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Kocēnu novadā īstenos
desmit iedzīvotāju iniciatīvu projektus
Arī šogad Kocēnu novada dome izsludināja neformālo
iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu. Pašvaldība saņēma
12 pieteikumus, kurus saskaņā ar konkursa nolikumu izvērtēja vērtēšanas komisija. Finansējums šogad tika piešķirts 10
projektiem.
Konkursa ietvaros tiks īstenotas šādas projektu idejas:
1. Dikļu iniciatīvas grupa –
“Aktivitātes bērniem un pusaudžiem”
Piemājas saimniecības “Bērzkalni” aktivitāšu vadītāja
Endija Pazāne piedāvās iespēju Jura Neikena Dikļu pamatskolas bērniem un pusaudžiem apmeklēt savu saimniecību,
kur varēs rast emocionālu kontaktu, saskarsmi un iepazīt
dažādus dzīvniekus – zirgus, teļus, trušus, pīles, vistas, kā
arī iegūt pamatprasmes to aprūpē un apgūt pamatiemaņas
jāšanas sportā. Lai īstenotu šo projektu, tiks iegādātas jāšanas
aizsargķiveres un jāšanas aizsargvestes.
2. Mēs savam novadam –
“Jāņa Staņislava Rozes atgriešanās (2. solis)”
Projekta mērķi ir apkopot ar Jāni Staņislavu Rozi saistītās
garīgās un kultūrvēsturiskās vērtības, popularizēt interesentiem Jāņa Staņislava Rozes mākslas mantojumu, sakārtot
apkārtējo vidi ievērojamā novadnieka dzimšanas vietas
apkārtnē. Kā galvenās aktivitātes minēta brīvdabas gleznu
galerijas izveide, stāstu pierakstu par “Caurumkrogu’’
apkopošana, informatīvs seminārs un Jāņa Staņislava Rozes zāles atklāšana Kocēnu novada Vaidavas pagasta
novadpētniecības pastāvīgajā ekspozīcijā, kā arī teritorijas
labiekārtošanas talkas organizēšana.
3. Neformālā jauniešu sporta grupa “Starts” –
“Zilākalna sporta telpu labiekārtošana un
inventāra iegāde”
Projekta mērķis ir, labiekārtojot Zilākalna sporta nodarbību telpas un pilnveidojot to piedāvātās iespējas, iesaistīt
līdzdarbībā jauniešus, uzlabot dzīves vidi vietējiem iedzīvotājiem, sniedzot lielākas iespējas aktīva dzīves veida uzturēšanā. Galvenie projekta pasākumi būs trenažieru iegāde
un uzstādīšana, hanteļu iegāde, trenažieru remonts, sporta
nodarbību telpu labiekārtošana. Brīvprātīgā darba veikšanā
iesaistīties vietējie jaunieši.
4. Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Alejas ielas iedzīvotāji” –
“Veļas žāvētavas atjaunošana Kocēnu ciemā”
Projekta mērķis ir uzlabot Alejas ielas 13B, 13A, 15, 17
un 21 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtējo vidi, atjaunojot veļas žāvētavu. Āra veļas žāvētava ir nozīmīgs objekts
apkārtējo māju iedzīvotājiem visa gada garumā, jo īpaši to
dzīvokļu iedzīvotājiem, kuriem nav pieejams balkons. Gan
laikapstākļu ietekmē, gan biežās izmantošanas dēļ veļas
žāvētava pilnībā nepilda savu funkciju. Projekta īstenošanā
iesaistīsies daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuri kā brīvprātīgie iesaistīsies veļas žāvētavas atjaunošanas darbu veikšanā.
5. Dauguļu iniciatīvas grupa – “Dauguļu sports”
Šis projekta mērķis ir ļaut vēl vairāk interesentiem
iesaistīties kultūras un sporta aktivitātēs. Tas pavērs iespējas
Dauguļu ģimenēm atpūsties un sportot vienkopus visiem
kopā. Tiks veicināta piedalīšanās sporta, fiziskajās un brīvprātīgajās aktivitātēs. Stiprināta sadarbība starp iedzīvotājiem
un jauniešiem, iestādēm un organizācijām, kas aktīvi darbojas sportā un fizisko aktivitāšu jomā. Projekta ietvaros tiks
iegādāts tenisa galda komplekts un divi novusa galdi. Katru
nedēļas nogali plānotas nodarbības, kā arī tiks organizētas
sacensības.
6. Biedrība “Vecāki Rubenes skolai” –
“Saules laiks Rubenē”
Galvenais objekts tiek plānots dalības saules pulkstenis,
tā tuvumā pusmēness soli, kas ieskaus Kocēnu novada
apdzīvoto vietu, Latvijas un pasaules pilsētu attālumus. Tas
viss tiek savienots ar taciņu, kura noņems “bradātāju” vēlmi
staigāt pa zālāju neparedzētās vietās. Ņemot vērā situāciju,
kad šis stadiona gals tiek bieži lietus laikā pārpludināts –

plānoti 4 zemes, akmens (gabioni)
vaļņi, kas ļaus aizturēt strauju ūdens
aizplūšanu uz stadiona. Vienlaicīgi
šie vaļņi iekļausies kopējā kompozīcijā (plānojumā). Kā piederību
pastiprinošu objektu tiek plānots
ieveidot Kocēnu novada ģerboņa un
Rubenes pamatskolas logo.
7. Iedzīvotāju interešu grupa “Bērzainieši” –
“Daviņu II dobumakmens atdzimšana”
Projekta ideja radās pēc šī gada marta notikumiem, kad
Latviju pāršalca vēsts par to, ka Bērzaines pagastā atrasts par
pazudušu uzskatītais kultūrvēsturisks piemineklis – Daviņu
II dobumakmens. Akmens tika uzskatīts par pazudušu jau 33
gadus. Akmens atrodas apmēram 400 m no tūrisma objekta
Daviņu Lielais akmens, kura apkārtni ar Kocēnu novada
domes finansiālu atbalstu iedzīvotāju interešu grupa
“Bērzainieši’’ sakārtoja 2015. gadā. Šobrīd nolemts izcelt
Daviņu II dobumakmeni no akmeņu kaudzes un novietot to
blakus Daviņu Lielam akmenim, tā izveidojot vienotu senā
kulta vietu.
8. Biedrība “Vaidavas izglītības biedrība” –
“Aktīvā Vaidavas izglītības biedrība 2016”
Ar šo projektu Vaidavas izglītība vēlas turpināt jau kopš
2009. gada iedibinātās tradicionālās aktivitātes un sākt vēl
nebijušas lietas Vaidavā, balstoties uz biedrības dibināšanā
izvirzītajiem mērķiem. Kopumā paredzēti 23 dažādi pasākumi 15 tēmu aktivitātēs.
9. Pirmsskolas vecuma bērnu vecāku neformālā grupa –
“Esi kustīgs un vesels!”
Ar projekta īstenošanu turpināsies iesāktā pirmsskolas
izglītības iestādes “Cielaviņa’’ rotaļu un sporta laukuma
papildināšana ar līdzsvara elementiem. Projekta galveno
pasākumu ietvaros tiks iegādātas un uzstādītas šūpoles –
balansieri, ka arī izveidota līdzsvara taka.
10. Biedrība “UGA Records” –
“Video stabilizatora iegāde jauna pakalpojuma
nodrošināšana”
Biedrība “UGA RECORDS”, kas Kocēnu novadā darbojas kā multimedijs, atspoguļojot Kocēnu novada spilgtākos
notikumus, projekta ietvaros plāno iegādāties stabilizatoru,
lai kvalitatīvi filmētu un pēc tam apstrādātu un sagatavotu dažādus materiālus par Kocēnu novadu – novada video
vizītkarti, dažādu aktuālo notikumu un pasākumu apskatus,
kas tiks publicēti Kocēnu novada domes interneta mājaslapā
www.kocenunovads.lv, veidojot novada tēlu un nodrošinot
publicitāti.
Iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursu Kocēnu
novada dome rīko jau ceturto gadu un šim mērķim 2016.
gada budžetā pašvaldība paredzēja finansējumu 7000 eiro
apmērā. Viena projekta pieteikuma īstenošanai no pašvaldības
pieprasītā finansējuma maksimālais apjoms ir 700 eiro.
Šopavasar apvienības “Sabiedrība ar dvēseli” organizētā
konkursa finālā Rubenes iniciatīvas grupas 2015. gadā
īstenotais projekts “Veļas žāvētavas rekonstrukcija – atpūtas
vietas izveide Rubenes ciemā” Vidzemes reģiona grupā
ieguva godpilno 2. vietu, savukārt biedrības “Rubenes Anši”
projekts “Vides labiekārtošanas projekts – ģimenei, atpūtai”
saņēma atzinību. Gadu iepriekš “Sabiedrība ar dvēseli”
konkursa finālā par labāko iedzīvotāju iniciatīvas projektu
Vidzemē tika atzīts Zilākalna iedzīvotāju neformālās grupas
“Man un manam draugam” 2014. gadā īstenotais projekts
“Mans rotaļīgais draugs”, kura ietvaros Zilākalna ciemā
izveidots suņu pastaigu un adžiliti treniņu laukums.
Attīstības nodaļas vadītāja
Eva Eglīte

Jauka bija Jāņu diena
Par visām dieniņām:
Līgo saule, līgo bite,
Līgo visa radībiņa!
Vēlu katram piedzīvot Saulgriežu spēku,
kas vairo izturību, kas vairo dzīvesprieku.
Spēku, kas katrā no mums stiprina apziņu, ka
cilvēks un daba ir nesaraujamām saitēm saistīti,
un daba jātur augstā godā – kā to mūsu senči
ir darījuši gadu simtiem un tūkstošiem.
Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Olmanis

Īsziņas
35. skrējiens “Apkārt Vaidavas ezeram”
Turpinās reģistrācija dalībai 35. jubilejas skrējienā
“Apkārt Vaidavas ezeram”, kas 10. jūlijā notiks
Kocēnu novada Vaidavā. Reģistrācija dalībai
sacensībās norisinās biedrības “Sporta klubs
SPORTLAT” mājaslapā internetā www.sportlat.lv,
aizpildot pieteikuma formu. Iepriekšējā pieteikšanās
noslēgsies 7. jūlijā. Pēc 7. jūlija dalībai sacensībās
varēs pieteikties tikai to norises dienā, 10. jūlijā,
samaksājot pilnu dalības maksu. Kocēnu novada
iedzīvotājiem un sportistiem iepriekšējās pieteikšanās laikā tiks piemērota samazināta dalības
maksa. Sportistiem, kuri piedalījušies kādā no
pirmajiem pieciem skrējieniem “Apkārt Vaidavas
ezeram”, tiek piedāvāta iespēja piedalīties 35.
skrējienā bezmaksas un saņemt īpašo dalībnieka
numuru. Lai saņemtu bezmaksas dalību un īpašo
numuru, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās līdz
2016. gada 28. jūnijam, zvanot pa tālr. 27885551
vai rakstot uz e-pasta adresi janis.dainis@kocenu
novads.lv (Kocēnu novada domes sporta darba
organizators Jānis Dainis). Šogad, atzīmējot skrējiena jubileju, katrs dalībnieks, kurš finišēs 11,7 km
distancē, saņems piemiņas medaļu. Kā ierasts,
rūpējoties par sacensību dalībnieku labsajūtu, tiks
nodrošināti vairāki dzeramā ūdens padeves punkti.
Skrējienu “Apkārt Vaidavas ezeram” organizē
Kocēnu novada dome sadarbībā ar biedrību “Sporta
klubs SPORTLAT”. Sacensību nolikums publicēts
www.kocenunovads.lv un www.sportlat.lv.

Skolēni vēlas strādāt vasaras brīvlaikā
Plašu atsaucību guvis Kocēnu novada domes jau
sesto gadu organizētais skolēnu nodarbinātības
projekts, kura ietvaros pašvaldība aicina skolēnus
pieteikties apmaksātam darbam vasaras brīvlaikā.
1. kārtā, kurā pieteikties darbam vasaras brīvlaikā
varēja skolēni vecumā no 13 līdz 16 gadiem, kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Kocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuri iegūst pamatizglītību
kādā no Kocēnu novada izglītības iestādēm, tika
saņemti 80 pieteikumi. 21. jūnijā noslēdzās 2. kārta,
kurā tika gaidīti pieteikumi no skolēniem, kuru
deklarētā dzīvesvieta atrodas Kocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet mācās kādā
citā pašvaldībā, kā arī no skolēniem, kuru deklarētā
dzīvesvieta atrodas citā pašvaldībā, bet mācās
Kocēnu novada vispārizglītojošā izglītības iestādē.
No pašvaldības budžeta projekta īstenošanai atvēlēti
11 100 eiro.

Izglītojošs seminārs
30. jūnijā plkst. 10.00 Z/S “Silkalni”, Vaidavas
pagastā notiks seminārs “Ievācamie ārstniecības
augi mežā un to izmantošana”. Programma: meža
ne koksnes resursi Latvijā, populārāko ārstniecības
augu raksturojums, augu ievākšana, ievākto augu
atpazīšana un izmantošanas iespējas, augi pirtī,
augi ikdienas uzturā. Lektori: Andris Vīrs, Zeltīte
Kaviere. Kontaktinformācija: Andris Vīrs (mob.
tālr.: 26108426).
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Nepateiktie
pateicības vārdi
mūsu pasta Mudītei...
Tik skaudra un neticama mani sasniedza ziņa par
Tavu aiziešanu. Nebijām ne kaimiņienes, ne draudzenes,
bet ir tik neizsakāmi skumji apzināties, ka nekad vairs
Vaidavas pasta telpā neredzēšu Tavu gaišo un sirsnīgo
smaidu, nedzirdēšu Tavu optimistisko, skanīgo balsi. Tā
jau saka – mēs skumstam par tiem, kuri mūsu emocionālo
krātuvi ir piepildījuši ar kaut ko labu. Laikam jau manā
ikdienas dzīvē tomēr biji īpašs pagasta cilvēks, jo ir
kāda dīvaina tukšuma sajūta. Un tad neviļus iedomājos
– cik reti gan mēs ikdienas steigā un savu nebeidzamo
problēmu gūzmā novērtējam otra smaidu, laipnu acu
skatienu, uzmundrinošu sveicienu, mierinošus vārdus,
atsaucīgu un nevienaldzīgu sirdi? Vai daudz gan mūsu
dzīvē ir tādu iestāžu, kur mēs labprāt atgriežamies
cilvēciskā faktora dēļ? Pārāk maz un pārāk reti mēs
spējam novērtēt godprātīgos, vienkāršos, nepretenciozos
un pacietīgos sava darba darītājus, kuri nav raduši gozēties slavas saulē, kuri negaida ordeņus un goda rakstus,
kuri iet pa dzīvi nesūkstoties un klusi, smaidot un cilvēkus
mīlot, dara savu darbu. Sastopoties ar šādiem cilvēkiem,
pārņem īpaša pateicības sajūta, it kā kāds tevi būtu
netīši aplaimojis.
Tavos vārdos un darbos, Mudīt, allaž bija rūpes par
bērniem, mazbērniem, mammu, līdzcilvēkiem. Arvien
tu kādam centies palīdzēt, ar kādu padalīties. Atcerēdamās par citiem, bieži varbūt aizmirsi pati par sevi. Droši
vien daudzi Tev nepaspēja pateikt paldies...
Domāju, ka to cilvēku vārdā, kuri Tevi pazina, varu
Tev pateikties par labestību, sirds siltumu, cilvēkmīlestību, atsaucību un saulaino smaidu. Kaut vairāk katram
no mums ikdienā būtu lemts sastapties ar šādiem
cilvēkiem. Ar to pašu ikvienam dzīve būtu gaišāka,
vieglāka un piepildītāka. Un tad arī pasaule ap mums
kļūtu labāka.
Teiksim viens otram labus vārdus, kamēr vēl nav par
vēlu.
Inguna Zagorska Vaidavā

Rubenes ciema
svētkus gaidot
Tuvojas jūlija beigas un kārtējie Rubenes ciema
svētki. Tie šogad sāksies trešdien, 27. jūlijā, ar Rubenes
ciema teātra izrādi Rubenes skolā, svētku turpinājumā
piektdien, 29. jūlijā, Rubenes baznīcā tiks atklāta ziedu
izstāde un notiks nakts koncerts, savukārt sestdien, 30.
jūlijā, jau tradicionālais skrējiens “Apkārt Lielajam
Ansim”, orientēšanās sacensības Rubenes ciemā, sportiskās aktivitātes dažādām gaumēm, izstāde un filma par
notikumiem pagājušajā gadā Rubenē un, protams, balle
ar bufeti.
Aicinām atsaukties un aktīvi piedalīties rotaļlietu
izstādes “No pagātnes līdz nākotnei” veidošanā. Būs
mašīnu parāde, leļļu skate, dzīvnieku fermas (gan mīksto,
pūkaino, gan dažādu citu materiālu), elektroniskās rotaļlietas, ieroči. Rotaļlietas izstādei var nodot Rubenes
ciema kasē. Uz tām tiks uzlīmētas uzlīmes ar īpašnieka
vārdu. Sīkāka informācija sekos.
Rubenes ciema pārvaldniece
Līga Šmaukstele

Pārdod automašīnu
VAZ 2121

Kocēnu novada dome pārdod par brīvu cenu
pašvaldības kustamo mantu – automašīnu VAZ 2121,
izgatavošanas gads 2005., reģistrācijas Nr. FS 4206,
šasijas Nr. XTA21214051794702, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr. AF 0155378.
Automašīnas VAZ 2121 nosacītā pārdošanas cena ir
950,00 EUR.
Pieteikums par automašīnas pirkšanu iesniedzams
Kocēnu novada domē, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu
pagastā, Kocēnu novadā, Dokumentu pārvaldības un
informācijas nodaļā 1. stāvā līdz 29. jūnijam plkst.
17.00.
Plašāka informācija pieejama, zvanot pa tālr. 25771128
(Raitis Sīmanis).
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Kocēnu novada domes sēdēs
pieņemtie lēmumi
Ārkārtas sēde 1. jūnijā
• Nolēma iesniegt Vidzemes lauku partnerības “No Salacas
līdz Rūjai” izsludinātajā LEADER projektu konkursā
septiņus Kocēnu novada pašvaldības sagatavotos projekta
pieteikumus – “Zilākalna svētvietas teritorijas labiekārtošana”, “Vienots sirdī, vienots vidē, vienots Kocēnu novadā”,
“Rubenes trenažieru zāles modernizācija”, “Kokmuižas
kompleksa teritorijas labiekārtošana”, “Daudzfunkcionālu
sporta pakalpojumu nodrošināšana jaunizveidojamā Kocēnu
sporta skolā”, “Kapsētu digitalizācija”, “Bērzaines ciema
daudzfunkcionāla sporta laukuma izveide” – par kopējo
summu 160 777,43 EUR.
• Nolēma piešķirt finansējumu Kocēnu novada sportistu
dalībai Latvijas IV Olimpiādē – tērpu iegādes, transporta un
ēdināšanas izdevumu segšanai – 10 900,00 EUR apmērā.
15. jūnijā
• Nolēma piešķirt finansējumu biedrības “Radošuma meka”
organizētā kultūras pasākuma “1. Starptautiskais keramikas
simpozijs MĀLĒDIENS” īstenošanai līdz 1000,00 EUR,
nodrošinot Vaidavas internātpamatskolas telpas simpozija
dalībnieku un organizatoru vajadzībām simpozija norises
laikā, transporta pakalpojumus, izstāžu telpu Vaidavas
kultūras un amatniecības centrā simpozija dalībnieku
darbu izstādei, kā arī informatīvo atbalstu. Nolēma slēgt
sadarbības līgumu ar biedrību “Radošuma meka” par
Sabiedrības Integrācijas Fonda, Latvijas valsts budžeta
finansētās programmas “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem”
projekta īstenošanu.
• Nolēma rīkot zemes nomas tiesību izsoli Kocēnu novada
pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam “Liepu iela 1”, Kocēnu pagastā,
Kocēnu novadā, 0,1165 ha platībā, kadastra nr. 9664 008
0557, kadastrālā vērtība – 4029,00 EUR, nosakot zemes
nomas tiesību izsoles sākumcenu gadā – 1,5 % no zemes
gabala kadastrālās vērtības, t.i. 60,44 EUR, un izsoles minimālo soli – 0,2 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
• Nolēma piešķirt finansējumu 150,00 EUR apmērā Jaunburtnieku pamatskolai ķīmisko atkritumu likvidēšanai.

• Nolēma pagarināt nekustamā īpašuma telpu nomas
līgumu ar Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Burtnieku draudzi par nekustamā īpašuma daļas – Saieta nama
zāles Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā – nomu.
• Apstiprināja nekustamā īpašuma – būves “Pļavaskošas”,
Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsoles
rezultātus, iznomājot augstākminēto īpašumu fiziskai personai par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu
65,00 EUR un pievienotās vērtības nodoklis gadā.
• Nolēma pārdot par brīvu cenu Kocēnu novada domes
kustamo mantu – automašīnu VAZ 2121, izgatavošanas
gads 2005., reģistrācijas Nr. FS 4206, šasijas Nr. XTA
21214051794702, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības
Nr. AF 0155378. Apstiprinātā automašīnas VAZ 2121
nosacītā pārdošanas cena ir 950,00 EUR, t.sk. pievienotās
vērtības nodoklis.
• Nolēma palielināt SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA” pamatkapitālu par 21 060,00 EUR, izdarot naudas ieguldījumu pamatkapitālā no Kocēnu novada
domes pamatbudžeta un pretī saņemot attiecīgu kapitāla
daļu skaitu.
• Nolēma piešķirt Bērzaines pagasta iedzīvotājam Kristapam
Staņam finansiālu atbalstu 250,00 EUR apmērā par
Latvijas junioru U-20 regbija izlases trenēšanu dalībai
Eiropas čempionātā regbijā, kas norisinājās Brno, Čehijā.
• Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu 700,00 EUR starptautisko sporta spēļu “Mēs varam”’ dalībniekiem.
• Nolēma piešķirt papildfinansējumu 400,00 EUR apmērā
Kocēnu pamatskolas interešu izglītības pulciņu darbībai
2016. gada jūnijā.
• Nolēma piešķirt papildfinansējumu 80,00 EUR apmērā
Bērzaines tautas nama jauniešu deju kolektīvam “Akcents”
tērpu – seģeņu iegādei.
• Nolēma saskaņot biedrības “Sporta klubs Sportlat”
organizēto triatlona sacensību “Sportlat Vaidavas triatlons
2016” rīkošanu 2016. gada 16. jūlijā Kocēnu novada
Vaidavas pagasta Vaidavā, pludmalē pie Vaidavas ezera.
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Upīte

Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību veicināšanai, arī tūrismam
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 11.
jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu iesniegumu
pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”.
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā,
kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes,
lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu
ienākumu līmeni lauku reģionos.
LAD direktores vietnieks Ğirts Krūmiņš atzīst: “Šis
ir ilgi gaidīts atbalsta pasākums, jo tā ir iespēja maziem
lauku uzņēmējiem attīstīt uzņēmējdarbību lauku teritorijās,
kā arī pilnveidot tūrisma pakalpojumus. Jau iepriekšējā
plānošanas periodā interese par šo pasākumu bija ļoti liela
– tika attīstīta dažādu pakalpojumu sniegšana laukos, arī
kokapstrāde, metālapstrāde un citas nozares. Tā ir iespēja
ne tikai radīt darba vietas laukos, bet saglabāt arī esošās.
Aicinu lauku uzņēmējus būt aktīviem un izmantot šo
iespēju.”
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:

• “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un
“Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību
dažādošana” 5 000 000 EUR apmērā, sadalot to pēc
reģionalizācijas principa;
• aktivitātei “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 5 000 000 EUR
apmērā, arī to sadalot pēc reģionalizācijas principa.
Projekta iesnieguma veidlapas un plašāka informācija
par pieejamo finansējumu katrām reģionam pēc reģionalizācijas principa, kā arī nosacījumiem atbalsta saņemšanai,
ir pieejama LAD mājaslapā internetā www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko
dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs.
Projektu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku
attīstības programmas (LAP) pasākuma “Lauku saimniecību
un uzņēmējdarbības attīstības” apakšaktivitātē.
Lauku atbalsta dienests

Kocēnu novada senioru ekskursija
Kocēnu novada senioru ekskursijas šogad tiek organizētas šādos datumos:
• 27. jūlijs – ekskursijā dodas Bērzaines un Vaidavas pagastu seniori;
• 28. jūlijs – ekskursijā dodas Dikļu un Zilākalna pagastu seniori;
• 29. jūlijs – ekskursijā dodas Kocēnu pagasta seniori.
Ekskursijas maršruts: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Salaspils botāniskais dārzs. Pusdienas būs pasūtītas
“Lido atpūtas centrā”, Krasta ielā, Rīgā. Mājupceļa maršruts plānots caur Saulkrastiem, lai seniori varētu izbaudīt
relaksāciju pie jūras un kopīgi sarūpētās uzkodas.
Aicinām seniorus pieteikties ekskursijai pagastu pārvaldēs pie kasieriem līdz 15. jūlijam, samaksājot dalības maksu –
5,00 EUR no personas.
Informācija par izbraukšanas laikiem būs pēc 15. jūlija. Ja nepieciešama papildus informācija, zvanīt pa tālr.
27891673 (Solvita Rumba).
Kocēnu novada domes Sociālā dienesta vadītāja
Solvita Rumba
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2016.gada jūnijs

Kocēnu novadu Latvijas IV
Olimpiādē pārstāvēs 77 sportisti
Latvijas IV Olimpiādē, kas Valmierā norisināsies no 1.
līdz 3. jūlijam, Kocēnu novadu 10 sporta veidos pārstāvēs
77 sportisti. Kopumā Olimpiādē piedalīsies 94 pašvaldību
komandas un aptuveni 4000 dalībnieku.
Kocēnu novada sportisti sacentīsies 8 olimpiskajos
sporta veidos – airēšanas slalomā, vieglatlētikā, triatlonā,
golfā, riteņbraukšanā, regbijā, jātnieku sportā un šaušanā,
kā arī divos olimpiādē iekļautajos neolimpiskajos sporta
veidos – orientēšanās sportā un ﬂorbolā.
Ikviens interesents aicināts klātienē vērot Latvijas IV Olimpiādes sacensības un
atbalstīt Kocēnu novada sportistus. Kocēnu novada sportistu sacensību norises grafiks:
Sporta veids
Airēšanas
slaloms
Florbols
Vieglatlētika:
10 000 m
100 m
Diska mešana
Lodes grūšana

Norises vieta
Airēšanas bāze “Krāces”,
Valmiera
Cēsu sporta komplekss,
Cēsis
Jāņa Daliņa stadions,
Valmiera

Triatlons

Peldēšana – Dzirnavu
ezeriņš, riteņbraukšana
un skriešana – Valmieras
pilsētas ielas
Golfs
Golfa laukums “Avoti”,
Valmieras pagasts,
Burtnieku novads
Jātnieku sports Sporta centrs “Kleisti”,
(konkūrs)
Rīga
Orientēšanās sports:
Jauktās stafetes Dīvaliņu pļavas,
Valmiera
Sprints
Valmiera

Norises laiks Sportisti
2. – 3. jūlijs Emīls Putniņš,
Jānis Ramanis
30. jūnijs –
Sieviešu ﬂorbola komanda,
3. jūlijs
vīriešu ﬂorbola komanda
2. jūlijs
1. – 2. jūlijs
2. – 3. jūlijs
1. – 2. jūlijs
3. jūlijs

1. – 3. jūlijs

Ainārs Počs,
Modris Zvirbulis

2. jūlijs

Guna Vasiļjeva

2. jūlijs

Atis Heinols, Māris
Heinols, Rolands
Melbārdis, Ģirts Pakalns,
Matīss Rūdolfs Vimba,
Inese Bērziņa,
Anete Geduševa

3. jūlijs

Riteņbraukšana:
MTB
Cēsu Olimpiskais centrs, 1. jūlijā
Priekuļi, Priekuļu novads
Šoseja
Valmiera
2. jūlijā
Šaušana
(stenda
šaušana)
Regbijs

Rencēnu šautuve,
Rencēni, Burtnieku
novads
Rūjienas sporta skolas
laukums, Rūjiena

Uģis Karasevs
Valts Grasbergs
Jānis Markevics
Jānis Markevics,
Mārtiņš Orskis
Uģis Karasevs,
Rovena Ločmele

2. – 3. jūlijs
2. – 3. jūlijs

Atis Heinols, Artūrs
Bērziņš, Jānis Kaibe,
Andrejs Ziema, Ieva Lāce,
Dace Āboliņa (MTB),
Gints Rudzītis (šoseja)
Uldis Kārkliņš,
Jānis Opmanis,
Pēteris Vīrs

Pasākumu kalendārs
Datums

Bērzaines pagastā
Jūnijā

Bērzaines tautas namā
Jāņa Anmaņa gleznu izstāde.

Jūnijā

Bērzaines pagasta pārvaldes ēkas vestibilā
Jaunburtnieku pamatskolas skolēnu zīmējumu izstāde.

23. jūnijā
plkst. 20.00

Bērzaines ciema centrā – estrādē
Līgo vakars – Bērzaines amatierteātra pirmizrāde Andreja Upīša komēdijai “Atraitnes vīrs” (režisors Andris Liepiņš), svētku ugunskurs,
siers, alus un lustīgas dejas kopā ar grupu “Pajūgi”.

Dikļu pagastā
13. – 27.
jūnijs

Dikļu pagasta bibliotēkā
Grāmatu izstāde “Es sapni par Dzimteni pagalvī likšu”, kas veltīta
Komunistiskā genocīda upuru piemiņai.

22. jūnijā
plkst. 19.00

Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos
Ielīgošanas pasākums – Dikļu pūtēju orķestris, folkloras kopa
“Endzelīte”, sieviešu koris “Lira”, deju grupa “Maģija”, amatierteātris,
Ozolmuižas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ozoli”, Dikļu pagasta
Jāņu un Līgu sumināšana, Līgo svētku cienasts un balle.

2. jūlijā
plkst. 16.00

Dikļu pils dārzā
3. Dikļu pils Mūzikas festivāls – DAGAMBA, The Coco’nuts, Alise
Joste, grupa Zāle, Jolanta Gulbe Paškeviča ar džeza koncertprogrammu
“FLY LOVE” un festivāla īpašā viese, jaunās paaudzes blūza dīva Šanna
Vaterstauna (Shanna Waterstown) (ASV) un Latvian Blues Band. Biļetes
cena: 20 EUR. Biļetes pieejamas Dikļu pilī un Biļešu paradīzes kasēs.

Kocēnu pagastā
Jūnijā

Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā
Jāņa Anmaņa gleznu izstāde un Kocēnu pamatskolas audzēkņu gleznu
izstāde. Grāmatu izstāde “Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra
bibliotēkās”.

22. jūnijā
plkst. 21.00

Pļavā pie vēsturiskās Kokmuižas alus darītavas pagraba
Saulgriežu vakarēšana – fokloras kopa “Endzelīte” vienos mūs lustīgās
rotaļās, dejās un dziesmās. Iedegsim Jāņu ugunskuru, būs siers un alus
līgotājiem. Muzikāli izklaidēs Kocēnu kultūras nama pūtēju kvintets.

10. jūlijā

Rubenē
“Indriķa diena Rubenē – 2016”:
• plkst. 11.00 – 12.45 dievkalpojums Rubenes baznīcā ar senās
mūzikas vokālās grupas “Ars Antiqua Riga” dalību;
• plkst. 13.00 – 13.45 dziedātājas Martas Ritovas koncerts Rubenes
baznīcas dārzā;
• plkst. 13.45 – 14.15 ekspozīcijas “Livonijas Indriķis” atklāšana
Baltajā mājā;
• plkst. 14.15 – 16.45 zinātniskā konference Rubenes baznīcā, lektori
H. Tumans, A.Priede, J. Kalnačs, A. Eglītis;
• plkst. 17.00 – 18.00 “Mielasts pie Indriķa” Rubenes baznīcas dārzā.

Vīriešu regbija komanda

Latvijas IV olimpiādes programmā ir iekļauti 26 olimpiskie sporta veidi un divi neolimpiskie sporta veidi – orientēšanās sports un ﬂorbols. Latvijas IV olimpiādei ir izvēlēts
sauklis “Iedvesmo Latviju! Piedalies, uzvari!”, kas radīts ar mērķi vienot sportistus
kopējiem sporta svētkiem, veicināt patriotismu, pārsteigt ar sportisko sniegumu, iedvesmot
un motivēt citam citu, kā arī mudināt Latviju, tās iedzīvotājus justies lepniem par saviem
sportistiem un viņu sasniegumiem. Vieglatlētiem Latvijas IV olimpiāde būs pēdējais
atlases posms XXXI Vasaras olimpiskajām spēlēm Riodežaneiro, kas norisināsies no 5.
līdz 21. augustam.
Kocēnu novada sportistu dalību Latvijas IV Olimpiādē atbalsta Kocēnu novada
pašvaldība, kas šim mērķim piešķīrusi finansējumu vairāk nekā 10 000 EUR apmērā.
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte

Pasākums

Vaidavas pagastā
25. jūnijā
plkst. 10.00

Nākotnes ielā 1, Vaidavā
Līgo dienas novusa turnīrs “Jānītim bij’ siera ripa”. Vairāk informācijas:
http://vaidavasnovusaklubs.webs.com/.

10. jūlijā

Nākotnes ielā 1, Vaidavā
35. skrējiens “Apkārt Vaidavas ezeram” – plkst. 9.40 starts bērnu
skrējienam (700 m vai 1400 m), plkst. 10.30 starts 11,7 km skrējienam.
Reģistrācija www.sportlat.lv.

Zilākalna pagastā
22. jūnijā
plkst. 18.00

Zilākalna estrādē
Līgo svētku ieskandināšanas pasākums.

Kokles balss skaņuraksti
Nu jau ceturto gadu Kocēnu novada Zilākalna pagasta
parkā zem lielā ozola un Bērzaines pagasta tautas namā
varēsim baudīt jauku vasaras vakara koncertu.
Ir bijusi iespēja dzirdēt dāmu saksofonu kvarteta
“ne{x}t move” koncertu, klātienē iepazīties ar čellu
kvarteta “Melo-M” sniegumu un pasaules klases maestro
vijolnieku Raimondu Ozolu un mūziķi Raimondu Macatu.
Šos koncertus finansēja Valsts Kultūrkapitāla fonds un
Kocēnu novada dome, atbalstot biedrības “Attīstība. Virzība.
Izaugsme” projektus.
Šovasar mēs varēsim iepazīties ar kokles brīnišķīgajām
skaņām koncertapvienības “Ave Sol” koklētāju ansambļa
“Cantate” sniegumā. Šis projekts tapa ar mērķi nodrošināt
lauku iedzīvotājiem iespēju baudīt profesionālu mākslinieku
koncertu, uzlabojot vietējo un tuvākās apkārtnes iedzīvotāju
dzīvesvidi, iepazīstināt interesentus ar kokli kā mūzikas
instrumentu, parādot tās dažādā skanējuma iespējas, ne
tikai tradicionālā uztverē – kokle kā tautas mūzikas izpildes instruments, tādējādi bagātinot klausītāju izpratni par
mūzikas dažādību un skaistumu.

Koklētāju ansamblis “Cantata” dibināts 2010. gadā.
Tajā ir apvienojušās Rīgas P. Jurjāna mūzikas skolas
absolventes un audzēknes, kuras mācību laikā ir kļuvušas
par dažādu Latvijas un starptautisku konkursu un festivālu
laureātēm gan kā solistes, gan kā ansambļa dalībnieces.
Nosaukums “Cantata” (tulkojumā ‘apburts’) lieliski raksturo visas ansambļa dalībnieces – tajā muzicē ar kokli,
mūziku un jaunības degsmi apburtas jaunietes, kuras vieno
vēlme mūzikas brīnumu radīt un izdzīvot kopā. Kolektīvs
savā neilgajā pastāvēšanas laikā ir piedalījies vairākos
festivālos, piemēram, “Gaismas ceļā”, “Kokļu dienas
Jūrmalā”, “Baltā nakts”, un koncertos, uzstājoties gan
apvienotā koklētāju ansambļa sastāvā, gan sniedzot solo
priekšnesumus, kā arī publikai piedāvājis vairākus solo
koncertus (koncertprogrammas “Gaišā mūzika”, “Deja
mūzikā”, “Ziemassvētku mirdzumā”). 2012. gadā ansamblis
pārstāvēja Rīgas pilsētu Hanzas dienās un Pilsētas svētkos
Pleskavā (Krievija), savukārt 2013. gada augustā, sniedzot
solo koncertu, kolektīvs pārstāvēja Latviju Pori tautas
mūzikas festivālā Somijā. Latvijas koklētāju ansambļu skatēs

meitenes atkārtoti ir ieguvušas I pakāpes diplomus (2011.
un 2012. gadā), 2013. gadā XXV Vispārējo latviešu dziesmu
un XV deju svētku kokļu ansambļu konkursā ieguvis 1. vietu
un 3. Starptautiskajā P. Stepuļa kameransambļu konkursā
Lietuvā ir ieguvis 1. vietu. “Cantata” repertuāru veido gan
latviešu tautas mūzikas apdares, gan dažādu laikmetu un
stilu mūzikas pārlikumi koklētāju ansamblim.”
Uz tikšanos 15. jūlijā Zilākalna parkā plkst. 18.00 un
Bērzaines tautas namā plkst. 20.30 (lūgums sekot informācijai, laiki var mainīties!). Ieeja – bez maksas. Projektu
atbalsta Kocēnu novada dome un Valmieras novada fonds.

Zilākalna kultūras nama vadītāja
Inese Stepane

2016.gada maijs
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Mīlestības enerģijas
spēks Jaunburtnieku
pamatskolā

Jaunburtnieku pamatskola
Jau vairākus gadus Izglītības un zinātnes ministrija
lauza galvu, ko darīt ar mazām lauku skolām? Pastāv
dažādi viedokļi. Viens no uzskatiem, ka ekonomiski neesam tik bagāta valsts, lai varētu atļauties uzturēt skolas ar
mazu bērnu skaitu. Par laimi pastāv arī pretējs viedoklis,
kas saredz lauku skolu attīstības potenciālu un ierauga to
vērtību, ko maz ticams, ka varēs sniegt skolas ar lielu bērnu
skaitu. Skolās bērniem visvairāk pietrūkst mīlestības, bet
klasēs ar lielu bērnu skaitu nav iespējams katram bērnam
pievērst uzmanību tādā apmērā kā tas būtu nepieciešams.
Arvien vairāk vecāki saprot, ka bērnam skolā rodas
mācīšanās traucējumi nevis tāpēc, ka viņš nespēj uztvert
vielu, bet tāpēc, ka viņš klasē un skolā jūtas slikti, un viņa
domas ir nomāktas ar personiskajām problēmām. Nav
noslēpums, ka skolās ir “izstumtie bērni”, kā arī bērni ar
milzīgām uzvedības problēmām vai vienaldzību mācīties.
Grūti klājas bērniem, kuri dzīvo sociāli smagos apstākļos,
jo nespēj konkurēt ar apģērbu un citām bērnu/jauniešu
iemīļotām lietām, kā arī kaunas par savām ģimenēm.
Jaunburtnieku pamatskola ir apzinājusi šo problēmu un
izstrādājusi attīstības stratēģiju, lai skolā bērni neatkarīgi
no sociālā stāvokļa, justos kā mīlošā ģimenē, sasniedzot
labus izglītības rezultātus. Lai to īstenotu, Jaunburtnieku
pamatskola attīsta uz Mīlestību un Tikumību balstītu bērnu
apmācību, audzināšanu un skolas vidi, koncentrējoties uz
mācību un audzināšanas metodikas pilnveidošanu.
Gaidāmās pārmaiņas Jaunburtnieku pamatskolā:
• Lai bērni ar interesi piedalītos apmācības procesā, ir
uzsākts darbs pie esošās mācību metodikas pārskatīšanas, pilnveidošanas un jaunu pieeju apgūšanas.
• Lai risinātu bērnu uzvedības problēmas, jau sākot ar šā
gada septembri tiks ieviesta tikumiskās audzināšanas
programma, kas palīdzēs garīgi augt ne tikai skolēniem,
bet arī to vecākiem un skolotājiem.
• Liela uzmanība tiks pievērsta mūžizglītības attīstībai
skolotājiem, bērnu vecākiem un apkārtējiem iedzīvotājiem.
• Skola koncentrēsies uz bērnu praktisku sagatavošanu
dzīvei – sniedzot mājsaimniecības un naturālās saimniecības iemaņas, kā arī veicinās bērnus un to vecākus
praktiski darboties un izmēģināt savus spēkus.
• Skolas iekšējā vide tiek veidota kā ģimene, kur cits
citu atbalsta, cits par citu rūpējas un sniedz palīdzību
mācību priekšmetu apguvē.
Jaunburtnieku pamatskolas kolektīvs Tic, ka ar
Mīlestību un Cerību ir iespējams atvērt ikvienu sirdi. Būsim
priecīgi sadarboties ar ikvienu, kas tic un vēlas palīdzēt
attīstīt šo jauno skolas Mīlestības attīstības koncepciju.
Jaunburtnieku pamatskolas kolektīvs
Foto: Vitauts Staņa

Mūžībā aizgājuši

Kocēnu pagastā:
Jānis Grāvelsiņš (25.02.1934. – 07.06.2016.)
Skaidrīte Ģērmane (07.08.1944. – 11.06.2016.)
Vaidavas pagastā:
Juris Vazdiķis (21.02.1938. – 10.06.2016.)
Mudīte Krūmiņa (13.09.1963. – 12.06.2016.)

Kocēnu novada dome izsaka
līdzjūtību piederīgajiem
* reģistrēti Kocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā
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Bērzaines likteņdzirnas / 4. daļa /
Vasaras saulgriežu laikā līdz zemei nonāk visvairāk
saules gaismas. Šī enerģija dabā veicina dzīvības vairošanos
un augšanu, tāpēc ļoti daudzās pirmatnējās kultūrās šīs
dienas tiek svinētas. Tā ir arī viena no vissenākajām
Eiropas tautu tradīcijām, kas iezīmē laika cikliskumu un
kalpo par atskaites punktu kalendāram. Pēc savas nozīmes
tie bija vissvarīgākie gada svētki. Visu nakti jākur ugunskurs, lai nodrošinātu gaismas pāreju no viena saules
gada otrā. Arī romiešu mitoloģijā dievs Jānus (Ianus,
izrunā [′ja:.nus]) atbild par galu un sākumu. Jaunais cikls
(gads) bija jāsagaida tīram – pēc pusnakts bija jāmazgājas
rasā, ezerā vai upē. Tāpat arī lēkšana pāri ugunskuram
nodrošina attīrīšanos. Visi ciemiņi bija kārtīgi jāpacienā.
Līdz ar kristietības parādīšanos visi agrākie svētki tika
aizstāti un piedēvēti kādam nozīmīgam kristiešu notikumam. Tā šos svētkus kristīgā baznīca mēģināja aizstāt ar
(Johannes Baptista) dienas svinēšanu.
Vietu, kur tagad Bērzaines pagastā atrodas Zilūžu
krejotava, senos laikos notikusi zīlēšana pēc zvaigznēm.
Tas ir zīlētāju jeb Zilūžu kalns, kas tagad daļēji nolīdzināts.
Ar zilumu gan šim kalnam nav nekāda sakara. Turpat
atrodas Bērzaines lielākā ūdenskrātuve – Zilūžu ezers,
kura platība ir 112 ha. Ezers izskatās krietni mazāks, jo tā
krasti ir spēcīgi pārpurvojušies. Cilvēku piekļuve ezeram
ir stipri apgrūtināta. To droši var izdarīt no “Zilūžu” mājas
puses, bet tas ir privātīpašums. Apkārt šai zīlēšanas vietai
sabūvēja vecsaimniecības ar dīvainiem nosaukumiem –
“Tumsis”, “Ērgots”, “Kreilis”, “Ņaubods”. Tā visa ir teritorija, ko dzimtbūšanas laikos sauca par Zvaigžņu ciemu
jeb miestu. Arī laiku senlatvieši noteica pēc zvaigznēm,
un Jaunburtnieku pagasta barons savu muižu nosauca
Zvaigžņu vārdā. Tāpat ar mistiku un burvestībām mūsu
pagastā ir saistītas citas senas vietas.
Bērzaines pagastā noglabātas arī seno laiku bagātības.
Pods ar naudu zviedru laikā aprakts pie “Ņaubodu” mājām,
kur pat podu kantes ilgi bija no pazemes redzamas, bet
priedītēs pie “Lievīkuļiem” velns naudu žāvējis. Tāpat
daudz mantu no Livonijas karu laikiem zviedri apslēpuši
izraktā pagrabā netālu no “Purmaļiem” – pie lielā ozola
trīsstūrī. Vēl “Upītes” māju (māja vairs neeksistē) ganībās
zem neliela cinīša nepilnus 200 m no Ežupītes vecā tilta
ir apraksts milzīgs pods ar naudu. Bagātības meklētājiem
jārēķinās ar to, ka pļavā būs jācīnās ar velnu, kam kazas
galva un rumpis kā milzīgai čūskai, jo netālu no “Lejasbimberu” mājām virzienā uz Vilkmuižas pļavām atrodas čūsku purviņš – neliels slīksnājs, kas kādreiz bijis arī
vecsaimniecības linu mārks, bet vecu ļaužu nostāstos, kā
milzīgu čūsku baru un čūsku karaļa pulcēšanās vieta, kur
čūskas vientuļos gājējus apēdušas, kamēr kāds drosminieks
čūskas izmuļķojis, un tās no pagasta pazudušas. Toties
pie “Mežmaliešu” mājām bijusī baronu rija bija vienīgā
Jaunburtnieku spoku māja. Rijā ilgāku laiku spokojās
kāda jaunava, kura nelaimīgas mīlestības dēļ bija pakārusies lielajā ozolā pie šīs mājas. Šis teiku ozols starp
“Mežmaliešu” un “Zemzaru” mājām aug joprojām.
Vecie bērzainieši zina tādu tautā sauktu mežu “Ģerpurīts”
jeb Geru purviņš, kas atrodas labajā pusē pirms “Ogres”
mājas ceļa, braucot no Bērzaines ciema centra uz Tožām.
Tā ir reliģiska vieta, kas savu nosaukumu ieguvusi no
senlatvieša gudrības un kara dieva Odina kulta laikiem,
kas pie mums aizgūts kā skandināvu dievība, kur Geri
bija vilki – Odina pavadoņi, kas mežā slēpušies kopā ar
kalponēm (raganām) jeb Odina valkīrām, kuras nevis naktī
kā raganas, bet pēcpusdienā, gaidīdamas savu došanos pie

Daviņu Lielais akmens
Odina, lidinājušās apkārt ļaudis baidīdamas. Senais Odina
kults piederēja pie saules pielūdzēju kultiem, ko īpaši
pielūdza zemkopju tautas. Tāpat arī no mūsu vietvārdiem
redzams, ka vakarā norietošai saulītei ezerā un purvā tikusi
ierādīta naktsmājas vieta, jo saules nakšņošanas vieta
senlatviešiem bija un palika neizdibināma mīkla. Saules
pamošanās no rīta mūsu pusē tiek saistīta ar Saules ezera
un Saules purva vārdu. Nepilnus 3 ha lielais ezers atrodas
Saules purvā netālu no “Birznieku” mājām, tātad austrumu
pusē no pagasta muižas. Tur pat netālu otrā pusē ceļam pie
“Ērgotu” mājām izvietojies ar teikām apvīts dziļš purva
akacis – Velnezers, kurā esot nogrimusi senlatviešu baronu
pils ar kāzu viesiem, jo barona dēls laulājies ar savu māsu.
Tāpat mūsu pagastā atrodas mājas “Saulieši”. Šādu vietvārdu izplatību Latvijā un arī mūsu pagastā varam izskaidrot ar dievietes Saules izcilo stāvokli senajā pirmskristīgā
periodā senlatviešu vidū.
Netālu no otras lielākās apdzīvotās vietas Bērzaines
pagastā – Vākšēniem – pie “Daviņu” mājām atrodas Valsts
nozīmes arheoloģijas piemineklis – Daviņu Lielais akmens
ar 32 dažāda lieluma iedobumiem, kur pirms Kristus notika mirušo un auglības kulta rituāli. Šis senlatviešu kulta
akmens bija vieta, kur tā dobumos ievietoti ziedojumi.
Tas ir 1925. gadā atklātais pirmais šāda veida dobumakmens Latvijā. Tagad Latvijā atrasti vairāki desmiti šāda
veida dobumakmeņu. Tur pat akmens krāvumā netālu
no “Straumes” (Vākšēnu) krejotavas šogad pēc ilgākas
neziņas atrasts otrs Daviņu dobumakmens, kas ir mazāks.
Pirmo reizi šis akmens tika reģistrēts 1983. gadā. Pēc
tam šī kultūrvēsturiskā liecība pazuda, jo ar buldozeru,
veicot meliorācijas darbus, tika aizstumts pie citiem
laukakmeņiem.
Mūsu pagasta dižupe ir 42 km garā Briedes upe, kas
sākas Stalbes pagasta Vaičakās un ietek Burtnieku ezerā.
Upe nosaukumu ieguvusi no tā, ka apkārtnes iedzīvotāji
tās seklumā briedinājuši koka traukus (briedināt – briedēt).
Aivars Kangars
sadarbībā ar Bērzaines pagasta bibliotēku

Jaundzimušie
Kocēnu pagastā:
Dāvids Seržāns (17.05.2016.)
Vaidavas pagastā:
Ēriks Stepiņš (13.06.2016.)
Kocēnu novada dome sirsnīgi sveic
mazuļus un viņu vecākus!
* reģistrēti Kocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā

Par komunālo un citu maksājumu
kavējuma naudas dzēšanu

Kocēnu novada dome aicina iedzīvotājus un juridiskās personas, kam uzkrājies komunālo un citu maksājumu
parāds, izņemot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, laikā līdz 2016. gada 30. septembrim nomaksāt minēto maksājumu
pamatparāda summu.
Ja no 2016. gada 1. maija līdz 2016. gada 30. septembrim pilnā apmērā tiks nomaksāta īres, komunālo pakalpojumu,
nomas maksas, pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējuma vai komunālo pakalpojumu pamatparāda summa, pašvaldība
gan fiziskām, gan juridiskām personām nepiemēros kavējuma naudas (līgumsodi, kavējuma nauda, soda nauda, likumiskie
procenti) aprēķināšanu un dzēsīs iepriekš aprēķināto un nesamaksāto kavējuma naudu.
Papildus informācija: Debitoru uzskaites grāmatvede Daiga Adamsone (tālr. 27891653).
Kocēnu novada dome aicina būt atsaucīgiem un izmantot šo iespēju!
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 20. jūnijā.
Nākamais informatīvā izdevuma numurs iznāks 4. jūlijā.

