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Apstiprināts Kocēnu novada domes
2016. gada budžets
Kocēnu novada dome apstiprinājusi pašvaldības 2016.
gada budžetu. Budžets veidots, dalot to divās daļās – pamatfunkciju uzturēšanas fonds un investīciju fonds. Pamatfunkciju uzturēšanas fonds ir 5 199 294 EUR apmērā – pamatbudžeta izdevumu daļa, kas satur normatīvajos aktos noteiktos pašvaldības un pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumus
un izdevumus kārtējiem uzturēšanas mērķiem pamatfunkciju
veikšanai. Investīciju fonda apmērs ir 1 156 185 EUR. Tā
ir pamatbudžeta izdevumu daļa, kas satur izdevumus ilgtermiņa ieguldījumu un attīstības programmas īstenošanas
mērķiem.
Pašvaldības 2016. gada kopbudžeta ieņēmumi kopā ar
līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un aizņēmumu saņemšanu
projektu realizācijai plānoti 7,2 miljonu eiro apmērā, kas ir
par 24 % mazāk nekā sākotnēji apstiprinātajā 2015. gada
plānā, un veido aptuveni 1063 eiro uz vienu Kocēnu novada
iedzīvotāju. Kopējie pašvaldības ieņēmumi bez saņemtajiem
transfertiem un aizņēmumiem ir 873 eiro uz vienu Kocēnu
novada iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2015. gada sākotnējo
plānu (897 eiro uz vienu iedzīvotāju), pašvaldības ieņēmumi
samazināti par 2,7 % – 24 eiro uz vienu iedzīvotāju, kas
saistīts ar komunālo pakalpojumu funkciju nodošanu Kocēnu
novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”. Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā ir plānoti
158 127 eiro apmērā.
Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu Kocēnu
novada iedzīvotājiem, sniegtu atbalstu uzņēmējiem, veicinātu
Kocēnu novada teritorijas attīstīšanu un sakārtošanu, 2016.
gadā saglabāsies Kocēnu novada domes nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanas noteikumi, kuros noteikta samazināta
nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei visām juridiskām
personām un fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta
taksācijas gada 1. janvārī ir Kocēnu novada administratīvajā
teritorijā, arī mājokļiem. Paaugstināta nodokļa likme –
neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, kā arī
mājokļiem fiziskām personām, kuras nav deklarējušas dzīves
vietu Kocēnu novadā.
Kopējie Kocēnu novada domes pamatbudžeta izdevumi
kopā ar aizdevumu atmaksu un kapitāldaļu iegādi līdzdalībai
radniecīgo uzņēmuma kapitālā 2016. gadā plānoti 6,8 miljonu
eiro apmērā, t.sk. izdevumi no pašvaldības līdzekļiem (atskaitot dotācijas, mērķdotācijas un projektiem paredzēto naudu)
5,1 miljons eiro. Aizdevumu atmaksa plānota 0,2 miljonu eiro
apmērā.
Salīdzinājumā ar 2015. gada sākotnēji apstiprinātiem izdevumiem, 2016. gada izdevumi plānoti par 24,7 % mazāk.
Savukārt izdevumi no pašvaldības līdzekļiem samazināti par
4,5 %, kas saistīts ar komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde,
apkure, mājokļu apsaimniekošana) funkciju nodošanu
Kocēnu novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Kocēnu
komunālā saimniecība”. 2016. gada budžetā iekļauts finansējums sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai 200 000 eiro
apmērā.
Lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums izglītībai –
29,8 %, tai seko sports un kultūra – 16,9 %, komunālā
saimniecība (labiekārtošanas darbi, nekustamo īpašumu
apsaimniekošana, ielu apgaismojums) ar 16,2 % īpatsvaru,
pārvalde ar 15,8 % īpatsvaru, sociālā nodrošināšana – 10,7
%, ekonomiskā darbība – 7,2 %, līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem – 2,9 %, veselība – 0,4 %, drošības pasākumi un
bāriņtiesa ar 0,1 % īpatsvaru.
Kā viens no iedzīvotāju piesaistes mehānismiem Kocēnu
novadam ir kvalitatīva izglītības pakalpojumu nodrošināšana. 2016. gada pamatbudžetā ieplānoti līdzekļi brīvpusdienu nodrošināšana 5.-9. klašu pamatskolu izglītojamiem
un 5-6 gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs,
izglītojamo transporta izdevumu kompensācijas, Latvijas –
Šveices projekta “Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu” ietvaros iegādātā autobusa
izmantošanas izmaksas skolēnu pārvadāšanai novada izglītības
iestāžu ārpusklases mācību procesa nodrošināšanai, novada
izglītības pasākumu organizēšanai, līdzekļi sporta aktivitāšu
nodrošināšanai (baseina noma, ziemas inventāra noma,

Vidzemes Olimpiskā centra
ledus halles izmantošana),
izglītības iestāžu telpu remontu un labiekārtošanas
darbu izdevumiem, papildu
finansējums
pedagoģisko
darbinieku darba samaksai
no pašvaldības budžeta.
2016. gadā Kocēnu novada
izglītības iestādēs paredzēts
uzsākt robotikas nodarbības,
iegādājoties tām nepieciešamo nodrošinājumu. Sadaļas “Izglītība” plānotie izdevumi ir
1 528 178 eiro no kopējiem pašvaldības izdevumiem.
Sociālā palīdzība ir nemainīga Kocēnu novada pašvaldības prioritāte jau vairākus gadus, kaut arī objektīvu
iemeslu dēļ samazinās trūcīgo personu skaits un izdevumi
sociālajai palīdzībai vairs nepieaug tik strauji. Novada iedzīvotājiem ir iespēja saņemt psihologu bezmaksas pakalpojumus, kā arī piedalīties atbalsta grupās, ja ģimene vai persona
nonākusi krīzes situācijā. Vientuļie pensionāri un invalīdi
nepieciešamības gadījumā var saņemt sociālā aprūpētāja
pakalpojumus mājās. 2015. gada 10. decembrī apstiprināti
saistošie noteikumi Nr. 11/2015 “Par materiālu palīdzību
Kocēnu novada iedzīvotājiem”, palielinot pabalstu bērna
piedzimšanas gadījumā līdz 200 eiro.
Dažādiem sporta un kultūras pasākumiem 2016. gadā
piešķirti 869 332 eiro. Veicinot kultūras attīstību, tiek organizētas dažādas norises, mākslinieku koncerti, teātra izrādes un
citi pasākumi, kuru atbalstam dome piešķīrusi finansējumu.
Kultūras pasākumu finansējums sadalīts trīs daļās: pagastu
vietēji pasākumi, novada kultūras pasākumi un Republikas
nozīmes pasākumi. 2016. gadā lielākā uzmanība tiek vērsta
uz Republikas nozīmes pasākumiem, izmantojot Kocēnu
novada infrastruktūru un kultūrvēsturiskos resursus, piemēram, Latvijas mēroga lieluzvedums “No zobena saule lēca”
Uģa Brikmaņa režijā, Eiropas kultūras mantojuma dienas,
pasākumi, kas saistīti ar akciju “Ceļā uz Latvijas simtgadi”,
Kokmuižas svētki u.c. Lai veicinātu vietējo iedzīvotāju,
īpaši jauniešu, veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā
laika pavadīšanu, svarīgi attīstīt dažādus sporta veidus, kā
arī jāuzlabo sporta infrastruktūras bāze un jāatjauno sporta
inventārs.
Kocēnu novada teritorijā izteikti tiek pievērsta uzmanība
apkārtējās vides sakopšanai un labiekārtošanai. Dažādos
veidos, meklējot arvien jaunas un inovatīvas iespējas, tiek
sekmēta ekonomiskās un sociālās vides attīstība, atbalstot
uzņēmējdarbību novadā, sakopjot apkārtni, ceļus un uzmanību pievēršot cilvēkresursu attīstībai, piesaistot gan vietējās,
gan ārvalstu investīcijas. Nozīmīgs izaicinājums ir attālinātās
darba vides veidošana, īpaši liekot akcentu uz jaunu mērķgrupu piesaisti novadam, lai dažādotu nelauksaimniecisko
uzņēmējdarbību, veidotu ciešāku mijiedarbību starp iedvesmojošu dzīves vidi un radošo profesiju iespējām izmantot
savas zināšanas, strādājot attālināti. Plānots turpināt novada
infrastruktūras attīstību, nodrošināt finansējumu kvalitatīvai
izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšanai, ēku siltināšanai,
ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, nekustamo īpašumu
sakārtošanai, vienmērīgai informācijas tehnoloģiju pieejamības nodrošināšanai.
Kopējais vispārējās valdības dienesta 2016. gada budžets
ir 964 335 eiro, t.sk. pārvaldes uzturēšanas izdevumi –
814 335 eiro un līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 150 000
eiro apmērā.
Ekonomiskās darbības izdevumiem paredzēti 371 293
eiro. Līdzekļi paredzēti Attīstības nodaļas darbības nodrošināšanai, vairāku mērķu attīstības projektu realizācijai,
Būvvaldes uzturēšanai un finansējums nodarbinātības jautājumu risināšanai.
Būvvaldes darba nodrošināšanai paredzēti 20 940 eiro
no Kocēnu novada domes pašu līdzekļiem, kas ir 3,64 eiro
gadā uz vienu iedzīvotāju.
Turpinājums 2. lpp

Īsziņas
Izsoles sludinājums
Kocēnu novada dome rīko nekustamā īpašuma –
neapbūvēta zemes gabala Avotu ielā 20, Rubenē,
Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 2016. gada 10. martā plkst. 11.30
Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas
ielā 8, Kocēnos. Izsoles sākuma cena ir 1,5% no
zemes gabala kadastrālās vērtības – 58,82 EUR
gadā un papildu nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. Pretendentu reģistrācija izsolei
tiek veikta līdz 2016. gada 9. martam plkst. 16.00
Alejas ielā 8, Kocēnos pie Dokumentu pārvaldības
un informācijas nodaļas vadītājas Daces Lizumas.
Izsoles noteikumi publicēti www.kocenunovads.lv.
Vaidavas izglītības biedrība aicina
Vaidavas izglītības biedrība aicina piedalīties veselību uzlabojošās aktivitātēs:
• martā katru sestdienu plkst. 13.00 Vaidavas izglītības biedrības telpās notiks vingrošana pēc
Rozena metodes. Sīkāka informācija, zvanot pa
tālr. 29432176 (Zeltīte Kaviere);
• martā katru svētdienu plkst. 10.00 Vaidavas izglītības biedrības telpās (Skolas iela 1, Vaidava)
norisināsies Hatha jogas nodarbības, ko vadīs
Iveta Babre. Sīkāka informācija, zvanot pa tālr.
26525305 (Vaira Vīra).
Konsultāciju diena
15. martā no plkst. 14.30 līdz plkst. 16.30 Kocēnu
novada domes Sociālā dienesta telpās notiks Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistes
Renātes Albergas konsultāciju diena Kocēnu novada domes speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu
tiesību aizsardzības jomā. Speciālisti (sociālie darbinieki, bāriņtiesas speciālisti, pedagogi, policijas
darbinieki u.c.) un iedzīvotāji ir laipni aicināti
konsultēties par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu,
kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem (bērns
– vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs,
vecāks – pedagoga, bērns – bērns) u.c. jautājumiem.
Papildus informāciju, zvanot pa tālr. 64233585 vai
26809523.
Vokālo ansambļu konkurss “Balsis 2016”

25. februārī Kocēnu kultūras namā norisinājās
vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2016” 1. kārta,
kurā piedalījās 11 ansambļu. Kocēnu novadu konkursā pārstāvēja Rubenes pamatskolas meiteņu
vokālais ansamblis (skolotāja Anita Laicāne), kas
konkursā ieguva 1. pakāpes diplomu ar 43 punktiem.
Meiteņu izpildījumā skanēja 2 dziesmas – latviešu
tautasdziesma “Aiz kalniņa dūmi kūp” un Daces
Robules un Līvas Balodes dziesma “Dziesma
par pasaules lāpīšanu”. Ansambļa dalībnieces –
M.Rozīte, J.Rozīte, Ev.Sirmā, E. Sirmā, S.Jeršova,
K.Jeršova, A.Jeršova, E.Freimane, M.Mangule
ieguva tiesības piedalīties konkursa 2. kārtā, kas
notiks 11. martā Smiltenē. Lai meitenām nezūd
dziedātprieks un lai tas iepriecina klausītājus!
Tikšanās ar Dauguļu iedzīvotājiem
Lai pilnveidotu sadarbības iespējas, 14. martā
plkst. 17.00 Dauguļu internātpamatskolas telpās
notiks Dauguļu iedzīvotāju tikšanās ar Dikļu pagasta pārvaldnieku Ati Antonu un Kocēnu novada
domes Sociālā dienesta pārstāvjiem.

KOCĒNU NOVADA VĒSTIS

Kocēnu novada
domes sēdē
pieņemtie lēmumi
18. februārī
• Nolēma pagarināt medību platību nomas līgumu ar
mednieku biedrību “Kocēni” par Kocēnu novada domei
piederošām zemes vienībām ar 2016. gada 1. jūniju līdz
2021. gada 31. maijam medību platību izmantošanai.
• Nolēma ierosināt nekustamā īpašuma atsavināšanas
procedūru par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Kultūras ielā 19-19,
Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā ar kopējo
platību 70,5 m² platībā un 718/12540 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes kadastrālo vērtību
3658 EUR atsavināšanu publiskā izsolē ar augšupejošu
soli.
• Ņemot vērā biedrības “AMK Miniauto” ieguldījumu
Bērzaines pagasta automodeļu pulciņa darbības nodrošināšanā un nozīmīgo veikumu vietējo bērnu un jauniešu
ārpusskolas darba organizēšanā, nolēma atbrīvot biedrību “AMK Miniauto” no noteiktās nomas maksas
sakarā ar to, ka telpas tiek izmantotas biedrības radošo
aktivitāšu veikšanai un tās darbība daļēji tiek finansēta
no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
• Nolēma piedalīties projektā “Vidzeme iekļauj” kā
sadarbības partneris Vidzemes plānošanas reģionam,
īstenot visas paredzētās darbības 9.2.2.1. pasākuma
“Deinstitucionalizācija” projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros un nodrošināt projekta priekšfinansējumu saskaņā ar
deinstitucionalizācijas plānu personām ar garīgā rakstura
traucējumiem.
• Nolēma piešķirt finansējumu Jaunburtnieku pamatskolai
jaunsargu pulciņu darbības nodrošināšanai 223 EUR.
• Nolēma komandēt uz Giterslo apriņķi Vācijā laikā
no 2016. gada 17. aprīļa līdz 2016. gada 20. aprīlim
pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumu ietvaros
Kocēnu novada domes delegāciju šādā sastāvā: Finanšu
nodaļas galvenā grāmatvede-ekonomiste Inita Stikāne un
Finanšu nodaļas ekonomiste-finanšu analītiķe Solveiga
Vantere.
• Nolēma piešķirt finansiālo atbalstu dalībai Latvijas
Vieglatlētu izlases sastāvā Eiropas čempionātam krosā un
soļošanā Algarvē (Vila Real de Santo Antonio apkārtnē
Portugālē) Raitim Lērmem 300 EUR apmērā.
• Nolēma reorganizēt pirmsskolas izglītības iestādi
“Cielaviņa” Dikļos un pirmsskolas izglītības iestādes
“Cielaviņa” filiāli Zilākalnā, tās pievienojot Jura Neikena
Dikļu pamatskolai (vairāk informācijas 4. lpp).
Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte

Notiks konkurss
“Mazā Zeltene”
10. martā plkst. 15.00 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā norisināsies tradicionālais konkurss
“Mazā Zeltene”, kam šogad jubileja – aprit 20 gadu kopš
pirmā konkursa.
Kā pastāstīja konkursa “krustmāte” – Rubenes pamatskolas skolotāja Rudīte Riteniece, pirmais pasākums
notika 1996. gada martā. Pirmos 4 gadus to organizēja
katru gadu, vēlāk – reizi 2 gados, laikā no 2005. - 2010.
gadam pasākums nenotika, taču jau 5 gadus Rubenes
pamatskola kopā pulcē gan Kocēnu novada skolu, gan
arī sadraudzības skolu zeltenes. Pasākuma ideja aizgūta
no tolaik populārajiem “Miss” konkursiem, kas to
dalībniecēm prasīja ne mazums finansiālo ieguldījumu.
Organizatori apzinājās, ka ne visiem lauku bērniem būs
tādu iespēju, tāpēc meklēja alternatīvu, ko atrada latviešu
tautas folklorā.
Šogad konkursa dalībnieces no Kocēnu novada pamatskolām – Jaunburtnieku, J. Neikena Dikļu, Kocēnu
un Rubenes, kā arī Beverīnas novada J.Endzelīna Kauguru pamatskolas priekšnesumus veltīs komponista
Raimonda Paula daiļradei, pievienojoties Maestro jubilejas sveicēju pulkam.
“Lai prieks un gandarījums par uzdrīkstēšanos un
drosmi šī gada konkursantēm!” vēl pasākuma organizatore R.Riteniece.
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte

2016.gada marts
Turpinājums no 1. lpp
Papildus ieplānota sabiedriskā transporta zaudējumu
kompensācija Valmieras pilsētas pašvaldībai 35 400 eiro
apmērā.
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas
pasākumiem paredzēts novirzīt finanšu līdzekļus 831 020
eiro apmērā.
Veselības pasākumiem 2016. gadā paredzēti 21 899
eiro. Līdzekļi paredzēti pagastu doktorātu un feldšeru –
vecmāšu punktu darbības atbalstam.
Kocēnu novada domes aizņēmumu portfelis ir 7,76 %
no pašvaldības 2016. gada budžeta. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, aizņēmuma portfeļa apjoms palielinājies par
1,32 % (2014. gadā – 1,8%, 2015. gadā 6,44%).
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Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Kocēnu novada
attīstības programmā izvirzītajiem attīstības virzieniem
2016. gadā un turpmākajos gados budžetā svarīgi paredzēt finanšu līdzekļus novada attīstības nodrošināšanai
un investīciju projektu realizācijai: sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kvalitatīvas
izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšanai, ēku siltināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, dzīvojamo
teritoriju, nekustamo īpašumu, izglītības iestāžu un citu
iestāžu infrastruktūras sakārtošanai un uzturēšanai, kā arī,
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, paredzēts uzlabot pašvaldības infrastruktūru, piemērojot to uzņēmējdarbības vajadzībām.
Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte

Mācību kurss uzņēmējiem
“Bioloģiskā lauksaimniecība”
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC)
Valmieras konsultāciju birojs aicina uzņēmējus apgūt
profesionālās pilnveides izglītības programmas mācību
kursu “Bioloģiskā lauksaimniecība”.
Mācību kursa tēmas: Eiropas Savienības un Latvijas
Republikas likumdošana un normatīvie akti, bioloģiskās
lauksaimniecības sertificēšanās process, bioloģiskās saimniekošanas metodes lopkopībā un augkopībā, pamatzināšanas grāmatvedībā un Ražošanas plāna izstrāde.
Mācību ilgums: 180 stundas. Lekcijas, praktiskās
mācības un nobeiguma darba izstrādi vadīs LLKC
speciālisti. Kursanti iegūs praktiskās zināšanas labākajās
bioloģiskajās saimniecībās, kā arī daudz laika veltīs patstāvīgajam darbam, izstrādājot savas saimniecības attīstības

un ražošanas plānu. Kursu nobeigumā – Ražošanas plāna
aizstāvēšana un zināšanu pārbaude testa veidā. Sekmīgi
pabeidzot mācības, izsniegs apliecību, kas apstiprinās
iegūtās zināšanas bioloģiskās lauksaimniecības jomā un
dos iespēju sertificēt saimniecību.
Plānotais mācību norises laiks: 21. marts – 31. maijs.
Teorētiskās mācības notiks Mūrmuižas ielā 9, Valmierā
(2. stāvā), praktiskās zināšanas – Vidzemes novadu saimniecībās. Pieteikšanās mācībām līdz 17. martam. Kontaktinformācija: Valmieras Lauku konsultāciju biroja vadītāja
Daiga Siliņa (tālr. 29188612, e-pasts: daiga.silina@llkc.lv).
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte

Kocēnu novads iegūst 6. vietu e-vides
novērtējumā “Latvijas e-indekss”
Lai izstrādātu pārskatāmu e-vides iespēju izmantošanas novērtējumu Latvijas pašvaldībās un valsts iestādēs,
noslēgusies e-vides attīstības mērījuma izvērtēšana. Pašvaldības tika dalītas trīs grupās – republikas pilsētas, lielo
novadu grupa ar iedzīvotāju skaitu virs 7000 un mazo
novadu grupa, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz 7000,
tostarp arī Kocēnu novada pašvaldība. Kocēnu novads savā
kategorijā 61 novada konkurencē kopvērtējumā ieguvis
sesto vietu.
Kā stiprās puses, kur attiecīgajos kritērijos Kocēnu
novada dome ieguvusi visvairāk punktus, var minēt pašvaldības mājaslapas apmeklētību, tostarp arī mobilās versijas apmeklētību, e-pārvaldes kvalitatīvu nodrošināšanu,
pašvaldības mājaslapā pieejamo ar pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem saistītu veidlapu sagatavju skaitu (3. vieta),
pakalpojumu aprakstu skaitu publisko pakalpojumu reģistrā Latvija.lv (2. vieta), kā arī Kocēnu novada domei
ir vislielākais kopējais sekotāju skaits sociālajos tīklos,
salīdzinot ar visiem novadiem savā kategorijā (2243).

Pētījums “Latvijas e-indekss” norisinājās otro reizi.
Tajā veikts pašvaldību un valsts iestāžu e-vides un digitālās
attīstības izvērtējums, piedaloties visām 119 pašvaldībām
un 102 valsts iestādēm.

Attīstības nodaļas vadītāja
Eva Eglīte

Apbalvoti Kocēnu novada vides objektu
ideju skiču konkursa uzvarētāji
Noslēdzies Kocēnu novada domes organizētais Kocēnu
novada lielformāta vides objektu ideju skiču konkurss.
Konkursā piedalījās 6 dalībnieki, iesniedzot 5 darbus ar
inovatīvām un mūsdienīgām idejām, kurus izvērtēja Kocēnu novada domes žūrijas komisija, pieaicinot ekspertu
– ainavu dizaineri Vinetu Radziņu.
Konkursa mērķis bija izraudzīties vairākas ideju skices
– atpūtas un tūrisma vides objektam, kuru novietot katrā
novada pagasta centrā, velosipēdu novietnei, robežzīmei
ar uzrakstu “Kocēnu novads”, kuru iespējams novietot
uz Kocēnu novada administratīvās teritorijas robežas,
un veikalā novietojamam statīvam/stendam ar uzrakstu
“Ražots Kocēnu novadā”, kur izvietot novada suvenīrus
un mājražotāju produkciju. Visos šajos objektos bija jābūt
attēlotai un integrētai vienotai stila idejai.
Par konkursa uzvarētāju tika atzīts Kaspars Zviedrāns
(Kocēnu pagasts), bet simpātiju balvu saņēma Uldis
Eglītis (Kocēnu pagasts). Kā to paredz konkursa nolikums,
uzvarētājam tiek piešķirta naudas balva 350 EUR apmērā,
bet simpātiju balvas saņēmējam – 100 EUR.
Kocēnu novada dome izsaka pateicību par dalību konkursā un ieguldīto radošo darbu arī pārējiem dalībniekiem,
kuri bija iesnieguši vērtīgas, daudzveidīgas idejas un

2. rindā no kreisās: domes priekšsēdētājs J.Olmanis,
J.Grantiņš, E.Grantiņš, U.Eglītis, K.Zviedrāns.
1. rindā no kreisās: M.M.Grantiņa, A.Vītola
interesantu redzējumu par novadā iekļaujamiem vides
objektiem – Jānim Grantiņam (Vaidavas pagasts), Martai
Madarai Grantiņai (Vaidavas pagasts), Edgaram Grantiņam
(Vaidavas pagasts) un Annijai Vītolai (Vaidavas pagasts).
Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte
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Pasākumu kalendārs
Datums

Pasākums

Datums

Pasākums

Kocēnu pagastā

Bērzaines pagastā
Martā

Bērzaines tautas namā
Zigmunda Šnores gleznu izstāde “Akvarelis” un biedrības “Sonore”
izstāde “Kad saules rakstus sirdī sien”.

Martā

Bērzaines pagasta pārvaldē
Kocēnu novada fotokonkursa izstāde.

6. martā

Bērzaines tautas namā
Plkst. 13.00 biedrības “Sonore” izstādes “Kad saules rakstus sirdī sien”
atvēršana, plkst. 14.00 dziesminieka Ērika Loka koncerts.

18. martā
plkst. 20.00

Bērzaines tautas namā
Koncerts “Seši mazi bundzinieki” – Bērzaines tautas nama jauniešu
deju kolektīvs “Akcents” un viesi.

24. martā
plkst. 15.00

Bērzaines pagasta bibliotēkā
Komunistiskā genocīda upuru atceres pēcpusdiena “Par ceļu svešumā”.

27. martā
plkst. 11.00

Bērzaines ciema centrā

Iešūposim Lieldienas!

5. martā
plkst. 11.00

Kocēnu kultūras namā
Kocēnu novada mazo vokālistu konkurss “Cālis 2016”.

12. martā
plkst. 12.00

Kocēnu sporta namā
Latvijas čempionāta atlētiskajā vingrošanā 2. posms. Sīkāka informācija: www.zas.lv. Reģistrācija no plkst. 10.00.

23. martā

Kocēnos
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums:
• plkst. 17.00 piemiņas brīdis Mujānos pie piemiņas akmens;
• plkst. 17.30 Kocēnu kultūras namā pasākums “Ar svešu nemēdz
dzimto zemi mainīt”, ko vadīs vēstures skolotāja Ineta Amoliņa.

27. martā

Stāvlaukumā pie Kocēnu novada domes un Kocēnu kultūras namā
“Kocēnu pavasaris – 2016”:
• plkst. 10.00 amatnieku un mājražotāju tirdziņš;
• plkst. 11.00 atrakcijas un kultūras programma;
• plkst. 21.00 pavasara balle Kocēnu kultūras namā kopā ar
“Ballīšu orķestri”. Ieeja ballē: 3 EUR.

Dikļu pagastā
Dikļos
Dikļu pamatskolas pūtēju orķestra 45 gadu jubilejas salidojums:
• plkst. 15.00 Valmieras pilsētas kapos piemiņas brīdis Artūram Lācim;
• plkst. 15.30 Dikļu kapos piemiņas brīdis Melānijai Kuģei un bijušiem
orķestra dalībniekiem;
• plkst. 16.00 dalībnieku reģistrācija J.Neikena Dikļu pamatskolā;
• plkst. 17.00 absolventu orķestra koncerts – pie diriģenta pults bijušie
orķestra vadītāji – Jānis Olmanis, Mārtiņš Birnis, Normunds Jansons,
Diāna Pozdņihova;
• pēc koncerta atpūtas vakars ar “Ballīšu orķestri”.
Sīkāka informācija: V.Siliņa (tel. 28762903), K.Līdaka (tel. 27056118).

5. martā

9. martā
plkst. 18.00

Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā
Ievas Eglītes gleznu personālizstādes “Sveiciens, dāmas” atklāšana.
Izstāde apskatāma līdz 9. aprīlim.

12. martā
plkst. 14.00

Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā
Modes deju grupu festivāls.

18. – 19.
martā

Dikļu pilī
Francijas sajūtas un garšas Dikļu pilī:
• 18. martā no plkst. 14.00 Dikļu pils šefpavārs Jānis Siliņš piedāvās
4 kārtu Franču ēdienkarti;
• 19. martā plkst. 18.00 Gardēžu vakars Francijas noskaņās, plkst. 21.00
Katrīnas Gupalo un Andreja Osokina koncerts “Veltījums Piafai”;
• fotoizstāde “Visi ceļi ved uz Grand Hôtel Kabūrā Prusta vēdeklis”.
Plašāka informācija: www.diklupils.lv.

25. martā
plkst.17.00

Dauguļu internātpamatskolā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums – Dikļu
jauktais koris “Lira” un Dauguļu sieviešu vokālais ansamblis.

26. martā
plkst. 15.00

Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā
Jauno talantu koncerts.

27. martā
plkst. 15.00

Lieldienu pasākums.

27. martā
plkst. 18.00

Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā
Starptautiskai teātra dienai veltīts pasākums – izrāde.

1. aprīlī
plkst. 19.00

Dikļu pilī
Karaliskā improvizācijas teātra izrāde. Biļetes cena: 20 EUR. Biļetes
pieejamas Dikļu pilī un Biļešu paradīzes kasēs.

Vika pasaku parkā

Vaidavas pagastā
10. martā
plkst. 15.00

Vaidavas kultūras un amatniecības centrā
Konkurss “Mazā Zeltene”.

12. martā
plkst. 13.00

Vaidavas kultūras un amatniecības centra Izstāžu zālē
Musturdeķu izstādes atklāšana – 13 amatnieces no 10 pilsētām izrādīs
tapušos darbus. Muzikālie sveicieni no dziesminieka Renāra Veličko.

19. martā
plkst. 17.00

Vaidavas kultūras un amatniecības centrā
Kocēnu novada uzņēmēju godināšanas pasākums.

25. martā

Vaidavas kultūras un amatniecības centrā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums “Ceļš tālumā ved
mājās”:
• plkst. 16.00 piemiņas brīdis pie Vaidavas internātpamatskolas;
• plkst. 17.00 Jāņa Vingra (Rubene) dokumentālā filma “Voluntieri”
par notikumiem Ukrainā Kultūras centra foajē.
Izstāde pastāvīgajā novadpētniecības ekspozīcijā.

26. martā

Vaidavas kultūras un amatniecības centrā
Lieldienu ieskandināšanas pasākums “Kar’, brālīti, šūpolītes”:
• plkst. 11.00 kultūras centra foajē – Pavasara tirdziņš. Aicinām mājražotājus un amatniekus. Pieteikšanās: Z. Kaviere (tālr. 29432176);
• plkst. 11.30 kultūras centra Lielā zālē aicinām lielus un mazus
vaidaviešus uz Lieldienu ieskandināšanu kopā ar Dikļu folkloras
kopu “Endzelīte”, jaukto kori “Vaidava” un senioru deju kopu “Feja”.
Šūposimies, dziedāsim, dejosim un ripināsim olas!

27. martā
plkst. 10.00

Nākotnes ielā 1, Vaidavā
Vaidavas novusa kluba organizētais “Vaidavas Lieldienu novusa
turnīrs”. Plašāka informācija: http://vaidavasnovusaklubs.webs.com/.

Zilākalna pagastā
6. martā
plkst.17.00

Zilākalna kultūras namā
Pasākums “Dāvana sievietei” ar mūziķa Ērika Loka piedalīšanos.

12. martā
plkst. 12.00

Masļeņicas pasākums.

17. martā
plkst. 16.00

Zilākalna pagasta bibliotēkā
Stāstu pēcpusdiena “Kā es iedzīvojos Zilākalnā”.

27. martā
plkst. 13.00

Lieldienu pasākums.

“Kino Pedālis” aicina
ziedot vecus velo rāmjus un ratus

Pavasara vidū, no 13. – 15. maijam, Kocēnu
novadā notiks velo – kino festivāls “Kino Pedālis”,
kas veselu nedēļas nogali apvīs visu Valmieras
apkārtni, sapludinot velo un kino robežas krāsainā brīvdienu piedzīvojumā. Festivāla laikā
Kokmuižā būs izveidots neparasts kinoteātris, kā
arī Kocēni, Sietiņiezis, Vaidava kļūs par īpašām
pieturvietām kino cienīgu skatu velobraucienā.
Lai izdaiļotu festivāla norises vietas novadā,
Kocēnu novada dome kopā ar festivāla “Kino
Pedālis” komandu aicina iedzīvotājus ziedot
vai uz laiku aizdot savu laiku nokalpojušus, nevajadzīgus velosipēdus, to rāmjus, ratus, rumbas
un citas detaļas. Tās tiks izmantotas vides objektu
un noformējumu radīšanā, lai kopīgi radītu
festivāla atmosfēru gan sev pašiem, gan novada
viesiem.
Plašāka informācija un velosipēdu, to detaļu saņemšana – Kocēnu novada domes projektu un tūrisma speciāliste
Lienīte Priedāja – Klepere (tālr. 27891672, e-pasts: lienite.priedaja@kocenunovads.lv).
Pasākuma “Kino Pedālis” pārstāve Elīna Megne

Zilākalna estrādē

Zilākalna estrādē

Kocēnu novads
piedalīsies akcijā
“Zemes stunda”
Jau septīto gadu Kocēnu novada dome piedalīsies
Pasaules Dabas Fonda organizētajā vispasaules akcijā
“Zemes stunda”, lai rosinātu iedzīvotājus padomāt par
savu ikdienas rīcību un kopīgi veicinātu vides ilgtspēju.
Sestdien, 19. martā, no plkst. 20.30 līdz plkst. 21.30
Kocēnu novada pagastu apdzīvotajās vietās iespēju
robežās tiks izslēgts ielu apgaismojums, kā arī akcijas
norises laikā netiks apgaismota Rubenes evaņģēliski
luteriskās baznīcas fasāde.
Kocēnu novada dome aicina Kocēnu novada
iedzīvotājus un uzņēmējus piedalīties akcijā, uz vienu
stundu samazinot elektroenerģijas patēriņu, izslēdzot
mazāk nozīmīgās elektroierīces un samazinot vai
izslēdzot telpu apgaismojumu.
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte
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Laivu rallijs
“Strīķē un Vaidi!”
19. martā Kocēnu novadā norisināsies laivu rallijs
“Strīķē un Vaidi!”, ko organizē “Aktīvās atpūtas centrs
“Eži”” sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
“Strīķē un Vaidi” būs pavasara laivu brauciens mazo
upju gardēžiem, tā mērķis ir sniegt maksimāli lielu
baudījumu no dabas un laivošanas mijiedarbības! Laivu
brauciens sāksies plkst. 10.00 Vaidavas ezera pludmalē
– “Vaidavežu” vasaras filiāles bāzes vietā. Laivojuma
maršruts vīsies aptuveni 10 km garumā pa Strīķupi –
visā tās garumā no iztekas Vaidavas ezerā līdz ietekai
Gaujā. Pa ceļam laivotājiem būs iespēja apskatīt vismaz
divas alas – Patkula un Kalēja, pie kuras būs iespēja
piestāt un atvilkt elpu, skaistus iežus, dzirnavu aizsprostu, pasakainu mežu, laivotāju modrību pārbaudīs
arī pa kādam bebru dambim. Noslēgumā Gaujas krastā
laivotājus sagaidīs mielošanās ar restorāna “Izsalkušais
Jānis” pavāru uz ugunskura gatavoto sautējumu.
Kā informē “Aktīvās atpūtas centrs “Eži””, laivu
braucienā ieteicams izmantot polietilēna laivas – kanoe
vai smailītes, jo berzēšanās pa akmeņiem garantēta, kā
arī jāspēj operatīvi manevrēt.
Dalības maksa:
• Ar “Ežu” laivu – 20 EUR, speciālā cena bērniem līdz
15 gadu vecumam, studentiem, senioriem un skolotājiem – 15 EUR;
• Ar savu laivu – 10 EUR, speciālā cena bērniem līdz
15 gadu vecumam, studentiem, senioriem un skolotājiem – 5 EUR.
Dalības maksā ietverts – laivas un to transports, vestes,
mantu maiss, dalībnieku transporta loģistika, piemiņas
nozīmīte, ēdināšana noslēgumā un visas ambrāžas organizēšana. Dalības maksa tiek samaksāta pie ierašanās.
Plašāka informācija: www.ezi.lv.
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte

Jaundzimušie

Bērzaines pagastā:
Emīlija Bariņa (12.02.2016.)

Kocēnu novada dome sirsnīgi sveic
mazulīti un viņas vecākus!
* reģistrēta Kocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā

Florbola spēles
23. Latvijas čempionāts
florbolā
Elvi līga vīriešiem:
1/4 fināls līdz 4 uzvarām, sērijā “Rubene” 2:2
“Lekrings”. 5. spēle 5.03. plkst. 20.00 Kocēnu sporta
namā, 6. spēle 6.03. plkst. 16.00 Cēsu sporta kompleksā.
Ja nepieciešams, 7. spēle 9.03. plkst. 20.00 Kocēnu sporta
namā.
Elvi līga sievietēm:
Regulārā turnīra pēdējā spēle – 5.03. plkst. 15.00 Kocēnu
sporta namā “Rubene” – “Ķekavas Bulldogs”.
Vīriešu 1. līga:
1/2 fināls līdz 2 uzvarām. 1. spēle 5.03. plkst. 19.00 Rīgas
Olimpiskajā centrā “LU/FS Masters” – “Rubene-1”, 2. spēle
12.03. Kocēnu sporta namā “Rubene-1” – “LU/FS Masters”.
Sieviešu 1. līga:
6.03. plkst. 13.00 Rubenes sporta namā “Rubene-1” –
“Irlava/Tukums”, 12.03. plkst. 16.00 Salā FK “Sala” –
“Rubene-1” – pēdējā spēle regulārajā turnīrā.
Vīriešu 2. līga:
3.03. plkst. 21.15 Kocēnu sporta namā “Rubene 2” –
“Rēzeknes BJSS”, 4.03. plkst. 20.00 Salā FK “Sala” –
“Rubene 2” – pēdējā spēle regulārajā turnīrā.

Mūžībā aizgājuši
Bērzaines pagastā:
Helena Stjade (26.02.1926. – 21.02.2016.)
Kocēnu novada dome izsaka
līdzjūtību piederīgajiem
* reģistrēta Kocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā
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Bērzaines likteņdzirnas
1. daļa
Ir kaut kāds noteikts brīdis, kad piedzimst cilvēks.
Tāpat rasties var arī apdzīvota vieta, izveidoties kāda
teritorija vai valsts. Šajā rakstā pastāstīšu Jums, lasītāji,
kā radās, veidojās un attīstījās Bērzaines pagasts, kā
veicās tur dzīvojošiem ļaudīm. Ir konkrēts laiks tam, kad
radās tagadējais Bērzaines pagasts. Te gan vietā ir neliela
atkāpe – tieši tā vienu no mūsu novada administratīvajām
teritorijām sauc tikai no 1990. gada 15. februāra. Pirms
šī vēsturiskā datuma no 1950. gada 18. jūlija eksistēja
Bērzaines ciems, bet bija laiks, kad neviens nepazina
Bērzaines ciemu un Bērzaines pagastu. Daudz senākos
laikos mūsu pagasts saucās pavisam citādi. Kopš 1950.
gada janvāra te bija Jaunburtnieku ciems, bet vēl pirms 188
gadiem – Jaunburtnieku pagasts.
Ieskatoties tik senā vēsturē, jānovērtē tas, ka mūsu
pagasta šūpulis tika kārts ar Krievijas ķeizarienes, kas
pēc pēc tautības bija vāciete, Katrīnas II (Jekaterina II,
īstā vārdā Sofija Augusta (1762 – 1796)) rīkojumu jeb
“ukazu”. Jau pirmā valdīšanas gadā – 1762. gada vasarā –
no toreizējās Burtnieku pils īpašumiem tika atdalīta zeme,
ko ķeizariene uzdāvināja vienam no saviem ģenerāļiem –
feldmaršalam grāfam Bernhardam Minniham – ar toreizējo teritorijas krievisko nosaukumu “Novoburtnekskaja”.
Grāfs B.Minnihs īpašumu pārvaldīja kopā ar savu brāli
grāfu Kristafu Minnihu. Pēc viņu nāves 1774. gadā Kristafa
meita Anna īpašumu pārdeva ģenerālim Karlam Rennem,
bet vēl pēc 15 gadiem īpašumu mantoja Rennes meita
Karolīna Hreptoviča (1789 – 1826). Katrīna II pati nokļuva
pie varas, nogalinot savu vīru caru Pēteri III (1761 – 1762).
Lasītājiem, kuri jau ir kaut ko dzirdējuši par Pētera I
laulībām Ziemeļu kara laikā ar Ernsta Glika audžumeitu
Martu Skavronsku no Alūksnes, vēlāko Katrīnu I (1725 –
1727), Pēteris III bija Martas mazdēls.
Tāds vārds kā pagasts (prihod) eksistēja arī Krievijā,
kur savā pirmnozīmē pagasts bija mielasta un naktsmāju
nodeva caram, kā arī barība cara zirgiem, kad cars kopā ar
pavadoņiem ieradās kādā vietā kārtot valsts lietas. Tāpēc
šī teritoriālā forma mūsu pusē nemainījās arī cariskās
Krievijas laikā.
Ziemeļu kara laikā (1700 – 1721) cars Pēteris I (1689 –
1725) iekaroja tā laika Zviedru Vidzemi un nodibināja šeit
Vidzemes guberņu (de facto 1710. gadā, de jure 1721. gadā
ar krievisko nosaukumu Liflandskaja guberņa). Cariskās
Krievijas iebrukums Zviedru Vidzemē 1702. gadā sākās
ar Omuļu kauju (tagad Valkas novada Ērģemes pagasts).
Arī pie mums pagasts sāka darboties kā zemnieku kārtas
jeb dzimtcilvēku pašpārvaldes organizācija ar zemnieku
izvirzītu un muižnieka apstiprinātu pagasta vecāko, kas
vadīja pagasta saimniecisko dzīvi, pagasta skrīveri jeb
sekretāru kā muižnieka uzticības personu, kā arī muižas
policistu un pagasta tiesu. Tā lūk sāka darboties mūsu
senču pirmā pašpārvalde, īstenojot grāfa B.Minniha un
turpmāko zemes īpašnieku vēlmes. Un ne tikai Katrīnas II,
bet arī viņas dēla Pāvela I (1796 – 1801) – ļoti reakcionāra
un vecmodīga valdnieka, kurš vērsās pret visu progresīvo
Krievijas impērijā, valdīšanas laikā.
Bija pienākusi kārta pārmaiņām. Par Krievijas caru 25
gadu vecumā kļuva Katrīnas II mazdēls Aleksandrs I (1801
– 1825). Tagad varam rakstīt par nelielu ļaužu atmodu

Klēts Bērzaines pagasta “Zēmelēs”, kas saglabājusies
no Zēmeles Jukuma laikiem. Zem klēts ir pagrabi, kur
uzglabāta gaļa, vīns un alus (foto: E.Upīte)
arī Jaunburtnieku pagastā. 1802. gada oktobra vidū mūsu
pusē notika nozīmīga dzimtcilvēku sacelšanās ar izkaptīm
un medību bisēm, iesaistoties ap 3000 dzimtļaudīm –
Kauguru zemnieku nemieri Gotharda Johansona vadībā,
kā zemnieku neticība nepilnīgai informācijai par vācu
muižnieku izdomāto toreizējo nodokļu kārtību. Tad vēl
baronese Karolīna Hreptoviča Jaunbutniekos nedzīvoja.
Viņa pilnībā uzticējās tā laika pagasta pašpārvaldei, bet
šīs hernhūtiešu kustības vēsmas viņu nevarēja neiespaidot.
Nav ziņu par tiešā cīņā iesaistītiem jaunburtnieciešiem,
jo jaunā baronese Karolīna nebija tāda muižniece, kura
ar izteiktu patvaļu būtu nokaitinājusi savus Jaunburtnieku
pagasta dzimtļaudis. Tomēr nemiernieku atbalsta punkts
bija arī Jaunburtnieku pagasta Zēmeles krogā – toreizējas
Brāļu draudzes saiešanas vietā vācieša Johana Vaserbeķa
vadībā. Tur tika vākta pārtika, ieroči un sniegts morālais
atbalsts Mujānu puses zemniekiem, kuri Kauguru nemieros
iesaistījās daudz kareivīgāk. Zēmeles krogam ir ļoti sena
vēsture – to ap 1645. gadu uzcēla Zēmeles Jēkabs, bet kā
Burtnieku muižas atpazīstams krogs tas izveidojās ap 1700.
gadu, kad tur saimniekoja zviedru laiku brīvzemnieks jeb
leidenieks Zēmeles Jukums ar saviem brāļiem Teni un
Jēkabu. Zēmeles Jukums bijis turīgs zemnieks – arī Saveļas
mājas īpašnieks. Brālis Zēmeles Tenis izveidoja savu saimniecību Žīguri. Izveidojoties Jaunburtnieku pagastam, par
krogus īpašnieku kļuva Jukuma dēls Zēmeles Jānis.
Kauguru nemieri guva tik plašu ievērību, ka cars pavēlēja sasaukt Vidzemes landtāga ārkārtējo sesiju un uzdeva
izstrādāt nodokļa likuma izmaiņas, kuras cars Aleksandrs I
vēl papildināja un parakstīja 1804. gadā, nosakot skaidras
robežas starp zemnieku un muižas zemi, no jauna zemi notaksējot un nosakot jaunas, daudz precīzākas klaušu normas. Lai kā muižnieki tam pretotos, viņi neatļāvās atklāti
ignorēt cara pavēli. Tas vija likums, kas precīzāk sakārtoja
arī mūsu pagasta klaušinieku attiecības ar muižu. Pat slavenais krievu fabulu meistars Ivans Krilovs, strādādams
(1801 – 1803) par Rīgas ģenerālgubernatora S.Golicina
sekretāru, iedvesmojās no šīs zemnieku sacelšanās un vēlāk uzrakstīja vairākas muižniekus izsmejošas fabulas.
Turpinājums sekos!
Aivars Kangars sadarbībā ar
Bērzaines pagasta bibliotēku

Reorganizēs PII “Cielaviņa”
Lai veicinātu iestāžu attīstību, kā arī sniegto pakalpojumu un bērnu izglītības kvalitātes paaugstināšanu,
Kocēnu novada domes sēdē tika nolemts reorganizēt
pirmsskolas izglītības iestādi (PII) “Cielaviņa” Dikļos
un PII “Cielaviņa” filiāli Zilākalnā, tās pievienojot Jura
Neikena Dikļu pamatskolai.
Iestāžu audzēkņiem un audzēkņu vecākiem pakalpojumi
tiks nodrošināti tāpat, kā līdz šim, un ierastais režīms un
izmaksas reorganizācijas dēļ nemainīsies. Ikdienas procesi
notiks, kā ierasts – faktiski tās joprojām būs kā atsevišķas
iestādes, tikai ar vienotu administratīvo aparātu un vienu
direktoru, tādējādi ietaupot finanšu līdzekļus un rodot
papildu iespējas turpmākai attīstībai. Nozīmīgs ieguvums
būs tas, ka PII audzēkņiem 5-6 gadīgo programmā īpaša
vērība tiks pievērsta pakāpeniskai audzēkņu integrēšanai

skolas gaitām, mazinot bērnos pārdzīvojumus par krasajām
izmaiņām, uzsākot mācības 1. klasē.
Jura Neikena Dikļu pamatskola būs PII “Cielaviņa” un
PII “Cielaviņa” filiāles Zilākalnā saistību, prasību, finanšu
līdzekļu, krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu, lietvedības un
arhīva, mantas un nemateriālo vērtību, kā arī licencēto un
akreditēto pirmsskolas izglītības programmu un izglītības
programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.
Reorganizācija tiks pabeigta ne vēlāk kā līdz 2016. gada
31. augustam. Reorganizācijas procesā tiks nodrošināts,
ka PII “Cielaviņa” un PII “Cielaviņa” filiāle Zilākalnā
licencēto un akreditēto pirmsskolas izglītības programmu
turpinās realizēt Jura Neikena Dikļu pamatskola.
Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte
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