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Gaida kārtīgu ziemu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. gadam apakšpasākumā īstenots projekts «Bērzaines ciema daudzfunkcionāla
sporta laukuma izveide».
Pirms tam vietā, kurai cieši ledus laukumu devusi iespēja tikt
blakus tagad redzams 20 reiz pie lietotām humānās palīdzības
40 metru liels asfaltēts laukums, slidām ļoti labā stāvoklī. Pavisam
bijis tikai volejbola laukums, ko iegūti 40 slidu pāri, tostarp daiļziemas laikā mēģināts pārveidot slidošanas slidas meitenēm, arī
par slidotavu.
hokeja nūjas un sporta tērpi. Sli«Sākumā, kad laukumam trū- das pat iespējams samainīt pret
ka kārtīga seguma, bija proble- lielākām. Pirmajā gadā, kad slimātiski uzliet ledu. Bet, kad to dotava veidota uz zālāja, laukums
uzlējām, saradās tik daudz bērnu bijis nedaudz mazāks. Ņemot
un jauniešu, arī gados vecāku vērā prasības, izmēri palielināti.
cilvēku, ieskaitot mani uz slidām! «Ap jauno laukumu ierīkots apVisiem slidošana tā iepatikās, ka gaismojums. Divas lampas tur
nolēmām uzrakstīt
jau bija, tagad paprojektu, lai placi
pildus ierīkotas vēl
BĒRZAINĒ
noasfaltētu, izveidivas. Nu laukums
dojot daudzfunkir tādā stadijā, ka
cionālu sporta spēļu laukumu, atliek tikai to pilnveidot. Piemēto izmantojot arī tenisam, flor- ram, visam laukumam nepietika
bolam, skrituļslidošanai, ielu bas- bortu (tos ieguvām no Zilākalna
ketbolam, slidošanai un hokejam. pagasta, jo tur laukums stāvēja
Nu tas ir noticis, tagad gaidām neizmantots), tos papildināsim
salu — cerams, ka būs kārtīga nākamgad. Borti ir ar stieņiem
ziema un varēsim uzliet ledu. un viegli izceļami. Iepriekš lauTad visi, kas vēlēsies baudīt ziemas kuma laistīšanai izmantojām
priekus, to arī varēs darīt,» saka ugunsdzēsēju mašīnu, tagad saBērzaines pagasta pārvaldes va- gatavots ūdens pievads. Vasarā
dītājs ATIS KEZIKS.
arī mērīsim un uzvilksim svītras.
Tādu kā grūdienu idejai par Pašlaik no laukuma noņemts šo-

SPORTA LAUKUMS JAU GAIDA. Tā izbūves kopējās izmaksas
ir 35333 eiro, no kuriem 27 tūkstošus eiro finansē Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Par paveikto «Liesmai»
stāstīja Bērzaines pagasta pārvaldes vadītājs Atis Keziks un
kultūras un sporta organizatore Regīna Šalte. Jāņa Līgata foto
brīd vienīgais basketbola grozs,
bet nākamvasar tajā būs jau divi
grozi, tā ka laukumā varēs spēlēt
arī basketbolu. Vēl virs bortiem
paredzēts ierīkot tīklu tenisa bumbiņu un hokeja ripu uzķeršanai.
Vasarā joprojām pieejams būs
arī blakus esošais volejbola laukums.»
Par to, ka šāds sporta laukums
ir nepieciešams, varēts pārlieci-

nāties jau pirmajās dienās, tikko
asfalts bijis uzliets. Ātri vien tajā
saradušies ļoti daudz bērnu ar
skrituļslidām, mazajiem skrejriteņiem, skrituļdēļiem. Visiem bijis
liels prieks par ieguvumu. «Tā ir
iespēja pagastam piesaistīt bērnus
— varbūt kāds apdomājas, ka
nevajag nekur citur braukt, un
paliek tepat,» spriež pārvaldes
vadītājs.

TOP GĀJĒJU CELIŅŠ. Šī vieta pie Kocēnu sporta nama bija gājējiem nedroša un tagad tiks sakārtota, izveidojot gan
gājēju celiņu, gan divas jaunas pārejas. Jāņa Līgata foto

Šogad jau daudz padarīts
Kocēnu novadā šogad veikti vairāki infrastruktūras uzlabošanas darbi, daudzi no tiem izglītības iestādēs.
Piemēram, Rubenes pirmsskolas izglītības iestādē izveidota jauna grupiņa ēkas
daļā, kas kādus 25 gadus stāvēja bez remonta, tagad grupiņu apmeklē vairāk
nekā 17 mazākie bērni. Remonts noticis
Kocēnu, Rubenes pamatskolā un Dikļu
bērnudārzā. Novada pašvaldības izpilddirektors MĀRIS PERMAŅICKIS norādīja,
ka visi šie darbi īstenoti no budžeta lī-

dzekļiem, papildu finansējumu piešķirot
dažiem neieplānotiem darbiem.
«Vaidavas pludmalē un Zilākalnā ierīkoti
jauni rotaļu laukumi, Rubenes bērnudārzā
un Dikļos elementi papildināti jau esošajos
rotaļu laukumos. Pagājušajā gadā Zilākalnā
pašvaldību atbalstīja kūdras ražotājs SIA
«Klāsmann-Deilmann», kas iztīrīja koplietošanas ceļa grāvjus un samainīja caurtekas,

šogad 1,7 kilometru garumā pašvaldība
atjaunoja šī ceļa asfalta segumu. 130 metri
asfalta atjaunoti Rubenē, Rūķu ielā, kā arī
grants uzvesta uz pašvaldības grantsceļiem.
Joprojām turpinās Lauku atbalsta dienesta
virzīto grants ceļu projektu saskaņošana,
jo projektētāji bija ieplānojuši daudzu koku
nozāģēšanu. Kopā ar iedzīvotājiem vēlreiz
izskatījām projektu, lai pēc iespējas vairāk
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Kultūras un sporta organizatore REGĪNA ŠALTE: «Negribas
skriet notikumiem pa priekšu.
Uzskatu, ka visam jāveidojas pamazām, bet labā līmenī un jaudīgi. Diemžēl ziemas ne vienmēr
ir ziemas sportam labvēlīgas. Gadījies, ka uzlejam ledu, divas dienas tas noturas, tad pazūd. Tomēr
pie domas par daudzfunkcionālu
sporta laukumu spītīgi turējāmies,
jo redzējām, ka vēlme darboties
jauniešiem ir, un, lai arī viena
otra ziema neizdodas, labās ziemas nekur nepaliks. Ja kaut vai
10 — 20 dienas būs sals un iespēja slidot, arī tas būs ieguvums.
Šī ziema būs pārbaudījums bērnu
un vecāku aktivitātei. Tiešām gribas redzēt, lai uz laukuma būtu
arī pieaugušie, jo tas radīts ne
tikai bērniem un jauniešiem, bet
ikvienam iedzīvotājam. Katrā ziņā
piedāvājums nu ir. Ļoti daudz
laika ārpus tiešā darba pienākumiem sporta laukuma ierīkošanai
veltījis mūsu saimnieciskās daļas
vadītājs un pats pārvaldnieks.»
Blakus jaunajam laukumam
atrodas mājiņa inventāra glabāšanai, norīkots arī laukuma pieskatītājs.
Vērojot bērzainiešu aktivitātes,
par iespēju tikt pie šāda laukuma
interesējušies kaimiņpagasti. Arī
skeptiķi pamazām apklust.
Rezultāts ir sasniegts. Par veiksmīgi uzrakstītu projektu liels
paldies pienākoties novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītājas vietniecei Kristīnei Līdakai
un projektu speciālistei Inesei
Bērziņai.

koku tiktu pasargāti. Nākamgad ceram
katrā pagastā vienu grants ceļu uzlabot
— pavisam ceļa segumu paredzēts atjaunot
10 kilometru garumā, sakārtojot arī grāvjus
un caurtekas ūdens novadīšanai. Projekts
paredzēts lauksaimniecības un uzņēmējdarbības atbalstam.
Sadarbībā ar «VaidavEžiem» un «Valmiermuižas alu» ar katru gadu attīstās
Vaidavas ezera pludmale. Bērzainē beidzot
nojaukts Vākšēnu mājas grausts, bet pašvaldības daudzdzīvokļu mājai «Ābeles»
nomainīts jumta segums.
Dikļos pie jaunas ugunsdzēsības mašīnas
tikuši brīvprātīgie ugunsdzēsēji, un pašlaik
top projekts tās novietnei. Pamazām ar
ugunsdzēsības ekipējumu būs nodrošināts
viss novads, vēl ir doma par brīvprātīgo
ugunsdzēsības komandas izveidi Rubenei
un Vaidavai. Zilākalnā atjaunoti enerģētiskie
apļi un pie kultūras nama tiek bruģēts
laukums, bet Kocēnu ciemā nobruģēta
Ozolu iela un, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu,
Zemeņu ielā izbūvēts apgaismojums,» apjomīgo paveiktā sarakstu daļēji atklāj Permaņickis.
Taču viens no lielākajiem ieguvumiem
ir, īstenojot A3 šosejas projektu, beidzot
izveidotais veloceliņš, kas Kocēnus savieno
ar Valmieru.
Ir palikuši daži darbi, kas vēl šogad jāpadara. Ar katru gadu darbu kļūst arvien
vairāk, jo, sakārtojot vienu vietu, kļūst redzams, ko vēl vajadzētu uzlabot. Pašvaldībā
jau sagatavotas tāmes, un pavasarī sāksies
jauni darbi. «Ne vienmēr vajag papildu līdzekļus, lai ko paveiktu, reizēm vairāk nepieciešams gribasspēks. Mūsu iedzīvotāji
katru gadu piespēlē jaunas idejas, un pašvaldība, saprotot to vajadzību, cenšas tās
īstenot,» atzīst izpilddirektors.
Lappusi sagatavojusi
Valentīna Brūniņa
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Viens
nav darītājs
Arvien vairāk tālumnieku, kuru
brauciena galamērķis ir Valmiera,
pa ceļam iegriezuši savu auto
Kocēnu centrā, ir pārsteigti: kas
to būtu zinājis, ka te ir tik pārdomāti un gaumīgi izplānota un
sakopta vide, kas uzmundrina
kā atbraucējus, tā vietējos cilvēkus! Nenoliedzami, iecerētos plānus nevarētu īstenot, ja nebūtu
pašvaldības uzmundrinājuma un
atbalsta, protams, arī ciema iedzīvotāju ieinteresētības. Bet tā
ir visā novadā, kaut vai tikai kultūras namos ieejot. Gan Vaidavā
un Dikļos, gan Bērzainē un Zilākalnā šo centru labiekārtošanai
vai rekonstrukcijai pašvaldība līdzekļus nav žēlojusi.
Pagasta bibliotēkas vadītāja
AIVA ZIRNE piekrīt: bibliotēka
pie mums jau sen nav tikai grāmatu krātuve un to izsniegšanas
vieta, bet no tās atvēršanas pirmās dienas ir domāts un strādāts,
lai apmeklētājs, te ienākot, baudītu arī vidi ap viņu. Tāpēc ir
vaidavietes Initas Jurgenbergas
apgleznotā siena ar īpašu stūrīti
bilžu vecuma bērneļiem un racionālajā, lietišķajā datortelpā ik
pa laikam tiek piedāvātas gleznu,
vietējo fotomākslinieku izstādes.
Aiva stāsta, ka jau izveidojusies
radošu cilvēku kopa, kas iedegas
realizēt pat dullas idejas: «Viens
patiešām nav darītājs! Un kā
mums tas izdodas, nav pat izskaidrojams. Tā vismaz ir jau
desmit gadus, un zinu, ka turpināsies, jo mēs nedalām — tas
kultūras nama, tas bibliotēkas
vai pagasta pasākums. Piemēram, šī gada Leģendu nakts bija
skolotājas Elgas Olmanes pasākums, bet aizvien domājam kopīgi, un Elgas idejas lieliski noder
arī citos sarīkojumos. Citreiz pieslēdzamies Vaidavas pasākumam,
Inita Jurgenberga — mums. Stingri nenorobežojamies. Mūsu domās un iecerēs ir novada pašvaldības kultūras koordinatore
Vineta Vintere. Piemēram, ļoti
laba sadarbība izveidojusies ar
Ivaru Jēkabsonu un Lindu Līci
no sporta nama. Esam ne tikai
labi kaimiņi, bet ir izdevušies arī
jauki projekti, piemēram, florbola
desmit gadiem veltītā izstāde,
kas guva pašvaldības atbalstu
iedzīvotāju iniciatīvas konkursā.
Tas notiek it kā ļoti vienkārši —
sanākam, sēžam, domājam, pasmejamies, un — aiziet, darām!
Un atkal ir jauna fotogrāfiju izstāde par mūsu florbola zelta
meitenēm ar informāciju par
konkrētām spēlēm, par katru
sezonu, kas cilvēkus, jo sevišķi
komandu līdzjutējus, ļoti interesē.
Bija projekti par novadnieku Jāni
Staņislavu Rozi, ir sakopta viņa
dzimtā vieta Caurumkrogs,
skaidrs, ka jāiet tālāk un jānoor-

Jauni
materiāli un
laba pieredze
turpmākai
ikdienai

AIVA ZIRNE: ir ideja, un — darām kopā!
ganizē vēl kāds pasākums. Šogad
vēl neiesniedzām atbilstošu projektu, bet ar laiku būs, jo domas
jau virmo.»
Aiva, protams, vienmēr patur
prātā savu vistiešāko auditoriju
— lasītājus: «Bērnu žūrijas projekts ir atkal, šogad tajā iesaistījušies vēl vairāk bērnu. Bērni
lasa! Šogad viņiem pievienojušies
arī septiņi vecāki. Iepriekšējos
gados vecāki kaut kā bija stipri
atturīgāki. Iespējams, daļēji iedvesmoja klases biedru un draugu stāsti par pagājušā gada projekta noslēguma ekskursiju uz
Raiņa Tadenavu, ko varējām noorganizēt ar pašvaldības atbalstu.
Tadenavas braucienā piedalījās
arī lasītāji no Bērzaines, Dikļu,
Rubenes bibliotēkām. Bijām pilns
autobuss, bet nu jūtu, ka ekskursijā brauks tikai kocēnieši,
jo projektā ir iesaistījušies ap
četrdesmit bērnu. Šo ekskursiju
tradīciju gribu turpināt. Noteikti
— ekskursija būs, esmu to budžetā ieplānojusi. Jo novada atbalsts ir, kā saka, tikai strādājiet!
Tāpat kā vides uzlabojumi bibliotēkā. Katru gadu sagādājam
ko jaunu, šogad, piemēram, ir
jauna izstāžu sistēma. Pirms daudziem gadiem Vaidavas kolēģis
Raivis Kiršs ar vienkāršiem līdzekļiem un savām rokām radīja
iespēju izstādīt gleznas, fotogrāfijas, tagad uzlabojumu veica
meistars. Veidojot izstādi sporta
namā, sadarbojāmies ar mākslinieku dizaineru no Rīgas Tālivaldi
Langenfeldu, un padomā ir jauna
sadarbība, tikai jāuzraksta projekts.»
Īpašs projekts ir ekskluzīvā
Velvju zāle, kurā iesākumā bija
florbolistu izcīnītie kausi, kas ar
laiku iegūs citu atrašanās vietu.
«Jau septiņus gadus tā ir lieliska
romantiska vide, bibliotēkas turpinājums, kurā rīkojam grāmatu
atvēršanas svētkus, notiek dažādas tikšanās, nesen pie mums
bija dakteris Anatolijs Danilāns,
pašlaik cilvēki nāk un priecājas
par jūrmalnieka Vitālija Jermolajeva viņa autortehnikā radītajām
mirdzošajām gleznām. Te aicinām

IELŪGUMS. Vēl līdz 1. decembrim Kocēnu Velvju zālē apskatāma Vitālija Jermolajeva oriģināltehnikā radīto mirdzošo
gleznu izstāde «Putni», kas, gaismai mainoties, runā citu
stāstu. Bet kultūras namā — čaklo rokdarbnieču austie
tautas tērpi. Jāņa Līgata foto
vietējos cilvēkus — 2. decembrī
svinēsim Zilākalna iedzīvotājas
Annas Builes trešās grāmatas atvēršanas svētkus. Nākamā gada
februārī, martā esmu iecerējusi
sapulcināt novada mākslinieces.
Sporta nama jubilejā jauks pārsteigums bija skolas dārznieces
Māras Kalāces glezna pasteļtehnikā, ko dāvinājām, Bērzaines
tautas nama vadītāja Regīna
Šalte aktīvi glezno, Initas Jurgenbergas mākslinieciskās izpausmes mūspusē un arī tālāk
jau ir labi zināmas.»
Nezinātājam liekas, ka Aiva ir
visīstākā kocēniete, tomēr, izrādās, nē: «Bieži sarunās saku: pie
mums, Kocēnos, lai gan dzīvoju
Burtnieku novadā. Bet ļoti ilgi
strādāju Kocēnos, te paiet liela
daļa manas dzīves, jo arī brīvdienās iznāk būt te. Kocēnos ir
cilvēki, kas pievelk,» viņa to pasaka tik pārliecinoši, ka skaidrs:
izkāpšana no bibliotekāres tik
ierastajām kurpēm viņai jau kļuvusi par nepieciešamību, ieradumu, kas kņudina, iedvesmo,
rada gandarījumu, «Kā citādi,
ja blakus ir tādi cilvēki kā Vineta,
Elga, vizuālās mākslas skolotāja
Dace Brizauska, jaunais Toms

Treimanis. Un — Ineta Amoliņa!
Viņas vēsturnieces zināšanas un
pasniegšanas veids vien ir ko
vērts! Laba sadarbība ir ar skolas
3. klasi un skolotāju Rūtu Zommeri. Bērni nāk, lasa, rīkosim izlasīto grāmatu prezentāciju, kurā
katrs stāstīs par viņam interesantāko grāmatu, kas uzlabos
viņa komunikāciju, uzstāšanās
prasmi. Tagad, veļu laikā, esam
izdomājušas īpašas sarunas, bet
tādās — gaišās, priecīgās noskaņās,» Aiva neslēpj prieku, ka
skaistās vides dēļ pēc stundām
bibliotēkā labprāt sarodas bērni,
izmanto datorus, Wi-Fi internetu
vai tāpat pačalo. «Gaumīgas,
gaišas telpas pievelk, jā, bet, ja
neko nedarīšu, lai te būtu interesanti, attīstības nebūs. Taču ir
prieks, ka katru gadu lasītāju
skaits pieaug, protams, mūsu
cilvēki izmanto arī Valmieras bibliotēku, un ir arī otrādi, jo Valmierā uz populārākajiem izdevumiem jāgaida lielākā rindā.»
Tāpat kā nesenajā Lāčplēša
dienā, arī 18. novembrī viņi visi
būs kopā — atmiņu un gandarījuma svecīšu gaismā par savu
zemi un dzimto vietu skaistajā
Kokmuižas pils parterā.

Jura Neikena Dikļu pamatskola šajā mācību
gadā iesaistījusies Ziemeļvalstu programmas Nordplus Junior projektā (koordinatore skolotāja Evija
Kokorite), kura partneri
ir arī Lietuvas un Igaunijas
pirmsskolas izglītības iestādes.
Pirmā tikšanās bijusi Šauļos. «Esmu ļoti apmierināta!»
vērtē skolas direktores vietniece Zilākalna filiālē, vecākās
grupas «Ezīši» skolotāja IVETA DERKAČA:
«Ļoti interesanta bija iepazīšanās ar igauņu kolēģu
pieredzi. Viņiem katrā grupiņā ir planšete, bērni mācās
astronomiju, iepazīst zvaigznājus, VEB lapā vēro ceļus,
ir arī roboti... Kamēr mēs
stāvam uz vietas, tur dzīve
iet uz priekšu. Lietuviešu bērnudārzā skolotājas daudz izmanto pašgatavotās rotaļlietas, spēles, ko radošajos
vakaros gatavo kopā ar vecākiem, un otrā dienā ir pārsteigums bērniem. Mums Zilākalnā arī ir radošie vakari
ar vecākiem, kuros gatavojām rotājumus grupiņām uz
svētkiem. Tie bijuši rotājumi
eglītēm, arī mācījām filcēt.
Tagad mēneša beigās gatavosim dekorējumus Ziemassvētkiem.
Prieks par vienas mammas
ziedoto cepeškrāsni, vakar
jaunākā grupiņa jau cepa
smilšu mīklas cepumiņus, bet
17. novembrī ciemos nāks
mamma, kura cep tortes, un
kopā ar mazajiem dekorēs
kēksiņus. Vienmēr uz Ziemassvētkiem kopā ar bērniem cepam piparkūkas un
cienājam Zilākalna pansionāta iemītniekus. Jau sarunāts, ka 15. decembrī iesim
ciemos.»
I. Derkača ir gandarīta, ka
projekta ietvaros ir apgūtas
citu tautu rotaļas, un ļoti
tiek gaidīts sūtījums ar lietuviešu un igauņu rakstnieku
darbiņiem. «Pretī sūtīsim
mūsu Vika jau nofilmēto dzejoli «Ziemassvētku ceļš», kuru
dzejnieks pats iztulkoja angliski. Iecerē ir sagatavot novadā ceļojošu izstādi gan ar
projekta partneru bērnu, gan
mūsējo darbiņiem.»

Lappusi sagatavojusi
Maija Mežaka

