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Kocēnu novada Kocēnu pagastā 

APSTIPRINĀTI ar Kocēnu novada 
domes 2013. gada 16. janvāra sē-
des lēmumu, protokols Nr. 1 (11.§)

Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas

NOLIKUMS

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Kocēnu novada domes (turpmāk - dome) Attīstības nodaļa ir ar domes lēmumu izveidota 
domes  administrācijas  struktūrvienība,  kas  darbojas  atbilstoši  domes  nolikumam  un 
nodaļas nolikumam.

1.2. Domes Attīstības nodaļas adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.

1.3. Domes Attīstības nodaļu reorganizē vai likvidē ar domes lēmumu.

1.4. Grozījumus Attīstības nodaļas nolikumā ierosina domes priekšsēdētājs, izpilddirektors vai 
nodaļas vadītājs.

1.5. Attīstības nodaļa savā darbībā ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas likumus, Latvijas 
Republikas Ministru kabineta izdotos normatīvos tiesību aktus,  Kocēnu novada domes 
lēmumus, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumus, kas attiecas uz Attīstības 
nodaļas darbību. 

1.6. Attīstības nodaļu finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2. Attīstības nodaļas mērķi un darbības virzieni:

2.1. Kocēnu novada līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana atbilstoši attīstības 
plāniem un ilgtermiņa attīstības prioritātēm.

2.2. Uzņēmējdarbības  attīstības  koordinēšana  un  uzņēmēju  sadarbības  sekmēšana  ar 
pašvaldību.

2.3. Domes sabiedrisko attiecību veidošana.

2.4. Kocēnu novada jaunatnes lietu koordinēšana.

2.5. Vienotu un efektīvu  informācijas tehnoloģiju  un telekomunikāciju  sistēmu ieviešana un 
darbības nodrošināšana domes iestāžu un struktūrvienību darbības nodrošināšanai.



2.6. Kadastrālo  darbību  nodrošināšana,  nekustamo  īpašumu  mērniecības,  vērtēšanas  un 
formēšanas darbību pārraudzība. 

2.7. Domes iepirkumu procedūru procesa koordinēšana.

2.8. Sadarbības veidošana ar citām domes struktūrvienībām un iestādēm.

3. Struktūra

3.1. Attīstības nodaļas struktūra:

3.2. Attīstības nodaļas darbinieku pakļautība:

3.2.1. Attīstības nodaļas vadītājs pakļauts domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram.

3.2.2. Attīstības nodaļas vietnieks ir pakļauts Attīstības nodaļas vadītājam.

3.2.3. Attīstības nodaļas speciālists ir pakļauts Attīstības nodaļas vadītājam.

3.2.4. Sabiedrisko attiecību speciālists ir pakļauts Attīstības nodaļas vadītājam.

3.2.5. Jaunatnes  lietu  un  sabiedrisko  attiecību  speciālists  ir  pakļauts  Attīstības  nodaļas 
vadītājam.

3.2.6. Informācijas tehnoloģiju speciālists ir pakļauts Attīstības nodaļas vadītājam.

3.2.7. Lauku konsultants ir pakļauts Attīstības nodaļas vadītājam.

3.2.8. Mērniecības speciālists ir pakļauts Attīstības nodaļas vadītājam.

3.2.9. Iepirkumu speciālists ir pakļauts Attīstības nodaļas (turpmāk - nodaļas) vadītājam un 
iepirkumu komisijas priekšsēdētājam.

3.3. Nodaļas darbu organizē un vada nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba 
domes priekšsēdētājs, noslēdzot darba līgumu.

2

Attīstības nodaļas vadītājs
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3.4. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda nodaļas vadītāja vietnieks.

3.5. Nodaļas darbinieki, kurus pieņem darbā un atbrīvo no darba domes priekšsēdētājs, dar-
bojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nodaļas noli-
kumu, atbilstoši attiecīgā darbinieka darba līgumam un domes priekšsēdētāja apstiprinātā 
amata apraksta nosacījumiem.

3.6. Nodaļas darbinieki savas kompetences ietvaros saskaņā ar nodaļas nolikumu pilda arī ci-
tus nodaļas vadītāja noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

4. Galvenie uzdevumi

4.1. Kocēnu novada līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas jomā:

4.1.1.  Kocēnu novada teritorijas plānojuma,  attīstības programmas, attīstības stratēģijas 
izstrāde, ieviešana un monitorings.

4.1.2. Saskaņā ar novada attīstības plānošanas dokumentiem un domes budžetu, izvērtēt 
un sniegt priekšlikumus investīciju piesaistei no nacionālajām un starptautiskajām 
finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem. 

4.1.3. Finanšu līdzekļu piesaiste no valsts un starptautiskajiem finanšu avotiem, novada 
attīstības  politikas  īstenošanai,  novada  attīstības  projektu  nodrošināšanai  un 
īstenošanai  -  koordinēt  projektu  sagatavošanu  un  iesniegšanu  nacionālajām  un 
starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem.

4.1.4. Mērķtiecīga projektu ieviešanas organizēšana saskaņā Latvijas Republikas spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, attiecīgajiem programmu un finansēšanas līgumu 
nosacījumiem.

4.1.5. Atbilstoši  kompetencei  realizēt  domes  investīciju  projektu  administratīvo  vadību, 
nodrošinot saraksti ar vadošajām un pārraugošajām institūcijām, projekta progresa 
pārskatu,  grozījumu,  monitoringa  pārskatu  sagatavošanu  un  šīs  dokumentācijas 
uzglabāšanu atbilstoši projekta nosacījumiem.

4.1.6. Sadarbības  veidošana  ar  valsts  un  pašvaldību  iestādēm,  nevalstiskajām 
organizācijām un citām iestādēm, starptautiskajām sadraudzības pašvaldībām un 
organizācijām projektu pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai nacionālajām un 
starptautiskajām institūcijām.

4.1.7. Organizēt sadarbību ar domes iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, Vidzemes 
plānošanas  reģionu,  kā  arī  citām  valsts  un  pašvaldību  institūcijām,  novadiem, 
augstskolām,  juridiskām  un  fiziskām  personām,  sabiedriskajām  organizācijām, 
teritorijas attīstības un plānošanas jomā.

4.1.8. Apkopot  un  nodrošināt  informāciju  par  domes  izstrādātajiem  un  realizētajiem 
projektiem un par finansējuma avotiem to īstenošanai.

4.1.9. Savas  kompetences  ietvaros  sniegt  priekšlikumus  attīstības  programmā  un 
attīstības stratēģijās definēto prioritāro rīcību realizēšanai.

4.1.10. Iesaistīties  nacionālā,  reģionālā  un  cita  veida  attīstības  plānošanas  dokumentu 
izstrādē  un  ieviešanā,  iesaistīties  Eiropas  Savienības  Struktūrfondu  plānošanas 
procesos, pārstāvot domes intereses. 

4.1.11. Koordinēt ārvalstu sadarbības kontaktus domē, tās struktūrvienībās un iestādēs.

4.1.12. Sadarbības  līgumu  ietvaros  veicināt,  atbalstīt  un  koordinēt  sadarbības  partneru 
kontaktus starp dažādām organizācijām, iestādēm un interešu grupām.

4.1.13. Veicināt jaunu ārvalstu sadarbības projektu veidošanos.

4.2. Uzņēmējdarbības attīstības koordinēšanas un sadarbības ar pašvaldību sekmēšanas 
jomā:
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4.2.1. Kvalitatīvas informācijas un konsultāciju sistēmas nodrošināšana uzņēmējdarbības 
attīstībai novadā.  

4.2.2. Uzņēmēju aktivizēšana, atbalsta sistēmas nodrošināšana par finanšu instrumentu 
pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai.

4.2.3. Sadarbībā  ar  Latvijas  Lauku  konsultāciju  un  izglītības  centru,  Lauku  tīklu, 
Nodarbinātības  valsts  aģentūras  Valmieras  filiāli  un  uzņēmēju  organizācijām 
iesaistīties uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un nodarbinātības veicināšanā.

4.2.4. Sadarbībā ar domes vadību izstrādāt  un noteikt  mērķus un uzdevumus, tūrisma 
attīstības veicināšanas jomā.

4.2.5. Datu  bāzes  par  tūrisma  objektiem  un  pakalpojumiem  Kocēnu  novada  teritorijā 
regulāra apzināšana, veidošana, uzturēšana un atjaunošana.

4.2.6. Sadarbībā ar uzņēmējiem nodrošināt  novada tūrisma piedāvājuma sagatavošanu 
un popularizēšanu.

4.2.7. Informācijas un atbalsta pasākumu nodrošināšana attiecībā  uz lauksaimnieciskās 
produkcijas realizāciju novadā.

4.2.8. Uzņēmēju  iesaistīšana  nevalstisko  organizāciju  darbībā,  paplašinot  finansējuma 
piesaistīšanas un uzņēmumu attīstības iespējas. 

4.2.9. Informatīvo dienu, iniciatīvas un/vai interešu grupu tikšanās organizēšana Kocēnu 
novada pagastos.

4.3. Domes sabiedrisko attiecību veidošanas jomā:

4.3.1. Domes un tās vadītāja tēla veidošana.

4.3.2. Domes atpazīstamības nacionālā un starptautiskā līmenī sekmēšana.

4.3.3. Informācijas par  domes  lēmumiem,  domes  un  tās  struktūrvienību  darbību  un 
aktualitātēm pieejamības nodrošināšana.

4.3.4. Domes informatīvā izdevuma izdošana.

4.3.5. Domes  mājas  lapas  internetā  www.kocenunovads.lv satura  veidošana  un 
uzturēšana.

4.3.6. Domes  oficiālo  prezentāciju,  informatīvo  brošūru,  suvenīru  un  reprezentācijas 
priekšmetu sagatavošana domes publicitātes un atpazīstamības nodrošināšanai.

4.3.7. Informācijas  apmaiņas  nodrošināšana  ar  domes  struktūrvienībām,  iestādēm  un 
sabiedrībām.

4.3.8. Nodrošināt  domes  simbolikas  lietošanu  un  izmantošanu  atbilstoši  normatīvajiem 
aktiem.

4.3.9. Domes oficiālo apbalvojumu „Goda raksts”, „Atzinības raksts”, „Pateicība” izstrāde 
un lietošanas reģistra uzturēšana.

4.3.10. Preses konferenču un citu pasākumu organizēšana ar masu saziņas līdzekļiem.

4.3.11. Preses publikāciju analīze.

4.3.12. Līgumu par raidlaiku rezervēšanu izpildes nodrošināšana.

4.3.13. Sadarbība ar masu saziņas līdzekļiem.

4.4. Kocēnu novada jaunatnes lietu koordinēšanas jomā:

4.4.1. Darbs ar jaunatni – plānošana, koordinēšana un nodrošināšana.

4.4.2. Kocēnu novada jauniešu domes darbības koordinēšana un nodrošināšana.

4.4.3. Pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde.
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4.4.4. Sadarbības  ar  jaunatnes  politikas  īstenošanā  iesaistītajām  personām 
nodrošināšana.

4.4.5. Jaunatnes  politikas  pilnveidošana  novadā,  jauniešu  līdzdalības  un  iniciatīvu 
nodrošināšana.

4.4.6. Domes iestāžu un struktūrvienību sadarbību jautājumu, kas attiecas uz jauniešiem, 
koordinēšana.

4.4.7. Informācijas  apkopošana  un  analīze  par  jauniešu  problēmām,  vajadzībām  un 
interesēm pašvaldībā.

4.4.8. Priekšlikumu sagatavošana un sniegšana domes administrācijai finanšu plānošanai 
darbam ar jaunatni.

4.4.9. Informatīvo un izglītojošo pasākumus, projektu un programmu jaunatnes politikas 
jomā īstenošana un koordinēšana.

4.4.10. Jauniešu līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē sekmēšana.

4.4.11. Konsultāciju  nodrošināšana  jauniešiem  jaunatnes  politikas  jomā,  tajā  skaitā  par 
pasākumu,  projektu  un  programmu  izstrādi  un  īstenošanu,  kā  arī  jauniešu 
personības attīstības veicināšana.

4.4.12.  Kocēnu  novada  jauniešu  domes  sadarbības  ar  Latvijas  un  ārvalstu  jauniešu 
organizācijām un neformālajām grupām koordinēšana.

4.5. Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju ieviešana un uzturēšana domes iestāžu 
un struktūrvienību darbības nodrošināšanas jomā:

4.5.1. Nodrošināt efektīvas elektroniskās pārvaldes ieviešanu un darbību domes darbības 
nodrošināšanai.

4.5.2. Uzturēt darba kārtībā domes informācijas tehnoloģiju infrastruktūru un nodrošināt 
tās nepārtrauktu un kvalitatīvu funkcionēšanu un attīstību.

4.5.3. Domes  oficiālo  dokumentu  un  datu  bāžu  arhīva  izveide  un  rezerves  kopiju 
veidošana.

4.5.4. Domes  mājas  lapas  internetā  www.kocenunovads.lv  izveidošana  un 
administrēšana.

4.5.5. Domes  un  to  iestāžu  un  struktūrvienību  darbinieku  elektronisko  pasta  adrešu 
izveidošana.

4.6. Mērniecības, kadastrālo un nekustamo īpašumu darbību nodrošināšanas jomā:

4.6.1. Kadastrālo darbību nodrošināšana,  nekustamo īpašumu mērniecības,  vērtēšanas 
un formēšanas darbību pārraudzība. 

4.6.2. Konsultāciju  nodrošināšana  kadastrālo  darbību  jautājumos:  nekustamā  īpašuma 
uzmērīšana, vērtēšana un formēšana.  

4.6.3. Domes  nekustamo īpašumu uzmērīšanas  un citu  jautājumu kārtošana  ar  Valsts 
zemes dienestu.

4.6.4. Detālplānojumu izstrādes gaitas organizēšana.

4.6.5. Konsultēt  un  sniegt  informāciju  par  būvniecības,  zemes  izmantošanas  un  citas 
saimnieciskās darbības ieceru atbilstību novada teritorijas plānojumam.

4.6.6. Izziņu sagatavošana domei  piederošo īpašumu robežu uzmērīšanai  un īpašuma 
tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

  4.7. Domes publisko iepirkumu jomā:

4.7.1. Sadarbībā  ar  domes  administrāciju  organizēt  domes  iepirkumu  procedūras  un 
sagatavot ar to norisi saistītos dokumentus.
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4.7.2. Nodrošināt iepirkuma procedūru procesa organizēšanu un procesa nodrošināšanu 
sadarbībā  ar  domes  iepirkumu  komisiju  -  nolikuma  apstiprināšanai,  saņemto 
piedāvājumu vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

4.7.3. Kontaktpersonu  pienākumu nodrošināšana  domes  izsludināto  projektu  iepirkumu 
ietvaros.

4.7.4. Veikto  iepirkumu  un  pārskatu  sagatavošana  un  iesniegšana  Publisko  iepirkumu 
birojam.

1. Pārejas noteikumi.

5.1. Nolikums stājas spēkā ar 2013. gada 1. februāri.

Domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis
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