Kocēnu novada pašvaldības informatīvais izdevums

Nr. 17

2011.gada janvāris

Kocēnu novada pašvaldība
saņēmusi jaunu skolēnu autobusu

Īsziņas
• Vaidavas izglītības biedrība janvārī aicina
apmeklēt:
▪ 17. janvārī plkst. 18.00 “Lakatu aušana bez
stellēm” (vadītāja – Daiga Lazdiņa);
▪ 30. janvārī plkst. 13.00 “Krāsu mācība mūsu
veselībai un labsajūtai” (vadītāja – Sandra
Pallo).
Nodarbības notiks bijušās Vaidavas pamatskolas
telpās.
• 6. janvārī Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis parakstīja līgumu ar Z/S
“Jaunbrēmeles” vadītāju Gunti Puteni par ābolu
piegādi Kocēnu novada izglītības iestādēm:
Jaunburtnieku pamatskolai, Jura Neikena Dikļu
pamatskolai, Kocēnu pamatskolai, Rubenes
pamatskolai un Dauguļu speciālajai internātpamatskolai, kas pieteikušās dalībai programmā
“Skolas auglis”. Programmas ietvaros katrs
1. – 6. klašu skolēns ik dienu laika posmā no
10. janvāra līdz 25. februārim bez maksas
saņems 100 gramus ābolu. Kopumā programmā
piedalīsies 343 Kocēnu novada izglītības iestāžu
skolēni.

Rubenes pamatskolas skolēni, skolotāji un citi interesenti ar prieku steidz aplūkot jauno autobusu

Pagājis jau mēnesis kopš svinīgā pasākuma pie Rubenes
pamatskolas, kura laikā Kocēnu novada pašvaldība saņēma
jaunu skolēnu autobusu.
Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta
“Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu
pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros
Kocēnu novada pašvaldība saņēmusi jaunu Mercedes-Benz
Intouro autobusu, ar ko iespējams pārvadāt 81 pasažieri,
autobusā ir 40 sēdvietas un 41 stāvvieta. Lai pārvadāšanas
laikā nodrošinātu skolēnu drošību, katra sēdvieta ir aprīkota
ar drošības jostu. Autobuss ir aprīkots arī ar mirgojošām
signāllampām, kas tiks ieslēgtas gadījumos, kad skolēni
izkāps no autobusa, lai papildus pievērstu apkārtējo satiksmes
dalībnieku uzmanību.
Autobuss tika iegādāts ar mērķi nodrošināt reorganizētās
Rubenes pamatskolas skolēnu nokļūšanu uz mācību iestādi
un pēc mācību stundām – mājup. Kā arī, lai nodrošinātu

pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” audzēkņu no
Vaidavas pagasta nokļūšanu uz Rubeni. Šofera Ulda Paltiņa
vadītais autobuss kursē maršrutos Briežu skola – Vaidava –
Druļi – Rubene un Vārnas – Rāvas – Baldieši – Virši – Rubene,
ik dienu pārvadājot aptuveni 72 skolēnus. Lai arī galvenokārt autobuss tiek izmantots Vaidavas un Kocēnu pagastā
dzīvojošo skolēnu nogādāšanai uz Rubenes pamatskolu,
tomēr arī pārējām Kocēnu novada pašvaldības izglītības
iestādēm būs iespēja izmantot autobusu skolēnu pārvadāšanai uz dažādiem pasākumiem.
Autobusa iegādes kopējās izmaksas ir Ls 136 779,73, tai
skaitā Kocēnu novada domes līdzfinansējums Ls 13 677,97.
Autobusu piegādāja SIA “Domenikss”.

• SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas” vides projekta “Cilvēks
vidē” ietvaros organizētajā konkursā “ZAAO
pastkarte” pirmsskolas izglītības iestāžu grupā
par vienu no sešiem laureātiem atzīta Kocēnu
pagasta
pirmsskolas
izglītības
iestādes
“Auseklītis” audzēkne Evelīna Aumeistere.
Kopumā šajā mācību gadā radošos darbus iesniedza Ziemeļvidzemes reģiona 23 pirmsskolas
izglītības iestādes un 30 skolas. Tika saņemti
vairāk kā pieci simti bērnu zīmējumi.
• No 1. janvāra Kocēnu novada domes deputāte
Anita Rumbiņa pieņem iedzīvotājus katra mēneša
1. (pirmajā) pirmdienā no plkst. 9.00 – 11.00
Vaidavas pagasta pārvaldes telpās.
• No 7. - 9. janvārim Kocēnu 38. skautu vienība
piedalījās jau devītajā skautu un gaidu ziemas
sagaitā “Baltais vilks”, kas notika Ziemassvētku
kauju norises vietā - Ložmetējkalnā. Trīs dienas
skauti un gaidas pavadīja, dzīvojot ārā teltīs,
piedaloties Ziemassvētku kauju šķēršļu gājienā
un iesaistoties dažādās citās aktivitātēs.

Kocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte

Finanšu nodaļa informē
Kocēnu novada domes finanšu nodaļa dara zināmu, ka, sākot ar 2011. gada 1. janvāri, par termiņā neapmaksātiem
īres/apsaimniekošanas izdevumiem un komunālajiem pakalpojumiem no dzīvokļu īpašniekiem/īrniekiem un
nedzīvojamo telpu nomniekiem/īpašniekiem tiks iekasēta kavējuma nauda par katru nokavēto dienu. Kavējuma
nauda tiek aprēķināta, pamatojoties uz Civillikuma Saistību tiesību daļas 7. nodaļu, likuma “Par dzīvojamo telpu
īri” 12. pantu un noslēgtajiem līgumiem.
Kavējuma nauda ir veids, kā panākt vienlīdzību starp tiem iedzīvotājiem, kuri vienmēr laikā apmaksā savus
rēķinus, un tiem, kuri kavē apmaksu.
Nonākot maksātnespējas situācijā, aicinām savlaicīgi vērsties domē, lai risinātu jautājumu par parāda samaksu.
Šādos gadījumos katra situācija tiks rūpīgi izvērtēta, un sadarbībā ar klientu tiks izstrādāts maksājuma grafiks.
Papildus informācija: Kocēnu novada domes finanšu direktore Svetlana Greka (tālr. 64207691; 28303465).

Jaunburtnieku pamatskolas skolēni un
vecāki izsaka lielu pateicību Kasparam
Kārklam par vairākkārtēju finansiālu
atbalstu skolai un par Ziemassvētku brīnumu – pusdienu apmaksu skolas skolēniem visam decembra mēnesim. PALDIES!
Vēlam stipru veselību un veiksmi šajos
grūtajos pārmaiņu laikos!
Jaunburtnieku pamatskolas skolēni,
skolotāji un vecāki
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Fotomirkļi
Līdz aizvadītā gada nogalei Dikļu kultūras nama
izstāžu zālē bija apskatāma rokdarbu un amatnieku
darbu izstādē, kurā bija ietverti Dikļu kultūras nama
rokdarbu pulciņa “Irbes” dalībnieču darinājumi, floristes Santas Bleikšas darbi un Anda Bārīša keramikas
izstrādājumi. ▼

8. decembrī Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības
iestādē “Auseklītis” Kocēnos viesojās ciemiņi no
Giterslo apriņķa - sabiedriskā nodibinājuma “Bērniem
Valmierā” valdes priekšsēdētājs Štefans Kaizers (Stephan
Kaiser) un muzikālās apvienības “Emsperlen” dalībnieki. Viesi kopā ar bērniem un audzinātājām dziedāja
Ziemassvētku dziesmas un pasniedza līdzatvestās
dāvanas. ▼

18. decembrī Bērzaines pagasta centrā kopā ar rūķiem
tika iedegta pagasta Ziemassvētku eglīte. ▼
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Attīstības nodaļa informē
Vaidavas izglītības biedrība saņēmusi Lauku atbalsta
dienesta apstiprinājumu par Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējuma piešķiršanu ar Kocēnu novada attīstības
nodaļas atbalstu sagatavotajam un Vidzemes lauku
partnerībā “Brasla” iesniegtajam projekta pieteikumam
“Vaidavas sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības
centrs”. Sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības centrs
tiks veidots Vaidavas pagasta pārvaldes ēkas telpās, par
kuru izmantošanu biedrība ar Kocēnu novada domi ir
noslēgusi nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu. Lai
šīs telpas pielāgotu centra darbības nodrošināšanai, tiks
veikti remontdarbi un iegādāts minimāli nepieciešamais
aprīkojums – mēbeles un tehnoloģiskās iekārtas.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 9 989,55 lati,
90% izmaksu sedz ELFLA finansējums. Biedrībai nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā jeb Ls 998,96
nodrošinās Kocēnu novada dome.

Kocēnu novada dome saņēmusi Nodarbinātības valsts
aģentūras apstiprinājumu par Eiropas Savienības Eiropas
Sociālā fonda (ESF) finansējuma piešķiršanu projekta
pieteikumam “Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība
Kocēnu novadā”. Projekta mērķis ir veicināt sociālās
rehabilitācijas un alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstību Kocēnu novadā, lai pilnveidotu sociālās atstumtības
riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu nodarbinātību un veicinātu
integrāciju sabiedrībā. Projekta ietvaros tiks izstrādātas
un īstenotas motivācijas programmas “Sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošana” un “Sociālās iekļaušanās
un nodarbinātības veicināšana”, veicinot mērķgrupu
iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū. Tiks organizētas
arī Sociālā dienesta speciālistu apmācības, kas pilnveidos
sociālo pakalpojumu sniedzēju profesionālās spējas,
lai sekmētu kvalitatīvāku pakalpojumu nodrošināšanu
mērķgrupām. Tiks izveidots izmitināšanas pakalpojums
(krīzes dzīvoklis), kas ilgtermiņā palīdzēs krīzes situācijā
nonākušajām personām. Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir Ls 100 000 jeb 100% ESF finansējums.

Kocēnu novada dome saņēmusi Valsts reģionālās
attīstības aģentūras apstiprinājumu par Eiropas Savienības
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma piešķiršanu
projekta pieteikumam “Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”. Projekta mērķis ir
paaugstināt pašvaldības teritorijas plānošanas kapacitāti,
lai nodrošinātu kvalitatīvu Kocēnu novada teritorijas
attīstības plānošanas procesu. Projekta ietvaros Kocēnu
novada pašvaldībā tiks izstrādāti divi nozīmīgi attīstības
plānošanas dokumenti: “Kocēnu novada teritorijas
plānojums 2014. – 2025. gadam” un “Kocēnu novada
attīstības programma 2014. – 2020. gadam”. Projekta
rezultāti kalpos kā pašvaldības ilgtermiņa attīstības
dokumenti līdz 2025. gadam, plānojot investīcijas un
Kocēnu novada pašvaldības budžetu atbilstoši dokumentos noteiktajiem prioritārajiem attīstības virzieniem, lai
nodrošinātu Kocēnu novada ilgtspējīgu attīstību. Projekta
kopējā attiecināmo izmaksu summa ir Ls 46 132 jeb
100% ESF finansējums.

Noslēgusies Kocēnu novada domes izsludinātā
iepirkuma procedūra “Klases renovācijas darbi Vaidavas
speciālajā internātpamatskolā”, kurā tika saņemti
10 pretendentu piedāvājumi. Kocēnu novada domes
iepirkumu komisija par uzvarētāju atzina SIA “Warss+”,
kas veiks durvju nomaiņu, krāsns pārbūvi, grīdas seguma
uzlabošanu, elektroinstalāciju ierīkošanu, alternatīvas
apsardzes signalizācijas izbūvi un citus renovācijas
darbus.
Iepirkuma procedūrā “Interaktīvās tāfeles un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana” tika saņemti divi piedāvājumi, iepirkumu komisija par uzvarētāju atzina SIA
“Norel-IT”. Iepirkuma uzvarētājs veiks interaktīvās
tāfeles un tās aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Vaidavas
speciālajā internātpamatskolā.
Kocēnu novada domes attīstības nodaļas speciāliste
Lelde Gavare

Kocēnu novada ciematos plānots turpināt
attīstīt ūdenssaimniecības sistēmas

11. decembrī kultūras un sporta centrā “Vaidava” notika
Adventes laika koncerts, kurā piedalījās Valmieras
Kultūras centra politiski represēto vīru koris “Baltie
bērzi”, Rūjienas kultūras nama jauktais koris “Ziemeļzeme”, Mores kultūras nama senioru dāmu deju kopa
“Dāmītes”, Dikļu kultūras nama dāmu deju grupa
“Maģija”, kultūras un sporta centra “Vaidava” senioru
deju kopa “Feja” un jauktais koris “Vaidava”. ▼

29. decembrī Kocēnu novada domes sēdē tika apstiprināti SIA “Ekolat” izstrādātie tehniski ekonomiskie
pamatojumi, kuri nepieciešami projektu pieteikumu
iesniegšanai Vides ministrijas izsludinātajos projektu
konkursos, lai piesaistītu Eiropas Savienības Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu ūdenssaimniecības sistēmas attīstīšanai Kocēnu novada
Bērzaines, Dikļu un Vaidavas ciematos.
Projekta “Kocēnu novada Bērzaines pagasta Bērzaines
ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” ietvaros
plānots izbūvēt jaunu ūdens ieguves urbumu, paplašināt
un rekonstruēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 354 158,53, tai skaitā
attiecināmās izmaksas 292 693 latu apmērā. No projekta
attiecināmajām izmaksām 85% sedz ERAF finansējums,
savukārt Kocēnu novada domes sēdē tika nolemts, ka
projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība nodrošinās
līdzfinansējumu 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām, kā arī neattiecināmo izmaksu (PVN) summu –
Ls 61 465,53.
Projekta “Kocēnu novada Dikļu pagasta Dikļu ciema
ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” ietvaros plānots veikt
ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, kanalizācijas tīklu
paplašināšanu un rekonstrukciju, kā arī sūkņu stacijas
rekonstrukciju. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 219 125,54,
tai skaitā attiecināmās izmaksas 181 095,49 latu apmērā.
No projekta attiecināmajām izmaksām 85% sedz ERAF
finansējums, Kocēnu novada domes līdzfinansējuma
daļas - 15% no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmo izmaksu (PVN) summa – Ls 38 030,05.

Savukārt projekta “Kocēnu novada Vaidavas pagasta
Vaidavas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”
ietvaros plānots veikt ūdenstorņa renovāciju, kā arī
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju. Šī
projekta kopējās izmaksas ir Ls 282 730,04, tai skaitā
attiecināmās izmaksas 233 661,19 latu apmērā. No projekta attiecināmajām izmaksām 85% sedz ERAF finansējums, Kocēnu novada domes līdzfinansējuma daļas –
15% no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmo
izmaksu (PVN) summa – Ls 49 068,85.
Decembra sākumā Kocēnu novada dome saņēma
Vides ministrijas ūdenssaimniecības būvju būvniecības
projektu vērtēšanas komisijas pozitīvu atzinumu
iesniegtajam tehniski ekonomiskajam pamatojumam
par Kocēnu pagasta Rubenes ciema ūdenssaimniecības
attīstības otrās kārtas darbiem. Pašlaik Kocēnu novada
domes attīstības nodaļas speciālisti gatavo projekta
pieteikumu, lai piesaistītu ERAF finansējumu.
Kā jau iepriekš ziņots, norit projekta “Kocēnu novada
Kocēnu pagasta Kocēnu ciema ūdenssaimniecības
attīstība, II kārta” ieviešana. Pašlaik norit iepirkuma
procedūrā par tehniskā projekta izstrādi un būvuzraudzību
saņemto pretendentu piedāvājumu izvērtēšana.

Kocēnu novada
domes sabiedrisko
attiecību speciāliste
Elīna Upīte
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Decembris Dikļu skolā

Fotomirkļi
22. decembrī Rubenes pamatskolā notika skolotāju un
skolēnu veidotais Ziemassvētku koncerts “Zem eņģeļa
spārna”. Pēc koncerta skolas direktors Ivars Ādamsons
11 skolēniem pasniedza “Laba skolēna” stipendijas. ▼

Ziemassvētki nāk ar savām neatkārtojamām krāsām,
smaržām, garšām, gaismām un skaņām. Tas ir laiks
pārdomām, jaunu mērķu izvirzīšanai. Tas ir laiks, kad ne
tikai ceram uz gaidītajām dāvanām, bet arī paši varam
kļūt par čakliem rūķiem, nest prieku un piepildīt kaut
mazu daļiņu no kāda sapņa.
Decembris Dikļu skolā ir bijis bagāts baltiem,
skanīgiem, čakliem, smaržīgiem un garšīgiem darbiem.
15. decembrī 1. - 4. klašu skolēni kopā ar PII
“Cielaviņa” audzēkņiem un folkloras kopu “Endzelīte”
palīdzēja iedegt lielo Ziemassvētku egli Dikļu pagasta
centrā. Krāsainās spuldzītes egles zaros papildināja
bērnu pašu gatavotās rotas un sirsnīgi apsveikumi,
vēlējumi.
Pa platākiem un šaurākiem ceļiem, pa mazām,
piesnigušām taciņām Ziemassvētku sveiciens no skolas
bērniem aizceļoja pie vientuļajiem pagasta ļaudīm. Pirmo
gadu skolā tika organizēta akcija “Uzdāvini Ziemassvētku prieku!”, kuras laikā skolēni un skolotāji ziedoja
naudu piparkūku mīklas iegādei, paši cepa piparkūkas,
paši gatavoja dāvanu maisiņus. Atbildīgais pienākums
aizgādāt pārsteigumus tieši uz mājām tika uzticēts Aivai
Annai Kauliņai, Ilvijai Knospiņai un Oskaram Zorģim.
Nokļūt katrā māja palīdzēja Sociālā dienesta vadītāja
Solvita Rumba un skolas direktore Lāsma Žagota.
Zilākalna vientuļajiem ļaudīm smaržīgo un garšīgo
sveicienu, kā arī uzaicinājumu uz svētku koncertu
nogādāja paši cepēji – 1.b un 2.b klases čaklie rūķi savu
skolotāju pavadībā.

Piedalīšanās akcijā “Eņģeļi pār Latviju” mūsu skolā
jau ir kļuvusi par jauku tradīciju. Labdarības tirdziņš
Ziemassvētku pasākuma laikā priecēja ar pašu gatavotām, garšīgām, praktiskām un dvēseli priecējošām
precēm. Kopā tika ietirgoti un akcijā ziedoti 43 lati.
Ceram, ka arī mūsu nelielais ieguldījums piepildīs daļu
no kāda sapņa.
Noslēdzoties 1. mācību semestrim, lepojamies ar
saviem labākajiem skolēniem, kuri kļuvuši par “Laba
skolēna” stipendijas īpašniekiem. Stipendijas ieguvēji,
kuru vidējā atzīme ir virs 8 ballēm: Sandija Miglava,
Elīza Kalniņa, Jānis Pazāns, Sintija Berga, Kristīne
Berga, Anna Aiva Kauliņa, Ilvija Knospiņa, Madara
Lāce, Līga Ozoliņa, Rūta Kristiāna Pazāne, Agnese
Zorģe. Lepojamies arī ar tiem skolēniem, kuri ierindojās
TOP 10 sarakstā, ar tiem, kuri aktīvi iesaistījušies skolas
interešu izglītības aktivitātēs. Esam lepni, ka skolā atkal
darbību atsācis pūšamo instrumentu orķestris.
Priecīgus svētkus un ražīgu Jauno gadu vēlam AS
“Dikļu pils” ļaudīm! Pateicamies par jauko iespēju
pedagogiem apmeklēt Žanetes Uškānes koncertu.
Desmit labākajiem 1. – 3. klašu skolēniem vēl ilgi
atmiņa būs brīnumu meklēšanas piedzīvojums pilī.
Jura Neikena Dikļu pamatskolas skolotāja
Liene Šelkovska

23. decembrī Bērzaines tautas namā notika Ziemassvētku eglītes pasākums pirmsskolas vecuma bērniem.
Pasākumā piedalījās arī Ziemassvētku vecītis ar
draugiem pīli, vardi un lapsu, aicinot bērnus rotaļās un
bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi,
pasniedzot Kocēnu novada domes sarūpētās saldumu
paciņas. ▼

23. decembrī kultūras un sporta centrā “Vaidava” notika
Vaidavas izglītības biedrības organizētais labdarības
tirdziņš, Rubenes pamatskolas skolēnu Ziemassvētku
koncerts „Zem eņģeļa spārna” un Ziemassvētku eglītes
pasākums Vaidavas pagasta bērniem, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi.▼

Laiks, ko pavadām kopā!
Veiksmīgi esam sagaidījuši un pavadījuši Ziemassvētkus. Katrs bērns, kurš apmeklē dienas centru, saņēma
kādu dāvanu. 16. decembrī Zilākalna kultūras namā
iestudētās pirmizrādes “Kazlēni un vilks” video ir aizceļojis uz Angliju, lai parādītu ziedotājiem, cik talantīgi
un spējīgi ir mūsu bērni. Daudz darba un enerģijas
bijām ieguldījuši izrādes tapšanā, tagad plānojam arī
viesizrādes.
28. decembrī bērnu dienas centrā “Zilais kalns”
valdīja ļoti priecīga atmosfēra. Mēs sagaidījām ciemiņus:
Līvu, kura vairākus gadus ļoti daudz laika veltīja mūsu
bērniem, un Sāru no Etiopijas (Etiopija ir trešā lielākā
valsts Āfrikā pēc iedzīvotāju skaita).
Bērniem bija iespēja dzirdēt, ko prombūtnes laikā šajā
pusgadā piedzīvoja Līva. “Latvija ir brīnišķīga valsts!
Latvija ir brīnišķīga valsts!”..... un tā vismaz vēl
trīs reizes mēs dzirdējām atbildi no Līvas uz jautājumu:
“Kāda ir Latvija tavā skatījumā pēc pusgada prombūtnes?”
Līva Priediņa, absolvējusi Vidzemes augstskolu, vasarā
uz gadu devās uz Norvēģiju.
Sāra dalījās ar piedzīvojumiem savā dzimtajā zemē
un par mācībām Norvēģijā. Smaidus bērnu sejās raisīja
stāstījums par gorillām un to, kā Sāra kopā ar citiem
bērniem cīnījās par to, lai šie dzīvnieki neuzbruktu
kukurūzas laukiem. Uzzinājām, ka Etiopijas skolās bērni

mācās angļu valodu no 1. klases, bet, sākot no septītās
klases, visi priekšmeti skolā tiek pasniegti tikai angļu
valodā.
Diena bija notikumiem bagāta. Tradicionāli centrā tiek
atzīmēta katra bērna dzimšanas diena. Šos svētkus bērns,
kuram palika septiņi gadi, atcerēsies ilgi. Sāra kopā ar
meitenēm cepa no Norvēģijas atvesto kūku. Patīkami
dzirdēt, kā mūsu bērni sarunājās ar ciemiņu angļu valodā.
Pa to laiku Līva darbojās ar citiem bērniem, mācot locīt
baložus un spēlējot daudz spēļu. Notikumus kuplināja
jubilāra sveikšana un svētku galds.
Atvadījāmies ar gaišām un cerīgām domām. Jau
vasarā Līva atgriezīsies Latvijā, savukārt Sāra uz jautājumu, vai tu gribētu dzīvot Zilākalnā, atbildēja: “Ja Dievs
liks, tad atbraukšu!” Lūk, tāds iespaids ir palicis mūsu
ciemiņam.
Šajā gadu mijā vēlos teikt PALDIES visiem, kuri ir
piedalījušies mūsu organizācijas darbā! Katra ieguldījums
nes savas svētības bērnu dzīvēs! Ir dažādas dzīves un
dažādi ceļi. Taču uzticības un cieņas audzināšana pret
otru atradīs katra dzīvē pielietojumu. Pateicība un līdzdalība spēj darīt cilvēku ceļus gaišākus. Lai Jaunajā gadā
mūsu domas ir nodarbinātas ar labo vērtību sēšanu!
Bērnu dienas centra “Zilais kalns” vadītāja, skolotāja
Ilona Berga

26. decembrī Kocēnu kultūras namā notika Rubenes
Evaņģēliski luteriskās baznīcas un Kocēnu novada
domes organizētais svētku koncerts “Ziemassvētku
roze”, kurā muzicēja Latvijas Nacionālās operas soliste
Inga Šļubovska un Ziemeļlatvijas kameransamblis. ▼
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Kocēnu novada pašvaldība
aicina darbā

Kocēnu pamatskolas
direktoru

Prasības kandidātam:
• Augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā
un pedagoģiskā izglītība;
• Vismaz 3 gadu pieredze administratīvajā darbā
izglītības iestādē;
• Izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu
pārzināšana;
• Profesionāla attieksme pret darba pienākumiem
un labas saskarsmes prasmes;
• Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
• Pieredze darbā ar biroja programmatūru un
tehniku;
• Svešvalodu zināšanas;
• Pieredze ES struktūrfondu un citu projektu
īstenošanā.
Piedāvājam:
• Atbildīgu darbu pašvaldības izglītības iestādē;
• Profesionālās pilnveidošanās iespējas.
CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu
dokumentu kopijas līdz 2011. gada 21. janvārim
plkst. 16.00 lūdzam iesniegt personīgi Kocēnu
novada domē vai nosūtīt Kocēnu novada domei,
Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu
novadā, LV-4220, ar norādi “Pieteikums vakantajam Kocēnu pamatskolas direktora amatam”.
Papildus informācija:
Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Olmanis
Tālr.: 26526427, 64207693.

Kocēnu novada dome
izsludinājusi nekustamā
īpašuma izsoli
Kocēnu novada dome
atsavina nekustamo īpašumu dzīvokļa īpašumu Nr. 11, Nākotnes ielā 7,
Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
Kopīpašuma daļa no daudzdzīvokļu mājas,
zemes (kadastra Nr. 9664 015 0120) un
palīgēkas, daļa – 382/6112, platība, lielums –
38,2 m2, pārdodot atklātā izsolē par latiem.
Izsoles objekta noteiktā sākumcena –
LVL 2500,- (divi tūkstoši pieci simti lati).
Izsole notiks 2011. gada 27. janvārī plkst. 11.00
Kocēnu novada domē, Alejas ielā 8, Kocēnos,
Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Kocēnu novada domes interneta mājaslapas
www.kocenunovads.lv sadaļas “Dome”
apakšsadaļā “Noteikumi” un
klātienē Kocēnu novada domē.
Informācija par izsoles objektu un tā apskati
pie komunālās saimniecības nodaļas vadītāja
A.Mičuļa (tālr. 64207681; 26135446).
Dalībnieku reģistrācija Kocēnu novada domē,
Alejas ielā 8, Kocēnos, darba laikā.
Tālr. 64207694.
Lūgums iepriekš pieteikties!
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Kocēnu novada domes sēdēs
decembrī pieņemtie lēmumi
• Nolēma slēgt funkciju deleģēšanas līgumu ar biedrību
“Vaidavas ezera pārvalde” par turpmāku Vaidavas ezera
apsaimniekošanu. Līgumā ietvertie nosacījumi paredz, ka
Kocēnu novada dome pilnvaro biedrību veikt makšķerēšanas organizēšanu un zivju resursu pārzināšanu. Savukārt
Kocēnu novada dome kļūst par “Vaidavas ezera pārvaldes”
balsstiesīgu biedru. Sēdē par Kocēnu novada domes pārstāvi
biedrībā tika ievēlēts Ivars Ādamsons. 1. janvārī stājās spēkā
sēdē apstiprinātais nolikums „Par licencēto makšķerēšanu
Vaidavas ezerā”, kas ievietots Kocēnu novada domes interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv .
• Nolēma apstiprināt grozījumus un papildinājumus Vaidavas
speciālās internātpamatskolas nolikumā, kuri paredz, ka, sākot
ar 2011./2012.m.g., skolas izglītības programmu plānots
papildināt ar divām profesionālās pamatizglītības programmām - mājturība, iegūstot kvalifikāciju “mājkalpotājs”,
un būvdarbi, iegūstot kvalifikāciju “remontstrādnieks”.
• Nolēma atbalstīt Latvijas Kultūras koledžas studentu
radošās apvienības “KultūrMānija” sadarbības piedāvājumu,
nodrošinot Kocēnu kultūras nama telpu izmantošanu bez
maksas labdarības koncerta Valmieras dzīvnieku patversmei
“Human rights - Animal rights” norisei 2010. gada 4.
decembrī.
• Nolēma Kocēnu novada domes 2011. gada pamatbudžetā
paredzēt finansējumu biedrības “Kokmuiža” organizēto
sacensību - Baltijas Kauss, Nacionālais čempionāts pajūgu
braukšanā un “Kocēnu kauss – 2011” - atbalstīšanai.
• Nolēma atbalstīt Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas
Rubenes draudzi, paredzot Kocēnu novada domes 2011.
gada pamatbudžetā līdzfinansējumu draudzes īpašumā esošās
jaunbūves pārbūvei.
• Nolēma izsniegt zvejnieku saimniecībai “Vētras”, SIA
“Sine” un IK “Zuika” atļauju izbraukuma tirdzniecības veikšanai Kocēnu novada teritorijā saskaņā ar iepriekš Kocēnu
novada domē saskaņotu grafiku. Ielu tirdzniecības veikšanai
nepieciešama Kocēnu novada domes izsniegta atļauja, par
katru tirdzniecības reizi Kocēnu novada domē vai pagastu
pārvaldēs jāsamaksā pašvaldības nodeva, kuras apmērs
noteikts Kocēnu novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 11 “Par pašvaldības nodevām Kocēnu novadā”, kas
publicēti Kocēnu novada domes interneta mājaslapā un
informatīvā izdevuma “Kocēnu Novada Vēstis” 2010. gada
oktobra numurā (Nr. 14).
• Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 919
Kocēnu novada dome nolēma veikt izmaiņas kārtībā, kādā
līdz šim tika lemts par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
uz Kocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
pārdodamo nekustamo īpašumu, un apstiprināt atteikuma
no pirmpirkuma tiesībām formu. Par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu 5 darba dienu laikā lems Kocēnu novada domes
izpildinstitūcijas pārstāvji no finanšu nodaļas, attīstības
nodaļas, Būvvaldes, Kocēnu novada domes izpilddirektors
un jurists. Gadījumā, ja kaut viena no amatpersonām atsaka
saskaņojuma sniegšanu par atteikšanos no pirmpirkuma
tiesībām, tad šis jautājums tiks izskatīts Kocēnu novada
domes sēdē.
• Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem “Laktēni-1” Vaidavas pagastā un “Arvīdi”
Kocēnu pagastā.
• Nolēma piekrist Kocēnu novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Mežvidi” Bērzaines pagastā mežaudzes
cirsmas 2,1ha platībā atsavināšanai, pārdodot to izsolē
par nosacīto cenu Ls 8000. Atsavināšanu, pārdodot izsolē,
organizēs Kocēnu novada domes īpašumu izsoles un
atsavināšanas komisija.
• Nolēma deleģēt Kocēnu novada domes attīstības nodaļas
lauku konsultanti Inesi Bērziņu pārstāvēt Kocēnu novada
pašvaldību Valmieras un tās apkārtnes tūrisma veicināšanas
konsultatīvajā padomē.
• Nolēma izdarīt grozījumus Kocēnu novada domes iepirkumu komisijas sastāvā. Par komisijas priekšsēdētāju tika
apstiprināta attīstības nodaļas vadītāja Evija Nagle, astoņi
komisijas locekļi: Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Olmanis, finanšu direktore Svetlana Greka, jurists
Didzis Endzeliņš, izpilddirektors Māris Permaņickis, domes

deputāte un novada domes priekšsēdētāja vietniece Renāte
Zīdere, domes deputāts un novada domes priekšsēdētāja
1. vietnieks Jānis Zvirbulis, domes deputāts un pastāvīgās
Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Tālavs Megnis,
komisijas sekretāre - attīstības nodaļas speciāliste Lelde
Gavare.
• Nolēma apstiprināt Kocēnu novada domes saistošos
noteikumus Nr. 15 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā”, kas nosaka, ka palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā sniedz Kocēnu novada dome. Saistošajos
noteikumos noteiktas arī personu grupas, kurām pašvaldība
sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, dzīvojamo
telpu piedāvāšanas secība reģistrācijas grupu ietvaros
un gadījumi, kad pašvaldība personai atsaka pašvaldībai
piederošas vai uz likumīga pamata pašvaldības lietojumā
esošas dzīvojamās telpas izīrēšanu. Saistošie noteikumi
stāsies spēkā pēc to publicēšanas Kocēnu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Kocēnu Novada Vēstis”
2011. gada februāra numurā.
• Nolēma atcelt Kocēnu novada domes 2010. gada 20. maija
sēdes Nr. 9 (22.§) lēmumu “Par SIA “VTU Valmiera” kapitāla daļu turētāja pārstāvja apstiprināšanu Kocēnu novada
domei piederošajām SIA „VTU Valmiera” kapitāla daļām un
piekrišanas došanu Kocēnu novada domes priekšsēdētājam
Vitautam Staņam pildīt SIA “VTU Valmiera” valdes locekļa
pienākumus”. Sēdē nolēma noteikt, ka likumā “Par valsts
un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
paredzētos Kocēnu novada domei piederošo SIA “VTU
Valmiera” kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem Kocēnu
novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis.
• Nolēma noteikt, ka programmas “Atbalsts augļu un
dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs”
īstenošanu veiks Kocēnu novada dome, kas organizēs augļu
iepirkšanu tām Kocēnu novada izglītības iestādēm, kuras
pieteikušās dalībai programmā “Skolas auglis”.
• Nolēma apstiprināt Kocēnu novada Dikļu pagasta PII
“Cielaviņa”, Jura Neikena Dikļu pamatskolas un Rubenes
pamatskolas nolikumus. Kā arī nolēma apstiprināt Kocēnu
pagasta PII “Auseklītis”, Dikļu pagasta PII “Cielaviņa”,
Jaunburtnieku pamatskolas, Rubenes pamatskolas un
Kocēnu pamatskolas darba koplīgumus.
• Nolēma izveidot Kocēnu novada domes dzīvokļu komisiju
sešu locekļu sastāvā: izpilddirektors Māris Permaņickis,
Sociālā dienesta vadītāja Solvita Rumba, priekšsēdētāja
vietniece Renāte Zīdere, pašvaldības SIA “Zilaiskalns
127” valdes priekšsēdētājs Jānis Krūmiņš, jurists Didzis
Endzeliņš un jurista palīgs Mairita Jirgensone.
• Nolēma paredzēt Kocēnu novada domes 2011. gada
pamatbudžetā finansējumu, lai atbalstītu Kocēnu novada
Vaidavas pagasta iedzīvotājas, Murjāņu sporta ģimnāzijas
audzēknes Annikas Rozītes dalību 2011. gada Pasaules
junioru čempionātā airēšanā, kas norisināsies no 4. – 11.
augustam Londonas olimpiskajā kanālā Ītonā.
• Nolēma piešķirt 350 latus krāsns iegādei un uzstādīšanai
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Krumpiņas - 5”,
kas atrodas Kocēnu novada Kocēnu pagastā.
• Nolēma izvirzīt Kocēnu novada domes priekšsēdētāju
Jāni Olmani par pārstāvi Vidzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomē.
• Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu
“Tūjas - 5”, Bērzainē, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā,
pārdodot atklātā izsolē par sākumcenu Ls 2200. Nekustamā
īpašuma platība ir 65,1m2. Tā izsoli organizēs Kocēnu
novada domes īpašumu izsoles un atsavināšanas komisija.
• Apstiprināja SIA “Ekolat” izstrādātos tehniski ekonomiskos pamatojumus projektiem “Kocēnu novada Bērzaines
pagasta Bērzaines ciema ūdenssaimniecības attīstība, II
kārta”, “Kocēnu novada Dikļu pagasta Dikļu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” un “Kocēnu novada Vaidavas pagasta Vaidavas ciema ūdenssaimniecības attīstība,
II kārta”. Kā arī apstiprinājaiepriekš minēto projektu
finanšu plānus.
Kocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte
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2010. gads Kocēnu pamatskolā

Informācija
lauksaimniekiem
Atgādinājums lauksaimniekiem!
Iesniegumus par 2010. gadā kautajiem vai
eksportētajiem liellopiem Lauku atbalsta dienestā
var iesniegt līdz 2011. gada 15. februārim, bet
ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc liellopu kaušanas vai
eksportēšanas. Papildus valsts tiešais maksājums
par vienu liellopu ir Ls 22,69.
Sākot ar 2011. gada 1. janvāri, nodokļu
un informatīvās deklarācijas jāsniedz elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektronisko
deklarēšanas sistēmu (Likuma “Par nodokļiem
un nodevām” pārejas noteikumu 98. un 99.
punkts). Papīra veidā nodokļu un informatīvās
deklarācijas līdz 2011. gada 31. decembrim var
sniegt:
• fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko
darbību;
• nodokļu maksātāji, kuru juridiskā adrese vai
deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā
teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma.

Tuvojoties decembra pēdējām dienām, katrs izvērtē
savu gadu - vai tas, kas izdevies, ir tas pats, kas bijis plānots
pirms divpadsmit mēnešiem, vai tas, kas noticis, ir nesis
pietiekami daudz gandarījuma un labi padarīta darba sajūtas.
Kāds šis gads ir bijis mums Kocēnu pamatskolā?
Vispirms jau ļoti ANALĪTISKS. Pavasarī skolas akreditācijas procesā pierādījām paši sev un visiem skolas darba
procesā ieinteresētajiem, ka kopā mēs varam ļoti daudz un,
pateicoties vecāku atbalstam, skolēnu atvērtībai, tehnisko
darbinieku rūpēm un pedagogu skrupulozajam ikdienas
darbam, skolas sniegums tika novērtēts ļoti augstu, un ar to
mēs visi kopā varam lepoties.
Vēl mūsu gads bija MUZIKĀLS. Mūsu pašdarbības
kolektīvi ar ļoti labiem rezultātiem piedalījās skatēs un
kuplināja X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus ar
savu dalību – svētku dalībnieku rindās bija gan mūsu kora
(vad. L.Stivriņa), gan deju kolektīvu (vad. B.Zviedrāne un
L.Ērgle) dalībnieki. Joprojām, skatoties svētku fotogrāfijas,
uzdveš meiju smarža, nepieredzētais vasaras karstums un
kopības sajūta.
Un viss turpinās, jo, sākot no septembra, gads ir arī
ATRAKTĪVS – pateicoties Kocēnu novada domes atbalstam,
skolā turpina darboties gan pašdarbības kolektīvi, gan arī
ir daudzveidīgs citu interešu izglītības programmu piedāvājums: aktīvi turpina darboties novadpētnieki un skauti,
skolas iekštelpu noformēšanā piedalās vizuālās mākslas
un floristikas programmu dalībnieki, skolēniem ir iespējas
izpausties sporta nodarbībās un dramatiskajos kolektīvos.

Mūsu skolotāju gads pagāja zem EIROPAS zīmes - 100%
skolotāju ir izmantojuši Eiropas fondu piedāvātās iespējas
un mācījušies kursos, piedalījušies savas darbības kvalitātes
izvērtēšanā, dalījušies pieredzē gan skolā, gan ārpus tās, un
tas nenoliedzami ir atstājis pozitīvu ietekmi uz skolā notiekošo mācību procesu.
Skolēnu gads ir bijis arī ļoti GUDRS - Ziemassvētku
vakarā no novada domes priekšsēdētāja J.Olmaņa rokām
Kocēnu novada domes piešķirtās “Laba skolēna” stipendijas
saņēma 17 skolēni - tas ir daudz, jo prasības šai stipendijai
ir augstas. Vēlam pašreizējiem stipendiātiem noturēties un
vēl citiem atrast sevī motivāciju un veselīgu cīņas garu!
Un, kā vienmēr, gada noslēgums bija PASAKAINS.
Skolotājas G.Daubares vārds jau sen ir apliecinājums tam,
ka uzvedums, iesaistot pilnīgi visus skolēnus, mobilizējot
klašu audzinātājus kopīgam darbam un atrodot aizvien
jaunus talantus skolotāju kolektīvā, izdosies neaizmirstams.
Un, izskanot pēdējiem svētku akordiem, sākam gaidīt jau
nākamo uzvedumu...
Bet, protams, visam, visam pamatā bija DARBS - ne
vienmēr skaļi pateikts un ieraugāms, taču vienmēr paveikts
pēc labākās sirdsapziņas, vienmēr darīts ne tikai uz svētkiem,
bet arī ikdienā, vienmēr ar apņemšanos katru rītu izmazgāt
acis, nākt uz skolu un, paceļot acis uz skolas pulksteni, sev
teikt: “Re, atkal klāt jauna skolas diena, pēc tam būs nedēļa,
mēnesis, gads un vēl daudzi, un visu šo laiku es nākšu uz
skolu ar mīlestību!”
Lai mums visiem turpina izdoties!
Kocēnu pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā
Daiga Ramata

Veselības aprūpes
atvieglojumu saņemšanas kārtība
Veselības aprūpes atvieglojumus var saņemt:
• Trūcīgas personas (statusu piešķir pašvaldības sociālais
dienests);
• Pacienti, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī;
Iepriekšminētās personas ir atbrīvotas no:
1. pacientu iemaksām;
2. pacientu līdzmaksājuma par operāciju;
3. maksas par uzturēšanos “slimnīcu viesnīcās”;
4. līdzmaksājuma par kompensējamiem medikamentiem to
slimību ārstēšanai, kurām šobrīd ir noteikta 75% vai 50%
kompensācija no valsts, bet atlikusī starpība 25% vai 50%
bija jāpiemaksā pašiem.
• Pacienti, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 150 latus mēnesī;

Iepriekšminētās personas ir atbrīvotas no:
1. 50% no pacientu iemaksām;
2. maksā ne vairāk kā 15 latu līdzmaksājuma par operāciju.
Lai varētu saņemt veselības aprūpes pakalpojumu atvieglojumus vai kompensējamās zāles, jāgriežas pašvaldības
sociālajā dienestā, kur izvērtēs attiecīgās personas ienākumus un izsniegs attiecīgo izziņu, kas apliecinās Jūsu
tiesības saņemt veselības pakalpojumu atvieglojumus vai
kompensējamās zāles.
Ejot pie ārsta, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties
slimnīcā, izziņa jāņem līdzi!!!
Sīkāku informāciju var saņemt Kocēnu novada Sociālajā
dienestā.
Kocēnu novada Sociālā dienesta vadītāja
Solvita Rumba

Lai kļūtu par EDS lietotāju, jāaizpilda
līgums “Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmas pakalpojumus” (turpmāk – līgums)
un jāiesniedz VID Nodokļu pārvaldes Klientu
apkalpošanas centrā.
Līgums un iesnieguma forma ir pieejama
VID mājas lapā www.vid.gov.lv sadaļas
“Elektroniskā deklarēšanas sistēma” apakšsadaļā “Kā kļūt par EDS lietotāju?” vai VID
Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā.
Piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas
VID reģistrēs Jūs kā EDS lietotāju un uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi nosūtīs
lietotāja identifikatoru un sākotnējo paroli.
Ar 2011. gada 1. janvāri tiek atcelts 5 dienu
pagarinājums atskaišu iesniegšanai elektroniskā
veidā. Turpmāk nodokļu un informatīvās deklarācijas, izmantojot EDS, ir jāiesniedz Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajos
termiņos.
Ja Jums rodas jautājumi par EDS līguma
aizpildīšanu, slēgšanu un sistēmas lietošanu,
informāciju varat saņemt jebkurā VID Nodokļu
pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā vai arī
pie Kocēnu novada lauku konsultantes Ineses
Bērziņas pieņemšanas laikos:
Pirmdienās: no plkst. 14.00 - 18.00 Kocēnu
novada domē
Otrdienās: no plkst. 11.00 - 13.00 Dauguļu
feldšeru punktā un no plkst. 14.00 - 17.00 Dikļu
kultūras namā
Trešdienās: no plkst. 14.00 - 17.00 Vaidavas
pagasta pārvaldē
Ceturtdienās: no plkst. 14.00 - 17.00 Bērzaines
pagasta pārvaldē
Piektdienās: no plkst. 9.00 - 16.00 Kocēnu
novada domē
Iespējams arī saņemt konsultācijas un
palīdzību, lai elektroniski pieteiktos Lauku
atbalsta dienesta tiešajiem maksājumiem.
Kocēnu novada lauku konsultante
Inese Bērziņa
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Ziemassvētku
pasākums
Zilākalna pagasta
pensionāriem

Vidzemes reģiona policijas pārvalde informē

Kā katru gadu, arī šogad Zilākalna pensionāri
kopīgi atzīmēja Ziemassvētkus. Ne visiem ir
iespēja aizbraukt uz pensionāriem rīkoto pasākumu novada centrā Kocēnos, tādēļ šāda iespēja
svētkus svinēt visiem kopā un tuvāk mājai bija
ļoti jauka. Pasākumu kuplināja Strenču novada
Jērcēnu pagasta folkloras kopa “Mežābele” un
Sedas grupa “Sudariņi”. Lielu paldies sakām
mūsu ilggadīgiem sponsoriem, bez kuru atbalsta
diez vai pasākumi izdotos tik jauki. Paldies SIA
“Silviko” valdes priekšsēdētājam Gundaram
Vilkam, veikala “HERTAS” vadītājai Marijai
Šurdukovai, SIA “VVL” veikala vadītājai Ellai
Jankovskai un, protams, arī Kocēnu novada
domei, jo viesu ierašanās uz pasākumu tika
finansēta no Zilākalna kultūras nama budžeta.
Zilākalna pensionāru padomes priekšsēdētājs
Jānis Plāns

Kocēnu novada
dome saņēma Miera
gaismu no Betlēmes

Reģistrēta informācija par zādzībām, kas radījušas zaudējumus vairāku simtu latu apmērā. Saņemts iesniegums, ka
laika posmā no 19. novembra Vaidavas pagastā no kādas
privātmājas nozagtas dažādas mantas – distanču slēpes
FISCHER, slēpju zābaki FISCHER, kalnu slēpes SALAMON
un 44. izmēra kalnu slēpošanas zābaki ar ziliem klipšiem.
1984. gadā dzimušam Valmieras pagasta “Viesturu” iedzīvotājam radīti zaudējumi 480 latu apmērā.
5. decembrī saņemts iesniegums, ka Kocēnu pagasta
“Ozollejās” nozagts 1969. gadā dzimušai sievietei piederošs
telefons LG, virsjaka, sporta apavi, dekodera karte VTV
CONAX numurs: 02046156623-2. Radīti kopējie materiālie
zaudējumi Ls 55,96 apmērā.
Policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un atsaucīgiem.
Ja kaut nejauši, ejot pa ielu vai garāmbraucot, ievērojat
uz balkoniem, kāpņu telpās vai pie mājām ko aizdomīgu,
nekavējoties informējiet policiju, zvanot 112.
6. decembrī plkst. 20.20 Vaidavas pagastā uz autoceļa Inčukalns – Valmiera 52. km Igaunijas iedzīvotājs, vadot automašīnu FORD TRANSIT ar piekabi, slidenos ceļa apstākļos nav
izvēlējis drošu braukšanas ātrumu. Viņa vadītā automašīna
nobraukusi no ceļa braucamās daļas un apgāzusies. Slimnīcā
ar dažādām traumām nogādātas automašīnas pasažieres,
1951. un 1953. gadā dzimušas sievietes.
6. decembrī plkst. 22.40 Dikļu pagastā uz autoceļa Kocēni –
Limbaži - Tūja 14. km 1963. gadā dzimis Liepupes pagasta
iedzīvotājs, vadot automašīnu MERCEDES-BENZ, nav
izvēlējies drošu braukšanas ātrumu. Viņa vadītā automašīna
nobraukusi no ceļa un apgāzusies. Cilvēki nav cietuši, bojāta
automašīna.
10. decembrī plkst. 7.15 Vaidavas pagastā uz autoceļa Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža 52. km 1968. gadā
dzimis vīrietis, vadot automašīnu - kravas transporta furgonu,
ietriecies uz ceļa stāvošā kravas transportā - furgonā, kas
diennakts tumšajā laikā bija atstāts uz ceļa braucamās
daļas bez ieslēgta ārējā apgaismojuma. Vietā, kur novietots
transportlīdzeklis, nebija izlikta avārijas zīme. Negadījumā
cilvēki nav cietuši, bojāti abi transportlīdzekļi un krava, kas
tika pārvadāta 1968. gadā dzimušā vīrieša vadītajā kravas
furgonā.

21. decembrī Kocēnu novadā domē viesojās
Kocēnu 38. skautu vienības pārstāvji, lai Kocēnu
novada domes priekšsēdētājam Jānim Olmanim
nodotu Miera gaismu no Betlēmes.
Kocēnu 38. skautu vienība Miera gaismu no
Betlēmes izplata jau piecus gadus, jau otro gadu
gaisma tiek ienesta arī Kocēnu novada domē
un tās iestādēs. Kocēnu novada domē viesojās
mazskauti Aruss Karavājevs, Kārlis Puriņš,
Roberts Kārkliņš un Mārtiņš Zemešs, kuri ne
tikai novada domes priekšsēdētājam J.Olmanim
nodeva ar Miera gaismu no Betlēmes aizdegtu
svecīti, bet arī kopīgi ar J.Olmani klātesošajiem
pastāstīja par akcijas būtību un Kocēnu 38.
skautu vienību. Pēc viesošanās Kocēnu novada
domē mazskauti devās uz Kocēnu pamatskolu
un pirmsskolas izglītības iestādi “Auseklītis”
Kocēnos.
Akciju “Miera gaisma no Betlēmes” 1986.
gadā aizsāka Austrijas radio ziņu aģentūra un tā
bija daļa no labdarības pasākuma bērniem invalīdiem un sociāli nenodrošinātajiem cilvēkiem.
Akcijas mērķis ir nodot Draudzības un Miera
vēstījumu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam,
kas mudina ikvienu, īpaši skautus un gaidas,
radīt un veicināt mieru savā apkārtējā vidē.
Miera gaisma savu ceļu sāk no Betlēmes,
no kurienes tā ceļo uz Austriju. Austrijas skauti
to nodod tālāk citiem Eiropas valstu skautiem
un gaidām. Latvijas Skautu un gaidu centrālā
organizācija Miera gaismu saņēma 15. decembrī
no Polijas skautu organizācijas un nodeva to
tālāk Latvijas skautu un gaidu vienībām, tostarp
arī Kocēnu 38. skautu vienībai.

12. decembrī plkst. 1.30 Vaidavā, Skolas ielā 1A kultūras
un sporta centram “Vaidava” izsists pakešu loga stikls.
Zaudējumu apmērs tiek precizēts.
12. decembrī plkst. 13.30 konstatēts, ka Dikļu pagasta
“Zundās” izsistas vairākas logu rūtis. Zaudējumu apmērs
tiek precizēts.
14. decembrī plkst. 7.50 Kocēnu pagastā uz autoceļa Inčukalns – Valmiera - Igaunijas robeža 68. km 1964. gadā
dzimusi Valmieras pagasta iedzīvotāja, vadot automašīnu
AUDI 80, sadūrusies ar automašīnu – kravas furgonu
MERCEDES-BENZ. Pēc sadursmes kravas furgons uztriekts
virsū gājējam - 1946. gadā dzimušam Valmieras iedzīvotājam, kurš gājis pa ceļa malu. Negadījumā cietusi automašīnas AUDI vadītāja un gājējs. Abiem sniegta medicīniskā
palīdzība. Tiek noskaidroti notikušā apstākļi.
Gājējiem atgādinājums nopietni izvērtēt savas pārvietošanās
iespējas pa ceļa malām laikā, kad uz tiem sadzīti augsti sniega
vaļņi, līdz ar to nākas iet gluži vai pa ielas braucamo daļu,
tādējādi apdraudot gan satiksmes drošību, gan savu dzīvību.
14. decembrī plkst. 11.50 Kocēnu pagastā uz autoceļa
Inčukalns – Valmiera – Valka 63. km 1954. gadā dzimis
Rīgas iedzīvotājs, vadot automašīnu MERCEDES-BENZ,
nav ievērojis drošu distanci un ietriecies pa priekšu braucošas automašīnas HYUNDAI GETZ, kuru vadīja 1962. gadā
dzimusi Kocēnu pagasta iedzīvotāja, aizmugurē. Cietušo
nav, bojāti transportlīdzekļi.
Laikā no 12. decembra Dikļu pagastā no graudu kaltes
nozagti četri elektromotori. Materiālie zaudējumi 1931. gadā
dzimušam vīrietim 160 latu.
Laikā no 22. decembra Bērzaines pagastā no kāda dzīvokļa
nozagtas dažādas saimniecības mantas un instrumenti. 1944.
gadā dzimušam vīrietim radīti zaudējumi 162 latu apmērā.
28. decembrī saņemta informācija, ka pagaidām nenoskaidrota persona Kocēnu pagasta Brandeļos sabojājusi SIA
materiālās rezerves stāvlaukuma dzelzs nožogojumu.
VP Vidzemes reģiona
Prevencijas grupas vecākā inspektore
Dace Jukāma

Cirsma nocirsta, jāraksta pārskats
Noslēdzoties 2010. gadam, savu juridisko spēku zaudējuši apliecinājumi, kurus izsniedzis Valsts meža dienests.
Kā zināms, visbiežāk meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji
saņem apliecinājumus koku ciršanai meža zemēs. Laiks iet
ātri uz priekšu, un bieži vien meža īpašnieks varbūt jau
piemirsis par gada sākumā vai citā laika posmā saņemtu
apliecinājumu. Šis ir īstais laiks, lai dotos uz mežniecību
un sagatavotu pārskatu. Tāpat pārskatu vajadzēs sagatavot,
ja esat veikuši meža atjaunošanu vai atjaunotās mežaudzes
kopšanu. Lai arī pārskata rakstīšana par saimniecisko darbību
nav jaunums, bieži vien cilvēki savas aizņemtības dēļ to
aizmirst sagatavot. Protams, visērtāk to izdarīt mežniecībā.
Savukārt Rīgā dzīvojošie meža īpašnieki var doties uz
Valsts meža dienesta administratīvo ēku 13. janvāra ielā 15,
kur varēs nokārtot visas formalitātes. Tomēr nevienam nav
liegts sagatavot pārskatu mājās un nosūtīt uz mežniecību pa
pastu. Meža īpašnieku ērtībai, apmeklējot interneta vietnes
www.vmd.gov.lv sadaļu “meža īpašniekiem”, atradīsiet
dažādu noderīgu iesniegumu un pārskatu veidlapu paraugus.
Veidlapu formai ir rekomendējošs raksturs. Ja pārskatu
iesniegsiet brīvā formā uz lapas, problēmu nebūs. Galvenais
šo mazo, bet svarīgo darbiņu izdarīt līdz 1. februārim. Ir
situācijas, kad dažādu apstākļu dēļ ciršana faktiski netiek
uzsākta. Arī šādā gadījumā sagatavojam pārskatu, tajā
norādot, ka saimnieciskā darbība konkrētajā nogabalā
nav uzsākta. Neskaidrību gadījumā noteikti sazinieties ar
savu apgaitas mežsargu vai citiem Valsts meža dienesta
darbiniekiem. Viņi Jums palīdzēs.
Pārskatos dotās informācijas patiesumu Valsts meža
dienests var salīdzināt ar stāvokli dabā. Lūk, daži piemēri,
ko mežsargs vai cita amatpersona var pārbaudīt pēc ciršanas:

• Ekoloģisko koku sugas, caurmēra un skaita atbilstība dabā;
• Audzes šķērslaukuma vērtības atbilstība vismaz minimālajai
vērtībai pēc kopšanas cirtes veikšanas;
• Audzes šķērslaukuma vērtības atbilstība vismaz kritiskajai
vērtībai pēc galvenās izlases un sanitārās cirtes veikšanas;
• Risu dziļums kopšanas cirtēs un meža ceļos pēc smagās
meža tehnikas pārvietošanas;
• Koptas jaunaudzes atbilstība meža atjaunošanas noteikumos
iestrādātajiem kritērijiem;
• Galvenās cirtes cirsmas skices atbilstība situācijai dabā.
Ziemeļvidzemes virsmežniecības
Jumaras mežniecības mežsargs
Raimonds Mežaks
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Interešu grupa Rubenes bibliotēkā

Rubenes bibliotēkā savu darbību sākusi pieaugušo interešu grupa. Pirmajā tikšanās reizē sanāca kopā 18 dalībnieki.
Tika runāts par grupas darbības galvenajiem virzieniem,
dalībnieki uzrakstīja savas vēlmes - intereses. Norunāja, ka
tiksies katru trešdienu plkst. 10.00 bibliotēkas lasītavā un
sāks ar rokdarbiem. Ideju un vēlmju ir daudz – iepazīt
dažādus rokdarbu veidus, arī tādus kā dakšošana un tapošana, filcēšana un pērļošana.
Dalībnieces runās un spriedīs, kā arī dalīsies pieredzē par
kulinārijas, veselības, mājsaimniecības, dārzkopības, veselīga
dzīvesveida, floristikas jautājumiem un citu tematiku. Aicināsim interesantus un zinošus, erudītus cilvēkus, lai varētu
veidot dialogus par aktuāliem tematiem un iemācīt ko jaunu.
Otrajā un trešajā nodarbībā dalībnieces darbojās praktiski, izgatavojot Ziemassvētku rotājumus un kartītes. Grupa
izveidojās no 10 čaklām, darbīgām un jaukām sievietēm.
Tika atnesti paraudziņi – apsveikuma kartītēm, pašu darinātas, sievišķīgas šalles, rotājumi no papīra. Tika gatavoti
eņģeļi, rūķi, zvaigznītes – griezts, locīts un līmēts. Visām
acīs bija prieks, darbošanās notika jautrībā un sarunās.
Grupas dalībnieces izteica savas domas par trīs nodarbībās
dzirdēto, redzēto un iegūto.
Mārīte Lāpītāja – čakla un ļoti centīga sieviete, kura
vasarā nodarbojas ar dārzkopību, saka: “Esmu ļoti priecīga
un daudz ieguvu. Varēju pati izgreznot logus mājās.”
“Ļoti priecājos, ka varu piedalīties šajā grupā, jo, kamēr
nav darba, var kaut ko “foršu” iemācīties un ir ar ko nodarboties. Labprāt piedalīšos arī citos pasākumos vai pulciņos.” tā Sarmīte Endzele, kura pirmā pabeidz Ziemassvētku
zvaigznes izgatavošanu un ir lepna un priecīga par paveikto.
“Kad saņēmu mūsu bibliotekāres Vijas uzaicinājumu
darboties interešu grupā, uzreiz nodomāju – jā, noteikti
piedalīšos! Ļoti patikuši iepriekšējos gados organizētie
Grāmatu svētki, tāpat Dzejas dienas Rubenes bibliotēkā.
Esam jau apguvušas dažus lietderīgus darbiņus - tuvojas taču
Ziemassvētki, katrai gribas kaut ko ieviest arī savā mājas
dzīvē. Šogad nesūtīju uz svētkiem pirktās atklātnes, bet
pagatavoju pati.” - ar dzirkstošām acīm un smaidu uz lūpām

saka Lolita Baltgaile.
“Interešu grupas nodarbības dod jaunas idejas, iespēju
sastapties un strādāt ar interesantiem cilvēkiem. Paldies
Rubenes bibliotekārei Vijai Tihomirovai par iespēju
darboties.” – savas domas pauž Aina Uljanova - rokdarbniece, čakla bibliotēkas grāmatu lasītāja un laba, ar bagātu
izdomu apveltīta mājsaimniece.
“Kāds prieks! Labas emocijas no tā vien, ka varam viena
otru redzēt, sasveicināties, pasmaidīt. Daudz jauka, interesanta iegūstam. Paldies par iespējas radīšanu – satikties!”
– Dzidra Liezere - skolotāja, kura pati bērniem mācījusi
rokdarbus.
“Bibliotekāre Vija uzaicināja ciemata iedzīvotājus izveidot interešu grupu, šajā brīdī nodomāju, ka ir ļoti jauki, ka
var satikties ar citām ciemata sievietēm, daudz ko jaunu
uzzināt, labi pavadīt reizi nedēļā dažas stundas.” – Ērika
Allika – vienmēr dzīvespriecīgā, laipnā un smaidīgā. Ērika
dalās pieredzē, kā cept piparkūkas, garšīgus pīrādziņus,
viņa prot cept arī ļoti garšīgas tortes.
Pārrunās ar Rubenes ciemata iedzīvotājiem atklāti
interesanti vietējie cilvēki, kuri var dot savas sakrātās
zināšanas un praktiski apmācīt cilvēkus, likt tiem darboties
un justiem vajadzīgiem – Aina var mācīt dakšošanu, Regīna
ir vispusīgs cilvēks ar plašam zināšanām - māksliniece,
jauks un atvērts cilvēks, kura piekrita vadīt praktiskās
nodarbības interešu grupas dalībniecēm, lai iemācītu dažādu
rotājumu izgatavošanas veidus un paņēmienus. Mārīte –
zinoša dārzkopībā un puķkopībā, arī viņas pieredze ļoti
palīdzēs. Lolita un Dzidra – rokdarbnieces, Ērikai patīk
kulinārija – tas ir potenciāls, kas ir pašā grupā, bet vēl ir
tik daudz neatklātu talantu. Tāpēc aicinu katru, kuram ir
interese un vēlēšanās darboties un palīdzēt – nākt uz bibliotēku un pieteikties!
Liels paldies Regīnai, kura palīdzēja un novadīja pirmās
divas nodarbības!
Kocēnu pagasta 2. bibliotēkas vadītāja
Vija Tihomirova

Sociālā dienesta vadītāja Solvita Rumba pieņem iedzīvotājus:
• Dikļu pagastā – katra mēneša 1. (pirmajā) pirmdienā no plkst. 13.00 – 15.00 - pagasta pārvaldes telpās;
Dauguļos no plkst. 15.15 – 17.00 - “Saulrieti-5”;
• Zilākalna pagastā – katra mēneša 1. (pirmajā) otrdienā no plkst. 12.00 – 14.00 - pagasta pārvaldes telpās;
• Bērzaines pagastā – katra mēneša 1. (pirmajā) otrdienā no plkst. 15.00 – 17.00 - pagasta pārvaldes telpās;
• Vaidavas pagastā – katra mēneša 2. (otrajā) pirmdienā no plkst. 10.00 – 12.00 - pagasta pārvaldes telpās;
• Rubenē – katra mēneša 2. (otrajā) pirmdienā no plkst. 13.00 – 15.00 - sporta nama telpās;
• Tožās – katra mēneša 2. (otrajā) pirmdienā no plkst. 15.30 - 17.00;
• Kocēnos (Kocēnu novada domes administrācijas ēkā) – katra mēneša 1. (pirmajā) piektdienā no plkst. 12.00 – 16.00.

Pasniegtas
“Laba skolēna”
stipendijas

Izvērtējot 2010./2011.m.g. 1. semestrī mācību
priekšmetu apguvē uzrādītos sasniegumus,
Kocēnu novada dome piešķīrusi “Laba skolēna”
stipendijas 44 Kocēnu novada izglītības iestāžu
skolēniem.
Jaunburtnieku pamatskola:
5. klase – Kitija Graudiņa;
7. klase – Ilva Adamoviča, Sanita Laiviņa, Dārta
Laima Putniņa, Sindija Paparde.
Jura Neikena Dikļu pamatskola:
5. klase – Sandija Miglava, Jānis Pazāns, Elīza
Kalniņa;
6. klase – Sintija Berga;
7. klase – Ilvija Knospiņa, Madara Lāce, Anna
Aiva Kauliņa, Kristīne Berga;
9. klase – Rūta Kristiāna Pazāne, Agnese Zorģe,
Līga Ozoliņa.
Kocēnu pamatskola:
5. klase – Lāsma Strazdiņa, Elīna Fatejeva,
Amanda Zūle, Artūrs Palde, Egita Caune, Jānis
Palde, Emīls Grieziņš, Miks Kuncevičs, Kārlis
Puriņš, Jānis Māris Rika;
6. klase – Kārlis Jānis Krauja, Adrija Īvāne, Rūta
Rudīte Rika;
7. klase – Rūta Ramane, Vendija Pelse, Anete
Grīviņa, Anna Krauja.
Rubenes pamatskola:
5. klase – Inguna Kutila, Toms Pēlmanis, Armands
Jeršovs;
6. klase – Silva Priedīte;
7. klase – Paula Indra Žuga, Matīss Mālnieks,
Sabīne Anna Zīverte;
8. klase – Zane Justamente, Vineta Vanaga;
9. klase – Lāsma Mangule, Dāvis Mālnieks.
“Laba skolēna” stipendija tiek piešķirta tiem
5. – 9. klašu skolēniem, kuru vidējais mācību
sasniegumu vērtējums ir virs 7,6 ballēm, bet ne
vairāk kā vienā mācību priekšmetā ir vērtējums
6 balles. Kā arī stipendijas pretendentam nedrīkst
būt skolas iekšējo kārtības noteikumu un citu
administratīvi sodāmu pārkāpumu. Stipendijas
tiek pasniegtas divas reizes mācību gadā –
Ls 20 par 1.semestri un Ls 25 par 2.semestri.
“Laba skolēna” stipendiju par 2009./2010.m.g.
2. semestrī uzrādītajiem sasniegumiem mācību
priekšmetu apguvē saņēma 38 skolēni.
Kocēnu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte
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Semināri
Kocēnu novada uzņēmējiem
20. janvārī Kocēnu novada pagastos notiks informatīvi semināri par Valsts ieņēmumu
dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) līgumu aizpildīšanu, slēgšanu un
sistēmas lietošanu.
•
•
•
•

Plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā
Plkst. 12.00 kultūras un sporta centrā “Vaidava”
Plkst. 14.00 Dikļu kultūras namā
Plkst. 16.00 Bērzaines pagasta pārvaldē

Kultūras pasākumi
Kocēnu novadā janvārī
Datums

Bērzaines pagastā
19. janvārī
plkst. 15.00

Jaunburtnieku pamatskolā
Bērzaines tautas nama un Jaunburtnieku pamatskolas kopīgi
veidotais pasākums – lielā vēstures stunda “Barikāžu atceres
dienām – 20”.

Līdz 30.
janvārim

Bērzaines tautas namā
Apskatāma mākslinieka Pētera Šetohina gleznu izstāde “Mana
mīlestība uz glezniecību nav nejauša”.

Īpaši gaidīti zemnieku saimniecību īpašnieki un pašnodarbinātās personas, kas paši kārto
savas saimnieciskās darbības grāmatvedību!
Sīkāka informācija: Kocēnu novada lauku konsultante Inese Bērziņa (mob.tālr.
26328943).

Florbola spēles
sporta namā “Kocēni”
12.01. plkst. 20.00 Rubene (vīr.) - Ķekava
15.01. plkst. 13.00 Rubene (siev.) - RSU/Runway
15.01. plkst. 16.00 Rubene-1 (vīr.) - FK Valka
19.01. plkst. 20.00 Rubene (vīr.) - Lielvārde
26.01. plkst. 20.00 Rubene (vīr.) - SK Pārgauja
29.01. plkst. 15.00 Rubene-1 (vīr.) - Ķekava 2
09.02. plkst. 20.00 Rubene (vīr.) - RTU/Inspecta

ZAAO piedāvā
jaunu pakalpojumu –
vējstikla šķidruma kanniņu
savākšana bez maksas!
SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO), paplašinot atkritumu šķirošanas iespējas Ziemeļvidzemes reģionā, piedāvā jaunu pakalpojumu - vējstikla šķidruma un dzesēšanas šķidruma izlietoto kanniņu savākšanu bez
maksas.
Pakalpojums tiek piedāvāts degvielas uzpildes stacijām (DUS) un auto servisiem,
kuru teritorijā tiek novietots 240 litru zaļš plastmasas konteiners ar uzrakstu “Vējstiklu
šķidruma kanniņas”. Kad konteiners ir piepildīts, pazvanot uz ZAAO un piesakot to,
konteineru iztukšošana tiks veikta bez maksas. Nošķirojot šīs kanniņas tiek samazināts
kopējais atkritumu apjoms, kas tiek izvesti par samaksu, un tiek nodrošināta iespēja
videi draudzīgā veidā bez maksas nodot otrreiz izmantojamo materiālu (PEHD).
Sadarbībā ar degvielas uzpildes staciju Statoil iespēja šķiroti izmest tukšās vējstikla
šķidruma un dzesēšanas šķidruma kanniņas ir Salacgrīvas DUS, Veselavas Statoil
DUS, abās Statoil degvielas uzpildes stacijās Valmierā, kā arī “Autoservisā Birums”.
Atkritumu apsaimniekošanas sistēma, kuru Ziemeļvidzemes reģionā veido ZAAO,
tiek balstīta uz ilgtspējīgu attīstību un nav attīstāma bez atkritumu šķirošanas.
Iedzīvotājiem joprojām ir iespēja atbrīvoties bez maksas no PEHD materiālu iepakojuma (piena pudeles, vējstiklu šķidruma un dzesēšanas šķidruma kanniņas) ZAAO
izveidotajos EKO laukumos un EKO punktos.

Dikļu pagastā
No
17. janvāra –
5. februārim

Dikļu kultūras nama izstāžu zālē
Apskatāma Alojas novada Brīvzemnieku pagasta biedrības “Vecie
ozoli” amatnieku darbu izstāde.

18. janvārī
plkst. 13.00

Dikļu kultūras namā
Bijušā Valmieras rajona teritorijā izveidoto novadu kultūras
darbinieku saiets.

19. janvārī
plkst. 13.00

Ernesta Brastiņa piemiņas vietā Dikļu pagasta “Fabrikā”
Mākslinieka, zinātnieka, dievturu virsvadoņa Ernesta Brastiņa
dzimšanas dienai veltīts atceres brīdis.

20. janvārī
plkst. 10.00

Barikāžu 20. gadadienas atceres pasākumi:
Pie Dikļu kultūras nama
• piemiņas ugunskura iedegšana;

plkst. 10.30
plkst. 19.00

Dikļu kultūras namā
• dokumentālās filmas seanss;
• barikāžu dalībnieku salidojums.
Vēstures stunda Jura Neikena Dikļu pamatskolā.

5. februārī
plkst. 14.00

Kocēnu pagasta iedzīvotāji:
Alīda Ozola – 99;
Alma Ozola – 96;
Mirdza Matule – 80.
Vaidavas pagasta iedzīvotāji:
Jānis Mazītis – 80.
Zilākalna pagasta iedzīvotāji:
Mironija Timofejeva – 80;
Vera Boriseviča – 80;
Nikolajs Morozovs – 80.

Dikļu kultūras namā
Alojas novada Brīvzemnieku pagasta biedrības “Vecie ozoli”
amatnieku darbu izstādes noslēguma pasākums “Dziesma, ar ko tu
sācies”.

Kocēnu pagastā
20. janvārī
plkst. 10.00
plkst. 18.00

Kocēnos
1991. gada barikāžu 20. gadadienas atceres pasākumi:
• piemiņas ugunskura iedegšana, skautu sardze pie ugunskura;
• barikāžu dalībnieku atmiņu dzirkstis ugunskuram;

plkst. 18.30

Kocēnu kultūras nama kamīnzālē
• pasākums “Atmiņu stāsti”. Dokumentālās filmas seanss.
Vēstures stundas Kocēnu un Rubenes pamatskolās.

29. janvārī
plkst. 16.00

Cienījamās jubilejās tiek sveikti –

JUBILĀRI JANVĀRA MĒNESĪ

Pasākums

Kocēnu kultūras namā
Pašdarbības kolektīvu saiets “Es varēju rotāties”.
Saieta dalībnieki: folkloras kopa “Anuļa”, Kocēnu kultūras
nama jauktais koris “Imera” un vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Savieši”, kā arī Latvijas Meža darbinieku vīru koris “Silvicola”.

Vaidavas pagastā
20. janvārī
plkst. 17.00

Pie kultūras un sporta centra “Vaidava”
Piemiņas ugunskura iedegšana.

plkst. 17.15

Kultūras un sporta centrā “Vaidava”
1991. gada barikāžu piemiņas pasākums.

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

