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2018. gadā svinēsim Latvijas 100. dzimšanas dienu, šogad 4. maijā karogus paceļam
par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 26. gadskārtai, un tieši šis datums
simbolizē atjaunoto valsti un tautas vienotību, kas ļāva atgūt brīvību un atjaunot Latvijas
valstiskumu.
Kārlis Ulmanis teicis: “Latvija lai mūžam dzīvo mūsu siržu mīlēta un mūsu visu spēku
un zināšanu celta un mūsu krūtīm un rokām aizstāvēta un sargāta tagad un visos laikos.”
Jo Latvija vienmēr būs tik liela, cik varenu ar saviem darbiem to veidos visi Latvijas
iedzīvotāji, ikkatrs no mums, sākot ar sevi, savu tuvāko apkārtni, ģimeni un līdzcilvēkiem.
Sveicu ikvienu Kocēnu novada iedzīvotāju Latvijai un mums nozīmīgajos svētkos!
Saules mūžu Latvijai!
Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis

Lielā Talka Kocēnu novadā
Arī šogad Kocēnu novadā, tāpat kā citviet Latvijā, norisinājās Lielā Talka, kurā līdzdarbojās Kocēnu novada dome,
izglītības iestādes, skauti, uzņēmumi, iedzīvotāji, aktīvi darbojās biedrība “Rubenes Anši”, Rubenes ev. lut. draudze,
Mujānu izglītības biedrība, apliecinot savu atbalstu Lielās
Talkas kustības mērķa sasniegšanai – līdz Latvijas 100. dzimšanas dienai 2018. gadā padarīt valsti par tīrāko un sakoptāko
vietu pasaules kartē. Šogad par Lielās Talkas vadmotīvu bija
izvēlēts sauklis “Latvijai BŪT zaļai!”, tādējādi iedzīvinot
Latvijas mērķi virzīties uz zaļākās valsts pasaulē statusu.
Kā informēja Lielās Talkas koordinators Kocēnu novadā
– Kocēnu novada domes izpilddirektors Māris Permaņickis,
Lielajā Talkā Kocēnu novadā – Bērzaines, Dikļu, Kocēnu,
Vaidavas un Zilākalna pagastā – kopumā piedalījās 340
talkotāju, kas ir aptuveni tikpat liels skaits, cik iepriekš. Ar
atkritumiem tika piepildīts 501 maiss, un kopā tika savāktas
6,5 tonnas atkritumu. Pirms gada tika savākti 637 maisi ar
atkritumiem, bet pirms diviem gadiem – 700 maisu.

Šī gada Saulgriežos, 21. jūnijā, Neikenkalna dabas
koncertzālē Dikļos notiks vērienīga dejas izrāde
“No zobena saule lēca”, kuru organizē Kocēnu
novada dome. Režisora Uģa Brikmaņa deju izrādes
stāstu Agra Daņiļeviča horeogrāfijā krāšņā un aizraujošā uzvedumā paudīs aptuveni 500 dalībnieku
– Vidzemes kori un deju ansambļi, bungu un dūdu
grupa “Auļi”, RTU vīru koris “Gaudeamus”,
etnomūziķi Zane Šmite, Ivars Cinkuss, Kristīne
Ādmine, Liene Brence. Projekta producents Edžus
Arums (biedrība “TDA Katvari”). Drīzumā tiks
uzsākta biļešu tirdzniecība, aicinājums sekot līdzi
informācijai.
“Lauku ceļotājs” arī šogad interesentus aicina
piedalīties akcijā “Atvērtās dienas laukos”, kas
norisināsies 14. maijā visā Latvijā. Akcijā iesaistījusies arī Kocēnu novada trušu audzēšanas
saimniecība “Mežiņi” Dikļu pagastā ar saukli –
“Nāc draudzējies, no truša nebaidies!”. Kontaktinformācija: Inguna Valdmane, tālr.: 29198221,
“Mežiņi”, Dikļu pagasts, Kocēnu novads.

Kocēnu novada dome izsaka pateicību visiem Lielās
Talkas dalībniekiem, kuri iesaistījās sakopšanas aktivitātēs
gan savā mājā, sētā un pagalmā, gan arī sabiedriskajās vietās!
Uz tikšanos arī nākamgad!
Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte

Paldies visiem Lielās talkas dalībniekiem Rubenē un
Vaidavā. Gan tiem, kuri talkoja pieteiktajās talkas vietās,
gan tiem, kuri talkoja pie savām mājām, kūtiņām, garāžām,
grāvmalās un meža stūrīšos. Patiess prieks par padarītiem
darbiem, sakoptām vietām!
Vaidavas pagasta pārvaldes vadītāja un pārvaldniece
Rubenes ciemā Līga Šmaukstele

Lielās talkas ietvaros Zilākalna pagastā tika izveidots jauns
dekoratīvais stādījums pie sabiedriskās ēkas Kultūras ielā 1.
Sestdien talkā piedalījās 15 talcinieku, kuriem vēlos pateikt
lielum lielo paldies par aktivitāti un darba sparu, sakopjot
teritoriju, veidojot savu pagastu vēl skaistāku un zaļāku.
Paldies arī mazajiem talciniekiem – bērnudārza audzēkņiem
un viņu audzinātājām, kuri talkoja dienu iepriekš.

Vissirsnīgākā pateicība visiem pagasta iedzīvotājiem par
dalību Lielajā Talkā, gan tiem, kuri piedalījās kopīgos darbos
pagasta centrā un Jaunburtnieku skolā, gan tiem, kuri sakopa
savu sētu. Paldies visiem, kas rūpējas par tīrāku Latviju, kopā
savācām 83 maisus atkritumu!
Bērzaines pagasta pārvaldes vadītājs
Atis Keziks

Zilākalna pagasta pārvaldes vadītāja
Anita Žogla
Šogad talkošana Dikļu pagastā jau aizsākās vienu nedēļu
ātrāk – Neikenkalna dabas koncertzālē un Dikļu pagasta kapsētās. Paldies Dikļu pamatskolas skolēniem un darbiniekiem
par talkošanu estrādē un tiem, kuri atrada laiku parūpēties par
kapsētu sakoptību. Paldies visiem tiem, kuri izgāja no sava
mājas pagalma un paskatījās, kas būtu sakopjams mazliet tālāk,
grābjot lapas Dikļu baznīcas teritorijā, sakopjot parka takas
un Neikena taku, satīrot ceļmalas un izcērtot krūmus. Liels
prieks talciniekiem bija par Dikļu pūtēja orķestra sveicienu
Neikenkalna dabas koncertzālē. Paldies visiem talkotājiem!
Dikļu pagasta pārvaldes vadītājs
Atis Antons

Reorganizēs Dauguļu internātpamatskolu
un Vaidavas internātpamatskolu
Ar mērķi nodrošināt Kocēnu novada pašvaldības finanšu
līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu un izveidot
optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Kocēnu novadā,
izvērtējot un analizējot vairākus izglītības iestādēm saistošus
kritērijus, Kocēnu novada domes sēdē nolēma reorganizēt
Dauguļu internātpamatskolu un Vaidavas internātpamatskolu,
izveidojot vienu apvienotu izglītības iestādi. Uz apvienotās
izglītības iestādes direktora amatu tiks izsludināts konkurss.
Reorganizācijas procesā tiks nodrošināts, ka abu izglītības
iestāžu licencētās un akreditētās izglītības programmas turpinās realizēt uz Vaidavas internātpamatskolas un Dauguļu
internātpamatskolas bāzes izveidotā apvienotā izglītības iestāde.

Notiks vērienīgā dejas izrāde
“No zobena saule lēca”

“Mežiņi” aicina ciemos!

Paldies čaklajiem talkotājiem!

Lielā Talka katru reizi tuvina mūs Latvijas 100 gadu jubilejai 2018. gadā. Tā ir iespēja pārliecināties, ka kopīgi darītā
darbā ir spēks, un varam apzināties, ka ikkatrs no mums var
palīdzēt savai valstij kļūt par sakoptu, tīru, zaļu un pievilcīgu
zemi. Paldies visiem, kuri iesaistījās, atbalstīja, atrada laiku
kopīgam darbam savā novadā!
Lielās Talkas koordinators Kocēnu novadā,
Kocēnu novada domes izpilddirektors Māris Permaņickis

Īsziņas

Lai pēc iespējas veiksmīgāk un optimālā veidā noritētu
iestāžu reorganizācijas process, ir izveidota komisija 8 cilvēku
sastāvā, kuras priekšsēdētāja ir Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ieva Stiģe. Reorganizācijas komisijai un komisijas priekšsēdētājai uzdots 2016. gada maija domes sēdē
iesniegt apstiprināšanai izglītības iestāžu reorganizācijas plānu
un koordinēt izglītības iestāžu reorganizācijas pabeigšanu.
Šobrīd Vaidavas internātpamatskolā mācās 33 audzēkņi,
tajā skaitā 18 speciālās arodprogrammas audzēkņi, Dauguļu
internātpamatskolā – 34. Reorganizācija tiks pabeigta ne
vēlāk kā līdz 2016. gada 31. augustam.
Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte

“Vidzemes Uzņēmēju dienas 2016”
20. un 21. maijā Valmierā jau 19. reizi norisināsies
Vidzemē lielākā ikgadējā izstāde – gadatirgus
“Vidzemes Uzņēmēju dienas 2016”. Vidzemes
Uzņēmēju dienās laipni aicināti iepazīties ar
Kocēnu novada Zilākalna kalumiem, šķirnes trušu
audzētāju z/s “Mežiņi” trusīšiem un trušu vilnas
izstrādājumiem, Dikļu pagasta z/s “Mežvijas” gardajām sukādēm un garšvielām, Kocēnu pagasta
vīna darītavas “Matilde” dažādajiem vīniem un
SIA “Milda KM” piedāvājumiem.

5. maijā būs ierobežota pakalpojumu
pieejamība
Sakarā ar plānoto 0,4 kV kabeļlīnijas izbūvi, ko
uz noslēgtā līguma pamata veic SIA “Voltec”
ar nolūku uzlabot kabeļu sistēmu un palielināt
pieejamo elektrības jaudu Kocēnu novada domes
administrācijas ēkai Alejas ielā 8, Kocēnos, 2016.
gada 5. maijā no plkst. 13.30 līdz plkst. 18.00 tiks
pārtraukta elektroenerģijas padeve Kocēnos –
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Alejas ielā 9 un
Alejas ielā 11 (konkrēto māju iedzīvotāji iepriekš
tiks informēti), veikaliem “Elvi” un “Top!” (darbība tiks nodrošināta ar ģeneratora palīdzību).
Elektroenerģijas nebūs arī Kocēnu novada domē,
līdz ar to tiks ierobežota pakalpojumu pieejamība.
Elektrības padeves pārtraukuma laikā Kocēnu
novada domē tiks pieņemti visa veida dokumenti
un sniegtas mutiskas konsultācijas.

Neikenkalna dabas koncertzāle –
Arhitektūras gada balvas pusfinālā
“Latvijas Arhitektūras gada balvas 2016” pusfinālam izvēlēti 16 darbi, tostarp arī Neikenkalna
dabas koncertzāle Dikļos. Kopumā šogad konkursam tika pieteikts 51 darbs. Pusfinālistu darbus
izskatīs un gala lēmumus par finālistiem un
galvenajām balvām pieņems starptautiska žūrija,
bet līdz 18. maijam ikviens var izteikt arī savu
vērtējumu portālā “Delfi”.

Aicinājums rubeniešiem
Tuvojas Rubenes ciema svētki, kuru laikā Rubenes
pamatskolā būs aplūkojama iedzīvotāju veidota
izstāde. Šogad tiek aicināti atsaukties lieli un
mazi kolekcionāri, kuri ir gatavi atrādīt savas
visdažādākās kolekcijas. Tālrunis informācijai
– 29230117 (Līga) vai personiski vērsties Rubenes
ciema kasē.
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Kocēnu pamatskolā
viesojas draugi no
Igaunijas
15. aprīlī pie mums bija ciemos mūsu sadraudzības
skola no Igaunijas – Paistu skola. Draudzējamies jau
59 gadus. 1. – 4. klašu pārstāvji patīkami pārsteidza
ciemiņus no Igaunijas. Mūsu mazie skolēni bija
sagatavojuši sveicienu trīs valodās – latviešu, angļu un
igauņu, kā arī pasniedza magnētiņus par piemiņu no šī
gada sadraudzības reizes.
Pēc pusdienām mūsu skolēni (skolēnu padomes pārstāvji un klašu pārstāvji) kopā ar igauņu skolēniem piedalījās sadraudzības spēlēs, ko vadīja skolēnu padomes
pārstāvji un 6. klases meitenes. Kad visi bija iepazinušies,
Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis un
pārstāve no pašvaldības iepazīstināja skolēnus ar skaistākajām vietām un pasākumiem Kocēnu novadā, rādot
video.
Pēc tam norisinājās četras radošas darbnīcas, kuru
ietvaros skolēni tika sadalīti četrās grupās.
Skolēniem bija jāveic skautu pārbaudījumi, jācep
pica, jāiejūtas barona un baroneses tēlā un jāizveido īss
video, kā arī jāuzglezno gleznas kopija. Pēc grupu darba
iepazīstinājām igauņu skolēnus ar latvju dančiem, ko
mums mācīja folkloras kopa “Endzelīte” no Dikļiem.
Liels paldies visiem skolotājiem, skolēniem, kas
iesaistījās pasākuma tapšanā un norisē. Īpašs paldies par
aktīvu iesaistīšanos un palīdzību Kocēnu novada domei,
Kocēnu novada kultūras nama vadītājai Ilonai Miglai
un Kocēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītājai Aivai Zirnei.
Ieva Freimane

Aicina skolēnus
pieteikties darbam
vasaras brīvlaikā
Kocēnu novada dome aicina pieteikties darbam
vasaras brīvlaikā skolēnus vecumā no 13 – 16 gadiem,
kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuri iegūst pamatizglītību kādā no
Kocēnu novada izglītības iestādēm.
Lai pieteiktos darbam, skolēniem no 16. – 27. maijam
jāiesniedz izglītības iestādes direktoram aizpildīta pieteikuma anketa, vecāku atļauja un ārsta vai medicīnas
iestādes izziņa par skolēna veselības stāvokļa atbilstību
algota darba veikšanai. Pieteikuma anketa tiks publicēta
13. maijā Kocēnu novada domes interneta mājaslapā
www.kocenunovads.lv.
Ja pēc pirmreizējās skolēnu pieteikšanās atvēlētajos
finanšu līdzekļos veidosies ietaupījums, tiks izsludināta
atkārtota skolēnu pieteikšanās, kur mērķauditorija būs
bērni vecumā no 13 līdz 16 gadiem, kuri iegūst pamata
izglītību kādā no Kocēnu novada pašvaldības izglītības
iestādēm, bet ir deklarēti citos novados, vai kuri ir deklarēti Kocēnu novadā, bet iegūst pamata izglītību citu
novadu pašvaldību izglītības iestādē.
Skolēnu darbs norisināsies no 5. jūnija. Katram skolēnam būs iespēja strādāt divas nedēļas, saņemot darba
samaksu, kas tiks aprēķināta, nostrādāto stundu skaitu
reizinot ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi.
Darbavietas tiks nodrošinātas katrā Kocēnu novada
pagastā, kur skolēni tiks iesaistīti pašvaldības iestāžu un
to apkārtnes labiekārtošanā.
Kocēnu novada dome skolēnu nodarbinātības projektu realizēs jau sesto gadu. No pašvaldības budžeta
projekta īstenošanai atvēlēti 11 100 eiro. Aizvadītajā
gadā iespēju strādāt algotu darbu izmantoja 109 skolēni.
Attīstības nodaļas vadītāja
Eva Eglīte

Informācija Kocēnu
pagasta 1. bibliotēkas
apmeklētājiem
Bibliotēkai mainīts darba laiks:
Pirmdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no
plkst. 10.00 – 17.00;
Otrdien no plkst. 12.00 – 19.00.
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Kocēnu novada domes sēdē
pieņemtie lēmumi
• Nolēma reorganizēt Dauguļu internātpamatskolu un
Vaidavas internātpamatskolu, izveidojot vienu apvienotu
izglītības iestādi. Vairāk informācijas 1.lpp
• Nolēma izveidot Kocēnu novada domes Invazīvo augu
sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupu, kā arī apstiprināja Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu
grupas Nolikumu un latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2016. – 2022. gadam.
• Nolēma organizēt publisko ūdeņu – Rāķa ezera un
Dauguļu Mazezera – nodošanu apsaimniekošanā un rīkot
publisko ūdeņu nomas tiesību izsoli.
• Nolēma izsludināt projektu pieteikumu konkursu energoefektivitātes pasākumu veikšanai novada daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās ar mērķi sniegt finansiālu palīdzību
dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai, lai nodrošinātu energoresursu patēriņa samazinājumu. Noteica, ka pašvaldības palīdzības apmērs energoefektivitātes pasākumiem vienai dzīvojamai mājai ir apmērā līdz 2800 EUR un kopējais pasākumam pieejamais
finansējums 2016. gadā ir 14 000 EUR. Vairāk informācijas
3.lpp.
• Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 19, Kultūras ielā 19, Zilākalnā, Zilākalna pagastā,
Kocēnu novadā, kopīpašuma domājamā daļa no būves –
718/12540, kopīpašuma domājamā daļa no zemes –
718/12540, platība, lielums – 70,5m², pārdodot augšupejošā atklātā izsolē. Apstiprināja izsoles noteikumus un
sākumcenu – 5400 EUR.
• Nolēma organizēt nekustamā īpašuma “Pļavaskošas”,
Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā, nomas tiesību izsoli,
nosakot objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu 55 EUR
gadā un izsoles noteikumos paredzot, ka nomas tiesību
ieguvējs apmaksā vērtēšanas izdevumus, kas radušies
Kocēnu novada domei – 80 EUR apmērā.
• Nolēma atļaut Cēsu pilsētas Jansones individuālajam
uzņēmumam veikt izbraukuma tirdzniecību ar rūpniecības
precēm Kocēnu novada pagastu centros uz vienu gadu.
• Apstiprināja Kocēnu novada Kocēnu pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes (PII) “Auseklītis” un Dikļu pagasta
PII “Cielaviņa” darba laiku 2016. gada vasaras mēnešos.
Vairāk informācijas 4.lpp.
• Nolēma mainīt Kocēnu pagasta 1. bibliotēkas esošo darba
laiku. Vairāk informācijas 2.lpp.
• Nolēma atbalstīt “Kora “Imera” vokālās grupas” izveidi
Kocēnu kultūras namā.
• Nolēma atbalstīt Dikļu kultūras un tūrisma informācijas
centra folkloras kopas “Endzelīte” un Kocēnu kultūras
nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Savieši” dalību
Starptautiskajā folkloras festivālā Prāgā no 2016. gada
27. jūlija līdz 1. augustam, sedzot transporta pakalpojumu
izmaksas maršrutā Dikļi – Prāga – Dikļi 2500 EUR apmērā.
• Apstiprināja Kocēnu novada domes 2015. gada pārskatu.
• Nolēma piešķirt papildu finansējumu Vaidavas pagasta
bibliotēkas apsardzes signalizācijas sistēmas renovācijai
174 EUR apmērā.
• Nolēma piešķirt finansējumu Bērzaines pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ābeles” dzīvokļu īrnieku
ūdensapgādes nodrošināšanai 600 EUR apmērā.

• Apstiprināja Saistošos noteikumus “Grozījumi 2014.
gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
Kocēnu novada administratīvajā teritorijā””, kas stāsies
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā
izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis”.
• Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas apstiprināto idejas konceptu, nolēma sagatavot
un iesniegt projekta iesniegumu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu novada
Kocēnu pagasta Kocēnos” par Projekta idejas koncepta
kopējo finansējumu 875 134,15 EUR, tajā skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 660 236,44
EUR; Kocēnu novada domes kopējās projekta izmaksas
560 684,15, tajā skaitā ERAF finansējums 450 190,08 EUR,
kas ir 85% no projekta attiecināmām izmaksām. Projekta
sadarbības partneri ir SIA “Metāla Alianse” un SIA “Kocēnu
komunālā saimniecība”.
• Nolēma ar 2016. gada 1. maiju līdz 2016. gada 30. septembrim nepiemērot kavējuma naudas (tas ir, līgumsods,
kavējuma nauda, soda nauda, likumiskie procenti) aprēķināšanu personām/ģimenēm un dzēst aprēķināto kavējuma
naudu 100% apmērā, ja no 2016. gada 1. maija līdz 2016.
gada 30. septembrim tiks nomaksāts viss apsaimniekošanas/
īres, komunālo pakalpojumu, nomas, pirmsskolas izglītības
iestāžu apmeklējumu un komunālo pakalpojumu pamatparādu maksas, izņemot nekustamā īpašuma nodokļa
parādus.
• Apstiprināja Kocēnu novada pašvaldības nekustamo
īpašumu – neapbūvēta zemes gabala Bērzu ielā 3 un Bērzu
ielā 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā ar kopējo abu zemes
gabalu platību 3901 m² nomas tiesību izsoles rezultātus
par tiesībām slēgt ar Ivetu Brūniņu – Buili zemes nomas
līgumu ar apbūves tiesībām un izmantošanas mērķi atbilstoši
Kocēnu novada domes iesniegtajai projekta pieteikuma
koncepcijai (Specifiskā atbalsta mērķa – SAM 3.3.1.)
par iespēju uz minētajiem zemes gabaliem laika posmā
līdz 2023. gada 31. decembrim izvietot labiekārtotu publisko ārtelpu – sporta būvju, pakalpojumu un rekreācijas
infrastruktūras būvniecības un ekspluatācijas vajadzībām
uz 15 gadu termiņu ar tiesībām to pagarināt, nosakot zemes
nomas nosolīto summu 1,7% no zemes kadastrālās vērtības
(214,32 EUR) gadā.
• Apstiprināja reorganizējamo Dikļu pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes “Cielaviņa” un Jura Neikena Dikļu pamatskolas reorganizācijas plānu. Jau vēstīts, ka, lai veicinātu iestāžu attīstību, kā arī sniegto pakalpojumu un bērnu
izglītības kvalitātes paaugstināšanu, februārī Kocēnu novada domes sēdē tika nolemts reorganizēt PII “Cielaviņa”
Dikļos un PII “Cielaviņa” filiāli Zilākalnā, tās pievienojot
Jura Neikena Dikļu pamatskolai. Reorganizācija tiks pabeigta ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31. augustam.
• Nolēma izsniegt SIA “Apbedīšanas nams – Krematorija”
atļauju (licenci) kremācijas veikšanai adresē “Krematorija”,
Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
Nākamās Kocēnu novada domes pastāvīgo komiteju sēdes
notiks 12. maijā.
Kocēnu novada domes kārtējā sēde - 19. maijā plkst.
15.00.
Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte

Lielgabarīta atkritumu
nodošanas akcija Kocēnu novadā
Laikā no 17. līdz 29. maijam Kocēnu novada dome sadarbībā ar SIA “ZAAO” rīko ikgadējo pavasara lielgabarīta
atkritumu savāšanas akciju. Šīs akcijas ietvaros deviņās vietās novadā tiks izvietoti lielizmēra konteineri. Iedzīvotāji
tiek aicināti bez maksas atbrīvoties no mājsaimniecības lielgabarīta atkritumiem sev izdevīgākajā un tuvākajā vietā.
Lielgabarīta konteineru atrašanās vietas:
17. maijs – 22. maijs Bērzaine, Bērzaines pagastā, laukumā pie vecās ēdnīcas.
17. maijs – 22. maijs Dikļi, Dikļu pagastā, laukumā pie pienotavas.
17. maijs – 22. maijs Dauguļi, Dikļu pagastā, pie mājas “Sauleskalni”.
17. maijs – 22. maijs Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Kultūras ielā 11, pie lielās skolas.
24. maijs – 29. maijs Brandeļi, Kocēnu pagastā, pie mājām “Cerības”, “Ratnieki”, “Rozītes”.
24. maijs – 29. maijs Kocēni, Kocēnu pagastā, Alejas ielā 7, laukumā pie ēdnīcas.
24. maijs – 29. maijs Rubene, Kocēnu pagastā, Kalnu ielā 6, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā.
24. maijs – 29. maijs Tožas, Kocēnu pagastā, laukumā pie autobusu pieturas.
24. maijs – 29. maijs Vaidava, Vaidavas pagastā, Ezera ielā 4, pie katlu mājas.
Lielgabarīta atkritumi ir: mēbeles, matrači, paklāji, elektriskās ierīces, metāllūžņi un citi lielāki sadzīves priekšmeti,
kurus to izmēru dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā.
Akcijas noteikumi neattiecas uz nešķirotiem sadzīves atkritumiem un būvgružiem, lielgabarīta konteineros nedrīkst
ievietot dažāda veida traukus ar šķidrumiem, kā arī pulverveida ķīmiskas vielas. Azbestu saturošu šīferu un būvgružu
savākšana ir maksas pakalpojums, kas jāpiesaka SIA “ZAAO” pa tālr. 29225862.
Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte

3

∞

KOCĒNU NOVADA VĒSTIS

2016.gada maijs

Pasākumu kalendārs
Datums

Pasākums

13. – 15. maijs

Pirmais velo – kino festivāls “Kino Pedālis”. Vairāk informācijas 4.lpp.
Plašāka informācija www.kinopedalis.lv.

Bērzaines pagastā
Maijā

Bērzaines tautas namā
Jāņa Anmaņa gleznu izstāde.

14. maijā
plkst. 18.00

Bērzaines tautas namā
Rubenes amatierteātra izrāde “Kad sapņi piepildās...”. Ieeja bez maksas.

15. maijā
plkst. 16.00

Bērzaines saieta namā
Vasarsvētku dievkalpojums. Svētku dievkalpojuma koncertā viesosies
Kārlis Kazāks.

Datums

Kocēnu pagastā
10. maijā
plkst. 18.30

Rubenes pamatskolas zālē
Rubenes ev. lut. draudze ielūdz ielūdz uz sarunām ar akadēmiķi
Ivaru Kalviņu. Sarunu tēma “Zinātnes un kristietības attiecības”.

13. maijā
plkst. 22.00

Kocēnu pamatskola
Nakts telpu orientēšanās pasākums “Kokmuižas mistērijas”.

14. – 15. maijā

Rubenē, dīķī “Mazais Ansis”
Starptautiskās makšķerēšanas sacensības “Sensas kauss 2016”.
(13. maijā – treniņš).
Kocēnu pagasta 1. bibliotēka. Kokumižas pils parters
Muzeju nakts pasākumi:

Dikļu pagastā
Līdz
23. maijam

Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra izstāžu zālē
Baibas Grīnbergas floristu meistardarbnīcas kolāžu izstāde “Ar pavasara elpu”.

6. maijā
plkst. 13.00

Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā
Jura Neikena Dikļu pamatskolas skolēnu Mātes dienas koncerts.

15. maijā
plkst. 13.45

Dikļu ev. lut. baznīcā
Vasarsvētku dievkalpojums – koncerts. Piedalās Dikļu pūtēju orķestris,
sieviešu koris “Lira”.

15. maijā
plkst. 13.00

Dikļu pilī
Latvijas vadošās blūza grupas “Latvian Blues Band” koncerts. Kopā
ar grupu uzstāsies blūza ģitārists Maiks Vīlers (Mike Wheeler) no
ASV. Biļetes var iegādāties Dikļu pilī un Biļešu paradīzes kasēs.
Vairāk informācijas: www.diklupils.lv.

21. maijā

Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā
Muzeju nakts pasākumi Dikļos:
• plkst. 16.00 Dikļu pirmo Dziesmu svētku ekspozīcijā – izstāde
“Jurim Neikenam – 190”;
• plkst. 18.00 Valmieras mūzikas skolas jaunāko klašu kora koncertuzvedums “Sapņu tilti”;
• plkst. 21.00 Koncertuzvedums “Dzīve ir skaistums – apbrīno to!
Dzīve ir mīlestība – baudi to!” Koncertā piedalās – komponists
Māris Lasmanis, aktrise Anita Grūbe un dziedātāja Ingūna
Lagzdiņa – Kalniņa;
• plkst. 22.30 Vides objekti – sveču gaismās.
Pasākumos ieeja bez maksas.

26. maijā
plkst. 17.00

Dikļi
Orientēšanās sacensību seriāla “Valmieras Magnēts” 2016. gada sezonas
7. posms Dikļos. Vairāk informācijas www.zvoc.lv.

27. maijā
plkst. 23.00

Neikenkalna dabas koncertzālē
Pirmā zaļumballe. Spēlē grupa “Zeļļi”. Ieeja – 3 eiro.

Kocēnu pagasta 1. bibliotēkas Velvju zālē:
• “...atspulgu durvis atveras mirdzot...”
plkst. 19.00 Inetas Amoliņas grāmatas “Likteņi, mājas un cilvēki”
atvēršanas svētki;
• plkst. 20.00 Improvizācijas šarms/ Imants Točs un vokālā grupa.

21. maijs

Deju, mūzikas un gaismu programma Kokmuižas pils parterā:
• plkst. 21.00 Fragmenti no deju uzveduma “No zobena saule lēca”.
Kocēnu pamatskolas deju kolektīvs “Saulītes” un Kocēnu kultūras
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Savieši”;
• plkst. 22.00 dziedātājs Ingus Pētersons koncertprogrammā “Maija
naktī”.
21. maijā

Kocēnu sporta namā
Vidzemes reģionālais florbola čempionāts 3:3.

No
21. maija līdz
30. jūnijam

Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā
Mākslinieka Jāņa Anmaņa gleznu izstāde.

25. maijā
plkst. 19.00

Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā
Valmieras pagasta amatierteātra izrāde J. Jurkāns “Ak, nauda, naudiņa
jeb viņa augstība sertifikāts” (režisore Iveta Kļaviņa). Ieeja bez maksas.

Līdz
30. maijam

Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā
Māksliniekam Jānim Staņislavam Rozem veltīta izstāde.

Maijā, jūnijā

Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā
Grāmatu izstāde “Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās”.

Vaidavas pagastā
8. maijā
plkst. 14.00

3. maijā
plkst. 17.00

12. maijā

Kocēnu sporta namā
22. Latvijas čempionāts florbolā bērniem un jauniešiem
Finālspēles M–16 grupā:
• plkst. 16.00 Rubene – Lekrings;
• plkst. 17.00 Ķekavas Buldogs – Rīgas Lauvas;
• plkst. 18.00 spēle par 3. vietu;
• plkst. 19.00 spēle par 1. vietu.

Piešķirs finansējumu
energoefektivitātes pasākumu
īstenošanai daudzdzīvokļu mājās
Jau ceturto gadu Kocēnu novada dome izsludinājusi projektu pieteikumu konkursu
energoefektivitātes pasākumu veikšanai novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
Pasākuma mērķis ir sniegt finansiālu palīdzību dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu energoresursu patēriņa samazinājumu. Iesniegumu pieņemšana tiks uzsākta no š. g. 11. maija un turpināsies
līdz 13. jūnijam (pasta zīmogs).
Pašvaldības palīdzības apmērs energoefektivitātes pasākumiem vienai dzīvojamai
mājai noteikts līdz 2800 EUR un to dzīvojamā māja var saņemt vienu reizi. Kopējais
pasākumam pieejamais finansējums 2016. gadā ir 14 000 EUR. Noteikumi un iesnieguma veidlapas pieejamas Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā vai lejupielādējami
www.kocenunovads.lv
Pieteikumi iesniedzami personiski vai sūtot pa pastu uz Kocēnu novada domi, adrese:
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, ar norādi: “Pieteikums
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.
Konsultācijas par projekta pieteikumu sagatavošanu sniedz Kocēnu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Evija Nagle (evija.nagle@kocenunovads.lv, tālr.: 26141003).
Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte

Vaidavā
2. Pasaules karā kritušo vaidaviešu piemiņas pasākums pie piemiņas
akmens.

Zilākalna pagastā

Kocēnu pagastā
Kocēnu kultūras namā
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts Kocēnu
novada domes svinīgais sarīkojums, kurā apbalvos Kocēnu novada
mācību olimpiāžu laureātus un pedagogus, kas sagatavojuši skolēnus
dalībai olimpiādēs. Svētku sveicienā koncertprogramma “No četriem
novadiem austs” – Atis Auzāns, Samanta Tīna, Ginta Krievkalna.

Pasākums

5. maijā
plkst. 16.00

Zilākalna kultūras namā
Kocēnu novada fotokonkursa izstādes atklāšana.

8. maijā
plkst. 14.00

Zilākalna kultūras namā
Māmiņdienas pasākums “Mana mīļa māmuliņa”.

21. maijā

Zilākalna pagastā, suņu pastaigu un adžiliti treniņu laukumā
Pasākums suņu saimniekiem “Vidzemes suns 2016”:
• no plkst. 10.00 līdz plkst. 10.50 dalībnieku reģistrācija;
• no plkst. 11.00 skrējiens pa Zilokalnu;
• no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00 BH, VPK disciplīnas, paralēli
notiks paklausības rallijs, jautrības stafete, šķēršļu pārvarēšana;
• plkst. 14.00 zupas ēšana;
• plkst. 17.00 apbalvošana.

Numismātikas kolekcijas
ceļojošā izstāde Vaidavā
Vaidavas pagasta bibliotēkā no 5. līdz 16. aprīlim bija apskatāma “Numismātikas ceļojošā izstāde”.
Domubiedru grupa “Senatnes atklājēji” no Strenčiem ar Alvilu Dūdiņu kā kolekcijas
izveidotāju un turētāju priekšgalā izveidojuši ceļojošo izstādi, kas tiek deponēta Strenču
un apkārtējo novadu sabiedriskajās vietās.
Kolekcijā varēja apskatīt pirmās monētas, kas mūsu zemē ieceļoja no Romas impērijas un arābu zemēm, Livonijas naudu, poļu un zviedru valdīšanas laikā lietoto naudu,
Krievijas naudu, sākot no Ivana Bargā laikiem līdz cara Nikolaja II valdīšanas laikam. Bija
aplūkojama arī 1919. gadā Latvijas teritorijā apgrozībā esošo 19 dažādu emisiju nauda,
pirmās neatkarīgās Latvijas pagaidu nauda un lati. PSRS un vācu okupācijas nauda, repsis,
lats un eiro noslēdza šo kolekciju.
Stendi un planšetes noformēti ar paskaidrojumiem un interesantu informāciju par
konkrēto naudu, tās izcelsmi, nosaukumiem un izmēriem. Piemēram, ne visiem zināmi
fakti par to, ka nosaukumam “lats“ bijuši daudzi pretinieki, jo to saistījuši ar latu, ko
namdari sit uz spārēm, tāpēc piedāvāti daudzi citi interesanti naudas nosaukumi (Velta
un Imanta; Saule un Austra; Dižā un Sīkā; Ozols un Zīle; Pūķis un Rūķis).
Ceļojošā izstāde piesaistīja visus bibliotēkas apmeklētājus. Ne velti tā izpelnījusies
arī “Sabiedrības ar Dvēseli – Latvija” un Nīderlandes fonda atzinumu un mazo projektu
konkursā novērtēta ar 3. vietu.
Vaidavas pagasta bibliotēkas vadītāja Maija Vītola

2016.gada maijs

KOCĒNU NOVADA VĒSTIS

Veiks maģistrālo
ūdensvadu
skalošanu

2016. gada maijā tiks veikta maģistrālo ūdensvadu
skalošana Kocēnu novadā saskaņā ar šādu grafiku:
5. maijā – Kocēnu ciems
10. maijā – Vaidavas ciems
11. maijā – Rubenes ciems
13. maijā – Zilākalna ciems
16. maijā – Jaunburtnieku pamatskola
16. maijā – Bērzaines ciems
19. maijā – Dikļu ciems
Norādītajos datumos laika posmā no plkst. 8.00 līdz
plkst. 18.00 iespējamas spiediena svārstības un ūdens
duļķainības palielināšanās. Lūgums savlaicīgi sagatavot
ūdens rezerves. Pirms lietošanas pārtikā – ūdeni novārīt!
Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens
duļķainība.
SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”

Apstiprināts darba
laiks Kocēnu
novada bērnudārzos
vasaras mēnešos
Kocēnu novada domes sēdē tika apstiprināts Kocēnu
pagasta pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Auseklītis”
un Dikļu pagasta PII “Cielaviņa” darba laiks 2016. gada
vasaras mēnešos:
• PII “Auseklītis” Kocēnos strādās līdz 2016. gada 30.
jūnijam. Darba laiks noteikts no plkst. 7.00 – 18.00,
brīvdienas – sestdiena, svētdiena. PII “Auseklītis”
Kocēnos būs slēgta no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016.
gada 31. jūlijam un darbu atsāks ar 2016. gada 1.
augustu.
• PII “Auseklītis” Rubenē strādās līdz 2016. gada 31.
maijam. Darba laiks noteikts plkst. 7.00 – 18.00,
brīvdienas – sestdiena, svētdiena. PII “Auseklītis”
Rubenē būs slēgta no 2016. gada 1. jūnija līdz 2016.
gada 31. jūlijam un darbu atsāks ar 2016. gada 1.
augustu.
• PII “Cielaviņa” Dikļos strādās līdz 2016. gada 30.
jūnijam. Darba laiks noteikts no plkst. 7.30 – 18.00,
brīvdienas – sestdiena, svētdiena. PII “Cielaviņa”
Dikļos būs slēgta no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016. gada
31. jūlijam un darbu atsāks ar 2016. gada 1. augustu.
• PII “Cielaviņa” Zilākalnā strādās līdz 2016. gada 30.
jūnijam. Darba laiks noteikts no plkst. 7.30 – 18.00,
brīvdienas – sestdiena, svētdiena. PII “Cielaviņa”
Zilākalnā būs slēgta no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016.
gada 31. jūlijam un darbu atsāks ar 2016. gada 1.
augustu.
Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte

Akcija “Eko zvans”
No 1. līdz 31.maijam notiks SIA “ZAAO” organizēta
akcija “Eko zvans!”, kuras laikā zvanot uz ZAAO biroju
var pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas (sākot
no ~5 kg) bezmaksas savākšanu. Pakalpojums tiks sniegts,
izbraucot uz klienta norādīto adresi, iepriekš vienojoties
par savākšanas dienu. Akcija ir spēkā tikai ZAAO darbības
reģionā – 28 novados. Arī ikdienā ZAAO piedāvā minēto
pakalpojumu, taču maijā ir iespēja laimēt balvu – iRobot.
Turklāt akcijas laikā nolietotā elektrotehnika bez maksas
tiks vākta arī no juridiskām personām, izsniedzot pieņemšanas – nodošanas aktu. Pieteikumi tiek pieņemti pa
tālruņiem 26132288 un 29221847.

Mūžībā aizgājuši

Kocēnu pagastā:
Aivars Rags (21.09.1937. – 22.04.2016.)

Vaidavas pagastā:
Vladimirs Ivanovs (14.07.1948. – 15.04.2016.)
Iraida Orlova (27.05.1928. – 23.04.2016.)
Kocēnu novada dome izsaka
līdzjūtību piederīgajiem
* reģistrēti Kocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā
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Kocēnu novads iesaistās velo –
kino festivālā “Kino Pedālis”
No 13. – 15. maijam Valmierā, kā arī Kocēnu un Burtnieku novadā notiks Latvijā unikāls velo – kino festivāls
“Kino Pedālis”. Festivāla mērķis ir pieteikt Valmieras
pilsētu, Kocēnu un Burtnieku novadu kā riteņbraucējiem
visdraudzīgāko galamērķi Latvijā, atklāt vasaras aktīvā
tūrisma sezonu un piedāvāt kvalitatīvu atpūtu, sapludinot
velo un kino robežas krāsainā brīvdienu piedzīvojumā.
Pasākuma organizēšanā aktīvi iesaistījies arī Kocēnu
novads – dažādi pasākumi norisināsies vairākās novada
vietās. Piektdien, 13. maijā, festivālu iesāks “Kino nakts”,
kuras laikā, pārvietojoties ar divriteņiem starp septiņiem
neparastiem kinoteātriem, festivāla dalībnieki varēs skatīt
gan pašmāju, gan ārzemju filmas par un ap velo tēmu.
Viens no festivāla kinoteātriem būs Kokmuižas alus pagrabs Kocēnos, kur būs iespēja noskatīties vairākas filmas:
plkst. 20.00 “Pulksteņmeistars”, plkst. 21.00 “Skola
Murjāņi”, plkst. 22.30 “Rīgas kungi” un plkst. 23.00
atkārtojumā “Pulksteņmeistars” un plkst. 00.00 “Skola
Murjāņi”.
13. maijā plkst. 22.00 Kokmuižā, Kocēnu pamatskolas
ēkā notiks vēl nebijis un aizraujošs nakts telpu orientēšanās pasākums “Kokmuižas mistērijas”, kur piedalīties
aicināts ikviens interesents.
Sestdien, 14. maijā, gaidāms festivāla centrālais notikums – velo brauciens, kad dalībnieki varēs izlemt, kurā
no trim piedzīvojumu velo maršrutiem vēlas doties –
“Ģimeņu pedālī” (ap 9 km), “Puspedālī” (ap 15 km) vai
“Dižpedālī” (ap 35 km). Šīs nebūs sacensības, bet gan
veselīga atpūta un spēle, kas izvedīs pa Valmieras un novadu skaistākajam vietām un tūrisma objektiem. Kocēnu
novadā velo maršruts vedīs uz Kocēniem, Sietiņiezi un
Vaidavu. Maršrutus bagātinās ar kino saistītas pieturvietas

un performances – Sietiņiezī muzikālus sveicienus
būs sarūpējis Kocēnu kultūras nama pūtēju kvintets, būs arī ugunskurs,
savukārt Vaidavas ezera
pludmalē muzicēs grupa
“Kasetes” un darbosies
kafejnīca “Valmiermuižas
vasarnīca”. Kocēnos atraktīvā fotostūrītī varēs iemūžināt savu dalību pasākumā, kā arī būs citi pārsteigumi.
Visas trīs festivāla dienas Valmieras apkārtnē
dalībnieku ērtībām un priekam vietējie uzņēmēji gādās paratlaidēm un īpašiem piedāvājumiem maltītēm, nakšņošanai
un citiem noderīgiem pakalpojumiem. Kocēnu novadā
dalībniekiem būs iespēja nakšņot Kocēnu sporta nama
hostelī, kas piedāvās arī slēdzamu un drošu velo novietni.
Iepriekš pārdošanā visām trim festivāla dienām biļete
1 personai – 10 EUR, draugu biļete 4 personām – 33 EUR,
ģimenes biļete 2 pieaugušajiem un 1 bērnam no 7 līdz 18
gadu vecumam – 25 EUR, ģimenes biļete 2 pieaugušajiem
un 2 vai vairāk bērniem – 30 EUR.
Pasākumu rīko aktīvā tūrisma centrs “Eži” ciešā sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, Kocēnu novada
pašvaldību, Burtnieku novada pašvaldību un “Valmiermuižas alus” darītavu.
Vairāk informācijas par festivālu – www.kinopedalis.lv.
Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte

Sieviešu 1. līgas florbola komandai
“Rubene-1” zelta medaļas
16. aprīlī Kocēnu sporta namā tika
aizvadītas Latvijas čempionāta florbolā
sieviešu 1. līgas finālspēles.
Cīņā par bronzas medaļām tikās Rīgas
FK “NND/RJTC” un Cēsu “Lekrings”,
kurā ar vienu vārtu pārsvaru (5:4) uzvaru
izcīnīja FK “NND/RJTC”.
Spraiga cīņa izvērtās zelta medaļu
pretendenšu – “Rubenes-1” un FK “Sala”
– spēlē. Pirmajā periodā mājnieces,
“Rubene-1”, atradās vadībā ar divu vārtu
pārsvaru (4:2), savukārt atlikušajos divos
periodos cīņa norisinājās punkts punktā,
līdz spēles 56. minūtē un 34. sekundē
izšķirošos uzvaras vārtus (9:8) “Rubenes-1”
labā no Danutes Tinkuses piespēles guva
Sieviešu komanda “Rubene-1”
Juta Muravska, atnesot rubenietēm sen
kopā ar treneri Jāni Daini (foto: Lino.lv)
kārotās zelta medaļas.
Komandā “Rubene-1” par labāko spēlētāju fināla cīņā tika atzīta Laura Gaugere, kura guva četrus vārtus, tikpat
daudz rezultativitātes punktu Rebekai Laurei – vieni vārti un trīs rezultatīvas piespēles.
Kā iepriekš vēstīts, šosezon Kocēnu novads un “Kocēnu sporta klubs” var lepoties ar trim Latvijas čempiontituliem – 26. martā zelta medaļas izcīnīja vīriešu 1. līgas komanda “Rubene-1”, 9. aprīlī par deviņkārtējām Latvijas
čempionēm kļuva sieviešu augstākās līgas (Elvi līgas) komanda “Rubene”, savukārt 16. aprīlī – sieviešu 1. līgas
komanda “Rubene-1”.
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte

Sveiks aizvadītajā gadā dzimušos
Kocēnu novada mazuļus
11. maijā plkst. 18.00 Kocēnu kultūras namā Starptautiskās ģimenes dienas ietvaros jau trešo
reizi norisināsies pasākums ”Kocēnu novada mazulītis”.
Svētku sarīkojumā tiks sveikti 2015. gadā dzimušie novadnieki – Kocēnu novadā deklarētie
mazuļi un viņu vecāki. Pēc svētku uzrunām izskanēs muzikāli sveicieni, uzstāsies konkursa
“Kocēnu novada Cālis – 2016’’ dalībnieki, kā arī Valmieras Kultūras centra baleta studijas dalībnieki, būs arī kopīgas rotaļas, fotografēšanās un cienasts.
2015. gadā Kocēnu novads kļuvis bagātāks ar 70 jaundzimušajiem – 42 meitenēm un 28 zēniem.
Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte
Kocēnu novada domes informatīvais izdevums “KOCĒNU NOVADA VĒSTIS”.
Bezmaksas izdevums, tiek izdots divas reizes mēnesī. Tirāža – 2600 eksemplāru.
Izdevējs: Kocēnu novada dome (Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220).
Iespiests: SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa”. Izdots: 2016. gada 2. maijā.
Nākamais informatīvā izdevuma numurs iznāks 17. maijā.

