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• Vaidavas izglītības biedrība aicina apmeklēt:
□ 14. martā plkst. 18.15 notiks otrā saruna caur 
pasakām ciklā “Kas to būtu domājis..”, kurā 
pasaku teicēja Anita Vīksna ar sarunas dalībnie-
kiem runās par Dieva likto kārtību šajā pasaulē.
□ 21. februārī plkst. 18.00 notiks nodarbība “Roku 
darbi – sirds darbi”, kuru vadīs Daiga Lazdiņa.
□ 3. aprīlī plkst. 13.00 notiks astroloģes Neldas 
Bailītes vadītā lekcija “Aunu diena. Visu māju 
Auni, apvienojieties!”. Plānots, ka šādas lekcijas 
notiks reizi mēnesī, un tajās tiks runāts par kon-
krētā mēneša horoskopa zīmi. 
Nodarbības notiks Vaidavas sabiedrisko aktivitāšu 
un mūžizglītības centra telpās – Vaidavas pagasta 
pārvaldes ēkas 2. stāvā.

• Centrālā statistikas pārvalde aicina Kocēnu 
novada iedzīvotājus piedalīties tautas skaitīšanā, 
interneta mājaslapā www.tautasskaitisana.lv līdz
10. martam aizpildot aptaujas anketu. Pirms 
anketas aizpildīšanas nepieciešams veikt auto-
rizāciju, izmantojot komercbankas identifikatorus 
(internetbankas lietotājnumuru, paroli) vai 
e-parakstu. Iedzīvotāji, kuriem nav pieejams 
interneta pieslēgums, aicināti aizpildīt anketu 
pagasta bibliotēkā, kur iespējams bez maksas 
izmantot piekļuvi internetam un, ja nepieciešams, 
arī bibliotēkas vadītājas palīdzību anketas aiz-
pildīšanā. No 17. marta tautas skaitītāji tos 
iedzīvotājus, kuri nebūs snieguši ziņas par sevi 
un visiem mājsaimniecībā dzīvojošiem internetā, 
apmeklēs dzīvesvietā.

• 18. martā Rubenes pamatskolā notiks konkurss 
“Mazā Zeltene”, kurā piedalīsies skolnieces gan no
Kocēnu novada Rubenes, Kocēnu, Jaunburtnieku 
pamatskolām, gan no kaimiņu novadu izglītības 
iestādēm. Konkursā tiks vērtēti dalībnieču 
sagatavotie rokdarbi, latviešu senvārdu un tautas-
dziesmu melodiju zināšanas, kā arī seno darba-
rīku atpazīšana un kulinārijas prasmes.

• Apkopotā informācija par pašvaldības autoceļu 
tīrīšanas izdevumiem 2011. gada janvārī liecina, 
ka salīdzinājumā ar 2010. gada decembri, Kocēnu 
novada pagastos, izņemot Zilākalna pagastu, auto-
ceļu tīrīšanā izlietotais finansējuma apmērs, lai arī 
nedaudz, tomēr ir palielinājies. Janvārī Bērzaines 
pagastā pašvaldības autoceļu tīrīšanai tika izlietoti 
1849 lati, Dikļu pagastā – Ls 2904, Kocēnu 
pagastā – Ls 4211, Vaidavas pagastā – Ls 784 un 
Zilākalna pagastā – Ls 263,84.

• Kocēnu novada dome nolēmusi turpināt 2010. 
gadā iesākto sadarbību ar Radio Skonto Vidzeme 
un Vidzemes televīziju par Kocēnu novada 
pašvaldības aktualitāšu atspoguļošanu. Katru 
piektdienu plkst. 14.40 Radio Skonto Vidzeme 
ēterā izskanēs “Kocēnu novada ziņas”. Savukārt 
sadarbībā ar Vidzemes televīziju ik mēnesi tiks 
sagatavoti un pārraidīti vairāki ziņu sižeti par 
aktuāliem notikumiem Kocēnu novadā.

• 22. februārī Valmieras Pārgaujas pamatskolā 
norisinājās vides izziņas spēļu konkursa “Iepazīsti 
vidi!” 1. kārta, kurā piedalījās arī skolēnu 
komandas no Jaunburtnieku, Kocēnu un Rubenes 
pamatskolām. Jaunburtnieku pamatskolas skolēni 
kopā ar skolotāju Lilitu Laiviņu bija sagatavojuši 
spēli “Domino”, Kocēnu pamatskolas skolēni un 
skolotāja Sanita Novožilova – “Baltijas zivis”, 
savukārt Rubenes pamatskolas skolēni un skolo-
tāja Rudīte Riteniece klātesošos iepazīstināja ar 
spēli “Zini vai mini”. Kocēnu pamatskola ieguva 
iespēju piedalīties konkursa 2. kārtā Rīgā.

Īsziņas

Seni un mūsdienīgāki darba rīki pie Peņģu vecsaimniecības 
dzīvojamās ēkas sienas Kocēnu pagastā. 

Fotogrāfijas autors: V.Grīviņš

Notiks projekta “Neapzinātais kultūras mantojums” 
noslēguma pasākumi Kocēnos un Dikļos

Kocēnu novada nozaru attīstības programma 2012. –
2019. gadam tiek izstrādāta projekta “Kocēnu novada 
administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. Pro-
jekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 18 500 lati jeb 100% 
Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansējums. 

Kā jau iepriekš ziņots, projekta “Kocēnu novada 
administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ietvaros uz 
projekta īstenošanas laiku piesaistīti trīs speciālisti - teritorijas 
plānotājs, būvinženieris un sociālais darbinieks darbam ar 
ģimeni un bērniem. 

Kontaktinformācija:
Inga Megne, Kocēnu novada teritorijas plānotāja, 
tālr.: 64207679, e-pasts: inga.megne@kocenunovads.lv

Kocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte

Kocēnu novada nozaru attīstības programmas 2012. – 
2019. gadam izstrādes ietvaros līdz 10. martam norisinās 
Kocēnu novada uzņēmēju un iedzīvotāju, tai skaitā arī 
jauniešu, aptauja. Tās mērķis ir noskaidrot iepriekšminēto 
mērķgrupu viedokli par novada attīstības perspektīvām, 
pašvaldības sniegto pakalpojumu un izglītības kvalitāti, 
uzņēmējdarbības vidi, tās attīstību, brīvā laikā aktivitāšu 
iespējām un citiem jautājumiem. 

Aptaujas anketas iespējams aizpildīt:
• elektroniski. Saites publicētas Kocēnu novada domes 

interneta mājaslapas www.kocenunovads.lv sadaļā 
“Anketas”;

vai
• drukātā veidā. Anketas pieejamas Kocēnu novada domes 

administrācijas ēkā, pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un 
citās pašvaldības iestādes. Aizpildītās anketas jāiesniedz 
konkrētās iestādes darbiniekam vai jānosūta pa pastu 
līdz 10. martam (pasta zīmogs) Kocēnu novada domei, 
Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, 
LV-4220, ar norādi “Aptaujas anketa”.
Uzņēmējiem anketas nosūtītas uz uzņēmuma e-pasta 

adresi. Ja šāda e-pasta vēstule nav saņemta, uzņēmēji aicināti 
anketu aizpildīt elektroniski Kocēnu novada domes interneta 
mājaslapā. 

Norisinās Kocēnu novada 
uzņēmēju un iedzīvotāju aptauja

novadu. Stāstījumi tiks bagātināti ar projekta laikā savākto 
fotomateriālu, demonstrēsim arī vēsturisko fotogrāfiju 
kolekciju par Dikļiem un Kocēniem. Sekos grāmatas 
“Ziemeļvidzemes ainavas noklusētie stāsti” prezentācija.

Noslēgumā vārds pagasta kultūras aktīvistiem, 
skolotājiem un teicējiem, pārrunas par tālākām sadarbības 
iespējām kultūrvēstures laukā. Tiks apsvērta iespēja izdot 
atsevišķā izdevumā savāktos mutvārdu un vietvārdu 
materiālu, sadarbojoties ar folkloras krātuvi un kartogrāfiem. 
Tāpat aicināsim Dikļu pamatskolas skolotājus un skolēnus 
iesaistīties šajā darbā, turpinot un attīstot iesākto. Dikļi ar 
esošo kultūrvēsturisko mantojumu ir unikāla vieta Latvijā, 
un tālākā kultūrvēstures izpēte un popularizēšana novadā 
dotu jaunus akcentus, bagātinot līdzšinējo pūru.

Valters Grīviņš
Tel. 26351628, 29151826, valters.grivins@gmail.com

Gints Skutāns, vēsturnieks un novadpētnieks
Tel.: 29196952, skutans@inbox.lv

Kocēnu novadā ir sekmīgi noslēdzies Igaunijas - Latvijas 
pārrobežu projekts “Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības
kopējā dabas un kultūras telpā”, kas aptvēra bijušo Valmieras
un arī Valkas, Limbažu, Alūksnes rajonu teritorijas. Šādu 
oriģinālu kultūras mantojuma izpētes projektu 2010. gadā
realizēja Latvijas Valsts meža dienests (VMD) sadarbībā ar 
Igaunijas Valsts mežu apsaimniekošanas centru (RMK), kā 
arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu. 

Uz informatīvi izglītojošu tikšanos š.g. 17. martā, 
ceturtdienā, aicinām kocēniešus plkst. 11.00 ierasties 
Kocēnu kultūras nama kamīnzālē (2. stāvā), bet diklē-
niešus un citus interesentus ierasties Dikļu kultūras 
namā plkst. 14.00. Tikšanās apmeklējums – bezmaksas.

Kocēnos par pagastā pieminekļu apzināšanas gaitā uz-
zināto, jaunatklātajiem un interesantākajiem objektiem stāstīs 
Valters Grīviņš. Stāstījumu papildinās foto prezentācija. Būs 
iespējams aplūkot daļu no ekspedīcijās un izpētes darbā 
iegūtajiem vēsturiskajiem fotoattēliem.

Projekta ietvaros, darba noslēgumā izdota grāmata 
“Ziemeļvidzemes ainavas noklusētie stāsti”, kuru bez 
maksas varēs saņemt novada bibliotēku, skolu un muzeju 
pārstāvji. Grāmatā publicēti no katra pagasta trīs interesan-
tāko, darba gaitā apzināto objektu apraksti un fotogrāfijas.

Tikšanās noslēgumā runāsim par nepieciešamību un 
iespējām Kocēnos izveidot novada vēstures ekspozīciju, kas 
nākotnē varētu pārtapt par muzeju. Īpaši aicināti tie bijušie 
vai esošie kocēnieši, kam saglabājušās vai nu 20 – 30 un 
vairāk gadu senas fotogrāfijas, kurās redzamas Kocēnu 
(Kokmuižas) un apkārtnes ainavas, iedzīvotāji ikdienā un 
svētkos, kā arī citas pagātnes liecības - dokumenti, sadzīves 
un darba priekšmeti -, ko varētu izmantot novada vēstures 
ekspozīciju veidošanai.

Par darba gaitu un rezultātiem bijušo Dikļu - Dauguļu
pagastu teritorijā un pierobežā stāstīs inventarizētājs Gints 
Skutāns, vēsturnieks un Valmieras reģiona novadpētnieks. 
Padarīto aicināti prezentēt pētnieki no kaimiņu pagastiem -
Indra Zālīte no Umurgas un Valters Grīviņš no Kocēniem -,
kuri kultūrvēsturiski bijuši visciešāk saistīti ar Dikļu 
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Kocēnu novada domes sēdēs 
februārī pieņemtie lēmumi

• Nolēma deleģēt biedrības “Valmieras - Giterslo reģionu 
sadarbībai” valdē Kocēnu novada domes priekšsēdētāju 
Jāni Olmani. Kā arī nolēma piekrist, ka Kocēnu novada 
domes priekšsēdētājs J.Olmanis savieno Kocēnu novada 
domes priekšsēdētāja amata pienākumu veikšanu ar 
dalību biedrības “Valmieras - Giterslo reģionu sadarbībai” 
valdē. 
• Nolēma piešķirt finansējumu Ls 250 apmērā Rubenes 
pamatskolas rīkotajam konkursam “Mazā Zeltene”, kas 
notiks 18. martā. 
• Nolēma rīkot atkārtotu mežaudžu cirsmas 2,1ha platībā 
izsoli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamam 
īpašumam “Mežvidi” Bērzaines pagastā un apstiprināja 
izsoles sākuma cenu Ls 6 400. Kā arī nolēma rīkot mež-
audžu cirsmas 0,61ha platībā izsoli pašvaldībai piedero-
šam nekustamam īpašumam “Lāči” Bērzaines pagastā, 
cirsmas izsoles sākuma cena - Ls 2 800.
• Nolēma apstiprināt Kocēnu novada domes autoceļu 
fonda nolikumu, kurā noteikta pašvaldības autoceļu fonda 
finansējuma sadales un izlietojuma kārtība. Autoceļu 
fondu veido Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas 
piešķirtais finansējums un mērķdotācija no valsts pamat-
budžeta valsts autoceļu fonda programmas. Autoceļu 
fonda mērķdotācijas sadales kārtība nosaka, ka 70% 
mērķdotācijas plānots iedalīt novada ceļu/ielu ikdienas 
uzturēšanai, 20% – novada ceļu/ielu kapitālo remontu 
programmām, 10% – mākslīgo būvju (tiltu) kapitālo 
remontu programmām.
• Nolēma piešķirt 33 politiski represētām personām 
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par 
2011. gadu personu īpašumā esošiem nekustamajiem īpa-
šumiem, kas atrodas Kocēnu novadā un netiek izmantoti 
saimnieciskās darbības veikšanā.
• Nolēma veikt pašvaldībai piederošās SIA “Zilaiskalns –
127” sniegto pakalpojumu un saimnieciskās darbības 
efektivitātes iekšējo auditu, pieaicinot neatkarīgu ekspertu.
• Apstiprināja noteikumus “Par kārtību, kādā Kocēnu 
novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto paš-
valdības mantu un finanšu resursus”. Noteikumi nosaka 
pašvaldības īpašumā un turējumā esošo transportlīdzekļu 
izmantošanas kārtību, sabiedriskā transporta izmantošanas
kompensācijas piešķiršanas kārtību, pašvaldības īpašumā 
esošo saziņas līdzekļu – mobilo tālruņu, faksa, interneta, 
elektroniskā pasta – un citu kustamo mantu, kā arī 
finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību.
• Apstiprināja SIA “Ekolat” izstrādātos tehniski ekono-
miskos pamatojumus “Ūdenssaimniecības attīstība 
Kocēnu novada Dikļu pagasta Dikļu ciemā, II kārta” un 
“Ūdenssaimniecības attīstība  Kocēnu novada Vaidavas 
pagasta Vaidavas ciemā, II kārta”. Kā arī apstiprināja šo 
investīciju projektu finanšu plānus, aktivitātes un nolēma 
katra projekta finansēšanā nodrošināt līdzfinansējuma 
daļu 15% apmērā no projekta kopējām attiecināmām 
izmaksām.
• Apstiprināja Kocēnu novada domes Eiropas Savienības 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma 
saņemšanai sagatavotos projekta pieteikumus “Ūdens-
saimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta 
Rubenes ciemā, II kārta” un “Ūdenssaimniecības attīstība 
Kocēnu novada Bērzaines pagasta Bērzaines ciemā, 
II kārta”, tajā ietverto finansējuma apjomu atbilstoši 
finansējuma plānam un projekta aktivitātes.
• Nolēma izveidot pašvaldības dzīvokļa jautājumu 
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrus, kuros personas 
reģistrējamas divās grupās: personas, kuras ar attiecīgo 

palīdzību nodrošināmas pirmkārt, un personas, kuras 
ar attiecīgo palīdzību nodrošināmas vispārīgā kārtībā. 
Reģistra informāciju aktualizēs un personu uzskaiti tajā 
veiks Kocēnu novada domes Dzīvokļu komisija. 
• Izskatot biedrības “Rubenes Anši” iesniegumu, nolēma
pārslēgt 2007. gada 7. septembrī noslēgto nekustamo 
īpašumu “Mazais Ansis” un “Lielais Ansis” apsaimnie-
košanas līgumu no 2011. gada 23. februāra uz turpmāka-
jiem 10 gadiem. Nekustamie īpašumi “Mazais Ansis” un 
“Lielais Ansis” atrodas Kocēnu novada Kocēnu pagasta 
Rubenē. 
• Nolēma, ka Kocēnu novada pašvaldība kā sadarbības 
partneris piedalīsies Vidzemes plānošanas reģiona 
organizētajā projektā “Vidzemes reģiona pašvaldību 
kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības 
projektu jomā”. Projekta ietvaros plānots organizēt 
apmācības (152h) “Inovatīvās ekonomiskās attīstības 
veicināšana”, kurās būs iespēja piedalīties arī diviem 
Kocēnu novada pašvaldības speciālistiem. Apmācībās 
īpaša uzmanība tiks pievērsta jautājumam par projektu 
finansēšanas iespējām, izmantojot Eiropas Savienības 
centralizēti administrētās programmas. Kocēnu novada 
pašvaldības speciālistiem būs iespēja piedalīties arī 
praktiskās nodarbībās un pieredzes apmaiņas braucienos 
uz Ogres un Līvānu novadu pašvaldībām. 
• Apstiprināja Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas 
speciālistu sagatavotā projekta pieteikuma “Efektīvi 
un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti 
Vidzemes reģiona pašvaldībās” iesniegšanu Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) darbības programmas “Cilvēkresursi 
un nodarbinātība” 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē “Atbalsts 
pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” par 
kopējo attiecināmo izmaksu summu līdz Ls 25 000, kas 
ir 100% ESF finansējums. Kā arī nolēma slēgt sadarbības 
partnerības apliecinājumu ar projekta partneri - Burtnieku 
novada pašvaldību. 
• Apstiprināja izmaksas savstarpējiem norēķiniem par 
Kocēnu novada pirmsskolas un pamatizglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem vienam audzēknim/skolēnam 
mēnesī 2011. gadā. 
• Nolēma apstiprināt nomas maksu par Kocēnu novada 
izglītības iestāžu telpu izmantošanu nometņu rīkošanai - 
Ls 1,00 par vienu bērnu diennaktī. 
• Apstiprināja saistošos noteikumus:
□ Nr.2/2011 “Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 
2011. gadam”; 
□ Nr.3/2011 “Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 
2011. gadam”. 
Saistošie noteikumi publicēti 3. un 6.lpp. Pašvaldības
interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv tiks publicēti 
gan saistošie noteikumi, gan to pielikumi. 
• Izskatot biedrības “Mujānu izglītības biedrība” iesnie-
gumu, Kocēnu novada dome nolēma piešķirt līdz-
finansējumu 1000 latu apmērā projekta “Mujānu ezera 
teritorijas pielāgošana tūrisma vajadzībām” īstenošanai. 
Projekta kopējās izmaksas ir 12 395,54 lati, no kuriem 
90% ir Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības 
fonda finansējums. Līdzfinansējums 10% apmērā sadalīts 
divās daļās: Kocēnu novada dome – Ls 1000 un Mujānu 
izglītības biedrība - Ls 239,55. 

Kocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte

5. februārī bijušās Vaidavas pamatskolas telpās 
notika Vaidavas izglītības biedrības gada jubilejas 
pasākums, pulcējot gan biedrības dalībniekus, gan 
nodarbību vadītājus un apmeklētājus. Biedrības valdes 
priekšsēdētāju Zeltīti Kavieri sveica arī Kocēnu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis. ▼

Fotomirkļi

5. februārī Kocēnu kultūras namā notika kultūras nama 
pašdarbības kolektīvu svētki, kurā piedalījās arī vairāki 
viesu kolektīvi - jauniešu koris “Konsonanse” no 
Valmieras,  tautas deju kolektīvi - “Banga” no Liepājas, 
“Pastalnieki”  no Valmieras, “ Velniņi” no Mazsalacas 
un “Lindale” no Durbes. Attēlā: Kocēnu kultūras nama 
vidējas paaudzes deju kolektīvs “Savieši”. ▼

11. februārī Kocēnu kultūras namā notika satiksmes 
ministra Ulda Auguļa, VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
valdes priekšsēdētāja Ivara Pāžes un VAS “Latvijas 
Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētāja 
Jāņa Boktas tikšanās ar novadu pašvaldību vadītājiem, 
izpilddirektoriem un speciālistiem. ▼

11. februārī Bērzaines tautas namā tika atklāta mākslinieces 
Maijas Brašmanes darbu izstāde “Gaismas spēles”, kas 
apskatāma līdz 31. martam. ▼

Iedzīvotāju ievērībai!
Tuvojoties pavasarim, kad daļa novada iedzīvotāju vēlēsies labiekārtot savu mājsaimniecības apkārtni, atbrīvojoties 

no nevajadzīgajiem priekšmetiem, Kocēnu novada dome atgādina, ka Kocēnu novada domes saistošajos noteikumos 
Nr. 11/2009 “Par sabiedrisko kārtību Kocēnu novadā” noteikts - par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku 
vielu, kā arī sadzīves atkritumu dedzināšanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā vainīgā persona tiek saukta 
pie administratīvās atbildības.

Saistošo noteikumu 3.19.1. punkts nosaka, ka par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vielu, kā arī 
sadzīves atkritumu dedzināšanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā uzliek naudas sodu līdz LVL 100. Ja 
3.19.1. punktā minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, fiziskām 
personām tiek uzlikts sods līdz LVL 200, juridiskām personām līdz LVL 500.

Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo, uzturas, darbojas un/vai ir reģistrētas 
(vai arī to darbība ir reģistrēta) Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.
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Attīstības nodaļa informē
Projekta “Mujānu ezera teritorijas pielāgošana tūrisma

vajadzībām” ietvaros izstrādāts Mujānu dzirnavezera 
slūžu rekonstrukcijas un ezera piekrastes teritorijas 
labiekārtošanas tehniskais projekts. Projekta ieviešanas 
rezultātā plānots ezerā atjaunot normām atbilstošu 
ūdens līmeni un samazināt tā aizaugšanu, kā arī izveidot 
labiekārtotas atpūtas un makšķerēšanas vietas, kas būs 
pieejamas arī iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucēju-
miem. Projekta kopējās izmaksas ir 12 395,54 lati, no 
kuriem 90% ir Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības 
fonda finansējums. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
izsludinātajā projektu konkursā par Eiropas Savienības 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piesaisti 
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 iesniegti divi 
Kocēnu novada domes speciālistu sagatavotie projektu 
pieteikumi - “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada
Kocēnu pagasta Rubenes ciemā, II kārta” un “Ūdens-
saimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagasta 
Bērzaines ciemā, II kārta”.

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada 
Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, II kārta” ietvaros uzsākta 
tehniskā projekta izstrāde, kuru veic Kocēnu novada 
domes izsludinātās iepirkuma procedūras uzvarētājs - 
SIA “PRO VIA”. Projekta ietvaros Kocēnu ciemā tiks 
veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 
kā arī ūdenstorņa tvertnes remontdarbi, krāsošana un 
siltināšana. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 
Ls 343 364,77, no kuriem 85% ir Eiropas Savienības 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā atklātajā 
projektu iesniegumu atlases konkursā iesniegts Kocēnu 
novada domes Attīstības nodaļas speciālistu sagatavotais 
projekta pieteikums “Efektīvi un kvalitatīvi vides un
pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģiona pašval-
dībās”. Projekta apstiprināšanas gadījumā Kocēnu novada 
pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbiniekiem 
būs iespēja piedalīties apmācībās par projektu vadību, 
iepirkumu procesa organizēšanu un publicitātes pasākumu
organizēšanu Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu 
fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā, kā arī par 
energoefektivitātes projektu sagatavošanu un ieviešanu 
un pārrobežu sadarbības projektu attīstību. Projekta 
ietvaros paredzēta sadarbība ar Burtnieku novada paš-
valdību, plānots, ka apmācībās piedalīsies arī pārstāvji no 
Pārgaujas novada pašvaldības. Plānotās projekta kopējās 
izmaksas ir 12 855 lati, kas ir 100% Eiropas Sociālā fonda 
finansējums.

6. martā Vaidavas pagasta pārvaldes telpās atklāja 
jaunizveidoto sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības 
centru. Kā jau iepriekš ziņots, Vaidavas izglītības biedrība 
sadarbībā ar Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas 
speciālistiem aizvadītā gada rudenī sagatavoja projekta 
pieteikumu “Vaidavas sabiedrisko aktivitāšu un mūžiz-
glītības centrs”, kas tika iesniegts Vidzemes lauku 
partnerības “Brasla” izsludinātajā LEADER projektu 
konkursā. Līdz ar atzinuma par projekta apstiprināšanu 
saņemšanu, aizvadītā gada decembrī tika uzsākti 
remontdarbi, lai divas Vaidavas pagasta pārvaldes ēkā 
esošās telpas pielāgotu centra darbības nodrošināšanai. 
Vienkāršotās rekonstrukcijas rezultātā izveidota nodarbību 
un mācību norišu telpa un kabinets, kā arī iegādāts un 
uzstādīts mēbeļu komplekts. Projekta “Vaidavas sabiedrisko 
aktivitāšu un mūžizglītības centrs” kopējās izmaksas ir 
9989,55 lati, no kuriem 90% ir Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, 
savukārt 10% līdzfinansējumu nodrošina Kocēnu novada 
dome.

Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas speciāliste
Lelde Gavare

Fotomirkļi
11. februārī notika Dikļu kultūras nama Dziesmusvētku 
zāles gada jubilejas pasākums, kurā piedalījās tautas deju 
kolektīvi no Alojas, Burtnieku un Kocēnu novadiem. 
Attēlā: Bērzaines tautas nama jauniešu tautas deju 
kolektīvs “Akcents” un tā vadītāja Sarmīte Freimane. ▼

19. februārī Bērzaines tautas namā norisinājās galda 
tenisa un novusa turnīrs. Galda tenisā 1. vietu izcīnīja 
Gunārs Aumeisters, 2. vietu - Oskars Ābele, 3. vietu -
Gatis Vilnis. Tiesneša pienākumus pildīja Bērzaines 
pagasta pārvaldes vadītājs Atis Keziks. Novusā 1. vietu 
izcīnīja Atis Keziks, 2. vietu - Raimonds Vītols, 3. 
vietu - Jānis Zukurs. Novusa sacensības tiesāja Kocēnu 
novada sporta pasākumu organizators Jānis Dainis. ▼

Rubenes pamatskolas skolēni Justīne Baldiņa, Zane 
Justamente un Matīss Pēčs vides izziņas spēļu konkursā 
“Izzini vidi!”, prezentējot kopīgi ar skolotāju Rudīti 
Ritenieci izveidoto spēli “Zini vai mini”. ▼

27. februārī kultūras un sporta centrā “Vaidava” 
norisinājās dambretes turnīrs. Jauniešu grupā 1. vietu 
izcīnīja Evelīna Sirmā, 2. vietu – Elīna Sirmā. Sieviešu 
grupā 1. vietu izcīnīja Laura Pliķēna, savukārt vīriešu 
grupā 1. vieta Valdim Tiltam, 2./3. vieta Armandam 
Zaltam un Dainim Vilkam. ▼

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2011 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 
Kocēnu novada domes 2011. gada pamatbudžeta ieņēmumu 
un izdevumu apmēru, aizņēmumu apmēru (turpmāk – 
budžets), pilnvarojumu domes priekšsēdētājam, budžeta 
izpildītāju pienākumus un atbildību. 

2. Budžets tiek noteikts šādās pozīcijās un apmēros:
2.1. pamatbudžeta ieņēmumi 3592339 latu apmērā 

saskaņā ar pielikumiem Nr. 1, 2, 5 un 7;
2.2. pamatbudžeta izdevumi 4306715 latu apmērā 

saskaņā ar pielikumu Nr. 1, 3, 5 un 7;
2.3. pamatbudžeta finansēšana 714376 latu apmērā 

saskaņā ar pielikumu Nr. 4.
3. Atmaksājamo aizņēmumu pārskats ir pievienots 

noteikumu pielikumā Nr. 6.
4. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros 

nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta 
līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai 
nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

5. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi 
saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniedz attiecīgajai 
programmai/pasākumam tāmē apstiprinātos un plānotos 
budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 

6. Budžeta izpildītāji nodrošina Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, 
Izglītības likumā, Ministru kabineta 28.07.2009. noteiku-
mos Nr.836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un 
Ministru kabineta 29.12.2008. rīkojumā Nr.882 “Par 
fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasā-
kumiem” paredzēto nosacījumu izpildi. 

7. Izdevumos paredzēta arī parādu dzēšana par 
iepriekšējos gados saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

8. Kocēnu novada domes Finanšu nodaļa saskaņā ar 
noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2011.
gadā nodrošina kredītu pamatsummas atmaksu un kredītu 
procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros. 

9. Noteikumos nav paredzēts sniegt galvojumus.
10. Domes priekšsēdētājs pašvaldības vārdā veic 

naudas līdzekļu noguldījumus Latvijas bankās. 
11. Noteikumu izstrādāti saskaņā ar sekojošiem 

Kocēnu novada domes normatīviem aktiem:
11.1. 18.01.2011. sēdēs protokols Nr.1, 18.§ “Par 

Kocēnu novada domei piešķirtās valsts mērķdotācijas 
2011.gada janvāra-augusta mēnešiem pašvaldību izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtību”;

11.2. 18.01.2011. sēdes protokols Nr.1, 17§ “Par 
Kocēnu novada domes izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku darba samaksas finansējuma apstiprināšanu”;

11.3. 18.01.2010. sēdes protokols Nr.1, 30.§ “Par 
noteikumu par Kocēnu novada domes iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa un dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda sadales kārtību 2011.gadā apstiprināšanu”  

12. Paskaidrojuma raksts Kocēnu novada domes 2011.
gada budžetam ir pievienots noteikumu pielikumā Nr.7.

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to parakstīšanas. 

Novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis 

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011.gadam

Apstiprināti 
ar Kocēnu novada domes 

22.02.2011. sēdes lēmumu 
(protokols Nr. 3, 15. § )

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
LR likumu “Par pašvaldību budžetiem”
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Kocēnu novada domes sēdēs 
februārī pieņemtie lēmumi

• Nolēma deleģēt biedrības “Valmieras - Giterslo reģionu 
sadarbībai” valdē Kocēnu novada domes priekšsēdētāju 
Jāni Olmani. Kā arī nolēma piekrist, ka Kocēnu novada 
domes priekšsēdētājs J.Olmanis savieno Kocēnu novada 
domes priekšsēdētāja amata pienākumu veikšanu ar 
dalību biedrības “Valmieras - Giterslo reģionu sadarbībai” 
valdē. 
• Nolēma piešķirt finansējumu Ls 250 apmērā Rubenes 
pamatskolas rīkotajam konkursam “Mazā Zeltene”, kas 
notiks 18. martā. 
• Nolēma rīkot atkārtotu mežaudžu cirsmas 2,1ha platībā 
izsoli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamam 
īpašumam “Mežvidi” Bērzaines pagastā un apstiprināja 
izsoles sākuma cenu Ls 6 400. Kā arī nolēma rīkot mež-
audžu cirsmas 0,61ha platībā izsoli pašvaldībai piedero-
šam nekustamam īpašumam “Lāči” Bērzaines pagastā, 
cirsmas izsoles sākuma cena - Ls 2 800.
• Nolēma apstiprināt Kocēnu novada domes autoceļu 
fonda nolikumu, kurā noteikta pašvaldības autoceļu fonda 
finansējuma sadales un izlietojuma kārtība. Autoceļu 
fondu veido Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas 
piešķirtais finansējums un mērķdotācija no valsts pamat-
budžeta valsts autoceļu fonda programmas. Autoceļu 
fonda mērķdotācijas sadales kārtība nosaka, ka 70% 
mērķdotācijas plānots iedalīt novada ceļu/ielu ikdienas 
uzturēšanai, 20% – novada ceļu/ielu kapitālo remontu 
programmām, 10% – mākslīgo būvju (tiltu) kapitālo 
remontu programmām.
• Nolēma piešķirt 33 politiski represētām personām 
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par 
2011. gadu personu īpašumā esošiem nekustamajiem īpa-
šumiem, kas atrodas Kocēnu novadā un netiek izmantoti 
saimnieciskās darbības veikšanā.
• Nolēma veikt pašvaldībai piederošās SIA “Zilaiskalns –
127” sniegto pakalpojumu un saimnieciskās darbības 
efektivitātes iekšējo auditu, pieaicinot neatkarīgu ekspertu.
• Apstiprināja noteikumus “Par kārtību, kādā Kocēnu 
novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto paš-
valdības mantu un finanšu resursus”. Noteikumi nosaka 
pašvaldības īpašumā un turējumā esošo transportlīdzekļu 
izmantošanas kārtību, sabiedriskā transporta izmantošanas
kompensācijas piešķiršanas kārtību, pašvaldības īpašumā 
esošo saziņas līdzekļu – mobilo tālruņu, faksa, interneta, 
elektroniskā pasta – un citu kustamo mantu, kā arī 
finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību.
• Apstiprināja SIA “Ekolat” izstrādātos tehniski ekono-
miskos pamatojumus “Ūdenssaimniecības attīstība 
Kocēnu novada Dikļu pagasta Dikļu ciemā, II kārta” un 
“Ūdenssaimniecības attīstība  Kocēnu novada Vaidavas 
pagasta Vaidavas ciemā, II kārta”. Kā arī apstiprināja šo 
investīciju projektu finanšu plānus, aktivitātes un nolēma 
katra projekta finansēšanā nodrošināt līdzfinansējuma 
daļu 15% apmērā no projekta kopējām attiecināmām 
izmaksām.
• Apstiprināja Kocēnu novada domes Eiropas Savienības 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma 
saņemšanai sagatavotos projekta pieteikumus “Ūdens-
saimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta 
Rubenes ciemā, II kārta” un “Ūdenssaimniecības attīstība 
Kocēnu novada Bērzaines pagasta Bērzaines ciemā, 
II kārta”, tajā ietverto finansējuma apjomu atbilstoši 
finansējuma plānam un projekta aktivitātes.
• Nolēma izveidot pašvaldības dzīvokļa jautājumu 
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrus, kuros personas 
reģistrējamas divās grupās: personas, kuras ar attiecīgo 

palīdzību nodrošināmas pirmkārt, un personas, kuras 
ar attiecīgo palīdzību nodrošināmas vispārīgā kārtībā. 
Reģistra informāciju aktualizēs un personu uzskaiti tajā 
veiks Kocēnu novada domes Dzīvokļu komisija. 
• Izskatot biedrības “Rubenes Anši” iesniegumu, nolēma
pārslēgt 2007. gada 7. septembrī noslēgto nekustamo 
īpašumu “Mazais Ansis” un “Lielais Ansis” apsaimnie-
košanas līgumu no 2011. gada 23. februāra uz turpmāka-
jiem 10 gadiem. Nekustamie īpašumi “Mazais Ansis” un 
“Lielais Ansis” atrodas Kocēnu novada Kocēnu pagasta 
Rubenē. 
• Nolēma, ka Kocēnu novada pašvaldība kā sadarbības 
partneris piedalīsies Vidzemes plānošanas reģiona 
organizētajā projektā “Vidzemes reģiona pašvaldību 
kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības 
projektu jomā”. Projekta ietvaros plānots organizēt 
apmācības (152h) “Inovatīvās ekonomiskās attīstības 
veicināšana”, kurās būs iespēja piedalīties arī diviem 
Kocēnu novada pašvaldības speciālistiem. Apmācībās 
īpaša uzmanība tiks pievērsta jautājumam par projektu 
finansēšanas iespējām, izmantojot Eiropas Savienības 
centralizēti administrētās programmas. Kocēnu novada 
pašvaldības speciālistiem būs iespēja piedalīties arī 
praktiskās nodarbībās un pieredzes apmaiņas braucienos 
uz Ogres un Līvānu novadu pašvaldībām. 
• Apstiprināja Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas 
speciālistu sagatavotā projekta pieteikuma “Efektīvi 
un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti 
Vidzemes reģiona pašvaldībās” iesniegšanu Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) darbības programmas “Cilvēkresursi 
un nodarbinātība” 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē “Atbalsts 
pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” par 
kopējo attiecināmo izmaksu summu līdz Ls 25 000, kas 
ir 100% ESF finansējums. Kā arī nolēma slēgt sadarbības 
partnerības apliecinājumu ar projekta partneri - Burtnieku 
novada pašvaldību. 
• Apstiprināja izmaksas savstarpējiem norēķiniem par 
Kocēnu novada pirmsskolas un pamatizglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem vienam audzēknim/skolēnam 
mēnesī 2011. gadā. 
• Nolēma apstiprināt nomas maksu par Kocēnu novada 
izglītības iestāžu telpu izmantošanu nometņu rīkošanai - 
Ls 1,00 par vienu bērnu diennaktī. 
• Apstiprināja saistošos noteikumus:
□ Nr.2/2011 “Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 
2011. gadam”; 
□ Nr.3/2011 “Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 
2011. gadam”. 
Saistošie noteikumi publicēti 3. un 6.lpp. Pašvaldības
interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv tiks publicēti 
gan saistošie noteikumi, gan to pielikumi. 
• Izskatot biedrības “Mujānu izglītības biedrība” iesnie-
gumu, Kocēnu novada dome nolēma piešķirt līdz-
finansējumu 1000 latu apmērā projekta “Mujānu ezera 
teritorijas pielāgošana tūrisma vajadzībām” īstenošanai. 
Projekta kopējās izmaksas ir 12 395,54 lati, no kuriem 
90% ir Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības 
fonda finansējums. Līdzfinansējums 10% apmērā sadalīts 
divās daļās: Kocēnu novada dome – Ls 1000 un Mujānu 
izglītības biedrība - Ls 239,55. 

Kocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte

5. februārī bijušās Vaidavas pamatskolas telpās 
notika Vaidavas izglītības biedrības gada jubilejas 
pasākums, pulcējot gan biedrības dalībniekus, gan 
nodarbību vadītājus un apmeklētājus. Biedrības valdes 
priekšsēdētāju Zeltīti Kavieri sveica arī Kocēnu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis. ▼

Fotomirkļi

5. februārī Kocēnu kultūras namā notika kultūras nama 
pašdarbības kolektīvu svētki, kurā piedalījās arī vairāki 
viesu kolektīvi - jauniešu koris “Konsonanse” no 
Valmieras,  tautas deju kolektīvi - “Banga” no Liepājas, 
“Pastalnieki”  no Valmieras, “ Velniņi” no Mazsalacas 
un “Lindale” no Durbes. Attēlā: Kocēnu kultūras nama 
vidējas paaudzes deju kolektīvs “Savieši”. ▼

11. februārī Kocēnu kultūras namā notika satiksmes 
ministra Ulda Auguļa, VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
valdes priekšsēdētāja Ivara Pāžes un VAS “Latvijas 
Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētāja 
Jāņa Boktas tikšanās ar novadu pašvaldību vadītājiem, 
izpilddirektoriem un speciālistiem. ▼

11. februārī Bērzaines tautas namā tika atklāta mākslinieces 
Maijas Brašmanes darbu izstāde “Gaismas spēles”, kas 
apskatāma līdz 31. martam. ▼

Iedzīvotāju ievērībai!
Tuvojoties pavasarim, kad daļa novada iedzīvotāju vēlēsies labiekārtot savu mājsaimniecības apkārtni, atbrīvojoties 

no nevajadzīgajiem priekšmetiem, Kocēnu novada dome atgādina, ka Kocēnu novada domes saistošajos noteikumos 
Nr. 11/2009 “Par sabiedrisko kārtību Kocēnu novadā” noteikts - par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku 
vielu, kā arī sadzīves atkritumu dedzināšanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā vainīgā persona tiek saukta 
pie administratīvās atbildības.

Saistošo noteikumu 3.19.1. punkts nosaka, ka par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vielu, kā arī 
sadzīves atkritumu dedzināšanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā uzliek naudas sodu līdz LVL 100. Ja 
3.19.1. punktā minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, fiziskām 
personām tiek uzlikts sods līdz LVL 200, juridiskām personām līdz LVL 500.

Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo, uzturas, darbojas un/vai ir reģistrētas 
(vai arī to darbība ir reģistrēta) Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.
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Attīstības nodaļa informē
Projekta “Mujānu ezera teritorijas pielāgošana tūrisma

vajadzībām” ietvaros izstrādāts Mujānu dzirnavezera 
slūžu rekonstrukcijas un ezera piekrastes teritorijas 
labiekārtošanas tehniskais projekts. Projekta ieviešanas 
rezultātā plānots ezerā atjaunot normām atbilstošu 
ūdens līmeni un samazināt tā aizaugšanu, kā arī izveidot 
labiekārtotas atpūtas un makšķerēšanas vietas, kas būs 
pieejamas arī iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucēju-
miem. Projekta kopējās izmaksas ir 12 395,54 lati, no 
kuriem 90% ir Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības 
fonda finansējums. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
izsludinātajā projektu konkursā par Eiropas Savienības 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piesaisti 
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 iesniegti divi 
Kocēnu novada domes speciālistu sagatavotie projektu 
pieteikumi - “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada
Kocēnu pagasta Rubenes ciemā, II kārta” un “Ūdens-
saimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagasta 
Bērzaines ciemā, II kārta”.

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada 
Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, II kārta” ietvaros uzsākta 
tehniskā projekta izstrāde, kuru veic Kocēnu novada 
domes izsludinātās iepirkuma procedūras uzvarētājs - 
SIA “PRO VIA”. Projekta ietvaros Kocēnu ciemā tiks 
veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 
kā arī ūdenstorņa tvertnes remontdarbi, krāsošana un 
siltināšana. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 
Ls 343 364,77, no kuriem 85% ir Eiropas Savienības 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā atklātajā 
projektu iesniegumu atlases konkursā iesniegts Kocēnu 
novada domes Attīstības nodaļas speciālistu sagatavotais 
projekta pieteikums “Efektīvi un kvalitatīvi vides un
pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģiona pašval-
dībās”. Projekta apstiprināšanas gadījumā Kocēnu novada 
pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbiniekiem 
būs iespēja piedalīties apmācībās par projektu vadību, 
iepirkumu procesa organizēšanu un publicitātes pasākumu
organizēšanu Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu 
fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā, kā arī par 
energoefektivitātes projektu sagatavošanu un ieviešanu 
un pārrobežu sadarbības projektu attīstību. Projekta 
ietvaros paredzēta sadarbība ar Burtnieku novada paš-
valdību, plānots, ka apmācībās piedalīsies arī pārstāvji no 
Pārgaujas novada pašvaldības. Plānotās projekta kopējās 
izmaksas ir 12 855 lati, kas ir 100% Eiropas Sociālā fonda 
finansējums.

6. martā Vaidavas pagasta pārvaldes telpās atklāja 
jaunizveidoto sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības 
centru. Kā jau iepriekš ziņots, Vaidavas izglītības biedrība 
sadarbībā ar Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas 
speciālistiem aizvadītā gada rudenī sagatavoja projekta 
pieteikumu “Vaidavas sabiedrisko aktivitāšu un mūžiz-
glītības centrs”, kas tika iesniegts Vidzemes lauku 
partnerības “Brasla” izsludinātajā LEADER projektu 
konkursā. Līdz ar atzinuma par projekta apstiprināšanu 
saņemšanu, aizvadītā gada decembrī tika uzsākti 
remontdarbi, lai divas Vaidavas pagasta pārvaldes ēkā 
esošās telpas pielāgotu centra darbības nodrošināšanai. 
Vienkāršotās rekonstrukcijas rezultātā izveidota nodarbību 
un mācību norišu telpa un kabinets, kā arī iegādāts un 
uzstādīts mēbeļu komplekts. Projekta “Vaidavas sabiedrisko 
aktivitāšu un mūžizglītības centrs” kopējās izmaksas ir 
9989,55 lati, no kuriem 90% ir Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, 
savukārt 10% līdzfinansējumu nodrošina Kocēnu novada 
dome.

Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas speciāliste
Lelde Gavare

Fotomirkļi
11. februārī notika Dikļu kultūras nama Dziesmusvētku 
zāles gada jubilejas pasākums, kurā piedalījās tautas deju 
kolektīvi no Alojas, Burtnieku un Kocēnu novadiem. 
Attēlā: Bērzaines tautas nama jauniešu tautas deju 
kolektīvs “Akcents” un tā vadītāja Sarmīte Freimane. ▼

19. februārī Bērzaines tautas namā norisinājās galda 
tenisa un novusa turnīrs. Galda tenisā 1. vietu izcīnīja 
Gunārs Aumeisters, 2. vietu - Oskars Ābele, 3. vietu -
Gatis Vilnis. Tiesneša pienākumus pildīja Bērzaines 
pagasta pārvaldes vadītājs Atis Keziks. Novusā 1. vietu 
izcīnīja Atis Keziks, 2. vietu - Raimonds Vītols, 3. 
vietu - Jānis Zukurs. Novusa sacensības tiesāja Kocēnu 
novada sporta pasākumu organizators Jānis Dainis. ▼

Rubenes pamatskolas skolēni Justīne Baldiņa, Zane 
Justamente un Matīss Pēčs vides izziņas spēļu konkursā 
“Izzini vidi!”, prezentējot kopīgi ar skolotāju Rudīti 
Ritenieci izveidoto spēli “Zini vai mini”. ▼

27. februārī kultūras un sporta centrā “Vaidava” 
norisinājās dambretes turnīrs. Jauniešu grupā 1. vietu 
izcīnīja Evelīna Sirmā, 2. vietu – Elīna Sirmā. Sieviešu 
grupā 1. vietu izcīnīja Laura Pliķēna, savukārt vīriešu 
grupā 1. vieta Valdim Tiltam, 2./3. vieta Armandam 
Zaltam un Dainim Vilkam. ▼

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2011 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 
Kocēnu novada domes 2011. gada pamatbudžeta ieņēmumu 
un izdevumu apmēru, aizņēmumu apmēru (turpmāk – 
budžets), pilnvarojumu domes priekšsēdētājam, budžeta 
izpildītāju pienākumus un atbildību. 

2. Budžets tiek noteikts šādās pozīcijās un apmēros:
2.1. pamatbudžeta ieņēmumi 3592339 latu apmērā 

saskaņā ar pielikumiem Nr. 1, 2, 5 un 7;
2.2. pamatbudžeta izdevumi 4306715 latu apmērā 

saskaņā ar pielikumu Nr. 1, 3, 5 un 7;
2.3. pamatbudžeta finansēšana 714376 latu apmērā 

saskaņā ar pielikumu Nr. 4.
3. Atmaksājamo aizņēmumu pārskats ir pievienots 

noteikumu pielikumā Nr. 6.
4. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros 

nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta 
līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai 
nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

5. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi 
saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniedz attiecīgajai 
programmai/pasākumam tāmē apstiprinātos un plānotos 
budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 

6. Budžeta izpildītāji nodrošina Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, 
Izglītības likumā, Ministru kabineta 28.07.2009. noteiku-
mos Nr.836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un 
Ministru kabineta 29.12.2008. rīkojumā Nr.882 “Par 
fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasā-
kumiem” paredzēto nosacījumu izpildi. 

7. Izdevumos paredzēta arī parādu dzēšana par 
iepriekšējos gados saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

8. Kocēnu novada domes Finanšu nodaļa saskaņā ar 
noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2011.
gadā nodrošina kredītu pamatsummas atmaksu un kredītu 
procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros. 

9. Noteikumos nav paredzēts sniegt galvojumus.
10. Domes priekšsēdētājs pašvaldības vārdā veic 

naudas līdzekļu noguldījumus Latvijas bankās. 
11. Noteikumu izstrādāti saskaņā ar sekojošiem 

Kocēnu novada domes normatīviem aktiem:
11.1. 18.01.2011. sēdēs protokols Nr.1, 18.§ “Par 

Kocēnu novada domei piešķirtās valsts mērķdotācijas 
2011.gada janvāra-augusta mēnešiem pašvaldību izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtību”;

11.2. 18.01.2011. sēdes protokols Nr.1, 17§ “Par 
Kocēnu novada domes izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku darba samaksas finansējuma apstiprināšanu”;

11.3. 18.01.2010. sēdes protokols Nr.1, 30.§ “Par 
noteikumu par Kocēnu novada domes iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa un dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda sadales kārtību 2011.gadā apstiprināšanu”  

12. Paskaidrojuma raksts Kocēnu novada domes 2011.
gada budžetam ir pievienots noteikumu pielikumā Nr.7.

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to parakstīšanas. 

Novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis 

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011.gadam

Apstiprināti 
ar Kocēnu novada domes 

22.02.2011. sēdes lēmumu 
(protokols Nr. 3, 15. § )

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
LR likumu “Par pašvaldību budžetiem”
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No 11. - 13. februārim Dikļos norisinājās 12. Latvijas 
mazskautu un guntiņu ziemas nometne, kurai šogad tika 
izvēlēts rakstnieka Vika pasakas “Pakrastnieki” nosaukums. 
Kopumā “Pakrastē” trīs aizraujošas, piedzīvojumiem bagātas 
dienas aizvadīja aptuveni 80 nometnes dalībnieki.

Nometnē piedalījās Kocēnu 38. skautu vienība, Valmieras 
4. skautu vienība, Rīgas 155. skautu vienība, Rīgas 69. skautu 
un gaidu vienība, Rīgas 1. skautu vienība, Ogres 29. gaidu 
vienība un Ogres 139. skautu vienība.

Nometnes pirmajā dienā dalībnieki devās uz Vika pasaku 
parku, kur Brigitas Jaunītes vadībā iepazina parka iemīt-
niekus – pasakas “Pakrastnieki” varoņu koka skulptūras. 
Pēc tam nometnes dalībnieki jeb “pakrastnieki” devās uz 
Dziesmusvētku muzeju un šinšillu audzētavu. Pēc Jura 
Neikena Dikļu pamatskolas saimnieču pagatavotajām 
gardajām vakariņām, bērni devās sagatavoties vakara uguns-
kuram. Nometnes dalībnieki sadalījās grupiņās un kopīgi 
sagatavoja zīmējumu, kurā attēloja “Pakrasti”, un katrs 
bērns uzzīmēja sirdij tuvāko “Pakrastes” iemītnieku.

Vakara ugunskura vadību uzņēmās Valmieras 4. skautu 
vienības pārstāvji Paulīne un Eduards. Stilizētā ugunskura –
četru svecīšu – iedegšana tika uzticēta vienību vadītājiem. 
Katra bērnu grupiņa prezentēja savu “Pakrasti” un izvēlēto 
“Pakrastes” iemītnieku. Savukārt vienību vadītāji un roveri 
bija sagatavojuši pasakas “Pakrastnieki” fragmenta teatrālu 
uzvedumu, kas saņēma neviltotus nometnes dalībnieku 
sajūsmas saucienus un aplausus. Pēc vakara ugunskura 
bērni ar nepacietību steidzās uz klašu telpām, lai sagatavotos 
dalībai krēslas spēlē, kuru sagatavoja vienību vecākie 
skauti un roveri. Krēslas spēlē katrai komandai bija jāatrod 
noteikts skaits sniegā noslēptu priekšmetu un pēc iespējas 
ātrāk jānokļūst līdz finišam. 

Nometnes otrās dienas rīts iesākās ar rīta rosmi un 
brokastošanu, pēc tam, dziedot Latvijas valsts himnu, pie 

Latvijas mazskautu un guntiņu 
ziemas nometne Dikļos

skolas mastā tika pacelts Latvijas valsts karogs. Pēc karoga 
sveikšanas devāmies uz Z/S “Vaivariņi”, kur saimnieces 
Daigas Liepiņas vadībā apskatījām saimniecības iemītnie-
kus – zirgus, bērni ar prieku izmantoja iespēju doties 
izbraucienā ar kamanām. Pēc viesošanās Z/S “Vaivariņi” 
devāmies uz Dikļu kultūras namu, kur noskatījāmies 
izrādi “Datārponis”. Pēc izrādes noskatīšanās nometnes 
dalībnieki steidzās pusdienot, lai smeltos spēkus nākošajām 
aktivitātēm – šķēršļu gājienam. Vakara ugunskurā pie mums 
viesojās Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas 
vadītājs Andris Matisons. Nometnes otrās dienas vakars bija 
īpaši svarīgs vairākiem Kocēnu vienības dalībniekiem, jo 
tika dots gan mazskautu, gan skautu solījums.

Nometnes pēdējā dienā apmeklējām Dikļu baznīcu, kur
draudzes pārstāve pastāstīja par baznīcas vēsturi, noklausī-
jāmies vadītājas Vitas sirsnīgo un iedvesmojošo stāstu, kā 
arī kopīgi dziedājām dziesmas. Pēc baznīcas apmeklējuma 
vecākie skauti un roveri nometnes dalībniekiem bija 
sagatavojuši sportiskas aktivitātes svaigā gaisā. Nometnes 
noslēgumā katrs dalībnieks saņēma formas uzšuvi un atzinību
par aktīvu dalību nometnē.

Paldies Jura Neikena Dikļu pamatskolas direktorei un 
kolektīvam par mājīgajām skolas telpām, paldies skolas 
pavārēm par gardajām maltītēm, paldies Dikļu pagasta 
pārvaldes vadītājam Atim Antonam par rūpēm, lai ikviens 
nometnes dalībnieks justos silti un ērti, paldies Dikļu 
kultūras nama vadītājai Innai Krēsliņai un bibliotēkas 
vadītājai Brigitai Jaunītei par aizraujošajām aktivitātēm, 
paldies Renātei Zīderei par palīdzību nometnes aktivitāšu 
plānošanā, paldies diklēniešiem par laipno uzņemšanu!

Kocēnu 38. skautu vienības vadītājs
Jānis Olmanis

Gada labākie 
lasītāji Rubenes 

bibliotēkā

Apkopoti dati par 2010. gada labākajiem 
lasītājiem Kocēnu pagasta 2. bibliotēkā Rubenē. 

Apbalvoti lasītāji, kuriem ir 10 labākie rezultāti:
1. vieta – Luīze Smalkā – 7. klases skolniece, kura 

2010. gadā izlasījusi 53 grāmatas;
2. vieta – Silva Priedīte (6. kl.) – 41;
3. vieta – Aivija Jeršova (2. kl.) – 39;
4. vieta – Inese Putniņa (6. kl.) – 32;
5.vieta – Kristīne Jeršova (2. kl.) – 30;
6. vieta – Linda Maļinovska (7. kl.) – 28;
7. vieta – Edžus Pamilovs (2. kl.) – 27;
8. vieta – Kristīne Bāliņa (6. kl.) – 20;
9. vieta – Modrim Kalniņam (2. kl.) – 19;
10.vietu dala trīs meitenes, kuras katra izlasījusi 

18 grāmatas – Dace Japiņa (7. kl.), Ieva Kannīte 
(6. kl.) un Linda Dūrēna (2. kl.).

Skolēni tika apbalvoti ar medaļām “2010. gada 
labākais lasītājs/labākā lasītāja”, kā arī saņēma 
šokolādes medaļu. Labi lasītāji ir arī Agate Boša 
(9. kl.), Samanta Jeršova (2. kl.), Selma Kalniņa 
(6. kl.), Zane Ziedone (3. kl.) un Ance Kalniņa 
(3. kl.).

Jaunā gadā atkal tiks vērtēti labākie lasītāji. 
Vēlu visiem lasītprieku!

Kocēnu pagasta 2. bibliotēkas Rubenē vadītāja
Vija Tihomirova

Kocēnu pagasta 2. bibliotēkas Rubenē čaklākie 
grāmatu lasītāji 2010. gadā

Par pasta piegādi 
Dikļu pagasta 
iedzīvotājiem

Latvijas Pasta Pasta tīkla daļa informē, ka 
Dikļu pagasta iedzīvotājiem pasta pakalpojumi 
dzīvesvietā (abonētās preses, korespondences, 
pensiju piegāde) būs pieejami tāpat kā līdz šim.

Pensijas piegāde mājās ir valsts noteikts 
maksas pakalpojums. Maksa par piegādi noteikta 
Ls 1,22 apmērā, un Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra šo summu atskaita no pensijas. Lai pār-
ietu uz turpmāku pensiju saņemšanu dzīvesvietā, 
jāaizpilda iesnieguma veidlapa PNS-006 un 
tā jānodod jebkurā pasta nodaļā vai savam 
pastniekam.

Abonēt preses izdevumus var jebkurā no 
Latvijas Pasta nodaļām vai pie sava pastnieka. 
Ērtāk un bez papildu abonementa noformēšanas 
maksas aicinām abonēt internetā - Latvijas Pasta
mājaslapā (www.pasts.lv, sadaļā “Preses abonē-
šana”) vai zvanot pa Latvijas Pasta Informatīvo 
tālruni 67008001.

Pie sava pastnieka var saņemt arī vairākus 
citus pasta pakalpojumus: pārvedumu izmaksu, 
komunālo maksājumu apmaksu, pasta nodaļā 
pieejamo preču, laikrakstu un žurnālu iegādi 
mazumtirdzniecībā un citus pakalpojumus.

Kontaktinformācija: Latvijas Pasta piegādes 
punkts “Valmiera 1”, tālr. 64221729, darba laikā 
no plkst. 06.00 - 14.00. 

• Saņemta informācija, ka laikā no 5. decembra Kocēnu 
pagastā, izsitot logu, no dārza mājiņas nozagti elektroinstru-
menti – elektriskais zāģis un elektriskā ēvele. Materiālie 
zaudējumi – Ls 210.
• Laikā no 9. februāra Zilākalnā Valmieras ielā, atspiežot 
durvis, iekļūts kādā dzīvoklī un nozagta nauda – 700 latu. 
• 10. februārī plkst. 12.20 Rubenē Valmieras ielā 1984. 
gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu AUDI A6, sadūrās 
ar pretī braucošo automašīnu AUDI 90. Sadursmē bojāti 
transportlīdzekļi.
• Laikā no 10. februāra Kocēnu pagastā no dārza pie 
mājām “Ratnieki” nozagtas divas metāla mucas, kuru 
kopējā summa ir Ls 240.
• 11. februārī konstatēts, ka Kocēnu pagasta “Naučos”, 
nolūkā veikt nelikumīgas medības, izmantoti aizliegti 
vispārbīstami paņēmieni. Izrakta bedre, kurā ievietoti 
noasināti koki. Policijā uzsākts kriminālprocess.

Vidzemes reģiona policijas pārvalde informē
• 13. februārī galdniecībā Kocēnu pagasta “Šalkās” 40m2

platībā izdeguši griesti.
• 20. februārī plkst. 00.40 Kocēnu pagastā autoceļa 
Inčukalns – Valmiera - Valka 69.km automašīnu BMW 316 
1,57 promiļu alkohola reibumā vadīja 1983. gadā dzimis 
Valmieras pagasta iedzīvotājs.
• 20. februārī plkst. 11.00 Vaidavas pagastā degusi saimnie-
cības ēka. Nodegušas griestu un jumta konstrukcijas 20 m2

platībā. 
• 23. februārī plkst. 16.50 Rubenē Nākotnes ielā 1973. 
gadā dzimis vīrietis 1,24 promiļu alkohola reibumā vadījis 
automašīnu OPEL VECTRA.
• 28. februārī Dikļos autoceļa Dikļi - Budenbroka 1.km 
velosipēdu 1,58 promiļu reibumā stūrējis 1958. gadā dzimis 
Brīvzemnieku pagasta iedzīvotājs.

VP Vidzemes reģiona Prevencijas grupas vecākā inspektore
Dace Jukāma
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Aktualitātes 
tūrisma jomā 

Kocēnu novadā

Šajā gadā notikušas jau divas Valmieras 
pilsētas un tās apkārtnes tūrisma veicināšanas 
konsultatīvās padomes sanāksmes. No Kocēnu 
novada padomes darbā piedalās lauku konsultante 
Inese Bērziņa, Dikļu pils direktore Ineta Litte, 
Vaidavas pagasta saimniecības “Silkalni” saimniece 
Zeltīte Kaviere un Dikļu pagasta z/s “Saulgoži” 
saimniece Vineta Gončare.

Pirmais kopīgā darba auglis bija piedalīšanās 
18.starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū 
“Balttour 2011”, kas notika no 11. - 13.februārim 
Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. 
Tajā vienotā stendā Valmieras un tās apkārtnes 
tūrisma piedāvājumu sadarbībā ar tūrisma jomas 
uzņēmējiem prezentēja Valmieras pilsēta, kā 
arī Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novadu 
pašvaldības. Izstādē Valmieras puses stendā tika 
piedāvāti jaunākie informatīvie materiāli par 
Valmieras pilsētu, kā arī apkārtējiem novadiem- 
jaunā brošūra “Valmiera un apkārtne” latviešu 
un angļu valodā, kurā apkopoti interesantākie 
vēstures fakti un informācija par Valmieras un tās 
apkārtnes atpūtas vietām, populārākajiem apskates 
objektiem, kā arī informācija par uzņēmēj-
darbību, izglītību, kultūru un sportu, kā arī bukleti 
“Ceļo Valmieras pusē”, “Atpūties Valmieras 
pusē” un “Pasākumi Valmieras pusē 2011”. Tāpat 
interesenti tika nodrošināti ar informatīvajiem 
materiāliem par citiem tūrisma objektiem Valmierā
un tās apkārtnē. Iespēju stenda ietvaros savus 
piedāvājumus reklamēt izmantoja arī vairāki 
Kocēnu novada tūrisma pakalpojumu sniedzēji, 
kā saimniecība “Silkalni”, Dikļu pils, viesu nami 
“Mazais Ansis” un “Lantus”, kā arī sporta nams 
“Kocēni”.

Turpmāk plānots ne tikai veidot jaunus 
informatīvus materiālus pašmāju un ārvalstu 
viesiem par atpūtas iespējām Valmieras pusē, bet 
taps arī jauna interneta vietne. Lai popularizētu 
tūrisma iespējas, maijā tiks organizēts vasaras 
tūrisma sezonas atklāšanas pasākums, kurā aicināti 
līdzdarboties apkārtnes tūrisma uzņēmēji. Notiek 
arī diskusijas par tūrisma veicināšanas balvas 
iedibināšanu Valmierā un apkārtējos novados. Tā 
kalpotu gan kā kvalitātes zīme tūrisma uzņēmumā 
strādājošajiem, gan kā atpazīstamības zīme un 
mārketinga instruments. 

Kocēnu novada tūrisma uzņēmējus aprīļa 
mēnesī aicināsim kopā uz pagājušajā gadā 
aizsāktajām tikšanās reizēm, lai iepazītu cits cita 
piedāvājumu, tādējādi veicinot sekmīgu sadarbību, 
kā arī lai informētu par tūrisma veicināšanas 
konsultatīvās padomes darbu. 

Kocēnu novada lauku konsultante
Inese Bērziņa

Lai arī ļoti sniegots un auksts, februāris Rubenes 
pamatskolā bijis bagāts ar dažādiem pasākumiem. 

Mēneša sākumā savu Jauno gadu sagaidīja 1. - 4. klašu 
mazie kaķi un zaķi. Visi skolēni bija tērpušies maskās, kopā 
ar savām klašu audzinātājām gāja rotaļās, dziedāja, minēja 
mīklas un piedalījās dažādās jautrās atrakcijās.

Īpašus svētkus skolas kolektīvam Valentīndienā sagādāja 
6. klase un audzinātāja Anita Laicāne. Lai gan šīs dienas rīts 
bija viens no visaukstākajiem, katru skolā ienākušo sasildīja
gan krāsainais un priecīgais skolas noformējums, gan 
dāvātās sirsniņas. Apsveikumus un mīļus vārdus šajā dienā 
saņēma daudzi, jo Valentīndienas pasts skolā sāka darboties 
jau iepriekšējā nedēļā. Lai iepriecinātu savus skolas biedrus 
un skolotājus, katra klase bija sagatavojusi priekšnesumus, 
un starpbrīži skolas zālē izvērtās muzikāli un jautri. Bet 
vestibilā visi ar interesi aplūkoja izstādi “Tā mīl skolotāji!’’. 
Par šīs dienas noskaņām liecinās ne tikai atmiņas, bet arī 
neskaitāmas fotogrāfijas, jo ikvienam bija iespēja ļaut 
iemūžināt sevi Valentīndienas īpašajā foto darbnīcā.

11. februārī skolā notika 5. - 9. klašu kora jauno dalīb-
nieku “iesvētības”. Skolnieces Paula, Diāna un Agate bija 
parūpējušās, lai netrūktu ne jautru pārsteigumu, ne atrak-
ciju, ne mūzikas. Pateicoties meiteņu izdomai un organiza-

Februāris Rubenes pamatskolā

toriskajām prasmēm, ikviens dziedātājs vēl ilgi atcerēsies
šo pēcpusdienu, kas apliecina, ka skolas koris prot ne tikai 
skaisti dziedāt, bet arī skaisti atpūsties.

Rubenes pamatskolas skolēni, pateicoties bibliotekāres 
Vijas Tihomirovas nenogurstošajam darbam, allaž ir bijuši 
čakli lasītāji. Februāra nogalē 13 skolēniem tika piešķirts 
nosaukums “Skolas labākais lasītājs”, un bija patīkami 
uzzināt, ka, piemēram, 7. klases skolniece Luīze Smalkā 
šogad izlasījusi 53 grāmatas, 6. klases skolniece Silva 
Priedīte – 41, bet Aivija Jeršova – 39.

Savukārt skolotājas Rudītes Ritenieces skolēni februāra 
nogalē piedalījās gan Jauno vides pētnieku foruma 1. kārtā, 
gan vides izziņas spēļu konkursā.

Rubenes pamatskolas skolēni prot gan atpūsties, gan 
strādāt. Par to liecina panākumi dažādās mācību priekšmetu 
olimpiādēs, īpaši svešvalodā un matemātikā.

Arī marts Rubenes pamatskolā būs bagāts ar notikumiem,
jo jau patlaban notiek gatavošanas kādreiz populārajam, 
bet tagad atjaunotajam konkursam “Mazā Zeltene”, kas 
norisināsies 18. martā un kurā aicinātas piedalīties visu 
Kocēnu novada, arī Matīšu un Kauguru skolu meitenes. 

Rubenes pamatskolas direktora vietniece 
ārpusstundu darbā Ināra Krūmiņa

Rubenes pamatskolas 1. - 4. klašu skolēni, sagaidot Kaķa – Zaķa gadu

Sadraudzība un mūzika bērnu dienas 
centra “Zilais kalns” dzīvē

9. februārī 10 pusaudži kopā ar mūsu pavāri Valentīnu 
devās uz Valmieras zupas virtuvi, lai mācītos cept tortes. 
Mūsu ilggadējais organizācijas palīgs Egils Šakens bija 
noorganizējis šo jauko pasākumu. Ar neviltotu smaidu un 
īpašu uzmanību bērnus sagaidīja virtuves vadītāja Gaida 
Peļko, pavāres Sintija Kolča un Alla Breņķe, kā arī Ivans 
Dmitrijevs, kurš nekad neaizmirst par bērnu dienas centru 
“Zilais kalns”. 

Mūsu bērni kopā ar zupas virtuves apmeklētājiem tika 
sadalīti četrās grupās, kur katram bija savs pienākums. 
Uzskates materiāli, produktu daudzveidība, galda kultūra –
par visu bija padomāts. Visus darbus pavāru vadībā 35 
bērni darīja paši: gatavoja mīklu, cepa tortes, rotāja tās ar 
dažādiem krāsainiem elementiem. Tie bija īpaši brīži, kad 
bērni apvienojās, lai servētu galdu un ķertos klāt kopīgām 
vakariņām. Visi sajuta, ka šīs iestādes darbinieki ļoti mīl 
bērnus. Viņu pacietība bija neizmērojama. Tagad mūsu 
bērni gatavojas uzņemt draugus arī pie sevis. Gaidīsim 
pavasari, lai kuplais skaits bērnu atrastu vietu Zilākalna 
dabā, kur pavadīt jauko laiku. 

Par mūzikas ietekmi cilvēka dzīvē ir daudz dzirdēts. 
Katram no mums patīk mūzika – daži dzied, citi dejo, kāds 
to klausās. Mūsu bērnu dienas centrā mūzikai ir atvēlēta 
īpaša vieta. Jau rakstījām, ka pirms vairākiem gadiem esam 
tikuši pie digitālām klavierēm, bet pirms diviem gadiem 
sponsori uzdāvināja 20 blokflautas. Daži bērni pašmācības 
ceļā iemācījās spēlēt kādu melodiju, mazākiem bērniem 
patika tās pūst un ieklausīties skaņās, kas nāca kā brīnums 
un radīja savu jautrību tādos brīžos. 

Pateicoties rakstiem avīzēs un gādīgu cilvēku palīdzībai,
kopš februāra sākuma mums ir savs blokflautu skolotājs. 
Mēs esam tik ļoti par to pateicīgi! Mūsu skolotājs ir 
Alberts Plūme, savulaik strādājis Valmieras Mūzikas skolā. 
Savu artavu šajā jomā ir ieguldījis 42 gadu garumā. Ar 
lielu entuziasmu ir ķēries klāt savam iemīļotajam darbam ar 
10 centra bērniem. Bērni ir tiešām ļoti priecīgi par iespēju 
vienreiz nedēļā apgūt šo mākslu pie profesionāla skolotāja. 
Jau plānojam maijā pirmo koncertu. 

Dažus gadus mūsu organizācija atbalsta arī bērnus, kuri 
mūzikas skolā mācās spēlēt klavieres. Arī par to esam ļoti 
pateicīgi, jo, pateicoties Valmieras Mūzikas skolas vadības 
atsaucībai un skolotājai Aivai Tauriņai – Šariņai, mūsu 
bērniem nav jāmēro ceļš līdz Valmierai. Protams, paldies arī 
Jura Neikena Dikļu pamatskolas direktorei Lāsmai Žagotai 
par atvēlētajām telpām Zilākalna sākumskolā.

Kopā izdarīt var daudz. Iespējas palīdzēt ir vienmēr, 
tikai jāgrib to darīt. Kādam nepieciešami otra labie vārdi, 
citam – darbi. Atskatoties uz ieguldīto, mēs redzam prieku, 
mīlestību un cerību, kas neļauj nolaist rokas un padoties. 
Būsim ticībā, cerībā un mīlestībā!

Bērnu dienas centram “Zilais kalns” izveidota jauna 
interneta mājaslapa www.reachluk.lv.

P.S. Vēršam vecāku un bērnu uzmanību, ka turpmāk 
otrdienās pēc plkst. 16.00 centrs apmeklētājiem būs slēgts, 
jo tajā notiks mūzikas nodarbības. Bērni tiks pieskatīti tikai 
pēc nepieciešamības un situācijās, kad vecākiem nebūs, kur 
atstāt savas atvases.

Bērnu dienas centra “Zilais kalns” vadītāja Ilona Berga

Valmieras pilsētas un novadu - 
Kocēnu, Beverīnas, Burtnieku - pašvaldību 

stendi tūrisma izstādē- gadatirgū “Balttour 2011”
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No 11. - 13. februārim Dikļos norisinājās 12. Latvijas 
mazskautu un guntiņu ziemas nometne, kurai šogad tika 
izvēlēts rakstnieka Vika pasakas “Pakrastnieki” nosaukums. 
Kopumā “Pakrastē” trīs aizraujošas, piedzīvojumiem bagātas 
dienas aizvadīja aptuveni 80 nometnes dalībnieki.

Nometnē piedalījās Kocēnu 38. skautu vienība, Valmieras 
4. skautu vienība, Rīgas 155. skautu vienība, Rīgas 69. skautu 
un gaidu vienība, Rīgas 1. skautu vienība, Ogres 29. gaidu 
vienība un Ogres 139. skautu vienība.

Nometnes pirmajā dienā dalībnieki devās uz Vika pasaku 
parku, kur Brigitas Jaunītes vadībā iepazina parka iemīt-
niekus – pasakas “Pakrastnieki” varoņu koka skulptūras. 
Pēc tam nometnes dalībnieki jeb “pakrastnieki” devās uz 
Dziesmusvētku muzeju un šinšillu audzētavu. Pēc Jura 
Neikena Dikļu pamatskolas saimnieču pagatavotajām 
gardajām vakariņām, bērni devās sagatavoties vakara uguns-
kuram. Nometnes dalībnieki sadalījās grupiņās un kopīgi 
sagatavoja zīmējumu, kurā attēloja “Pakrasti”, un katrs 
bērns uzzīmēja sirdij tuvāko “Pakrastes” iemītnieku.

Vakara ugunskura vadību uzņēmās Valmieras 4. skautu 
vienības pārstāvji Paulīne un Eduards. Stilizētā ugunskura –
četru svecīšu – iedegšana tika uzticēta vienību vadītājiem. 
Katra bērnu grupiņa prezentēja savu “Pakrasti” un izvēlēto 
“Pakrastes” iemītnieku. Savukārt vienību vadītāji un roveri 
bija sagatavojuši pasakas “Pakrastnieki” fragmenta teatrālu 
uzvedumu, kas saņēma neviltotus nometnes dalībnieku 
sajūsmas saucienus un aplausus. Pēc vakara ugunskura 
bērni ar nepacietību steidzās uz klašu telpām, lai sagatavotos 
dalībai krēslas spēlē, kuru sagatavoja vienību vecākie 
skauti un roveri. Krēslas spēlē katrai komandai bija jāatrod 
noteikts skaits sniegā noslēptu priekšmetu un pēc iespējas 
ātrāk jānokļūst līdz finišam. 

Nometnes otrās dienas rīts iesākās ar rīta rosmi un 
brokastošanu, pēc tam, dziedot Latvijas valsts himnu, pie 

Latvijas mazskautu un guntiņu 
ziemas nometne Dikļos

skolas mastā tika pacelts Latvijas valsts karogs. Pēc karoga 
sveikšanas devāmies uz Z/S “Vaivariņi”, kur saimnieces 
Daigas Liepiņas vadībā apskatījām saimniecības iemītnie-
kus – zirgus, bērni ar prieku izmantoja iespēju doties 
izbraucienā ar kamanām. Pēc viesošanās Z/S “Vaivariņi” 
devāmies uz Dikļu kultūras namu, kur noskatījāmies 
izrādi “Datārponis”. Pēc izrādes noskatīšanās nometnes 
dalībnieki steidzās pusdienot, lai smeltos spēkus nākošajām 
aktivitātēm – šķēršļu gājienam. Vakara ugunskurā pie mums 
viesojās Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas 
vadītājs Andris Matisons. Nometnes otrās dienas vakars bija 
īpaši svarīgs vairākiem Kocēnu vienības dalībniekiem, jo 
tika dots gan mazskautu, gan skautu solījums.

Nometnes pēdējā dienā apmeklējām Dikļu baznīcu, kur
draudzes pārstāve pastāstīja par baznīcas vēsturi, noklausī-
jāmies vadītājas Vitas sirsnīgo un iedvesmojošo stāstu, kā 
arī kopīgi dziedājām dziesmas. Pēc baznīcas apmeklējuma 
vecākie skauti un roveri nometnes dalībniekiem bija 
sagatavojuši sportiskas aktivitātes svaigā gaisā. Nometnes 
noslēgumā katrs dalībnieks saņēma formas uzšuvi un atzinību
par aktīvu dalību nometnē.

Paldies Jura Neikena Dikļu pamatskolas direktorei un 
kolektīvam par mājīgajām skolas telpām, paldies skolas 
pavārēm par gardajām maltītēm, paldies Dikļu pagasta 
pārvaldes vadītājam Atim Antonam par rūpēm, lai ikviens 
nometnes dalībnieks justos silti un ērti, paldies Dikļu 
kultūras nama vadītājai Innai Krēsliņai un bibliotēkas 
vadītājai Brigitai Jaunītei par aizraujošajām aktivitātēm, 
paldies Renātei Zīderei par palīdzību nometnes aktivitāšu 
plānošanā, paldies diklēniešiem par laipno uzņemšanu!

Kocēnu 38. skautu vienības vadītājs
Jānis Olmanis

Gada labākie 
lasītāji Rubenes 

bibliotēkā

Apkopoti dati par 2010. gada labākajiem 
lasītājiem Kocēnu pagasta 2. bibliotēkā Rubenē. 

Apbalvoti lasītāji, kuriem ir 10 labākie rezultāti:
1. vieta – Luīze Smalkā – 7. klases skolniece, kura 

2010. gadā izlasījusi 53 grāmatas;
2. vieta – Silva Priedīte (6. kl.) – 41;
3. vieta – Aivija Jeršova (2. kl.) – 39;
4. vieta – Inese Putniņa (6. kl.) – 32;
5.vieta – Kristīne Jeršova (2. kl.) – 30;
6. vieta – Linda Maļinovska (7. kl.) – 28;
7. vieta – Edžus Pamilovs (2. kl.) – 27;
8. vieta – Kristīne Bāliņa (6. kl.) – 20;
9. vieta – Modrim Kalniņam (2. kl.) – 19;
10.vietu dala trīs meitenes, kuras katra izlasījusi 

18 grāmatas – Dace Japiņa (7. kl.), Ieva Kannīte 
(6. kl.) un Linda Dūrēna (2. kl.).

Skolēni tika apbalvoti ar medaļām “2010. gada 
labākais lasītājs/labākā lasītāja”, kā arī saņēma 
šokolādes medaļu. Labi lasītāji ir arī Agate Boša 
(9. kl.), Samanta Jeršova (2. kl.), Selma Kalniņa 
(6. kl.), Zane Ziedone (3. kl.) un Ance Kalniņa 
(3. kl.).

Jaunā gadā atkal tiks vērtēti labākie lasītāji. 
Vēlu visiem lasītprieku!

Kocēnu pagasta 2. bibliotēkas Rubenē vadītāja
Vija Tihomirova

Kocēnu pagasta 2. bibliotēkas Rubenē čaklākie 
grāmatu lasītāji 2010. gadā

Par pasta piegādi 
Dikļu pagasta 
iedzīvotājiem

Latvijas Pasta Pasta tīkla daļa informē, ka 
Dikļu pagasta iedzīvotājiem pasta pakalpojumi 
dzīvesvietā (abonētās preses, korespondences, 
pensiju piegāde) būs pieejami tāpat kā līdz šim.

Pensijas piegāde mājās ir valsts noteikts 
maksas pakalpojums. Maksa par piegādi noteikta 
Ls 1,22 apmērā, un Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra šo summu atskaita no pensijas. Lai pār-
ietu uz turpmāku pensiju saņemšanu dzīvesvietā, 
jāaizpilda iesnieguma veidlapa PNS-006 un 
tā jānodod jebkurā pasta nodaļā vai savam 
pastniekam.

Abonēt preses izdevumus var jebkurā no 
Latvijas Pasta nodaļām vai pie sava pastnieka. 
Ērtāk un bez papildu abonementa noformēšanas 
maksas aicinām abonēt internetā - Latvijas Pasta
mājaslapā (www.pasts.lv, sadaļā “Preses abonē-
šana”) vai zvanot pa Latvijas Pasta Informatīvo 
tālruni 67008001.

Pie sava pastnieka var saņemt arī vairākus 
citus pasta pakalpojumus: pārvedumu izmaksu, 
komunālo maksājumu apmaksu, pasta nodaļā 
pieejamo preču, laikrakstu un žurnālu iegādi 
mazumtirdzniecībā un citus pakalpojumus.

Kontaktinformācija: Latvijas Pasta piegādes 
punkts “Valmiera 1”, tālr. 64221729, darba laikā 
no plkst. 06.00 - 14.00. 

• Saņemta informācija, ka laikā no 5. decembra Kocēnu 
pagastā, izsitot logu, no dārza mājiņas nozagti elektroinstru-
menti – elektriskais zāģis un elektriskā ēvele. Materiālie 
zaudējumi – Ls 210.
• Laikā no 9. februāra Zilākalnā Valmieras ielā, atspiežot 
durvis, iekļūts kādā dzīvoklī un nozagta nauda – 700 latu. 
• 10. februārī plkst. 12.20 Rubenē Valmieras ielā 1984. 
gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu AUDI A6, sadūrās 
ar pretī braucošo automašīnu AUDI 90. Sadursmē bojāti 
transportlīdzekļi.
• Laikā no 10. februāra Kocēnu pagastā no dārza pie 
mājām “Ratnieki” nozagtas divas metāla mucas, kuru 
kopējā summa ir Ls 240.
• 11. februārī konstatēts, ka Kocēnu pagasta “Naučos”, 
nolūkā veikt nelikumīgas medības, izmantoti aizliegti 
vispārbīstami paņēmieni. Izrakta bedre, kurā ievietoti 
noasināti koki. Policijā uzsākts kriminālprocess.

Vidzemes reģiona policijas pārvalde informē
• 13. februārī galdniecībā Kocēnu pagasta “Šalkās” 40m2

platībā izdeguši griesti.
• 20. februārī plkst. 00.40 Kocēnu pagastā autoceļa 
Inčukalns – Valmiera - Valka 69.km automašīnu BMW 316 
1,57 promiļu alkohola reibumā vadīja 1983. gadā dzimis 
Valmieras pagasta iedzīvotājs.
• 20. februārī plkst. 11.00 Vaidavas pagastā degusi saimnie-
cības ēka. Nodegušas griestu un jumta konstrukcijas 20 m2

platībā. 
• 23. februārī plkst. 16.50 Rubenē Nākotnes ielā 1973. 
gadā dzimis vīrietis 1,24 promiļu alkohola reibumā vadījis 
automašīnu OPEL VECTRA.
• 28. februārī Dikļos autoceļa Dikļi - Budenbroka 1.km 
velosipēdu 1,58 promiļu reibumā stūrējis 1958. gadā dzimis 
Brīvzemnieku pagasta iedzīvotājs.

VP Vidzemes reģiona Prevencijas grupas vecākā inspektore
Dace Jukāma
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Aktualitātes 
tūrisma jomā 

Kocēnu novadā

Šajā gadā notikušas jau divas Valmieras 
pilsētas un tās apkārtnes tūrisma veicināšanas 
konsultatīvās padomes sanāksmes. No Kocēnu 
novada padomes darbā piedalās lauku konsultante 
Inese Bērziņa, Dikļu pils direktore Ineta Litte, 
Vaidavas pagasta saimniecības “Silkalni” saimniece 
Zeltīte Kaviere un Dikļu pagasta z/s “Saulgoži” 
saimniece Vineta Gončare.

Pirmais kopīgā darba auglis bija piedalīšanās 
18.starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū 
“Balttour 2011”, kas notika no 11. - 13.februārim 
Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. 
Tajā vienotā stendā Valmieras un tās apkārtnes 
tūrisma piedāvājumu sadarbībā ar tūrisma jomas 
uzņēmējiem prezentēja Valmieras pilsēta, kā 
arī Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novadu 
pašvaldības. Izstādē Valmieras puses stendā tika 
piedāvāti jaunākie informatīvie materiāli par 
Valmieras pilsētu, kā arī apkārtējiem novadiem- 
jaunā brošūra “Valmiera un apkārtne” latviešu 
un angļu valodā, kurā apkopoti interesantākie 
vēstures fakti un informācija par Valmieras un tās 
apkārtnes atpūtas vietām, populārākajiem apskates 
objektiem, kā arī informācija par uzņēmēj-
darbību, izglītību, kultūru un sportu, kā arī bukleti 
“Ceļo Valmieras pusē”, “Atpūties Valmieras 
pusē” un “Pasākumi Valmieras pusē 2011”. Tāpat 
interesenti tika nodrošināti ar informatīvajiem 
materiāliem par citiem tūrisma objektiem Valmierā
un tās apkārtnē. Iespēju stenda ietvaros savus 
piedāvājumus reklamēt izmantoja arī vairāki 
Kocēnu novada tūrisma pakalpojumu sniedzēji, 
kā saimniecība “Silkalni”, Dikļu pils, viesu nami 
“Mazais Ansis” un “Lantus”, kā arī sporta nams 
“Kocēni”.

Turpmāk plānots ne tikai veidot jaunus 
informatīvus materiālus pašmāju un ārvalstu 
viesiem par atpūtas iespējām Valmieras pusē, bet 
taps arī jauna interneta vietne. Lai popularizētu 
tūrisma iespējas, maijā tiks organizēts vasaras 
tūrisma sezonas atklāšanas pasākums, kurā aicināti 
līdzdarboties apkārtnes tūrisma uzņēmēji. Notiek 
arī diskusijas par tūrisma veicināšanas balvas 
iedibināšanu Valmierā un apkārtējos novados. Tā 
kalpotu gan kā kvalitātes zīme tūrisma uzņēmumā 
strādājošajiem, gan kā atpazīstamības zīme un 
mārketinga instruments. 

Kocēnu novada tūrisma uzņēmējus aprīļa 
mēnesī aicināsim kopā uz pagājušajā gadā 
aizsāktajām tikšanās reizēm, lai iepazītu cits cita 
piedāvājumu, tādējādi veicinot sekmīgu sadarbību, 
kā arī lai informētu par tūrisma veicināšanas 
konsultatīvās padomes darbu. 

Kocēnu novada lauku konsultante
Inese Bērziņa

Lai arī ļoti sniegots un auksts, februāris Rubenes 
pamatskolā bijis bagāts ar dažādiem pasākumiem. 

Mēneša sākumā savu Jauno gadu sagaidīja 1. - 4. klašu 
mazie kaķi un zaķi. Visi skolēni bija tērpušies maskās, kopā 
ar savām klašu audzinātājām gāja rotaļās, dziedāja, minēja 
mīklas un piedalījās dažādās jautrās atrakcijās.

Īpašus svētkus skolas kolektīvam Valentīndienā sagādāja 
6. klase un audzinātāja Anita Laicāne. Lai gan šīs dienas rīts 
bija viens no visaukstākajiem, katru skolā ienākušo sasildīja
gan krāsainais un priecīgais skolas noformējums, gan 
dāvātās sirsniņas. Apsveikumus un mīļus vārdus šajā dienā 
saņēma daudzi, jo Valentīndienas pasts skolā sāka darboties 
jau iepriekšējā nedēļā. Lai iepriecinātu savus skolas biedrus 
un skolotājus, katra klase bija sagatavojusi priekšnesumus, 
un starpbrīži skolas zālē izvērtās muzikāli un jautri. Bet 
vestibilā visi ar interesi aplūkoja izstādi “Tā mīl skolotāji!’’. 
Par šīs dienas noskaņām liecinās ne tikai atmiņas, bet arī 
neskaitāmas fotogrāfijas, jo ikvienam bija iespēja ļaut 
iemūžināt sevi Valentīndienas īpašajā foto darbnīcā.

11. februārī skolā notika 5. - 9. klašu kora jauno dalīb-
nieku “iesvētības”. Skolnieces Paula, Diāna un Agate bija 
parūpējušās, lai netrūktu ne jautru pārsteigumu, ne atrak-
ciju, ne mūzikas. Pateicoties meiteņu izdomai un organiza-

Februāris Rubenes pamatskolā

toriskajām prasmēm, ikviens dziedātājs vēl ilgi atcerēsies
šo pēcpusdienu, kas apliecina, ka skolas koris prot ne tikai 
skaisti dziedāt, bet arī skaisti atpūsties.

Rubenes pamatskolas skolēni, pateicoties bibliotekāres 
Vijas Tihomirovas nenogurstošajam darbam, allaž ir bijuši 
čakli lasītāji. Februāra nogalē 13 skolēniem tika piešķirts 
nosaukums “Skolas labākais lasītājs”, un bija patīkami 
uzzināt, ka, piemēram, 7. klases skolniece Luīze Smalkā 
šogad izlasījusi 53 grāmatas, 6. klases skolniece Silva 
Priedīte – 41, bet Aivija Jeršova – 39.

Savukārt skolotājas Rudītes Ritenieces skolēni februāra 
nogalē piedalījās gan Jauno vides pētnieku foruma 1. kārtā, 
gan vides izziņas spēļu konkursā.

Rubenes pamatskolas skolēni prot gan atpūsties, gan 
strādāt. Par to liecina panākumi dažādās mācību priekšmetu 
olimpiādēs, īpaši svešvalodā un matemātikā.

Arī marts Rubenes pamatskolā būs bagāts ar notikumiem,
jo jau patlaban notiek gatavošanas kādreiz populārajam, 
bet tagad atjaunotajam konkursam “Mazā Zeltene”, kas 
norisināsies 18. martā un kurā aicinātas piedalīties visu 
Kocēnu novada, arī Matīšu un Kauguru skolu meitenes. 

Rubenes pamatskolas direktora vietniece 
ārpusstundu darbā Ināra Krūmiņa

Rubenes pamatskolas 1. - 4. klašu skolēni, sagaidot Kaķa – Zaķa gadu

Sadraudzība un mūzika bērnu dienas 
centra “Zilais kalns” dzīvē

9. februārī 10 pusaudži kopā ar mūsu pavāri Valentīnu 
devās uz Valmieras zupas virtuvi, lai mācītos cept tortes. 
Mūsu ilggadējais organizācijas palīgs Egils Šakens bija 
noorganizējis šo jauko pasākumu. Ar neviltotu smaidu un 
īpašu uzmanību bērnus sagaidīja virtuves vadītāja Gaida 
Peļko, pavāres Sintija Kolča un Alla Breņķe, kā arī Ivans 
Dmitrijevs, kurš nekad neaizmirst par bērnu dienas centru 
“Zilais kalns”. 

Mūsu bērni kopā ar zupas virtuves apmeklētājiem tika 
sadalīti četrās grupās, kur katram bija savs pienākums. 
Uzskates materiāli, produktu daudzveidība, galda kultūra –
par visu bija padomāts. Visus darbus pavāru vadībā 35 
bērni darīja paši: gatavoja mīklu, cepa tortes, rotāja tās ar 
dažādiem krāsainiem elementiem. Tie bija īpaši brīži, kad 
bērni apvienojās, lai servētu galdu un ķertos klāt kopīgām 
vakariņām. Visi sajuta, ka šīs iestādes darbinieki ļoti mīl 
bērnus. Viņu pacietība bija neizmērojama. Tagad mūsu 
bērni gatavojas uzņemt draugus arī pie sevis. Gaidīsim 
pavasari, lai kuplais skaits bērnu atrastu vietu Zilākalna 
dabā, kur pavadīt jauko laiku. 

Par mūzikas ietekmi cilvēka dzīvē ir daudz dzirdēts. 
Katram no mums patīk mūzika – daži dzied, citi dejo, kāds 
to klausās. Mūsu bērnu dienas centrā mūzikai ir atvēlēta 
īpaša vieta. Jau rakstījām, ka pirms vairākiem gadiem esam 
tikuši pie digitālām klavierēm, bet pirms diviem gadiem 
sponsori uzdāvināja 20 blokflautas. Daži bērni pašmācības 
ceļā iemācījās spēlēt kādu melodiju, mazākiem bērniem 
patika tās pūst un ieklausīties skaņās, kas nāca kā brīnums 
un radīja savu jautrību tādos brīžos. 

Pateicoties rakstiem avīzēs un gādīgu cilvēku palīdzībai,
kopš februāra sākuma mums ir savs blokflautu skolotājs. 
Mēs esam tik ļoti par to pateicīgi! Mūsu skolotājs ir 
Alberts Plūme, savulaik strādājis Valmieras Mūzikas skolā. 
Savu artavu šajā jomā ir ieguldījis 42 gadu garumā. Ar 
lielu entuziasmu ir ķēries klāt savam iemīļotajam darbam ar 
10 centra bērniem. Bērni ir tiešām ļoti priecīgi par iespēju 
vienreiz nedēļā apgūt šo mākslu pie profesionāla skolotāja. 
Jau plānojam maijā pirmo koncertu. 

Dažus gadus mūsu organizācija atbalsta arī bērnus, kuri 
mūzikas skolā mācās spēlēt klavieres. Arī par to esam ļoti 
pateicīgi, jo, pateicoties Valmieras Mūzikas skolas vadības 
atsaucībai un skolotājai Aivai Tauriņai – Šariņai, mūsu 
bērniem nav jāmēro ceļš līdz Valmierai. Protams, paldies arī 
Jura Neikena Dikļu pamatskolas direktorei Lāsmai Žagotai 
par atvēlētajām telpām Zilākalna sākumskolā.

Kopā izdarīt var daudz. Iespējas palīdzēt ir vienmēr, 
tikai jāgrib to darīt. Kādam nepieciešami otra labie vārdi, 
citam – darbi. Atskatoties uz ieguldīto, mēs redzam prieku, 
mīlestību un cerību, kas neļauj nolaist rokas un padoties. 
Būsim ticībā, cerībā un mīlestībā!

Bērnu dienas centram “Zilais kalns” izveidota jauna 
interneta mājaslapa www.reachluk.lv.

P.S. Vēršam vecāku un bērnu uzmanību, ka turpmāk 
otrdienās pēc plkst. 16.00 centrs apmeklētājiem būs slēgts, 
jo tajā notiks mūzikas nodarbības. Bērni tiks pieskatīti tikai 
pēc nepieciešamības un situācijās, kad vecākiem nebūs, kur 
atstāt savas atvases.

Bērnu dienas centra “Zilais kalns” vadītāja Ilona Berga

Valmieras pilsētas un novadu - 
Kocēnu, Beverīnas, Burtnieku - pašvaldību 

stendi tūrisma izstādē- gadatirgū “Balttour 2011”
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Kocēnu novada domes Sociālais dienests informē, ka 2010. gadā 17% no Kocēnu novada iedzīvotājiem tika atzīti 
par trūcīgiem. Trūcīgas ģimenes statuss tika piešķirts 437 novada ģimenēm, kurās kopējais ģimenes locekļu skaits ir 
1174 personas, tai skaitā 387 bērni, pilngadīgas, darbspējīgas personas – 653 (strādājošie – 121 un bezdarbnieki – 486), 
bērna kopšanas atvaļinājumā – 46, personas ar invaliditāti – 59, pensijas vecuma – 75.

Sociālai palīdzībai un materiālam atbalstam no Kocēnu novada domes sociālā budžeta tika izmaksāti 200564,43 lati.
Lielākā daļa no šīs summas tika izmaksāta garantētā minimālā ienākuma pabalsta nodrošināšanai (GMI) – Ls 83218,07.
Tā kā šis pabalsts ir obligāti izmaksājamais pabalsts, valsts pagājušajā gadā līdzfinansēja 50% no šī pabalsta, pašvaldībai 
no kopējās GMI pabalstos izmaksātās summas tika atmaksāti 41609 lati. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai saņēma 
251 trūcīgā ģimene, kopumā 616 personas. Savukārt dzīvokļa pabalstus izmaksāja 369 trūcīgām ģimenēm par kopējo 
summu Ls 18900. Arī dzīvokļa pabalsts ir obligāti izmaksājamais pabalsts, valsts līdzfinansējums bija 20% jeb Ls 3780.

Salīdzinot ar 2009. gadu, strauji palielinājies trūcīgo personu skaits. Ģimenes, kas  palikušas bez iztikas līdzekļiem, 
saņem GMI pabalstu. Kā redzams tabulā, 2010. gadā GMI pabalsta izmaksas summa palielinājusies par 400%. Arī 
pabalstu saņēmušo personu skaits divkāršojies. Ekonomiskā situācija valstī ietekmējusi arī situāciju daudzās riska ģimenēs, 
no kurām bērni bija jāizņem un jānogādā audžuģimenēm. Līdz ar to ārpusģimenes aprūpē deviņās audžuģimenēs tiek 
aprūpēti 15 Kocēnu novada bērni, kā rezultātā  palielinājušies izdevumi, kas saistīti ar uzturmaksas izdevumiem Kocēnu 
novada bērniem, kuri dzīvo audžuģimenēs.

Vērojams, ka arī vecāka gadagājuma cilvēki arvien vairāk interesējas par aprūpes iespējām pansionātā. Pagājušajā 
gadā aprūpi pansionātā lūguši un saņēmuši 12 pensionāri.

Savukārt tie pensionāri, kuru mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz Ls 120 vai Ls 150, arvien aktīvāk interesējas par 
iespēju saņemt izziņu no Sociālā dienesta, kas sniedz iespēju iegūt atbrīvojumu no pacientu iemaksām un līdzmaksājuma 
slimnīcās.

Kocēnu novada domes Sociālā dienesta vadītāja Solvita Rumba

Sociālā dienesta statistika par 2010. gadu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2011

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 
Kocēnu novada domes 2011. gada speciālā budžeta ieņēmumu
un izdevumu apmēru, (turpmāk – budžets), pilnvarojumu 
domes priekšsēdētājam, budžeta izpildītāju pienākumus un 
atbildību. 

2. Budžets tiek noteikts šādās pozīcijās un apmēros:
2.1. Speciālā budžeta 2011.gadam ieņēmumi 85434 

latu apmērā saskaņā ar 1., 2. un 5.pielikumu.
2.2. Speciālā budžeta 2011.gadam izdevumi 111344 latu 

apmērā saskaņā ar 1., 3., un 5.pielikumu.
2.3. Speciālā budžeta finansēšana 25910 latu apmērā 

saskaņā ar pielikumu Nr.4.
3. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros 

nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu 
attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

4. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi 
saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniedz attiecīgajai prog-
rammai/pasākumam tāmē apstiprinātos un plānotos budžeta 
izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 

5. Izdevumos paredzēta arī parādu dzēšana par iepriekšē-
jos gados saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

6. Nav paredzēts sniegt galvojumus.
7. Domes priekšsēdētājs pašvaldības vārdā veic naudas 

līdzekļu noguldījumus Latvijas bankās. 
8. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar sekojošiem Kocēnu 

novada domes normatīviem aktiem:
8.1. 02.02.2011. sēdes protokols Nr.2, 7.§ “Par Kocēnu 

novada domes autoceļu fonda nolikuma apstiprināšanu”.

Novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis 

Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2011.gadam

Apstiprināti 
ar Kocēnu novada domes 

22.02.2011. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.3, 16. §)

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu,
LR likuma “Par pašvaldību budžetiem” 37.pantu

Kocēnu novada sociālā budžeta izlietojums 2009. un 2010. gadā:

Pabalstu veidi
2009. gads 2010. gads

lati/personas lati/personas
Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai 18970,46 LVL/ 363 pers. 83218,07 LVL/ 616 pers.
Dzīvokļa pabalsts 11929,85 / 553 18900 / 1037
Trūcīgo bērnu ēdināšana novada skolās un bērnudārzos 12965 / 246 1688,25 / 191
Veselības aprūpe (pabalsti medikamentiem un ārstēšanas 
izdevumiem, ikmēneša pabalsti smagu diagnožu slimniekiem) 5761,79 / 89 1005,54 / 38 

Pabalsti audžuģimenēm 2739,14 / 5 14501,6 / 15
Pabalsti bāreņiem 2947,49 / 28 887,31/ 17
Transporta pakalpojumi skolēnu nokļūšanai skolās 28676,74 / 285 59952,12 / 329
Apbedīšanas pabalsts 3922,11 / 64 4250 / 85
Piedzimšanas pabalsts – dāvanu kartes 1475 / 74 1320 / 66 
Atbalsts, uzsākot mācības 1. klasē 454,88 -
Pasākumi pensionāriem (sveikšana jubilejās, ekskursija, balle) 6213,05 4828,07
Pabalsts politiski represētām personām 620 / 62 -
Pabalsti izglītībai (laba skolēna stipendijas, ikmēneša pabalsts 
sekmīgajiem bāreņiem) 6380 8010

Pašvaldības dzīvokļu remontdarbi 2157,15 807,54
Pabalsti ārkārtas situācijās 3369,7 225
Citi pabalsti 11174,49 970,93
Sociālā budžeta izlietojums pabalstiem un materiālam atbalstam 119756,85 200564,43
Sociālā budžeta izlietojums sociālajai aprūpei institūcijās 
(gan pieaugušajiem, gan bērniem) 22579 /25 31820,22 /27 

Sociālā budžeta izlietojums kopā 142335,85 232384,65
Trūcīgās personas 697 1174
Personas, kurām izsniegta izziņa, ka ienākumi ir zem Ls 120,
lai saņemtu 100% atbrīvojumu no pacienta iemaksas un 
līdzmaksājuma
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A/S “Latvenergo” jaunajos tarifos tiek atbalstīti 
visi koncerna klienti, kuri par elektroenerģiju 
norēķinās pēc regulārā tarifa, jo daļa patērētā 
apjoma arī pēc š.g. 1. aprīļa tiks aprēķināta pēc 
līdzšinējā tarifa.

Elektroenerģijas tirgus cenas un obligātā iepir-
kuma izmaksu kāpums, kā arī “Sadales tīkls” 
sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugums ir pama-
tots iemesls tarifu celšanai. 

Uldis Bariss, “Latvenergo” valdes loceklis: 
“Jau 2009. gadā “Latvenergo” pieņēma sociāli 
atbildīgu lēmumu un atlika elektroenerģijas tarifu 
celšanu par diviem gadiem, ņemot vērā recesiju 
valstī un iedzīvotāju maksātspēju. Apzinoties 
krīzes sekas, arī šobrīd “Latvenergo” izstrādātais 
tarifu plāns ir atbalstošs visām mājsaimniecībām, 
jo paredz, nevis lineāru tarifu paaugstināšanu, 
bet nosaka robežu – 1200 kWh gadā, par kurām 
visām privātpersonām būs jānorēķinās pēc līdz-
šinējā tarifa – 0,0825 Ls/kWh. Ar šo tarifu plānu 
atbalstītas būs visas mājsaimniecības Latvijā, 
tostarp arī tās, kas patērē vairāk par 1200 kWh 
gadā.”

Atbalsta mehānisms tiek veidots arī daudz-
bērnu ģimenēm - “Latvenergo” kopā ar Latvijas 
Pašvaldību savienību, Labklājības ministriju un 
Ekonomikas ministriju aktīvi turpina darbu pie 
sociālās atbalsta programmas izstrādes, kurā 
plānots visām daudzbērnu ģimenēm papildus 
1200 kWh lietot vēl 2400 kWh elektroenerģijas 
par līdzšinējo tarifu. Savukārt visām trūcīgajām 
ģimenēm ar bērniem saņemt 500 kWh gadā par 
brīvu.

“Latvenergo” jau informēja, ka no š.g. 1. aprīļa 
visām mājsaimniecībām par pirmajām 1200 kWh 
būs jāmaksā līdzšinējais Starta tarifs – 0,0825 
Ls/kWh. Savukārt no 1201 kWh tiks piemērots 
Pamata tarifs – 0,1074 Ls/kWh.

Balstoties uz “Latvenergo” klientu norēķinu 
sistēmas datiem, 49% Latvijas mājsaimniecību 
izstrādātās tarifu izmaiņas neskars, jo to patēriņš 
gadā nepārsniedz 1200 kWh. Kocēnu novadā 
šādas ir 50% mājsaimniecību. Otra lielākā 
mājsaimniecību grupa ir ar vidējo patēriņu no 
101 – 200 kWh mēnesī, kas mēnesī maksā 
8,25 – 16,50 Ls. Pēc tarifu izmaiņām šo mājsaim-
niecību vidējais maksājums mēnesī pieaugtu par 
1,10 Ls. Kocēnu novadā šajā patēriņa grupā ir 
22% mājsaimniecību. Pēc “Latvenergo” aprēķi-
niem, Kocēnu novadā 20% mājsaimniecību 
ikmēneša maksa pieaugs vidēji par 4,36 latiem, 
bet 8% – par vairāk nekā 10 latiem. Gandrīz 
puse mājsaimniecību neizjutīs tarifu izmaiņas.

“Latvenergo” klientu ikmēneša norēķinu 
sistēmas dati precīzi atspoguļo tarifa plāna ietekmi 
uz ģimenēm, jo analīzē izmantoti visu – kop-
skaitā vairāk nekā 1 miljona – “Latvenergo” 
klientu patēriņa dati par 2010. gadu. No tiem 
tikai 4% veido pieslēgumi neapdzīvojamiem 
objektiem,  piemēram, garāžas, saimniecības ēkas 
u.tml. A/S “Latvenergo” savā novērtējumā par 
mājsaimniecību patēriņu balstās uz noslēgtajiem 
līgumiem ar iedzīvotājiem, t.i., elektroenerģija 
tiek piegādāta privātpersonai. Pēc Elektroener-
ģijas tirgus likuma definīcijas mājsaimniecības 
lietotājs ir galalietotājs, kurš pērk un izlieto 
elektroenerģiju savā mājsaimniecībā paša vaja-
dzībām (galapatēriņam), izņemot komercdarbības 
vai cita veida profesionālās darbības vajadzības. 
Tātad, ja iedzīvotājs elektrību ir pieslēdzis objek-
tam, kas pēc būtības ir šķūnis vai garāža, tad viņš 
šo elektroenerģiju izlieto savā mājsaimniecībā. 

“Latvenergo” jau informēja, ka būtiskākie 
elektroenerģijas tarifa pieauguma faktori ir 
“Sadales tīkls” sistēmas pakalpojumu tarifu 
pieaugums, ko gada sākumā apstiprināja SPRK 
un kas ietekmē gala cenu par 11%, un elektroener-
ģijas tirgus cenas un obligātā iepirkuma izmaksu 
pieaugums ar ietekmi uz gala elektroenerģijas 
fiksētajiem tarifiem par 10%.

AS “Latvenergo” Ārējās komunikācijas daļas 
projektu vadītāja Sandra Vējiņa

2233 klientiem Kocēnu 
novadā nebūs būtiska 

tarifu pieauguma
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Visiem sen negrozāmi un nesatricināmi ir skaidrs, ka 
pasauli tur trīs vaļi. Arī mūsu – Kocēnu- pamatskolu tur 
vaļi, kurus sauc Prāts, Prieks un Mīlestība, un februārī jo 
spilgti izpaudās tas, ka mūsu skolēni, vecāki un skolotāji ir 
radoši. Un radošumu nevar noslēpt, vienalga, vai tu klasē 
rēķini algoritmus vai mājās gatavo kuģu modeļus. Ir lietas, 
kas vienkārši prasās tikt parādītas.

Un tā – skolas direktora vietniece ārpusklases darbā 
Gita Daubare jau sen loloja ideju, ka jāsanāk visiem kopā 
un jāparāda citiem, ar ko tad mēs katrs piepildām savu 
brīvo laiku ārpus mācībām un darba. Un rezultāti bija 
pārsteidzoši! Pasākumā “Es to protu” 4. februārī kopumā 
piedalījās ap 80 cilvēku – savus radošos darbus izstādē 
prezentēja skolotājas D.Brizauska, L.Stivriņa, G.Biele, 
M.Filatova, kā arī mammas S.Pogule, A.Pelse, S.Celma –
Ķikute, G.Ciesniece, I.Āboltiņa, G.Verika, B.Zūle, I.Zemeša, 
tētis A.Jevdokimovs un vecmāmiņas V.Landrāte un 
A.Liepiņa, kā arī skolēni N.Šalgūns, K.Puriņš, A.Luste, 
D Zēmelis, A.Zūle, K.Rulle, R.R.Rika, M.Miķelsons, 
M.L.Zameca. Brīnišķīgi un daudzveidīgi adījumi un tambo-
rējumi, dažādās tehnikās veidotas rotaslietas, gleznas, mājās
un mākslas skolā veidoti darbi, mīļlietiņas sev un citiem - 
tas viss izraisīja nedalītu skatītāju uzmanību un sajūsmu 
(pēc izstādes dažas rokdarbnieces pat saņēma pasūtījumus 
jaunu mākslas darbu radīšanai).

Stipru un skaistu paaudžu laipu meta sk. L.Stivriņas 
vadītais koris “Sudrablāse”, rādot, ka dziesmai nav šķēršļu –
ne laikapstākļi, ne valdība, ne gadi. Ir mūzika, un tas 
izsaka visu. Tāpat aizkustināja arī skolotāju L.Stivriņas, 
I.Mēdumas un B.Zviedrānes uzstāšanās. Varbūt kāda asara 
grasījās parādīties pasaulei, kad muzicēja A.Jevdokimovs ar 
meitu Kati un I.Ķirse ar meitām Māru un Austru Laimdotu. 
Toties M.Grāvelsiņas talants neparastā nodarbē – meiteņu 
bižu pīšanā – ļāva vairākām meitenēm kļūt par modelēm 
un aizdomāties, ka var taču atrast izaicinājumu un prieku 
jebkurā, pat visikdienišķākajā nodarbē!

Sk. S.Novožilovas dzeja lika ieklausīties, pārdomāt, 
paklusēt. “Bet, ja tu logu vaļā vērsi/ Tev istabā plauks 
rudzu lauks/ Un sīki, trausli, zili ziedi/ caur manu sirdi tavā 
augs.”

Ne vienmēr ir viegli mācīties skolā. Taču ir daudzi 
skolēni, kuri atrod sevī gribasspēku un motivāciju apmeklēt 
arī mūzikas skolu un šoreiz parādīt savu talantu pārējiem. 
Koncertā uzstājās māsas Dumbrauskas – Kristiāna 
Viktorija un Amanda Sabīne, brāļi Ķikuti – Mikus Eduards 
un Jānis Dans, R.Vanters, V.Pelse, K.Puriņš, K.Jēgers, 
N.L.Gredzena, Marija un Nikolajs Lukini. Un izrādās – 
arī florbols var būt māksla! Var, ja vien tam, ko dara, ir 
klāt liela deva azarta un dzīvesprieka! To visiem mums 
uzskatāmi demonstrēja florbolisti R.Vanters, D.Zēmelis, 
M.Celms, L.Gaugere, E.K.Briede.

Kas ir cilvēka labākais draugs? Suns, kaķis, otrs 
cilvēks... Jā, un noteikti arī zirgs! Jāšanas sporta entuziastes 
Dž.M.Streiba, E.Caune, L.Balinkeviča, S.Zaula par to 
pārliecināja visus klātesošos.

Starp citu, skolas direktors D.Trēziņš, kuram tā bija 
pirmā (!) diena jaunajā amatā, pēc pasākuma atzina: “Esmu 
patiesi pārsteigts par ļoti jauki noorganizēto pasākumu un 
to mīļumu, kas staroja no visiem dalībniekiem! Lai vairāk 
skolā būtu šādu dienu!”. Paldies ģimenēm par neatlaidību, 
pacietību un atbalstu!

Februāra pašā vidū mēs tieši tāpat kā daudzi citi tikām 
ierauti sirsniņu viesulī. Pār visu zemi mīla valda... Jā, 
protams, valda, bet kā to parādīt tā, lai būtu sirsnīgi, 
asprātīgi un gudri? Skolas darbinieki domāja, domāja un 
izdomāja! Piedalījās Valmieras un starpnovadu radošo 
skolotāju pasākumā ar priekšnesumu – ēnu teātri, 22 
komandu konkurencē ieguva 2.vietu par priekšnesumu un 
3.vietu par noformējumu, bet pedagogu sniegtie aplausi bija
tikai sākums, salīdzinot ar skolēnu sarīkotajām ovācijām! 
Valentīna dienas noskaņās dāvājām un saņēmām kompli-
mentus, sniedzām viens otram smaidus un izbaudījām – 
vienalga, latviskus vai nelatviskus – svētkus pašā ziemas 
spelgoņa vidū!

Un, protams, tradicionāli mūsu skolā februāris ir projektu 
mēnesis. Šogad, programmas “Skolas auglis” rosināti, 
nolēmām pētīt visu, kas attiecas uz veselīgu dzīves-
veidu – uztura un ikdienas paradumus, norises dabā un 
apkārtējā vidē, pētījām un spriedām par visu, kas varētu 
paaugstināt cilvēka dzīves kvalitāti, pie viena uzlabojot 
dzīvi visiem kopumā. 21.februārī 5.-9.klašu meitenes pie-
dalījās aerobikas nodarbībās pie treneres I.Bruņinieces. 
Jāteic, pēc tik pozitīvas nodarbības visai dienai labs no-
skaņojums garantēts! Savukārt zēni sk. A.Māliņa un sporta 

Februāris Kocēnu pamatskolā

halles direktora I.Jēkabsona vadībā apguva vīriešu dzīves 
pamatgudrības – kā iegūt sportisku ķermeni trenažieru 
zālē. Puiši metās pārbaudīt spēkus ar lielu azartu! 1.-4.kl. 
skolēniem skolas medmāsa S.Bračka vadīja nodarbības par 
to, kā sevi pasargāt gripas laikā un ko tas nozīmē – rūpēties 
par savu veselību. Mazie priecājās gan par vērtīgo sarunu, 
gan arī par saņemtajiem izglītojošiem bukletiem. Lai vaigos 
būtu sārtums, visus, kuri to vēlējās, izvizināja pensionāre 
Ihlava (mīļa, melna ķēvīte) no M.Kleinbergas staļļiem. 
Tādu braucienu kamanās pa sniegotu lauku, ievīstītiem 
rakstainās segās, lielākā daļa skolēnu piedzīvoja pirmo 
reizi! 7.-9.klašu skolēni apmeklēja Vidzemes augstskolu, 
kur iepazinās ar nākotnes tehnoloģiju iespējām – virtuālās 
realitātes laboratoriju, dzīvē izspēlēja pašreiz modernās 
spēles geo catching mini versiju, noklausījās stāstījumu par
studiju iespējām Vidzemes augstskolā un, protams, apmek-
lēja bibliotēku. Liels paldies Z.Bērziņai, kura koordinēja 
darbu!

22.februārī skolēni veica uzdoto darbu patstāvīgi – 
veica pētījumus, meklēja atbildes uz jautājumiem, intervēja, 
rakstīja, iepirkās un secināja. Skolotāji apmeklēja Valmieras 
pamatskolu, kur skolas direktora A.Skrastiņa vadībā iepa-
zinās ar vienu no šobrīd modernākajām un tehnoloģijām 
labāk aprīkotajām skolām valstī. 

24.februārī projektu dienas turpinājās – 1.-4.klašu 
skolēni sk. S.Novožilovas vadībā iepazinās ar dažādiem 
pārsteigumiem, ko var sagādāt ikdienā bieži lietojami 
produkti: kāposti, soda, etiķis... 5. un 6.kl. skolēni devās uz 
Valmieras Valsts ģimnāziju, lai gūtu priekšstatu par aiz-
raujošo ķīmijas un fizikas pasauli ģimnāzijas skolotāju 
J.Grāveres un I.Purmales vadībā. Paldies skolotājām par 
prasmi aizraut, ieinteresēt un ieintriģēt! Protams, tas jau 
nebija viss- paralēli visas dienas notika darbs grupās, kur 
skolēni iedziļinājās pētāmajā problēmā, apguva un izkopa 
pētnieciskā darba veikšanas prasmes un iemaņas, veica 
radošos darbus, piemēram, 5.klase rakstīja pasakas par 
ābolu, 6.klase darināja aizkarus no reciklētiem materiāliem, 
gatavoja augļu un dārzeņu torti un vārīja putru, 7.klase 
pētīja veselīga uztura paradumus, 9.klase devās ekskursijā 
uz Kocēnu novada domi, bet 8.klases skolēni pārsteidza ar 
pašu gatavota siera degustāciju! Un, ticiet vai nē, bet visi 
nogaršotie sieri bija cienīgi tikt pasniegtiem svētku galdā! 
Projektu nedēļas tēma turpinājās arī skolas pusdienās, kur 
saimniece L.Miščenkova ar kolektīvu bija pagatavojusi 
vairāku veidu (kartupeļu, burkānu un zirņu) brīnumgardas 
pankūkas! Pēc tik garšīgām un veselīgām pusdienām 
1.-4.klašu skolēni jau bija gatavi prezentēt savu veikumu, 
kas (kā vienmēr) patīkami pārsteidza ar satura izpratni un 
daudzveidību – bija gan stāstījums, gan paraugdemonstrē-
jumi, gan dramatizējumi, gan degustācijas un mākslas darbi, 
bet, kā vienmēr, prieks par Kocēnu novada domes priekš-
sēdētāja vietnieces R.Zīderes sirsnīgo atbalstu un uz-
mundrinājumu, un vēlējumu arī nākamajā gadā turpināt 
sadarbību un iesaistīties programmā “Skolas auglis”. 
5.-9.klašu skolēniem veicamā darba apjoms ir lielāks, tādēļ 
arī darbu prezentācijas vērtēsim marta sākumā.

Mēs visi – skolēni, skolotāji un vecāki – esam savās 
vietās. Un savās vietās ir arī tie vaļi, kas  tur Kocēnu 
skolu joprojām – ar prieku, prātu un mīlestību. Uz tikšanos 
martā!

Kocēnu pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā
Daiga Ramata

Informācija 
lauksaimniekiem
• Plānots uzlabot risku fonda darbību lauk-

saimniecībā
Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru 

kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2008. gada 18. augusta noteikumos 
Nr.669 “Kārtība, kādā administrē un uzrauga 
lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu 
veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda”, 
lai uzlabotu risku fonda darbību. 

Normatīvā akta grozījumi plāno no 30% līdz 
50% palielināt zaudējumu robežu, no kuras tiek 
sākta zaudējumu kompensēšana. 

Esošajos noteikumos nav paredzēts, ka ziemāju
pārsēšanas gadījumā tiek maksāta kompensācija 
par bojā gājušajiem ziemājiem. Tomēr, tā kā 
ziemāju pārsēšana lauksaimniekiem rada papildu 
izmaksas, tiks paredzēta kompensācija (līdz 50%) 
no ziemāju pārsēšanas izmaksām (par sēklu, 
mēslojumu, sējas agrotehniskajiem darbiem), 
kuras noteiks Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs. 

• Par piena kvotām
Tā kā kārtējais piena kvotas gads beidzas 

31. martā, Zemkopības ministrija (ZM) aicina 
lauksaimniekus pārskatīt piena kvotu izpildi, 
lai varētu plānot piena kvotu iegādi nākamajam 
gadam. ZM arī atgādina, ka piena kvotu sistēmas 
atcelšana ir paredzēta 2015. gadā, līdz ar to piena 
ražotājiem jāsāk domāt par ražošanas turpmākām 
attīstības perspektīvām situācijā, kad palielināsies 
konkurētspēja iekšējā tirgū.

Saskaņā ar piena kvotu administrēšanas 
noteikumiem, ja ražotājs 2010./2011. kvotas gadā 
piena kvotu izpildījis no 1 – 70,9 % apjomā, tad 
nākamajam kvotas gadam kvotu samazina par 
50 % no neizpildītā apjoma. Savukārt, ja kvota 
izpildīta no 71 – 84,9 %, tad nākamajam kvotas 
gadam kvotu samazina par 5% no neizpildītā 
apjoma. Ja ražotājs kvotas gada laikā pienu nav 
pārdevis vispār, visu ražotāja kvotu ieskaita valsts 
rezervē. 

Ja attaisnojošu apstākļu dēļ ražotājs nav 
izpildījis savu kvotu, tad līdz š.g. 15. aprīlim
kvotas īpašniekam ir jāiesniedz iesniegums kvotas 
saglabāšanai Lauksaimniecības datu centrā. Klāt 
jāpievieno praktizējoša veterinārārsta izdots 
apliecinošs dokuments vai attiecīgās institūcijas 
izdots apliecinošs dokuments, vai arī pircēja 
apliecinājums par piena iepirkšanas pārtraukšanu.

Piena ražotājs, kurš ir izpildījis savu kvotu 
100% un lielākā apjomā, līdz š.g. 1. jūlijam var 
sūtīt iesniegumu papildus kvotas piešķiršanai no
valsts rezerves. Jaunajiem piena ražotājiem, kuri 
vēlas uzsākt piena realizāciju un kuriem iepriekš 
kvota nav bijusi, jāsūta iesniegums kvotas 
piešķiršanai no valsts rezerves līdz š.g. 1. jūnijam.
Savukārt piena ražotājam un piena pircējam gada 
deklarācija jāiesniedz līdz š.g. 15. maijam.

Piena ražotājiem jāatceras, ka uzskaite un 
izpildes kontrole jāveic par katru kvotas veidu 
atsevišķi, t.i., atsevišķi par piegādes kvotu un 
atsevišķi par tiešās tirdzniecības kvotu.

• Par projektu iesniegumu pieņemšanu 
Lauku atbalsta dienestā

9. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana 
pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” 
notiks no š.g. 1. - 31.martam. Kārtas pieejamais 
publiskais finansējums lauku saimniecībām ir 
41 146 203 LVL un lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvajām sabiedrībām ir 10 000 000 LVL.

3. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana 
pasākumam “Infrastruktūra, kas attiecas uz
lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību 
un pielāgošanu” notiks no š.g. 8.marta līdz 
11.aprīlim. Kārtas pieejamais publiskais finansē-
jums ir 4 300 000 LVL.

• Par elektronisko pieteikšanos
Kocēnu novada lauku konsultante Inese 

Bērziņa aicina novada iedzīvotājus uz individuā-
lām konsultācijām par Valsts ieņēmumu dienesta 
elektroniskās deklarēšanas sistēmas un Lauku 
atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistē-
mas lietošanu, iepriekš saskaņojot pieņemšanas 
laiku pa tālruni 26328943.

Kocēnu novada lauku konsultante Inese Bērziņa

Projektu nedēļas ietvaros 1. - 4. klašu skolēniem bija 
iespēja uzzināt, kā rūpēties par savu veselību un pasargāt 

sevi no saslimšanas ar gripu
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Kocēnu novada domes Sociālais dienests informē, ka 2010. gadā 17% no Kocēnu novada iedzīvotājiem tika atzīti 
par trūcīgiem. Trūcīgas ģimenes statuss tika piešķirts 437 novada ģimenēm, kurās kopējais ģimenes locekļu skaits ir 
1174 personas, tai skaitā 387 bērni, pilngadīgas, darbspējīgas personas – 653 (strādājošie – 121 un bezdarbnieki – 486), 
bērna kopšanas atvaļinājumā – 46, personas ar invaliditāti – 59, pensijas vecuma – 75.

Sociālai palīdzībai un materiālam atbalstam no Kocēnu novada domes sociālā budžeta tika izmaksāti 200564,43 lati.
Lielākā daļa no šīs summas tika izmaksāta garantētā minimālā ienākuma pabalsta nodrošināšanai (GMI) – Ls 83218,07.
Tā kā šis pabalsts ir obligāti izmaksājamais pabalsts, valsts pagājušajā gadā līdzfinansēja 50% no šī pabalsta, pašvaldībai 
no kopējās GMI pabalstos izmaksātās summas tika atmaksāti 41609 lati. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai saņēma 
251 trūcīgā ģimene, kopumā 616 personas. Savukārt dzīvokļa pabalstus izmaksāja 369 trūcīgām ģimenēm par kopējo 
summu Ls 18900. Arī dzīvokļa pabalsts ir obligāti izmaksājamais pabalsts, valsts līdzfinansējums bija 20% jeb Ls 3780.

Salīdzinot ar 2009. gadu, strauji palielinājies trūcīgo personu skaits. Ģimenes, kas  palikušas bez iztikas līdzekļiem, 
saņem GMI pabalstu. Kā redzams tabulā, 2010. gadā GMI pabalsta izmaksas summa palielinājusies par 400%. Arī 
pabalstu saņēmušo personu skaits divkāršojies. Ekonomiskā situācija valstī ietekmējusi arī situāciju daudzās riska ģimenēs, 
no kurām bērni bija jāizņem un jānogādā audžuģimenēm. Līdz ar to ārpusģimenes aprūpē deviņās audžuģimenēs tiek 
aprūpēti 15 Kocēnu novada bērni, kā rezultātā  palielinājušies izdevumi, kas saistīti ar uzturmaksas izdevumiem Kocēnu 
novada bērniem, kuri dzīvo audžuģimenēs.

Vērojams, ka arī vecāka gadagājuma cilvēki arvien vairāk interesējas par aprūpes iespējām pansionātā. Pagājušajā 
gadā aprūpi pansionātā lūguši un saņēmuši 12 pensionāri.

Savukārt tie pensionāri, kuru mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz Ls 120 vai Ls 150, arvien aktīvāk interesējas par 
iespēju saņemt izziņu no Sociālā dienesta, kas sniedz iespēju iegūt atbrīvojumu no pacientu iemaksām un līdzmaksājuma 
slimnīcās.

Kocēnu novada domes Sociālā dienesta vadītāja Solvita Rumba

Sociālā dienesta statistika par 2010. gadu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2011

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 
Kocēnu novada domes 2011. gada speciālā budžeta ieņēmumu
un izdevumu apmēru, (turpmāk – budžets), pilnvarojumu 
domes priekšsēdētājam, budžeta izpildītāju pienākumus un 
atbildību. 

2. Budžets tiek noteikts šādās pozīcijās un apmēros:
2.1. Speciālā budžeta 2011.gadam ieņēmumi 85434 

latu apmērā saskaņā ar 1., 2. un 5.pielikumu.
2.2. Speciālā budžeta 2011.gadam izdevumi 111344 latu 

apmērā saskaņā ar 1., 3., un 5.pielikumu.
2.3. Speciālā budžeta finansēšana 25910 latu apmērā 

saskaņā ar pielikumu Nr.4.
3. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros 

nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu 
attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

4. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi 
saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniedz attiecīgajai prog-
rammai/pasākumam tāmē apstiprinātos un plānotos budžeta 
izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 

5. Izdevumos paredzēta arī parādu dzēšana par iepriekšē-
jos gados saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

6. Nav paredzēts sniegt galvojumus.
7. Domes priekšsēdētājs pašvaldības vārdā veic naudas 

līdzekļu noguldījumus Latvijas bankās. 
8. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar sekojošiem Kocēnu 

novada domes normatīviem aktiem:
8.1. 02.02.2011. sēdes protokols Nr.2, 7.§ “Par Kocēnu 

novada domes autoceļu fonda nolikuma apstiprināšanu”.

Novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis 

Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2011.gadam

Apstiprināti 
ar Kocēnu novada domes 

22.02.2011. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.3, 16. §)

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu,
LR likuma “Par pašvaldību budžetiem” 37.pantu

Kocēnu novada sociālā budžeta izlietojums 2009. un 2010. gadā:

Pabalstu veidi
2009. gads 2010. gads

lati/personas lati/personas
Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai 18970,46 LVL/ 363 pers. 83218,07 LVL/ 616 pers.
Dzīvokļa pabalsts 11929,85 / 553 18900 / 1037
Trūcīgo bērnu ēdināšana novada skolās un bērnudārzos 12965 / 246 1688,25 / 191
Veselības aprūpe (pabalsti medikamentiem un ārstēšanas 
izdevumiem, ikmēneša pabalsti smagu diagnožu slimniekiem) 5761,79 / 89 1005,54 / 38 

Pabalsti audžuģimenēm 2739,14 / 5 14501,6 / 15
Pabalsti bāreņiem 2947,49 / 28 887,31/ 17
Transporta pakalpojumi skolēnu nokļūšanai skolās 28676,74 / 285 59952,12 / 329
Apbedīšanas pabalsts 3922,11 / 64 4250 / 85
Piedzimšanas pabalsts – dāvanu kartes 1475 / 74 1320 / 66 
Atbalsts, uzsākot mācības 1. klasē 454,88 -
Pasākumi pensionāriem (sveikšana jubilejās, ekskursija, balle) 6213,05 4828,07
Pabalsts politiski represētām personām 620 / 62 -
Pabalsti izglītībai (laba skolēna stipendijas, ikmēneša pabalsts 
sekmīgajiem bāreņiem) 6380 8010

Pašvaldības dzīvokļu remontdarbi 2157,15 807,54
Pabalsti ārkārtas situācijās 3369,7 225
Citi pabalsti 11174,49 970,93
Sociālā budžeta izlietojums pabalstiem un materiālam atbalstam 119756,85 200564,43
Sociālā budžeta izlietojums sociālajai aprūpei institūcijās 
(gan pieaugušajiem, gan bērniem) 22579 /25 31820,22 /27 

Sociālā budžeta izlietojums kopā 142335,85 232384,65
Trūcīgās personas 697 1174
Personas, kurām izsniegta izziņa, ka ienākumi ir zem Ls 120,
lai saņemtu 100% atbrīvojumu no pacienta iemaksas un 
līdzmaksājuma

- 79 

Personas, kurām izsniegta izziņa, ka ienākumi ir zem Ls 150, lai 
saņemtu 50% atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma - 53

A/S “Latvenergo” jaunajos tarifos tiek atbalstīti 
visi koncerna klienti, kuri par elektroenerģiju 
norēķinās pēc regulārā tarifa, jo daļa patērētā 
apjoma arī pēc š.g. 1. aprīļa tiks aprēķināta pēc 
līdzšinējā tarifa.

Elektroenerģijas tirgus cenas un obligātā iepir-
kuma izmaksu kāpums, kā arī “Sadales tīkls” 
sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugums ir pama-
tots iemesls tarifu celšanai. 

Uldis Bariss, “Latvenergo” valdes loceklis: 
“Jau 2009. gadā “Latvenergo” pieņēma sociāli 
atbildīgu lēmumu un atlika elektroenerģijas tarifu 
celšanu par diviem gadiem, ņemot vērā recesiju 
valstī un iedzīvotāju maksātspēju. Apzinoties 
krīzes sekas, arī šobrīd “Latvenergo” izstrādātais 
tarifu plāns ir atbalstošs visām mājsaimniecībām, 
jo paredz, nevis lineāru tarifu paaugstināšanu, 
bet nosaka robežu – 1200 kWh gadā, par kurām 
visām privātpersonām būs jānorēķinās pēc līdz-
šinējā tarifa – 0,0825 Ls/kWh. Ar šo tarifu plānu 
atbalstītas būs visas mājsaimniecības Latvijā, 
tostarp arī tās, kas patērē vairāk par 1200 kWh 
gadā.”

Atbalsta mehānisms tiek veidots arī daudz-
bērnu ģimenēm - “Latvenergo” kopā ar Latvijas 
Pašvaldību savienību, Labklājības ministriju un 
Ekonomikas ministriju aktīvi turpina darbu pie 
sociālās atbalsta programmas izstrādes, kurā 
plānots visām daudzbērnu ģimenēm papildus 
1200 kWh lietot vēl 2400 kWh elektroenerģijas 
par līdzšinējo tarifu. Savukārt visām trūcīgajām 
ģimenēm ar bērniem saņemt 500 kWh gadā par 
brīvu.

“Latvenergo” jau informēja, ka no š.g. 1. aprīļa 
visām mājsaimniecībām par pirmajām 1200 kWh 
būs jāmaksā līdzšinējais Starta tarifs – 0,0825 
Ls/kWh. Savukārt no 1201 kWh tiks piemērots 
Pamata tarifs – 0,1074 Ls/kWh.

Balstoties uz “Latvenergo” klientu norēķinu 
sistēmas datiem, 49% Latvijas mājsaimniecību 
izstrādātās tarifu izmaiņas neskars, jo to patēriņš 
gadā nepārsniedz 1200 kWh. Kocēnu novadā 
šādas ir 50% mājsaimniecību. Otra lielākā 
mājsaimniecību grupa ir ar vidējo patēriņu no 
101 – 200 kWh mēnesī, kas mēnesī maksā 
8,25 – 16,50 Ls. Pēc tarifu izmaiņām šo mājsaim-
niecību vidējais maksājums mēnesī pieaugtu par 
1,10 Ls. Kocēnu novadā šajā patēriņa grupā ir 
22% mājsaimniecību. Pēc “Latvenergo” aprēķi-
niem, Kocēnu novadā 20% mājsaimniecību 
ikmēneša maksa pieaugs vidēji par 4,36 latiem, 
bet 8% – par vairāk nekā 10 latiem. Gandrīz 
puse mājsaimniecību neizjutīs tarifu izmaiņas.

“Latvenergo” klientu ikmēneša norēķinu 
sistēmas dati precīzi atspoguļo tarifa plāna ietekmi 
uz ģimenēm, jo analīzē izmantoti visu – kop-
skaitā vairāk nekā 1 miljona – “Latvenergo” 
klientu patēriņa dati par 2010. gadu. No tiem 
tikai 4% veido pieslēgumi neapdzīvojamiem 
objektiem,  piemēram, garāžas, saimniecības ēkas 
u.tml. A/S “Latvenergo” savā novērtējumā par 
mājsaimniecību patēriņu balstās uz noslēgtajiem 
līgumiem ar iedzīvotājiem, t.i., elektroenerģija 
tiek piegādāta privātpersonai. Pēc Elektroener-
ģijas tirgus likuma definīcijas mājsaimniecības 
lietotājs ir galalietotājs, kurš pērk un izlieto 
elektroenerģiju savā mājsaimniecībā paša vaja-
dzībām (galapatēriņam), izņemot komercdarbības 
vai cita veida profesionālās darbības vajadzības. 
Tātad, ja iedzīvotājs elektrību ir pieslēdzis objek-
tam, kas pēc būtības ir šķūnis vai garāža, tad viņš 
šo elektroenerģiju izlieto savā mājsaimniecībā. 

“Latvenergo” jau informēja, ka būtiskākie 
elektroenerģijas tarifa pieauguma faktori ir 
“Sadales tīkls” sistēmas pakalpojumu tarifu 
pieaugums, ko gada sākumā apstiprināja SPRK 
un kas ietekmē gala cenu par 11%, un elektroener-
ģijas tirgus cenas un obligātā iepirkuma izmaksu 
pieaugums ar ietekmi uz gala elektroenerģijas 
fiksētajiem tarifiem par 10%.

AS “Latvenergo” Ārējās komunikācijas daļas 
projektu vadītāja Sandra Vējiņa

2233 klientiem Kocēnu 
novadā nebūs būtiska 

tarifu pieauguma
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Visiem sen negrozāmi un nesatricināmi ir skaidrs, ka 
pasauli tur trīs vaļi. Arī mūsu – Kocēnu- pamatskolu tur 
vaļi, kurus sauc Prāts, Prieks un Mīlestība, un februārī jo 
spilgti izpaudās tas, ka mūsu skolēni, vecāki un skolotāji ir 
radoši. Un radošumu nevar noslēpt, vienalga, vai tu klasē 
rēķini algoritmus vai mājās gatavo kuģu modeļus. Ir lietas, 
kas vienkārši prasās tikt parādītas.

Un tā – skolas direktora vietniece ārpusklases darbā 
Gita Daubare jau sen loloja ideju, ka jāsanāk visiem kopā 
un jāparāda citiem, ar ko tad mēs katrs piepildām savu 
brīvo laiku ārpus mācībām un darba. Un rezultāti bija 
pārsteidzoši! Pasākumā “Es to protu” 4. februārī kopumā 
piedalījās ap 80 cilvēku – savus radošos darbus izstādē 
prezentēja skolotājas D.Brizauska, L.Stivriņa, G.Biele, 
M.Filatova, kā arī mammas S.Pogule, A.Pelse, S.Celma –
Ķikute, G.Ciesniece, I.Āboltiņa, G.Verika, B.Zūle, I.Zemeša, 
tētis A.Jevdokimovs un vecmāmiņas V.Landrāte un 
A.Liepiņa, kā arī skolēni N.Šalgūns, K.Puriņš, A.Luste, 
D Zēmelis, A.Zūle, K.Rulle, R.R.Rika, M.Miķelsons, 
M.L.Zameca. Brīnišķīgi un daudzveidīgi adījumi un tambo-
rējumi, dažādās tehnikās veidotas rotaslietas, gleznas, mājās
un mākslas skolā veidoti darbi, mīļlietiņas sev un citiem - 
tas viss izraisīja nedalītu skatītāju uzmanību un sajūsmu 
(pēc izstādes dažas rokdarbnieces pat saņēma pasūtījumus 
jaunu mākslas darbu radīšanai).

Stipru un skaistu paaudžu laipu meta sk. L.Stivriņas 
vadītais koris “Sudrablāse”, rādot, ka dziesmai nav šķēršļu –
ne laikapstākļi, ne valdība, ne gadi. Ir mūzika, un tas 
izsaka visu. Tāpat aizkustināja arī skolotāju L.Stivriņas, 
I.Mēdumas un B.Zviedrānes uzstāšanās. Varbūt kāda asara 
grasījās parādīties pasaulei, kad muzicēja A.Jevdokimovs ar 
meitu Kati un I.Ķirse ar meitām Māru un Austru Laimdotu. 
Toties M.Grāvelsiņas talants neparastā nodarbē – meiteņu 
bižu pīšanā – ļāva vairākām meitenēm kļūt par modelēm 
un aizdomāties, ka var taču atrast izaicinājumu un prieku 
jebkurā, pat visikdienišķākajā nodarbē!

Sk. S.Novožilovas dzeja lika ieklausīties, pārdomāt, 
paklusēt. “Bet, ja tu logu vaļā vērsi/ Tev istabā plauks 
rudzu lauks/ Un sīki, trausli, zili ziedi/ caur manu sirdi tavā 
augs.”

Ne vienmēr ir viegli mācīties skolā. Taču ir daudzi 
skolēni, kuri atrod sevī gribasspēku un motivāciju apmeklēt 
arī mūzikas skolu un šoreiz parādīt savu talantu pārējiem. 
Koncertā uzstājās māsas Dumbrauskas – Kristiāna 
Viktorija un Amanda Sabīne, brāļi Ķikuti – Mikus Eduards 
un Jānis Dans, R.Vanters, V.Pelse, K.Puriņš, K.Jēgers, 
N.L.Gredzena, Marija un Nikolajs Lukini. Un izrādās – 
arī florbols var būt māksla! Var, ja vien tam, ko dara, ir 
klāt liela deva azarta un dzīvesprieka! To visiem mums 
uzskatāmi demonstrēja florbolisti R.Vanters, D.Zēmelis, 
M.Celms, L.Gaugere, E.K.Briede.

Kas ir cilvēka labākais draugs? Suns, kaķis, otrs 
cilvēks... Jā, un noteikti arī zirgs! Jāšanas sporta entuziastes 
Dž.M.Streiba, E.Caune, L.Balinkeviča, S.Zaula par to 
pārliecināja visus klātesošos.

Starp citu, skolas direktors D.Trēziņš, kuram tā bija 
pirmā (!) diena jaunajā amatā, pēc pasākuma atzina: “Esmu 
patiesi pārsteigts par ļoti jauki noorganizēto pasākumu un 
to mīļumu, kas staroja no visiem dalībniekiem! Lai vairāk 
skolā būtu šādu dienu!”. Paldies ģimenēm par neatlaidību, 
pacietību un atbalstu!

Februāra pašā vidū mēs tieši tāpat kā daudzi citi tikām 
ierauti sirsniņu viesulī. Pār visu zemi mīla valda... Jā, 
protams, valda, bet kā to parādīt tā, lai būtu sirsnīgi, 
asprātīgi un gudri? Skolas darbinieki domāja, domāja un 
izdomāja! Piedalījās Valmieras un starpnovadu radošo 
skolotāju pasākumā ar priekšnesumu – ēnu teātri, 22 
komandu konkurencē ieguva 2.vietu par priekšnesumu un 
3.vietu par noformējumu, bet pedagogu sniegtie aplausi bija
tikai sākums, salīdzinot ar skolēnu sarīkotajām ovācijām! 
Valentīna dienas noskaņās dāvājām un saņēmām kompli-
mentus, sniedzām viens otram smaidus un izbaudījām – 
vienalga, latviskus vai nelatviskus – svētkus pašā ziemas 
spelgoņa vidū!

Un, protams, tradicionāli mūsu skolā februāris ir projektu 
mēnesis. Šogad, programmas “Skolas auglis” rosināti, 
nolēmām pētīt visu, kas attiecas uz veselīgu dzīves-
veidu – uztura un ikdienas paradumus, norises dabā un 
apkārtējā vidē, pētījām un spriedām par visu, kas varētu 
paaugstināt cilvēka dzīves kvalitāti, pie viena uzlabojot 
dzīvi visiem kopumā. 21.februārī 5.-9.klašu meitenes pie-
dalījās aerobikas nodarbībās pie treneres I.Bruņinieces. 
Jāteic, pēc tik pozitīvas nodarbības visai dienai labs no-
skaņojums garantēts! Savukārt zēni sk. A.Māliņa un sporta 

Februāris Kocēnu pamatskolā

halles direktora I.Jēkabsona vadībā apguva vīriešu dzīves 
pamatgudrības – kā iegūt sportisku ķermeni trenažieru 
zālē. Puiši metās pārbaudīt spēkus ar lielu azartu! 1.-4.kl. 
skolēniem skolas medmāsa S.Bračka vadīja nodarbības par 
to, kā sevi pasargāt gripas laikā un ko tas nozīmē – rūpēties 
par savu veselību. Mazie priecājās gan par vērtīgo sarunu, 
gan arī par saņemtajiem izglītojošiem bukletiem. Lai vaigos 
būtu sārtums, visus, kuri to vēlējās, izvizināja pensionāre 
Ihlava (mīļa, melna ķēvīte) no M.Kleinbergas staļļiem. 
Tādu braucienu kamanās pa sniegotu lauku, ievīstītiem 
rakstainās segās, lielākā daļa skolēnu piedzīvoja pirmo 
reizi! 7.-9.klašu skolēni apmeklēja Vidzemes augstskolu, 
kur iepazinās ar nākotnes tehnoloģiju iespējām – virtuālās 
realitātes laboratoriju, dzīvē izspēlēja pašreiz modernās 
spēles geo catching mini versiju, noklausījās stāstījumu par
studiju iespējām Vidzemes augstskolā un, protams, apmek-
lēja bibliotēku. Liels paldies Z.Bērziņai, kura koordinēja 
darbu!

22.februārī skolēni veica uzdoto darbu patstāvīgi – 
veica pētījumus, meklēja atbildes uz jautājumiem, intervēja, 
rakstīja, iepirkās un secināja. Skolotāji apmeklēja Valmieras 
pamatskolu, kur skolas direktora A.Skrastiņa vadībā iepa-
zinās ar vienu no šobrīd modernākajām un tehnoloģijām 
labāk aprīkotajām skolām valstī. 

24.februārī projektu dienas turpinājās – 1.-4.klašu 
skolēni sk. S.Novožilovas vadībā iepazinās ar dažādiem 
pārsteigumiem, ko var sagādāt ikdienā bieži lietojami 
produkti: kāposti, soda, etiķis... 5. un 6.kl. skolēni devās uz 
Valmieras Valsts ģimnāziju, lai gūtu priekšstatu par aiz-
raujošo ķīmijas un fizikas pasauli ģimnāzijas skolotāju 
J.Grāveres un I.Purmales vadībā. Paldies skolotājām par 
prasmi aizraut, ieinteresēt un ieintriģēt! Protams, tas jau 
nebija viss- paralēli visas dienas notika darbs grupās, kur 
skolēni iedziļinājās pētāmajā problēmā, apguva un izkopa 
pētnieciskā darba veikšanas prasmes un iemaņas, veica 
radošos darbus, piemēram, 5.klase rakstīja pasakas par 
ābolu, 6.klase darināja aizkarus no reciklētiem materiāliem, 
gatavoja augļu un dārzeņu torti un vārīja putru, 7.klase 
pētīja veselīga uztura paradumus, 9.klase devās ekskursijā 
uz Kocēnu novada domi, bet 8.klases skolēni pārsteidza ar 
pašu gatavota siera degustāciju! Un, ticiet vai nē, bet visi 
nogaršotie sieri bija cienīgi tikt pasniegtiem svētku galdā! 
Projektu nedēļas tēma turpinājās arī skolas pusdienās, kur 
saimniece L.Miščenkova ar kolektīvu bija pagatavojusi 
vairāku veidu (kartupeļu, burkānu un zirņu) brīnumgardas 
pankūkas! Pēc tik garšīgām un veselīgām pusdienām 
1.-4.klašu skolēni jau bija gatavi prezentēt savu veikumu, 
kas (kā vienmēr) patīkami pārsteidza ar satura izpratni un 
daudzveidību – bija gan stāstījums, gan paraugdemonstrē-
jumi, gan dramatizējumi, gan degustācijas un mākslas darbi, 
bet, kā vienmēr, prieks par Kocēnu novada domes priekš-
sēdētāja vietnieces R.Zīderes sirsnīgo atbalstu un uz-
mundrinājumu, un vēlējumu arī nākamajā gadā turpināt 
sadarbību un iesaistīties programmā “Skolas auglis”. 
5.-9.klašu skolēniem veicamā darba apjoms ir lielāks, tādēļ 
arī darbu prezentācijas vērtēsim marta sākumā.

Mēs visi – skolēni, skolotāji un vecāki – esam savās 
vietās. Un savās vietās ir arī tie vaļi, kas  tur Kocēnu 
skolu joprojām – ar prieku, prātu un mīlestību. Uz tikšanos 
martā!

Kocēnu pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā
Daiga Ramata

Informācija 
lauksaimniekiem
• Plānots uzlabot risku fonda darbību lauk-

saimniecībā
Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru 

kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2008. gada 18. augusta noteikumos 
Nr.669 “Kārtība, kādā administrē un uzrauga 
lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu 
veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda”, 
lai uzlabotu risku fonda darbību. 

Normatīvā akta grozījumi plāno no 30% līdz 
50% palielināt zaudējumu robežu, no kuras tiek 
sākta zaudējumu kompensēšana. 

Esošajos noteikumos nav paredzēts, ka ziemāju
pārsēšanas gadījumā tiek maksāta kompensācija 
par bojā gājušajiem ziemājiem. Tomēr, tā kā 
ziemāju pārsēšana lauksaimniekiem rada papildu 
izmaksas, tiks paredzēta kompensācija (līdz 50%) 
no ziemāju pārsēšanas izmaksām (par sēklu, 
mēslojumu, sējas agrotehniskajiem darbiem), 
kuras noteiks Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs. 

• Par piena kvotām
Tā kā kārtējais piena kvotas gads beidzas 

31. martā, Zemkopības ministrija (ZM) aicina 
lauksaimniekus pārskatīt piena kvotu izpildi, 
lai varētu plānot piena kvotu iegādi nākamajam 
gadam. ZM arī atgādina, ka piena kvotu sistēmas 
atcelšana ir paredzēta 2015. gadā, līdz ar to piena 
ražotājiem jāsāk domāt par ražošanas turpmākām 
attīstības perspektīvām situācijā, kad palielināsies 
konkurētspēja iekšējā tirgū.

Saskaņā ar piena kvotu administrēšanas 
noteikumiem, ja ražotājs 2010./2011. kvotas gadā 
piena kvotu izpildījis no 1 – 70,9 % apjomā, tad 
nākamajam kvotas gadam kvotu samazina par 
50 % no neizpildītā apjoma. Savukārt, ja kvota 
izpildīta no 71 – 84,9 %, tad nākamajam kvotas 
gadam kvotu samazina par 5% no neizpildītā 
apjoma. Ja ražotājs kvotas gada laikā pienu nav 
pārdevis vispār, visu ražotāja kvotu ieskaita valsts 
rezervē. 

Ja attaisnojošu apstākļu dēļ ražotājs nav 
izpildījis savu kvotu, tad līdz š.g. 15. aprīlim
kvotas īpašniekam ir jāiesniedz iesniegums kvotas 
saglabāšanai Lauksaimniecības datu centrā. Klāt 
jāpievieno praktizējoša veterinārārsta izdots 
apliecinošs dokuments vai attiecīgās institūcijas 
izdots apliecinošs dokuments, vai arī pircēja 
apliecinājums par piena iepirkšanas pārtraukšanu.

Piena ražotājs, kurš ir izpildījis savu kvotu 
100% un lielākā apjomā, līdz š.g. 1. jūlijam var 
sūtīt iesniegumu papildus kvotas piešķiršanai no
valsts rezerves. Jaunajiem piena ražotājiem, kuri 
vēlas uzsākt piena realizāciju un kuriem iepriekš 
kvota nav bijusi, jāsūta iesniegums kvotas 
piešķiršanai no valsts rezerves līdz š.g. 1. jūnijam.
Savukārt piena ražotājam un piena pircējam gada 
deklarācija jāiesniedz līdz š.g. 15. maijam.

Piena ražotājiem jāatceras, ka uzskaite un 
izpildes kontrole jāveic par katru kvotas veidu 
atsevišķi, t.i., atsevišķi par piegādes kvotu un 
atsevišķi par tiešās tirdzniecības kvotu.

• Par projektu iesniegumu pieņemšanu 
Lauku atbalsta dienestā

9. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana 
pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” 
notiks no š.g. 1. - 31.martam. Kārtas pieejamais 
publiskais finansējums lauku saimniecībām ir 
41 146 203 LVL un lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvajām sabiedrībām ir 10 000 000 LVL.

3. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana 
pasākumam “Infrastruktūra, kas attiecas uz
lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību 
un pielāgošanu” notiks no š.g. 8.marta līdz 
11.aprīlim. Kārtas pieejamais publiskais finansē-
jums ir 4 300 000 LVL.

• Par elektronisko pieteikšanos
Kocēnu novada lauku konsultante Inese 

Bērziņa aicina novada iedzīvotājus uz individuā-
lām konsultācijām par Valsts ieņēmumu dienesta 
elektroniskās deklarēšanas sistēmas un Lauku 
atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistē-
mas lietošanu, iepriekš saskaņojot pieņemšanas 
laiku pa tālruni 26328943.

Kocēnu novada lauku konsultante Inese Bērziņa

Projektu nedēļas ietvaros 1. - 4. klašu skolēniem bija 
iespēja uzzināt, kā rūpēties par savu veselību un pasargāt 

sevi no saslimšanas ar gripu



2011.gada marts   ♦   8KOC»NU NOVADA V»STIS

Kultūras un sporta pasākumi 
Kocēnu novadā

Datums Pasākums 

Bērzaines pagastā

19. martā
plkst. 16.00

Bērzaines tautas namā
Koncerts “Trīs no pilsētas, kurā piedzimst vējš”
Piedalīsies:

•  Aivars Hermanis (ģitāra);
•  Vjačeslavs Mitrohins (ģitāra);
•  Eduards Glotovs (ģitāra);
•  Ainis Zavackis (sitamie instrumenti).

Ieeja – Ls 3.

Līdz 
31. martam

Bērzaines tautas namā
Apskatāma mākslinieces Maijas Brašmanes gleznu izstāde 
“Gaismas spēles”.

Dikļu pagastā

26. martā
plkst. 17.00

Dikļu kultūras namā
Politiski represēto atceres dienai veltīts koru koncerts
Piedalīsies:

•  Valmieras Kultūras centra senioru koris “Sudrablāse”;
•  Valmieras Kultūras centra politiski represēto vīru koris 
    “Baltie bērzi”;
•  Alojas kultūras nama jauktais koris “Ale”;
•  Dikļu kultūras nama folkloras kopa “Endzelīte”.

Līdz 
26. martam

Dikļu kultūras nama izstāžu zālē
Apskatāma mākslinieces Initas Jurgenbergas darbu izstāde 
“Sapnis zīda vieglumā”.

1. aprīlī
plkst. 19.00

Dikļu kultūras namā
Mākslinieka Kaspara Dimitera koncerts “Kamene ledus balonā”.
Ieeja – Ls 3.
Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas no 14. marta Dikļu kultūras 
namā.

Kocēnu pagastā

8. martā
plkst. 16.00

Kocēnu kultūras namā
Bērnudārza “Auseklītis” saime aicina uz pasākumu “Vecmāmiņu 
pēcpusdiena”.

12. martā
plkst. 12.00

Kocēnu kultūras namā
Novadu (bijušā Valmieras rajona) vokālo ansambļu skate – saiets.

17. martā
plkst. 16.30

Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā Kocēnos
Mākslinieces Marikas Eglītes fotoizstādes “Kad logi zied...” 
atklāšana.

26. martā
plkst. 11.00

Kocēnu kultūras namā
Mazo vokālistu konkurss “Kocēnu novada Cālis – 2011”.

Vaidavas pagastā

27. martā
plkst. 10.00

Bijušās Vaidavas pamatskolas ēkā
Galda tenisa turnīrs. Pieteikties pie Jāņa Daiņa līdz 26.03. 
(Tālr. 27885551).

Zilākalna pagastā

26. martā
plkst. 17.00

Zilākalna kultūras namā
Teātra dienu 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

Februārī mūžībā aizgājuši:

Dikļu pagastā:
Edmunds Rinkulis
Kocēnu pagastā:
Jānis Pogulis
Magdaliene Auzenberga
Zigmārs Borkovskis
Antoņina Ivanova
Ēriks Jurjānis
Aina Spilberga
Vaidavas pagastā:
Arvīds Bērziņš
Ivars Mārtiņš Vente

Kocēnu novada dome izsaka 
līdzjūtību piederīgajiem

Kocēnu pagastā:
Kate Tupreine;
Kristaps Frēlihs.
Dikļu pagastā:
Jānis Ziediņš

Februārī pasaulē 
nākuši:

Kocēnu novada dome sirsnīgi sveic 
mazuļus un viņu vecākus!

Jaunumi Kocēnu novada bibliotēkās
• Līdz 11. martam pirmsskolas izglītības iestādē “Cielaviņa” apskatāma Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra veidotā grāmatu izstāde “Gadalaiki – 
ziema, pavasaris”. No 14. – 31. martam šī izstāde būs apskatāma Dikļu pagasta 1. 
bibliotēkā Dikļos.
• Līdz 29. aprīlim Zilākalna pagasta bibliotēkas mazākajiem lasītājiem pieejama 
Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas sarūpētā jaunāko grāmatu 
kopa krievu valodā.
• Bērzaines pagasta bibliotēkā līdz 5. aprīlim apskatāma un lasāma grāmatu izstāde 
“Viss par kaķiem”. Izstādē ietvertajās grāmatās aplūkotas tādas tēmas kā kaķis – 
galvenais varonis literatūrā, kaķis – ticējumos, kaķis – horoskopā, kaķis – no seniem 
laikiem līdz mūsdienām. Izstāde veidota sadarbībā ar Valmieras integrēto bibliotēku.

Tapošanas nodarbības 
Rubenes bibliotēkā

Interešu grupas tapošanas nodarbības vada 
Daiga Priedīte, Rubenes pamatskolas skolotāja, 
kura pati ir apguvusi tapošanas mākslu kursos 
un tagad ar savām zināšanām var iemācīt rok-
darbus arī Rubenes interešu grupai. 

Pirmajā nodarbībā Daiga parādīja, ar kādām 
dzijām ir iespējams darināt tapojumus, kādi 
instrumenti nepieciešami, katra rokdarbniece 
saņēma raksta paraudziņu - mācījās tauriņrakstu. 
Ir notikušas divas nodarbības, un mūsu rok-
darbnieces jau ir iztapojušas šaļļu paraudziņus, 
šī darbošanās viņām ļoti patīk. Bija iespēja 
iegādāties arī dažādas efektdzijas, tapošanas pie-
derumus - grābekļus un adatas. Rokdarbnieces 
visu nedēļu čakli strādā mājās un sapulcējas, 
lai varētu pajautāt neskaidros jautājumus un 
parādīt savu veikumu.

Tapošanas nodarbību vadītāja 
Daiga Priedīte

Cienījamās jubilejās tiek sveikti –
JUBILĀRI MARTA MĒNESĪ 

Kocēnu pagasta iedzīvotāji:
Herta Slapjuma (25.03) – 94
Emma Kaņepe (16.03) – 92
Austra Pabērziņa (31.03) – 91
Hilda Ramane (31.03) – 90
Ženija Grase (31.03) – 85
Artūrs Vēvers (4.03) – 85
Rita Ķirse (11.03) – 80

Dikļu pagasta iedzīvotāji:
Aina Taube (25.03) – 80

Zilākalna pagasta iedzīvotāji:
Jevdokija Ščeločenkova (4.03) – 80

Vaidavas pagasta iedzīvotāji:
Elvīra Atlāce (9.03) – 85

Precizējums:
Kocēnu novada dome sirsnīgi sveic februāra mēneša jubilārus, kuri tehnisku 
iemeslu dēļ nebija minēti “Kocēnu Novada Vēstis” februāra izdevuma jubilāru 
sarakstā:
Kocēnu pagastā: Līvija Ločmele (26.02) – 80; Arnis Eškins (12.02) – 80.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Tapošanu Rubenes rokdarbnieces apgūst pirmo reizi, tādēļ ir daudz nezināma, 
pirmie soļi šajā rokdarbu veidā ir lēni, bet pamazām viss notiek. Skaidra Kunceviča, 
visaktīvākā tapotāja, atnes nedēļas laikā uzmeistarotās šalles, mīkstas, siltas un skaistas.

Vēlos izteikt vislielāko pateicību Daigai Priedītei, kura ir aizņemta skolas darbā un 
kurai mājās ir maza meitiņa un ģimene, kas prasa rūpes un laiku, bet Daiga piekrita 
iemācīt tapošanu arī citiem! Liels, liels paldies Daigai – atsaucīgajai, čaklajai un 
darbīgajai rubenietei!

Pasākumu grafiks interešu grupai un citiem interesentiem marta mēnesī Rubenes 
bibliotēkā:

Norises laiks Nodarbības temats Vadītāja

09.03. plkst. 10.00 Zāļu tējas Zeltīte Kaviere

14.03. plkst. 10.00 Floristikas pamati Sarmīte Allika

21.03. plkst. 10.00 Puķkopība Mārīte Lāpītāja

Kocēnu pagasta 2. bibliotēkas Rubenē vadītāja
Vija Tihomirova


