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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Administratīvā teritorija
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā un saskaņā ar Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likumu 2009. gadā, apvienojoties Bērzaines, Dikļu, Kocēnu,
Vaidavas un Zilākalna pagastam, izveidots Valmieras novads. Saskaņā ar 28.01.2010.
likumu „Grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” no 2010. gada
15. februāra Valmieras novada dome maina savu juridisko nosaukumu uz Kocēnu
novada domi. Novada administratīvais centrs ir Kocēnu pagasts.
Kocēnu novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Vidzemes reģionā.
1.att. Kocēnu novada karte
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Izveidotā Kocēnu novada platība - 498,1 km², tai skaitā:
Pašvaldības km²
Bērzaines pagasts - 55,4 km²
Dikļu pagasts - 156,6 km²
Kocēnu pagasts - 184,8 km²
Vaidavas pagasts - 71,9 km²
Zilākalna pagasts - 29,4 km²
Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem
Uz 2012. gada 31. decembri Kocēnu novada administratīvās teritorijas kopēja platība ir
49 671 ha, no tās Kocēnu novada pašvaldībai piederošā un piekrītošā zeme – 4 421,5 ha.
Kopējā
platība
teritorijā
(ha)
Lietošanas veidi
31578.6
Lauksaimniecības zeme
Mežsaimniecības zeme un 15248.8
īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas, kurās saimnieciskā
darbība
ir
aizliegta
ar
normatīvo aktu
422.2
Ūdens objektu zeme
Derīgo
izrakteņu
ieguves 1159.8
teritorijas
Dabas
pamatnes
un 40.6

Kocēnu
t.sk.
novada
īpašumi
pašvaldībai (ha)
piederoša
(ha)
300.1
1323.1

pašvaldībai jaukta
piekritīgā
statusa
zeme (ha) kopīpašumā
zeme (ha)
978.2
44.8

1497.6

172.3

1315.5

9.8

67.6

4.1

63.5

0

1104.9

1102.9

2.0

0

19.7

13.9

3.5

2.3

43.8

15.8

25.3

2.7

50.9

16.8

4.5

29.6

3.7

3.0

0.1

0.6

81.0

67.8

11.1

2.1

24.0

16.1

6.9

1

197.1

8.3

186.8

2

8.1

4.3

3.8

0

0

0

0

0

4421.5

1725.4

2601.2

94.9

rekreācijas nozīmes zeme
Individuālo dzīvojamo
apbūves zeme

māju 197.3

Daudzdzīvokļu māju apbūves 69.8
zeme
Komercdarbības
objektu 42.8
apbūves zeme
Sabiedriskas nozīmes objektu 95.0
apbūves zeme
Ražošanas objektu apbūves 132.1
zeme
Satiksmes
infrastruktūras 641.7
objektu apbūves zeme
Inženiertehniskās
apgādes 40.4
tīklu un objektu apbūves zeme
Nekustamā
īpašuma 1.9
lietošanas mērķis nav norādītspārējā zeme
49671.0
Kopā
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Iedzīvotāju skaits Kocēnu novadā:
Teritorija
Bērzaines pagasts
Dikļu pagasts
Kocēnu pagasts
Vaidavas pagasts
Zilākalna pagasts
KOPĀ Kocēnu novadā

2009.gads
648
1259
3135
1121
874
7037

Iedzīvotāju skaits
2010.gads 2011.gads
643
623
1228
1206
3190
3154
1112
1113
844
840
7017
6936

2012.gads
612
1180
3130
1078
820
6820

Bērzaines
Bērzaines pagasts atrodas Tālavas zemienē Burtnieka līdzenumā. Pagastā ir
Zilūža ezers, Saules ezers, aizaugušais Velna ezers, Briedes upe, Ežupīte un Budze.
Pirmo reizi Bērzaines vārds tika minēts 1927. gadā, kad aizsargi pie Burtnieku jaunās
muižas uzbūvēja pirmo Aizsargu namu Latvijā un nosauca to par Bērzaini, jo uz
muižu veda sena bērzu aleja.
Ievērojamākie dabas un kultūrvēsturiskie objekti: Daviņu lielais upurakmens,
Daviņu mazais upurakmens, Daviņu – Noriešu kalniņš, Jaunburtnieku kapsēta,
senkapi ar krustakmeni, Purmaļu senkapi, Sauliešu senkapi, Lantu senkapi.
Bērzaines pagastā galvenais ienākumu avots ir lauksaimniecība.

Dikļu
Dikļu pagasts atrodas Idumejas augstienes Augstrozes paugurvaļņa Z malā,
pagasta R mala - Limbažu viļņotajā līdzenumā, ZA mala - Tālavas zemienes
Burtnieka līdzenuma DR malā. Gandrīz viss Dikļu pagasts atrodas Salacas baseinā.
Pa pagasta A robežu tek Briede un tās pietekas - Grūzupīte, Paktene, un Mazbriede ar
pieteku Zundu. Ezeri: Dauguļu Mazezers, Rāķis un Mazbrenguļu Mazezers.
Vēstures avotos Dikļi pirmoreiz minēti 1436. gadā. Pagasta rietumu daļā
atrodas lieli augsto purvu masīvi.
Dikļu pagastā ir 300 zemnieku saimniecību 7674 ha kopplatībā, 135 piemājas
saimniecības 775 ha kopplatībā, pašvaldības zeme 1065,8 ha, valsts zeme 4723,1 ha.

Kocēnu pagasts
Kocēnu pagasta centrs atrodas 0,5 km no Inčukalna - Valmieras autoceļa, 2
km attālumā no Valmieras un 110 km no Rīgas. Kocēnu pagasts robežojas ar
Valmieras novada Bērzaines, Zilākalna, Dikļu un Vaidavas pagastu; Burtnieku
novada Valmieras un Burtnieku pagastu; Beverīnas novada Kauguru pagastu;
Valmieras pilsētu; Pārgaujas novada Stalbes un Raiskuma pagastu; Priekuļu novada
Liepas pagastu.
Kocēnu pagasta teritorija izveidojusies pēc 2. pasaules kara. Tajā ietilpst trīs
bijušie pagasti: Kocēnu, Ķieģeļu un Mujānu pagasti. Kocēnu pagasts izveidojies
Kokmuižas teritorijā, tās nosaukumu saista ar to, ka muižas ēkā līdz pat 16.gs. beigām
tika būvētas no koka. 11. - 12.gs. tagadējā pagasta teritorijā dzīvoja latgaļi, kuriem
1208.g. - 1223.g. bija sava neliela, no Tālavas neatkarīga zeme Imera, kurā katoļu
mūks Indriķis, vēlākais Latviešu Indriķa hronikas autors, pirmais sāka sludināt
kristīgo ticību. Pazīstamākā seno imeriešu svētvieta bija Zilaiskalns.
Kocēnu pagastā darbojas apmēram 100 uzņēmumu. Lielākie no tiem ir
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uzņēmums "VTU Valmiera" (vietējie un starptautiskie pasažieru pārvadājumi), SIA
"Auttra" (vietējie un starptautiskie kravu pārvadājumi), SIA "Vidzemes sēklas"
(sēklkopība), "MILDA KM" (pārtikas produktu pārstrāde), SIA "Rants"
(tirdzniecība), Latvijas - Islandes kopuzņēmums "BIKO-LAT" (kokapstrāde), SIA
"Venden" (avota ūdens ieguve), SIA "Latmet" (metālapstrāde) u.c.

Vaidavas pagasts
Vaidavas pagasts veidojies 1894. gadā, apvienojot Podzēnu, Veļķu, Briņķu un
Vaidavas pagastu. Lielākā daļas no tā teritorijas ietilpst Gaujas Nacionālajā parkā.
Vaidavas ezera 22 m augstajā krastā atrodas Metimnes (Vaidavas pilskalns). Daži
vēsturnieki uzskata, ka pilskalnā bijusi senā Beverīnas pils. Pilskalnā atrodas akmens
ar cilindrveida iedobumu un tautā iecienītais Veselības avots.
Ievērības cienīgi apskates objekti ir Patkula (Stoķu) ala (kopgarums 30 m),
Kalēju (Strīķu) ala (50 m), Vaidavas muižas ēku komplekss, Zviedru priede,
Sietiņiezis. Vaidavas pagastā ir divas lapegļu alejas, kuras ir valsts kultūras
pieminekļu sarakstā un ir aizsargājamas - tās ir Podzeņu lapegļu aleja, kas ir garākā
šāda veida aleja Latvijā, un Palmeņu lapegļu aleja.
Vaidavas ezera krastmala ir iecienīta peldvieta. Tā krastā – brīvdabas estrāde,
telšu laukumi, ugunskuru vietas. Lejasbregžos atrodas krēslinieku muzejs.
Saimniecībā “Meldri” ir lauku sēta senlietu un lauksaimniecības tehnikas muzejs ar
bagātu eksponātu klāstu.
Lielākie uzņēmumi pagastā ir kombinētās lopbarības ražošanas uzņēmums
“P.A.B.”, kokapstrādes uzņēmums – galdniecību IU “LEO”, z/s “Elzes”, zirgu
audzētava “Dzērves”, lauku tūrisma saimniecības – “Denderi”, “Ezergribieši”,
“Rāceņi”, mākslinieciskās keramikas ražošanas cehs “Rebeka”.

Zilākalna pagasts
Zilākalna ciemats izveidojas 1950. gadu beigās, kad sākās lielā Zilākalna
purva kūdras krājumu izpēte. Šajā laikā celtas pirmās barakas kūdras fabrikas
“Zilaiskalns” strādniekiem, skola un slimnīca. Dzīvojamās mājas galvenokārt tiek
būvētas no 1960. līdz 1980. gadam.
Bijušā starpsaimniecību uzņēmuma “Rūjiena” kūdras melases ražošanas ceha
ēkās pašlaik atrodas SIA “Silviko” kokapstrādes cehs. Darbojas arī uzņēmums SIA
“Zilākalna kūdra”. Pašvaldības uzņēmums SIA “Zilaiskalns 127” nodarbojas ar
dzīvojamo māju apsaimniekošanu, dzeramā ūdens un siltuma apgādi un kanalizācijas
ūdens attīrīšanu.
Upe Briede ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu
aizsardzības zonā un ietek Burtnieku ezerā. Apkārtnes purvos dzīvo ļoti rets,
aizsargājams dzīvnieks – purva bruņurupucis.
Zemnieku saimniecība “Zažēni” nodarbojas ar sporta zirgu audzēšanu.
Zilākalna “Zažēnos” dzīvojusi leģendāra tautas dziedniece Zilākalna Marta, īstajā
vārdā Marta Rācene. Pēc vietējo iedzīvotāju nostāstiem, viņa savas dziednieces spējas
guvusi no Zilākalna burvības.
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1.2. Uzņēmējdarbība
1.2.1. Lauksaimniecība
Nr
1
2
3
4
5
6
7

Z/s nosaukums
Dzintari
Zilūži
Ozoli
Jaunķīši
LKS „Kalve"
Kociņi
Šalkas

8
9
10
11

Zēmeles
Amatas
Rubuļi
p/s Straumes

12

z/s Virši

13

Agita Dzene

14
15

z/s Eglāji
Lielgreiži

16
17

Gāršas
Sēnītes

18
19
20
21
22
23

z/s „Kalnieši”,
SIA „Ilunso”
Jūrnieki
Akmentiņi
Daiga Liepiņa
Ķeņģi
Laipenes

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Urbi
Lāsma Žagota
Tatjana Šarova
Mežvijas
Sanderi
Sūnas
Vijciems
Rīvēni
Dupēni
Tiltiņi
Mazdzērvītes
Zīcēni
Laimas
Celmi
Avotu 5
Dzeņi

Darbības veids
Piena lopkopība
Piena lopkopība
Piena lopkopība
Piena lopkopība
Graudkopība
Zivkopība
Piena lopkopība,
cūkkopība
Aitas, brieži
Graudkopība
Piena lopkopība
Mājražošana,
augļkopība
Pakalpojumu
sniegšana,
mājamatniecība
Ziedu audzēšana,
tirdzniecība
Piena lopkopība
Aitkopība,
kartupeļu audz.
Gaļas lopi
Piena lopkopība

Adrese
Bērzaines p., „Dzintari”
Bērzaines p., „Zilūži”
Bērzaines p., „Ozoli”
Bērzaines p., „Jaunķīši”
Bērzaines p.
Bērzaines p., „Kociņi”
Bērzaines p., „Šalkas”
Bērzaines p., „Zēmeles”
Bērzaines p., „Atmatas”
Bērzaines p., „Rubuļi”
Bērzaines p., „Straumes”
Bērzaines p., „Virši”

Bērzaines p., Lazdas-6
Dikļu p., „Birzgaļi”
Dikļu p., „Lielgreiži”
Dikļu p., „Gāršas”
Dikļu p., „Sēnītes”

Graudkopība

Dikļu p., „Kalnieši”

Piena lopkopība
Gaļas lopi
Zirgi
Zirgi
Piena lopkopība.,
bioloģiskā l/s
Piena lopkopība
Šinšilas
Zirgi
Biškopība, biol.
Kartupeļi
Piena lopkopība
Piena lopkopība
Augļkopība
Piena lopkopība
Piena lopk.
Lopkopība
Lopkopība
Piena lopkopība
Piena lopk.
Graudkopība
Piena lopk.

Dikļu p., „Jūrnieki”
Dikļu p., Dauguļi”, Sauleskalni
Dikļu p., Dikļi, Lazdas 16
Dikļu p., „Ķeņģi”
Dikļu p., „Laipenes”
Dikļu p., „Urbi”
Dikļu p., Dikļi
Dikļu p., Dikļi, Lazdas 3
Dikļu p., Dauguļi, „Mežvijas”
Dikļu p., „Sanderi”
Dikļu p., „Sūnas”
Dikļu p., „Vijciems”
Dikļu p., „Rīvēni”
Dikļu p., „Dupēni”
Dikļu p.,Dauguļi, „Amatnieki”
Kocēnu p., „Mazdzērvītes”
Kocēnu p., „Zīcēni”
Kocēnu p., „Laimas”
Kocēnu p., „Celmi”
Kocēnu p., Rubene, Avotu 5
Kocēnu p, „Dzeņi”
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40
41

Dzelzkalēji
Stigmaļi

Graudkopība
Piena lopkopība

Kocēnu p., Rubene, „Kundziņi”
Kocēnu p., „Stigmaļi”

42
43
44
45
46
47
48

Rieksti
Lejas Tulpes
Jaunbrēķi, SIA
Priedīša I.U.
Krogzemji
Šķūņi
Kaņepītes

Kocēni, Rubene, Kalna 8-15
Kocēnu p., „Lejas Tulpes”
Kocēnu, Rubene, Kundziņi
Kocēnu, Rubene, Valmieras 12
Kocēnu, Rubene, Kalna 8-14
Kocēnu p., „Šķūņi”
Kocēnu p., „Kaņepītes”

49
50
51

Sarimāra
Rumbēni
Vaitalas

52
53
54
55
56
57

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Imantas
Kārļi
Eglainītes
Pūces
Paipalas
Zirgaudzētava
„Kocēni”
Jaunbrēmeles
Dārzniecība
SIA GZ
Jaunbrīnumi
Zīvāni
Virši
Stoķi-2
Stoķi-1
Laukmaļi
Kaulēni
Kalniņi
Tūtes
Sietiņi
Medus kāre
Lejaskārkli
Jaunkalnieši

Piena lopkopība
Piena lopkopība
Graudkopība
Graudkopība
Graudkopība
Graudkopība
Bioloģiskā
graudkopība
Graudkopība
Graudkopība
Kartupeļu
audzēšana
Piena lopkopība
Graudkopība
Kartupeļu audz.
Gaļas lopi
Piena lopk., biol.
Zirgi
Augļkopība
Sēklas un stādi
Zirgi, piena
pārvadāšana
Piena lopkopība
Piena lopkopība
Piena lopk.
Piena lopk.
Piena lopkopība
Graudkopība
Piena lopkopība
Piena lopkopība
Piena lopkopība
Biškopība
Cidonijas, biol.
Augļkopība

Vaidavas p., „Zīvāni”
Vaidavas p., „Virši”
Vaidavas p., „Stoķi 2”
Vaidavas p., „Stoķi 1”
Vaidavas p., „Laukmaļi”
Vaidavas p., „Kaulēni”
Vaidavas p., „Kalniņi”
Vaidavas p., „Tūtes”
Vaidavas p., „Sietiņi”
Vaidavas p., „Zvirgzdi”
Vaidavas p., „Lejaskārkli”
Vaidavas p., „Jaunkalnieši”

73

Ceriņi

Piena lopkopība

Vaidavas p., „Ceriņi”

58
59
60

Kocēnu, Rubene, Kalna 6-18
Kocēnu p., „Rumbēni”
Kocēnu p., „Vaitalas”
Kocēnu p., „Imantas”
Kocēni, Alejas 13b-18
Kocēnu p., „Eglainītes”
Kocēnu p., „Pūces”
Kocēnu p., „Paipalas”
Kocēnu p., „Astras”
Kocēnu p., „Jaunbrēmeles”
Kocēnu p., Kocēni, Dārza 14
Kocēnu p., „Jaunbrīnumi”

1.2.2. Mežsaimniecība, kokapstrāde
1
2
3
4
5
6

SIA „Kļavas
galdniecība"
Biko-Lat, SIA
Granda, SIA
Silviko, SIA
FELIX
INTERIOR, SIA
SIA "Zilvas koks"

Galdniecība

Bērzaines

Kokapstrāde
Kokapstrāde, mēbeļu
ražošana
Kokapstrāde
Galdniecība

Kocēnu
Vaidavas, Madaras

Kokapstrāde

Dikļu pag., „Zilvas”

Zilaiskalns
Kocēnu, Kalni, Beites

8

7

JH Design, SIA

8

JH Interjers, SIA

9

Draugs, SIA

10 LEO, IU
11 Lielšķirbas, ZS
12 Grūstiņi, SIA

Mēbeļu ražošana,
mēbeļu sagataves
Mēbeļu ražošana,
mēbeļu sagataves
Kokmateriālu
tirdzniecība
Galdniecība
Mēbeļu restaurācija
Galdniecība

Kocēni, J.Ķenča 5

Pārtikas pr. tirdzn.
Pārtikas pr.tirdzn.

Bērzaines
Zilaiskalns, Valmieras 7-7

Pārtikas pr.tirdzn.

Zilaiskalns, Kultūras 15

Aptieka

Dikļi, Skaras

Pārtikas pr. tirdzn.

Dikļi, Veikals

Pārtikas pr.tirdzn.,
ēdināšana
Pārtikas pr.tirdzn.
Pārtikas pr.tirdzn.

Kocēni, Alejas 7
Rubene, Valmieras 7
Vaidava, Skolas 2

Pārtikas pr.tirdzn.

Vaidava, Skolas 1

Kocēni, J.Ķenča 5
Kocēnu p., Jaunšalkas
Vaidavas p., Kociņi
Vaidavas p., Lielšķirbas
Kocēnu pag., Šalkas

1.2.3. Tirdzniecība
1
2
3
4
5
6

Atmatas, ZS
Herta, Vahitova
IU
SIA VVL,
veikals 777
Aptieka Dikļi,
SIA
Verners plus,
SIA
Vidus un partneri

7
8

Revigma, SIA
"Jancis" SIA
"Roze MJ"

9

Jumis AN, SIA

1.2.4. Autoservisi, transporta pakalpojumi
1

6

AK12, SIA

7

A.I.Auto, SIA

8

Cielavas, ZS

Auto remonts,
tirdzniecība
Auto remonts
Auto remonts
Auto remonts
Autobusu noma
Pasažieru
pārvadājumi
Auto remonts, riepu
tirdzn.
Auto remonts,
tirdzn.
Autotransports
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Latvijas ceļi,
SIA
MR Auto, SIA
Scania Latvija,
SIA
Rots, SIA

Kravu pārvadājumi,
ceļu būve
Auto tirdzniecība
Kravas automobiļi:
apkope un rez.daļas
Autoserviss

2
3
4
5

10
11
12

Autoserviss
Birums, SIA
Auto KS, SIA
Kadiro, SIA
Silat, SIA
VTU Valmiera,
SIA

Kocēnu p., Sprīdīši
Kocēnu p., Brandelītis
Kocēnu p., J.Ķenča 5
Kocēnu p., Jaunbrandeļi
Kocēnu p., Brandeļi

Kocēnu p., Kalnmeijas
Kocēnu pag., Dreimaņi
Kocēni, Ozolu 14
Dikļu p., Dauguļi, Amatnieki
Kocēnu pag., Mazkaktiņi
Kocēnu p., Robežlejas
Imanta iela 16, Zilaiskalns
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1.2.5. Celtniecība
1

Ivars A, SIA

2

Peļņi V., SIA

3

R.K.C.F.
Renesanse
Forsete, SIA
RD Būvnieks,
SIA
SIA Toparh

4
5
6

Celtniecības un
remonta darbi
Santehnikas
uzstādīšana un
remonts
Celtniecības un
remonta darbi
Būvniecība
Būvniecība

Kocēnu p., Rubene, Avotu 3

Kocēni, Zemeņu 7
Kocēnu p., Sīmaņi

Būvniecība,
arhitektūras pak.

Amatnieki, Dauguļi, Dikļu
pagasts

Kocēnu p., Peļņi

Kocēnu p., Brandeļi, Kalnāres

1.2.6. Pārējās nozares
Brandeļu HES,
SIA
Galenieki, SIA
Sapata, SIA
Unguri, SIA

Elektroenerģijas
ražošana
Kūdra
Kūdra
Kūdra

Kocēni, Alejas 8
Kocēni, Alejas 8
Kocēni, Alejas 8

KlasmannDeilmann Latvia,
SIA
Dragoss, SIA
Metimne, ZS
Milda KM, SIA
Reniks, SIA

Kūdra

Zilaiskalns, Kultūras 4

Grīdas segumi
Saldumu ražošana
Pārtikas raž.
Audits

Vaidavas p., „Apiņi”
Kocēnu p., Rubene, Nākotnes 1
Kocēnu pag.,”Jaunliberti”
Kocēni, Alejas 8

10 Doktorāts Kalmes,
SIA

Medicīnas pak.

Dikļu p., Kalmes

11 Kuzmas I.
privātprakse
12 Peirāgs P,
veterinārārsts
13 D.Piebalga IU
14 Lat Met, SIA
15 Rebeka, SIA

Medicīnas pak.

Kocēni, Alejas 8

Veterinārija

Dikļu pag., Zilgmes

Metālapstrāde
Metālapstrāde
Keramikas
izstrādājumi
Graudu pārstrāde
Lopbarības
ražošana
Kokogļu ražošana

Kocēnu p., Kalēji
Kocēni, J.Ķenča 7
Vaidavas p., Ezera 2

1
2
3
4
5

6
7
8
9

16 Dzirnavas-K, SIA
17 PAB, SIA
18 Fille 2000, SIA

Kocēni, Alejas iela 9A-14

Dikļu p, Kārlīšu dzirnavas
Vaidavas pag., Skolas 1
Kocēnu pag., Šalkas
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1.3. Dome
Kocēnu novada dome

Kocēnu novada dome
Pašvaldības nosaukums
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs
Adrese
Domes deputāti

Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja
pirmais vietnieks
Domes priekšsēdētāja
vietniece
Domes izpilddirektors
Domes finanšu direktore
Revidenti:

ATVK 0960200
LV90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV4220
Ivars Ādamsons
Sarmīte Bračka
Jānis Dainis
Modris Kokins
Jānis Krūmiņš
Tālavs Megnis
Ina Mīlenberga
Evija Nagle
Jānis Olmanis (līdz 07.11.2010.)
Solvita Rumba
Inese Sudraba
Vaira Vīra (līdz 08.09.2010.)
Renāte Zīdere
Jānis Zvirbulis
Anita Rumbiņa (no 22.09.2010.)
Lāsma Žagota (no 08.11.2010.)
Jānis Olmanis
Jānis Zvirbulis
Renāte Zīdere
Māris Permaņickis
Svetlana Greka
Vaira Šķibele,
LZRA sertifikāts nr.24
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA „Auditorfirma
Padoms”, reģ.nr. 40002056598
komercsabiedrības licence nr. 68

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Kocēnu
novada domes nolikumam pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts
pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti. Savukārt domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu
nodrošina administrācija.
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12

Kocēnu novada dome darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un
Kocēnu novada domes nolikumu.

3.att – Domes administratīvā ēka

Novada pašvaldībā lēmējvara ir nodalīta no izpildvaras. Lēmējorgāns – vēlēta
novada dome - pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj
par autonomo pašvaldības funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par
kārtību, kādā tā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes
uzdevumu izpildi. Dome izstrādā pašvaldības budžetu un kontrolē tā izpildi.
Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju
tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
Domē darbojas 4 pastāvīgās komitejas:
• finanšu komiteja;
• sociālo lietu komiteja;
• tautsaimniecības komiteja;
• izglītības, kultūras un sporta komiteja.
Izveidotas šādas komisijas:
• vēlēšanu komisija;
• administratīvā komisija;
• administratīvo aktu strīdu komisija;
• iepirkumu komisija;
• īpašuma izsoles un atsavināšanas komisija;
• deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija;
• Kocēnu novada domes amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikšanas
komisija;
• ārpus meža zemēm augošo koku ciršanai saņemto iesniegumu izskatīšanas
komisija;
• dzīvokļu piešķiršanas komisija;
• zemes lietu komisija;
• bīstamo un avārijas ēku (būvju) izskatīšanas komisija.
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Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:
• Kocēnu pamatskola;
• Rubenes pamatskola;
• Vaidavas speciālā internātpamatskola;
• Jaunburtnieku pamatskola;
• Jura Neikena Dikļu pamatskola Dikļos un Zilākalnā;
• Dauguļu speciālā internātpamatskola;
• PII „Auseklītis” Kocēnos un Rubenē;
• PII „Cielaviņa” Dikļos, Zilākalnā;
• Bāriņtiesa;
• Sociālais dienests;
• Dzimtsarakstu nodaļa
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina novada domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu
un tā sastāv no:
• Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļas;
• Finanšu nodaļas;
• Attīstības nodaļas;
• Izglītības pārvaldes;
• Būvvaldes;
• Komunālās saimniecības pārvaldes
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās
nodrošina pašvaldības administrācija Kocēnu pagastā, kā arī šādas pagastu pārvaldes:
• Dikļu pagasta pārvalde – „Grāvelsiņi”, Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads;
• Zilākalna pagasta pārvalde – Imanta iela 7, Zilākalna ciems, Zilākalna pagasts,
Kocēnu novads;
• Bērzaines pagasta pārvalde – „Pīlādži”, Bērzaine, Bērzaines pagasts, Kocēnu
novads;
• Vaidavas pagasta pārvalde – Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu
novads.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
• SIA „Zilaiskalns 127”.
Sakarā ar pašvaldības struktūrvienības – Komunālās saimniecības
pārvaldes - veidošanu, reorganizējot Kocēnu novada domes komunālās saimniecības
nodaļu ar nolūku uzlabot komunālo pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Kocēnu novada
iedzīvotājiem un optimizēt komunālās saimniecības darbību visā Kocēnu novada
administratīvajā teritorijā, 2011.gada 9.novembrī tika pieņemts lēmums par SIA
„Zilaiskalns-127” likvidācijas procesa uzsākšanu. Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrs 25.11.2011. pieņem lēmumu reģistrēt komercsabiedrības SIA ’’Zilaiskalns127” darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu. 2012.gada 18.maijā
likvidācijas process pabeigts, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra lēmumu par
komercsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra.
Pašvaldībai pieder kapitāldaļas šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
- SIA „ZAAO”;
- Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ VTU Valmiera”.
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Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:
Nosaukums
„Latvijas Pašvaldību
savienība”
"Valmieras - Giterslo
reģionu sadarbībai"
biedrība
"Vidzemes lauku
partnerība "Bralsa"

„No Salacas līdz Rūjai"

Reģistrācijas Juridiskā adrese
numurs
40008020804 Mazā Pils iela 1, Rīga ,
LV-1050
40008150053 Alejas 8,
Kocēni,Kocēnu
pag.,Kocēnu novads,
LV-4220
40008105331 Braslas iela 2, Straupe,
Straupes pagasts,
Pārgaujas nov., LV4152
40008106360 Mūrmuižas 9,Valmiera,
LV4201

Piezīmes
Kocēnu novads kā biedrs
biedrībā
Kocēnu novads kā biedrs
biedrībā

Kocēnu novads kā biedrs
biedrībā

Kocēnu novads kā biedrs
biedrībā

Pašvaldībā nav pašvaldības aģentūru.
Kocēnu novada domes pamatdarbības virzieni galvenokārt saistīti ar
pakalpojumu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu mūsdienu ekonomiski
nestabilajā laikā. Kocēnu novada teritorijā izteikti tiek pievērsta uzmanība apkārtējās
vides sakopšanai un labiekārtošanai. Dažādos veidos, meklējot arvien jaunas un
inovatīvas iespējas, tiek sekmēta ekonomiskās un sociālās vides attīstība, atbalstot
uzņēmējdarbību novadā, nodrošinot ūdensapgādi, izbūvējot kanalizācijas tīklus,
sakopjot apkārtni, ceļus un uzmanību pievēršot cilvēkresursu attīstībai, piesaistot gan
vietējās, gan ārvalstu investīcijas.

Kocēnu novada dome un tās struktūrvienības veic likumā noteiktās funkcijas,
veicinot novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību.
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS
REZULTĀTI.
2.1. Darbības rezultāti
Pārskata gadā, īstenojot ilgtermiņa finanšu vadības, stingru pašvaldības
budžeta izdevumu ierobežošanas politiku un nodrošinot regulāru budžeta izpildītāju
izdevumu tāmju uzraudzību, tika nodrošināta pašvaldības finanšu resursu
pietiekamība. Tika nostiprināta pašvaldības finanšu sistēma un palielināta tās
caurskatāmība.
Lai palielinātu pamatbudžeta ieņēmumu daļu, 2012. gadā veikta virkne
pasākumu. Racionāli izmantojot pašvaldības piederošus aktīvus, tika noslēgts līgums
par zemes nomu un pazemes aktīvu – kūdras krājumu izmantošanu, izveidojot Zemes
dzīļu izmantošanas fondu. Pieņemts lēmums par Zemes dzīļu izmantošanas fonda
izlietojumu izglītības iestāžu ēku siltināšanas pasākumos.
Pašvaldības noteikto autonomo funkciju īstenošanai tika pārņemtas rezerves
zemes fondā ieskaitītās zemes vienības.
Lai rosinātu nodokļa maksātājus sakārtot īpašumā esošās vidi degradējošās,
sagruvušās un cilvēku drošību apdraudošās būves, 2012. gadā izstrādāti Saistošie
noteikumi, kuros iepriekšminētās būves apliktas ar paaugstinātu nodokļa likmi – 3%
apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
Līdz ar to 2012. gads iezīmēja virzienu ilgtspējīgas budžeta politikas
realizēšanā, īstenojot strukturālas reformas pašvaldības pārvaldē, ar mērķi paaugstināt
konkurētspēju, palielināt ieņēmumus, izmantojot esošos resursus, un samazināt
izmaksas.
2.1.1. Dzimtsarakstu nodaļa
2012. gadā novada Kocēnu novada domes Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 63
jaundzimušie - 36 zēni un 29 meitenes, ir reģistrēti arī dvīnīši – zēns un meitene.
Jaundzimušo kopskaits un iedalījums pa dzimumiem ( no 01.11.2009.)
2009.gads
2010.gads
2011.gada
Zēni
3
37
34
Meitenes
7
25
15
10
62
49
Kopā

2012.gads
36
29
63

Populārākie vārdi 2012. gadā dzimušajām meitenēm bija Emīlija un Linda, bet
zēniem – Roberts, Armands, Ralfs, Reinis, Mārtiņš un Jānis. Diezgan bieži vecāki
saviem bērniem devuši retāk sastopamus vārdus - Jorens, Dominiks, Ketija, Melisa,
Keita, Džeina, Kristina, Ārons, Marsela, Regnārs Renards, Kendija, Milana. Astoņi
bērni tikuši pie diviem vārdiņiem.
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Kocēnu novada dome piešķir par
jaundzimušo bērnu pabalstu Ls 60 apmērā. Lai
šobrīd saņemtu pabalstu par novadā deklarētu
jaundzimušo, vienam no vecākiem ir jābūt
deklarētam Kocēnu novadā. Kā arī, reģistrējot
bērniņu, vecāki saņem dāvanā grāmatu „Mūsu
bērns”.
Saglabājas tendence, ka, reģistrējot
bērniņu, reģistri tiek veidoti, pamatojoties uz
paternitātes atzīšanu, tas ir, bērna vecāki oficiāli
laulību nav reģistrējuši. Pagājušajā gadā bija 29
šādas reģistrācijas.
Jau ceturto gadu tika organizēti Bērnības
svētki, par kuriem interesi izrāda ne tikai mūsu
novada vai apkārtējo novadu vecāki, bet vecāki
arī no Rīgas. Tradīcijas turpināsies arī turpmāk.
4.att.Bērnības svētki Vika pasaku
parkā Dikļos

Miršanas reģistri - 79. Biežākie nāves cēloņi ir sirds slimības un asinsvadu
slimības.
Mirušo kopskaits un iedalījums pa dzimumiem (no 01.11.2009.)
2009.gads
2010.gads
2011.gads 2012.gads
Vīrieši
9
41
52
41
Sievietes
9
44
42
38
18
85
94
79
Kopā
2012. gadā Kocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 26 laulības, no
tām 4 laulības reģistrētas baznīcā. Laulības noslēguši arī pilsoņi no ārzemēm – viena
līgava bija no Irākas, savukārt viens līgavainis - no Slovēnijas.
Pirmajā laulībā devušies 24 vīrieši un 26 sievietes, bet otrajā - 6 vīrieši un 4
sievietes. Pērn jaunākajam līgavainim bija 19 gadu, bet vecākajam - 55 gadi, savukārt
jaunākā līgava bija 20 gadu jauna, bet vecākajai līgavai bija 45 gadi. Populārākie
kāzu ceremoniju mēneši tāpat kā līdz šim ir vasaras mēneši.
Dikļu pili kā laulību ceremonijas vietu iecienījuši jaunlaulātie no visas
Latvijas, kā arī pārsvarā par ceremonijas norises vietu pili izvēlas gadījumos, ja kāds
no jaunlaulātajiem ir ārzemju pilsonis. Pieaug tendence tā sauktajām „kabineta
laulībām”, tas ir, uz laulību ceremoniju ierodas tikai jaunais pāris un vedēji, taču arī
šādas laulības tiek reģistrētas svinīgos apstākļos.
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5.att. Laulības Dikļu pilī
Statistika par laulībām novadā no 01.11.2009.gada.
2009.gads
2010.gads
1
29
Kopā
laulību
skaits,
t.sk.
novada baznīcās
No
citiem
1
15
novadiem
jaun.pāri

2011.gads
34

2012.gads
26

20

12

Statistikas dati liecina, ka Kocēnu novadā palielinās šķirto laulību skaits.
Pagājušajā gadā ir veikts 21 papildinājums novada Dzimtsarakstu laulību reģistros
par laulību šķiršanu.

2.1.2. Izglītība
Kā viens no iedzīvotāju piesaistes mehānismiem Kocēnu novadam ir
kvalitatīvu izglītības pakalpojumu nodrošināšana.
Kocēnu novada pašvaldības pakļautībā ir 8 izglītības iestādes ar 496
audzēkņiem pamatskolās, 88 audzēkņiem internātpamatskolās un 337 audzēkņiem
pirmsskolas izglītības iestādēs:

Nr
.
Izglītības iestādes
nosaukums
p.
k.
1. Jura Neikena Dikļu
pamatskola
2. Jaunburtnieku
pamatskola, t.sk.
pirmsskola
3. Kocēnu pamatskola
4. Rubenes pamatskola
5. PII Auseklītis ar
struktūrvienību Rubenē
6. PII Cielaviņa ar
struktūrvienību Zilākalnā
7. Dauguļu speciālā
internātpamatskola
8. Vaidavas speciālā
internātpamatskola

Izglītojamo skaits

2009.
01.09.

2010.
01.09.

2011.
01.01.

2011.
01.09

2012.
01.01.

2012.
01.09

116

115

105

95

90

95

70/15

70/15

83/15

90/14

101/15

162
107
253

159
107
257

174
117
264

172
117
264

184
116
254

61

67

63

63

68

53

52

42

43

39

52

49

54

52

49

52
158
132
202
92
54
58

Tabulā redzams, ka izglītojamo skaits būtiski pieaudzis Kocēnu un
Jaunburtnieku pamatskolā. Savukārt samazinājums redzams abās novada speciālajās
izglītības iestādēs. Kā skaidro šo iestāžu vadītāji – izglītojamie ar nelieliem garīgās
attīstības traucējumiem tiek integrēti vispārējās pamatizglītības iestādēs, kas,
viņuprāt, sevī ietver negatīvu tendenci.
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Ievērojams skaits Kocēnu novadā deklarēto pamatskolas vecuma izglītojamo
un pirmskolas vecuma audzēkņu mācījās citu pašvaldību izglītības iestādēs, par
kuriem savstarpējos norēķinos no pašvaldības budžeta 2012. gadā samaksāti Ls
148963. Kopējais šo skolēnu skaits ir 329. No tiem 151 mācās vidusskolās, 22
audzēkņi apmeklēja citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes. Kopumā šie
audzēkņi apmeklē mācību iestādes 22 pašvaldībās.
Novada izglītības iestādēs mācījās 92 izglītojamie, kuri deklarēti citās
pašvaldībās. Pašvaldības ieņēmumi šajā pozīcijā bija Ls 145940,51.
30 pašvaldībā deklarēto pamatskolas un pirmsskolas vecuma bērnu no valsts
izbraukuši. Salīdzinoši vērojams šo izbraukušo audzēkņu skaita pieaugums.
Papildinot pašvaldības izvirzītās prioritātes par izglītības kvalitāti, pieejamību
un drošu mācību vidi, šobrīd skolēniem nodrošinātas pašvaldības apmaksātas
pusdienas. Šis varētu būt racionāls iemesls novadā deklarēto bērnu piesaistei
izglītības iestādēm novadā.
Turpinās sabiedriskā transporta apmaksa skolēnu nokļūšanai izglītības
iestādēs, kā arī transporta nodrošinājums mācību ekskursijām, novada un starpnovadu
sporta un kultūras pasākumiem. Skolēniem, kuri apmeklē Kocēnu novada
vispārizglītojošās izglītības iestādes, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas piešķirti
100 % atvieglojumi sabiedriskā transporta izmantošanai.
Tiek nodrošināts papildus finansējums pedagoģisko darbinieku darba
samaksai no pašvaldības budžeta.
Pozitīvu atsaucību ieguvis skolēnu vasaras nodarbinātības projekts, 2012.
gadā šajā projektā iesaistījās 109 skolēni.
2012. gadā izglītības iestādēs tika uzsākta ēku rekonstrukcija jumtu, cokolu un
logu nomaiņai, kā arī telpu un sanitāro mezglu remonti. Pirmsskolas vecuma bērnu
drošībai Zilākalnā iekārtots iežogots rotaļu laukums.
Realizētie projekti:
1. „Izglītības iestāžu informatizācija” /ERAF/, iegūta datortehnika:
Kocēnu pamatskola - Ls 13990;
Rubenes pamatskola - Ls 11203;
J.Neikena Dikļu pamatskola - Ls 10506;
Jaunburtnieku pamatskola - Ls 7719.
2.”Kocēnu novada Dauguļu un Vaidavas ciemu vides pievilcības attīstība ” /EZF/
Šī projekta ietvaros izveidota infrastruktūras pamatbāze, teritorija sakārtota
kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. Iedzīvotāji var nodarboties ar sporta aktivitātēm.
Personas ar īpašām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem var pilnvērtīgi un
droši piedalīties sporta aktivitātēs.
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3. Uzsākts projekts "Rubenes pamatskola - multifunkcionāls kopienas centrs"
/SFL/ Projekta mērķis ir nodrošināt Rubenes pamatskolas izveidi par ilgtspējīgu,
multifunkcionālu vietējās sabiedrības jeb kopienas koordinācijas centru. Projekta
izmaksas EUR 19844.

6. att. Rubenes pamatskola – multifunkcionāls kopienas centrs darbībā
4. Jauniesāktās “Skolas piena” programmas nosacījumi ietver bezmaksas piena
nodrošinājumu arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.
5. Turpinās dalība programmā "Skolas auglis". Šīs programmas pozitīvā iezīme –
ābolu piegādi nodrošina Kocēnu novadā dzīvojošie ābolu audzētāji.
Saskaņā ar pašvaldības izstrādāto nolikumu “Par stipendijas piešķiršanas
kārtību Kocēnu novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem” 35 starpnovadu un
valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji saņēma naudas balvas. Divas reizes
mācību gadā “Laba skolēna” stipendiju iegūst izglītojamie, kuru vidējā atzīme
mācībās nav zemāka par 7,6 ballēm.
Uzteicamas ir visu jomu interešu izglītības aktivitātes novada izglītības
iestādēs. Mācību gada noslēgumā Atzinības rakstus par dalību un iegūtajiem
rezultātiem konkursos un skatēs saņēma 218 skolēnu.
Pozitīvi novērtējot pašvaldības ieguldījumu izglītības iestāžu sakārtošanā un
izglītības jomā kopumā, kā nozīmīgākās prioritātes turpmākajam periodam
akcentējamas:
1.
2.
3.
4.

Novadā deklarēto skolēnu piesaistīšana novada izglītības iestādēm.
Mācību materiālās bāzes papildināšana un atjaunošana.
Savstarpējā komunikāciju kvalitāte: skola-skolēns-vecāki-sabiedrība.
Izglītības iestāžu infrastruktūras tālāka uzlabošana.
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IZGLĪTĪBA– budžets 2011-2013
2011

2012

ERAF
projekti
Vaidavas
speciālās internātpamatskolas
"Infrastruktūras uzlabošana" un
"Dauguļu
speciālās
internātpamatskolas
mācību
vides un sociālo prasmju
uzlabošana"
Realizēts valsts finansētais
projekts "Brīvā laika aktivitāšu
resursu punkta izveide novada
jauniešiem"

Vienādi
budžeta
aprēķina
kritēriji, izstrādāta pedagogu
darba
samaksas
kārtība,
ievērojot vienlīdzības principu

Vienādi
kritēriji

Izglītības iestādēs uzsākta ēku
rekonstrukcija jumtu, cokolu un
logu nomaiņai

PII Auseklītis un PII Cielaviņa
jumtu rekonstrukcijas darbi , PII
Cielaviņa Zilākalna fil. logu
nomaiņa

Rubenes
pamatskolas
reorganizācijas
rezultātā
Latvijas-Šveices
projekta
"Pašvaldību
aktivitāšu
īstenošana, lai nodrošinātu
skolēnu pārvadāšanu" ietvaros
iegādāts
autobuss
skolēnu
pārvadāšanai
Zibens aizsardzības sistēmas
ierīkošana pirmsskolas izglītības
iestādei „Cielaviņa”

Sanitāro mezglu izbūve un siltā
ūdens apgādes uzstādīšana
J.Neikena Dikļu pamatskolā

Izglītības
iestāžu
sporta
laukumu labiekārtošanas darbi

Veikts
remonts
teritorijas
žogam Zilākalna sākumskolai

Ugunsdrošības
ierīkošana PII

Finansējums
pedagoģisko
darbinieku darba samaksai no
pašvaldības budžeta
Skolēnu stipendijas

Izremontēta un izveidota jauna
klašu
telpa
Jaunburtnieku
pamatskolā
Uzsākti projekti "PII Auseklītis
Kocēnu un Rubenes filiāles ēku
siltināšanā" un SFL projekts
"Rubenes
pamatskolamultifunkcionāls
kopienas
centrs"
Realizēts projekts "Savvaļā"
neformālās jauniešu grupas
"Displejs"

Kocēnu pamatskolas logu
nomaiņa un fasādes krāsošana

Kocēnu novada pašvaldības
pedagogi
piedalās
Eiropas
Sociālā
fonda
īstenotajā
programmā
„Pedagogu
konkurētspējas
veicināšanas
projekts”, papildinot savas
zināšanas un prasmes
īstenoti Dauguļu un Vaidavas
speciālo
internātpamatskolu
mācību vides un sociālo
prasmju
uzlabošana
izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām
projekti,
nodrošināts līdzfinansējums no
pašvaldības budžeta

2013
budžeta

aprēķina

signalizācijas

Rubenes pamatskolas
aktu zāles remontdarbi un logu
nomaiņa

J.Neikena Dikļu pamatskolas
jumta nomaiņa

Līdzekļi
sporta
aktivitāšu
nodrošināšanai (baseina noma,
ziemas inventāra noma)

Jaunburtnieku pamatskolas un
internāta logu nomaiņa

Pirmsskolas izglītības iestādes
„Auseklītis” un „Cielaviņa”–
bruģa ieklāšanas darbi

pamatskolu sporta aktivitāšu
pasākumi
Ls
300
un
datortehnikas iegāde Ls 500,
skolas autobusa izmantošanai Ls
500 katrai skolai,

signalizācijas
uzlabošanai PII

Kocēnu pamatskolas
apkures sistēmas uzlabošanai

sistēmas
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Jaunburtnieku
jumta remonta

pamatskolas

pamatskolu izglītojamo 1.4.klašu bērnu brīvpusdienas
transporta
izdevumu
kompensācijas Kocēnu novada
administratīvajā
teritorijā
deklarētiem bērniem uz tuvāko
vidusskolu,
brīvpusdienu
nodrošināšana trūcīgo ģimeņu
bērniem 100% apmērā
skolēnu stipendijas

finansējums
pedagoģisko
darbinieku darba samaksai no
pašvaldības budžeta

J.Neikena Dikļu pamatskolas
apkures katla apkope un sūkņa
iegāde
Skolēnu transporta izdevumu
kompensācijām
Skolēnu autobusa
izmaksas

uzturēšana

Novada izglītības pasākumu
organizēšanai un transporta
nodrošināšana
Subsīdijas
interešu
izglītības pasākumiem
Brīvpusdienas
visiem
pamatskolas izglītojamiem un
pirmsskolas izglītības iestāžu 56 g. audzēkņiem
finansējums
pedagoģisko
darbinieku darba samaksai no
pašvaldības budžeta
skolēnu stipendijas

Izstrādājot novada ekonomiskās attīstības programmu, viena no tās
galvenajām sadaļām ir tieši par izglītības pakalpojumu iespējām, kvalitāti un attīstību.
Veicot esošās situācijas precīzu analīzi, kā arī uzklausot speciālistu, iedzīvotāju un
pašu izglītojamo viedokļus, skaidrāk iezīmēsies nākotnes perspektīva, un, piesaistot
kā budžeta, tā struktūrfondu finansējumu, izglītības sistēma novadā nākotnē kļūs
konkurēt spējīga un pieprasīta.
Pēc administratīvi teritoriālās reformas Valmieras rajona skolu pārvaldes
funkcijas pārņēma Kocēnu novada Izglītības pārvalde, sniedzot pakalpojumus
izglītības darbiniekiem Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un
Rūjienas novadā. Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir 27 izglītības iestādes - 4
vidusskolas, 10 pamatskolas, 3 sākumskolas, 2 speciālās internātpamatskolas,
Naukšēnu SKII un 7 pirmsskolas izglītības iestādes, kurās kopumā mācās 3427
audzēkņi. Galvenais uzdevums ir koordinēt pedagogu un izglītojamo metodiskos
pasākumus, sniegt kvalitatīvu informāciju par aktualitātēm izglītības jomā,
popularizēt labāko pieredzi.
2012. gadā veikti darbi:
* Tika organizēta pedagogu profesionālās meistarības pilnveide, koordinēts un
nodrošināts metodiskais darbs.
* tika organizēta un koordinēta pedagogu tālākizglītība (kursi Valmierā) ar
ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” 2010.-2013.g.
finansējumu.
* kopā ar metodisko apvienību vadītājiem un skolu pedagogiem noorganizētas
47 mācību priekšmetu olimpiādes, no kurām 19 valsts olimpiādes (6 atklātās valsts
olimpiādes), 5 Vidzemes reģiona olimpiādes un 23 Valmieras un starpnovadu
olimpiādes un konkursi, kuru galvenais mērķis ir ieinteresēt skolēnu apgūt papildus
zināšanas, apzināt spējīgākos skolēnus, lai sekmētu viņu individuālo spēju attīstību.
No novadiem olimpiādēs piedalījušies 756 skolēni jeb 35,5 % no izglītojamo skaita
novadu skolās un laureātu godā tikuši 182 skolēni jeb 24,1 % no dalībnieku skaita.
* Nodrošināta skolēnu piedalīšanās Skolēnu zinātniskos lasījumos
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starpnovadu, Vidzemes un valsts līmenī vidusskolēniem.
* koordinēta skolu interešu izglītības kolektīvu un skolēnu piedalīšanās
Vidzemes reģiona un valsts pasākumos (Skolēnu pūtēju orķestru skate, 5.-9.klašu
koru skate ”Dziesmai būt!”, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss
„Kur saulīte rotājās”, skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss, vokālās mūzikas
konkurss „Balsis”, mūsdienu deju konkurss, popgrupu konkurss, izglītības iestāžu un
kultūras namu skolēnu tautas deju kolektīvu skate, konkurss „Kas jauns skolas
muzejā ?” u.c.)
* Pamatojoties uz novada izglītības iestāžu sporta skolotāju ieteikumiem,
notikuši sporta pasākumi skolēniem (reizi divos mēnešos kādā no novadu skolām),
novadu skolas aktīvi piedalās Valmieras pilsētas organizētajos sporta pasākumos
skolēniem.

2.1.3. Darbs ar jauniešiem
2012. gadā tika turpināta 2011. gadā aizsāktā aktīvā komunikācija un
sadarbība ar Kocēnu novada jauniešiem, īstenojot kopīgus projektus un dalību dažāda
mēroga pasākumos.
2012. gadā no maija līdz oktobrim ar Kocēnu novada domes un Eiropas
Savienības programmas „Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu tika īstenots jauniešu
iniciatīvu projekts „Savvaļā”. Projekta idejas autori bija Kocēnu novada jaunieši –
Kocēnu 38. skautu vienības dalībnieki, kas dalījās ar jauniešiem no dažām Latvijas
vietām savās zināšanās par izdzīvošanu savvaļas apstākļos, novadot nedēļu garu
nometni.

7. att. Nometnes "Savvaļā" dalībnieki kopā ar Kocēnu novada domes
priekšsēdētāju Jāni Olmani
7. decembrī Latvijas – Šveices sadarbības programmas un Kocēnu novada
domes līdzfinansētā projekta ietvaros Vaidavā tika atklāts Multifunkcionāls jauniešu
aktivitāšu centrs. Vaidavas kultūras un amatniecības centra telpās izveidots jauniešu
centrs, kur tiek organizēti dažādi neformālās izglītības pasākumi, kā arī sakārtota ēka
pie Vaidavas ezera, to piemērojot skolēnu un jauniešu nometņu rīkošanai.
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8. att. “Zaļās mājas” atklāšana
Mājas fasāde nokrāsota zaļa, tādējādi saglabājot saistību ar vēsturiski zaļo
toni, jo tautā šī ēka jau izsenis dēvēta par „Zaļo māju".

9. att. Zaļā māja Vaidavā
Arī šajā gadā Kocēnu novada jauniešu domes aktīvisti turpināja sadarbību ar
Kocēnu novada domi dažādu pasākumu organizēšanā. Piemēram, pavasarī, atklājot
aktīvā tūrisma sezonu, kopā ar pašvaldības speciālistiem piedalījās laivu brauciena
„Laivu maršs” organizēšanā, nodrošinot pieturvietas darbību Daliņu pludmalē, kur,
nogaršojot Kocēnu novada mājražotāju labumus, spēku smēlās vairāki simti
pasākuma dalībnieku. 2012. gadā tika uzsākta sadarbība ar Igo Japiņa sporta
aģentūru, piedaloties SEB MTB velomaratona 1. posma Cēsis – Valmiera
organizēšanā. Tā kā daļa velotrases šķērso Kocēnu novada administratīvo teritoriju,
novada jaunieši kopā ar pašvaldības speciālistiem piedalījās trases labiekārtošanā un
nodrošināja viena no velomaratona ēdināšanas – dzirdināšanas punktiem darbību.
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Sadarbībā ar Kocēnu novada domes Sociālo dienestu turpināta paaudzes saliedējoša
aktivitāte – īsi pirms Ziemassvētkiem apciemoti vientuļie Kocēnu novada senioru, lai,
pasniedzot pašvaldības sarūpētās dāvanas, sniegtu svētku prieku.
2013. gadā plānots īstenot starptautisku jauniešu apmaiņas projektu
„Draudzības bļoda/ Friendship bowl”, ko finansēs ES programma „Jaunatne darbībā”
un ieviesīs Kocēnu novada dome sadarbībā ar Kocēnu novada jauniešu domi.
Projekta ietvaros jaunizveidotajā Multifunkcionālajā jauniešu aktivitāšu centrā
Vaidavā plānots īstenot astoņas dienas garu nometni, kurā piedalīsies četru valstu
jaunieši – Latviju pārstāvēs Kocēnu novada jaunieši un sadraudzības pašvaldības –
Krustpils novada pašvaldības – jaunieši, kā arī Rumānijas, Turcijas un Itālijas
pārstāvji. Projekta mērķis būs attīstīt jauniešu starpkultūru komunikācijas prasmes un
iepazīstināt viesus ar Latvijas kultūras tradīcijām. Kā arī 2013. gadā plānots attīstīt
jauniešu aktivitāšu centra Vaidavā darbību, pilnveidojot tā materiāli tehnisko
nodrošinājumu, kā arī piesaistīt dažādu Eiropas Savienības fondu finansējumu
inventāra iegādei, kas tiks izmantots Kocēnu novada jauniešu lietderīgas brīvā laika
pavadīšanas iespēju pilnveidei.

2.1.4. Sociālā nodrošināšana
Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības sniegšanu Kocēnu novada iedzīvotājiem, lai palīdzētu viņiem
pārvarēt dažādas dzīves grūtības un iekļauties sabiedrībā (dažādu sociālo problēmu
risināšana - algota darba atrašana, veselības problēmu risināšana, dažādu atkarību
problēmu risināšana, savstarpējo attiecību uzlabošana, bērnu audzināšanas problēmu
risināšana, aprūpes jautājumu risināšana utt.)
Lai atbalstītu iedzīvotājus, sociālā dienesta darbinieki izmanto dažādus
palīdzības un atbalsta veidus. Viens no palīdzības veidiem ir sociālās palīdzības vai
materiālā atbalsta piešķiršana pabalstu veidā, kas pamatā ir īslaicīgs pasākums
personai vai ģimenei uz brīdi, kamēr tā pati nevar vai nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības. Ja persona iesaistās savu problēmu risināšanā un pilda līdzdarbības
pienākumus, tā saņem sociālo palīdzību, taču, ja personai nav intereses risināt savas
sociālās problēmas vai arī tā nepilda līdzdarbības pasākumus, persona nesaņem
pabalstu, jo pabalstu mērķis ir atbalstīt personas, kuras līdzdarbojas un ir ieinteresētas
vispirms pašas uzlabot savu situāciju.
Papildus sociālo pabalstu un materiālā atbalsta sniegšanai iedzīvotājiem,
smagākais, atbildīgākais un ilglaicīgākais darbs dienestā ir sociālais darbs ar
klientiem. Tas nozīmē, ka sarežģītu sociālo problēmu risināšanā cilvēkiem vai
ģimenēm bieži ir nepieciešama palīdzība, lai atrastu piemērotāko esošajai situācijai
un savām vajadzībām efektīvāko risinājumu. Lai palīdzētu cilvēkiem mazināt un
risināt šīs problēmas, galvenā nozīme ir sociālajam darbam, ko veic sociālie
darbinieki sadarbībā ar citiem speciālistiem. Piesaistot citus speciālistus, piemēram,
psihologus, tiek strādāts, lai palīdzētu ģimenēm un cilvēkiem risināt dažādas krīzes
situācijas, kas saistītas ar alkoholismu, vardarbību ģimenē, līdzekļu trūkumu, paaudžu
nesaskaņām u.c. problēmām. Taču galvenā problēma bieži ir pašu klientu galvās –
domāšanā, viņi nevēlas mainīt savu situāciju, līdz ar to, ja klients tomēr ir vērsies pie
sociālā darbinieka un lūdz palīdzību, tad grūtākais darbs ir viņu motivēt, mainīt viņa
domāšanu uz citām dzīves vērtībām vai iespējām uz pozitīvām izmaiņām viņu dzīvē
gadījumā, ja paši sapratīs šo izmaiņu nozīmi un vērtības. Izvērtējot iepriekšējo gadu
sociālo situāciju Kocēnu novadā un salīdzinot ar citiem novadiem un pilsētām, var
secināt, ka trūcīgo iedzīvotāju skaits un sociālo pabalstu izmaksas Kocēnu novadā
2012. gadā nav būtiski augušas. 2012. gadā nedaudz samazinājās trūcīgo personu
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skaits, bet būtiski samazinājušās izmaksas pabalsta garantētā minimālā ienākuma
(GMI) līmeņa nodrošināšanai.

PĀRSKATS PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU KOCĒNU NOVADĀ NO 2009.2012.GADAM.
2009.GADS
2010.GADS
2011.GADS
2012.GADS
Piešķirts
trūcīgas 221 ģimenei/ 437 ģimenēm/
personas
statuss kopā 1060
kopā 1174
personām
personām
(ģimeņu/personu
skaits)

446 ģimenēm/
kopā 1135
personām

358 ģimenēm/
kopā 939
personām

Izlietotie līdzekļi no 171490
soc.budžeta kopā (Ls)

169965

178392

147770

t.sk. sociālai palīdzībai 106327

117296

123660

90145

Pabalstam GMI līmeņa 18970
nodrošināšanai
izlietotie līdzekļi (Ls)

83218

70524

36008

GMI
pabalstu 137/363
saņēmušo
ģimeņu/
personu skaits

251/616

231/523

148/330

Kā viens no rādītājiem, kas veicināja pabalstu saņēmēju skaita samazināšanos,
ir dienesta mērķtiecīgs sociālais darbs ar konkrētām klientu mērķgrupām. Ar ESF
finansētā projekta „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā”
atbalstu 2012. gadā 260 Kocēnu novada sociālā dienesta klientiem bija iespēja
piedalīties divās motivācijas programmās, kuru mērķis bija vērsts uz klientu sociālo
iekļaušanos sabiedrībā un nodarbinātības veicināšanu. Rezultāts bija pozitīvs, jo
vairāk nekā 35 projekta dalībnieki iesaistījās darba tirgū, savukārt lielākā daļa klientu
guva motivāciju aktīvi līdzdarboties savu problēmu risināšanā, kas būtiski atvieglo
sociālā darbinieka darbu.

Kocēnu novadā tiek attīstīti, pilnveidi un nodrošināti dažādi sociālie
pakalpojumi iedzīvotājiem.

PĀRSKATS PAR SOCIĀLAJEM PAKALPOJUMIEM KOCĒNU NOVADĀ NO 2009.2012.GADAM.
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2009.GADS

2010.GADS

2011.GADS

2012.GADS

Ilgstošā sociālā aprūpe
pansionātos

11

23

23

28

Īslaicīgā
aprūpe

4

3

3

2

Psihologa
konsultācijas

_

6

11

35

Transporta
pakalpojumi

_

10

31

43

Krīzes dzīvoklis

_

_

_

4

sociālā

Uz viena iesnieguma pamata tiek sniegtas psihologa konsultācijas ģimenei,
gan individuālās terapijas, gan grupas terapijas.
Gan no novada iedzīvotāju, gan pašvaldības iestāžu puses pieprasītas ir
psihologu konsultācijas, pieaug pieprasījums pēc dienesta transporta pakalpojuma, ko
pārsvarā izmanto vientuļie pensionāri un trūcīgās ģimenes. Tiek izmantots krīzes
dzīvoklis, kur īslaicīgi tiek izmitināti novada iedzīvotāji krīzes situācijās, kas palikuši
bez pajumtes. Katru gadu aktuālāka kļūst veco ļaužu sociālā aprūpe. Tiek pilnveidota
sociālā aprūpe mājās, taču jādomā par multifunkcionālās sociālās aprūpes centra
izveidi novadā, kas būtiski uzlabos gan sociālās aprūpes pakalpojumus gan veciem
ļaudīm, gan personām ar funkcionālajiem traucējumiem un nodrošinās iedzīvotājiem
dažādus alternatīvos sociālos pakalpojuma veidus, piemēram, aprūpi pansijā.
2.1.5. Kocēnu novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2012. gadā
Ar 01.01.2013. LR Civillikuma Ģimenes tiesību daļā stājas spēkā jauni
grozījumi. Likumdevējs ir atteicies no termina “aprūpes tiesības”, tā vietā ir termins
“aizgādības tiesības”. Aizgādības tiesības vecākiem tiek pārtrauktas tikai galējos
apstākļos, ja vecākiem ir piedāvāta palīdzība un risinājumi, bet viņi tos nav
izmantojuši. Viens no galvenajiem iemesliem aizgādības tiesību pārtraukšanai un
atņemšanai ir tas, ka vecāki alkohola lietošanas dēļ bērnus atstāj novārtā vai dzīvībai
bīstamos apstākļos. Ir gadījumi, kad vecāki maina attieksmi un sadarbojas ar sociālo
dienestu un bāriņtiesu, lai bērnus atgrieztu ģimenē.
2012. gadā Kocēnu novada bāriņtiesā (turpmāk tekstā - bāriņtiesa) izskatītas
un izveidotas 6 jaunas aprūpes lietas. Četrās lietās vecākiem aprūpes tiesības tika
atjaunotas. Sešos gadījumos bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu
tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu. Piecos gadījumos Valmieras rajona tiesa,
piedaloties bāriņtiesai, nolēma atņemt vecākiem aizgādības tiesības. Viena lieta vēl ir
procesā Alūksnes rajona tiesā, bet otrā no procesā esošajām lietām māte Valmieras
rajona tiesas spriedumu pārsūdzējusi Vidzemes apgabaltiesā. Bāriņtiesa divos
gadījumos ar vienpersoniskiem lēmumiem vecākiem atņēmusi aprūpes tiesības un
bērnus ievietojusi krīzes centrā.
Gadījumos, kad bērnu nepieciešams izņemt no ģimenes un nodrošināt viņam
ārpusģimenes aprūpi, bāriņtiesa vispirms meklē iespēju bērnu nodot aizbildnībā vai
ievietot audžuģimenē, vai, ja tas nav bijis iespējams, kādā no aprūpes iestādēm.
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Bāriņtiesai rūpīgi jāizvērtē katra situācija, ņemot vērā perspektīvas un bērnu
vajadzības.
Aizbildnība. Kopējais aizbildnībā esošo bērnu skaits, aizbildnībā esošo bērnu
apsekošana un aizbildnības izbeigšana Lietu skaits – 21.
2012. gadā nodibinātas septiņas aizbildnības. Bāriņtiesai pārraudzībā kopā ir
divdesmit viena aizbildnības lieta, no tām sešas aizbildnības no pārējiem novadiem.
Vienā gadījumā aizbildnība izbeigta sakarā ar bērna pilngadību. Otrā gadījumā
aizbildnība izbeigta sakarā ar to, ka aizbildnis atteicās pildīt aizbildņa pienākumus,
bet trešā gadījumā aizbildnība izbeigta sakarā ar to, ka bērna māte kļuvusi pilngadīga.
Audžuģimenes. Lietu skaits – 9. 2012. gadā izveidotas divas jaunas lietas par
bērnu ievietošanu audžuģimenē un trīs jaunas lietas par audžuģimeņu statusa
piešķiršanu. Bērni ievietoti Gulbenes novada un Bauskas novada audžuģimenēs.
Ievietotie bērni vismaz reizi gadā jāapseko un jānoskaidro bērnu viedoklis, ja tas
iespējams, atkarībā no bērna vecuma. Divos gadījumos tika izbeigta bērnu
uzturēšanās audžuģimenē, jo audžuvecāki atteicās no turpmākās bērnu aprūpes. Vienā
gadījumā bērnam tika atrasta cita audžuģimene, bet otrā gadījumā bērniem cita
audžuģimene netika atrasta, un viņi tika ievietoti aprūpes iestādē. Pārraudzībā
bāriņtiesā ir četras lietas.
Aprūpes iestādes. Lietu skaits – 3. Kocēnu novada pašvaldības bez vecāku
gādības palikušie bērni atrodas bērnu atbalsta un sociālās ģimenes atbalsta centrā
"Zīļuks" Ērgļu novadā, sociālās ģimenes atbalsta centrā "Dzeguzīte" Kokneses
novadā un Skangaļu muižas bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrā-internātā
„Skangaļos”, Liepas pagastā, Cēsu novadā.
Bērnu nodošana citas personas aprūpē. Lietu skaits – 5. Šo lietu veidošanās
skaidrojama galvenokārt ar vecāku došanos darba meklējumos ārpus Latvijas. Šīs
ģimenes pirms izbraukšanas un bērna nodošanas citas personas aprūpē izmanto
psihologa bezmaksas konsultācijas. Psihologs izvērtē un nepieciešamības gadījumā
sniedz psiholoģisku palīdzību ģimenei un personai, kam tiek uzticēts bērns.
Bāriņtiesa, izvērtējot lietas apstākļus, sniedz atzinumu, vai ir iespējama bērna
nodošana citas personas aprūpē. Tiek pieprasīta informācija no Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra Soda reģistra par personas sodāmību, darbavietu, atalgojumu,
veselības stāvokli, tiek pārbaudītas personas dzīves apstākļi un noskaidroti viedokļi.
2012. gadā saistībā ar bērnu nodošanu citas personas aprūpē tika izvērtēta viena
persona un pieņemts lēmums par bērna nodošanu citas personas aprūpē.
Audžuģimenes. Lietu skaits – 8. Kocēnu novadā ir astoņas audžuģimenes. Šajā
gadā audžuģimenes statusu ieguva trīs jaunas audžuģimenes. Viena no jaunajām
audžuģimenēm mainīja savu dzīvesvietu un tagad dzīvo citā novadā. Reizi gadā
bāriņtiesa apseko audžuģimenes un izvērtē tās, izveidojot attiecīgu dokumentāciju.
Aizgādnība (rīcībnespējīgie). Lietu skaits – 9. Pagājušajā gadā tika pieņemts
viens lēmums par pagaidu aizgādņa iecelšanu personai.
Apliecinājumu izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana (pilnvaras, līgumi,
nostiprinājuma lūgumi, parakstu apliecināšanas, testamenti, mantojuma saraksta
sastādīšana u.c.) Kopējais skaits – 429 par kopējo summu Ls 2010,40.
2012. gadā bāriņtiesā kopējais veikto apliecinājumu un citu darbību skaits ir
429, no tām Kocēnu pagastā - 325 par kopējo summu Ls 1471,40, Bērzaines pagastā 20 par kopējo summu Ls 96,90, Dikļu pagastā - 60 par kopējo summu Ls 337,50,
Vaidavas pagastā - 14 par kopējo summu Ls 60,60 un Zilākalna pagastā - 10 par
kopējo summu Ls 44,00 .

2.1.6. Kultūra
Kocēnu novads ir bagāts ar Latvijai nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu,
28

vizuāli pievilcīgo un neskarto dabu un kultūras tradīcijām.
Kocēnu novada kultūras iestāžu darbība galvenokārt akcentē kultūras nozīmi
sabiedrības vērtību aktualizēšanā, kultūras mantojuma saglabāšanā, nacionālās
identitātes stiprināšanā, tautas izglītības un intelektuālā līmeņa pilnveidošanā, arī
sabiedrības pilnvērtīgas atpūtas un brīvā laika nodrošināšanā.
Sekmējot līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību, tiek
organizēta un nodrošināta Kocēnu novada amatiermākslas kolektīvu darbība, to
pieejamība iedzīvotājiem. Šajā sezonā darbu uzsākuši trīs jauni pašdarbības kolektīvi
– Bērnu deju kolektīvs Kocēnu kultūras namā, bērnu deju kolektīvs Dikļu kultūras
namā un jauniešu deju kolektīvs Bērzaines tautas namā. Vaidavas kultūras un
amatniecības centrā, apvienojot vokālos ansambļus, atjaunota jauktā kora „Vaidava”
darbība.

10. att. Vaidavas kultūras un amatniecības centra jauktais koris "Vaidava"
Piesaistot ES finansēju, tiek sakārtotas un labiekārtotas kultūras iestādes
novadā. Projekta „Skanīgi kultūras pasākumi Kocēnos!” rezultātā tika iegādāta
gaismu un skaņu aparatūra Kocēnu pagasta kultūras namam, projekta „Vaidavas
kultūras nama rekonstrukcija” ietvaros izremontētas Vaidavas kultūras nama telpas,
projekta „Dikļu sakrālā mantojuma saglabāšana” ietvaros tika rekonstruēta Dikļu
kapliča.
2.1.7. Bibliotēkas
Kocēnu novada bibliotēkas – Bērzainē, Dikļos, Kocēnos, Rubenē, Vaidavā
un Zilākalnā - ir kultūras, informācijas un izglītības iestādes, kuras sniedz pagasta
iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes un kultūras
pasākumus, kas veicina sabiedrības kopīgu attīstību. Bibliotēku misija un mērķi ir
izglītotas, informētas un kulturālas sabiedrības veidošana.
2012. gadā ir palielinājies bibliotēkas lietotāju skaits, pieaudzis bibliotēkas
organizēto pasākumu un izstāžu skaits. Pasākumi bibliotēkās tiek organizēti sadarbībā
ar kultūras, izglītības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām.
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11. att. Izstāde Kocēnu bibliotēkā

12. att. Rokdarbu izstāde Rubenes bibliotēkā
Kopš 2010. gada gandrīz visās novada bibliotēkās bibliotekārie procesi notiek
automatizēti – lietotāju reģistrācija vienotajā lasītāju reģistrā, automatizēta
dokumentu izsniegšana, minētos procesus nodrošina Bibliotēku Informācijas sistēma
“Alise”. Lielākais ieguvums – ātra, ērta un mūsdienīga lietotāju apkalpošana.
Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls
ietvaros” ietvaros ir izstrādāta jauna bibliotēku portāla versija. Šajā portālā ir
apkopota uzziņu informācija par Latvijas bibliotēkām. Portāls nodrošina vienotu
informācijas apmaiņas telpu starp bibliotēkām, to darbiniekiem un lietotājiem.
Tā kā Kocēnu novada bibliotēkām nav savas interneta mājaslapas, tās ir
iekļautas šajā portālā, kur bibliotēku vadītājiem tiek piedāvāta iespēja publicēt visu
nepieciešamo informāciju par savu bibliotēku – papildināt to ar vietējiem
notikumiem, jaunākajām grāmatām, veidot pasākumu galerijas. Portāls
www.biblioteka.lv ir saistošs ne tikai bibliotēku profesionāļiem, bet arī tiem, kas
interesējas par bibliotēku piedāvātajiem pakalpojumiem, pasākumiem un notikumiem
tajās.
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2.1.8. Sports
Pārskata gadā Kocēnu novada teritorijā notikuši vairāki plaša mēroga sporta
pasākumi, kā arī dažādas citas mazāka apjoma sportiskas aktivitātes.
Latvijas čempionātā florbolā piedalījās 5 pieaugušo komandas. Latvijas
čempionātā sudraba medaļas izcīnīja Rubenes florbolistes. Latvijas čempionātā 9.
vietu ieņēma Rubenes vīriešu florbola komanda. Pirmo reizi LČ florbolā veterāniem
uzvarēja Rubenes komanda.

13. att. Florbols
Latvijas čempionātā jauniešiem dažādās vecuma grupās piedalījās 6 zēnu un 4
meiteņu komandas. Pirmo reizi pēc 5 gadu pārtraukuma kāda no jauniešu komandām
izcīnīja zelta medaļas. To paveica Rubenes U-10 zēni.

14. att. U-10 vecuma grupas zēnu komanda "Rubene" - Latvijas Bērnu un jaunatnes
florbola čempionāta 1. vietas ieguvēji
Vēl U-18 jauniešiem – bronza. Meiteņu komandām LČ regulāri ir godalgotās vietas.
Šogad – viena pirmā vieta un divas otrās vietas.
Latvijas izlases komandā orientēšanās sportā, Eiropas jaunatnes čempionātā
Slovākijā 3. vietu izcīnīja Līga Valdmane no Dikļiem.
Oktobra mēnesī Slovākijas pilsētā Košicē notika Eiropas čempionvienību
kausa sacensības, kur Kocēnu novada Rubenes sieviešu florbola komanda izcīnīja
4.vietu.
31

Maija mēnesī Slovākijas pilsētā Nitrā Latvijas izlases sastāvā Pasaules
čempionātā florbolā juniorēm piedalījās 6 Kocēnu novada florbolistes. Izlases otrā
trenere rubeniete Zeltīte Bankava.
Augusta mēnesī Kocēnu novads un Valmieras pilsēta organizēja starptautisku
turnīru florbolā „Latvian Open - 2012”, kas ir lielākais Latvijā. Piedalījās 30 vīriešu
komandas un 10 sieviešu komandas no Igaunijas, Čehijas, Somijas, Krievijas,
Baltkrievijas.
Kocēnu komanda pirmo reizi piedalījās Latvijas III Olimpiādē Liepājā.
2012. gadā Kocēnu novada aktīvākie sportisti piedalījās un izcīnīja godalgotās
vietas Latvijas čempionātos, Sportlat seriālos, SEB, LSVS, MTB – vieglatlētikā,
orientēšanās, triatlonā, spēka trīscīņā, spēkavīru turnīrā, jātnieku sportā, golfā,
riteņbraukšanā, airēšanas slalomā, novusā, badmintonā, slēpošanā, basketbolā,
hokejā.
Kocēnu sporta zālē notiek regulāri treniņi florbolistiem, vienu reizi nedēļa
organizētas nodarbības bez samaksas iedzīvotājiem. Ar samazinātu samaksu ir iespēja
apmeklēt trenažieru zāli. Ar novada atbalstu sporta zālē ir organizētas Latvijas
florbola savienības izlašu nometnes un starptautiskās spēles. Kocēnu sporta zālē ir
notikušas sacensības frisbijā, volejbolā. Katru gadu augusta pēdējā sestdienā notiek
Kocēnu sporta svētki 14 sporta veidos. Vasarā tika organizētas 4 florbola nometnes
Kocēnos. Kocēnos darbojas zirgaudzētava, kur visiem interesentiem ir iespējas iegūt
iemaņas, lai piedalītos ar zirgiem dažādos paraugdemonstrējumos. Kocēnos notika
Baltijas kausa sacensības konkursā un pajūgu braukšanā.

15.att. Sacensības pajūgu braukšanā
Dikļu pagastā vasarā notika sporta svētki, kur jaunieši un pieaugušie sacentās futbolā,
virves vilkšanā, basketbola soda metienos, volejbolā u.c. sporta veidos.
16.att. Dikļu pagasta sporta svētki

Bērzaines pagastā notika gadskārtējais turnīrs dambretē, galda tenisā un
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novusā. Novads atbalsta automodelisma pulciņu. Gada nogalē uzstādīta jauna,
moderna automodelisma trase.
17.att. Bērzaines pagasta turnīrs dambretē, galda tenisā un novusā

Zilākalna pagastā ziemā tika noorganizētas sacensības – „Jautrā, sniegotā
stafete”. Vasarā pagasta iedzīvotāji piedalījās Zilākalna vasaras sporta spēlēs.

18.att. Zilākalna pagasta vasaras sporta spēles

Vaidavas pagastā 31. reizi notika skrējiens „Apkārt Vaidavas ezeram”.
Nākošajā dienā notika „Vaidavas triatlons”. Šos pasākumus Kocēnu novads
organizēja sadarbībā ar „Sportlat”.
19.att. Skrējiens „Apkārt Vaidavas ezeram”
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Ziemā norisinājās sacensības galda tenisā, dambretē un novusā, bet vasarā –
futbolā. Vaidavā tiek apsaimniekots lielais futbola laukums, uz kura seguma notiek
dažādas sporta sacensības futbolā un regbijā.
Vaidavas bijušajā pamatskolas telpās ir kvalitatīvs novusa inventārs, lai varētu
notikt augsta līmeņa sacensības. Maija mēnesī notika LČ fināls jauktajām
dubultspēlēm. Vaidavas sieviešu un vīriešu komandas regulāri trenējas un piedalās
Latvijas novusa federācijas sacensībās. Reizi nedēļā Vaidavas sporta zālē notiek
nodarbības Zilākalna, Dikļu, Dauguļu jauniešiem, kurus atved ar novada transportu.
Rubenes sporta zālē tiek spēlētas republikas čempionāta spēles florbolā
jauniešu grupās un 1. līgā sievietēm. Zāle notiek sacensības futbolā un lidmodelismā.
Reizi nedēļā novada iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas spēlēt volejbolu un florbolu
sporta zālē.
2012. gadā tika pabeigta BMX trase Rubenē, kuras profils ir līdzīgs Londonas
olimpiskajai trasei. Šeit trenējās Latvijas BMX izlase. Rezultāts – Māris Štrombergs
divkārtējas Olimpiskais čempions.

20. att. BMX trase Rubenē
2012. gadā novadā pirmo reizi tika organizēts sporta laureātu vakars Kocēnu
novada labākajiem sportistiem.
Kocēnu novads sadarbībā ar Kocēnu sporta klubu iesaistījās - SEB
riteņbraukšanas trases labiekārtošanā un sacensību apkalpošanā, 22. Zemessardzes
spartakiādes organizēšanā, Latvijas advokatūras biedrības sporta spēļu tiesāšanā,
Valmieras maratona sacensību apkalpošanā.
2012. gadā projekta ietvaros un ar novada atbalstu sakārtoti-renovēti āra
sporta laukumi pie Vaidavas un Dauguļu internātskolām.
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21. att. Sporta laukums pie Vaidavas speciālās internātpamatskolas
2.1.9. Būvvalde
Kocēnu novada domes institūcija - Būvvalde – uz savstarpēji noslēgtu
sadarbības līgumu pamata Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas
novados veic pašvaldību kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā – pārzina, kā
arī kontrolē būvniecību to administratīvajās teritorijās.
2012. gadā Kocēnu novada Būvvalde ir sagatavojusi un izsniegusi 162
Arhitektūras un plānošanas uzdevumus, akceptējusi 170 tehnisko projektu,
apliecinājuma kartes un tehniskās shēmas, izsniegta 121 jauna būvatļauja, pagarinātas
56 būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemti 85 objekti.
2012. gadā bezmaksas akcijas ietvaros notika aktīva palīgēku dzēšana no
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas. Būvvalde veica papildus
darbu konsultējot iedzīvotājus, noformējot dokumentus, apsekojot objektus un
sagatavojot nepieciešamās izziņas. Kopā pa Būvvaldes pārziņā esošo teritoriju tika
apsekoti vairāk nekā 90 objekti un izdotas 88 izziņas par ēku neesamību dabā, no tām
35 izziņas Kocēnu novada teritorijā.
Kocēnu novada teritorijā 2012. gadā ekspluatācijā ir pieņemti 34 objekti. Kā
nozīmīgākos objektus Kocēnu pagasta teritorijā var minēt LMT bāzes staciju
"Rubene", BMX sporta, augstu sasniegumu trase un starta estakāde " Mazais Ansis",
Rubenē, Ūdenssaimniecības attīstības 2.kārta Kocēnu ciemā, kanalizācijas bioloģisko
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija "VTU Valmiera", Brandeļos,
daudzdzīvokļu mājas "Rozītes", Brandeļos, fasādes vienkāršota renovācija
(siltināšana), Vaidavas pagastā - multifunkcionāli jaunatnes atpūtas centri –
rekonstrukciju Parka ielā 17 un Skolas ielā 1, sporta un atpūtas centra rekonstrukcija
Vaidavas ezera apkārtnē, Bērzaines pagastā – kūts, slaukšanas zāles un mēslu
krātuves rekonstrukcija, liellopu novietnes izbūve "Kalna Zilūžos" un liellopu ferma
z/s "Dzintari" "Lejasvīkuļos". Ekspluatācijā pieņemta meža meliorācijas sistēmas
"Ezermuižas masīvs" rekonstrukcija. 2012. gadā novada teritorijā ir pieņemtas
ekspluatācijā piecas individuālās dzīvojamās mājas un vēl piecas dažādas palīgēkas.
Novada teritorijā rekonstruētas četras elektropārvades līnijas.
Šajā gadā pieņemtie grozījumi Būvniecības likumā nosaka, ka ar 2013.gada 1.
jūniju triju darba dienu laikā jāpublicē pašvaldības mājaslapā informācija par
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saņemtajiem Būvniecības iesniegumiem-uzskaites kartēm, būvprojektiem, kas
iesniegti akceptēšanai, kā arī pieprasījumiem būvatļaujas saņemšanai. Tāpat triju daba
dienu laikā jāpublicē lēmumi, kas pieņemti izskatot Būvniecības iesniegumusuzskaites kartes, būvprojektus, kas iesniegti akceptēšanai, kā arī pieprasījumus
būvatļaujas saņemšanai. Vēl grozījumos noteikts, ka būvatļauju var sākt izpildīt pēc
tam, kad beidzies tās apstrīdēšanas termiņš un būvatļauja nav apstrīdēta vai beidzies
administratīvā akta pārsūdzēšanas termiņš un tas nav pārsūdzēts.
Ekonomiskas ministrija izstrādā Būvniecības informācijas sistēmu (BIS),
kuras mērķis nodrošināt elektronisku dokumentu apriti, sabiedrībai pieeju
informācijai par būvniecības procesu. Vienlaikus tiek paredzēts, ka BIS nodrošinās
būvvaldēm pieeju dokumentiem un ziņām no valsts informācijas sistēmām, kas
attiecas uz konkrēto būvi. BIS izstrādi ministrija plāno veikt līdz 2013.gada
31.decembrim.
2.1.10. Vides aizsardzība un labiekārtošana
Kocēnu novadā sistemātiski tiek pievērsta liela uzmanība apkārtējās vides
sakopšanai un labiekārtošanai. Tiek veikts liels darbs, meklējot arvien jaunas un
inovatīvas iespējas situācijas izzināšanai un jaunu jautājumu risināšanai. Tiek
sekmēta ekonomiskās un sociālās vides attīstība, atbalstot uzņēmējdarbību novadā,
nodrošinot atbilstošas kvalitātes ūdensapgādi, risinot apkures jautājumus, izbūvējot
jaunus kanalizācijas tīklus, remontējot un kopjot ceļus, sakārtojot apkārtni. Liela
uzmanība tiek pievērsta cilvēkresursu attīstībai novadā, piesaistot gan vietējās, gan
ārvalstu investīcijas. 2012. gadā Kocēnu novadā par pašvaldības un Eiropas fondu
līdzekļiem veikti virkne sabiedrībai svarīgi darbi.
Apkures pakalpojumu sniegšanai un to kvalitātes nodrošināšanai un
uzlabošanai Kocēnu novadā 2012. gadā bija plānots veikt vairākus vairāk vai mazāk
efektīvus un apjoma ziņā lielākus vai mazākus pasākumus. Šajos pasākumos bija
plānots izmantot Kocēnu novada pašvaldības, kā arī Eiropas fondu līdzekļus.
Rubenes ciema sporta namā tika ierīkots individuālais siltuma mezgls, kas
palīdz regulēt apkures režīmu un karstā ūdens sagatavošanu. Nākotnē, iespējams,
šāda iespēja tiks radīta arī iedzīvotājiem, lai ir iespēja kontrolēt šo pakalpojumu
sniegšanu un izvēlēties sev vēlamo komforta līmeni mājā.
Vaidavas kultūras centra telpās, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, tika
izremontētas telpas novada jauniešu aktivitāšu veicināšanai ”Multifunkcionāls
jauniešu aktivitāšu centrs”. Remonta ietvaros nomainīja apkures radiatorus, sakārtoja
sanitāro mezglu, virtuvi, ieejas mezglus, nomainīja logus, nomainīja grīdas
konstrukciju un segumu. Līdz ar to Vaidavas kultūras centrs var piedāvāt jauniešiem
telpas, kur var atpūsties, pārrunāt novadā notiekošo, domāt par novada nākotni,
uzaicināt ciemos kaimiņu novadu jauniešus, lai aktīvāk iesaistītos sev un sabiedrībai
svarīgu jautājumu lemšanā.
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22.att. „Zaļā māja” pirms remontdarbiem

Aktīvākas atpūtas organizēšanai pie Vaidavas ezera ar Eiropas fondu līdzekļu
palīdzību tika izremontēta Vaidavas un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem labi
pazīstamā māja - ”Zaļā māja”. Mājā tika ierīkotas atpūtas istabas, sanitārie mezgli,
dušas, māju iespējams izmantot arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Telpas mājā
iespējams izmantot gan dienā, gan naktī. Blakus esošais Vaidavas ezers izremontēto
māju pārvērš par pievilcīgu atpūtas bāzi gan sauļoties un peldēties gribētājiem, gan
aktīvas atpūtas cienītājiem, gan makšķerniekiem. Tā izmantojama arī vēsā rudens
laikā, gan arī ziemā.

23. att. ”Zaļās mājas remonta gaita”
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24. att. “ Zaļā māja” pēc remonta pabeigšanas

2011. gadā Bērzaines pagastā pašvaldība no kooperatīvās sabiedrības
pārņēma Bērzaines katlu māju un siltumtrasi, kas nodrošināja apkures pakalpojumus
vairākām Bērzaines ciema dzīvojamām mājām. Lai to nodrošinātu, tika operatīvi
sagatavoti kurināmā krājumi, veikta katlumājas un siltumtrases operatīva tehniskā
stāvokļa konstatēšana un uzlabošana, lai nodrošinātu stabilu apkures pakalpojumu
sniegšanu ciemata iedzīvotājiem. Apkures kvalitātes nodrošināšanai nepieciešams
kvalitatīvs kurināmais. Lai to nodrošinātu 2012. gadā pie katlu mājas tika uzbūvēta
pagaidu būve-malkas novietne. Novietnē tiek glabāta malka, tā ir sausa un tas
kurināšanai ir labākais nosacījums.

25.att. Bērzaines katlu mājas malkas novietne

2012. gadā tika turpināts apsekot Kocēnu novada nesakoptās teritorijas gan
Kocēnos, gan Vaidavā, Rubenē, Dikļos, Zilākalnā un Bērzainē. Veikta īpašumu
fotofiksāža, apsekošanas aktu izveide. Iesaistot Kocēnu novada domes
struktūrvienības, tika noskaidroti nesakopto teritoriju īpašnieki, adreses, sagatavotas
brīdinājumu vēstules ar uzaicinājumu sakopt savu īpašumu un informāciju par sekām,
kas tiks darīts, ja īpašums netiks sakopts. Ir izdevies sakārtot vairākas nekoptās
teritorijas Kocēnu ciemā un citur novadā. Kā labu piemēru šādu nepatīkamu
jautājumu atrisināšanā var minēt Kocēnu nekustamā īpašuma ”Priežavoti” teritorijas
sakopšanu.
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26.att. Kocēni, pie ezeriņa 2011 un 2012.g

Veicot darbu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tika nojauktas pussabrukušās ēkas,
laukums ir nolīdzināts.
Turpmāk Kocēnu novada pagastos nepieciešams risināt svarīgos
apsaimniekošanas jautājumus, individuālo siltummezglu ierīkošanas jautājumus
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, ar to atrisinot patērētā ūdens un arī apkures
uzskaites precizitāti. Ar to nosakot iespēju iedzīvotājiem brīvi, pēc savām iespējām,
izvēlēties vēlamo pakalpojuma apjomu un, iespējams, arī piegādātāju.
Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras attīstībai tiek pievērsta liela
vērība, īstenojot kanalizācijas tīklu konstrukcijas un paplašināšanas projektu Kocēnu
novadā, kura finansējuma piesaistei tiks izmantoti Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzekļi.
Perspektīvā ir plānots apsekot un novērtēt tehnisko stāvokli novadam
piederošās daudzdzīvokļu mājas un dzīvokļos, iespēju robežās sakārtot šo īpašumu
apsaimniekošanas jautājumu. Turpinās meklēt risinājumu siltumsaimniecības
sistēmas sakārtošanai Vaidavas un Rubenes ciemos.
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA – budžets 2011-2013
2011

2012

2013

rekonstruēta Rubenes ciemata
siltumtrase

realizēts
ERAF
projekts
Ūdenssaimniecības attīstības II
kārta Kocēnu ciemā
izbūvēti siltummezgli Rubenes
ciema daudzdzīvokļu mājam un
iesākta siltummezglu izbūve
Zilākalna
ciemata
daudzdzīvokļu mājām
sakarā ar SIA „Zilaiskalns 127”
likvidāciju
pārņemta
siltumsaimniecība
un
ūdenssaimniecība
Zilākalna
pagastā

lietus
ūdens
kanalizācijas
sistēmas izbūve Kocēnu pagastā

reorganizēta
saimniecības
nodaļa,
izveidojot
vienotu
komunālo pārvaldi

pārņemta katlu māja Bērzaines
pagastā apkures nodrošināšanai
iedzīvotājiem
Bērzaines
pagastā. Lai to nodrošinātu, tika
operatīvi sagatavoti kurināmā
krājumi, veikta katlumājas un
siltumtrases operatīva tehniskā
stāvokļa
konstatēšana
un
uzlabošana.
pārņemtas
apsaimniekošanā
Kocēnu pagastā esošās mājas
Aveņu ielā 3 un „Cerības”

izbūvēta
malkas
Bērzaines pagastā

novietne

ūdenssaimniecības
realizācija
visos
pagastos

projektu
novada

apgaismojuma līniju izbūve
Kocēnu pagastā Alejas ielā,
Kocēnu
pagasta
Tožās,
Bērzaines pagastā un Vaidavas
pagastā

Sējēju ielas, apgaismojuma un
komunikāciju izbūve Kocēnos
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realizēts
LAD
projekts
"Atjaunojamo
energoresursu
energoapgādes
sistēmas
rekonstrukcija
Zilākalna
pagastā" (izbūvēta nojume)
Rekonstruēts tilts pār Ziedenes
upi, autobusa pieturas izbūve
Kocēnos
Projekta „Būsim atpazīstami”
ietvaros
izgatavotas
un
uzstādītas māju un ielu norādes
zīmes
Vaidavas ciemā katlu mājā tika
demontēts vecais, savu mūžu
nokalpojušais apkures katls un
tā vietā uzstādīts jauns
Vaidavas
kultūras
centrā,
piesaistot
Eiropas
fondu
līdzekļus,
tika
nomainītas
apkures sistēmas caurules un
uzstādīti
jauni,
mūsdienīgi
apkures radiatori, kā arī
sakārtots, siltummezgls
Tika
uzsākta
iedzīvotāju
informēšanas kampaņa par
daudzdzīvokļu
māju
apsaimniekošanas iespējām

iegādāta
traktortehnika
Bērzaines un Kocēnu pagastā

daļējā
siltumtrases
rekonstrukcija Vaidavas pagastā

uzsākti
darbi
pie
elektroapgaismojuma
līniju
izbūves Kocēnu un Vaidavas
pagastos
izbūvēts parters Kocēnu pagastā

palīdzības
piešķiršana
energoefektivitātes pasākumu
veikšanai
daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās
novada
teritorijas
labiekārtošanas darbi, t.sk. kapu
apsaimniekošanas darbi

nomainīti jumti Kocēnu pagasta
ēkai Alejas ielā 7 un Dikļu
pagasta doktorāta ēkai

sabiedriskā
transporta
zaudējumu
kompensācija
Valmieras pilsētas pašvaldībai
Ls 24000 apmērā
trotuāra izbūve Kocēnu pagasta
Parka ielā

uzsākta trotuāra izbūve Parka
ielā Kocēnos

Uzsākti darbi pie bērnu rotaļu
laukumu izbūves

EZF Projekts "Autoceļa BeikasMazezers ceļa rekonstrukcija
zivsaimniecības
attīstībai
Kocēnu
novadā"
līdzfinansējums
jumta
nomaiņa
Bērzaines
pagastā „Tūjās”
Rubenes ciema katlu mājas
nojumes izbūve
bērnu rotaļlaukumu elementu
papildināšana
paredzēti līdzekļi Ls 35322
mērniecības darbiem īpašumu
sakārtošanai: pagastu kapi,
purvu īpašumi un pārējiem
pašvaldības īpašumiem

2.1.11. Juridiskās darbības nodrošināšana Kocēnu novada domē atbilstoši
pašvaldības autonomajām funkcijām
Nodrošināta likumības pārbaude pieņemtajos Kocēnu novada domes
lēmumos, t.sk. pārstāvētas Kocēnu novada domes kā procesuālo tiesību subjekta
intereses dažādās tiesu institūcijās: Valmieras rajona tiesā, Vidzemes apgabaltiesā,
LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā, Administratīvajā rajona un
Administratīvajā apgabaltiesā.
No visiem 2012. gadā pieņemtajiem Kocēnu novada domes lēmumiem tiesā ir
apstrīdēti divi Kocēnu novada domes administratīvie akti, kuri ar tiesas spriedumiem
atzīti kā tiesiski un iesniedzēju iesniegtās prasības noraidītas pilnā apmērā kā
nepamatotas.
Juridiskais darbs veikts, nodrošinot Kocēnu novada domes mantas tiesisku
atsavināšanu (īpašumu izsoles, nomas tiesību izsoļu) atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumam.
2012. gadā turpinās darbs pie zemes nomas līgumu tiesiskas sakārtošanas un
esošo nomas līgumu inventarizācijas par derīgo izrakteņu izmantošanu (kūdras
ieguve) ar nomnieku – SIA „Klasmann-Deilmann Latvia” atbilstoši Valsts kontroles
revīzijas ziņojumā minētajam un spēkā esošajiem tiesību aktiem.
Juridiskais darbs pie dažādu līgumu, kuros viena no pusēm ir Kocēnu novada
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dome, gatavošana un saņemto līgumu caurskatīšana un juridiskā analīze.
Nodrošināta iedzīvotāju pieņemšana un konsultāciju sniegšana Kocēnu
novada iedzīvotājiem par dažādiem personu interesējošiem juridiskiem jautājumiem.

2.2. Domes budžets
Domes budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Budžeta
ieņēmumus veido saskaņā ar nodokļu likumiem savāktie vai saņemtie nodokļu, valsts
un pašvaldību budžeta iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi, kā arī īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, ziedojumi un
dāvinājumi naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā). Budžeta izdevumus veido visi
maksājumi no budžeta, izņemot parādu pamatsummas atmaksu.
Pamatbudžets - budžeta daļa, kuru veido visi ieņēmumi, izņemot īpašiem
mērķiem iezīmētos ieņēmumus, kā arī ziedojumus un dāvinājumus, un izdevumi,
kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem. Budžeta izdalītos izdevumus atspoguļo
pamatbudžeta tāmes veidlapā
Speciālais budžets - budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti
ieņēmumi, kā arī ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā (ar uzskati naudā) un
kura līdzekļi izlietojami saistībā ar šiem ieņēmumiem. Speciālā budžeta izdevumus
atspoguļo speciālā budžeta izdevumu tāmes veidlapā
Dome patstāvīgi veido, apstiprina un izpilda savus budžetus atbilstoši
likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un Finanšu ministrijas norādījumiem
saskaņā ar tās kompetenci. Pašvaldību budžeti katram saimnieciskajam gadam ietver
visus pašvaldību savāktos un saņemtos ieņēmumus, kurus dome apropriē pašvaldību
mērķiem. Domes budžeta izdevumi saimnieciskajā gadā nedrīkst pārsniegt līdzekļu
daudzumu, kuru veido attiecīgā gada budžetā paredzētie ieņēmumi kopā ar
iepriekšējā gada līdzekļu atlikumu. Domes budžetus veido saimnieciskajam gadam,
kas sākas katra gada 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.
2.2.1. Pamatbudžets.
Kocēnu novada domes 2012. gada pamatbudžeta ieņēmumi bez finansēšanas
ir Ls 5 553 864, t.sk. nodokļu ieņēmumi – Ls 1 781 521, kas ir 32,1% no kopējiem
ieņēmumiem; transfertu ieņēmumi – Ls 2 230 161, kas ir 40,1 % no kopējiem
ieņēmumiem; un citi pašu ieņēmumi – Ls 1542 182, t.i. 27,84%.
Pamatbudžeta izdevumi bez finansēšanas ir Ls 4 694 405, t.sk. pārvaldes
darbībai – Ls 571 513, sabiedriskai kārtības un drošībai – Ls 5 924, ekonomiskai
darbībai – Ls 507 496, pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – Ls 1 231
766, veselībai – Ls 13 968, kultūras un sporta pasākumiem – Ls 431 602, izglītībai –
Ls 1 911 360, sociālai nodrošināšanai – Ls 320 776.
Posteņa nosaukums

Izpilde
2010.gadā

Izpilde
2011.gadā

Izpilde
2012.gadā

Apstiprināts
2013.gadam

IEŅĒMUMI

4 444 084

4 541 542

5 553 864

4 453 110

NODOKĻU IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām,
mājokļiem

1 649 997

1 686 018

1 781 521

1 828 518

1 476 399
135 472

1 473 369
173 725

1 563 191
164 614

1 643 788
143 151

38 126

18 681

35611

26496

24 431

52 315

77 648

21 715

2 820

1 402

12 125

5 050

NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Procentu ieņēmumi par depozītiem,
kontu atlikumiem
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Valsts (pašvaldību) nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
pārdošanas
MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI
PAŠU IEŅĒMUMI
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu
un kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi no pacientu iemaksām
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par dzīvokļu un
komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem
Pārējie ieņēmumi par sniegtajiem
maksas pakalpojumiem

3 162
6 472
1 399

8 815
12 697
4 318

6 792
14 074
683

2 980
3 500
0

10 578

26 083

43 974

10 185

364 621
49 658

419 232
48 387

1 464 534
44 139

454 976
36 800

4 140
61 036
555
2 196

4 824
69 974
119
1 153

4 633
92 690
179
1 928

0
81 860
160
1 200

213 075

241 521

341 388

327 960

7 578

4 974

909 173

1 950

26 383

48 280

70 404

5 046

TRANSFERTI
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti

2 405 035
2 259 386
145 649

2 383 977
2 206 290
177 687

2 230 161
2 051 416
175 072

2 147 901
1 978 303
169 598

IZDEVUMI KOPĀ
Atlīdzība
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs
Grāmatas un periodiskie izdevumi
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas, sociālie pabalsti
Mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas
izdevumiem
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām

4 332 460
1 962 840
4 727
416 347

4 112 428
1 964 563
1 478
480 232

4 694 405
2 068 768
3 419
596 509

6 477 551
2 068 653
3 797
746 411

451944
3 533
12 328
64 368
477 342

471 652
4 570
15 309
65 349
448 313

607 521
4 607
174 502
30 048
250 938

565 422
6 102
13 575
28 527
366 617

173 400
20 634
744 341
656

167 529
21 667
471 510
256

172 973
66 442
718 571
107

197 500
66 017
2 414 785
145

IZDEVUMI KOPĀ
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība
un pakalpojumi
Atpūtas, kultūras un sporta pasākumi
Izglītība
Sociālā aizsardzība

4 332 460
455 316
35 403
239 649
195 757

4 112 428
406 640
35 007
239 429
0

4 694 405
571 513
5924
207 496
0

6 477 551
596 551
2 807
284 047
0

464 137

574 732

1 231 766

2 248 405

12 840
513 841
2 172 661
242 856

12 016
570 898
2 029 101
244 605

13 968
431 602
1 911 360
320 776

16 024
441 004
2 494 529
394 184

Ar saistošiem noteikumiem tiek uzdots budžeta izpildītājiem piešķirto
līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu
izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju
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izpildi.
Izdevumos paredzēta arī dzēšana par iepriekšējos gados saņemtajām precēm
un pakalpojumiem.
2013. gada budžets
Kocēnu novada domes pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir plānoti 4.453.110
lati, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 1.792.868 lati.
2013. gada ieņēmumi, salīdzinot ar 2012. gada ieņēmumu izpildi,
samazinājušies par 19,8%.
Ieņēmumi pa gadiem
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Ieņēmu mi un aiz devu mi pa g adiem kopā
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i

2 406 972
2383978
2230557
2 147 901

362 222
393430
1464156
454 976

0

42 865
96623
77630
21 715

1 000 000

2010.gada iz pilde(latos )
1 649 998
1686019
1781521
1 828 518

2 000 000

4 462 056
4560049
5553864
4 453 110

3 000 000

4 600 671
4 747 694
5 827 214
5 610 240

4 000 000

Pašvaldības ieņēmumi bez transfertiem un projektu līdzekļiem 2013. gadā ir
Ls 2.932.756 un, salīdzinot ar 2012. gada ieņēmumu izpildi, samazinājušies par
27,3%. Starpību veido 2012. gadā saņemtā zemes dzīļu-kūdras izmantošanas maksa.
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P aš v aldības ieņēmumi pa g adiem
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Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu sastāv no dažādu projektu
atlikumiem, kas ir 440.988 latu, kā arī domes uzkrātajiem naudas līdzekļiem –
1.351.880 latu apmērā.

Kocēnu novada domes ieņēmumu
struktūra
Ieņēmumi kopā 2013.g adā
S aņemtie aiz ņēmumi
projektu realiz āc ijai
20.55%

Nodokļu
ieņēmumi
32.59%

A iz devumi
0.07%

III Nodokļu
ieņēmumi
IV Nenodokļu
ieņēmumi
V Trans fertu
ieņēmumi
V I B udž eta ies tāž u
ieņēmumi

Budž eta ies tāž u ieņēmumi
8.11%
Nenodokļu
ieņēmumi
0.39%
Trans fertu
ieņēmumi
38.29%

A iz devumi

S aņemtie
aiz ņēmumi projektu
realiz āc ijai

Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars ieņēmumos ir transfertu ieņēmumi –
38,29%, kam seko nodokļu ieņēmumi ar 32,59% īpatsvaru, saņemtie aizņēmumi
projektu realizācijai – 20,55%, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ar 8,11%
īpatsvaru. Pārējie ieņēmumi atsevišķi nesasniedz 1% īpatsvaru.

Nodokļu ieņēmumu struktūra pa gadiem
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2012. gadā, salīdzinot ar 2011. gada plānoto
nodokli ar grozījumiem, samazinājušies par Ls 38.292, t.i.2,6%. Nekustamā īpašuma
nodoklis plānots 2010. gada apjomā, kas ir mazāks pret 2011. gada izpildi par Ls
38908 (18,3%).
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2013. gadā, ņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto
atlikumu no Valsts kases sadales konta, salīdzinot ar 2013. gada ieņēmumu izpildi,
palielinājies par Ls 80.597, t.i.5,16%. Ņemot vērā nodokļu maksātāju maksāšanas
spējas piesardzības principu, nekustamā īpašuma nodoklis plānots mazāks pret 2012
.gada izpildi par Ls 33.600 (15,4%).

Nodokļu ieņēmumu struktūra
Nekus tamā īpaš uma
nodoklis par ēkām un
būvēm
1.45%
Nekus tamā īpaš uma
nodoklis par z emi
7.83%

Nodokļu ieņēmumi
Nekus tamā īpaš uma
nodoklis par mājokļiem
0.82%

Iedz īvotāju ienākuma nodoklis
Nekus tamā īpaš uma nodoklis
par z emi
Nekus tamā īpaš uma nodoklis
par ēkām un būvēm
Nekus tamā īpaš uma nodoklis
par mājokļiem

Iedz īvotāju ienākuma
nodoklis
89.90%

No nodokļu ieņēmumiem lielākie ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa Ls 1.643.788 jeb 89,9% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem.
Nekustamā īpašuma nodoklis plānots Ls 184.730 apmērā, t.sk. par zemi – Ls
143.151, par ēkām un būvēm – 26.496 latu apmērā un par mājokļiem – 15.083 latu
apmērā, kas budžetā iestrādāti 90% apmērā no prognozes. Saskaņā ar Saistošiem
noteikumiem „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Kocēnu novada
administratīvajā teritorijā 2013.gadā” tiks piemērots nekustamā īpašuma nodokļa
pieauguma ierobežojums 25% apmērā zemes vienībām, par kurām NIN aprēķināts
2011. gadā, neatkarīgi no tā, ir vai nav notikusi lietošanas mērķa maiņa. Noteikumi
nosaka, ka 2013. gadā ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru
platība pārsniedz 25 m² (izņemot garāžas). Lai rosinātu nodokļa maksātājus sakārtot
īpašumā esošās vidi degradējošās, sagruvušās un cilvēku drošību apdraudošās būves,
2013. gadā iepriekšminētās būves tiks apliktas ar paaugstinātu nodokļa likmi – 3%
apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
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Nenodokļu ieņēmumu struktūra pa gadiem
Nenodokļu ieņēmumi pa g adiem
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Nenodokļu ieņēmumi 2013. gadā, salīdzinot ar 2012. gada ieņēmumu izpildi,
samazinājušies par Ls 55.915 jeb 72%, kas saistīts ar sekojošām aktivitātēm: procentu
ieņēmumi no depozītiem plānoti 41.6% no 2012. gada izpildes apjoma (iepriekšējā
gadā Zemes dzīļu izmantošanas fonds tika ieguldīts depozītos), naudas sodi un valsts
un pašvaldības nodevas plānoti, ņemot vērā piesardzības principu, 2012.gadā tika
pārdoti pašvaldības īpašumi par Ls 43.974, savukārt 2013. gadā ieplānoti jau
noslēgtie darījumi par cirsmas pārdošanu par Ls 10.185.

Nenodokļu ieņēmumu struktūra
Nenodokļu ieņēmumi

Finanš u ieņēmumi
23.26%

Ieņēmumi no īpaš uma
pārdoš anas
46.90%

F inanš u ieņēmumi

P aš valdības
nodevas
Naudas s odi
Paš valdības nodev as
13.72%

Pārējie nenodokļu
ieņēmumi
0.00%

Naudas s odi
16.12%

P ārējie nenodokļu
ieņēmumi
Ieņēmumi no
īpaš uma
pārdoš anas

Nenodokļu ieņēmumi 2013. gadā plānoti, ņemot vērā iepriekšējā gada izpildi,
un sastāv no:
procentiem par bankas kontu atlikumiem un depozītu
noguldījumiem Ls 5.000, kas ir 23,26% no kopējiem plānotiem
nenodokļu ieņēmumiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazināti
par Ls 7.076;
13,72% no nenodokļu ieņēmumiem ir pašvaldības un valsts
nodevas, kas ieskaitāmas pašvaldības budžetā – Ls 2.980, salīdzinot
ar iepriekšējā gada izpildes rezultātiem, samazinājušies par Ls
3.811;
sodiem un sankcijām – Ls 3.500, kas veido 16,12% no kopējiem
nenodokļu ieņēmumiem, starpība ar 2012. gadu ir Ls 10.557;
ieņēmumiem no īpašuma pārdošanas Ls 10.185 apmērā jeb 46.9%,
salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildes rezultātiem, samazinājušies
par Ls 33.789.
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Transfertu ieņēmumu struktūra
Ieņēmumi paš valdību
budž etā no c itām
paš valdībām
7.90%

T rans fertu ieņēmumi
Paš v aldību budž etā
s aņemtās vals ts budž eta
dotāc ijas un mērķdotāc ijas
35.80%

Ieņēmumi no paš v aldību
finanš u iz līdz ināš anas
fonda
19.28%

P aš valdību budž etā
s aņemtās vals ts
budž eta dotāc ijas un
mērķdotāc ijas
ieņēmumi E S
s truktūrfondu
finans ējums projektu
īs tenoš anai
Ieņēmumi no paš valdību
finanš u iz līdz ināš anas
fonda
Ieņēmumi paš valdību
budž etā no c itām
paš valdībām

ieņēmumi ES s truktūrfondu
finans ējums projektu
īs tenoš anai
37.02%

Pašvaldības 2013. gada budžetā plānots saņemt transfertus no valsts budžeta
un no pārējām pašvaldībām, ka arī ES struktūrfondu finansējumu Ls 2.147.901
apmērā, ko veido:
valsts budžeta dotācijas un mērķdotācija – Ls 768.913 jeb 35,8% no
kopējiem transfertu ieņēmumiem (izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksas nodrošināšanai paredzētie līdzekļi saskaņā ar likumu „Par
valsts budžetu 2013. gadam” un interešu izglītības pedagogu darba
samaksa, dotācijas 5-6 gadīgo izglītojamo pedagogu darba
samaksas nodrošināšanai, speciālo internātpamatskolu uzturēšanas
izdevumu finansēšana, dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-2.
klašu izglītojamiem, dotācija mācību grāmatu iegādei, pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk – PFIF) valsts dotācija (Ls
46.470), dotācija kultūras pasākumiem, mērķdotācija projekta
„Algoties sabiedriskie darbi” īstenošanai;
ES struktūrfondu finansējums projektu realizācijai 37,02%, kas ir
Ls 795.171;
ieņēmumi no PFIF Ls 414.219 apmērā jeb 19,28%,
ieņēmumi no citām pašvaldībām – Ls 169.598, kas ir 7,9% no
transfertu ieņēmumiem.

Transfertu ieņēmumu struktūra pa gadiem
T rans fertu ieņēmumi
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iz līdz ināš anas fonda
Ieņēmumi paš valdību budž etā no
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Transfertu ieņēmumi 2013. gadā, salīdzinot ar 2012.gada ieņēmumu izpildi,
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samazinājušies par Ls 82.656 jeb 3,7%, kas saistīts ar sekojošām aktivitātēm:
valsts dotācija izglītības pasākumiem tiek plānota astoņiem
mēnešiem (samazinājums ar iepriekšējā gada izpildes rezultātiem –
mīnuss 374.564);
PFIF dotācija palielināta par Ls 46.470 jeb 100% saskaņā ar likumu
„Par valsts budžetu 2013. gadam);
ieņēmumi no PFIF ir Ls 414.219, kas ir mazāk par Ls 76.486 jeb
15,6% no iepriekšējā gada izpildes rezultātiem;
struktūrfondu finansējums palielināts par Ls 328.494, kas saistīts ar
projektu ieviešanas plāniem;
ieņēmumi no citām pašvaldībām samazināti par Ls 6.570, ņemot
vērā piesardzības principu.
Saskaņā ar likumu Par valsts budžetu 2013.gadā nav paredzēta dotācija no
valsts budžeta GMI (50%) nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta apmaksai (20%).
Turpmāk iepriekš minēto dotāciju ir jāsedz no pašvaldības budžeta.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu struktūra
Maks a par iz glītības
pakalpojumiem
8.18%

Maks as pak alpojumi un c iti paš u ieņēmu mi
Ieņēmumi par dokumentu
iz s niegš anu un kanc elejas
pakalpojumiem
0.00%

Maks a par iz glītības
pakalpojumiem

Ieņēmumi par nomu un īri
18.19%

Ieņēmumi par
dokumentu
iz s niegš anu un
kanc elejas
pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu
un īri

Ieņēmumi par pārējiem
budž eta ies tāž u maks as
pakalpojumiem
73.63%

Ieņēmumi par
pārējiem budž eta

Sadaļā “Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” lielākais īpatsvars ir
ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – 73.63%.
Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā ir plānoti Ls 454.976, no kuriem ieņēmumi
par vecāku maksām par izglītības pakalpojumiem Ls 36.800, ieņēmumi par telpu un
zemes nomu Ls 81.860, ieņēmumi no biļešu realizācijas – Ls 1.200, ieņēmumi no
pacientu iemaksām – Ls 160, ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem – Ls 329.360 un ieņēmumi no pārējiem un neklasificētajiem budžeta
iestādes maksas pakalpojumiem – Ls 5.596 (dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumi, reklāmas pakalpojumi, līdzekļi projekts "Rubenes pamatskolamultifunkcionāls kopienas centrs" īstenošanai). Šie ieņēmumi plānoti, ņemot vērā
iepriekšējā gada izpildi un noslēgto līgumu nosacījumus.
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Salīdzinot ar 2012. gada izpildes rezultātiem, budžeta iestāžu ieņēmumi ir
samazināti par Ls 1.009.180 jeb 68,9%, kas saistīts ar 2012. gadā saņemto Zemes
dzīļu izmantošanas maksu no Dikļu pagasta purviem. 2013. gadā netiks iekasētas
maksas pakalpojumi par būvvaldes pakalpojumiem (2012.gadā – Ls 4633). Sakarā ar
noslēgtiem līgumiem par ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs tika
samazināti ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem (samazinājums par Ls 7.339).
Ūdenssaimniecības projekta realizācijas rezultātā 2012.gadā tika atgūta pievienotās
vērtības nodokļa pārmaksa Ls 56.446 apmērā.

Finansēšana
s aņemtie aiz ņēmumi
projektu realiz āc ijai
20.57%

F in anš u res urs i

P aš valdības ieņēmumi
trans ferti un projektu
līdz ekļi
Paš v aldības
ieņēmumi
52.31%

s aņemtie aiz ņēmumi
projektu realiz āc ijai

trans ferti un projektu
līdz ekļi
27.12%

Sadaļā „Finansēšana” lielākais īpatsvars ir pašvaldības ieņēmumiem –
52.31%, kas ir Ls 3.000.959. Transfertu un projektu līdzekļi veido 27,12% no kopējā
finansējuma (Ls 2.147.901).
No kopējiem finansēšanas avotiem plānotie aizņēmumi projektu realizācijai ir
Ls 1.153.049 jeb 20,57%:
Plānotie aizņēmumi

1.153.049

+Aizņēmums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā II kārta"

176 401

+Aizņēmums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagastā II kārta"

225 807

+Aizņēmums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagastā II kārta"

235 900

+Aizņēmums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagastā II kārta"

177 390

+Aizņēmums PII Auseklītis Kocēnu fil.ēkas siltināšana realizācijai

213 951

+Aizņēmums PII Auseklītis Rubenes fil.ēkas siltināšana realizācijai

123 600
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Finansēšana pa gadiem
pašvaldības ieņēmumi transferti un projektu līdzekļi aizņēmumi
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Izdevumi
Kopējie Kocēnu novada domes pamatbudžeta izdevumi 2013. gadā plānoti Ls
6.477.551 apmērā, t.sk. no pašvaldības līdzekļiem (atskaitot dotācijas, mērķdotācijas
un projektiem paredzēto naudu) Ls 4.043.327. Aizdevumu atmaksa plānota Ls
733.406 apmērā.
Iz devumui un aiz ņēmumu atmaks a
A iz devumu
atmaks a
10,17%
Iz dev umi paš valdību
finans ējums
56.07%

A iz devumu atmaks a

Mērķdotāc iju un E S
projektu līdz ekļu
iz lietojums

Mērķdotāc iju un ES projektu
līdz ekļu iz lietojums
33.76%

Iz devumi paš valdību
finans ējums

Izdevumu struktūra pa valdības funkcijām
S oc iālā
nodroš ināš ana
6,09%

Iz devumi kopā 2013.g adā

Pārvalde kopā
9.21%

Uguns droš ība un pārējie
droš ibas pas ākumi
0,04%
Ekonomis kā darbība
4.39%

P ārvalde kopā

Uguns droš ība un pārējie
droš ibas pas ākumi
E konomis kā darbība

K omunālā s aimniec ība
Iz glītība
38.51%
K omunālā
s aimniec ība
34,71%

Ā rs tniec ības ies tādes

R eliģija,s ports , kultūra

Iz glītība
Re liģija,s ports ,
kultūra
6,81%

Ā rs tniec ības
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0,25%

S oc iālā nodroš ināš ana
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Salīdzinājumā ar 2012.gada izdevumu izpildi 2013.gada izdevumi plānoti par
Ls 1.783.144 jeb 38% lielāki.
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Mērķdotāciju un ES projektu līdzekļu izlietojums
Mērķdotāc iju un projektu iz devumi 2013.g adā
S oc iālā nodroš ināš ana
13.990%

Pārv alde kopā
0.005%

Ekonomis kā darbība
2.590%

P ārvalde kopā
E konomis kā darbība
K omunālā s aimniec ība
K omunālā s aimniec ība
45.331%

R eliģija,s ports , kultūra
Iz glītība
S oc iālā nodroš ināš ana

Iz glītība
37.997%

Reliģija,s ports , kultūra
0.088%

Šajā sadaļā attēloti izdevumi no dotāciju un projektu naudas līdzekļiem.
Valdības
funkcija
Pārvalde

Ekonomiskā
darbība

Komunālā
saimniecība

mērķis

2013.gada plāns

Kocēnu
novada
administratīvās
kapacitātes
paaugstināšana
projekts
Nr.1.DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/043
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
pašvaldībās"
Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšanas
projekts
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/IPIA/VRAA/087
Projekts "Attālo teritoriju attīstība, pārrobežu Via
Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē" (pie Rubenes
BMX trases)
Projekts "Zivju resursu atjaunošana Kocēnu novada
Vaidavas ezerā"
EZF Projekts "Autoceļa Beikas-Mazezers ceļa
rekonstrukcija zivsaimniecības attīstībai Kocēnu
novadā" Nr.12-09-ZL21-Z401101-00002
Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu
novada Dikļu pagastā II kārta"

136

43.409
25.915

3.653

1.500
25.278

271.255
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Reliģija, sports ,
kultūra
Izglītība

Sociālā
nodrošināšana

ES Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu
novada Kocēnu pagasta Rubenes ciemā II kārta"
Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu
novada Vaidavas pagastā II kārta"
Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu
novada Bērzaines pagastā II kārta"
Mērķdotācija kultūras pasākumiem

270.349
361.664
347.226
1.884

Mērķdotācijas
pašvaldību
izglītības
iestāžu
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām
Vides investīciju fonda projekts"Energoefektivitāti
paaugstinošu ieguldījumu veikšana Kocēnu novada
PII "Auseklītis" Kocēnos un Rubenē
Dauguļu speciālā internātpamatskolas uzturēšana

35.248

166.450

Vaidavas speciālā internātpamatskolas uzturēšana
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai
Dotācija mācību grāmatu iegādei

195.108
16.264
2.976

Mērķdotācijas
pašvaldību
pamatizglītības,
vispārējās vidējās, profesionālās, speciālās izglītības
iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu
pedagogu darba samaksai un VSAOI
SFL Projekts "Rubenes pamatskola- multifunkcionāls
kopienas centrs"
Projekts
Latvijas-Šveices
"Ugunsaizsardzības
sistēmas uzstādīšana Jaunburtnieku pamatskolas
ēkā"
LAD projekts "Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas
ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" (partnerība
"Brasla"
LAD projekts "Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas
ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" (partnerība
"Brasla"
projekts "Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība
Kocēnu novadā"

276.273

337.551

13.946
3.614

23.195

5.621

5.109

Izdevumi pēc finansējuma avotiem
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Sakarā ar to, ka dotācijas, mērķdotācija un līdzekļus projektu realizācijai
paredzēts segt tikai konkrētiem mērķiem, tālāk analizēsim izdevumus, kas finansēti
no budžeta nodokļu, nenodokļu, maksas pakalpojumu un citu pašu līdzekļiem.
S oc iālā
nodroš ināš ana
9,48%

P aš valdības finans ējums 2013.g adā
Pārvalde kopā
14.75%

Uguns droš ība un pārējie
droš ibas pas ākumi
0.07%

P ārvalde kopā
Uguns droš ība un
pārējie droš ibas
pas ākumi
E konomis kā darbība

Ekonomis kā
darbība
5,22%
Iz glītība
35.22%

K omunālā s aimniec ība
K omunālā
s aimniec ība
24,02%

Ā rs tniec ības ies tādes
R eliģija,s ports , kultūra

Ā rs tniec ības
ies tādes
0,40%

Reliģija,s ports ,
kultūra
10,85%

Iz glītība

Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums izglītībai –
35,22%, kam seko komunālā saimniecība ar 24,02% īpatsvaru, pārvalde ar 14,75%
īpatsvaru, sports un kultūra – 10,85%, sociālā nodrošināšana – 9,48%, ekonomiskā
darbība – 5,22, drošības pasākumi un bāriņtiesa – 0,07% un veselība ar 0,4%
īpatsvaru.
Vispārējie valdības dienesti

700000
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393754
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2013. gada budžets ir Ls 596.551 jeb 14,75% no kopējiem izdevumiem.
Klasifikācijas kods ietver virkni pasākumu, kas saistīti ar pašvaldības darbības
nodrošināšanu un klientu apkalpošanu, tai skaitā pārvalžu uzturēšana, finanšu un
dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļas uzturēšana, biedru maksājumi,
deputātu un komisiju darbinieku atalgojums.
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Salīdzinot ar 2012. gada izpildes rezultātiem, plānotie izdevumi valdības
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dienestu uzturēšanai palielinājušies par Ls 29.984, jeb 5,3%. Tas saistīts ar
sekojošiem plānotiem pasākumiem:
uzņēmuma līguma slēgšana par juridiskiem pakalpojumiem, lai
nodrošināt dokumentu sakārtošanu par pašvaldībai piederošiem
pazemes aktīviem (kūdras purvs Zilākalna un Kocēnu pagastā,
līguma saistības par elektroenerģijas patēriņa analīzi ar SIA
Prudentia – kopējās šīs pozīcijas izmaksas ir Ls 4.000;
paredzēta administratīvās ēkas apsardzes sistēmas rekonstrukcija
(Ls 1.366);
datortehnikas iegāde jurista palīgam, finanšu nodaļas trīs
darbiniekiem, Zilākalna pagasta pārvaldes kasierei-sekretārei Ls
2.800 apmērā,
administratīvās ēkas remontdarbi Ls 900 apmērā (labierīcības telpa,
Giterslo biedrības ekspozīcijas telpa);
informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksa Ls 14.000, t.sk.
Eiro ieviešanas izmaksas apjoms Ls 9.195, e-rēķinu pakalpojumu
nodrošināšanai – Ls 1440;
pašvaldības vēlēšanas procesa nodrošināšanai – Ls 11.690;
logu nomaiņa Vaidavas pagasta pārvaldes ēkā Ls 1.100;
apkures sistēmas ierīkošana (no zemes dzīļu izmantošanas fonda,
turpmāk – ZDzIF) un logu nomaiņa Dikļu pagasta pārvaldes ēkā Ls
3.700;
telpu remontdarbi Zilākalna pagasta pārvaldes telpās Ls 900
apmērā;
logu nomaiņa Bērzaines pagasta pārvaldes ēkā – Ls 4.895 no
ZDzIF, jumta un telpu remontdarbiem Ls 800;
līdzekļi neparedzētiem gadījumiem Ls 100.000 apmērā.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai paredzamais finansējums
ir Ls 2.807 jeb 0,07% no kopējiem izdevumiem
U g uns droš ība un pārējie droš ibas pas ākumi kopā 2013.g adā
P ārējie iepriekš neklas ificētie
s abiedris kās kārtī bas un droš ī bas
pakalpoj_paš valdī bas finans ējums
10.22%

Uguns droš ības ,
uguns dz ēs ības , glābš anas
un c ivilās droš ības
dienes ti_paš valdības
finans ējums
U g uns droš ī bas , ug uns dz ēs ī bas ,
g lābš anas un civilās droš ī bas
dienes ti_paš valdī bas finans ējums
89.78%

P ārējie iepriekš
neklas ific ētie s abiedris kās
kārtības un droš ības
pakalpoj_paš valdības
finans ējums

Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums ugunsdrošības
pasākumiem - 89.78% jeb Ls 2.520. Darba drošības pasākumiem paredzēti Ls 287,
kas ir 10,22% no kopējiem šīs sadaļas izdevumiem.
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Salīdzinot ar 2012. gada izpildes radītājiem, plānotie izdevumi
samazinājušies par Ls 3.117 jeb 52,6%. Pamatojums tam ir izdevumu
pārklasificēšana: darba aizsardzības pasākumi tiek pārklasificēti uz Komunālās
saimniecības pārvaldi, un bāriņtiesas uzturēšanas izdevumi – Sociālās nodrošināšanas
sadaļā. Savukārt ugunsdrošības pasākumiem tiek palielināti izdevumi par Ls 1.009.
Ekonomiskā darbība
Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā paredzēti Ls 211.070 jeb 5,22% no
kopējiem izdevumiem.

V is pārēju nodarbinātības
jautājumu vadība un bērnu
nodarbinātība
3,49%

E konomis kā darbība
paš valdības finans ējums 2013.g adā
Būvniec ība
23,11%

V is pārēju nodarbinātības
jautājumu v adība un bērnu
nodarbinātība_paš valdības
finans ējums
Būvniec ība_paš v aldību
finans ējums

Tūris ms _paš valdību
finans ējums
Tūris ms s
0,09%

A ttīs tības nodaļaf
61,86%

V airāku mērķu attīs tības
projekti
11,46%

V airāku mērķu attīs tības
projekti_paš valdību
finans ējums
V is pārēja v adība, darbība
vai atbals ts _A ttīs tības
nodaļa_paš valdību

Lielākais īpatsvars ekonomiskās darbībā ir Attīstības nodaļas finansējums Ls
130.561, kas ir 61.86%, tam seko Būvvaldes uzturēšanas izmaksas 23,11% jeb Ls
48.777, vairāku mērķu attīstības projektos iekļauti līdzfinansējums projektos Ls 192
apmērā un sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācija Valmieras pilsētas
pašvaldībai Ls 24.000, kas veico 11,46% no kopējiem ekonomiskās darbības
izdevumiem, nodarbinātības jautājumiem paredzēti Ls 7.360 jeb 3,49% un tūrisma
nozarei paredzēti 0,09% - Ls 180.
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Salīdzinot ar 2012. gada izpildes rezultātiem, plānotie ekonomiskās darbības
izdevumi palielinājušies par Ls 47.735 jeb 29,2%.
E konomis kā darbība paš valdības finans ējums
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projekti_paš valdību
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Attīstības nodaļas izdevumi ietver dažādu pasākumu finansējums:
informatīvā izdevuma „Kocēnu Novada Vēstis”, WEB lapas un
pašvaldības interneta mājaslapas uzturēšanas finansējums Ls
10.400. Salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi, palielināti izdevumi
Ls 1.800 apmērā par pasta pakalpojumu apmaksu saistībā ar avīzes
izplatīšanu;
informācijas dienas uzņēmējiem organizēšanas izmaksas Ls 700,
palielināti izdevumi par Ls 150 sakarā ar uzņēmēju pasākuma
organizēšanu;
biedru maksājums Valmieras tūrisma informācijas centram,
biedrībai „No Salacas līdz Rūjai”, biedrībai „Brasla”, izdevumi
palielināti par Ls 3.581 dalībai Gaujas Nacionālā parka tūrisma
veicināšanas plānā;
prezentācijas izdevumiem un bukletu izgatavošanai paredzēti Ls
5.800;
papildus piešķirts finansējums neformālo iedzīvotāju iniciatīvu
grupu projektu realizācijai Ls 5.000 apmērā;
teritoriālās plānošanas datu bāzes programmatūrai ieplānoti Ls
2.800;
datortehnikas iegādei (portatīvie datori, servera datori)– Ls 3.570
līdzfinansējums projektu realizācijai Ls 2.500.
Būvvaldes darba nodrošināšanai paredzēti Ls 48.777. Sakarā ar pieņemto
lēmumu par būvvaldes pakalpojumu bezmaksas nodrošināšanu būvvaldes izmaksas
palielinātas par Ls 0,167 par vienu iedzīvotāju gadā.
56

Nodarbinātības pasākumiem ieplānoti Ls 7.360, t.sk. jauniešu nodarbinātības
pasākumiem Ls 7.100, kas ir iepriekšējā gada līmeni.
Papildus ieplānoti sabiedriskā transporta
Valmieras pilsētas pašvaldībai Ls 24.000 apmērā.

zaudējumu

kompensācija

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem
paredzēts novirzīt finanšu līdzekļus Ls 971.133 apmērā jeb 24,02 % no kopējiem
plānotajiem izdevumiem.
.
Ūdens apgāde_
14,74%

K omunālā s aimniec ība paš valdības
finans ējums 2013. g adā
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5,70%
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finans ējums
Mājokļu
attīs tība
72,81%

Ielu apgais moš ana_paš valdības
finans ējums

Salīdzinot ar 2012. gada izpildi, plānotie izdevumi palielinājušies par Ls
176.458 jeb 22,2%.
K omunālā s aimniec ība paš valdības finans ējums
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Šajā klasifikācijā plānoti pašvaldības komunālās saimniecības izdevumi, tai
skaitā izdevumi komunālo pakalpojumu, atkritumu un apsaimniekošanas izdevumu
apmaksai, kas tiek saņemti no fiziskām un juridiskām personām, izdevumi
pašvaldības īpašumu, ielu un ceļu apsaimniekošanai, teritoriju labiekārtošanai un
citiem pasākumiem.
Komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un teritorijas
labiekārtošanas darbiem plānoti vairāki pasākumi:
- autobusa iegāde no ZDzIF Ls 35.000 apmērā;
- trotuāra izbūve Kocēnu pagasta Parka ielā Ls 3.258 (saistības no 2012.
gada);
- Sējēju ielas, apgaismojuma un komunikāciju izbūve – Ls 38.000;
- tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija un tehniskā projekta izstrāde
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ūdenssaimniecības projektam Kocēnu pagastā III kārtai - Ls 6.010;
- tehniskā projekta izstrāde ūdenssaimniecības projektam Zilākalna pagastā II
kārtai Ls 1.500;
- Kocēnu pagasta Alejas ielas apgaismojuma sistēmas uzbūve – Ls 6.000,
Tožās – Ls 5.750;
- ielas apgaismojuma izveidošana Bērzaines pagastā – Ls 6.573;
- no ZDzIF ielu apgaismojuma izbūve Vaidavas pagastā no 2012. gada
saistībām – Ls 15.791;
- EZF Projekts "Autoceļa Beikas-Mazezers ceļa rekonstrukcija
zivsaimniecības attīstībai Kocēnu novadā" līdzfinansējums Ls 8.681;
- jumta nomaiņa Bērzaines pagastā „Tūjās” Ls 9.565;
- lietus kanalizācijas sistēmas izbūve Kocēnu pagasta Alejas ielas 13 a, 13 b
un 15 - Ls 22.200;
- sūkņa, attīrīšanas iekārtu skaitītāja un perforatora iegāde Kocēnos un Rubenē
– Ls 2.677, Dikļu pagastā – palaišanas bloka iegāde – Ls 400;
- Rubenes ciema katlu mājas nojumes izbūvei, telpu remontam, katlu
skalošanai paredzēti Ls 4.000;
- Vaidavas pagasta katlu mājas kaltu skalošanai Ls 1.000, jumta un katla
remontam – Ls 3.200, sūkņa iegāde – Ls 1.000, siltumtrases rekonstrukcijai – Ls
60.000;
- Zilākalna katlu mājas katlu skalošanas darbi – Ls 1.400, katlu remonti – Ls
2.700, sistēmas barošanas sūkņa iegāde – Ls 700;
- Bērzaines pagasta katlu mājas katlu skalošana - Ls 600, remontmateriāli
malkas nojumei – Ls 300;
- teritoriju apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi Kocēnu ciemā– Ls 2.500,
zāles pļāvēju iegāde – Ls 930, Rubenes ciemā – Ls 11.600, Vaidavas pagastā – Ls
3.200, Dikļu pagastā – Ls 1.600, Zilākalna pagastā – Ls 1367, Bērzaines pagastā – Ls
300, zāles pļāvēja iegāde – Ls 300, novadā – bērnu rotaļlaukumu elementu
papildināšana Ls 1.200, traktora rezerves daļas-zāles krūmu pļaušanai – Ls 5.167;
- paredzēti līdzekļi Ls 35.322 mērniecības darbiem īpašumu sakārtošanai:
pagastu kapi, purvu īpašumi un pārējiem pašvaldības īpašumi, no ZDzIF – Zilākalna
pagasta skolas ēkās tehniskā stāvokļa vērtējums Ls 600 apmērā;
- mežu uzturēšanas izmaksas Ls 1.900;
- pašvaldības dzīvokļu uzturēšanas izmaksas – Ls 1.000;
- siltummezglu izbūves izmaksas Zilākalna pagasta daudzdzīvokļu mājās – Ls
1.284;
- dziļurbumu pases ieguvei Ls 2.748;
- palīdzības piešķiršana energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Ls 20.000 apmērā;
- aizņēmumu procentu maksājumi palielināti par Ls 13.780;
- administratīvās ēkas remonta izdevumi (sēžu zāles palīgtelpa) Ls 2.000
apmērā;

Veselības pasākumi
Veselības pasākumiem 2013. gadā paredzēti Ls 16.024, kas veido 0,4% no
kopējiem plānotiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2012. gada izpildi, plānotie izdevumi
palielināti par Ls 056 jeb 14,7%, kas saistīts ar uzturēšanas izmaksām.
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Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi
Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem dome ieplānojusi izdevumos Ls
438.520 jeb 10,85% no kopējiem izdevumiem.
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Salīdzinot ar 2012. gada izpildes radītājiem, plānotie izdevumi palielinājušies
par Ls 87.153 jeb 24,8%. Tas ir saistīts ar līdzdalība Dziesmu svētkos, gatavošanas
darbiem Dziesmu svētku 150. gadadienas pasākumam, Dikļu pagasta estrādes
būvniecības un Dziesmu svētku ekspozīcijas labiekārtošanas darbiem, Kocēnu
novada neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu finansējumu no pašvaldības
budžeta.
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Sporta namu uzturēšanas izdevumiem un pasākumu organizēšanai ieplānoti
Ls 138.968. Salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildes rezultātiem, izdevumi palielināti
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par Ls 14.833 jeb 11,9%. Papildus uzturēšanas izdevumiem paredzēts Kocēnu sporta
nama remonts par Ls 1.300, Rubenes sporta zāles remonts Ls 7.200 apmērā un tablo
iegāde par Ls 2.000, Vaidavas sporta zāles jumta remontam – Ls 5.000, novada sporta
pasākumu organizēšanai - sporta tērpu iegāde Ls 1.000, sporta inventāra iegādei – Ls
900, datora iegāde sporta darba organizatoram Ls 500 apmērā, atbalsts uzņēmējiem
un iedzīvotājiem sportam – Ls 3.000, jauniešu centra uzturēšanas izmaksas Kocēnos
– Ls 1.820 un Vaidavā – Ls 1.685, Bērzaines pagasta centra sporta laukuma
labiekārtošanas darbi Ls 965 apmērā, jauniešu spēles „Jaunie Rīgas sargi”
organizēšana – Ls 2.000.
Bibliotēku uzturēšanai ieplānoti Ls 65.441. Salīdzinot ar iepriekšējā gada
izpildi, izdevumi palielināti par Ls 6.624 jeb 11,3%. Papildus uzturēšanas
izdevumiem paredzēti līdzekļi datortehnikas iegādei Kocēnu 1.bibliotēkai Ls 500,
apgaismojuma uzlabošanai datortelpā Ls 100, Dikļu pagasta bibliotēkai datora
iegādei Ls 300, Bērzaines pagasta bibliotēkai datora iegādei Ls 500, Zilākalna
bibliotēkai datortehnikas iegādei – Ls 140. Pārējie izdevumi plānoti iepriekšējā gada
apjomā, t.sk. pasākumu organizēšanas izdevumi: Kocēnu 1.bibliotēkai – Ls 100,
Dikļu un Bērzaines bibliotēkām – Ls 70 katrai, Zilākalna un Rubenes bibliotēkām –
Ls 50 katrai, inventāra iegādei paredzēti Ls 50 katrai bibliotēkai.
Ekspozīciju finansējums 2013. gadā plānots Ls 10.650 apmērā, kas ir par Ls
6.948 (187,7%) lielāks par iepriekšējā gada izpildi. Izdevumu palielinājums saistīts ar
Dikļu dziesmu svētku ekspozīcijas pārvietošanu uz Dikļu kultūras un tūrisma
informācijas centra telpām, kopējās izmaksas ir Ls 6.564.
Kultūras namu uzturēšanai paredzēti Ls 179.589. Salīdzinājumā ar
iepriekšējā gada izpildes rezultātiem, izdevumi ir palielināti par Ls 53.831 jeb 42,8%.
Uzturēšanas izmaksas aprēķinātas, pielietojot vienādus aprēķina kritērijus:
prezentācijas izdevumi – Ls 100,
inventāra iegāde – Ls 300,
pārējie izdevumi – iepriekšējā gada apjomā.
Papildus uzturēšanas izmaksām tika ieplānoti sekojošie pasākumi: Kocēnu
kultūras namam – pamatlīdzekļu iegāde Ls 1200, Vaidavas kultūras nams – skatuves
torņa remonts Ls 15.100 (2012. gada saistības), Ls 200 mēbeļu atjaunošanai, Ls 400
zemskatuves elektroinstalācijas darbiem, tērpi Vaidavas korim Ls 2.350 apmērā, Ls
500 datortehnikas iegādei un aizņēmuma procentu maksājumi Ls 545, Dikļu kultūras
un tūrisma informācijas centam – estrādes rekonstrukcijas darbi Ls 50.000 apmērā no
ZDzIF, apkures remontdarbiem Ls 8.000 no ZDzIF, datortehnikas iegāde Ls 250,
Zilākalna kultūras namam – logu nomaiņa Ls 1443 no ZDzIF, telpas remontdarbi Ls
500, siltummezgla izbūve Ls 744, Bērzaines tautas namam – prožektora lampas,
durvju stikls Ls 270.
Pārējos kultūras pasākumos iekļauti izdevumi pašdarbību kolektīvu
atbalstam, kultūras pasākumu organizēšanas izmaksas un subsīdijas kultūrai. 2013.
gada pasākumu līdzekļi veido Ls 43.872, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada
radītājiem, ir palielināti par Ls 4.886 (12,5%). Finansējums palielināts saistībā ar
dalību Dziesmu svētkos: tērpu iegāde Kocēnu pašdarbību kolektīviem Ls 180, Dikļu
pagasta kolektīviem Ls 535, Bērzaines pagasta kolektīviem Ls 286, transporta
izmaksas Ls 1.500 apmērā, Dziesmu svētku gājiena noformējumam Ls 300. Papildus
ieplānoti Ls 350 tērpu iegādei Zilākalna pašdarbības kolektīviem, finansējums Ls 300
J.Rozes piemiņas plāksnes izveidošanai.

Izglītība
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Sadaļas „Izglītība” plānotie izdevumi ir Ls 1.423.904 jeb 35,22% no
kopējiem pašvaldības izdevumiem.
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Salīdzinot ar 2012. gada izpildi, plānotie izdevumi palielinājušies par Ls
528.207 jeb 59%. Palielinājums saistīts ar izglītības iestāžu ēku kapitālremontdarbiem
un sporta laukumu labiekārtošanas darbiem.
Iz g lītība paš valdības finans ējums
P irms s kolas iz glītība
700000
V is pārējā iz glītība.
P amatiz glītības 2.pos ms

0

187 527
2 145

Intereš u un profes ionālās
ievirz es iz glītība
89 936

488 078
656 218

188 567
63 022

2 212

351 696
49996

100000

2061

200000

156925

300000

287729

400000

257649

500000

596 656

600000

2011.gada
2012.gada
2013.gada
iz pilde (L atos ) iz pilde (latos ) plāna projekts
(latos )

Iz glītības pārvalde

Norēķini ar c itām
paš valdībām

Budžeta izdevumu plānošanā izglītības iestādēm tika pielietoti vienādi
aprēķina kritēriji, par pamatu ņemot izglītojamo skaitu izglītības iestādēs:
1. pirmsskolas izglītības iestādēm:
mīkstā inventāra iegādei – Ls 2,
virtuves trauku iegādei – Ls 0,50,
mācību līdzekļu iegādei – Ls 4,
tīrīšanu līdzekļu iegādei – Ls 5,
remontmateriāliem – Ls 5,
saimnieciskajām vajadzībām – Ls 1;
2. pamatskolām:
pasākumu organizēšanai – Ls 2,
biroja preces – Ls 4,
inventārs – Ls 5,
remontmateriāliem – Ls 30,
tīrīšanas līdzekļi – Ls 3,
saimnieciskie materiāli – Ls 1,
mācību līdzekļi – Ls 7,
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mācību grāmatas – Ls 6,
bibliotēku fondi – Ls 0,70.

Šīs sadaļas izdevumi ietver pirmsskolas izglītības iestāžu „Auseklītis” un
„Cielaviņa” finansēšanu Ls 488.078 apmērā, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada
budžeta izpildi, ir palielināta par Ls 136.382 (38,8%).
Papildus uzturēšanas izdevumiem plānotie pasākumi:
- PII Auseklītis jumtu rekonstrukcijas darbi Ls 107.869 no ZDzIF,
- PII Cielaviņa jumtu rekonstrukcijas darbi Ls 63.716 no ZDzIF,
- PII Cielaviņa Zilākalna fil. logu nomaiņa Ls 3.578 no ZDzIF,
- PII Cielaviņa Zilākalna fil. sporta laukuma labiekārtošanas darbiem Ls
3.010,
- ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana PII Auseklītis Ls 237 un PII
Cielaviņa Ls 980,
- datora iegāde Ls 500 PII Cielaviņa vajadzībām,
- PII Cielaviņa Zilākalna fil. evakuācijas kāpnes Ls 510,
- PII Auseklītis iekārtu remonti Ls 770.
Vispārējās izglītības pasākumiem paredzēti Ls 656.218, kas, salīdzinot ar
iepriekšējā gada budžeta izpildi, ir palielināta par Ls 59.562 (10%).
Papildus uzturēšanas izdevumiem plānotie pasākumi:
Kocēnu pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana – Ls 27.984,
Rubenes pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana – Ls 9.800,
J.Neikena Dikļu pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana – Ls
11.000,
Jaunburtnieku pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana – Ls
12.100,
Kocēnu pamatskolas logu nomaiņa un fasādes krāsošana – Ls
161.809 no ZDzIF,
Rubenes pamatskolas aktu zāles remontdarbi un logu nomaiņa – Ls
37.906 no ZDzIF,
J.Neikena Dikļu pamatskolas jumta nomaiņa – Ls 102.494. no
ZDzIF,
Jaunburtnieku pamatskolas un internāta logu nomaiņa – Ls 10.326
no ZDzIF,
Kocēnu novada pamatskolu sporta aktivitāšu pasākumi Ls 300 un
datortehnikas iegāde Ls 500, skolas autobusa izmantošanai Ls 500
katrai skolai,
Kocēnu pamatskolas apkures sistēmas uzlabošanai – Ls 1.000,
J.Neikena Dikļu pamatskolas apkures katla apkope un sūkņa iegāde
– Ls 950,
Jaunburtnieku pamatskolas akreditācijas izdevumi – Ls 400
Interešu izglītības pasākumiem iekļauti līdzekļi Ls 2.145 apmērā - 2012.
gada apjomā.
Izglītības pārvaldes uzturēšanas izmaksas ir Ls 37.527 un norēķini ar citām
pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2013. gadā
ieplānoti Ls 150.000 apmērā.
Pārējo izglītības pasākumu finansējums 2013. gadā veido Ls 89.936, kas,
salīdzinot ar iepriekšējā gada budžeta izpildi, ir palielināta par Ls 26914
(42,7%):
Skolēnu transporta izdevumu kompensācijām ieplānoti Ls 46.500,
Skolēnu autobusa uzturēšana izmaksas – Ls 21.964,
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Novada izglītības pasākumu organizēšanai un transporta
nodrošināšana – Ls 1.800,
Vaidavas un Dauguļu speciālo internātpamatskolu sporta laukumu
labiekārtošana no ZDzIF – Ls 18.172,
Subsīdijas interešu izglītības pasākumiem – Ls 1.500.
Sociālās aizsardzības pasākumi

Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi Ls 383.454 jeb
9,48% no kopējā budžeta.
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Salīdzinot ar 2012 .gada izpildi, plānotie izdevumi palielinājušies par Ls
93.571 jeb 32,3%. Izdevumu salīdzinājums saistīts ar bērna piedzimšanas pabalsta
noteikšana Ls 60 apmērā (līdz 2013. gadam – Ls 20), dzīvokļa pabalsta noteikšana Ls
80 apmērā (līdz 2013. gadam – Ls 50) un brīvpusdienu nodrošināšana Kocēnu novada
pamatskolu 3.-9. klašu izglītojamiem un PII 5-6 g. bērniem
Sociālā dienesta darbības nodrošinājumam paredzēti Ls 84.659, sociālajiem
pabalstiem, kas atbilstīgi normatīvo aktu prasībām paredzēti maznodrošinātajiem un
trūcīgajiem – Ls 103.355. Atbalsts gados veciem cilvēkiem – Ls 10.600, atbalsts
ģimenēm ar bērniem – Ls 131.630, mājokļa atbalsts – Ls 8.210, norēķini ar citām
pašvaldībām – Ls 45.000.

Saņemto aizdevumu atmaksa
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No Kocēnu novada domes līdzekļiem 2013. gadā paredzēts finansējums
aizdevumu atmaksai Ls 733.405 apmērā.
-Aizņēmuma atmaksa_ no VK_Zilākalna pagasts projekts energoapgādes sistēmas rekonstrukcijai
-Kocēnu pagasta siltumtrases rekonstrukcija _VK

-1 650
-10 306

-Aizņēmums no LVIF_Bērzaines pagasts_AL00379A_29.05.2006

-3 577

-Aizņēmuma ELFLA projekta realizācijai_Bērzaines pagasts_ atmaksa

-3 480

-Aizņēmuma atmaksa ELFLA projekta "Bērzaines pagasta Vidzemes, Imantas ielu un ceļa "Kapsēta-Vākšēni"
rekonstrukcija"

-1 800

-Aizdevuma atmaksa projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā II kārta"

-6 530

-Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā II kārta"

-94 009

-Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagastā II kārta"

-120 536

-Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagastā II kārta"

-125 595

-Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagastā II kārta"
-Aizņēmuma atmaksa Kocēnu kultūras nama rekontrukcija_ELFLA projekts
-Aizņēmuma atmaksa PII Auseklītis Kocēnu fil.ēkas siltināšana realizācijai
-Aizņēmuma atmaksa PII Auseklītis Rubenes fil.ēkas siltināšana realizācijai

-94 612
-5 500
-102 286
-72 210

-Aizņēmums no VIF ūdenssaimniecības sakārtošanai_Vaidavas pagasts

-6 691

-Aizņēmuma atmaksa ELFLA projekta realizācijai_Vaidavas pagasts

-3 580

-Aizdevuma atmaksa Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" Latv. un Šveices programmas projekts

-57 725

-Aizņēmums no LVIF_Dikļu pagasts_AL00435_29.03.2007

-6 528

-Aizņēmums no SIA SEB līzings"_16.12.2008_automašīnas iegādei Dikļu pagastam

-2 274

-Aizņēmuma Dikļu kultūras nama rekonstrukcijai atmaksa

-4 880

-Aizņēmuma atmaksa_ZIlākalna pagasts_A2/1/09/94_Kultūras ielas rekonstrukcija

-1 740

-Aizņēmums no VIF_Zilākalna pagasts_AL00382B_28.09.2006

-4 108

-Aizņēmums no VIF_Zilākalna pagasts_AL00382C_07.05.2007

-3 788
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Aizņēmumu atmaksas īpatsvars pret kopējiem izdevumiem ir 10,17%.
Salīdzinot ar iepriekšējā gada radītājiem, aizņēmumu atmaksām paredzētais
finansējums palielinājies par Ls 302.162 jeb 70,1%. Tas saistīts ar 2013. gadā
saņemto ES struktūrfondu naudu, kuru paredzēts uzreiz virzīt aizdevumu apmaksai
(Ls 666.973).
2.2.2. Speciālais budžets
Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad
likums paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu
avotiem. Kocēnu novada domes speciālo budžetu veido Dabas resursu nodokļa,
Autoceļu fonda līdzekļi.
Izpilde
2010.gadā

Izpilde
2011.gadā

Izpilde
2012.gadā

Apstiprināts
2013.gadam

IEŅĒMUMI
NODOKĻU IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu
ieguvi un vides piesārņošanu

89 012
20 803

96 930
18 601

85 162
17 991

77 440
17 000

20 803

18 601

17 991

17 000

NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu
atlikumiem

1 125

45

182

0

1 125

45

182

0

TRANSFERTI
Valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļu
(ielu) fondiem

67 084

78 284

66 989

60 440

67 084

78 284

66 989

60 440

IZDEVUMI KOPĀ
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
Pašvaldības speciālā budžeta izdevumu
transferts uz pamatbudžetu
Kapitālie izdevumi

78 039
73 383

109 278
74 419

71 456
65 737

89 858
85 238

798

2 227

2 598

4 120

0
3 858

6 227
26 405

1 621
1 500

0
500

IZDEVUMI KOPĀ
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība, transports
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

78 039
11
0
5 623

109 278
6 241
0
12 231

71 456
1 621
51 493
18 342

89 858
0
70 495
19 363

72 405

90 806

0

0

Posteņa nosaukums
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2.2.3. Ziedojumu un dāvinājumu budžets
Ziedojumu un dāvinājumu budžets – budžeta daļa, kuru veido ziedojumi un
dāvinājumi naudā vai natūrā un kuru līdzekļi izlietojami saistībā ar šiem
ieņēmumiem.

Posteņa nosaukums
IEŅĒMUMI
SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI
Procentu ieņēmumi par ziedojumu un dāvinājumu
budžeta līdzekļu kontu atlikumiem
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
juridiskajām personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

Izpilde
2010.gadā

Izpilde
2011.gadā

Izpilde
2012.gadā

97
97

2 266
2 266

1 254
1 254

7

4

9

0

1 640

900

90

622

345

IZDEVUMI KOPĀ
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

30
30

231
18

3 186
1 293

0

213

1 893

IZDEVUMI KOPĀ
Vispārējie valdības dienesti
Izglītība

30
30
0

231
18
213

3 186
992
2 194
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2.3. Kocēnu novada domes bilance 2012. gadā
Konta
Nr.

1000
1100
1110
1120
1140
1200
1210
1230
1240
1250
1260
1280
1300
1310
1330
1350
1360
2000
2100
2300
2400
2500
2600

Posteņa nosaukums

AKTĪVS
I. Ilgtermiņa ieguldījumi (1.+2.+3.)
1. Nemateriālie ieguldījumi
Attīstības pasākumi un programmas
Licences, koncesijas un patenti, preču
zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
2. Pamatlīdzekļi
Zeme, ēkas un būves
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā būvniecība
Turējumā nodotie valsts un
pašvaldību nekustamie īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Avansa maksājumi par
pamatlīdzekļiem
3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības
samazinājums radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā
Ilgtermiņa aizdevumi
Pārējie ilgtermiņa finanšu
ieguldījumi
Ilgtermiņa prasības

II. Apgrozāmie līdzekļi
(4.+5.+6.+7.+8.)
4. Krājumi
5. Debitori
6. Nākamo periodu izdevumi un
avansi par pakalpojumiem un
projektiem
7. Īstermiņa finanšu ieguldījumi
8. Naudas līdzekļi

BILANCE (I.+II.)

2012.gada
pārskata
perioda
beigās

2011.gada
pārskata
perioda
beigās

2010.gada
pārskata
perioda
beigās

15 181 896
47 391
36 142

14 066 330
58 663
50 242

14 414 664
80 327
76 581

5 586

2 758

3 746

51
14 975 848
10 840 880
609 841

51
13 852 885
10 451 239
561 550

0
14 096 874
11 105 982
554 566

68 883

18 583

1143

0

381 785

0

3 421 982

2 437 372

34 262

2 356

8 180

158 657

154 782

237 463

0

3 354

72 156

0

1 066

14945

150 362

150 362

150362

8 295

0

0

2 383 918

1 506 123

1 241 067

107 523
317 171

74 923
185 948

60 345
179 610

21 117

12 958

8 577

2 459
1 935 648
17 565 814

7 405
1 224 889
15 572 453

16095
976440
15 655 731

2 427 003
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Konta
Nr.

3000
3300
3500

Posteņa nosaukums

PASĪVS
III. Pašu kapitāls (1.+.2.)

1. Rezerves
2. Budžeta izpildes rezultāti
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta
3510
izpildes rezultāts
Pārskata gada budžeta izpildes
3520
rezultāts
5000
V. Kreditori (5.+6.)
5100
5. Ilgtermiņa saistības
5110
Ilgtermiņa aizņēmumi
5150
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi
5190
Pārējās ilgtermiņa saistības
52006. Īstermiņa saistības
5900
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
5200
aizņēmumu īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem
5300
un darbuzņēmējiem
Īstermiņa saistības par saņemtajiem
5410
avansiem
5420
Īstermiņa uzkrātās saistības
Īstermiņa saistības par ārvalstu
finanšu palīdzību un Eiropas Savienības
5500
politikas instrumentu finansētajiem
pasākumiem
Norēķini par darba samaksu un
5600
ieturējumiem (izņemot nodokļus)
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
5700
maksājumi
5800
Pārējās īstermiņa saistības
5900
Nākamo periodu ieņēmumi

BILANCE (III.+IV.+V.)

2012.gada
pārskata
perioda
beigās

2011.gada
pārskata
perioda
beigās

2010.gada
pārskata
perioda
beigās

13 479 117
125 736
13 353 381

12 046 878
129 335
11 917 543

12 203 193
12 475
12 079 718

11 917 543

12 079 718

8 946 997

1 435 838

-162 175

3 132 721

4 086 697
985 492
343 721
641 771
0

3 525 575
2 424 885
730 257
1 692 178
2 450

3 452 538
2 559 524
1 175 163
1 379 638
4 723

3 101 205

1 100 690

893 014

115 413

291 813

125 618

96 559

54 744

73 678

511 976

537 652

468 091

99 847

98 971

113 818

20 402

109

0

13

349

439

1 594

962

9 732

6 495
2 248 906
17 565 814

4 283
111 807
15 572 453

2 110
99528
15 655 731
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2012.gada
pārskata
perioda
beigās

Konta
Nr.

2011.gada
pārskata
perioda
beigās

2010.gada
pārskata
perioda
beigās

ZEMBILANCE
0100
9100
9110
9130
9140
9190
Z950
9550
9590

Nomātie aktīvi
1. Zembilances aktīvi
Iespējamie aktīvi
Saņemamās soda naudas
Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem
aktīviem
Citi zembilances aktīvi
3. Zembilances saistības
Nākotnes saistības
Citas zembilances saistības

0
89 613
19 545
19 399

0
94 553
29 832
15 960

29 832
60 036
0
12 622

2 312

2 327

1 390

48 357
2 533
x
2533

46 434
3 478
3487
0

46 024
26 452
26452
0

2.3.1. Debitoru parādi
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājušies par Ls 6 338.
AKTĪVS
Debitori - kopā
1. Pircēju un pasūtītāju
parādi
2. Prasības par ārvalstu
finanšu
palīdzības
un
Eiropas Savienības politikas
finansētajiem pasākumiem,
izņemot Kohēzijas fonda
projektus
3. Prasības par nodokļiem
4. Uzkrātie ieņēmumi
5. Pārmaksātie nodokļi
6. Prasības pret personālu
7. Pārējās prasības

31.12.2009. 31.12.2010.
224315
179610
137836
85030

31.12.2011. 31.12.2012.
131 223
185948
79978

359

579

0

60719
0
15416
1821
53083

80309
10061
1056
510
2065

93552
3169
7191
1005
1053

112 147

0

13 453
454
3950
-228
1447

2012. gadā tika klasificēti kā šaubīgie debitori ar palielinājumu par Ls 49 512, un
atgūti maksājumi no šaubīgajiem debitoriem par Ls 851. Pamatojums uzkrājumu
palielinājumam ir saistīts ar iegādāto no likvidētās kapitālsabiedrības SIA
”Zilaiskalns 127” prasību šaubīgo daļu. 2012. gadā uzsākts darbs pie iepriekšminēto
šaubīgo debitoru parādu piedziņas.
Ar parādniekiem tiek veikts regulārs darbs. Tiklīdz nav veikts maksājums
vairākus mēnešus, debitors tiek izsaukts uz pārrunām vai brīdināts, un tiek meklēts
situācijas risinājums. Visbiežāk abām pusēm pieņemamākais risinājums ir maksājuma
grafika izveidošana.
Personām ar zemu ienākuma līmeni tiek piešķirti apkures pabalsti komunālo
maksājumu nomaksai. Ja parādnieks neatsaucas uz uzaicinājumu uz pārrunām un
brīdinājumiem, tad parāda piedziņa tiek risināta tiesiskā ceļā.
Atskaite par komunālo pakalpojumu maksājumu parādu atgūšanas procesu,
tiesvedībām un citām ar juridiskās darbības nodrošināšanu saistītām lietām
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Kocēnu novada domē 2012. gadā
Iesniegtas 16 prasības par īres un/vai komunālo pakalpojumu maksājumu
parādu piedziņu par kopējo summu Ls 9075.61.
No iesniegtajām tiesvedībām pilnā apmērā atgūti 3 parādi par kopējo summu
Ls 943.13.
Daļēji atgūti 3 parādi par kopējo summu Ls 917.19.
Izsūtīti brīdinājumi komunālo pakalpojumu maksājumu parādniekiem ar
parāda summu virs Ls 200, kā arī īres maksu parādniekiem ar summu virs Ls 50.
2012. gadā noslēgtas 67 vienošanās par parāda samaksas termiņa pagarināšanu.
Tendences:
•
•

•

Komunālo pakalpojumu maksājumu parādi ir nebūtiski pieauguši Dikļu un
Vaidavas pagastos. Pieaugums apmēram Ls 100 apmērā gadā.
Negatīva bilance – Bērzaines un Kocēnu pagastā, kur parāds pieaudzis
attiecīgi par Ls 6000 un Ls 12000. Bērzaines pagasta gadījumā pieauguma
tendenci var izskaidrot ar faktu, ka pašvaldība pārņēma apkures piegādes
funkciju no biedrības „Briede”, attiecīgi pieaugot komunālo pakalpojumu
apgrozījumam pieauga arī saistību apmērs. Kocēnu pagasta gadījumā parāda
pieaugumu var izskaidrot ar faktu, ka pieauga gāzes cena, kas ievērojami
paaugstināja apkures izmaksas.
Pozitīva tendence, neskatoties uz lielo saistību apjomu, ir vērojama Zilākalna
pagastā, kur kopējais komunālo pakalpojumu maksājumu parāds ir
samazinājies. Pašvaldības SIA „Zilaiskalns 127” likvidācijas procesā, tika
cedēti komunālo pakalpojumu saņēmēju parādi Ls 108781,70 apmērā,
nododot tos Kocēnu novada domei.

Problēmas
Pat vislabvēlīgākajam tiesas spriedumam vai lēmumam jēga ir tikai tad, ja to
var izpildīt, un šeit visbiežāk sākas problēmas, jo piedziņas process vairumā
gadījumu ir ilgstošs un apgrūtināts. Biežāk sastopamie cēloņi tam ir:
•

•
•

•

•

prasība par pakalpojumu maksājuma parāda piedziņu ir apmierināta un tiesas
spriedums stājies spēkā, taču tā izpildes piespiedu līdzekļu piemērošana nav
iespējama, jo parādniekam nav kustamās mantas, naudas līdzekļu un uz
parādniekam piederošo dzīvokļa īpašumu nostiprināta hipotēka;
vēršot piedziņu uz nekustamo īpašumu, atklājas, ka tas nav reģistrēts
zemesgrāmatā;
piespiedu izpildes neiespējamība gadījumos, kad nekustamais īpašums ir
apgrūtināts ar ķīlu, ja hipotekārais kreditors, kuram par labu nostiprināta
pirmā hipotēka, iebilst pret nekustamā īpašuma pārdošanu, kā arī gadījumos,
kad nostiprinātās hipotēkas apmērs pārsniedz nekustamā īpašuma pašreizējo
tirgus vērtību.
komunālo maksājumu parādu piedziņa ne vienmēr ir iespējama, arī izmantojot
Civilprocesa likuma 50.1 nodaļā „Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma
kārtībā” noteiktajā kārtībā, jo personas bieži norāda, ka nepiekrīt prasījumam
vai izsaka iebildumus par maksājuma saistības pamatotību, un tādējādi ir
pamats tiesvedības izbeigšanai saistības piespiedu izpildīšanai brīdinājuma
kārtībā. Šādos gadījumos prasības par saistību izpildi ir iesniedzamas prasības
kārtībā
ilgs un dārgs prasības tiesvedības process (valsts nodeva 15% no prasības
summas). Vidējais pirmās tiesas sēdes nozīmēšanas laiks rajona tiesā ir 6
mēneši, bet apgabaltiesā tas ir vidēji 9 līdz 13 mēneši.
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2.3.2. Kreditoru parādi
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājušies par Ls 73037.
PASĪVS
5. Kreditori - kopā
1. Ilgtermiņa saistības
1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi
1.2. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi
1.3. Pārējās ilgtermiņa saistības
2. Īstermiņa saistības
2.1. īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa
2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
2.3. Īstermiņa saistības par saņemtajiem
avansiem
2.4. Uzkrātās saistības
2.5. Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu
palīdzību un Eiropas Savienības politikas
instrumentu finansētajiem pasākumiem
2.6. Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem (izņemot nodokļus)
2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi
2.8. Pārējās īstermiņa saistības
2.9. Nākamo periodu ieņēmumi

Uz pārskata
perioda
beigām
4 086 697
985 492
343 721
641 771
0
3 101 205

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
(+,-)

3 525 575
2 424 885
730 257
1 692 178
2 450
1 100 690

561 122
-1 439 393
-386 536
-1 050 407
-2450
2 000 515

115 413

291 813

-176 400

96 559

54 744

41 815

511 976

537 652

-25 676

99 847

98 971

876

20 402

109

20 293

13

349

-336

1 594

962

632

6 495
2 248 906

4 283
111 807

2 212
2 137 099

Nākamo periodu ieņēmumus iekļauj pārskata gada ieņēmumos atbilstoši
ilgtermiņa ieguldījuma kārtējā gada nolietojuma un vērtības norakstījumu summām.
Ņemot vērā būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu,
2012. gada beigās tika pārgrāmatoti ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi Eiropas
Savienības finansētajiem projektiem uz īstermiņa saistībām Ls 2 072 872 apmērā.
Nākamo periodu ieņēmumos uzskaitām ieņēmumus par zemes dzīļu (kūdras)
ieguves tiesību izmantošanu, kas atzīti (saņemti) pirms bilances datuma, bet attiecas
uz nākamajiem periodiem (līdz 2028. gada 7. jūlijam).
2.3.3. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi kopsummā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu,
samazinājušies par Ls 21 664.
AKTĪVS
1.
Nemateriālie
ieguldījumi
kopā
(020+030+040+050)
1. Attīstības pasākumi un programmas
2. Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes
un tamlīdzīgas tiesības
3. Pārējie nemateriālie ieguldījumi
t.sk.
4. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātais nolietojums
5. Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
6. Avansa maksājumi par nemateriālajiem
ieguldījumiem

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
(+,-)

47 391

58 663

-11 272

36 142

50 242

-14 100

5 586

2 758

2 828

0

0

0

81 947

96 225

-14 278

51

51

0

5 612

5 612

0
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Pamatlīdzekļi
Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma
samazinājusies par Ls 243 989.
AKTĪVS
2.
Pamatlīdzekļi
kopā
(070+080+090+100+110+120)
1. Zeme, ēkas, būves
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
3. Pārējie pamatlīdzekļi
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecība
5. Turējumā nodotie valsts un pašvaldību
nekustamie īpašumi
6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi
7.
Ilgtermiņa
ieguldījumi
nomātajos
pamatlīdzekļos
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
t.sk. 9. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas (+,)

14 975 848

13 852 885

1 122 963

10 840 880
0
609 841

10 451 239
0
561 550

389 641
0
48 291

68 883

18 583

50 300

0

381 785

-381 785

3 421 982

2 437 372

984 610

0

0

0

34 262
4 083 029

2 356
3 317 013

31 906
766 016

Ieņēmumi vai izdevumi no pamatlīdzekļu realizācijas:

Konta Nr.

Kopā
t.sk.1215
1217
Kopā
t.sk.1211
1212
1214
1215
Kopā
t.sk.1211
1214
Kopā
t.sk.1211
1214
Kopā
1214
1217
1263
1263
1263

Pamatlīdzekļa nosaukums
Nekustamais īpašums „Ievāji”, Dikļu
pagasts
Zeme – „Ievāji”
Zeme – „Ievāji”
Nekustamais īpašums „Lielbrendiķi”,
Kocēnu pagasts
Dzīvojamā mājas domājamās daļas –
„Lielbrendiķi”
Šķūņi - „Lielbrendiķi”
Zeme- „Lielbrendiķi”
Zeme- „Lielbrendiķi”
Nekustamais īpašums Kultūras iela
19-13, Zilākalna pagasts
Dzīvoklis- Kultūras iela 19-13
Zeme - Kultūras iela 19-13
Nekustamais īpašums Imantas iela
12-3, Zilākalna pagasts
Dzīvoklis- Imantas iela 12-3
Zeme - Imantas iela 12-3
Nekustamais
īpašums
„Kūdras
rūpnīca
Zilaiskalns”,
Zilākalna
pagasts
Zeme - „Kūdras rūpnīca Zilaiskalns”
Zeme - „Kūdras rūpnīca Zilaiskalns”
Mežaudze - „Kūdras rūpnīca Zilaiskalns”
Nekustamais īpašums – mežaudze„Bekmaņi” Kocēnu pagasts
Nekustamais īpašums – mežaudze„Ķieģeļi” Kocēnu pagasts

Pārdošanas
vērtība
1 245

Norakstītā
atlikusī
bilances
vērtība
423.00

Ieņēmumi
(+)/
izdevumi (-)
822.00

x
x
1 164

359.34
63.66
1 007.09

X
x
156.91

X

38.80

X

X
X
X
4 900

278.26
82.80
607.23
1 023.79

X
X
X
3 876.21

5 000

902.05
121.74
1 740.58

3 259.42

1 300

1 644.25
96.33
713.70

586.30

1 700

9.23
440.77
263.70
217.19

1 482.81

2 200

275.13

1 924.87
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Nekustamais īpašums – mežaudze„Ķieģeļi” Kocēnu pagasts
Nekustamais īpašums – mežaudze„Skujiņas” Kocēnu pagasts
Nekustamais īpašums – mežaudze„Gietas” Kocēnu pagasts
Nekustamais īpašums – mežaudze„Gruntes” Kocēnu pagasts
Nekustamais īpašums – mežaudze„Beites izgāztuve” Kocēnu pagasts
Nekustamais īpašums – mežaudze„Pirtnieki” Kocēnu pagasts
Nekustamais īpašums – mežaudze„Baltmuižnieki-1” Kocēnu pagasts
Nekustamais īpašums – mežaudze„Baltmuižnieki-1” Kocēnu pagasts

1 500

117.91

1 382.09

5 600

716.73

4 883.27

2 100

97.72

2 002.28

2 500

145.92

2 354.08

5 100

676.80

4 423.20

13 100

921.42

12 178.58

2 600

215.59

2 384.41

2 100

215.59

1 884.41

12321

Kases aparāts CHD 2020 / pase
2001.gads

41.32

0

41.32

12321

Pļaujmašīna AK PIL 1.6

239.67

220.00

19.67

1231

Automašīna VW Golf Variant

122.95

0

122.95

Kopā pavisam

52 512.94

8 728.16

43 784.78

1263
1263
1263
1263
1263
1263
1263
1263

Uz 2012. gada 31. decembri Kocēnu novada administratīvās teritorijas kopējā
platība ir 49 671 ha, no tās Kocēnu novada pašvaldībai piederošā un piekrītošā zeme
– 4 421,5 ha.
2012. gadā uzņemtas uzskaitē:
- pašvaldības noteikto autonomo funkciju īstenošanai rezerves zemes fondā
ieskaitītās zemes vienības pašvaldības noteikto autonomo funkciju īstenošanai par Ls
82 778,
- saskaņā ar LR likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” bijušo
lietotāju zemes vienības par Ls 55 215,
- saņemtie bez atlīdzības no likvidētās kapitālsabiedrības SIA “Zilaiskalns 127”
nekustamie īpašumi par Ls 10 494,
2012. gadā palielināta nekustamā īpašuma vērtība projektu izpildes rezultātā par
Ls 503 666.
2012. gadā saņemti no likvidētās radniecīgās kapitālsabiedrības SIA „Zilaiskalns
127” 2011. gadā nodotie turējumā Kocēnu novada domes īpašumā un valdījumā
esošie nekustamie īpašumi par Ls 381785.

Bioloģiskie un pazemes aktīvi. 2012. gada darījumi:
- uzņemti uzskaitē pazemes aktīvi – Kocēnu novada Zilākalna pagasta Lielā II
purva kūdras krājumi par Ls 996 890,
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- samazināta pārdoto mežaudžu bilances vērtība par Ls 3 864,
- iegrāmatotas līdz šim neuzskaitītas mežaudzes Ls 642 vērtībā.

2.4. Aizņēmumu izsniedzēji, izsniegšanas termiņi un atmaksas
summas.
Aizdevējs

Mērķis

Līguma
parakstīšanas
datums
(dd.mm.gggg)

Vides
investīciju
fonds

Bērzaines pagasta ERAF
ūdenssaimniecības
attīstības projekta
priekšfinansējums

29.05.2006

01.04.2021

SEB
Unilīzings

Dikļu pagasta vieglās
automašīnas iegāde

16.12.2008

Vides
investīciju
fonds

ERAF projekts
"Ūdenssaimniecības
attīstība Dikļu pagasta
Dikļu ciemā"

Valsts
kase/ZIB

Atmaksas
termiņš
(dd.mm.gggg)

% likme

Aizņēmuma
līguma
summa

Pārskata
perioda
beigās

fiksēta

80 000

3 577

25.12.2013

fiksēta

11 786

2 452

29.03.2007

31.12.2021

fiksēta

93 000

30 190

Kocēnu pagasta
siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcijai

25.07.2002

04.07.2018

mainīga

87 768

40 511

Vides
investīciju
fonds

Vaidavas pagasta
ūdenssaimniecības
projekta realizācijai

08.05.2007

01.01.2022

fiksēta

170 000

6 691

Vides
investīciju
fonds

Ūdenssaimniecības
attīstība Zilākalna
pagastā Zilākalna ciemā

28.09.2006

01.10.2026

fiksēta

75 000

25 349

Vides
investīciju
fonds

Ūdenssaimniecības
attīstība Zilākalna
pagastā Zilākalna ciemā

07.05.2007

01.01.2022

fiksēta

54 000

35 060

Zilākalna pagasta
kultūras ielas un gājēju
ietves rekonstrukcija
Bērzaines pagasta
ELFLA projekts "Saietu
nama izveidošana"
Dikļu pagasta ELFLA
projekts "Saietu nama
izveidošana"

17.04.2009

20.03.2029

fiksēta

119 991

35 555

14.07.2009

20.06.2019

fiksēta

68 815

21 695

27.10.2009

20.10.2019

fiksēta

140 000

31 005

Valsts
kase

Kocēnu pagasta ELFLA
projekts "Saietu nama
rekonstrukcija"

14.12.2009

20.10.2019

fiksēta

57 133

33 961

Valsts
kase

ELFLA projekts
"Bērzaines pagasta
Vidzemes, Imantas ielu
un ceļa Kapsēta-Vākšēni
rekonstrukcija"

12.11.2010

20.10.2020

mainīga

61 586

15 039

Valsts
kase

ELFLA projekts
"Vaidavas kultūras centra
vienkāršotā
rekonstrukcija"

02.05.2011

20.04.2021

mainīga

143 298

39 398

Valsts
kase

ELFA projekts
"Atjaunojamo
energoapgādes sistēmas
rekonstrukcija Zilākalna
pagastā"

20.09.2011

20.08.2021

mainīga

32 159

14 706

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
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Vides
investīciju
fonds

ERAF
"Ūdenssaimniecības
attīstība Kocēnu pagasta
Kocēnu ciemā" II kārta

29.08.2012

01.07.2022

fiksēta

205 872

65 287

Valsts
kase

Latvijas- Šveices projekta
"Multifunkcionāls
jauniešu aktivitāšu centrs
Vaidavā" īstenošanai

19.10.2012

20.10.2022

mainīga

61 524

61 110

Kopā

x

x

x

x

2 231 932

461 586

2.5. Pakalpojumi
Kocēnu novada pamatdarbības virzieni galvenokārt saistīti ar pakalpojumu un
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu mūsdienu ekonomiski nestabilajā laikā.
Kocēnu novada teritorijā izteikti tiek pievērsta uzmanība apkārtējās vides sakopšanai
un labiekārtošanai. Dažādos veidos, meklējot arvien jaunas un inovatīvas iespējas,
tiek sekmēta ekonomiskās un sociālās vides attīstība, atbalstot uzņēmējdarbību
novadā, nodrošinot ūdensapgādi, izbūvējot kanalizācijas tīklus, sakopjot apkārtni,
ceļus un uzmanību pievēršot cilvēkresursu attīstībai, piesaistot gan vietējās, gan
ārvalstu investīcijas.
Elektroniskie rēķini jeb e-rēķini ir mūsdienīgs, ērts un ātrs veids, kā neatkarīgi
no atrašanās vietas klients var ātri saņemt un/vai apmaksāt noformētos e-rēķinus, kā
arī e-rēķinu saņemšana ir ievērojami ātrāka nekā drukātā veidā. Kocēnu novada dome
ir pievienojusies elektronisko rēķinu sistēmai un klienti (gan fiziskās, gan juridiskās
personas) pakalpojumu rēķinu saņemšanai var pieteikties interneta portālā www.rekini.lv. E-rēķini saņēmējam ir bezmaksas pakalpojums. Ik mēnesi klients
saņem e-vēstuli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi ar informāciju par katru
apskatei sagatavoto e-rēķinu. Ja e-rēķins netiek apskatīts, tad e-rēķinu sistēma
Kocēnu novada domes noteiktā datumā izsūta e-vēstuli ar atgādinājumu par to, ka erēķins nav apskatīts. Autorizējoties www.rekini.lv, reģistrētajiem lietotājiem ir
iespēja aplūkot visus pēdējo 6 mēnešu periodā elektroniskā veidā sagatavotos
dokumentus, ka arī nodot ūdens skaitītāju radījumus elektroniski.
Lai iedzīvotājiem sniegtu plašākas iespējas izņemt skaidru naudu, pašvaldība
kopā ar AS SEB 2012. gadā sāk piedāvāt jaunu pakalpojumu – naudas izmaksu
pašvaldības kasēs, kurās uzstādīti POS termināli. Veicot pirkuma apmaksu ar
norēķinu karti, vienlaicīgi var arī izņemt skaidru naudu - līdz Ls 50 vienā pirkuma
reizē. Pakalpojums, izmantojot Bankās izdotās kartes, ir bez maksas. Būtiska naudas
izmaksas pakalpojuma priekšrocība salīdzinājumā ar bankomāta izmantošanu ir
iespēja izņemt ne vien papīra naudas zīmes, bet arī sīknaudu. Turklāt, pateicoties
naudas izmaksas pakalpojumam, klientiem nav speciāli jāmeklē bankomāts –
vienuviet varēs gan norēķināties par pakalpojumu, gan arī izņemt skaidru naudu. Šis
pakalpojums ir parocīgs iedzīvotājiem lauku reģionos, kur ir salīdzinoši neliels
bankomātu skaits skaidras naudas izņemšanai.

3. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
2012. gadā Kocēnu novada domes pastāvīgo komiteju un domes sēžu darba
kārtības
publicētas
Kocēnu
novada
domes
interneta
mājaslapā
www.kocenunovads.lv, dodot iespēju iedzīvotājiem iepazīties ar izskatāmajiem
jautājumiem un izteikt par tiem viedokļus, ierosinājumus un piezīmes.
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Kocēnu novada domes interneta mājaslapā iedzīvotājiem pieejami detalizēti
pašvaldības sniegto būtiskāko pakalpojumu apraksti, kā arī pašvaldības normatīvie
dokumenti – saistošie noteikumi, lēmumi, konkursu nolikumi, publiskie gada
pārskati, pašvaldības budžeta apraksti, kā arī informācija par aktualitātēm izglītības,
kultūras, tūrisma, sporta u.c. jomās. Lai sekmētu sabiedrības iesaistīšanos Kocēnu
novada attīstībā un aktuālu jautājumu apspriedē, Kocēnu novada domes interneta
mājaslapā tās apmeklētājiem ir iespēja komentēt jebkuru tajā ievietoto informāciju.
Tādējādi novada iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja piedalīties aktuālu jautājumu
risināšanā pašvaldībā, sniegt priekšlikumus un ģenerēt idejas novada attīstības,
izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un citos jautājumos.
Pastāvīga saikne tiek uzturēta ar centrālajiem un reģionālajiem plašsaziņas
līdzekļiem, nodrošinot tos ar savlaicīgu informāciju par aktualitātēm, pasākumiem un
notikumiem, kā arī pašvaldības darba problēmjautājumiem. No 2011. gada
komunikācijā ar sabiedrību uzsākta sociālo mediju izmantošana, tādējādi nodrošinot
maksimāli ātru informācijas nodošanu dažādām mērķgrupām.
Lai informētu sabiedrību par aktualitātēm Kocēnu novada domē, izveidota
sadarbība ar reģionālajiem masu medijiem – Vidzemes televīziju, radio stacijām SWH Vidzemes studiju un Radio “Skonto Vidzeme”.
Svarīgākā informācija tiek izvietota uz ziņojumu stendiem un publicēta
Kocēnu novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis”,
ko izdod reizi mēnesī 2000 eksemplāru tirāžā. Izdevums sniedz padziļinātu un
plašāku informāciju par pašvaldības darbu un dažādām aktualitātēm. Informācija par
pašvaldības aktualitātēm regulāri tiek publicēta ziņu aģentūrās BNS un LETA,
dažādos informatīvajos interneta portālos, laikrakstos u.c. masu medijos. Veiksmīga
un ilgstoša sadarbība izveidojusies ar reģionālo laikrakstu “Liesma”. Aktīvi tiek
izmantota sociālā mediju platforma www.twitter.com
Kopš 2012. gada novembra Kocēnu novada iedzīvotāji pašvaldības
informatīvo izdevumu saņem savās pastkastītēs ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību,
un avīzes tirāža palielināta no 2000 uz 2280 eksemplāriem. Avīze ir pieejama arī
Kocēnu novada domes administrācijas ēkā, pagastu pārvaldēs un citās sabiedriskās
vietās. Izdevumu iespējams lasīt arī elektroniski domes interneta mājaslapā.
Ne retāk kā divas reizes gadā pašvaldība novada apdzīvoto vietu centros rīko
tikšanās ar iedzīvotājiem, lai informētu par aktualitātēm, atbildētu uz iedzīvotājus
interesējošiem jautājumiem un uzklausītu priekšlikumus pašvaldības darba pilnveidei.

4. Prioritārie pašvaldības uzdevumi nākošajam pārskata
periodam, norādot pašvaldības jau uzsāktos un iecerētos
projektus, to izmaksas, finansēšanas avotus un
sagaidāmos rezultātus
4.1. Prioritārie pašvaldības uzdevumi
Saskaņa ar likumu „Par pašvaldībām”, Kocēnu novada domes galvenie uzdevumi ir:
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-

izstrādāt novada sociāli ekonomiskas attīstības plānu, lai nodrošinātu
līdzsvarotu novada attīstību;

-

gādāt par iedzīvotāju komunālo pakalpojumu organizēšanu, administratīvas
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;

-

veicināt sabiedrības izglītību, kultūru, ka arī tradicionālo vērtību saglabāšanu
un tautas jaunrades attīstību;

-

nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, veicinot iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu, sniegt sociālo palīdzību;

-

veicināt uzņēmējdarbību
samazināšanu;

-

gādāt par cilvēku drošību, nodrošinot sabiedrisko kārtību.

-

uzlabot iedzīvotājiem sniegto komunālo pakalpojumu kvalitāti, kā arī,
optimizējot darbības procesus, samazināt pakalpojumu izmaksas;

-

iedzīvotāju informēšana par aktualitātēm pašvaldībā, izmantojot, radio, TV,
izdodot ikmēneša novada informatīvo avīzi, publicējos informāciju
pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv, sociālajā tīklā
twitter.com, kā arī organizējot tikšanās ar iedzīvotājiem klātienē;

-

veicināt skolēnu un jauniešu līdzdarbību pašvaldības ikdienā un novada
attīstībā, atbalstīt viņu brīvā laika aktivitātes, tādējādi stiprinot mērķi „Mēsnovads”, nevis „Es-pagasts”;

-

veicināt vietējo uzņēmumu atpazīstamību, uzlabojot tūrisma infrastruktūru, kā
arī publicitāti izstādēs, gadatirgos un citos publiskos prezentācijas pasākumos;

-

atbalstīt iedzīvotāju brīvā laika, interešu izglītības projektu realizāciju.

Kocēnu

novadā,

rūpējoties

par

bezdarba

Tiks turpināts darbs, lai pilnveidotu pašvaldības darbības sistēmu, kas paredz
tiešu orientāciju uz katra darbinieka kvalitatīvu personisku izaugsmi un darbību
atbilstoši iedzīvotāju un pašvaldības interesēm. Nozīmīgu lomu pašvaldības darbā
ieņem kvalitatīva iedzīvotāju apkalpošana, kā arī sniegto pakalpojumu uzlabošana.
Tiks regulāri pilnveidots darbs pie pašvaldības publisko dokumentu
(pašvaldības domes lēmumu, saistošo noteikumu u.c.) datu bāzes izveidošanas
pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv. Informācija par pašvaldības
administrācijas un domes darbu, kā arī normatīvie akti u.c. Dokumenti tiks regulāri
atjaunoti un papildināti.

4.2. Pašvaldības uzsāktie un iecerētie projekti
Ņemot vērā ierobežoto pašvaldības finanšu resursu apjomu ekonomiskās
krīzes apstākļos, novada dome realizē ekonomisko politiku, kas maksimāli balstīta uz
finansējuma piesaisti pašvaldībai svarīgu projektu realizācijai, izmantojot ES
struktūrfondu, privāto fondu līdzekļus, kā arī nākotnē iespējamo publisko - privāto
partnerību. Šo pasākumu galvenais mērķis ir sakārtot novada infrastruktūru, radīt
labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un iedzīvotājiem.
2012. gada laikā ir apstiprināti projektu pieteikumi, kas atbalstīti no dažādiem
finanšu instrumentiem – Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda,
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EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai, kas ļāvis īstenot dažādu sfēru un apjomu investīciju projektus.
Sekmējot investīciju piesaisti Kocēnu novada teritorijas attīstībai un
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, īpaša uzmanība tiek pievērsta novada
nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai ES finansējuma apgūšanā. Kocēnu
novada dome sadarbībā ar vietējām iniciatīvas grupām un novada biedrībām
sagatavojusi un īstenojusi vairākus ELFLA līdzfinansētus projektus.
Novada attīstības nodaļa 2012. gadā Kocēnu novadā organizējusi vairākus
seminārus uzņēmējdarbības attīstībai, piesaistot Valsts ieņēmumu dienesta
speciālistus un dažādu ražošanas nozaru speciālistus.
Organizētas tikšanās Kocēnu novada tūrisma uzņēmējiem. Kocēnu novada
tūrisma nozares pārstāvji un novada domes speciālisti piedalījās Valmieras un
apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvās padomes darbā, palīdzot izstrādāt
tūrisma attīstības stratēģiju. Kopā ar Valmieras TIC organizēta dalība izstādē Balttour
2012 Rīgā, kur prezentēti Kocēnu novada tūrisma piedāvājumi. Turpinās darbs pie
Kocēnu novada informatīvā materiāla sagatavošanas un tūrisma brošūras izdošanas.
Mērķtiecīgi īstenojot iepriekšminētos pasākumus, dome tiecas padarīt Kocēnu
novadu par labvēlīgu dzīves vidi pēc iespējas kuplākam iedzīvotāju lokam.
Uzskatām, ka iesniegtais 2012. gada pārskats sniedz patiesu priekšstatu par
Kocēnu novada domes līdzekļu izlietojumu, prioritātēm un saimnieciskās darbības
rezultātiem.

Kocēnu novada domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis

Publisko gada pārskatu sagatavoja:
Kocēnu novada domes finanšu direktore Svetlana Greka

Ar šo pārskatu var iepazīties:
Kocēnu novada bibliotēkās
Kocēnu novada domes interneta mājaslapā – www.kocenunovads.lv
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta mājaslapā www.vidm.gov.lv
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