Sabiedrības integrācijas fondā parakstīja līgumu par Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) finansējuma piešķiršanu projekta 
pieteikuma “Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas 
sadarbības projekti Vidzemes reģiona pašvaldībās” 
īstenošanai. Projekta kopējais budžets ir LVL 8459,10, no 
kuriem ESF finansējums ir 100% apmērā.

Projekta mērķis ir Kocēnu, Burtnieku un Pārgaujas 
novadu pašvaldību kapacitātes paaugstināšana Eiropas 
Savienības un citu ārvalstu institūciju līdzfinansēto 
projektu īstenošanā, nodrošinot darbiniekiem teorētiskus, 
praktiskus un izglītojošus pasākumus, kā arī publicitātes 
pasākumus vietējās un starptautiskās partnerības veicinā-
šanai.

Projekta iesniedzējs ir Kocēnu novada dome, 
projekta partneris Burtnieku novada pašvaldība, projekta 
aktivitātēs tiks iesaistīti arī Pārgaujas novada pašvaldības 
darbinieki.

Projekta ietvaros tiks veiktas apmācības par projektu 
vadību, iepirkumu īstenošanu, energoefektivitātes projektu
sagatavošanu un ieviešanu, kā arī organizēts vajadzību 
apzināšanas seminārs pārrobežu sadarbības projektiem. 
Vajadzību apzināšanas seminārā tiks iekļauti arī paš-
valdību sabiedrības pārstāvji. Apmācību cikla īstenošana 
tiks uzsākta septembra mēnesī.

• Kocēnu novada dome kā sadarbības partneris 
iesaistīties Vidzemes plānošanas reģiona projektā

Kocēnu novada dome kā partneris kopā ar sešām 
Vidzemes pašvaldībām piedalīsies Vidzemes plānošanas 
reģiona iesniegtā Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta 
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No 3. – 8. jūlijam Polijas pilsētās Wejherowo un 
Rumia norisinājās Pasaules Junioru čempionāts orientēšanās 
sportā. Kopumā čempionāts sastāvēja no četrām disciplīnām 
– sprints, stafete, vidējā un garā distance. Dalībai vidējā 
distancē bija vēl arī jāpiedalās kvalifikācijas sacensībās, 
kas norisinājās atsevišķā sacensību dienā. Uz čempionātu 
devāmies jau 28. jūnijā, lai varētu “ieskrieties” sacensību 
apvidū.

Čempionāts sākas ar 2,5 km garu sprintu pa pilsētas 
ielām, tomēr pāris kontrolpunkti bija izvietoti arī mežā, kas 
padarīja distanci interesantāku. Distanci veicu 17 minūtēs 
un 43 sekundēs, ierindojoties 71. vietā. No uzvarētājas Ida 
Bobach (Dānija) atpaliku 3 minūtes un 14 sekundes. 
Dānijas pārstāve tā arī palika nepārspēta visās individuālajās 
distancēs šajā čempionātā. Kļūdījos garajā distancē, 
izvēloties neveiksmīgu ceļa variantu, kā arī “uzrāvos” 
uz papildus distancē izvietoto punktu, kas mani mazliet 
samulsināja. Kopumā atstāju aptuveni vienu minūti, kas 
man maksāja 30 vietas. Rezultāti ir diezgan blīvi (sprintā 
līdz pat sekundes desmitdaļām), bet tāpēc jau tas ir pasaules 
čempionāts.

Nākamā diena sākās agri, jo startēju ar otro kārtas 
numuru. Nevarēju sagaidīt, kad tikšu mežā, jo garās distances 
man patīk visvairāk, neskatoties uz to, ka zināju - ar savu 
neveiksmīgo izlozi nāksies brist takas, kas dos priekšrocības 
nākamajām dalībniecēm. Šoreiz 7,7 km garās un 285 m 
stāvās distances sākumu centos veikt mierīgi un uzmanīgi, 
cenšoties nekļūdīties un taupot spēkus beigām. Gluži kā 
plānots nesanāca, jo ātrums bija labs un arī spēka bija 
pietiekoši. Speciāli nebremzēju, taču kājas skrēja prātam pa 
priekšu, kā rezultātā, kļūdoties, zaudēju 3 minūtes. Kopējais 
laiks – 1 stunda un 7 minūtes, kas bija par 12 minūtēm 
sliktāks kā uzvarētājai. Ja distanci būtu veikusi bez kļūdām, 
tad būtu iekļuvusi pirmajā divdesmitniekā.

Nākamā diena bija brīva, tajā bija plānota kopēja 
pilsētas apskate un citi pasākumi, taču Latvijas izlase izlēma 
ekskursijā nedoties, lai taupītu spēkus un atpūstos. Treniņš, 
protams, neizpalika.

Pēc tam sekoja vidējās distances kvalifikācija, kurās 
startēju pavisam neveiksmīgi, jo pēc pirmās kļūdas 
distancē nevarēju vairs sakoncentrēties, tāpēc ar kļūdām 
“draudzējos” visas distances garumā, respektīvi, finālam 
nekvalificējos. Tāpēc arī nākamās dienas B finālu skrēju kā 
treniņu, lai būtu gatava nākamās dienas stafetei. Komandas 
biedrene, kura arī skrēja B finālu treniņa režīmā, nefinišēja, 
jo ceļā uz pirmo kontrolpunktu bija samežģījusi kāju, māca 
šaubas par dalību pēdējā disciplīnā – stafetē – nākamajā 
dienā. Tika darīts viss iespējamais un neiespējamais, tāpēc 
arī nākamajā dienā mūsu komanda bija gatava startēt. 

Iespaidi par dalību Pasaules Junioru 
čempionātā orientēšanās sportā

Pirmajā etapā Ance Rusova ar krietnu pretsāpju līdzekļu 
devu un samežģīto kāju devās distancē un stafeti man
nodeva diezgan izdevīgā pozīcijā, tad man izdevās komandu 
pacelt par desmit vietām, bet trešajam etapam (Madarai 
Freimanei) izdevās vietu noturēt, kopvērtējumā iegūstot 
13. vietu.

Atbraucot mājās, jau nākamajā dienā piedalījos skrējienā 
“Apkārt Vaidavas ezeram”, kurā, neskatoties uz to, ka biju 
samērā nogurusi, izcīnīju 1. vietu savā grupā.

Jūlijs orientēšanās sportā ir mierīgs mēnesis, kad nozī-
mīgas sacensības nenotiek. Taču, sākot ar jūlija pēdējām 
dienām, kad notika LAT-EST orientēšanās līgas sacensības, 
viss atkal ir vecajās sliedēs – turpmākās brīvdienas ir 
rezervētas mežam. Pirmajā dienā vidējā (3,5 km) distancē 
ieguvu dalītu 1. vietu ar Lauru Nīmanti (ZVOC), jo abas 
veicām distanci ar vienādiem laikiem – 35 minūtes un 17 
sekundes, taču nākamajā dienā garajā distancē, kur apvidus 
nebija no tiem labākajiem, Laurai zaudēju par 1 minūti un 
30 sekundēm, tādēļ kopvērtējumā izcīnīju 2. vietu. 

Izsaku pateicību gan savai ģimenei, gan Kocēnu 
novada domei, gan Latvijas orientēšanās federācijai, kā arī 
Ziemeļvidzemes orientēšanās centram par sniegto atbalstu 
manai dalībai šajās starptautiska mēroga sacensībās.

Sabīne Tilta

Čempionāta pirmā diena – dalība 2,5km sprintā

Skrējiena idejas autors Raimonds Vītols un 
bijušais kolhoza “Vaidava” priekšsēdētājs un 

skrējiena idejas atbalstītājs Laimonis Mīlenbergs.

30. skrējiens 
“Apkārt Vaidavas ezeram”

Skrējiena organizatori, palīgi un dalībnieki (no 
kreisās): Egons Masāns, Vismants Priedīte, 

Dainuvīte Mazure, Jānis Zagorskis.

Ātrākās Kocēnu novada iedzīvotājas (no kreisās): 
vaidaviete Dace Āboliņa (1.v.) un 

vaidaviete Sabīne Tilta (2.v.).

Ātrākie Kocēnu novada iedzīvotāji: 
rubenietis Uģis Karasevs (1.v.), rubenietis Atis 

Stepāns (2.v.), vaidavietis Valdis Tilts (3.v.). 

Samazinātas Kocēnu novada sporta namu 
sniegto pakalpojumu cenas

namā iespējams izīrēt arī konferenču zāli (3 Ls/h), saunu 
(2 Ls/h no personas), īrējot sporta zāli, saunas izmanto-
šanai tiks piemērota samazināta maksa – 1 Ls/h no personas. 

Kā arī domes sēdē tika apstiprināti Rubenes sporta nama 
un Vaidavas sporta zāles nomas maksas. Par Rubenes sporta 
nama izmantošanu turpmāk būs jāmaksā 6 Ls/h, savukārt 
par Vaidavas sporta zāles izmantošanu – 5 Ls/h.

Joprojām Kocēnu novadā deklarētajiem jauniešiem (līdz 
25 gadu vecumam), uzrādot pašvaldības izsniegtu izziņu 
par deklarēto dzīvesvietu un personu apliecinošu doku-
mentu, tiek piedāvāta iespēja sporta namā “Kocēni” izmantot 
biedrības “Sporta klubs “Efekts”” sniegtos pakalpojumus –
trenažieru zāli un aerobikas nodarbības – ar 50% atlaidi. 
Kocēnu sporta kluba florbola komandu spēlētājiem iepriekš-
minētie pakalpojumi tiek piedāvāti bez maksas, saskaņā ar 
iepriekš sagatavotu pārstāvju sarakstu.

Kā arī Kocēnu novada iedzīvotājiem ir iespēja reizi 
nedēļā noteiktā laikā apmeklēt kādu no Kocēnu novadā 
esošajiem sporta kompleksiem, lai spēlētu basketbolu, 
volejbolu, florbolu vai citu sporta veidu, ņemot vērā konkrētā 
kompleksa specifiku un iespējas. Informāciju par sporta 
kompleksu noslogojumu un bezmaksas apmeklējumu grafiku 
iespējams saņemt, sazinoties ar sporta darba organizatoru 
Jāni Daini (mob. tālr. 27885551).

Kocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte

6. jūlijā Kocēnu novada domes sēdē tika apstiprinātas 
izmaiņas sporta nama “Kocēni”, Rubenes sporta nama un 
Vaidavas sporta zāles sniegto pakalpojumu cenrādī, kas stājās 
spēkā 1. augustā. 

Turpmāk par sporta nama “Kocēni” naktsmītnes izman-
tošanu tiks piemērota samaksa par gultasvietu. Grupai līdz 
10 personām pirmajās divās diennaktīs par naktsmītnes 
izmantošanu būs jāmaksā Ls 6 diennaktī no personas, 
trešajā līdz piektajā naktsmītnes izmantošanas diennaktī tiks 
piemērota samazināta pakalpojuma cena – Ls 5 no personas, 
savukārt, sākot no sestās diennakts, – Ls 4 no personas. 

Naktsmītnes izmantošanas cenrādis 11 – 20 personu 
grupām:

• 1. diennakts – Ls 6 no personas;
• 2. diennakts – Ls 5 no personas;
• 3. - 5. diennakts – Ls 4 no personas;
• 6. un vairāk diennaktis – Ls 3 no personas.
Naktsmītnes izmantošanas cenrādis grupām ar 21 un 

vairāk personām:
• 1. diennakts – Ls 5 no personas;
• 2. - 4. diennakts – Ls 4 no personas;
• 5. un vairāk diennaktis – Ls 3 no personas.
Par sporta nama “Kocēni” sporta zāles izmantošanu 

treniņiem turpmāk būs jāmaksā 10 Ls/h, savukārt par sporta 
zāles nomu sacensību rīkošanai – 15 Ls/h. Papildus sporta 

Jau 30 gadus skrējienu “Apkārt Vaidavas ezeram” 
organizē Jānis Dainis (pirmais no kreisās). 
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No 3. – 8. jūlijam Polijas pilsētās Wejherowo un 
Rumia norisinājās Pasaules Junioru čempionāts orientēšanās 
sportā. Kopumā čempionāts sastāvēja no četrām disciplīnām 
– sprints, stafete, vidējā un garā distance. Dalībai vidējā 
distancē bija vēl arī jāpiedalās kvalifikācijas sacensībās, 
kas norisinājās atsevišķā sacensību dienā. Uz čempionātu 
devāmies jau 28. jūnijā, lai varētu “ieskrieties” sacensību 
apvidū.

Čempionāts sākas ar 2,5 km garu sprintu pa pilsētas 
ielām, tomēr pāris kontrolpunkti bija izvietoti arī mežā, kas 
padarīja distanci interesantāku. Distanci veicu 17 minūtēs 
un 43 sekundēs, ierindojoties 71. vietā. No uzvarētājas Ida 
Bobach (Dānija) atpaliku 3 minūtes un 14 sekundes. 
Dānijas pārstāve tā arī palika nepārspēta visās individuālajās 
distancēs šajā čempionātā. Kļūdījos garajā distancē, 
izvēloties neveiksmīgu ceļa variantu, kā arī “uzrāvos” 
uz papildus distancē izvietoto punktu, kas mani mazliet 
samulsināja. Kopumā atstāju aptuveni vienu minūti, kas 
man maksāja 30 vietas. Rezultāti ir diezgan blīvi (sprintā 
līdz pat sekundes desmitdaļām), bet tāpēc jau tas ir pasaules 
čempionāts.

Nākamā diena sākās agri, jo startēju ar otro kārtas 
numuru. Nevarēju sagaidīt, kad tikšu mežā, jo garās distances 
man patīk visvairāk, neskatoties uz to, ka zināju - ar savu 
neveiksmīgo izlozi nāksies brist takas, kas dos priekšrocības 
nākamajām dalībniecēm. Šoreiz 7,7 km garās un 285 m 
stāvās distances sākumu centos veikt mierīgi un uzmanīgi, 
cenšoties nekļūdīties un taupot spēkus beigām. Gluži kā 
plānots nesanāca, jo ātrums bija labs un arī spēka bija 
pietiekoši. Speciāli nebremzēju, taču kājas skrēja prātam pa 
priekšu, kā rezultātā, kļūdoties, zaudēju 3 minūtes. Kopējais 
laiks – 1 stunda un 7 minūtes, kas bija par 12 minūtēm 
sliktāks kā uzvarētājai. Ja distanci būtu veikusi bez kļūdām, 
tad būtu iekļuvusi pirmajā divdesmitniekā.

Nākamā diena bija brīva, tajā bija plānota kopēja 
pilsētas apskate un citi pasākumi, taču Latvijas izlase izlēma 
ekskursijā nedoties, lai taupītu spēkus un atpūstos. Treniņš, 
protams, neizpalika.

Pēc tam sekoja vidējās distances kvalifikācija, kurās 
startēju pavisam neveiksmīgi, jo pēc pirmās kļūdas 
distancē nevarēju vairs sakoncentrēties, tāpēc ar kļūdām 
“draudzējos” visas distances garumā, respektīvi, finālam 
nekvalificējos. Tāpēc arī nākamās dienas B finālu skrēju kā 
treniņu, lai būtu gatava nākamās dienas stafetei. Komandas 
biedrene, kura arī skrēja B finālu treniņa režīmā, nefinišēja, 
jo ceļā uz pirmo kontrolpunktu bija samežģījusi kāju, māca 
šaubas par dalību pēdējā disciplīnā – stafetē – nākamajā 
dienā. Tika darīts viss iespējamais un neiespējamais, tāpēc 
arī nākamajā dienā mūsu komanda bija gatava startēt. 

Iespaidi par dalību Pasaules Junioru 
čempionātā orientēšanās sportā

Pirmajā etapā Ance Rusova ar krietnu pretsāpju līdzekļu 
devu un samežģīto kāju devās distancē un stafeti man
nodeva diezgan izdevīgā pozīcijā, tad man izdevās komandu 
pacelt par desmit vietām, bet trešajam etapam (Madarai 
Freimanei) izdevās vietu noturēt, kopvērtējumā iegūstot 
13. vietu.

Atbraucot mājās, jau nākamajā dienā piedalījos skrējienā 
“Apkārt Vaidavas ezeram”, kurā, neskatoties uz to, ka biju 
samērā nogurusi, izcīnīju 1. vietu savā grupā.

Jūlijs orientēšanās sportā ir mierīgs mēnesis, kad nozī-
mīgas sacensības nenotiek. Taču, sākot ar jūlija pēdējām 
dienām, kad notika LAT-EST orientēšanās līgas sacensības, 
viss atkal ir vecajās sliedēs – turpmākās brīvdienas ir 
rezervētas mežam. Pirmajā dienā vidējā (3,5 km) distancē 
ieguvu dalītu 1. vietu ar Lauru Nīmanti (ZVOC), jo abas 
veicām distanci ar vienādiem laikiem – 35 minūtes un 17 
sekundes, taču nākamajā dienā garajā distancē, kur apvidus 
nebija no tiem labākajiem, Laurai zaudēju par 1 minūti un 
30 sekundēm, tādēļ kopvērtējumā izcīnīju 2. vietu. 

Izsaku pateicību gan savai ģimenei, gan Kocēnu 
novada domei, gan Latvijas orientēšanās federācijai, kā arī 
Ziemeļvidzemes orientēšanās centram par sniegto atbalstu 
manai dalībai šajās starptautiska mēroga sacensībās.

Sabīne Tilta

Čempionāta pirmā diena – dalība 2,5km sprintā

Skrējiena idejas autors Raimonds Vītols un 
bijušais kolhoza “Vaidava” priekšsēdētājs un 

skrējiena idejas atbalstītājs Laimonis Mīlenbergs.

30. skrējiens 
“Apkārt Vaidavas ezeram”

Skrējiena organizatori, palīgi un dalībnieki (no 
kreisās): Egons Masāns, Vismants Priedīte, 

Dainuvīte Mazure, Jānis Zagorskis.

Ātrākās Kocēnu novada iedzīvotājas (no kreisās): 
vaidaviete Dace Āboliņa (1.v.) un 

vaidaviete Sabīne Tilta (2.v.).

Ātrākie Kocēnu novada iedzīvotāji (no kreisās): 
rubenietis Uģis Karasevs (1.v.), rubenietis Atis 

Stepāns (2.v.), vaidavietis Valdis Tilts (3.v.). 

Samazinātas Kocēnu novada sporta namu 
sniegto pakalpojumu cenas

namā iespējams izīrēt arī konferenču zāli (3 Ls/h), saunu 
(2 Ls/h no personas), īrējot sporta zāli, saunas izmanto-
šanai tiks piemērota samazināta maksa – 1 Ls/h no personas. 

Kā arī domes sēdē tika apstiprināti Rubenes sporta nama 
un Vaidavas sporta zāles nomas maksas. Par Rubenes sporta 
nama izmantošanu turpmāk būs jāmaksā 6 Ls/h, savukārt 
par Vaidavas sporta zāles izmantošanu – 5 Ls/h.

Joprojām Kocēnu novadā deklarētajiem jauniešiem (līdz 
25 gadu vecumam), uzrādot pašvaldības izsniegtu izziņu 
par deklarēto dzīvesvietu un personu apliecinošu doku-
mentu, tiek piedāvāta iespēja sporta namā “Kocēni” izmantot 
biedrības “Sporta klubs “Efekts”” sniegtos pakalpojumus –
trenažieru zāli un aerobikas nodarbības – ar 50% atlaidi. 
Kocēnu sporta kluba florbola komandu spēlētājiem iepriekš-
minētie pakalpojumi tiek piedāvāti bez maksas, saskaņā ar 
iepriekš sagatavotu pārstāvju sarakstu.

Kā arī Kocēnu novada iedzīvotājiem ir iespēja reizi 
nedēļā noteiktā laikā apmeklēt kādu no Kocēnu novadā 
esošajiem sporta kompleksiem, lai spēlētu basketbolu, 
volejbolu, florbolu vai citu sporta veidu, ņemot vērā konkrētā 
kompleksa specifiku un iespējas. Informāciju par sporta 
kompleksu noslogojumu un bezmaksas apmeklējumu grafiku 
iespējams saņemt, sazinoties ar sporta darba organizatoru 
Jāni Daini (mob. tālr. 27885551).

Kocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte

6. jūlijā Kocēnu novada domes sēdē tika apstiprinātas 
izmaiņas sporta nama “Kocēni”, Rubenes sporta nama un 
Vaidavas sporta zāles sniegto pakalpojumu cenrādī, kas stājās 
spēkā 1. augustā. 

Turpmāk par sporta nama “Kocēni” naktsmītnes izman-
tošanu tiks piemērota samaksa par gultasvietu. Grupai līdz 
10 personām pirmajās divās diennaktīs par naktsmītnes 
izmantošanu būs jāmaksā Ls 6 diennaktī no personas, 
trešajā līdz piektajā naktsmītnes izmantošanas diennaktī tiks
piemērota samazināta pakalpojuma cena – Ls 5 no personas, 
savukārt, sākot no sestās diennakts, – Ls 4 no personas. 

Naktsmītnes izmantošanas cenrādis 11 – 20 personu 
grupām:

• 1. diennakts – Ls 6 no personas;
• 2. diennakts – Ls 5 no personas;
• 3. - 5. diennakts – Ls 4 no personas;
• 6. un vairāk diennaktis – Ls 3 no personas.
Naktsmītnes izmantošanas cenrādis grupām ar 21 un 

vairāk personām:
• 1. diennakts – Ls 5 no personas;
• 2. - 4. diennakts – Ls 4 no personas;
• 5. un vairāk diennaktis – Ls 3 no personas.
Par sporta nama “Kocēni” sporta zāles izmantošanu 

treniņiem turpmāk būs jāmaksā 10 Ls/h, savukārt par sporta 
zāles nomu sacensību rīkošanai – 15 Ls/h. Papildus sporta 

Jau 30 gadus skrējienu “Apkārt Vaidavas ezeram” 
organizē Jānis Dainis (pirmais no kreisās). 
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Kocēnu novada domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2011

“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kocēnu novadā”

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.1.  sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumu), tai skaitā sadzīvē 
radušos bīstamo atkritumu, izņemot šķidros sadzīves atkritumus, 
apsaimniekošanu Kocēnu novada pašvaldības teritorijā; 
1.2. teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
zonās; 
1.3. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves 
atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai un 
uzglabāšanai; 
1.4. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;
1.5. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2.  Šo noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas- atkritumu 
apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, 
izpildi;
2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu 
cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;
2.3. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā atkritumu 
dalītu vākšanu un šķirošanu, lai samazinātu poligonā apglabājamo 
atkritumu daudzumu.

3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri 
noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

4. Papildus šo noteikumu 2.punktā minētajiem terminiem 
saistošajos noteikumos lietotie termini:
4.1. Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – atkritumi, kas 
atbilstoši normatīvajiem aktiem norādīti kā sadzīvē radušies 
bīstamie atkritumi, tajā skaitā nederīgie dzīvsudraba termometri 
un luminiscentās dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un 
akumulatori, nederīgie medikamenti, laku, krāsu, organisko 
šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu un insekticīdu, elektrisko 
un elektronisko iekārtu, fotoķimikāliju, uguņošanas līdzekļu un 
transportlīdzekļu apkopes atkritumi;
4.2. Atkritumu apsaimniekotājs – juridiskā persona:
4.2.1. kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par 
attiecīgo darbību (atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana 
vai pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde, apglabāšana) veikšanu;
4.2.2. kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi 
atļauju attiecīgo darbību veikšanai;
4.2.3. kas savā darbībā ir ieviesusi un uztur integrēto vadības 
sistēmu atbilstoši LVS EN ISO 9001:2000 un LVS EN ISO 
14001:2004 vai nodrošina šiem standartiem līdzvērtīgu prasību 
ievērošanu;
4.2.4. ar kuru Kocēnu novada domei ir noslēgts līgums, kas 
paredz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
sniegšanu pašvaldības teritorijā.
4.3. Atkritumu poligons – cieto sadzīves atkritumu, turpmāk 
tekstā- CSA poligons “Daibe”, kas ir speciāli ierīkota un 
aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta Pārgaujas novada Stalbes 
pagastā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides 
aizsardzības pasākumi;
4.4. Pakalpojumu saņēmējs - fiziska vai juridiska persona, ar 
kuru Atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par sadzīves 
atkritumu savākšanu un izvešanu.

5. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām 
personām Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.

6. Visa Kocēnu novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas zona.

7. Kocēnu novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves 
atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai 
izmantošanai, nogādājami un apglabājami CSA poligonā 
“Daibe” Pārgaujas novada Stalbes pagastā.

8. Kocēnu novada teritorijā ir ierīkoti šādi atkritumu 
apsaimniekošanas infrastruktūras objekti:
8.1. atkritumu šķirošanas vai pārkraušanas stacijas un šķiroto 
atkritumu savākšanas laukumi:
• Bērzaines pagastā- EKO punkts laukumā pie veikala;
• Dikļu pagastā- EKO punkts centra laukumā pie autobusa 
   pieturas “Dikļi”;
• Kocēnu pagastā- EKO punkti:

- Autobusu pieturas galapunkts Kocēnos;
- Alejas 21, Kocēnos;
- Alejas iela 7, laukumā pie veikala “TOP”;
- Daudzdzīvokļu mājas laukumā pie SIA “Renesanse”;
- apdzīvota vieta Beites- pretim SIA “RD Būvnieks”;
- pie sporta zāles, Rubenē;
- pie veikala Rubenē;
- apdzīvota vieta Tožas, laukumā pie autobusu pieturas.

• Vaidavas pagastā  - EKO punkts centra laukumā;
                                - EKO punkts Skolas ielā 1.
• Zilaiskalna pagastā:    - EKO punkts Kultūras ielā 11;
                                      - EKO punkts Kultūras ielā 13/15;
                                      - EKO punkts Valmieras ielā 7.

9. Jaunas atkritumu šķirošanas vai pārkraušanas stacijas vai 
šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, kā arī videi kaitīgo 
preču savākšanas punktus un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu 
savākšanas punktus Kocēnu novada teritorijā drīkst izvietot 
tikai gadījumā, ja to izveidošanas nepieciešamība ir paredzēta 
Ziemeļvidzemes reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā.

II. Kocēnu novada pašvaldības kompetence atkritumu 
apsaimniekošanas organizēšanas jomā

10. Kocēnu novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, 
valsts un Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas 
plānu, kā arī Kocēnu novada domes saistošajiem noteikumiem.

11. Kocēnu novada pašvaldība:
11.1. publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību 
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, veicot iepirkuma procedūru vai 
piemērojot normatīvo aktu piemērošanas izņēmumus, un noslēdz 
ar to līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu 
un uzglabāšanu;
11.2. kontrolē pašvaldības izpildinstitūciju un atkritumu 
apsaimniekotāju darbību atkritumu apsaimniekošanas organizē-
šanas jomā;
11.3. nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Kocēnu novada teritorijā;
11.4. noskaidro atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu 
grupu viedokļus un nepieciešamības gadījumā uzaicina šo grupu 
pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus uz komiteju un domes 
sēdēm;
11.5. informē atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekotāju, 
ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu 
apsaimniekošanu, norādot līguma darbības termiņu, publicējot 
informāciju Kocēnu novada pašvaldības mājas lapā internetā 
www.kocenunovads.lv un informatīvajā izdevumā “Kocēnu 
novada vēstis”;
11.6. sadarbojoties ar Atkritumu apsaimniekotājiem, informē 
atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem. 

12. Kocēnu novada domes Administratīvā komisija savas 
kompetences ietvaros piemēro administratīvo atbildību par šo 
noteikumu pārkāpumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
paredzētajos gadījumos un apmērā.

III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

13. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:
13.1. iekļauties pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas sistēmā, savākt radītos sadzīves atkritumus un nogādāt 
tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaim-
niekotāja norādītajā vietā. 
13.2. iesaistīties dalītas atkritumu savākšanas pasākumos un 
veikt atkritumu dalīšanu šo noteikumu 7.punktā noteiktajās 
vietās, kur ir izvietotas tvertnes dalītiem atkritumiem – dalītās 
atkritumu savākšanas punktos vai nogādāt atkritumus uz 
atkritumu dalītās vākšanas laukumu. 

14. Atkritumu radītāji ar saviem ikmēneša maksājumiem vai 
pildot līgumā noteiktos maksājumus, sedz atkritumu apsaim-
niekošanas izdevumus.

15. Lielgabarīta, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi 
savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim 
nolūkam paredzētus konteinerus vai citus atkritumu savākšanas 
paņēmienus, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā 
veidā.

16. Būvniecības atkritumi novietojami teritorijā, kur notiek 
būvdarbi, vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai 
apsaimniekotāju un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā.

17. Atkritumu radītājs nešķirotos atkritumus ievieto tikai tajā 
atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma 
apkalpošanai.

18. Atkritumu radītājs – juridiska persona – tās darbības rezul-
tātā radušos atkritumus novieto atsevišķi no citiem daudz-
dzīvokļu mājas atkritumu radītājiem paredzētiem konteineriem
ja Atkritumu apsaimniekotājs juridiskajai personai nodrošina 
šādu pakalpojumu.

19. Nešķirotie atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs 
iesaiņojami atkritumu maisos un atkritumu maisi ir jāaizsien. 
Asie priekšmeti ir iesaiņojami, lai izvairītos no kaitējuma 
cilvēku veselībai, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un 
šķirošanas iekārtu bojājumiem.

20. Atkritumu radītājam, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem
par dabas resursu nodokļa piemērošanu atbrīvots no dabas
resursu nodokļa samaksas un kurš atbilst Ministru kabineta 
noteiktajiem kritērijiem, un ir noslēdzis līgumu ar komersantu, 

ko tas izvēlējies un kurš saņēmis atbilstošu atļauju, par savā 
komercdarbības veikšanas vietā radīto atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, 10 darba dienu laikā 
informē vietējo pašvaldību par atkritumu apsaimniekotāju, ar 
kuru noslēdzis līgumu, un par šā līguma darbības termiņu.

IV. Nekustamā īpašuma lietotāja, valdītāja, īpašnieka 
vai apsaimniekotāja pienākumi

21. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo 
personu pilnvarots apsaimniekotājs papildus šajos noteikumos 
norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju pienākumiem:
21.1. nodrošina atkritumu tvertņu izvietošanai nepieciešamos 
laukumus vai vietas atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī 
uztur tās kārtībā; 
21.2. nodrošina atkritumu apsaimniekotāja specializētā 
transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu savākšanas laukumiem vai 
vietām, novietojot atkritumu konteinerus piebraucamā ceļa vai 
ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu 
tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu tvertnes no 
īpašumu pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzek-
ļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un 
transportlīdzekļu kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu 
izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajā 
atrašanās vietā. 
21.3. pēc Kocēnu novada domes vai daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju apsaimniekotāju pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvo-
tāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī 
par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko 
darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;
21.4. slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu apsaimniekotāju, 
nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā 
radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:
21.4.1. individuālās dzīvojamās mājas – 1 reizi 2 mēnešos;
21.4.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – pēc vajadzības, bet 
ne retāk kā 1 reizi mēnesī;
21.4.3. juridiskas personas – ievērojot darbības specifiku pēc 
reālās nepieciešamības.
21.5. nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas šo noteikumu 
22.4.punktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku atkritumu 
izvešanu, lai pie atkritumu tvertnēm neveidojas atkritumu 
kaudzes;
21.6. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, 
tad informē par to Atkritumu apsaimniekotāju, šo noteikumu 
paredzētajā kārtībā, paredzot radītajam atkritumu daudzumam 
atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku;
21.7. ir atbildīgs par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu 
savākšanu, šķirošanu un nogādāšanu līdz atkritumu tvertnei, par 
kuras iztukšošanu tam ar attiecīgo Atkritumu apsaimniekotāju 
ir noslēgts līgums;
21.8. uztur sadzīves atkritumu tvertnes lietošanas kārtībā;
21.9. uztur tīrību atkritumu tvertņu laukumos;
21.10. nodrošina citu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra 
atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogā-
dāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu 
vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, par šo 
atkritumu savākšanu vienojoties atsevišķi. Ja noslēgtais līgums 
ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru šāda veida 
atkritumu izvešanu, persona atkritumus novieto to savākšanas 
vietā īsi pirms noteiktā savākšanas laika; 
21.11. iesaistās citu pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas 
pasākumu īstenošanā.

22. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiski noārdā-
mos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus 
cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.

23. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji papildus 
22.punktā minētajiem pienākumiem:
23.1. pēc saskaņošanas ar Kocēnu novada domi un atkritumu 
apsaimniekotāju, nodrošina daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem 
pieejamā vietā atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti 
sadzīves atkritumu savākšanai, uztur tajos kārtību, kā arī 
atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās nodrošina specializētajiem 
transportlīdzekļiem jebkurā laikā ērtu piekļuvi minētajām 
tvertnēm;
23.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji, garāžu 
un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības ir atbildīgas par līguma 
slēgšanu ar apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to 
apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem;
23.3. dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, 
kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs un dārza māju (vasarnīcu) 
īpašnieki, kas nav dārzkopības kooperatīvās sabiedrības biedri, 
savstarpēji vienojas par atkritumu savākšanu to iepriekš norādīto 
personu īpašumos radītajiem atkritumiem, ar noteikumu, ka 
maksājumus atkritumu apsaimniekotājam par atkritumu savāk-
šanu no iepriekš norādītajiem īpašumiem veic viena persona, 
ar kuru Atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par atkritumu 
izvešanu un pārējie īpašnieki norēķinās ar šo personu.

APSTIPRINĀTI
ar Kocēnu novada domes 
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Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
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24. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieki noslēdzot ar 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību par radīto 
atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās 
telpas) apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par atkritumu 
savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs apsaimniekotājs.

V. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

25. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas 
atļaujas saņemšanas ir jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimnie-
kotāju par atkritumu tvertņu izvietošanu pasākuma vietā un 
pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu no izvietotajām 
tvertnēm, kā arī jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 10 
stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.

26. Pirms pasākuma sākšanās publisko pasākumu organizētājam 
jānodrošina atkritumu savākšanas vietu izveide un to ekspluatā-
cija pasākuma laikā.

27. Ja pasākuma laikā iespējams nodrošināt dalītu atkritumu 
vākšanu, tad publiskā pasākuma organizētājam jānodrošina 
nepieciešamie apstākļi dalītai atkritumu vākšanai.

VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības

28. Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompetences 
ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Kocēnu novada 
administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu 
apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem 
un noslēgto līgumu starp Pašvaldību un Atkritumu apsaimnie-
kotāju, par konstatētajiem pārkāpumiem informējot pašvaldību 
un Valsts vides dienestu.

29. Atkritumu apsaimniekotāju pienākumi ir:
29.1. veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas 
aprēķināšanu un aktualizēt to ne biežāk kā 2 reizes kalendārā 
gada laikā. Iesniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksas aprēķinu projektu Kocēnu novada pašvaldībai;
29.2. pēc Kocēnu novada pašvaldības pieprasījuma iesniegt
izvērstu sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkrau-
šanas, uzglabāšanas, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas 
un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanas izmaksu 
aprēķinu tādā detalizācijas pakāpē, kāds izteikts pieprasījumā;
29.3. slēgt līgumus ar pakalpojumu saņēmējiem par atkritumu 
savākšanu un izvešanu, piemērojot Kocēnu novada pašvaldības 
apstiprināto maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
apmēru;
29.4. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par 
publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu, 
ja publiskā pasākuma organizētājam nav parādu pret atkritumu 
apsaimniekotāju;
29.5. nodrošināt regulāru iedzīvotāju, iestāžu un komersantu 
radīto sadzīves atkritumu (ieskaitot dalīti vāktos atkritumus) 
savākšanu;
29.6. nepieciešamības gadījumā saskaņot ar Kocēnu novada domi 
atkritumu tvertņu dizainu;
29.7. nodrošināt sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu un 
sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem;
29.8. iespēju robežās un vadoties pēc normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām un noslēgtā līguma starp Pašvaldību un 
Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu;
29.9. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus CSA 
poligonā “Daibe” Pārgaujas novada Stalbes pagastā ar šim 
nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;
29.10. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju administratīvajiem
pārkāpumiem;
29.11. nodrošināt pašvaldību ar pašvaldības pieprasīto informā-
ciju atkritumu apsaimniekošanas rezultatīvo rādītāju aprēķinam.

VII. Aizliegumi iedzīvotājiem un juridiskajām personām, 
kas darbojas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā

30. Kocēnu novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām, 
kas darbojas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, ir 
aizliegts:
30.1. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana (arī 
pie atkritumu tvertnēm, nesaskaņojot ar apsaimniekotāju) vai 
apglabāšana nav atļauta;
30.2. ierīkot izgāztuves, vai aprakt atkritumus pagalmos, pie-
gružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes, iznest no sētām un 
novietot uz braucamo ielu (ceļu) klātnes un malās visāda veida 
organiskos atkritumus (lapas, zāli, zarus utt.);
30.3. ar atkritumiem piesārņot mežus;
30.4. dedzināt atkritumus, tai skaitā tvertnēs un urnās;
30.5. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām 
(izņemot nomaļas ielas, kur tvertnes netraucē satiksmi vai gājēju 
plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);
30.6. ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs degošus, viegli 
uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, 
infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, 
būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas 
atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus un citus 
bīstamos atkritumus;
30.7. ievietot atkritumus tvertnēs, kas ir nodotas lietošanā citiem 
Pakalpojumu saņēmējiem;
30.8. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves 
atkritumu tvertnēs. Par šādu tvertņu iztukšošanu var tikt noteikta 
paaugstināta samaksa;
30.9. jebkādā veidā bojāt atkritumu tvertnes;
30.10. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti vākto atkritumu 
tvertnēs;

30.11. veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir 
pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu.

31. Par šo saistošo noteikumu vai citu atkritumu apsaimnieko-
šanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas 
ir saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā noteiktajā kārtībā.

VIII. Prasības sadzīves atkritumu 
dalītai vākšanai un šķirošanai

32. Kocēnu novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja 
iesaistīties dalītās sadzīves atkritumu vākšanas sistēmā, šim 
nolūkam paredzētos dalīto atkritumu savākšanas laukumos vai 
punktos, vai arī iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās 
akcijās. 

33. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastmasa, 
u.c.) tiek savākti sašķiroti, ja Atkritumu apsaimniekotājs 
nodrošina attiecīgā pakalpojuma pieejamību. Šķirošana veicama 
atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem noteicis 
apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc speciālās 
papīram paredzētās tvertnēs, jābūt tīram, stikla un plastmasas 
iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām

34. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi informē atkritumu 
radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna 
šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu 
krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot informāciju savā mājas 
lapā.

35. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji nodrošina šķiroto 
atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.

36. Ja Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina attiecīgā pakal-
pojuma pieejamību, atkritumu radītājiem, kas nodarbojas ar 
lauksaimnieciskās (pārtikas) produkcijas ražošanu vai apstrādi, 
pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu, ir pienākums dalīti vākt bioloģiski noārdāmos 
atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā un 
noslēgt līgumu ar apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, 
ievērojot apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo 
atkritumu apsaimniekošanu. 

IX. Prasības sadzīves atkritumu nešķirotai 
vākšanai un pārvadāšanai

37. Atkritumu tvertņu izvietojumu nosaka zemes īpašnieks, 
bet sabiedrisko tvertņu laukumu vietas izvietošanu nodrošina 
Kocēnu novada pašvaldība, izvietojumu saskaņojot ar atkritumu 
apsaimniekotāju.

38. Atkritumu tvertņu uzstādīšanu parkos, skvēros, autobusu 
pieturās, u.c. publiskās vietās nodrošina pašvaldība.

39. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu ēkām izveidots speciāli 
ierīkots (betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums atkritumu tvertņu 
novietošanai, tad atkritumu tvertnes novietojamas šajā laukumā.

X. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanai

40. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs: 
40.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;
40.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu 
cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;
40.3. nogādā bīstamos atkritumus šo noteikumu 7.punktā 
minētajās speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas 
vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu 
ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir 
saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;
40.4. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

XI. Atkritumu apsaimniekošanas 
maksas noteikšanas kārtība

41. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka 
Kocēnu novada pašvaldība ar savu lēmumu, pamatojoties uz 
Atkritumu apsaimniekošanas likumu un šajos noteikumos 
noteikto kārtību.

42. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
42.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas 
un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši 
līgumam, ko noslēgusi Kocēnu novada pašvaldība un Atkritumu 
apsaimniekotājs;
42.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs 
par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Daibe”, 
attiecinot to uz vienu kubikmetru sadzīves atkritumu, piemērojot 
koeficientu 0,2;
42.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu 
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā attiecinot to uz vienu 
kubikmetru sadzīves atkritumu, piemērojot koeficientu 0,2.
42.4. Kocēnu novada pašvaldība 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 
šo noteikumu 30.punktā minētā atkritumu apsaimniekošanas 
maksas projekta saņemšanas lemj par atkritumu apsaimnieko-
šanas maksas noteikšanu un lēmumu 10 (desmit) dienu 
laikā pēc tā pieņemšanas, publicē savā mājas lapā internetā 
www.kocenunovads.lv un informatīvajā izdevumā “Kocēnu 
novada vēstis”.

43. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas 
spēkā trīsdesmitajā dienā pēc šo noteikumu 42.4.punktā minētā 
lēmuma publicēšanas Kocēnu novada domes mājas lapā internetā 
www.kocenunovads.lv.

Noslēguma jautājumi

44. Noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 01.septembri.

Domes priekšsēdētājs    Jānis Olmanis

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Kocēnu novada domes saistošie noteikumi “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 
Kocēnu novadā” izstrādāti, jo iepriekšējie saistošie noteikumi regulēja sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu katra pagasta teritorijā. Līdz ar to nepieciešams izdot jaunus noteikumus, 
kuri regulē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visā Kocēnu novada pašvaldības teritorijā, 
ievērojot jaunā Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības.

1.2. Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punkts nosaka, ka pašvaldība 
organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un gādā par atkritumu savākšanas un izvešanas 
kontroli. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, 
ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā 
administratīvajā teritorijā.

1.3. Saistošo noteikumu mērķis ir samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā, ieviest 
šķirotu otrreiz izmantojamu un pārstrādājamu atkritumu savākšanas sistēmu, samazinot 
atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu, uzlabojot atkritumu apsaimniekošanu, 
novērst un samazināt vides piesārņojumu, uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu 
vidi.

2. Īss projekta izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi regulēs sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kocēnu novada 
pašvaldībā, noteiks prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un 
uzglabāšanai, kā arī noteikts atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto personu tiesības un 
pienākumus.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

3.1. Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

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

4.1. Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 5.1. Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
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• 30. jūnijā Kocēnu pagastā pie mājas aploka atrasti trīs 
beigti sivēni, kurus, iespējams, nokodis klaiņojošs suns.
• 1. jūlijā Kocēnu pagastā dega pamesta ferma apmēram 
500 m2 platībā. 
• 1. jūlijā Kocēnu pagastā automašīnu Mazda 0,6 promiļu 
alkohola reibumā vadīja 1966. gadā dzimusi sieviete.
• 1. jūlijā Vaidavas pagastā 1975. gadā dzimuša vīrieša 
vadītā automašīna BMW sadūrās ar meža dzīvnieku – 
stirnu. Tika bojāts transportlīdzeklis.
• 4. jūlijā Vaidavas pagastā 1957. gadā dzimis vīrietis 
vadīja velosipēdu 1,64 promiļu alkohola reibumā.
• 5. jūlijā Kocēnu pagastā Vidzemes reģiona pārvaldes 
darbinieki sadarbībā ar Valsts Meža dienesta darbiniekiem 
aizturēja 1950. gadā dzimušu Kocēnu novada iedzīvotāju 
ar nereģistrētu medību ieroci (bisi) un patronām.
• 11. jūlijā Kocēnu pagastā 1958. gadā dzimis vīrietis 
vadīja velosipēdu 1,59 promiļu alkohola reibumā.
• 13. jūlijā saņemta informācija no 1961. gadā dzimuša 
Kocēnu pagasta iedzīvotāja par to, ka laika posmā no 8. - 9.
jūlijam no neaizslēgta dzīvokļa nozagts TV digitālais 
dekoderis “TV star T6SDCX”. Nodarīts materiālais zaudē-
jums, uzsākts kriminālprocess.
• 13. jūlijā Dikļu pagastā 1989. gadā dzimušas sievietes 
dzīvesvietā apskates laikā tika konstatēta nelikumīga 
64 cigarešu paciņu “Bayron” bez LR akcīzes markām 
glabāšana. Uzsākta administratīvā lietvedība.
• 13. jūlijā Vaidavas pagastā 1952. gadā dzimuša vīrieša 
dzīvesvietā apskates laikā tika konstatēti 105,5 litri neser-
tificēta alkohola. Uzsākta administratīvā lietvedība.
• 14. jūlijā Kocēnu pagastā 1957. gadā dzimis vīrietis vadīja 
velosipēdu 2,82 promiļu alkohola reibumā. Noformēts 
administratīvais protokols.
• 18. jūlijā Kocēnu novada Kocēnu pagastā konstatēts, ka 
nelikumīgi nocirsti 29 augoši koki. Nodarīts materiālais 
zaudējums 16000 latu vērtībā. Uzsākts kriminālprocess.
• 20. jūlijā Kocēnu pagastā 1946. gadā dzimis vīrietis vadīja 
velosipēdu 1,80 promiļu alkohola reibumā. Noformēts 
administratīvais protokols.
• 21.jūlijā Dikļu pagastā 1962. gadā dzimušas sievietes 
dzīvesvietā tika konstatēts, ka tiek uzglabātas cigaretes 
“KISS” (80 gab.) bez LR akcīzes markām. Noformēts 
administratīvais protokols.
• 24. jūlijā Dikļu pagastā 1978. gadā dzimis vīrietis 
vadīja automašīnu Honda 1,94 promiļu alkohola reibumā. 
Noformēts administratīvais protokols.

Vidzemes reģiona policijas pārvalde informē
• 24. jūlijā plkst. 8.40 Kocēnu pagasta Kocēnos 1955. gadā 
dzimis vīrietis vadīja automašīnu 1,16 promiļu alkohola 
reibumā. Noformēts administratīvais protokols.
• 26. jūlijā Vaidavas pagastā kopīgas alkohola lietošanas 
laikā no dzīvokļa tika nozagts 1993. gadā dzimušam jau-
nietim piederošs mobilais tālrunis Nokia 5800. Materiālais 
zaudējums 50 latu apmērā, uzsākts kriminālprocess.
• 26. jūlijā Kocēnu pagastā no mājas pagalma nozagts bērnu 
velosipēds “Panther”. Nodarīts materiālais zaudējums 100 
latu vērtībā. Uzsākta pārbaude.
• 28. jūlijā Dikļu pagastā 1950. gadā dzimušas sievietes 
dzīvesvietā apskates laikā konstatēti 5,7 litri nesertificēta 
alkohola. Uzsākta administratīvā lietvedība.
• 31. jūlijā Kocēnos 1983. gadā dzimis vīrietis vadīja auto-
mašīnu VW Golf 1,6 promiļu alkohola reibumā un bez 
autovadītāja apliecības. Noformēts administratīvais protokols.
• 2. augustā Kocēnu pagastā, iekāpjot pa atvērtu logu, iekļūts 
dzīvoklī, no kura 1955. gadā dzimušam vīrietim nozagti 
100 lati un zeķes. Materiālo zaudējumu apmērs – Ls 109, 
uzsākts kriminālprocess.
• 2. augustā saņemta informācija no ārstniecības iestādes 
par to, ka Bērzaines pagastā pie nenoskaidrotiem apstākļiem 
1974. gadā dzimusi sieviete guvusi miesas bojājumus. 
Uzsākts kriminālprocess, lietas apstākļi tiek noskaidroti.
• 6. augustā saņemta informācija, ka laika posmā no 30. 
jūnija – 6. augustam caur atvērtu logu iekļūts Zilākalna 
pagasta Kultūras ielas telpās, no kurienes nozagti 17 čuguna 
radiatori. Materiālo zaudējumu apmērs tiek precizēts, 
uzsākts kriminālprocess.
• 6. augustā saņemta informācija par to, ka no 4. - 6. augustam 
Zilākalna pagastā, mājas pagalmā sabojāts tur novietotā 
traktora motors. Cietušajam, 1984. gadā dzimušajam vīrietim, 
nodarīts materiālais zaudējums 300 latu apmērā, uzsākts 
kriminālprocess.
• 7. augustā Kocēnu pagastā 1979. gadā dzimis vīrietis 
vadīja automašīnu Scania ar piekabi un sadūrās ar pēkšņi uz 
galvenā ceļa izbraukušu velosipēdu, kuru vadīja 1971. gadā 
dzimusi sieviete. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta 
velosipēda vadītāja, kura ar miesas bojājumiem ievietota 
slimnīcā. Noformēts ceļu satiksmes negadījuma protokols.

Vidzemes reģiona policijas pārvaldes priekšnieka palīgs
Ilze Ungure

Atgādinājums zemju īpašniekiem
Ja zemi nav iespējams apstrādāt pašu spēkiem, vajadzētu 

atrast nomnieku. Šādā gadījumā ieguvums būtu abām 
pusēm – īpašniekam nenāktos maksāt dubulto nodokli, bet 
nomnieks varētu izmantot zemi ražošanai, pieteikt platību 
maksājumiem un saņemt atbalstu. 

Gadījumos, kad zeme jau ir sākusi apmežoties un nav 
plānots turpmāk nodarboties ar lauksaimniecību, pastāv 
iespēja transformēt (pārveidot) to no lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes uz meža zemi. Lai mežaudzi uzskatītu 
par ieaudzētu, tai jāatbilst noteiktiem kritērijiem, par 
kuriem sīkāk var uzzināt mežniecībās. Ja apmežot paredzēts 
meliorētu zemi, procedūra ir mazliet garāka. Valsts SIA 
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes 
nodaļas Valmieras sektora vadītāja Ludmila Bembere var 
paskaidrot, kā mainīt zemes izmantošanas kategoriju no 
“lauksaimniecībā izmantojamā zeme” uz “meža” zemi melio-
rētajās zemēs. Apmeklētāji tiek pieņemti Kocēnu novada 
Bērzaines pagasta “Pīlādžos” otrdienās un ceturtdienās 
no plkst. 8.30 – 12.00 un no plkst. 12.30 – 17.00, tālrunis 
26634699.

Ja 2011. gada nogalē, saņemot nodokļa maksāšanas 
paziņojumu ar aprēķināto papildlikmi par neapstrādātu 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, konstatēsiet, ka aprēķins 
veikts kļūdaini – zeme faktiski ir kopta vismaz 30% no 
visas platības, Jums jāgriežas Kocēnu novada domē ar 
iesniegumu. Pēc pašvaldības pieprasījuma Lauku atbalsta 
dienests atkārtoti izvērtēs pašvaldībai sniegto informāciju un, 
ja nepieciešams, vēlreiz apsekos iesniegumā minētās zemes 
vienības. Ja, nosakot neapstrādātās platības, būs pieļauta 
kļūda, pašvaldība izsniegs nodokļa maksātājam precizētu 
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

Kocēnu novada domes speciāliste nekustamo īpašumu 
un nodokļu jautājumos Gunta Liepiņa

Kocēnu novada lauku konsultante Zanda Bērziņa

Lauku atbalsta dienests atgādina zemju īpašniekiem, ka 
līdz kārtējā gada 1. septembrim jāveic īpašumā esošo zemju 
apstrādāšana un sakopšana (appļaušana). Ievērojot Ministru 
kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumus Nr. 635 “Kārtība, 
kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”, 
Lauku atbalsta dienests apsekos lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes platības un līdz š.g. 1. novembrim sniegs 
informāciju Kocēnu novada domei par neapstrādātajām 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībām nodokļa 
papildlikmes (1,5%) aprēķināšanai.

Lai izvairītos no situācijas, kad jāmaksā paaugstināts 
nekustamā īpašuma nodoklis (3%), aicinām zemju īpaš-
niekus laicīgi pārdomāt to, kā tiek izmantota zeme. Likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” (3. panta 8. daļa) izpratnē 
neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir visa 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība zemes vienībā, 
ja vairāk nekā 70% no lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes platības attiecīgajā zemes vienībā līdz kārtējā gada 
1. septembrim netiek izmantoti lauksaimniecības produktu 
ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, 
dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, 
vai minētā zemes platība netiek uzturēta labā lauksaimnie-
cības un vides stāvoklī. (Ministru kabinets nosaka pazīmes, 
pēc kurām atzīstams, ka zeme netiek uzturēta labā lauk-
saimniecības un vides stāvoklī.) Zeme netiks uzskatīta par 
uzturētu labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, ja līdz šā 
gada 1. septembrim zemes gabalā zāle vismaz vienu reizi 
nebūs nopļauta, novākta vai sasmalcināta un izkliedēta. 
Tātad, lai Lauku atbalsta dienests zemes gabalu neuzskatītu 
par neapstrādātu, vismaz 30% no visas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platības konkrētajā zemes gabalā 
jāatbilst kādam no iepriekšminētajiem kritērijiem.

Atjaunos 
Dikļu kapliču

Kocēnu novada domē saņemts Ziemeļvid-
zemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 
apstiprinājums par Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma 
piešķiršanu Kocēnu novada domes Vidzemes 
lauku partnerībā “Brasla” iesniegtajam projekta 
pieteikumam “Dikļu sakrālā kultūras mantojuma 
atjaunotne”.

Nepieciešamība rast risinājumu Dikļu kapličas 
renovācijai ir gadiem sena un, apvienojoties 
novadā, tā kļuvusi arvien izteiktāka. Projekta 
“Dikļu sakrālā kultūras mantojuma atjaunotne” 
nozīmīgumu pamato ēkas vēsturiskais un 
arhitektoniskais statuss – Dikļu kapsētas kapliča 
uzskatāma par savdabīgu sakrālās mākslas un 
arhitektūras mantojumu, kas kopumā atspoguļo 
šāda veida būvju lokālo savdabību un vēsturiskās 
būvniecības tradīcijas. Dikļu kapsētas kapliča 
būvēta ap 1854. gadu, par materiālu izmantojot 
tradicionālo laukakmeni. Dekoratīvajām logu 
un durvju ailēm izmantots sarkanais ķieģelis. 
Savdabīgi risināts slēģu noslēgšanas mehānisms. 
Telpas kopējā platība ir 48 m2. Kapličas grīdu 
klāj klons. Sākotnēji kapličas jumts segts ar māla 
kārniņiem. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos 
jumta segums nomainīts ar šīfera loksnēm.

Dikļu kapličas ēkas apraksts iekļauts mākslas 
vēsturnieka J. Kalnača sagatavotajā izdevumā 
“Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums 
Valmieras rajonā” /2010/. Atšķirībā no līdzīgiem 
izdevumiem, J. Kalnačs savā grāmatā atspoguļo 
pētījumu par apbedīšanas tradīcijām Latvijā, 
uzsverot šī sakrālā mantojuma kā sava laika 
vēstures liecības saglabāšanas nozīmi nākamajām 
paaudzēm. Dikļu kapličas praktiskā nozīme ir 
pilnībā saglabājusies līdz mūsdienām. Ēka cauri
gadsimtiem turpina kalpot tiešajam tās izmanto-
jamības mērķim. 

Projekta kopējais finansējums ir 10 310,96 
lati, no kuriem 90% ir ELFLA finansējums un 
10% – Kocēnu novada domes līdzfinansējums. 
Kapličas renovācijas darbus uz līguma pamata 
veiks SIA “SCO centrs” saskaņā ar interjera 
dizaineres Ineses Andersones sagatavotajām 
dizaina skicēm. 

Iesniedzot projektu pieteikumus ELFLA prog-
rammas pasākumā “Lauku ekonomikas dažādo-
šana un dzīves kvalitātes uzlabošana” jeb 
LEADER pasākumā, jāizprot, ka Kocēnu novads 
ir pārstāvēts divās partnerībās. Dikļu, Vaidavas 
un Zilākalna pagasti šajos konkursos var pieda-
līties tikai tad, kad projektu konkursu izsludina 
Vietējā lauku partnerība “Brasla”, savukārt Bēr-
zaines un Kocēnu pagastu teritoriju projektu 
pieteikumi iesniedzami partnerības “No Salacas 
līdz Rūjai” izsludinātajos konkursos. Tādēļ no-
vadā, balstoties uz iedzīvotāju izteiktām vēlmēm 
un anketēšanas rezultātiem, tiek apkopotas nepie-
ciešamības novada attīstībai un tās sarindotas 
prioritārā secībā, attiecīgi tām piemeklējot iespējas 
piesaistīt ES finansējumu, tādā veidā atvieglojot 
Kocēnu novada domes budžetu un veicot nozī-
mīgus pasākumus iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanai un novada vides sakārtošanai.

Attīstības nodaļā tiek apkopotas projektu 
pieteikumu idejas rudenī plānotajam LEADER 
projektu konkursam partnerībā “No Salacas 
līdz Rūjai”, kuram iespējams pieteikt projektu 
pieteikumus, kas īstenojami Bērzaines un Kocēnu 
pagastu teritorijās.

Kocēnu novada domes 
attīstības nodaļas vadītāja

Evija Nagle
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• 30. jūnijā Kocēnu pagastā pie mājas aploka atrasti trīs 
beigti sivēni, kurus, iespējams, nokodis klaiņojošs suns.
• 1. jūlijā Kocēnu pagastā dega pamesta ferma apmēram 
500 m2 platībā. 
• 1. jūlijā Kocēnu pagastā automašīnu Mazda 0,6 promiļu 
alkohola reibumā vadīja 1966. gadā dzimusi sieviete.
• 1. jūlijā Vaidavas pagastā 1975. gadā dzimuša vīrieša 
vadītā automašīna BMW sadūrās ar meža dzīvnieku – 
stirnu. Tika bojāts transportlīdzeklis.
• 4. jūlijā Vaidavas pagastā 1957. gadā dzimis vīrietis 
vadīja velosipēdu 1,64 promiļu alkohola reibumā.
• 5. jūlijā Kocēnu pagastā Vidzemes reģiona pārvaldes 
darbinieki sadarbībā ar Valsts Meža dienesta darbiniekiem 
aizturēja 1950. gadā dzimušu Kocēnu novada iedzīvotāju 
ar nereģistrētu medību ieroci (bisi) un patronām.
• 11. jūlijā Kocēnu pagastā 1958. gadā dzimis vīrietis 
vadīja velosipēdu 1,59 promiļu alkohola reibumā.
• 13. jūlijā saņemta informācija no 1961. gadā dzimuša 
Kocēnu pagasta iedzīvotāja par to, ka laika posmā no 8. - 9.
jūlijam no neaizslēgta dzīvokļa nozagts TV digitālais 
dekoderis “TV star T6SDCX”. Nodarīts materiālais zaudē-
jums, uzsākts kriminālprocess.
• 13. jūlijā Dikļu pagastā 1989. gadā dzimušas sievietes 
dzīvesvietā apskates laikā tika konstatēta nelikumīga 
64 cigarešu paciņu “Bayron” bez LR akcīzes markām 
glabāšana. Uzsākta administratīvā lietvedība.
• 13. jūlijā Vaidavas pagastā 1952. gadā dzimuša vīrieša 
dzīvesvietā apskates laikā tika konstatēti 105,5 litri neser-
tificēta alkohola. Uzsākta administratīvā lietvedība.
• 14. jūlijā Kocēnu pagastā 1957. gadā dzimis vīrietis vadīja 
velosipēdu 2,82 promiļu alkohola reibumā. Noformēts 
administratīvais protokols.
• 18. jūlijā Kocēnu novada Kocēnu pagastā konstatēts, ka 
nelikumīgi nocirsti 29 augoši koki. Nodarīts materiālais 
zaudējums 16000 latu vērtībā. Uzsākts kriminālprocess.
• 20. jūlijā Kocēnu pagastā 1946. gadā dzimis vīrietis vadīja 
velosipēdu 1,80 promiļu alkohola reibumā. Noformēts 
administratīvais protokols.
• 21.jūlijā Dikļu pagastā 1962. gadā dzimušas sievietes 
dzīvesvietā tika konstatēts, ka tiek uzglabātas cigaretes 
“KISS” (80 gab.) bez LR akcīzes markām. Noformēts 
administratīvais protokols.
• 24. jūlijā Dikļu pagastā 1978. gadā dzimis vīrietis 
vadīja automašīnu Honda 1,94 promiļu alkohola reibumā. 
Noformēts administratīvais protokols.

Vidzemes reģiona policijas pārvalde informē
• 24. jūlijā plkst. 8.40 Kocēnu pagasta Kocēnos 1955. gadā 
dzimis vīrietis vadīja automašīnu 1,16 promiļu alkohola 
reibumā. Noformēts administratīvais protokols.
• 26. jūlijā Vaidavas pagastā kopīgas alkohola lietošanas 
laikā no dzīvokļa tika nozagts 1993. gadā dzimušam jau-
nietim piederošs mobilais tālrunis Nokia 5800. Materiālais 
zaudējums 50 latu apmērā, uzsākts kriminālprocess.
• 26. jūlijā Kocēnu pagastā no mājas pagalma nozagts bērnu 
velosipēds “Panther”. Nodarīts materiālais zaudējums 100 
latu vērtībā. Uzsākta pārbaude.
• 28. jūlijā Dikļu pagastā 1950. gadā dzimušas sievietes 
dzīvesvietā apskates laikā konstatēti 5,7 litri nesertificēta 
alkohola. Uzsākta administratīvā lietvedība.
• 31. jūlijā Kocēnos 1983. gadā dzimis vīrietis vadīja auto-
mašīnu VW Golf 1,6 promiļu alkohola reibumā un bez 
autovadītāja apliecības. Noformēts administratīvais protokols.
• 2. augustā Kocēnu pagastā, iekāpjot pa atvērtu logu, iekļūts 
dzīvoklī, no kura 1955. gadā dzimušam vīrietim nozagti 
100 lati un zeķes. Materiālo zaudējumu apmērs – Ls 109, 
uzsākts kriminālprocess.
• 2. augustā saņemta informācija no ārstniecības iestādes 
par to, ka Bērzaines pagastā nenoskaidrotos apstākļos 
1974. gadā dzimusi sieviete guvusi miesas bojājumus. 
Uzsākts kriminālprocess, lietas apstākļi tiek noskaidroti.
• 6. augustā saņemta informācija, ka laika posmā no 30. 
jūnija – 6. augustam caur atvērtu logu iekļūts Zilākalna 
pagasta Kultūras ielas telpās, no kurienes nozagti 17 čuguna 
radiatori. Materiālo zaudējumu apmērs tiek precizēts, 
uzsākts kriminālprocess.
• 6. augustā saņemta informācija par to, ka no 4. - 6. augustam 
Zilākalna pagastā, mājas pagalmā sabojāts tur novietotā 
traktora motors. Cietušajam, 1984. gadā dzimušajam vīrietim, 
nodarīts materiālais zaudējums 300 latu apmērā, uzsākts 
kriminālprocess.
• 7. augustā Kocēnu pagastā 1979. gadā dzimis vīrietis 
vadīja automašīnu Scania ar piekabi un sadūrās ar pēkšņi uz 
galvenā ceļa izbraukušu velosipēdu, kuru vadīja 1971. gadā 
dzimusi sieviete. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta 
velosipēda vadītāja, kura ar miesas bojājumiem ievietota 
slimnīcā. Noformēts ceļu satiksmes negadījuma protokols.

Vidzemes reģiona policijas pārvaldes priekšnieka palīgs
Ilze Ungure

Atgādinājums zemju īpašniekiem
Ja zemi nav iespējams apstrādāt pašu spēkiem, vajadzētu 

atrast nomnieku. Šādā gadījumā ieguvums būtu abām 
pusēm – īpašniekam nenāktos maksāt dubulto nodokli, bet 
nomnieks varētu izmantot zemi ražošanai, pieteikt platību 
maksājumiem un saņemt atbalstu. 

Gadījumos, kad zeme jau ir sākusi apmežoties un nav 
plānots turpmāk nodarboties ar lauksaimniecību, pastāv 
iespēja transformēt (pārveidot) to no lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes uz meža zemi. Lai mežaudzi uzskatītu 
par ieaudzētu, tai jāatbilst noteiktiem kritērijiem, par 
kuriem sīkāk var uzzināt mežniecībās. Ja apmežot paredzēts 
meliorētu zemi, procedūra ir mazliet garāka. Valsts SIA 
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes 
nodaļas Valmieras sektora vadītāja Ludmila Bembere var 
paskaidrot, kā mainīt zemes izmantošanas kategoriju no 
“lauksaimniecībā izmantojamā zeme” uz “meža” zemi melio-
rētajās zemēs. Apmeklētāji tiek pieņemti Kocēnu novada 
Bērzaines pagasta “Pīlādžos” otrdienās un ceturtdienās 
no plkst. 8.30 – 12.00 un no plkst. 12.30 – 17.00, tālrunis 
26634699.

Ja 2011. gada nogalē, saņemot nodokļa maksāšanas 
paziņojumu ar aprēķināto papildlikmi par neapstrādātu 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, konstatēsiet, ka aprēķins 
veikts kļūdaini – zeme faktiski ir kopta vismaz 30% no 
visas platības, Jums jāgriežas Kocēnu novada domē ar 
iesniegumu. Pēc pašvaldības pieprasījuma Lauku atbalsta 
dienests atkārtoti izvērtēs pašvaldībai sniegto informāciju un, 
ja nepieciešams, vēlreiz apsekos iesniegumā minētās zemes 
vienības. Ja, nosakot neapstrādātās platības, būs pieļauta 
kļūda, pašvaldība izsniegs nodokļa maksātājam precizētu 
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

Kocēnu novada domes speciāliste nekustamo īpašumu 
un nodokļu jautājumos Gunta Liepiņa

Kocēnu novada lauku konsultante Zanda Bērziņa

Lauku atbalsta dienests atgādina zemju īpašniekiem, ka 
līdz kārtējā gada 1. septembrim jāveic īpašumā esošo zemju 
apstrādāšana un sakopšana (appļaušana). Ievērojot Ministru 
kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumus Nr. 635 “Kārtība, 
kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”, 
Lauku atbalsta dienests apsekos lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes platības un līdz š.g. 1. novembrim sniegs 
informāciju Kocēnu novada domei par neapstrādātajām 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībām nodokļa 
papildlikmes (1,5%) aprēķināšanai.

Lai izvairītos no situācijas, kad jāmaksā paaugstināts 
nekustamā īpašuma nodoklis (3%), aicinām zemju īpaš-
niekus laicīgi pārdomāt to, kā tiek izmantota zeme. Likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” (3. panta 8. daļa) izpratnē 
neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir visa 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība zemes vienībā, 
ja vairāk nekā 70% no lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes platības attiecīgajā zemes vienībā līdz kārtējā gada 
1. septembrim netiek izmantoti lauksaimniecības produktu 
ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, 
dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, 
vai minētā zemes platība netiek uzturēta labā lauksaimnie-
cības un vides stāvoklī. (Ministru kabinets nosaka pazīmes, 
pēc kurām atzīstams, ka zeme netiek uzturēta labā lauk-
saimniecības un vides stāvoklī.) Zeme netiks uzskatīta par 
uzturētu labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, ja līdz šā 
gada 1. septembrim zemes gabalā zāle vismaz vienu reizi 
nebūs nopļauta, novākta vai sasmalcināta un izkliedēta. 
Tātad, lai Lauku atbalsta dienests zemes gabalu neuzskatītu 
par neapstrādātu, vismaz 30% no visas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platības konkrētajā zemes gabalā 
jāatbilst kādam no iepriekšminētajiem kritērijiem.

Atjaunos 
Dikļu kapliču

Kocēnu novada domē saņemts Ziemeļvid-
zemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 
apstiprinājums par Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma 
piešķiršanu Kocēnu novada domes Vidzemes 
lauku partnerībā “Brasla” iesniegtajam projekta 
pieteikumam “Dikļu sakrālā kultūras mantojuma 
atjaunotne”.

Nepieciešamība rast risinājumu Dikļu kapličas 
renovācijai ir gadiem sena un, apvienojoties 
novadā, tā kļuvusi arvien izteiktāka. Projekta 
“Dikļu sakrālā kultūras mantojuma atjaunotne” 
nozīmīgumu pamato ēkas vēsturiskais un 
arhitektoniskais statuss – Dikļu kapsētas kapliča 
uzskatāma par savdabīgu sakrālās mākslas un 
arhitektūras mantojumu, kas kopumā atspoguļo 
šāda veida būvju lokālo savdabību un vēsturiskās 
būvniecības tradīcijas. Dikļu kapsētas kapliča 
būvēta ap 1854. gadu, par materiālu izmantojot 
tradicionālo laukakmeni. Dekoratīvajām logu 
un durvju ailēm izmantots sarkanais ķieģelis. 
Savdabīgi risināts slēģu noslēgšanas mehānisms. 
Telpas kopējā platība ir 48 m2. Kapličas grīdu 
klāj klons. Sākotnēji kapličas jumts segts ar māla 
kārniņiem. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos 
jumta segums nomainīts ar šīfera loksnēm.

Dikļu kapličas ēkas apraksts iekļauts mākslas 
vēsturnieka J. Kalnača sagatavotajā izdevumā 
“Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums 
Valmieras rajonā” /2010/. Atšķirībā no līdzīgiem 
izdevumiem, J. Kalnačs savā grāmatā atspoguļo 
pētījumu par apbedīšanas tradīcijām Latvijā, 
uzsverot šī sakrālā mantojuma kā sava laika 
vēstures liecības saglabāšanas nozīmi nākamajām 
paaudzēm. Dikļu kapličas praktiskā nozīme ir 
pilnībā saglabājusies līdz mūsdienām. Ēka cauri
gadsimtiem turpina kalpot tiešajam tās izmanto-
jamības mērķim. 

Projekta kopējais finansējums ir 10 310,96 
lati, no kuriem 90% ir ELFLA finansējums un 
10% – Kocēnu novada domes līdzfinansējums. 
Kapličas renovācijas darbus uz līguma pamata 
veiks SIA “SCO centrs” saskaņā ar interjera 
dizaineres Ineses Andersones sagatavotajām 
dizaina skicēm. 

Iesniedzot projektu pieteikumus ELFLA prog-
rammas pasākumā “Lauku ekonomikas dažādo-
šana un dzīves kvalitātes uzlabošana” jeb 
LEADER pasākumā, jāizprot, ka Kocēnu novads 
ir pārstāvēts divās partnerībās. Dikļu, Vaidavas 
un Zilākalna pagasti šajos konkursos var pieda-
līties tikai tad, kad projektu konkursu izsludina 
Vietējā lauku partnerība “Brasla”, savukārt Bēr-
zaines un Kocēnu pagastu teritoriju projektu 
pieteikumi iesniedzami partnerības “No Salacas 
līdz Rūjai” izsludinātajos konkursos. Tādēļ no-
vadā, balstoties uz iedzīvotāju izteiktām vēlmēm 
un anketēšanas rezultātiem, tiek apkopotas nepie-
ciešamības novada attīstībai un tās sarindotas 
prioritārā secībā, attiecīgi tām piemeklējot iespējas 
piesaistīt ES finansējumu, tādā veidā atvieglojot 
Kocēnu novada domes budžetu un veicot nozī-
mīgus pasākumus iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanai un novada vides sakārtošanai.

Attīstības nodaļā tiek apkopotas projektu 
pieteikumu idejas rudenī plānotajam LEADER 
projektu konkursam partnerībā “No Salacas 
līdz Rūjai”, kuram iespējams pieteikt projektu 
pieteikumus, kas īstenojami Bērzaines un Kocēnu 
pagastu teritorijās.

Kocēnu novada domes 
attīstības nodaļas vadītāja

Evija Nagle
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Aktualitātes sportā
• Rubenes florbolistes piedalās “Czech 
Open – 2011”

“Kocēnu sporta kluba” sieviešu florbola 
komandu “Rubene” un “Rubene-1” spēlētājas –
Edīte Bankava, Paula Egle, Zanda Bērziņa, Zane 
Justamente, Ieva Priede, Juta Muravska, Nora 
Zvirbule, Lāsma Mangule, Zane Krīgere, Evelīna 
Kūna un Jolanta Tauriņa – no 11. – 14. augustam 
piedalās starptautiskā florbola turnīrā “Czech
Open – 2011”.
• Novusa spēlētāji piedalījušies turnīrā Igaunijā

Jūlija nogalē Igaunijas pilsētā Kilingi-
Nõmme norisinājās starptautisks novusa turnīrs, 
kurā piedalījās Ģirts Pēčs, Ainārs Pēčs un Gatis 
Vasiļevskis no Vaidavas. Labāko rezultātu uzrādīja 
Ģirts Pēčs, 32 dalībnieku konkurencē izcīnot 
12. vietu. 
• Kocēnu novads pārstāvēts Vidzemes vasaras 
līgas florbola turnīrā

Jau otro gadu Jāņa Daliņa stadionā norisinās 
Vidzemes vasaras līgas florbola turnīrs, kurā, 
uzrādot teicamus rezultātus, piedalās arī divas 
komandas no Kocēnu novada – “Melnais Moča” 
un “Koči”.

Aizvadītajā gadā pirmā Vidzemes vasaras 
līgas florbola turnīra čempionu titulu izcīnīja 
komanda “Old Crabs” no Kocēnu novada, kuri 
papildinātā dalībnieku sastāvā šogad izcīnīja 
florbola turnīra “Canadien Cup – 2011” čempionu 
titulu.
• Sporta namā “Kocēni” notiks Latvijas sie-
viešu florbola izlases kandidāšu treniņnometne

26. un 27. augustā sporta namā “Kocēni” 
norisināsies Latvijas sieviešu florbola izlases 
kandidāšu treniņnometne, lai uzsāktu gatavošanos 
decembra sākumā paredzētajam pasaules florbola 
čempionātam, kas norisināsies Šveices pilsētā 
Santgallenā. 28 izlases kandidāšu vidū ir arī 
deviņas komandas “Rubene” spēlētājas – Zeltīte 
Bankava, Edīte Bankava, Zane Klabere, Linda 
Līce, Liene Rajecka, Evita Rudzīte, Baiba Juruša, 
Jolanta Tauriņa un Madara Adamane, izlases 
treneris – Jānis Dainis.

Kocēnu novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Elīna Upīte

13., 14. un 20.jūlijā norisinājās Kocēnu novada organizētās 
senioru ekskursijas. To ietvaros tika apmeklēts Madonas 
novada Liezēres pagasts, kur uzņemts LTV seriāls “Likteņa 
līdumnieki”, Cesvaine, Grašu muiža, Biksēres muiža, tās 
parks un senlietu muzejs, Madona, keramiķa J.Seiksta 
darbnīca, Mārcienas muiža, pusdienots Ķirsona muižā, 
Pakalnieši un Vecpiebalgas ūdensrozes un Inešu muiža.

Ņemot vērā lielo interesentu skaitu, kopumā ekskursijās 
piedalījās aptuveni 180 dalībnieki, ekskursijas tika rīkotas 
3 dienas. 13. jūlijā eksursijā devās Kocēnu pagasta seniori. 
Ārija no Kocēniem atzīst, ka viņai ļoti paticis Jāņa Seiksta 
porcelāna darbnīca, kur bija iespēja vērot, kā top keramikas 
izstrādājumi. Gan Ārijai, gan Rotai no Rubenes vislielākais 
prieks ir par kopā būšanas sajūtu, atkalredzēšanos un 
sirsnīgo atmosfēru, kas valdīja ekskursijas laikā.

14. jūlijā ekskursijā devās Dikļu un Zilākalna pagastu 
seniori. Cesvaini kā vienreizēji skaistu pilsētu pēc ekskursijas 
aprakstīja Elvīra no Dauguļiem. Par lielisko iespēju doties 
šādā ekskursijā pateicību izteica Gaida no Zilākalna, kura 
atzīst, ka viņai eksursijā paticis viss, gan Cesvaines pils, 
gan keramikas darbnīca un citas apmeklētās vietas.

Jau otro gadu Kocēnu novada seniori 
devās kopīgā ekskursijā

20. jūlijā ekskursijā devās Bērzaines un Vaidavas 
pagastu seniori.Vaidaviete Gurija ar prieku stāsta par katru 
ekskursijas laikā apmeklēto vietu: “Uzkāpjot Cesvaines pils 
tornī, ir fantastiska iespēja aplūkot Cesvaini no augšas un 
būt vienā līmenī ar stārķiem. Arī Pakalnieši ir ļoti jauka 
vieta – sava veida atgriešanās bērnībā.” Bērzaines iedzīvotāja 
Aina arī atzīst, ka ar ekskursija bijusi ļoti jauka, minot gan 
Cesvaines pils skaisto panorāmu, gan J. Seiksta keramikas 
darbnīcu, gan pusdienošanu atpūtas kompleksā “Ķirsona 
muiža”.

Kocēnu novada senioru ekskursija tika rīkota jau otru 
gadu, aizvadītajā gadā ekskursijas ietvaros tiks apskatīta 
Koknese, Likteņdārzs, Skrīveru dendroloģiskais parks un 
Lielvārdes koka pils.

Attēlos - Kocēnu novada seniori SIA “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs” Meža konsultāciju pakal-
pojumu centra apmācību centra “Pakalnieši” apmeklējuma 
laikā.

Anete Lāne

Kocēnu pagasta Kocēnu un Rubenes seniori Dikļu un Zilākalna pagastu seniori un kultūras darbinieki

Bērzaines un Vaidavas pagastu seniori un kultūras darbinieki

Tālava bija seno letgaļu jeb letu zeme mūsdienu 
Ziemeļlatgales un Ziemeļvidzemes teritorijās, kuras centrs 
bija Trikātā. Senās Tālavas teritoriju tagad aizņem Rūjienas, 
Naukšēnu, Valkas, Burtnieku, Strenču, Beverīnas, Kocēnu, 
Priekuļu, Raunas, Smiltenes, Apes, Alūksnes, Gulbenes un 
Jaunpiebalgas novadi un daļa Pārgaujas, Amatas, Līgatnes, 
Balvu, Rugāju, Madonas, Baltinavas, Lubānas, Ērgļu, Ogres, 
Mālpils, Siguldas un Mazsalacas novadu teritorijas. 

Ar Trikātas uzņēmēja, agronoma Riharda Circeņa gādību 
šobrīd sākts veidot senās Tālavas valdnieka Tālivalža 
pieminekli. Pieminekli granītakmenī kals Valmieras tēlnieks 
Andris Vārpa, kurš apņēmies darbu pabeigt jau līdz šī gada 
rudenim. Aptuveni 2,4 m augstajā piemineklī skulpturāli tiks 
atveidots krēslā sēdošs valdnieks Tālivaldis ar likteņputnu - 
vanagu uz pleca, ko paredzēts uzstādīt Trikātā. 

Aicina sniegt atbalstu Tālavas valdnieka 
Tālivalža pieminekļa tapšanai Trikātā

Kocēnu novada dome aicina senās Tālavas robežās 
dzīvojošos uzņēmējus un turīgos ļaudis ar saviem 
ziedojumiem piedalīties Tālavas valdnieka Tālivalža 
pieminekļa tapšanā Trikātā. 

Lai ziedojumu izlietošana būtu pārskatāma, Beverīnas 
novada pašvaldība ir atvērusi speciālu ziedojumu kontu: 

Beverīnas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000115285
Konta Nr. LV73UNLA0050014515393
Banka: AS “SEB Banka”
Maksājuma mērķis: Ziedojums Tālivalža pieminekļa 
                                izveidošanai Trikātā Beverīnas novadā

13. augustā plkst. 18.00 bijušās Vaidavas 
pamatskolas ēkā notiks Vaidavas pamatskolas 
absolventu, skolotāju un darbinieku tikšanās 

un atmiņu stāstu vakars.
Tikšanās reizē aicināti piedalīties ar bijušo 
Podzēnu, Briežu un Veļķu skolu absolventi, 

pedagogi un darbinieki.
Dalības maksa: Ls 3 un groziņš.

Reģistrācija dalībai pasākumā: no plkst. 16.30.
Pēc pasākuma paredzēta balle 

kopā ar grupu “TEV”.
Sīkāka informācija pieejama, sazinoties ar 

Vaidavas pagasta pārvaldi pa tālr. 64284057.

27. augustā plkst. 17.00
Jura Neikena Dikļu pamatskolas 135 

gadu jubilejas salidojums
Pienācis laiks atkal satikties un dalīties 

atmiņās, skola gaida ciemos bijušos 
audzēkņus un darbiniekus!

Plkst. 15.00 – piemiņas brīdis ilggadējai 
direktorei M.Kuģei Dikļu kapos.

Līdz plkst.17.00 – pulcēšanās skolā, 
aktivitātes foto salonā, atmiņu mozaīkas 

un veltījumu veidošana.
Plkst. 17.00 – koncerts.
No plkst. 20.00 – balle.
Dalības maksa – Ls 3.00

Līdzi ņemt groziņus.
Dalību salidojumā vēlams pieteikt:

lasma.zagota@kocenunovads.lv
lienesh2@inbox.lv

Tālr.: 64231840
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Aktualitātes sportā
• Rubenes florbolistes piedalās “Czech 
Open – 2011”

“Kocēnu sporta kluba” sieviešu florbola 
komandu “Rubene” un “Rubene-1” spēlētājas –
Edīte Bankava, Paula Egle, Zanda Bērziņa, Zane 
Justamente, Ieva Priede, Juta Muravska, Nora 
Zvirbule, Lāsma Mangule, Zane Krīgere, Evelīna 
Kūna un Jolanta Tauriņa – no 11. – 14. augustam 
piedalās starptautiskā florbola turnīrā “Czech
Open – 2011”.
• Novusa spēlētāji piedalījušies turnīrā Igaunijā

Jūlija nogalē Igaunijas pilsētā Kilingi-
Nõmme norisinājās starptautisks novusa turnīrs, 
kurā piedalījās Ģirts Pēčs, Ainārs Pēčs un Gatis 
Vasiļevskis no Vaidavas. Labāko rezultātu uzrādīja 
Ģirts Pēčs, 32 dalībnieku konkurencē izcīnot 
12. vietu. 
• Kocēnu novads pārstāvēts Vidzemes vasaras 
līgas florbola turnīrā

Jau otro gadu Jāņa Daliņa stadionā norisinās 
Vidzemes vasaras līgas florbola turnīrs, kurā, 
uzrādot teicamus rezultātus, piedalās arī divas 
komandas no Kocēnu novada – “Melnais Moča” 
un “Koči”.

Aizvadītajā gadā pirmā Vidzemes vasaras 
līgas florbola turnīra čempionu titulu izcīnīja 
komanda “Old Crabs” no Kocēnu novada, kuri 
papildinātā dalībnieku sastāvā šogad izcīnīja 
florbola turnīra “Canadien Cup – 2011” čempionu 
titulu.
• Sporta namā “Kocēni” notiks Latvijas sie-
viešu florbola izlases kandidāšu treniņnometne

26. un 27. augustā sporta namā “Kocēni” 
norisināsies Latvijas sieviešu florbola izlases 
kandidāšu treniņnometne, lai uzsāktu gatavošanos
decembra sākumā paredzētajam pasaules florbola 
čempionātam, kas norisināsies Šveices pilsētā 
Santgallenā. 28 izlases kandidāšu vidū ir arī 
deviņas komandas “Rubene” spēlētājas – Zeltīte 
Bankava, Edīte Bankava, Zane Klabere, Linda 
Līce, Liene Rajecka, Evita Rudzīte, Baiba Juruša, 
Jolanta Tauriņa un Madara Adamane, izlases 
treneris – Jānis Dainis.

Kocēnu novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Elīna Upīte

13., 14. un 20.jūlijā norisinājās Kocēnu novada organizētās 
senioru ekskursijas. To ietvaros tika apmeklēts Madonas 
novada Liezēres pagasts, kur uzņemts LTV seriāls “Likteņa 
līdumnieki”, Cesvaine, Grašu muiža, Biksēres muiža, tās 
parks un senlietu muzejs, Madona, keramiķa J.Seiksta 
darbnīca, Mārcienas muiža, pusdienots Ķirsona muižā, 
Pakalnieši un Vecpiebalgas ūdensrozes un Inešu muiža.

Ņemot vērā lielo interesentu skaitu, kopumā ekskursijās 
piedalījās aptuveni 180 dalībnieki, ekskursijas tika rīkotas 
3 dienas. 13. jūlijā eksursijā devās Kocēnu pagasta seniori. 
Ārija no Kocēniem atzīst, ka viņai ļoti paticis Jāņa Seiksta 
porcelāna darbnīca, kur bija iespēja vērot, kā top keramikas 
izstrādājumi. Gan Ārijai, gan Rotai no Rubenes vislielākais 
prieks ir par kopā būšanas sajūtu, atkalredzēšanos un 
sirsnīgo atmosfēru, kas valdīja ekskursijas laikā.

14. jūlijā ekskursijā devās Dikļu un Zilākalna pagastu 
seniori. Cesvaini kā vienreizēji skaistu pilsētu pēc ekskursijas 
aprakstīja Elvīra no Dauguļiem. Par lielisko iespēju doties 
šādā ekskursijā pateicību izteica Gaida no Zilākalna, kura 
atzīst, ka viņai eksursijā paticis viss, gan Cesvaines pils, 
gan keramikas darbnīca un citas apmeklētās vietas.

Jau otro gadu Kocēnu novada seniori 
devās kopīgā ekskursijā

20. jūlijā ekskursijā devās Bērzaines un Vaidavas 
pagastu seniori.Vaidaviete Gurija ar prieku stāsta par katru 
ekskursijas laikā apmeklēto vietu: “Uzkāpjot Cesvaines pils 
tornī, ir fantastiska iespēja aplūkot Cesvaini no augšas un 
būt vienā līmenī ar stārķiem. Arī Pakalnieši ir ļoti jauka 
vieta – sava veida atgriešanās bērnībā.” Bērzaines iedzīvotāja 
Aina arī atzīst, ka ar ekskursija bijusi ļoti jauka, minot gan 
Cesvaines pils skaisto panorāmu, gan J. Seiksta keramikas 
darbnīcu, gan pusdienošanu atpūtas kompleksā “Ķirsona 
muiža”.

Kocēnu novada senioru ekskursija tika rīkota jau otru 
gadu, aizvadītajā gadā ekskursijas ietvaros tiks apskatīta 
Koknese, Likteņdārzs, Skrīveru dendroloģiskais parks un 
Lielvārdes koka pils.

Attēlos - Kocēnu novada seniori SIA “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs” Meža konsultāciju pakal-
pojumu centra apmācību centra “Pakalnieši” apmeklējuma 
laikā.

Anete Lāne

Kocēnu pagasta Kocēnu un Rubenes seniori Dikļu un Zilākalna pagastu seniori

Bērzaines un Vaidavas pagastu seniori

Tālava bija seno letgaļu jeb letu zeme mūsdienu 
Ziemeļlatgales un Ziemeļvidzemes teritorijās, kuras centrs 
bija Trikātā. Senās Tālavas teritoriju tagad aizņem Rūjienas, 
Naukšēnu, Valkas, Burtnieku, Strenču, Beverīnas, Kocēnu, 
Priekuļu, Raunas, Smiltenes, Apes, Alūksnes, Gulbenes un 
Jaunpiebalgas novadi un daļa Pārgaujas, Amatas, Līgatnes, 
Balvu, Rugāju, Madonas, Baltinavas, Lubānas, Ērgļu, Ogres, 
Mālpils, Siguldas un Mazsalacas novadu teritorijas. 

Ar Trikātas uzņēmēja, agronoma Riharda Circeņa gādību 
šobrīd sākts veidot senās Tālavas valdnieka Tālivalža 
pieminekli. Pieminekli granītakmenī kals Valmieras tēlnieks 
Andris Vārpa, kurš apņēmies darbu pabeigt jau līdz šī gada 
rudenim. Aptuveni 2,4 m augstajā piemineklī skulpturāli tiks
atveidots krēslā sēdošs valdnieks Tālivaldis ar likteņputnu - 
vanagu uz pleca, ko paredzēts uzstādīt Trikātā. 

Aicina sniegt atbalstu Tālavas valdnieka 
Tālivalža pieminekļa tapšanai Trikātā

Kocēnu novada dome aicina senās Tālavas robežās 
dzīvojošos uzņēmējus un turīgos ļaudis ar saviem 
ziedojumiem piedalīties Tālavas valdnieka Tālivalža 
pieminekļa tapšanā Trikātā.

Lai ziedojumu izlietošana būtu pārskatāma, Beverīnas 
novada pašvaldība ir atvērusi speciālu ziedojumu kontu: 

Beverīnas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000115285
Konta Nr. LV73UNLA0050014515393
Banka: AS “SEB Banka”
Maksājuma mērķis: Ziedojums Tālivalža pieminekļa 
                                izveidošanai Trikātā Beverīnas novadā

13. augustā plkst. 18.00 bijušās Vaidavas 
pamatskolas ēkā notiks Vaidavas pamatskolas 
absolventu, skolotāju un darbinieku tikšanās 

un atmiņu stāstu vakars.
Tikšanās reizē aicināti piedalīties ar bijušo 
Podzēnu, Briežu un Veļķu skolu absolventi, 

pedagogi un darbinieki.
Dalības maksa: Ls 3 un groziņš.

Reģistrācija dalībai pasākumā: no plkst. 16.30.
Pēc pasākuma paredzēta balle 

kopā ar grupu “TEV”.
Sīkāka informācija pieejama, sazinoties ar 

Vaidavas pagasta pārvaldi pa tālr. 64284057.

27. augustā plkst. 17.00
Jura Neikena Dikļu pamatskolas 135 

gadu jubilejas salidojums
Pienācis laiks atkal satikties un dalīties 

atmiņās, skola gaida ciemos bijušos 
audzēkņus un darbiniekus!

Plkst. 15.00 – piemiņas brīdis ilggadējai 
direktorei M.Kuģei Dikļu kapos.

Līdz plkst.17.00 – pulcēšanās skolā, 
aktivitātes foto salonā, atmiņu mozaīkas 

un veltījumu veidošana.
Plkst. 17.00 – koncerts.
No plkst. 20.00 – balle.
Dalības maksa – Ls 3.00

Līdzi ņemt groziņus.
Dalību salidojumā vēlams pieteikt:

lasma.zagota@kocenunovads.lv
lienesh2@inbox.lv

Tālr.: 64231840
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Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot 
naudu labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un 
ļaut izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam 
vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs.

Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un 
dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku 
rūpēm un mīlestības? Varbūt arī tavas ģimenes roku vadīts, 
kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi 
un apjaust, ka kādam šinī pasaulē ir svarīgs un vajadzīgs? 
Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš 
mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības, iepazīstas 
ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka mamma un 
tētis mīl un rūpējas par bērniem.

Pašlaik Latvijā ir 542 audžuģimenes, kurās ievietoti 1003 
bērni. Taču audžuģimeņu skaits joprojām ir nepietiekams.

Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības 
kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var 
uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, 
kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši 
savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar 
par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam 
nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan izaugt 
ģimeniskos apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, 
kāda vecuma bērnus viņa būtu gatava uzņemt savās mājās.

Lai kļūtu par audžuģimeni:
• Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu 

apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums 
noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, 
kā arī ģimenes ārsta un psihiatra - narkologa izziņas par 
veselības stāvokli.

• Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta 
audžuģimenes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā 
arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu.

• Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa 
pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu 
veikšanai.

• Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās 
mācību kursu.

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!
• Kursos kvalificēti speciālisti - mediķi, juristi, psihologi, 

sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes 
un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko 
regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne 
vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei.

• Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem 
apliecību.

• Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar 
pretendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes 
statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes 
statusu.

• Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp 
ģimeni un pašvaldību.

• Audžuvecāki var izvēlēties, kāda vecuma bērnus labprāt 
uzņemtu un audzinātu savā ģimenē.
Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene 

saņem:
• atlīdzību 80 lati mēnesī neatkarīgi no audzināšanā nodoto 

bērnu skaita;
• pabalstu bērna uzturam (kura apmēru nosaka katra 

pašvaldība) un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei pašvaldības noteiktā apmērā (par katru bērnu);

• pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību 
problēmu risināšanā.
Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes 

statusa iegūšanu varat saņemt, zvanot Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu depar-
tamenta konsultantei Vidzemes reģionā Sanitai Āboltiņai 
pa tālruni 64233586 (pirmdienās un ceturtdienās), mob.
tālr.: 29194361 vai jautājot savas dzīvesvietas bāriņtiesā.

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko 
nezini par audžuģimenēm, vai Tevi vienkārši urda ziņkāre! 
Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!

Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referente 
Vidzemes reģionā

Sanita Āboltiņa

Iedzīvotāji aicināti 
pārbaudīt savu 

pastkastīšu tehnisko 
stāvokli

Ik dienu pasta piegādātāji sastopas ar situācijām, 
kā dēļ ir apgrūtināta sūtījumu nodošana klientiem 
– pastkastītes ir bojātas vai tām ir neatbilstošs 
izvietojums un izmērs. Biežāk sastopamās problē-
mas ir pastkastīšu neesamība, neidentificējamas, 
bojātas un neaizslēgtas pastkastītes, pārāk maza 
izmēra pastkastītes vai to izvietojums nepiemēro-
tās un grūti aizsniedzamās vietās.

Kā atzīst VAS “Latvijas Pasts” pārstāvji, gan-
drīz katra pastnieka apkalpes teritorijā sastopamas 
vairākas šādas pastkastītes, tomēr problēma vairāk 
izplatīta pilsētās, jauno māju kompleksu rajonos, 
kā arī juridisko personu biroju ēkās. Pastkastītes 
fiziska nepieejamība apgrūtina ne tikai pastnieka 
darbu, bet arī kavē paša adresāta iespējas saņemt 
gaidītos sūtījumus un pagarina piegādes laiku 
pārējiem klientiem, jo pastnieks, veicot savus darba 
pienākumus, patērē vairāk laika.

Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību, ka 
adresātiem, kuri savas pastkastītes nav novietojuši 
atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām 
vai kuru pastkastītes ir bojātas un nav slēdzamas, 
pasta pakalpojumu sniedzējam (tostarp “Latvijas 
Pastam”) ir tiesības pasta sūtījumus nepiegādāt, 
bet izsniegt pēc pieprasījuma vai ievietot tos 
abonenta kastītē pasta nodaļā, ja adresātam tāda ir.

Kocēnu novada iedzīvotāji aicināti būt 
atbildīgi un parūpēties par savu sūtījumu drošu 
un ērtu saņemšanu. Nodrošinot pastniekam un 
pašvaldības darbiniekam iespēju kvalitatīvi veikt 
korespondences un preses izdevumu piegādi, 
klienti būs snieguši savu atbalstu kopējai ātras 
piegādes kvalitātes uzlabošanai. Paldies visiem 
tiem iedzīvotājiem, kuri šādu iespēju pastniekiem 
nodrošina jau tagad!

Kocēnu novada dome
VAS “Latvijas Pasts”

Florbola turnīrā “Canadien Cup – 2011” 
“Old Crabs” – zelts, “Rubenei” – sudrabs

Pirmo vasaras turnīru 30. un 31. jūlijā sporta namā 
“Kocēni” aizvadīja krietni vien atjauninātais komandas 
“Rubene” modelis, kas biedrības “LINO.LV” organizētajā 
starptautiskajā florbola turnīrā “Canadien Cup – 2011” 
izcīnīja sudraba godalgas, finālā pēcspēles soda metienos 
piekāpjoties “Vecajiem krabjiem” (Old Crabs), ko veido 
vecais Vaidavas - Rubenes sastāvs.

Sensacionālu sniegumu turnīrā demonstrēja arī Kocēnu 
“Melnais Moča” fizkultūrieši, kas aizcīnījās līdz pat 
ceturtdaļfinālam.

Rubenes komandas spēļu rezultāti:
•  Rubene - Melnais Moča 1:0
•  Rubene - Līgatne 1:1
•  Rubene - Gulbene 9:0
•  1/8 fināls: Rubene - Pēdu nav 2:0

Kocēnu novada dome paziņo, ka nekustamo 
īpašumu “Bites” (kad.nr. 9664 008 0024), 
“Kamenes” (kad.nr. 9664 008 0037) un 
“Kreiļkalni” (kad.nr. 9664 008 0127) teritoriju 
detālplānojuma pilnveidotā redakcija tiks izskatīta 
Kocēnu novada domes sēdē š.g. 17. augustā 
plkst. 15.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu 
pagastā, Kocēnu novadā.

Paziņojums par 
detālplānojuma 

izskatīšanas sēdi

•  1/4 fināls: Rubene - FK Ādaži 2:1
•  1/2 fināls: Rubene - IBK Jager 4:3
•  Fināls: Rubene - Old Crabs 2:3

Turnīra simboliskajā izlasē trīs rubenieši: vārtsargs Āris 
Ulmanis (“Rubene”), uzbrucēji Atis Stepāns (“Rubene”) un 
Ivars Jēkabsons (“Old Crabs”).

Kopumā Aināra Zelča vadītie jaunie rubenieši aizvadī-
juši sekmīgu turnīru. Rubenes rindās daudz jaunu, talantīgu 
seju, daudz azarta un pirmās maiņu iestrādnes jaunajai 
sezonai. Turpmākās nedēļas līdz pat “Latvian Open - 2011” 
nūjas gan atkal būs jānoliek malā, jo Rubenes komanda 
Raita Ravinska vadībā turpina krāt fizisko bāzi jaunajai 
sezonai.

Kocēnu sporta klubs

“Canadien Cup – 2011” laureāti – “Old Crabs” un “Rubene”. Autors: LINO.LV

Vietējās rīcības grupa “No Salacas līdz Rūjai” 
veic Kocēnu novada Kocēnu un Bērzaines pagastu 
iedzīvotāju aptauju ar mērķi aktualizēt izstrādāto 
integrētās attīstības stratēģiju un papildināt to ar 
jaunas LEADER rīcības atvēršanu – “Konkurēt-
spējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”, atbalstot aktivitātes “Lauku 
saimniecību modernizācija” un “Lauksaimniecības 
produktu pievienotās vērtības radīšana”. Anketu 
iespējams aizpildīt Kocēnu novada domes 
administrācijas ēkā pie lietvedes, Bērzaines pagasta 
pārvaldē pie sekretāres – kasieres un internetā 
http://www.visidati.lv/aptauja/554391471.

Bērzaines un Kocēnu 
pagastu iedzīvotāju 

aptauja
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Kultūras un sporta pasākumi Kocēnu novadā
Datums Pasākums 

Bērzaines pagastā

28. augustā
plkst. 17.00

Bērzaines tautas namā, Bērzaines pagasta pārvaldē
“Paliek sveikas brīvdienas!” - izklaidējošs pasākums un diskotēka 
bērniem pirms jaunā mācību gada uzsākšanas.

Augustā
Bērzaines tautas namā, Bērzaines pagasta pārvaldē

Jaunburtnieku pamatskolas skolēnu zīmējumu izstāde „Glabāsim 
saulīti”.

Dikļu pagastā

13. augustā

plkst. 11.00 - 
12.00

plkst. 12.00 

plkst. 12.40 

plkst. 13.20 

plkst. 14.00 

plkst. 15.45 

plkst. 17.20 

plkst. 19.00 

plkst. 20.45 

plkst. 22.00 

Vislatvijas “Spēlmaņu svētki – 2011”

Dikļu Neikenkalna estrādē

Meistarklase (vada Indra Burkovska);

Kocēnu novada Dikļu amatierkolektīvs – fragments no “Ak, 
nauda, naudiņa...” (režisore Iveta Kļaviņa);
Limbažu novada Pociema amatierkolektīvs – fragmenti no 
“Skroderdienas Silmačos” (režisore Iveta Kļaviņa);
pie Teātra akmens – Mazsalacas novada Ramatas 
amatierkolektīvs – “Ezermalas krokodils” (režisore Merika 
Lūse);
Liepājas Metalurgu tautas teātris – A.Eglītis “Karmen, 
Karmen...!” (režisore Daina Kandevica);
Alojas novada Vilzēnu amatierkolektīvs – I.Bauvere “Savedēji” 
(režisore Aira Lapkovska);
Kocēnu novada Bērzaines amatierkolektīvs – viencēliena 
parāde “Ak, šīs sievietes” (režisore Inna Krēsliņa).

Neikenkalna estrādē:

Limbažu novada Viļķenes amatierkolektīvs – A.Banka 
“Žņaudzavas zelts” (režisore Indra Rube);
Brocēnu novada Brocēnu teātris – muzikāla komēdija “Septiņas 
vecmeitas” (režisore Zanda Strogonova);
Sumināšana (tiks apbalvota “Spēlmaņu svētku” spilgtākā 
izrāde, spilgtāko sieviešu un vīriešu lomu attēlotāji) un 
zaļumballe kopā ar grupu “Pūces”.
Ieeja – Ls 2,50 (aktieriem – bezmaksas).
Izrāžu apmeklējums – bezmaksas.

Dikļu kultūras nama izstāžu zālē:

Apskatāma izstāde “Teātris ir dzīve – dzīve ir teātris”.

27. augustā
plkst. 22.00

Dikļu Neikenkalna estrādē
Zaļumballe kopā ar grupu “Zeļļi”. Ieeja - Ls 2,50.

Kocēnu pagastā

19. - 21. 
augustā

Sporta namā “Kocēni”, Vidzemes olimpiskajā centrā
Starptautiskais florbola turnīrs “Latvian Open – 2011”, piedaloties 
komandām no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Somijas, 
Polijas. www.latvianopen.com 

Kocēnu novada pašvaldības informatīvais izdevums “KOCĒNU NOVADA 
VĒSTIS”. Bezmaksas izdevums, tiek izdots reizi mēnesī. 
Tirāža – 2000 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 sabiedrisko attiecību speciāliste 
Elīna Upīte, tel.: 64207683, e-pasts: elina.upite@kocenunovads.lv

Jūlijā mūžībā aizgājuši
Kocēnu pagastā:
Mirdza Milija Spurava

Vaidavas pagastā:
Juris Kauliņš

Zilākalna pagastā:
Eleonora Pomeranceva
Velta Balode
Nikolajs Šurdukovs

Kocēnu novada dome izsaka 
līdzjūtību piederīgajiem
* Reģistrēti Kocēnu novada domes 
dzimtsarakstu nodaļā

Bērzaines pagastā:
Roberts Pāvulāns

Kocēnu pagastā:
Armins Vītols

Dikļu pagastā:
Sebastians Kleins
Uģis Rumba

Vaidavas pagastā:
Markuss Bērziņš
Janeks Plūme

Zilākalna pagastā:
Daniels Žagots

Jūlijā pasaulē nākuši

Kocēnu novada dome sirsnīgi sveic 
mazuļus un viņu vecākus!
* Reģistrēti Kocēnu novada domes 
dzimtsarakstu nodaļā

Datums Pasākums 

Kocēnu pagastā

26. - 28. 
augustā

26. augustā
plkst. 17.30
27. augustā
plkst. 9.00

27. augustā 
plkst. 9.30 

plkst. 11.00 
plkst. 13.00

plkst. 22.00

27. augustā

plkst. 10.00
plkst. 14.00 

28. augustā
plkst. 11.00

Kocēnu pagasta svētki – 2011

Bērnudārza “Auseklītis” atklāšanas svētki „Atā vasariņai”: 

• Rubenes bērnudārzā;

• Kocēnu bērnudārzā.

Pie sporta nama “Kocēni”
• Kocēnu pagasta sporta svētku atklāšana; 
• Sacensības: * basketbols * futbola turnīrs “Kocēnu kauss” 
* volejbols * florbols * stafešu skrējiens * virves vilkšana 
* pievilkšanās pie stieņa * maisu mešana * šautriņa mešana 
* florbola soda metieni. 
• Pieteikšanās futbola turnīram līdz 26. augustam plkst. 18.00
  (mob.tālr. 27885551).
• Pieteikšanās pārējiem sporta veidiem līdz 27. augustam plkst. 9.30.
Sīkāka informācija: Ivars Jēkabsons (mob.tālr. 29431736), 
   Jānis Dainis (mob.tālr. 27885551). 

Pie Kocēnu pamatskolas
• piepūšamās atrakcijas; 
• spēles un rotaļas bērniem kopā ar vecākiem. 

Kocēnu estrādē
• Diskoballe kopā ar DJ Erminass.
• Pārsteigumā – DJ UGA un Roberts Ločmelis – Kristīnes Šomases 
   jaunā singla “Dejosim” prezentācija.
• Ieeja - bezmaksas. 

Zirgaudzētavā “Kocēni” (“Astras”, Kocēnu pagasts)
“Kocēnu kauss – 2011” jātnieku sportā – konkursā, 
“Baltijas kauss”, Latvijas Republikas čempionāts un 

“Kocēnu kauss – 2011” pajūgu braukšanā
• manēžas braukšana; 
• šķēršļu maratons (interesantākais sacensību posms!). 

• konusu braukšana.

Vaidavas pagastā

30. augustā
plkst. 18.00

Bijušās Vaidavas pamatskolas zālē
Dāliju izstādes atklāšana - dālijas no Astrīdas Balodes un Ritas 
Zaļās kolekcijas. 

Zilākalna pagastā

26. augustā
plkst. 19.00

Zilākalna kultūras namā
Tējas vakars “Salātu ballīte”.

Augustā Zilākalna pagasta pārvaldē
Apskatāma Marikas Eglītes fotoizstāde “Mirklis”.

Cienījamās jubilejās tiek sveikti –
JUBILĀRI AUGUSTA MĒNESĪ 

Dikļu pagastā:
Marija Legzdiņa (23.08.) – 85;
Gaida Konrāde (21.08.) – 80.

Kocēnu pagastā:
Konstantīns Korsaks (23.08.) – 80.

Vaidavas pagastā:
Magda Andriksone (02.08.) – 85;
Zelma Cīrule (16.08.) – 85;
Ilga Aldiņa (31.08.) – 80.

Zilākalna pagastā:
Jevdokija Olehno (01.08.) – 80.

Kocēnu novada dome
atsavina nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nākotnes ielā 7- 11, Rubenē, 
Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, ar kopējo platību 38,2 m2 un palīgēkas daļu. 

Izsoles objekta sākuma cena: LVL 2 550 (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit lati).
Izsole notiks š.g. 8. septembrī plkst. 9.00 Kocēnu novada domes telpās 

Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kocēnu novada domes 

interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv.
Informācija par izsoles objektu pie Komunālās saimniecības nodaļas vadītāja 

A. Mičuļa, tālr. 26135446. 
Dalībnieku reģistrācija Kocēnu novada domē Alejas ielā 8, Kocēnos, 

Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, darba laikā, tālr. 64207694. 




