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1. PAMATINFORM ĀCIJA 
 

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 sk.: 
 
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 2010.gada 31.decembri Kocēnu novada administratīvās teritorijas kopēja platība 
sastāda 49648,3 ha, no tās Kocēnu novada pašvaldībai piederošā un piekrītošā zeme – 
2624,1 ha. 

Lietošanas veidi 
 

Kopējā 
platība 
teritorij ā 
(ha) 

Kocēnu 
novada 
pašvaldīb
ai 
piederošā 
(ha) 

t.sk. 
īpašum
i (ha) 
 

pašvaldībai 
piekrit īgā zeme 
(ha) 

Jaukta 
statusa 
kopīpaš
umā 
zeme 
(ha) 

Lauksaimniecībā 
izmantojamā 

31813,0 784,3 211,8 555,2 17,3 

Mežsaimniecības zeme 
un īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, kurās 
saimnieciskā darbība ir 
aizliegta ar normatīvo 
aktu 

14956,2 233,1 134,7 98,4 0,0 

Ūdens objektu zeme 422,3 67,7 4,1 63,6 0,0 
Derīgo izrakteņu 
ieguves teritorija 

1152,2 1101,7 172,5 929,2 0,0 

Dabas pamatnes un 
rekreācijas 

39,9 19,0 12,1 4,6 2,3 

Individuālo dzīv.māju 
apbūve 

238,9 50,8 11,9 35,4 3,5 

Daudzdzīvokļu māju 
apbūve 

69,7 51,0 17,0 4,6 29,4 

Komercdarbības objeku 
apbūves zeme 

46,9 3,7 3,0 0,1 0,6 

Sabiedriskās nozīmes 
objektu apbūves zeme 

97,2 83,0 54,5 26,4 2,1 

Ražošanas objektu 
teritorija 

132,8 26,2 15,3 9,7 1,2 

Satiksmes 
infrastruktūras objektu 
teritorija 

637,9 195,4 1,1 192,5 1,8 

Inženiertehniskās 
apgādes tīklu objektu 
zeme 

40,1 8,2 4,1 4,1 0,0 

Pārējās zemes 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kopā: 49648,3 2624,1 642,1 1923,8 58,2 
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Iedzīvotāju skaits Kocēnu novadā: 
 

Teritorija Iedzīvotāju skaits 
2009.gads 2010.gads Starpība 

Bērzaines pagasts 648 643 -5 
Dikļu pagasts 1259 1228 -31 
Kocēnu pagasts 3135 3190 55 
Vaidavas pagasts 1121 1112 -9 
Zilākalna pagasts 874 844 -30 
KOPĀ Kocēnu novadā 7037 7017 -20 
 
Demogrāfiskā situācija: 
 
2010.gadā dzimuši 58 bērni (34 zēni, 24 meitenes), miruši 78 cilvēki ( 37 vīrieši, 41 
sieviete) 
 
 

 

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 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 saimniecības 7674 ha kopplatībā, 135 piemājas 
saimniecības 775 ha kopplatībā, pašvaldības zeme 1065,8 ha, valsts zeme 4723,1 ha.  

 
 
 
 
 
 
 

Bērzaines pagasts 

Dik ļu pagasts 
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Kocēnu pagasta centrs atrodas 0,5 km no Inčukalna - Valmieras autoceļa, 2 

km attālumā no Valmieras, bet 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. - 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 uzņēmumi. Lielākie no tiem ir 
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 pagastus. 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 30m), 
Kalēju (Strīķu) ala (50m), 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, kura 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”.  

 

 

 

 

Kocēnu pagasts 

 
Zil ākalna pagasts 
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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. Uzņēmējdarb ība 
 
BĒRZAINES PAGASTĀ:  
 
Lielākie uzņēmumi 
Uzņēmums Darbības veids  Kontaktinformācija  

LKS „Kalve" 
Graudkopība, 
Lauksaimniecības tehnikas 
pakalpojumi 

„Kalves" tel. 64234416 

SIA „K ļavas galdniecība" Galdniecības pakalpojumi  „Dzeņi" tel. 64234389  
 
Zemnieku saimniecības 
Uzņēmums Darbības veids  Kontaktinformācija  
z/s „Dzintari"  piena lopkopība  „Dzintari" tel. 26526437 
z/s „Zilūži"  piena lopkopība  „Zilūži" tel. 64234427  
z/s „Ozoli"  piena lopkopība  „Ozoli". tel.64234430  
z/s „Jaunķīši" piena lopkopība  „Jaunķīši" tel. 64234401  

z/s „Lejasbimberi"  graudkopība  
„Lejasbimberi" tel. 
64234314  

z/s „Kociņi"  zivkopība  „Kociņi" tel. 29486465  
 
Kokapstrāde 
Uzņēmums Darbības veids  Kontaktinformācija  
Dzenis Kokapstrāde ‘’Dzeņi’’, B ērzaines pag., 

tel. 64240372 
 
Tūrisma pakalpojumi 
Uzņēmums Darbības veids  Kontaktinformācija  

SIA „Lantus"  
Lauku tūrisma 
pakalpojumi  

„Lantus", Bērzaines pag.,  
tel. 29214406  

SIA „Ežupes briežu dārzs"  
Staltbriežu audzēšana, 
golfa laukums, sporta 
centrs 

‘’Z ēmeles’’, Bērzaines 
pag., tel. 29217179; 
64240379 

z/s „Ērgoti"  Viesu māja, pirts  
„Ērgoti", Bērzaines pag., 
tel. 29105923 

z/s „Kociņi"  
Foreļu makšķerēšana, telšu 
vietas, pirts  

„Kociņi", Bērzaines pag.,  
tel. 29486465  

 
 
Tirdzniecība 
Uzņēmums Darbības veids  Kontaktinformācija  

z/s „ Atmatas"  Tirdzniecība, Autoveikals  
„Atmatas", Bērzaines pag., 
tel. 64234402 
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DIKĻU PAGASTĀ:  
 
  Kokapstrāde 
Uzņēmums  Darbības veids  Kontaktinformācija  

SIA "Ciedra A" 
kokapstrāde, mežistrāde, 
kokvedēju, forvarderu 
pakalpojumi  

Dikļu pag., Dauguļi, 
"Amatnieki", tel.: 
29404014  

SIA "Zilvas koks"  Kokapstrāde  
Dikļu pag., "Zilvas", tel.: 
29109086  

 
Transporta pakalpojumi 

z/s "Lielgreiži"  transporta pakalpojumi  
"Lielgreiži", Dikļu pag., 
tel.64200389  

 
Lauksaimniecība 
Uzņēmums  Darbības veids  Kontaktinformācija  

z/s "Jūrnieki"  

Lauksaimniecības tehnikas 
pakalpojumi, 
lauksaimniecības 
produkcija  

"Jūrnieki", Dikļu pag., tel. 
29494780  

z/s "Gāršas"  šķirnes lopi  
"Gāršas",Dikļu pag,  tel. 
64234245 

z/s ‘’Sēnītes’’ Piena lopkopība "Enītes", Dikļu pag,  tel. 
26392544 

z/s ‘’Kalnieši’’ Piena lopkopība "Kalnieši 1", Dikļu pag,  
tel. 29411612 

z/s ‘’Akmentiņi’’ Lauksaimniecība ‘’Saulrieti – 5’’, Dikļu 
pagasts, tel. 29493017 

z/s ‘’Sūnas’’ Piena lopkopība ‘’Sūnas’’, Dikļu pag. 
 
Tirdzniecība 
Uzņēmums/kontaktpersona  Darbības veids  Kontaktinformācija  
SIA "Verners Plus"  veikals  Dikļi, tel.: 64231701  

z/s "Rīvēni" augļkopība 
"Rīvēni", Dikļu pag,  tel. 
29284237  

Šinšilu audzētava kažokzvēru audzēšana  
"Lazdas", Dikļu pag,  tel. 
26487487  

Aptieka Dikļi aptieka 
"Skaras’’, Dikļi, tel.: 
64231455 

Tatjana Šarova  Zirgkopība "Madaras", tel. 26542567 
Daiga Liepiņa Zirgkopība  "Madaras", tel. 28300836  
 
Tūrisma pakalpojumi 
Uzņēmums  Darbības veids  Kontakinformācija  

a/s "Dikļu pils"  
Tūrisma un viesnīcas 
pakalpojumi, telpas 
konferencēm  

"Dik ļu pils", Dikļu pag., 
tel. 64207480  

z/s "Saulgoži" 
Lauku tūrisma 
pakalpojumi  

"Saulgoži"Dikļu pag., tel. 
64200394  

biedrība "Mazozoli 4x4" 
Kvadraciklu tūrisma 
pakalpojumi  

Dikļu pag., tel. 29424541  

 



 10 

Apbedīšanas pakalpojumi: 

SIA "Grūstiņi" Apbedīšanas piederumi 
‘’Akur āti’’, Dik ļu pag., tel. 
64241583 

 
 
 
KOCĒNU PAGASTĀ:  
 
Celtniecība 
Uzņēmums  Darbības veids  Kontaktinformācija  

SIA "R.K.C.F. Renesanse" 
Celtniecības, restaurācijas 
un remonta darbi  

"Kalnāres", Kocēnu pag., 
tel. 64229393 

 
Kokapstrāde  
Uzņēmums  Darbības veids  Kontaktinformācija  

SIA "Biko-Lat" 
Kokmateriāli, tirdzniecība, 
vairumtirdzniecība 

"Jorvikas", Kocēnu pag., 
tel. 64207880 

SIA "Draugs" Kokmateriālu tirdzniecība 
"Jaunšalkas", Kocēnu pag., 
tel. 29477376 

 
Metālapstrāde 
Uzņēmums  Darbības veids Kontaktinformācija  

SIA "Lat-Met"           
Metālapstrāde                    
                     

J.Ķenča 7, Kocēni, Kocēnu 
pag., tel.: 64229800 

IU Viktorija Metālapstrāde 
J.Ķenča, Kocēni, Kocēnu 
pag., tel. 29429956 

 
Tirdzniecība 
Uzņēmums  Darbības veids  Kontaktinformācija  

SIA "Aurum Auto" Auto tirdzniecība 
"Lauvas", Kocēnu pag., 
tel.: 64228181 

SIA "Vidzemes sēklas", 
veikals  

Sēklas un stādi: audzēšana, 
tirdzniecība, 
vairumtirdzniecība 

"Jaunmeijas", Kocēnu 
pag., tel.: 64220567 

SIA "Sīlis" Automašīnu tirdzniecība 
"Pakalni", Kocēnu pag., 
tel.: 64233227 

SIA "Voer" Degvielas tirdzniecība 
"Ābelītes", Kocēnu pag., 
tel.: 64229765 

Gatve Ēdnīca, bārs 
Alejas iela 7, Kocēni, 
Kocēnu pag., tel. 
64255437 

Armass 
Pārtikas un sadzīves preču 
tirdzniecība 

Nākotnes iela 1, Rubene, 
Kocēnu pag., tel. 
64248466 
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Transporta un automašīnu servisa pakalpojumi  
 
 
Uzņēmums  Darbības veids  Kontaktinformācija  

SIA "VTU-Valmiera" 
Autotransporta 
pārvadājumi, degvielas 
tirdzniecība 

"Brandeļi", Kocēnu pag., 
tel.: 64222021 

SIA "Līga-Z"          
Automašīnu remonts, 
apkope un tirdzniecība  

"Jaunšalkas", Kocēnu pag., 
tel.: 64224224  

SIA "Scania Latvia" 
Kravas automobiļi: apkope 
un rezerves daļas 

"Robežlejas", Kocēni, 
Kocēnu pag., 
tel: 64235325  

SIA "Autoserviss Birums" 
Automašīnu remonts un 
apkope 

"Sprīdīši", Kocēnu pag., 
tel.: 64229336  

Silats Automašīnu remonts ‘’Jaunbrandeļi’’, Koc ēnu 
pag., tel. 64229701 

SIA ‘’AK-12’’ Kravas auto rezerves daļas  
"Jaunmeijas", Kocēnu pag. 

 
Tūrisma pakalpojumi  
 
 
Uzņēmums  
 

Darbības veids  Kontaktinformācija 

"Mujāni", viesību māja 
Viesu nams, 
pirts                    

Mujāni, Kocēnu pag., 
tel.:26406033 

SIA "Mazais Ansis" 
Viesu nams, pirts, 
ēdināšanas pakalpojumi  

"Ansīši", Rubene, Kocēnu 
pag., tel.: 64230352 

Baltakmeņu Muiža Viesu nams 
‘’Baltakmeņi’’, Koc ēnu 
pag., tel. 22022030 

Lauviņas Atpūtas komplekss 
‘’Lauvi ņas’’, Kocēnu pag., 
tel. 26493525 

Z/S "Pilskalni" Viesību nams 
"Pilskalni", Kocēnu pag., 
tel.: 29299268 

Zirgaudzētava ‘’Kocēni’’ Zirgaudzētava 
‘’Astras’’, Kocēnu pag., 
tel. 26405147 

Sporta nams Kocēni Jauniešu naktsmītne 
Alejas iela 8, Kocēni, 
Kocēnu pag., tel. 
29431736 
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Zemnieku saimniecības  
Uzņēmums  Darbības veids  Kontaktinformācija  

Mazdzērvītes Lopkopība                        
"Mazdzērvītes", Kocēnu 
pag., tel.: 64229758 

Zīcēni Lopkopība 
"Zīcēni", Kocēnu pag., 
tel.: 29498174 

Saulītes Lauksaimniecība 
"Kundziņi", Rubene, 
Kocēnu pag., tel.: 
29195624 

Jaunkaritēni Lopkopība ‘’Jaunkaritēni’’, Kocēnu 
pag., tel. 64242541 

Jaunbrēķi Lauksaimniecība "Kundziņi", 
Rubene, Kocēnu pag., tel.: 
29195624 

Priedīša IU Graudkopība Valmieras iela 12, Rubene, 
Kocēnu pag., tel.: 
29496079 

Krogzemji Graudkopība Kalna iela 8-14, Rubene, 
Kocēnu pag., tel.: 
29275921 

Kaņepītes Bioloģiskā graudkopība "Kaņepītes", Kocēnu pag., 
tel.: 26340347 

Sarimāra Graudkopība Kalna iela 6-18, Rubene, 
Kocēnu pag., tel.: 
26564931 

Rumbēni Graudkopība "Rumbēni", Kocēnu pag., 
tel.: 29285212 

Vaitalas Kartupeļu audzēšana "Vaitalas", Kocēnu pag., 
tel.: 26471350 

Kārļi Graudkopība Alejas iela 13b-18, 
Kocēni, Kocēnu pag., tel.: 
26335187 

Eglainītes Cietes kartupeļu audzēšana ‘’Eglainītes’’, Kocēnu 
pag., Kocēnu nov., tel. 
28834305 

Sandras Dārzeņu audzēšana "Sandras", Kocēnu pag., 
Kocēnu nov. 

 
Apbedīšanas pakalpojumi: 
Uzņēmums  Darbības veids  Kontaktinformācija 

SIA "Grūstiņi" 
Apbedīšanas pakalpojumi 
un piederumi 

"Šalkas", Kocēnu pag., 
tel. 29229436  

SIA "Ritus" 
Apbedīšanas pakalpojumi 
un piederumi 

"Kapsargi", Kocēnu pag., 
tel. 64220453 
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VAIDAVAS PAGASTĀ:  
 
Zemnieku saimniecības  
Saimniecība  Darbības veids  Adrese 

ZS „Zīvāni"  Piena lopkopība  
"Zīvāni", Vaidavas pag., 
tel. 64221790 

ZS „Ceriņi"  Piena lopkopība  "Ceriņi", Vaidavas pag. 
ZS „Virši"  Piena lopkopība  "Virši", Vaidavas pag. 
ZS „Laukmaļi"  Piena lopkopība  "Laukmaļi", Vaidavas pag. 
ZS „Stoķi II  Piena lopkopība  Stoķi , Vaidavas pag.  
SIA „P.A.B."  Graudu pārstrāde  Skolas iela 1, Vaidava 

ZS „Tūtes"  Piena lopkopība  
"Tūtes", Vaidavas pag., tel.: 
26424528 

ZS „Sietiņi"  Piena lopkopība  
"Sietiņi", Vaidavas pag., 
tel.: 26475056 

ZS „Elzes"  Bioloģiskā lauksaimniecība  Vaidava, Elzes  

ZS ‘’Dzērves’’ Zirgkopība 
‘’Dz ērves’’, Vaidavas pag., 
tel. 64248327 

SIA "Medus kāre" Biškopība  
"Zvirgzdi" Vaidavas 
pagasts, Valmieras novads  

 
 
Tūrisma pakalpojumi 
Uzņēmums  Darbības veids  Kontaktinformācija  
Krēslinieku sēta Muzejs ‘’Lejas Bregži’’, Vaidavas 

pag., tel. 29481519 
Ezergribieši Viesu māja ‘’Gribieši’’, Vaidavas 

pag., tel. 29485859 
Silkalni Ārstniecības augu 

audzēšana un sagatavošana 
"Silkalni", Vaidavas pag., 
tel. 29432176 

Denderi Viesu nams, golfa laukums „Denderi", Vaidavas pag., 
tel. 29242644 

Meldri 19.-20.gs. sadzīves 
priekšmeti un 
lauksaimniecības tehnika, 
pirts 

"Meldri", Vaidavas pag., 
tel.26323724 

Rāceņi Viesu nams, pirts ‘’Rāceņi’’, Vaidavas pag., 
tel. 29232478 

Rebeka Keramikas cehs Ezera iela 2, Vaidava, 
Vaidavas pag.  

Straupnieki Viesu māja ‘’Straupnieki’’, Kocēnu 
pag., tel. 29423234 

Vakarvēji Atpūtas un sporta bāze ‘’Vakarvēji’’, Koc ēnu 
pag., tel. 29213204 

 
Kokapstrāde: 
Uzņēmums  Darbības veids  Kontaktinformācija  
IK ‘’Leo’’ Galdniecība "Kociņi", Vaidavas pag., 

tel. 29452164 
Lielšķirbas Mēbeļu restaurācija "Lielšķirbas", Vaidavas 

pag. 
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Tirdzniecība: 
Uzņēmums  Darbības veids  Kontaktinformācija  
"Jancis" SIA "Roze MJ" 
 

Pārtikas un saimniecības 
preču tirdzniecība 

Skolas iela 2, Vaidava, 
Vaidavas pag., tel. 
64284060 

 
ZILĀKALNA PAGASTĀ 
 
Kūdras ieguve 
Uzņēmums  Darbības veids  Kontaktinformācija  
SIA ‘’Blue Mountain 
Peat’’ 

Kūdras ieguve Zilākalna pag., Zilaiskalns, 
Kultūras iela 17, tel.: 
64234148 

 
Kokapstrāde 
Uzņēmums  Darbības veids  Kontaktinformācija  
SIA ‘’Silviko’’ Kokapstrāde, zāģmateriālu 

ražošana, līmēto koka 
konstrukciju izgatavošana 

Zilākalna pag., Briede, 
tel.: 64225311 

 
Komunālie pakalpojumi 
Uzņēmums  Darbības veids  Kontaktinformācija  
SIA ‘’Zilaiskalns 127’’ Namu apsaimniekošana, 

siltumapgāde, 
ūdensapgāde, kanalizācija 

Zilākalna pag., Zilaiskalns, 
Imanta iela 7, tel.: 
64234207 

 
Tirdzniecība  
Uzņēmums  Darbības veids  Kontaktinformācija  
SIA ‘’VVL’’ veikals 777 Pārtikas produktu 

tirdzniecība 
Zilākalna pag., Zilaiskalns, 
Kultūras iela 15, tel.: 
64230170 

Vahitova IU veikals 
‘’Herta’’ 

Pārtikas produktu 
tirdzniecība 

Zilākalna pag., Zilaiskalns, 
Valmieras iela 7, tel.: 
64234525 

 

 

 

 

 

 

 

SIA "Jumis AN"  
 

Pārtikas preču tirdzniecība Skolas iela 1, Vaidava, 
Vaidavas pag., Kocēnu 
nov., tel. 64284133 
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1.3. Dome 

Kocēnu novada dome 

 
 
Pašvaldības nosaukums  

Kocēnu novada dome 

ATVK 0960200 
Nodokļu maksātāja 
reģistrācijas numurs 

LV90009114171 

Adrese 
 

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 
LV-4220 

Domes deputāti 
 

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 9 no 08.11.2010.) 

 
Domes priekšsēdētājs 

 
Vitauts Staņa 

Domes priekšsēdētāja 
pirmais vietnieks 

 
Jānis Zvirbulis 

Domes priekšsēdētāja 
vietniece 

 
Renāte Zīdere 

Domes izpilddirektors Māris Permaņickis 
Domes finanšu direktore Svetlana Greka 
 
Revidenti: 

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

 
 
 
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. 
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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; 
• Dzīvokļu piešķiršanas komisija. 

 
 
 
Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 
  

• pašvaldības administrācija; 
• Kocēnu pamatskola; 
• Rubenes pamatskola Rubenē un Vaidavā; 
• Vaidavas speciālā internātpamatskola; 
• Jaunburtnieku sākumskola; 
• Jura Neikena Dikļu pamatskola Dikļos un Zilākalnā; 
• Dauguļu speciālā internātpamatskola; 
• PII „Auseklītis” Kocēnos un Rubenē; 
• PII „Cielaviņa” Dikļos, Bērzainē, Zilākalnā; 
• Bāriņtiesa. 
• Sociālais dienests 

 
 
 
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina novada domes 
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 
un tā sastāv no:  
 

• Lietvedības nodaļas;  
• Finanšu nodaļas;  
• Attīstības nodaļas;  
• Dzimtsarakstu nodaļas;  
• Sociālā dienesta;  
• Izglītības pārvaldes;  
• Būvvaldes; 
• Komunālās saimniecības nodaļas. 
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Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās 
nodrošina pašvaldības administrācija Kocēnu pagastā, kā arī šādas pagastu pārvaldes:  
 

• Dikļu pagasta pārvalde – „Grāvelsiņi”, Dik ļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads;  
• Zilākalna pagasta pārvalde – Imanta iela 7, Zilākalna ciems, Zilākalna pagasts, 

Kocēnu novads;  
• Bērzaines pagasta pārvalde – „Pilāži”, Bērzaine, Bērzaines pagasts, Kocēnu 

novads;  
• Vaidavas pagasta pārvalde – Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu 

novads. 
 
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:  
 

• Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ VTU Valmiera”; 
• SIA „Zilaiskalns 127”. 

 
 
Pašvaldībai  pieder kapitāldaļas šādās privātajās kapitālsabiedrībās:  
  

• SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”. 
 
 
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās: 
 
Nosaukums 
 

Reģistrācijas 
nummurs 

Juridisk ā adrese Piezīmes 

„Latvijas Pašvaldību 
savienība” 

40008020804    Mazā Pils iela 1 , Rīga , 
LV-1050                                               

Kocēnu novads kā biedrs 
biedrībā 

"Valmieras - Giterslo 
reģionu sadarbībai" 
biedrība   

40008150053 Alejas 
8,Kocēni,Kocēnu 
pag.,Kocēnu novads, 
LV-4220 

Kocēnu novads kā biedrs 
biedrībā 

"Vidzmes lauku partnerība 
"Bralsa" 

40008105331 Braslas iela 2, Straupe, 
Straupes pagasts, 
Pārgaujas nov., LV-
4152 

Kocēnu novads kā biedrs 
biedrībā 

"No Salacas līdz Rūjai" 40008106360 Mūrmuižas 9,Valmiera, 
LV4201 

Kocēnu novads kā biedrs 
biedrībā 
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Kocēnu novada dome līdzfinansē ES fondu un ELFLA projektu ieviešanu sadarbībā 
ar biedrībām: 
 

Nosaukums 
 

Reģistrācijas 
nummurs 

Juridiskā adrese Piezīmes 

    

"Valmieras rajona 
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrība" 

40008064654 Tērbatas iela 9, 
Valmiera, LV-4201 

projekts "Jūties 
ugunsdroši un pasargāti" 
 

"Vaidavas izglītības 
biedrība" 

40008153539   Skolas iela 1 , Vaidava   projekts "Vaidavas 
sabiedrosko aktivitāšu un 
mūžizglītības centrs"; 
 

"Mujānu izglītības biedrība" 
 

54103002281 Birznieki, Bērzaine, 
Bērzaines pag., Kocēnu 
nov., LV-4208 

projekts "Mujānu ezera 
teritorijas pielāgošana 
tūrisma vajadzībām 

Biedrība Dikālieši   40008112653      PII Cielaviņa , Dikļu 
pagasts, Kocēnu 
novads, LV-4223 

līdzfinansē projektu 
ieviešanu "Asenizatora 
pakalpojuma 
nodrošināšana 
iedzīvotājiem" un 
"Izglītības un aktivitāšu 
pakalpojuma centra 
izveide"; 

„Vaidavas ezera pārvalde"; 40008055308 Vaidava, Vaidavas 
pag., Kocēnu nov., LV-
4228 

sadarbības partneris 

"Darba un aktivitāšu atbalsta 
fonds "Ausma""; 

40008097513 Dauguļu 
internātpamatsola, 
Dauguļi, Dikļu pagasts, 
Kocēnu nov., LV-4223 

sadarbības partneris 

"Valmieras novada 
sabiedrības integrācijai"- 
"Tu un es: visi kopā mēs"; 

40008107205 Alejas 13a-12,Kocēni 
,Kocēnu pag., Kocēnu 
novads, LV-420                          

sadarbības partneris 

"Vecāki - Rubenes 
pamatskolai" 

40008171430 Valmieras iela 6, 
Rubene, Kocēnu pag., 
Kocēnu nov., LV-4227 

sadarbības partneris 

"KOCĒNI-9A" 40008146838 Kocēni, Kocēnu pag., 
Kocēnu nov., LV-4220 

sadarbības partneris 

RESCHLUK 40008160615 Kultūras iela 6-8, 
Zilaiskalns, Zilākalna 
pag., Kocēnu nov., LV-
4222 

sadarbības partneris 

Regbija klubs Valmieras 
Fēniks Biedrība 

40008126600 Bērzaines 
pag.,Lukstiņi,Kocēnu 
novads, LV-4208 

sadarbības partneris 

Sporta klubs EFEKTS 
Biedrība 

40003133165 Alejas 
4,Kocēni,Kocēnu 
pag.,Kocēnu novads, 
LV-4220 

sadarbības partneris 

1 2 3 4 
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Biedrība “Briede” 44103004505 Pīlādži, Bērzaine, 
Bērzaines pag., Kocēnu 
nov., LV-4208 

sadarbības partneris 

Luksaimniecības kooperatīvā 
sabiedrība 
"JAUNBURTNIEKI" 

54103002281 Birznieki, Bērzaine, 
Bērzaines pag., Kocēnu 
nov., LV-4208 

sadarbības partneris 

Biedrība "RUBENES ANŠI"                                                                                                                          40008116000      Mazais Ansis, Kocēnu 
pag., Kocēnu novads     

sadarbības partneris 

Biedrība "KOKMUIŽA"     40008113339     Alejas iela 8 , Kocēnu 
pag., LV-4220 
 

sadarbības partneris 

Biedrība Valmieras novada 
sabiedrības integrācijai      

40008107205 Alejas 13a-12 , Kocēni sadarbības partneris 

"Latvijas Rīkstnieku un 
zintnieku brālība" 

40008098326 Alejas iela 8, Kocēni, 
Kocēnu pag., Kocēnu 
nov., LV-4220 

sadarbības partneris 

Dziesmu kopa Anuļa 
Biedrība 

40008144150 Sprižas , Kocēnu pag.      sadarbības partneris 

Florbola skola, biedrība 40008160511 Kocēnu nov., Vaidavas 
pag., "Gaišļi" , LV-
4228 

sadarbības partneris 

Kocēnu sporta klubs 
Biedrība   

40008054406 Alejas 4,Kocēnu 
pagasts, LV-4220 

sadarbības partneris 

"Latvijas mazpulki'" 
Biedrība        

  40008002762  Ezermalas iela 24/26, 
Rīga, LV-1014 

sadarbības partneris 

LINO.LV Biedrība          40008150585 Aveņu 3-19,Kocēnu 
pag.,Kocēnu novads 

sadarbības partneris 

Lauksaimniecības 
Kooperatīvā sabiedrība 
"Kalve" 

4410300271
6 

Kocēni, Kocēnu pag., 
Kocēnu nov., LV-4220 

sadarbības partneris 

Nodibinājums "Māra 
Štromberga aģentūra" - 
projekts "BMX trašu izbūve" 

40008134720 Georga Apiņa iela 18-
82, Valmiera, LV-4201 

sadarbības partneris 

Biedrība "Saules un vēja 
enerģija" 

40008148468 Vītiņu iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, LV-2160 

sadarbības partneris 

"Att īstība.Virzība. 
Izaugsme" 

40008111075 Imantas iela 7, 
Zilaiskalns, Zilākalna 
pag., Kocēnu nov., LV-
4222 

sadarbības partneris 

"Kaimiņu būšana". 50008088631 Skolas ielā 1, Vaidava, 
Vaidavas pag., LV-
4228 

sadarbības partneris 

"Ģimeņu apmācības un 
kultūras centrs" 

40008035602 Straumes, Dikļu pag., 
Kocēnu nov., LV-4223 
 

līgums par telpām 
Dikļu kultūras namā 
 

 
 
 
 
Pašvaldībā nav pašvaldības aģentūras. 
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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 tas struktūrvienības veic likuma noteiktas funkcijas, veicinot 
novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību. 
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS 
REZULT ĀTI. 

 
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 apstākļos, kad ievērojami samazinājās nodokļu ieņēmumi. Tika 
nostiprināta pašvaldības finanšu sistēma un palielināta tās caurskatāmība. 

2010.gadā, samazinoties budžeta ieņēmumiem, tika ieguldīts daudz 
apjomīgāks darbs budžeta un tā grozījumu izstrādes procesā, kā arī budžeta izpildes 
kontrolē. Līdz ar to 2010.gads iezīmēja virzienu ilgtspējīgas budžeta politikas 
realizēšanā, īstenojot strukturālas reformas pašvaldības pārvaldē ar mērķi paaugstināt 
konkurētspēju un samazināt izmaksas. 
 

2.1.1. Dzimtsarakstu nodaļa. 
 
2010.gadā novada Kocēnu novada domes Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 58 

jaundzimušie - 34 zēni un 24 meitenes. Saglabājas tendence, ka reģistrējot bērniņu, 
reģistri tiek sastādīti pamatojoties uz paternitātes atzīšanu, tas ir, bērna vecāki oficiāli 
laulību nav reģistrējuši. 2009.gadā šādas reģistrācijas ir bijušas 27.  
 2010.gadā reģistrētas 29 laulības, no tām 11 laulības notikušas Dikļu pilī. 
Pārsvarā novadā dzīvojošie laulību ceremonijai priekšroku dod ceremoniju zālei 
Kocēnos, iebraucēji – Dikļu pilij. Pieaug arī jaunlaulāto skaits, no kuriem viens ir 
ārzemju pilsonis. 
 Miršanas reģistri ir sastādīti 78. Biežākie nāves cēloņi ir sirds slimības un 
asinsvadu slimības. 
 2010. gadā novada Dzimtsarakstu nodaļa aicināja uz Bērnības svētku 
svinībām.  Svētkus svinēja 7 gaviļnieki. Interesi par pasākumu ir izrādījuši arī vecāki 
no Valmieras un citos novados dzīvojošie. Tradīcijas turpināsies arī turpmāk. 
 

2.att.Bērnības svētki 
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2.1.2. Izglītība 
 
Kā viens no iedzīvotāju piesaistes mehānismiem Kocēnu novadam ir 

kvalitatīva izglītības pakalpojumu nodrošināšana. 2010.gada tika atvērts 
Jaunburtnieku pamatskolas internāts, papildus izglītojamo piesaistīšanai un sociālo 
jautājumu risināšanai. 2011.gadā tiks izvērtēts, pilnveidots esošais izglītības sistēmas 
modelis novadā. Rubenes pamatskolas reorganizācijas rezultātā Latvijas-Šveices 
projekta "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu." 
ietvaros iegādāts autobuss skolēnu pārvadāšanai. 

 
3.att.Autobusa prezentācija 

 
 
Kocēnu novada pašvaldības pakļautībā ir 8 izglītības iestādes ar 441 

audzēkņiem pamatskolās, 101 audzēkņiem internātpamatskolās un 339 audzēkņiem 
pirmsskolas izglītības iestādēs: 
 
Nr. 
p.k. 

Izglītības iestādes nosaukums Izglītojamo skaits  

1. Jura Neikena Dikļu pamatskola ar struktūrvienību 
Zilākalnā 

105 

2. Jaunburtnieku pamatskola 85, t.sk. 15 pirmsskolas 
vecuma audz. 

3. Kocēnu pamatskola 159 
4. Rubenes pamatskola 107 
5. PII Auseklītis ar struktūrvienību Rubenē 257 
6. PII Cielaviņa ar struktūrvienību Zilākalnā 67 
7. Dauguļu speciālā internātpamatskola 52 
8. Vaidavas speciālā internātpamatskola 49 
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Kocēnu novadā deklarētie 199 pamatskolas vecuma skolēni, 185 vidusskolas 
vecuma skolēni un 7 pirmskolas vecuma audzēkņi mācās citu novadu pašvaldību 
izglītības iestādēs, par kuriem savstarpējos norēķinos 2010. gadā NO Kocēnu novada 
domes budžeta tika samaksāts LVL 139 710.  

Citos novados deklarētie 73 bērni apmeklē Kocēnu novada domes pirmsskolas 
izglītības iestādes un 61 bērns – pamatskolas. 2010.gadā pašvaldības budžeta 
ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem sastāda LVL 118925. 

Kā piesaistīt skolēnus novada skolām – šis ir būtisks jautājums, kuram 
risinājumu mēģina rast novada dome, par prioritāti nosakot izglītības kvalitāti, 
pieejamību un izglītojamiem drošu mācību vidi. 

20. pašvaldībā deklarētie pamatskolas vecuma skolēni kopā ar vecākiem no 
valsts izbraukuši un mācības turpina Anglijā un Īrijā. 

Tiek veikti darbi arī izglītības iestāžu darba kvalitātes uzlabošanai. Tiek 
nodrošināts papildus finansējums pedagoģisko darbinieku darba samaksai no 
pašvaldības budžeta. Kocēnu novada pašvaldības pedagogi (19 pamatskolu un 9. 
pirmsskolu izglītības iestāžu skolotāji) piedalās Eiropas Sociālā fonda īstenotajā 
programmā „Pedagogu konkurētspējas veicināšanas projekts”, papildinot savas 
zināšanas un prasmes.  

Neskatoties uz nepietiekamo finansējumu, skolās liela uzmanība pievērsta 
interešu izglītībai, kas rezultējas kopīgos pasākumos, katrai skolai savā jomā: 
Jura Neikena Dikļu pamatskola – Teātra svētki; 
Jaunburtnieku pamatskola – Mazie deju svētki; 
Kocēnu pamatskola – Novada skolēnu Dziesmusvētki; 
Rubenes pamatskola – Mazā Zeltene. 

4.att. Interešu izglītības pulciņi 
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2010. gadā piesaistītais struktūrfondu finansējums izglītības iestāžu attīstībai: 
 
1. Dauguļu speciālā internātpamatskola – ERAF projekts „Mācību vides un sociālo 

prasmju uzlabošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”, kopējais finansējums 
Ls. 70280 00. 

2. Vaidavas speciālā internātpamatskola - ERAF projekts „Infrastruktūras 
uzlabošana”, kopējais finansējuma Ls. 127875 00. 

3.  Jura Neikena Dikļu pamatskola – ELFLA LEADER projekts „Izglītības un 
aktivitāšu pakalpojumu centra izveide”, kopējais finansējums Ls. 9960.51. 

4. Ieviešanas stadijā - ERAF projekts „Kocēnu novada izglītības iestāžu 
informatizācija”, kopējais finansējums Ls. 52179.09. 

2010.gadā izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi izglītības iestāžu ēku 
siltināšanai. Kā prioritārais pasākums ieplānots piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus šo 
ēku siltināšanas projekta realizācijai  

 
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 novados. Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir 27 izglītības iestādes- 4 
vidusskolas, 10 pamatskolas, 3 sākumskolas, 2 speciālās internātpamatskolas, 
Naukšēnu SKII un 7 pirmsskolas izglītības iestādes, kurā kopā mācās 3427 audzēkņi. 
Galvenais uzdevums ir koordinēt pedagogu un izglītojamo metodiskos pasākumus, 
sniegt kvalitatīvu informāciju par aktualitātēm izglītības jomā, popularizēt labāko 
pieredzi. 
  

Domājot par izglītības iestāžu darbības, pakalpojumu un infrastruktūras 
attīstību turpmākajos gados, par prioritātēm uzskatāma izglītības kvalitātes 
nodrošināšana: 

 
• Novadā deklarēto skolēnu piesaistīšana novada izglītības iestādēm; 
• Mācību materiālās bāzes modernizācija; 
• Sadarbības aktivizēšana starp skolu, skolēniem, vecākiem un sabiedrību; 
• Izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana: 

 - Ēku siltināšana, jumtu nomaiņa; 
 - Telpu kosmētiskie remonti; 
 - Morāli un fiziski novecojušo mēbeļu nomaiņa; 
 - Teritoriju labiekārtošana. 
 

Izstrādājot novada ekonomiskās attīstības programmu, viena no tās 
galvenajām sadaļām runā 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, 
kurai piesaistot kā budžeta, tā struktūrfondu finansējumu, izglītības sistēma novadā 
nākotnē kļūs konkurēt spējīga un pieprasīta. 
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2.1.3. Sociālā nodrošināšana 
 
Novadā ir izveidots vienots sociālais dienests, kur katrā pagastā ir pieejams 

sociālais darbinieks. Lai uzlabotu sociālo darbinieku darbu ar klientiem, tiek 
izmantota SOPP programma, kurā drīzumā būs iespējams piekļūt klientu datiem, un 
tas atvieglos lēmumu pieņemšanu, kā arī ietaupīs klientu laiku dažādu izziņu 
izņemšanai un iesniegšanai dienestā. Novada iedzīvotājiem ir rasta iespēja saņemt 
psihologu bezmaksas pakalpojumus, kā arī piedalīties atbalsta grupās, ja ģimene vai 
persona nonākusi krīzes situācijā. Vientuļie pensionāri un invalīdi nepieciešamības 
gadījumā var saņemt sociālā aprūpētāja pakalpojumus mājās. 

 
Pēc Kocēnu novada domes sociālā dienesta datiem, 2010. gadā ir palielinājies 

trūcīgo personu skaits un sociālajiem pabalstiem izlietotā summa. Ja 2009. gadā par 
trūcīgām personām tika atzītas 697 personas, tad 2010. gadā trūcīgo personu skaits 
pieaudzis līdz 1176 personām. Savukārt sociālajiem  pabalstiem izlietotā summa 
2009. gadā bija Ls 176697, bet 2010. gadā jau Ls 183250, no kuriem vislielākos 
izdevumus sastādīja pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai. Ja 2009. gadā pabalsta 
GMI l īmeņa nodrošināšanai izmaksāja Ls 18970 , ko saņēma 363 personas , tad 2010. 
gadā GMI pabalstu  saņēma 754 trūcīgās personas,  pabalstam  GMI līmeņa 
nodrošināšanai  izmaksātā summa    Ls 83218.  Pieaudzis arī dzīvokļa pabalstu 
saņēmēju skaits. Dzīvokļu pabalstu  2009. gadā saņēma 553 personas, pabalstam 
izlietotā summa Ls 15307. Savukārt 2011. gadā dzīvokļa pabalstu jau saņēma 1037 
personas , izlietotā summa Ls 18900. 

 
 Kopumā, analizējot sociālo situāciju Kocēnu novadā, pieaug to iedzīvotāju 
skaits, kuri griežas sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības un informācijas par 
iespējām saņemt sociālo atbalstu. Pieaug jaunu ģimeņu, kuri palikuši bez iztikas 
līdzekļiem, skaits, kā arī pirmspensijas vecuma personu skaits, kuri griežas sociālajā 
dienestā pēc palīdzības. 
 

Darba spējīgajiem bezdarbniekiem 2011.gadā turpināsies 2009.gada nogalē 
sāktā Eiropas Sociālā fonda palīdzības programma. 

 
Sociālā dienesta vīzijas nākotnē balstās uz alternatīvo sociālo pakalpojumu 

attīstīšanu novadā gan ģimenēm ar bērniem, gan veciem cilvēkiem. Piemēram, attīstīt 
un pilnveidot pašpalīdzības un atbalsta grupu darbu ar riska ģimenēm, nodrošināt 
izglītojošās un prasmju un iemaņu apguves nodarbības riska un jaunām ģimenēm, 
attīstīt dienas centrus ģimenēm ar bērniem  novadā, sociālā  aprūpe mājās un pansijas 
tipa dzīvokļos veciem cilvēkiem, nākotnē arī novada pansionāta izveide veciem 
cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti utt. 
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2.1.4. Kultūra 
 
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. Kultūras centrā „Vaidava ” 
apvienojot vokālos ansambļus atjaunota jauktā kora „Vaidava”.  

 
Piesaistot ES finansēju tiek sakārtotas un labiekārtotas kultūras iestādes 

novadā. Pēc rekonstrukcijas, ar daudz kvalitatīvāku, mūsdienu tehnoloģijām 
atbilstošu piedāvājumu klāstu darbu atsācis Dikļu kultūras nams un Kocēnu kultūras 
nams. 

 
5.att. Dikļu kultūras nama atklāšana 

 
 

6.att. Kocēnu kultūras nama atklāšana 
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Kultūras centrā „Vaidava ” uzsākta vienkāršotā renovācija, tādējādi 
nodrošinot sabiedrībai pieejamas daudzfunkcionālas starpnozaru kultūras iestādes, 
kuru mērķis ir, veidojot un piedāvājot daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras 
pakalpojumus, uzturēt un izkopt Latvijas kultūras daudzveidību, jo sevišķi sekmējot 
nacionālo un vietējo kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanu un pārmantošanu, 
veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību, veidot labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai 
līdzdalībai, mūžizglītības procesam, kā arī radošajai ekonomikai. 

7.att. Vaidavas kultūras nama rekonstrukcija 

  
 
 
2.1.5. 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, kuri veicina sabiedrības kopīgu attīstību. Bibliotēku misija un mērķi ir 
izglītotas, informētas un kulturālas sabiedrības veidošana. 

 
2010. gadā ir palielinājies bibliotēkas lietotāju skaits par 149, pieaudzis 

bibliotēkas organizēto pasākumu un izstāžu skaits. Pasākumi bibliotēkās tiek 
organizēti sadarbībā ar kultūras, izglītības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām. 

 
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” 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 mājas lapas, tās ir izveidotas 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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2.1.6. 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. Sesto reizi pēc 
kārtas Latvijas čempiona titulu izcīnīja Rubenes florbolistes. Devīto gadu pēc kārtas 
Latvijas čempionāta medaļas saņēma Rubenes vīriešu florbola komanda. 

8.att. Florbols 

 
 
 Latvijas čempionātā jauniešiem dažādās vecuma grupās piedalījās 5 zēnu un 3 
meiteņu komandas, kas dažādās vecuma grupās izcīnīja 3 medaļu komplektus. 
 Oktobra mēnesī notika Eiropas čempionvienību kauss, kur Kocēnu novads un 
Valmieras pilsēta sadarbībā ar Latvijas Florbola Savienību uzņēma 16 labākās 
florbola komandas no 9 valstīm. Mūsu novada čempiones izcīnīja sesto vietu, kas dod 
tiesības piedalīties finālturnīrā arī nākošajā gadā. 
 Augusta mēnesī Kocēnu novads un Valmieras pilsēta organizēja starptautisku 
turnīru florbolā „Latvian Open”, kas ir lielākais Latvijā. Piedalījās 25 vīriešu 
komandas un 14 sieviešu komandas no Igaunijas, Čehijas, Somijas, Krievijas, 
Zviedrijas. 

Kocēnu sporta zāle ir palīdzējusi organizēt Latvijas Florbola Savienībai izlašu 
nometnes un starptautiskās spēles. Kocēnu sporta zālē ir notikušas sacensības futbolā 
un frisbijā. Katru gadu, augusta pēdējā sestdienā, notiek Kocēnu sporta svētki 14 
sporta veidos.  
 Dikļu pagastā vasarā notika sporta svētki, kur jaunieši un pieaugušie sacentās 
futbolā, virves vilkšanā, basketbola soda metienos, ugunsdzēsības stafetē u.c. sporta 
veidos.  

9.att. Dikļu pagasta sporta svētki 
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Bērzaines pagastā notika gadskārtējais turnīrs dambretē, galda tenisā un 
novusā. Novads atbalsta automodelisma pulciņu, kura audzēkņi ar panākumiem 
piedalās dažādās sacensībās. 

 
10.att. Bērzaines pagasta turnīrs dambretē, galda tenisā un novusā 

 
 
Zilākalna pagastā ziemā tika noorganizētas sacensības – „Jautrā, sniegotā 

stafete”. Bija turnīri dambretē un galda tenisā. Vasarā pagasta iedzīvotāji piedalījās 
Zilākalna vasaras sporta spēlēs.  

11.att. Zilākalna pagasta vasaras sporta spēles 

 
 
Vaidavas pagastā 29. reizi notika skrējiens „Apkārt Vaidavas ezeram”.  

 
12.att. Skrējiens „Apkārt Vaidavas ezeram” 
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Nākošajā dienā notika „Vaidavas triatlons”. Šos pasākumus Kocēnu novads 
organizēja sadarbībā ar „Sportlat”. Ziemā norisinājās sacensības dambretē un novusā, 
bet vasarā – futbolā. Novada iedzīvotājiem reizi nedēļā, bez maksas, ir iespēja 
Vaidavas sporta zālē spēlēt futbolu, volejbolu un basketbolu. Tāpat papildus pieejama 
arī trenažieru zāle. Vaidavā tiek apsaimniekots lielais futbola laukums, uz kura 
seguma notiek dažādas sporta sacensības futbolā un regbijā. 

Rubenes sporta zālē tiek spēlētas republikas čempionāta spēles florbolā 
jauniešu grupās un 1. līgā sievietēm. Reizi nedēļā novada iedzīvotājiem ir iespēja, bez 
maksas, spēlēt volejbolu un florbolu. Zāle notiek sacensības futbolā un lidmodelismā. 
 Kocēnos darbojas zirgaudzētava, kur visiem interesentiem ir iespējas iegūt 
iemaņas, lai piedalītos sacensībās. Zirgaudzētava „Kocēni” Vaidavas pagasta 
„Dzērvēs” organizēja Latvijas čempionātu pajūgu braukšanā, Kocēnos – Baltijas 
kausa 2. posmu konkūrā un pajūgu braukšanā.  
 

13.att. Latvijas čempionāts pajūgu braukšanā 

 
  

2011. gadā tiks pabeigta BMX trase Rubenē, kuras profils būs līdzīgs 
Londonas olimpiskajai trasei. Vasarā tiks organizētas florbola nometnes Vaidavā un 
Kocēnos. Rudenī Latvijas čempionātā sāks piedalīties novada novusa komanda. 
Oktobra mēnesī uz Eiropas čempionvienību kausu finālu Čehijā dosies Rubenes 
sieviešu florbola komanda. Nākošajā mācību gadā florbola treniņos tiks iesaistīti 
bērni un jaunieši no Zilākalna, Bērzaines un Dikļu pagastiem. Ziemā notiks regulāri 
turnīri vairākās kārtās galda spēlēs un šautriņu mešanā, kur katrs posms notiks citā 
pagastā. Tiek izstrādāti noteikumi par finansējuma piešķiršanu Kocēnu novada 
labākajiem sportistiem. Sadarbībā ar kultūras darbiniekiem tiek plānots sportistu 
vakars. 2011. gadā uzsāks realizēt Latvijas-Šveices projektu par jauniešu interešu un 
atpūtas centra izveidi Vaidavā.  
 

 
2.1.7. Būvvalde 
 
Izveidota Kocēnu novada būvvalde, kas pakalpojumus būvniecības procesa 

nodrošināšanā sniedz Beverīnas, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu un Kocēnu novada 
iedzīvotājiem, kā arī izveidota Kocēnu novada Izglītības pārvalde, kas sniedz 
pakalpojumus izglītības jomā Kocēnu, Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Rūjienas, 
Naukšēnu novadu pašvaldībām. 
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2.1.8. Vides aizsardzība un labiekārtošana 
 
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.  

2010.gada tika realizēts ES Kohēzijas fonda projekts „Normatīvo aktu 
prasībām neatbilstošās Valmieras rajona Kocēnu pagasta izgāztuves „Beites” 
Nr.96648/2160/PPV rekultivācija” 

 
14.att Izgāztuves „Beites” rekultivācija 

 
 
 
2010.gada realizēts LAD projekts „Bērzaines pagasta Vidzemes, Imantas ielu 

un ceļa „Kapsēta-Vākšēni” rekonstrukcija. 
 

15.att. Bērzaines pagasta ielas un ceļa rekonstrukcija 

 
 
 
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.  
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Apkures pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un tarifu samazināšanai 
plānoti vairāki pasākumi, t.sk. 2011.gadā realizēs projektu „Atjaunojamo 
energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija Zilākalna pagastā”, plānoti 
Eiropas fondu līdzekļu piesaiste apkures sistēmas rekonstrukcijai Kocēnu pagasta 
Rubenes ciemā un Vaidavas pagastā.  

 
Sakarā ar šīs ziemas lielo sniega daudzumu, janvāra mēnesī tika sasaukta 

ārkārtas reaģēšanas grupa, kur izrunāja iespējamās situācijas sekas, to novēršanas 
gaitu un palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Tika apzināti pašvaldības iekšējie 
cilvēkresursi, iekārtas, tehnikas vienības, kas nepieciešamības gadījumā operatīvi 
iesaistītos ārkārtas situāciju novēršanā. Ar vietējiem zemniekiem noslēgtas 
vienošanās, ka nepieciešamības gadījumā zemnieki būs gatavi sniegt pašvaldībai 
palīdzību, iesaistot īpašumā esošās tehnikas vienības. 

 
Kocēnu novada domes komunālās saimniecības nodaļa kā struktūrvienība tika 

izveidota 2010. gada 18.jūnijā. 2010.gadā tika izstrādāti Kocēnu, Rubenes, Dikļu, 
Bērzaines, Vaidavas ciemu ūdenssaimniecību tehniski ekonomiskie pamatojumi.  

 
Lai ietaupītu finansu līdzekļus pašu spēkiem izgatavoti aprīkojumi 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopēm. Ar pašu spēkiem veiktas Kocēnu, Vaidavas, 
Dikļu attīrīšanas iekārtu apkopes. 

 
Piesaistot hidrobūvju speciālistus tika pacelts dīķa līmenis Kocēnos. Iztīrīti un 

saremontēti Kocēnu ciema dīķa meniķi, lai mazinātu pavasara plūdu draudus. Sakopti 
novada īpašumi „Cīrulīši” un „Puškari”. Likvidētas neapzinīgo iedzīvotāju izveidotās 
atkritumu kaudzes Kocēnos pie garāžām Gravas iela 8, Apdzīvotā vietā Tožas-11. 
Veikta kanalizācijas cauruļu nomaiņa 70 metri gar Kocēnu dīķi pēc adreses Alejas 1. 
Rubenes ciematā nomainīta attīrīšanas iekārtu izplūdes trase ūdenskrātuvē „Mazais 
Ansis”, atremontētas divas caurtekas Krasta ielā . Rubenes ciemata katlumājai 
pārmūrēti trīs katli un izbūvēts jauns metāla dūmu kanāls, kā arī veikts jumta 
remonts. 

 
Bērzaines pagasta kultūras namā paplašināta apkures sistēma, iegūtas 

apkurinātas telpas 80 m² platībā. Saimnieciskā kārtā 2/3 atjaunots Jaunburtnieku 
kapsētas mūris. 

 
Vaidavas pagasta pārvaldē kapitāli atremontēts malkas skaldītājs un pašu 

spēkiem izgatavota piekabe malkas pievešanai. 
 
Piesaistot stipendiātus galvenā saimniecības pārziņa vadībā tika izbūvētas trīs 

arhīva un divas noliktavu telpas adresē Alejas 8, Kocēni. Veikta Kocēnu pagasta 
bibliotēkas Nr.1 divu durvju nomaiņa un kvalitatīva grīdas atjaunošana 50m² platībā.  

 
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 ciematos. 2011.gadā plānots samazināt 
elektroenerģijas patēriņu optimizējot novada attīrīšanas iekārtu darbību. 2011-2012 
gadā ir plānoti īstermiņa ūdenssaimniecības būvdarbi Kocēnos, Rubenē, Vaidavā, 
Dikļos, Bērzainē piesaistot ERAF līdzekļus. 
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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, un 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 sastāda, 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 sastāda saimnieciskajam gadam, 
kas sākas katra gada 1.janvārī un beidzas 31.decembrī. 
 
 
 

2.2.1. Pamatbudžets. 
   

Kocēnu novada domes 2010.gada pamatbudžeta ieņēmumi sastāda LVL 
4444084, t.sk. nodokļu ieņēmumi – LVL 1649997, kas ir 37,1% no kopējiem 
ieņēmumiem; transfertu ieņēmumi – LVL 2405035, kas sastāda 54,1 % no kopējiem 
ieņēmumiem un  citi pašu ieņēmumi – LVL 389052, t.i.8,8%.  

 
Pamatbudžeta izdevumi sastāda LVL 4332460, t.sk. pārvaldes darbībai – LVL 

455316, sabiedriskai kārtības un drošībai – LVL 350403, ekonomiskai darbībai – 
LVL 239649, vides aizsardzībai – LVL 195757, pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai – LVL 464137, veselībai – LVL 12840, kultūras un sporta 
pasākumiem – LVL 513841, izglītībai – LVL 2172661, sociālai nodrošināšanai – 
LVL – 242856 
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Posteņa nosaukums 
Izpilde 

2008.gadā 
Izpilde 

2009.gadā 
Izpilde 

2010.gadā 
Apstiprināts 
2011.gadam 

1 2 3 4 5 

IEŅĒMUMI 5 227 491 4 128 770 4 444 084 3 592 339 

NODOKĻU IEŅĒMUMI 1 911 592 1 423 345 1 649 997 1 468 666 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa 1 781 689 1 280 147 1 476 399 1 288 905 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 100 897 112 757 135 472 142 504 
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām, 
mājokļiem 29 006 30 441 38 126 37 257 

NENODOKĻU IEŅĒMUMI 280 976 203 574 24 431 10 635 
Procentu ieņēmumi par depozītiem, 
kontu atlikumiem  50 949 66 132 2 820 1 100 

Pārējie finanšu ieņēmumi 33 000 40 810 0 0 

Valsts (pašvaldību) nodevas 2 786 2 511 3 162 1 635 

Naudas sodi un sankcijas 3 403 6 532 6 472 1 900 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 31 578 6 733 1 399 0 
ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 
pārdošanas 192 260 121 666 10 578 6 000 
MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI 
PAŠU IEŅĒMUMI 295 931 412 303 364 621 342 161 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 36 590 53 701 49 658 53 630 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu 
un kancelejas pakalpojumiem 243 5 408 4 140 4 000 

Ieņēmumi par nomu un īri 53 841 65 248 61 036 57 736 

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 681 2 142 555 650 

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 3 849 5 022 2 196 2 000 
Ieņēmumi par dzīvokļu un 
komunālajiem pakalpojumiem 154 468 197 113 213 075 218 826 
Citi ieņēmumi par maksas 
pakalpojumiem 25 509 11 531 7 578 3 319 
Pārējie ieņēmumi par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem  20 750 72 138 26 383 2 000 

TRANSFERTI 2 738 992 2 089 548 2 405 035 1 770 877 

Valsts budžeta transferti 1 093 574 709 426 2 259 386 1 610 264 

Pašvaldību budžeta transferti 1 645 418 1 380 122 145 649 160 613 

     

IZDEVUMI KOP Ā 4 683 211 4 900 383 4 332 460 4 306 715 

Atl īdzība 2 717 503 2 489 386 1 962 840 1 722 935 

Komandējumi un dienesta braucieni 12 853 9 484 4 727 1 455 

Pakalpojumi 640 273 408 879 416 347 532 860 
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
preces, biroja preces un inventārs 446 969 417 950 451944 417 209 

Grāmatas un periodiskie izdevumi 13 015   3 533 2 393 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 10 041 9 847 12 328 14 790 

Procentu izdevumi 48 901 37 710 64 368 75 241 

Subsīdijas, dotācijas, sociālie pabalsti 89 537 166 748 477 342 485 408 
Mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas 
izdevumiem 124 372 220 758 173 400 182 778 

Nemateriālie ieguldījumi 22 495 21 396 20 634 141 372 

Pamatlīdzekļi 557 252 1 114 427 744 341 730 129 
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām  
 
 
 0 104 656 145 
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1 2 3 4 5 

IZDEVUMI KOP Ā 4 683 211 4 900 383 4 332 460 4 306 715 

Vispārējie valdības dienesti 559 441 635 456 455 316 414 822 

Sabiedriskā kārtība un drošība 36 011 43 745 35 403 43 514 

Ekonomiskā darbība 62 939 86 327 239 649 218 451 

Vides aizsardzība 23 134 16 653 195 757 0 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana   941 758 646 847 464 137 889 376 
Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība 
un pakalpojumi  26 284 23 716 12 840 13 214 

Atpūtas, kultūras un sporta pasākumi 469 923 892 963 513 841 600 410 

Izglītība 2 409 542 2 389 452 2 172 661 1 744 482 

Sociālā aizsardzība 154 179 165 224 242  856 382 446 
 

 
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 
izpildi. 

   
Izdevumos paredzēta arī dzēšana par iepriekšējos gados saņemtajām precēm 

un pakalpojumiem. 
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2010.gada pamatbudžeta izpilde pa pagastiem 
 

Klasifikācijas 
kods Nosaukums Izpilde  kopā 

(latos) 
Kocēnu 
pagasts     

Vaidavas 
pagasts     

Dikļu 
pagasts     

Zilākalna 
pagasts  

Bērzaines 
pagasts     

1 2 3 4 5 6 7 8 

  I KOPĀ IEŅĒMUMI  4444084.09 2388914.35 676141.88 899682.77 217710.31 261634.78 

  II Nodokļu un nenodokļu 
ieņēmumi 

1674427.19 915226.36 214296.50 258998.50 157932.34 127973.49 

  III Nodok ļu ieņēmumi  1649997.50 904103.14 212900.34 250902.39 155455.87 126635.76 
  Tiešie nodokļi  1649997.50 904103.14 212900.34 250902.39 155455.87 126635.76 

01.0.0.0 IENĀKUMA NODOK ĻI                                                     1476398.78 810696.56 191747.99 213846.73 148959.61 111147.89 

01.1.0.0 Ieņēmumi no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa                                                                                                                                          

1476398.78 810696.56 191747.99 213846.73 148959.61 111147.89 

04.0.0.0 ĪPAŠUMA NODOKĻI                      173598.72 93406.58 21152.35 37055.66 6496.26 15487.87 

04.1.0.0 Nekustamā īpašuma nodoklis                                                                                                                               173598.72 93406.58 21152.35 37055.66 6496.26 15487.87 

04.1.1.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
zemi                                                                                                                         

135472.45 66337.54 17218.81 34763.20 3322.08 13830.82 

04.1.2.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
ēkām un būvēm                                                                                                                

38126.27 27069.04 3933.54 2292.46 3174.18 1657.05 

  IV Nenodokļu ieņēmumi 24429.69 11123.22 1396.16 8096.11 2476.47 1337.73 

08.0.0.0 IEŅĒMUMI NO 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 
ĪPAŠUMA                                                                                                                      

2819.09 2016.45 65.09 735.05 2.50 0.00 

08.6.0.0 Procentu ieņēmumi par 
depozītiem un kontu atlikumiem                                                                                               

2819.09 2016.45 65.09 735.05 2.50 0.00 

09.0.0.0 VALSTS (PAŠVALDĪBU) 
NODEVAS UN KANCELEJAS 
NODEVAS                                                                                                                      

3162.10 1860.00 572.10 399.00 142.00 189.00 

10.0.0.0 NAUDAS SODI UN 
SANKCIJAS                                                                                                                    

6471.67 2694.30 563.14 1866.76 310.45 1037.02 

12.0.0.0 PĀRĒJIE NENODOKĻU 
IEŅĒMUMI                                                                                                                     

1398.83 1032.47 195.83 17.30 41.52 111.71 

13.0.0.0 IEŅĒMUMI NO VALSTS 
(PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA 
PĀRDOŠANAS UN NO 
NODOKĻU PAMATPARĀDA 
KAPITALIZ ĀCIJAS                                                                                                           

10578.00 3520.00 0.00 5078.00 1980.00 0.00 

13.1.0.0 Ieņēmumi no ēku un būvju 
īpašuma pārdošanas                                                                                                           

1890.00 0.00 0.00 0.00 1890.00 0.00 

13.2.0.0 Ieņēmumi no zemes, meža 
īpašuma pārdošanas                                                                                                           

8083.00 3350.00 0.00 4733.00 0.00 0.00 

13.4.0.0 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā 
īpašuma un mantas realizācijas                                                                                               

605.00 170.00 0.00 345.00 90.00 0.00 

  V Transfertu ieņēmumi  2405035.77 1244420.11 391794.23 600576.41 50108.31 118136.71 

18.0.0.0 VALSTS BUDŽETA 
TRANSFERTI                                                                                                                  

2259386.21 1152266.85 387002.17 574868.32 49038.75 96210.12 

18.6.0.0 Pašvaldību budžetā saņemtie 
uzturēšanas izdevumu transferti 
no valsts budžeta                                               

1691808.74 642623.18 360641.97 555158.33 44063.28 89321.98 

18.6.1.0 Pašvaldību budžetā saņemtā 
valsts dotācija                                                                    

22277.32 13186.07 1751.70 3558.23 336.00 3445.32 

18.6.2.0 Pašvaldību budžetā saņemtās 
valsts budžeta mērķdotācijas                                                  

976242.10 232892.44 289310.98 399215.64 5197.28 49625.76 

18.6.3.0 pašvaldību budžetā saņemtie 
uzturēšanas izdevumu transferti 
ārvalstu finanšu palīdzības 
projektu īstenošanai no valsts 
budžeta iestādēm.                                                                

291621.90 149632.58 25200.00 102539.39 3913.46 10336.47 

18.6.4.0 Ieņēmumi no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda                                

396418.06 241932.73 44379.29 49845.07 34616.54 25644.43 

18.6.9.0 Pārējie valsts budžeta iestāžu  
uzturēšanas izdevumu transferti 
pašvaldībām                                                                                                                          

5249.36 4979.36 0.00 0.00 0.00 270.00 

18.8.0.0 Ieņēmumi pašvaldību budžetā ES 
struktūrfondu finansēto projektu 
īstenošanai                                                                                                             

567577.47 509643.67 26360.20 19709.99 4975.47 6888.14 

19.2.0.0 Ieņēmumi pašvaldību budžetā no 
citām pašvaldībām        
 
 
 
                                                                                                                                                 

145649.56 92153.26 4792.06 25708.09 1069.56 21926.59 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  VI Budžeta iestāžu ieņēmumi  364621.13 229267.88 70051.15 40107.86 9669.66 15524.58 

21.0.0.0 BUDŽETA IESTĀŽU 
IEŅĒMUMI                                                                                                                     

364621.13 229267.88 70051.15 40107.86 9669.66 15524.58 

21.3.0.0 Ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi                                                                                                                     

338238.12 215331.58 70051.15 37892.86 3437.95 11524.58 

21.3.5.0 Maksa par izglītības 
pakalpojumiem                                                                                                                

49658.42 28429.58 953.40 14889.63 1328.50 4057.31 

21.3.7.0 Ieņēmumi par dokumentu 
izsniegšanu un kancelejas 
pakalpojumiem                                                                                                                

4140.05 4117.95 1.00 0.00 21.10 0.00 

21.3.8.0 Ieņēmumi par nomu un īri                                                                                                     61035.64 47889.65 2602.28 7907.67 1901.07 734.97 

21.3.9.0 Ieņēmumi par pārējiem budžeta 
iestāžu maksas pakalpojumiem                                                                                                 

223404.01 134894.40 66494.47 15095.56 187.28 6732.30 

21.4.0.0 Pārējie neklasificētie ieņēmumi 
par budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi                                                              

26383.01 13936.30 0.00 2215.00 6231.71 4000.00 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
FUNKCION ĀLAJĀM 
KATEGORIJ ĀM  

4332459.97 2395648.50 611617.28 847552.96 177495.83 300145.40 

01.110    Izpildvaras un likumdošanas 
varas institūcijas                                                               

455316.08 361423.47 29619.85 26664.88 20930.02 16677.86 

03.200    Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, 
glābšanas un civilās drošības 
dienesti                                                   

620.32 0.00 0.00 104.36 0.00 515.96 

03.312    Bāriņtiesas                                                                                                            30716.21 16627.74 4466.32 4334.94 2324.06 2963.15 

03.600    Pārējie iepriekš neklasificētie 
sabiedriskās kārtības un drošības 
pakalpoj                                             

4066.12 4066.12 0.00 0.00 0.00 0.00 

04.121    Vispārēju nodarbinātības 
jautājumu vadība                                                                              

110555.14 108939.87 0.00 0.00 0.00 1615.27 

04.221    Mežsaimniecības un medniecības 
vadība                                                                                  

4524.56 0.00 0.00 0.00 0.00 4524.56 

04.430    Būvniecība                                                                                51490.50 51490.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

04.730    Tūrisms                                                                                                                2194.05 0.00 0.00 2194.05 0.00 0.00 

04.910    Vispārēja vadība, darbība vai 
atbalsts                                                                                 

70884.91 70884.91 0.00 0.00 0.00 0.00 

05.300    Vides piesārņojuma novēršana 
un samazināšana                                                     

195756.91 195756.91 0.00 0.00 0.00 0.00 

06.100    Mājokļu attīstība                                                                                                      361780.53 153542.83 75847.65 15471.38 31271.90 85646.77 

06.200    Teritoriju attīstība                                                                                                   10781.25 10781.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

06.300    Ūdensapgāde                                                                       78635.06 44130.49 14759.19 8627.40 3324.50 7793.48 

06.400    Ielu apgaismošana                                                                                                      12940.37 10896.76 611.06 567.54 865.01 0.00 

07.210    Ambulatorās ārstniecības 
iestādes                                                                                      

12839.57 593.32 5060.67 2559.76 2422.20 2203.62 

08.100    Atpūtas un sporta iestādes un 
pasākumi                                                                                 

125317.50 106102.49 17229.06 140.66 1845.29 0.00 

08.210    Bibliotēkas                                                                                                            57884.02 19316.36 8776.97 9575.24 11062.02 9153.43 

08.220    Muzeji un izstādes                                                                                                     2641.68 0.00 1339.67 1302.01 0.00 0.00 

08.230    Kultūras centri, nami, klubi                                                                                           303255.48 215629.65 21224.73 43321.31 10447.14 12632.65 

08.240    Teātri, izrādes un koncertdarbība                                                                          12571.51 4726.61 2163.76 2546.56 1230.17 1904.41 

08.290    Pārējā citur neklasificētā kultūra                                                                                     12170.44 9010.52 1225.66 668.34 1265.92 0.00 

09.110    Pirmsskolas izglītība                                                                                                  292327.62 178844.35 4132.95 91573.08 12639.85 5137.39 

09.210    Vispārējā izglītība. 
Pamatizglītības 2.posms (ISCED-
97  2.līmenis)                                                     

1305257.15 297457.02 369951.91 524270.01 12446.30 101131.91 

09.510    Interešu un profesionālās ievirzes 
izglītība                                                                           

2507.96 329.95 0.00 0.68 0.00 2177.33 

09.810    Pārējā izglītības vadība                                                                                               184685.69 100856.41 19799.92 29358.78 20137.62 14532.96 

09.820    Pārējie citur neklasificētie 
izglītības pakalpojumi                                                                    

387882.30 300164.06 10276.51 48025.73 21975.04 7440.96 

10.700    Pārējais citur neklasificēts 
atbalsts sociāli atstumtām 
personām    
 
 
 
                                                     

138249.96 62983.61 15304.52 27472.92 15781.01 16707.90 
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10.910    Pārējās citur neklasificētās 
sociālās aizsardzības pārraudzība                                                         

72892.20 50311.62 6816.05 7130.09 4149.02 4485.42 

10.920    Pārējie citur neklasificētie 
sociālās aizsardzības pasākumi                                                            

31714.88 20781.68 3010.83 1643.24 3378.76 2900.37 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
EKONOMISK ĀM 
KATEGORIJ ĀM  

4332459.97 2395648.50 611617.28 847552.96 177495.83 300145.40 

1000 Atl īdzība                                                                                                                    1962838.78 976135.83 319267.43 484510.64 55521.01 127403.87 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                        888880.31 493477.78 154171.03 140611.96 51147.06 49472.48 

2100     Komandējumi un dienesta 
braucieni                                                                                                                    

4727.13 1053.49 0.00 3650.04 15.60 8.00 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                  416346.28 241162.05 56264.39 55392.07 41431.22 22096.55 

2300     Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000                                                                               

451946.16 246416.63 92602.58 77600.84 9323.40 26002.71 

2400     Grāmatas un žurnāli                                                                                                          3533.28 1817.42 0.00 830.08 0.00 885.78 

2500     Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi                                                                                                                    

12327.46 3028.19 5304.06 3138.93 376.84 479.44 

4000 Procentu izdevumi                                                                                                            64368.41 40830.91 1657.60 12559.40 6660.59 2659.91 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                      764974.78 436691.77 88129.44 142317.62 19010.99 78824.96 

5100     Nemateriālie ieguldījumi                                                                                                     20634.35 6682.32 940.00 9465.03 522.00 3025.00 

5200     Pamatlīdzekļi                                                                                                                744340.43 430009.45 87189.44 132852.59 18488.99 75799.96 

5210     Zeme, ēkas un būves                                                                                                          4276.96 2375.96 0.00 1901.00 0.00 0.00 

5230     Pārējie pamatlīdzekļi                                                                                                        93592.85 62968.57 2005.57 14252.47 10488.99 3877.25 

5240     Pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigtā celtniecība                                                                                         

195484.86 195484.86 0.00 0.00 0.00 0.00 

5250     Kapitālais remonts un 
rekonstrukcija                                                                                                             

446861.72 165056.02 85183.87 116699.12 8000.00 71922.71 

5260     Bioloģiskie un pazemes aktīvi                                                                                                4124.04 4124.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

6000 Sociālie pabalsti                                                                                                            477342.39 370682.20 25581.03 35177.53 21573.08 24328.55 

6200     Sociālie pabalsti naudā                                                                                                      410408.67 338095.47 14620.22 26719.41 14832.71 16140.86 

6240     Nodarbinātības pabalsti                                                                                                      78977.96 78977.96 0.00 0.00 0.00 0.00 

6250     Pabalsti un palīdzība trūcīgiem 
iedzīvotājiem                                                                                       

231198.22 219945.68 1004.90 5290.00 2258.58 2699.06 

6252 Pabalsti veselības aprūpei                                                                                                   1005.54 515.47 324.90 30.00 82.51 52.66 

6255 Pabalsti audžuģimenēm, bērniem 
bāreņiem 

14501.60 9751.60 0.00 1300.00 1050.00 2400.00 

6259 Pārējie pabalsti un palīdzība 
trūcīgiem iedzīvotājiem                                                                                                                      

215691.08 209678.61 680.00 3960.00 1126.07 246.40 

6260     Garantētā minimālā ienākuma 
pabalsti naudā                                                                                                                            

81332.49 31821.83 10315.32 18229.41 9374.13 11591.80 

6270     Pabalsti komunālajiem 
maksājumiem  naudā                                                                                                                        

18900.00 7350.00 3300.00 3200.00 3200.00 1850.00 

6300     Sociālie pabalsti natūrā                                                                                                                                  64711.94 30386.73 10960.81 8436.34 6740.37 8187.69 

6322 pabalsti ēdināšanai natūrā                                                                                                                              1688.25 1577.49 110.76 0.00 0.00 0.00 

6323 pašvaldību vienreizējie pabalsti 
natūrā ārkārtās situācijās                                                                                                        

225.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6324 Sociālās garantijas bēreņiem un 
audžuģimenēm                                                                                                                                      

347.31 0.00 0.00 0.00 347.31 0.00 

6329 Pārējā sociālā palīdzība natūrā                                     59758.26 26436.16 10704.63 8356.34 6252.07 8009.06 

6350     Garantētā minimālā ienākuma 
pabalsti natūrā                                                                                                                                                

1885.58 1485.96 0.00 80.00 140.99 178.63 

6360     dzīvokļa pabalsti natūrā                                          807.54 662.12 145.42 0.00 0.00 0.00 

6400     Pārējie pabalsti                                                           2221.78 2200.00 0.00 21.78 0.00 0.00 

7000 Valsts budžeta uzturēšanas 
izdevumu transferti                                         

173399.78 77662.30 22810.75 31977.02 23516.38 17433.33 

7210 Pašvaldību budžeta uzturēšanas 
izdevumu transferti citām 
pašvaldībām                                                                                                                                    

173399.78 77662.30 22810.75 31977.02 23516.38 17433.33 

8000 Zaudējumi no valūtas kursa 
svārstībām                                                                                                                                                                   

655.52 167.71 0.00 398.79 66.72 22.30 

  IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS 
(+) vai DEFICĪTS (–) 

111624.12 -6734.15 64524.60 52129.81 40214.48 -38510.62 

  FINANSĒŠANA:  
 
 
 
 

-111624.12 6734.15 -64524.60 -52129.81 -40214.48 38510.62 
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F4001    Naudas līdzekļi (Izmaiņas) -235239.23 -100673.61 -93681.36 6973.08 -31626.22 -16231.12 

  Atlikums uz berioda sākumu 599882.81 505391.75 -13386.54 149365.51 59651.00 8861.09 

  Atlikums uz perioda beigām 835122.04 606065.36 -19705.18 145639.73 78029.92 25092.01 

  ESF projekta "Darba 
praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšanai 

12435.47 12435.47         

  ERAF projekta izglītības iestāžu 
informatizācija atlikums 

41107.03 21877.32 0.00 7762.39 4975.47 6491.85 

  ERAF projekts 
Ūdenssaimniecības attīstība 
Kocēnu ciemā 

147630.03 147630.03         

  LAD finansējums "Skanīgi 
kultūras pasākumi Kocēnos" 

2002.55 2002.55         

  LAD finansējums Vaidavas 
kultūras nama rekonstrukcijai 

25200.00   25200.00       

  LAD finansējums Atjaunojamo 
energoresursu energoapgādes 
sistēmas rekonstrukcijai 

3913.46       3913.46   

  Kultūras projekts Bērnu 
literatūras maģija 

221.66 221.66         

  Projekta Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana" 
atlikums 

116414.65 116414.65         

  Speciālā internātpamatskolas 
atlikums 

53608.29   22111.02 31497.27     

  ERAF projekti specskolās 7051.25   778.39 6272.86     

  Kopā citi līdzekļi 409584.39 300581.68 48089.41 45532.52 8888.93 6491.85 

  Projektu priekšfinansējums no 
novada pamatbudžeta līdzekļiem 

-38670.46 -25763.24 -1666.00 -1110.68 -2643.32 -7487.22 

  Kohēzijas fonda projekta" Beites 
rekultivācija "  

-19247.48 -19247.48         

  LAD finansējums projekts 
Kocēnu saieta nama 
rekonstrukcija 

-4294.44 -4294.44         

  Projekts energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldības ēkās 

-4998.00 -2221.32 -1666.00 -1110.68     

  LAD projekts Jaunaudžu kopšana 
Bērzaines Mežvidos 

-4462.22         -4462.22 

  ERAF projekts 
Ūdenssaimniecības attīstība 
Kocēnu ciemā 

-3025.00         -3025.00 

  Projekts "Savu nākotni veidojam 
šodien"  

-2643.32       -2643.32   

  Pašu naudas līdekļu atlikums 
perioda beigās 

151627.96 179046.83 -63141.95 102722.31 48118.75 -5117.98 

F4001 +Aizdevumi                                                                                                                                       7044.29 7044.29 0.00 0.00 0.00 0.00 

F4002    Aizņēmumi                                                                                                                                                131570.82 100363.47 44156.76 -59102.89 -8588.26 54741.74 

F40021 -Kocēnu pagasta siltumtrases 
rekonstrukcija _VK                                                                                                           

-7068.99 -7068.99 0.00 0.00 0.00 0.00 

F400210 -Aizņēmums no LVIF_Bērzaines 
pagasts_AL00379A_29.05.2006                                                                                                  

-5616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5616.00 

F4002111 -Aizņēmuma ELFLA projekta 
realizācijai_Bērzaines pagasts_ 
atmaksa                                                                                                                      

-1228.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -1228.50 

F400212 +Aizņēmums ELFLA projekta 
"Bērzaines pagasta Vidzemes, 
Imantas ielu u ceļa "Kapsēta-
Vākšēni" rekonstrukcija"                                                                                             

61586.24 0.00 0.00 0.00 0.00 61586.24 

F40022 -Rubenes pamatskolas 
renovācija_VK                                                                                                                                         

-2000.00 -2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

F40023 -Kocēnu sporta nama 
celtniecība_VK_2004                                                                                                                                            

-12500.00 -12500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

F400231 -Kocēnu sporta nama 
celtniecība_VK_2005                                                                                                                                                 

-26000.00 -26000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

F40025 +Aizņēmus Kocēnu kultūras 
nama rekontrukcijai_ELFLA 
projekts                                                                                                                                  

57133.08 57133.08 0.00 0.00 0.00 0.00 

F4002501 -Aizņēmuma atmaksa Kocēnu 
kultūras nama 
rekontrukcija_ELFLA projekts     
 
 
                                                                                                                             

-3088.12 -3088.12 0.00 0.00 0.00 0.00 
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F4002502 +Aizņēmums Kocēnu kultūras 
nama rekontrukcijai_2_ELFLA 
projekts                                                                                                                       

51989.90 51989.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

F4002504 +Aizņēmums Kocēnu kultūras 
nama rekontrukcijai_3_ELFLA 
projekts                                                                                                                             

44598.16 44598.16 0.00 0.00 0.00 0.00 

F4002511 -Aizņēmuma vieglās automašīnas 
iegādei soc.dienestam atmaksa         

-1748.00 -1748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

F4002531 -Aizņēmuma vieglās automašīnas 
iegādei būvvaldei atmaksa                   

-952.56 -952.56 0.00 0.00 0.00 0.00 

F40026 -Aizņēmums no VIF 
ūdenssaimniecības 
sakārtošanai_Vaidavas pagasts                    

-11928.00 0.00 -11928.00 0.00 0.00 0.00 

F400262 +Aizņēmums ERAF projekta 
Vaidavas spec.internp/sk 
infrastr.uzlabošana realizācija                                                                                                                        

56084.76 0.00 56084.76 0.00 0.00 0.00 

F40027 -Aizņēmums no LVIF_Dikļu 
pagasts_AL00435_29.03.2007                                               

-6528.00 0.00 0.00 -6528.00 0.00 0.00 

F400271 -Aizņēmums no Swedbank 
Līzings_13.07.2006_mikroautobu
sa iegādei Dauguļu 
internātpamatskolai                                                                                                              

-1655.60 0.00 0.00 -1655.60 0.00 0.00 

F400272 -Aizņēmums no SIA SEB 
līzings"_16.12.2008_automašīnas 
iegādei Dikļu pagastam                                    

-1957.68 0.00 0.00 -1957.68 0.00 0.00 

F4002731 -Aizņēmuma Dikļu kultūras nama 
rekonstrukcijai atmaksa                                                                

-99234.80 0.00 0.00 -99234.80 0.00 0.00 

F400274 +Aizņēmums Dauguļu 
internātpamatskolas projekta 
realizācijai                                                               

24905.28 0.00 0.00 24905.28 0.00 0.00 

F4002741 -Aizņēmuma atmaksa Dauguļu 
internātpamatskolas projekta 
realizācijai                                                             

-11566.75 0.00 0.00 -11566.75 0.00 0.00 

F400275 +Aizņēmums Dauguļu 
internātpamatskolas ERAF 
projekta realizācijai                                                                     

36934.66 0.00 0.00 36934.66 0.00 0.00 

F400281 -Aizņēmuma atmaksa_ZIlākalna 
pagasts_A2/1/09/94_Kultūras 
ielas rekonstrukcija                                                                

-692.26 0.00 0.00 0.00 -692.26 0.00 

F40029 -Aizņēmums no VIF_Zilākalna 
pagasts_AL00382B_28.09.2006                                                                                                

-4108.00 0.00 0.00 0.00 -4108.00 0.00 

F400291 -Aizņēmums no VIF_Zilākalna 
pagasts_AL00382C_07.05.2007                                                                                                  

-3788.00 0.00 0.00 0.00 -3788.00 0.00 

F5601    Kopieguldījumu fondu akcijas                                                                                                 -15000.00 0.00 -15000.00 0.00 0.00 0.00 

F5601 -Kopieguldījumu fondu akcijas                                                                                                 -15000.00 0.00 -15000.00 0.00 0.00 0.00 
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2011.gada budžets 
 
Kocēnu novada domes pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2011.gadam ir 

plānoti 3592339 lati, kas, salīdzinot ar 2010.gada ieņēmumiem, samazinājušies par 
19,5%, kas saistīts ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa un ieņēmumu no pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda samazināšanu par 7,7 %, ka arī saistīts ar to, ka beigušies 
vairāki Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti, kuriem 2010.gadā no Eiropas 
Savienības fondiem tika atgūta daļa līdzfinansējuma. 

Att.16 Ieņēmumi % 

ieņēmumu sal īdzin ājums ar 2010.gada izpildi (%)
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Att.17 Ieņēmumi latos 
ieņēmumu sal īdzin ājums ar 2010.gada izpildi (latos)
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2010.gads 2011.gads  
 

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu sastāv no dažādu projektu 
atlikumiem Valsts kasē, kas sastāda 426660 latu, kā arī domes uzkrātajiem naudas 
līdzekļiem – 408462 latu apmērā. 
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Att.18 Ieņēmumu struktūra 

Aizdevumi                                                                                                                                                                                               
; 0.18

Saņemtie aizņēmumi 
projektu realizācijai                                                                                                                                                                                              

; 5.84

Nodokļu ieņēmumi; 
38.42

Nenodokļu ieņēmumi; 
0.33Transfertu ieņēmumi 

; 46.33

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi ; 8.90

Nodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi

Transfertu ieņēmumi 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 

Aizdevumi                                       

Saņemtie aizņēmumi projektu
realizācijai                                       

 
 

Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars ieņēmumos ir transfertu ieņēmumiem – 
46,33%, kam seko nodokļu ieņēmumi ar 38,42% īpatsvaru, maksas pakalpojumi un 
citi pašu ieņēmumi ar 9,23% īpatsvaru, un saņemtie aizņēmumi projektu realizācijai 
ar 5,84% īpatsvaru. Pārējie ieņēmumi atsevišķi nesasniedz 10% īpatsvaru.  

 
 

Att.19 Nodokļu ieņēmumu struktūra 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis                                                                                                                                                                           

87.76

Nekustamā īpašuma 
nodoklis par zemi                                                                                                                                                                     

9.70

Nekustamā īpašuma 
nodoklis par ēkām 

un būvēm                                                                                                                                                            
1.98

Nekustamā īpašuma 
nodoklis par 
mājokļiem                                                                                                                                                                

0.56

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis      

Nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi                                          

Nekustamā īpašuma nodoklis par
ēkām un būvēm                          

Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem                                  

 
 

No nodokļu ieņēmumiem lielākie ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa Ls 1288905 jeb 87,76% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem, kuri, ievērojot 
piesardzības principu, no kopējo vērtēto ienākuma nodokļu prognozes samazināti par 
4%. Salīdzinot ar 2010.gada plānu ar grozījumiem, plānotais iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis no pārskata gada ieņēmumiem samazinājies par 12,7%.  
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Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi plānots 142504 latu apmērā, par ēkām 
–29102 latu apmērā, par mājokļiem – 8155 latu apmērā, kuri budžetā iestrādāti pilnā 
apmērā, pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi. Pamatojoties uz Ministru kabineta 
un Latvijas Pašvaldību savienības 2011.gada vienošanās un domstarpību protokola 
projektā noteikto, aprēķināti arī ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa saskaņā ar 
izmaiņām nodokļa politikā un ieņēmumi, kas saistīti ar 3% nodokļu likmi saistībā ar 
lauksaimniecībā neapstrādātu zemi. 

 
 
 

Att.20 Nenodokļu ieņēmumu struktūra 

Pārējie f inanšu ieņēmumi                                                                                                                                                                                

; 15.83

VALSTS (PAŠVALDĪBU) 

NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS                                                                                                                                                       

; 12.94

NAUDAS SODI UN 

SANKCIJAS                                                                                                                                                                                

; 15.04

PĀRĒJIE NENODOKĻU 

IEŅĒMUMI                                                                                                                                                                              

; 0.00

IEŅĒMUMI NO VALSTS 

(PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA 

PĀRDOŠANAS UN NO 

NODOKĻU PAMATPARĀDA 

KAPITALIZĀCIJAS                                                                                                           

; 47.49

Procentu ieņēmumi par 

depozītiem un kontu 

atlikumiem                                                                                                                                                    

; 8.71

Procentu ieņēmumi par
depozītiem un kontu atlikumiem 

Pārējie finanšu ieņēmumi           

VALSTS (PAŠVALDĪBU)
NODEVAS UN KANCELEJAS
NODEVAS                               

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 

 
 

Nenodokļu ieņēmumi sastāv no procentiem par bankas kontu atlikumiem un 
depozītu noguldījumiem Ls 1100, pārējiem finanšu ieņēmumiem Ls 2000, ko veido 
pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atgūšana, valsts nodevām, kuras ieskaitāmas 
pašvaldības  budžetā – Ls 1135, pašvaldību nodevām Ls 500, sodiem un sankcijām – 
Ls 1900, un ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma pārdošanas – Ls 6000. Šie 
ieņēmumi plānoti, ņemot vērā iepriekšējā gada izpildi; ieņēmumi no īpašuma 
pārdošanas - plānota Bērzaines pagasta cirsmas izsole. 
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Att.21 Transfertu ieņēmumu struktūra 

VALSTS BUDŽETA 

TRANSFERTI projektu 

realizācijai                                                                                                                                                                              

; 29.11

VALSTS BUDŽETA 

TRANSFERTI 

uzturēšanas/kārtējiem 

izdev umiem                                                                                                                                                                              

; 39.82

Ieņēmumi no pašv aldību 

f inanšu izlīdzināšanas f onda                                                                                                                                                     

; 21.99

PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

TRANSFERTI; 9.07

VALSTS BUDŽETA
TRANSFERTI
uzturēšanas/kārtējiem
izdevumiem                                

VALSTS BUDŽETA
TRANSFERTI projektu
realizācijai                                  

Ieņēmumi no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda                    

PAŠVALDĪBU BUDŽETU
TRANSFERTI

 
 

Tā kā Kocēnu novada pašvaldībā ir astoņas izglītības iestādes: Kocēnu 
pamatskola, Rubenes pamatskola, Jura Neikena Dikļu pamatskola, Jaunburtnieku 
pamatskola, Vaidavas speciālā internātpamatskola, Dauguļu speciālā 
internātpamatskola, pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” un „Cielaviņa”, 
pašvaldības budžetā plānots saņemt transfertus no valsts budžeta Ls 639651, ko veido 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai paredzētie līdzekļi 
saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2011.gadam” Ls 205312 apmērā: dotācijas 5-6 
gadīgo izglītojamo pedagogu darba samaksas nodrošināšanai – Ls 26424; interešu 
izglītības pedagogu darba samaksa – Ls 9867; un speciālo internātpamatskolu 
uzturēšanas izdevumu finansēšana Ls 398048. 

Pašvaldība piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajā projektā, kuru 
finansē Eiropas Sociālais fonds: aprēķinātie ienākumi no šā projekta būs Ls 51978, kā 
arī Eiropas Sociālā fonda projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos” par skolotāju kvalifikācijas celšanu: ieņēmumi 
plānoti Ls 93411 šo pasākumu organizēšanai (skolotāju stipendijām, apmācībām, 
projektā iesaistītā personāla atalgojumam). Kohēzijas fonda līdzfinansējums Kocēnu 
novada ūdenssaimniecības projektam plānots Ls 159236, t.sk. Vaidavas pagastā – Ls 
39722, Dikļu pagastā – Ls 30786, Bērzaines pagastā – Ls 49758, Kocēnu pagasta 
Rubenes ciemā – Ls 38970,  EZI finansējums Dauguļu skolas projektam plānots Ls 
97327, Lauku atbalsta dienesta projekta „Skanīgi kultūras pasākumi Kocēnos!” – Ls 
8010, projekta „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā” 
finansēšanai paredzēti Ls 100000 finansējums , no LAD projekta Mežaudžu kopšana 
Bērzaines pagastā atgūstamā daļa – Ls 1494, Izglītības iestāžu informatizācijas 
projektu EF līdzfinansējums – Ls 4566.  

Kocēnu novada domes izglītības iestādēs mācās arī citu novadu un pilsētu 
administratīvajās teritorijās deklarēti bērni, tādēļ ieņēmumi no citām pašvaldībām par 
izglītību plānoti iepriekšējā gada ieņēmumu līmenī – Ls 105300.  

Par būvvaldes un izglītības pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem 
pamatojoties uz deleģējuma līgumiem, plānots finansējums no citām pašvaldībām Ls 
55313 apmērā. 

Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2011.gadā paredzēti Ls 
389502, kas ir salīdzinot ar 2010.gada plānu ar grozījumiem palielinājies par 13,3%. 
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Att.22 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu struktūra 

Kultūras un sporta pasākumi                                                                                                                                                                                       

; 0.59

Maksa par izglītības 

pakalpojumiem                                                                                                                                                                      

; 15.77

Ieņēmumi par dokumentu 

izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem                                                                                                                                          

; 1.18

Ieņēmumi par pārējiem 

budžeta iestāžu maksas 

pakalpojumiem                                                                                                                                              

; 1.17

Ieņēmumi par nomu un īri                                                                                                                                                                                

; 16.97Ieņēmumi par dzīv okļu un 

komunālajiem 

pakalpojumiem - īre                                                                                                                                               

; 64.33

Maksa par izglītības
pakalpojumiem                           

Ieņēmumi par dokumentu
izsniegšanu un kancelejas
pakalpojumiem                           

Ieņēmumi par nomu un īri            

Ieņēmumi par dzīvokļu un
komunālajiem pakalpojumiem -
īre                                             

Kultūras un sporta pasākumi       

 
 
 

Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā ir plānoti Ls 340161, no kuriem ieņēmumi 
par vecāku maksām par ēdināšanu Ls 53630, ieņēmumi par kancelejas 
pakalpojumiem Ls 4000, ieņēmumi par telpu un zemes nomu Ls 57736, ieņēmumi no 
biļešu realizācijas – Ls 2000, ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem 
pakalpojumiem – Ls 218826, un ieņēmumi no pārējiem un neklasificētajiem budžeta 
iestādes maksas pakalpojumiem – Ls 3969 (ieņēmumi no pacientu iemaksām, 
dzimtsaraksta nodaļas maksas pakalpojumi, kapličas pakalpojumi uc)  

 
Sadaļā maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi lielākais īpatsvars ir 

ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – 64,33%. 
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Att.23 Finansēšana no aizņēmumiem 

Saņemtie aizņēmumi Dikļu 

pagasta projektu realizācijai                                                                                                                                                                                              

; 4.17

Saņemtie aizņēmumi 

Vaidav as pagasta projektu 

realizācijai                                                                                                                                                                                              

; 52.02

Saņemtie aizņēmumi 

Bērzaines pagasta projektu 

realizācijai                                                                                                                                                                                              

; 0.00

Saņemtie aizņēmumi 

Zilākalna pagasta projektu 

realizācijai                                                                                                                                                                                              

; 5.31

Saņemtie aizņēmumi Kocēnu 

pagasta projektu realizācijai                                                                                                                                                                                              

; 38.50

Saņemtie aizņēmumi Kocēnu
pagasta projektu realizācijai         

Saņemtie aizņēmumi Bērzaines
pagasta projektu realizācijai         

Saņemtie aizņēmumi Vaidavas
pagasta projektu realizācijai         

Saņemtie aizņēmumi Dikļu
pagasta projektu realizācijai         

Saņemtie aizņēmumi Zilākalna
pagasta projektu realizācijai         

 
 

2011.gadā, saskaņā ar iesniegtajiem un apstiprinātiem projektiem, plānots 
aizņemties no LR Valsts kases vai citās kredītiestādes sekojošo projektu realizācijai:  

 
ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā 

Kocēnu ciemā II kārta” – Ls 164000;  
 
LAD projekts „Vaidavas kultūras nama rekonstrukcija” – Ls 145600; 
 
Latvijas un Šveices programmas projekts „Multifunkcionālā jauniešu 

aktivitāšu centra Vaidavā izveide” – Ls 75955;  
 
Dauguļu speciālās internātpamatskolas ERAF projekts – Ls 17771,  
 
LAD projekts „Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas 

rekonstrukcija Zilākalna pagastā” – Ls 22612. 
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Ņemot vērā pamatbudžeta ieņēmumu samazinājumu, tika veikta virkne pasākumu 
izdevumu samazināšanai:  

1. apstiprināti grozījumi Kocēnu novada domes darba samaksas un sociālo 
garantiju nolikumā, papildinot ar sadaļu „Pārejas noteikumi”, kurā 
noteikts 2011.gadā neparedzēt līdzekļus piemaksām par prombūtnē esošu 
darbinieku aizvietošanu, izņemot darbinieka ilgstošu (vairāk par desmit 
dienām) laiku, vai vakanta amata pienākumu pildīšanu. Tika uzdots 
Kocēnu novada domes iestāžu (struktūrvienību, nodaļu) vadītājiem 
organizēt iepriekš minētos pienākumus, ja tādi ir nepieciešami, ar iestādes 
(struktūrvienības, nodaļas) rīcībā esošiem darbaspēkā resursiem. Rezultātā 
samazināts algu fonds par 2%. 

2. apstiprināti noteikumi „Par kārtību, kādā Kocēnu novada domes 
amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu 
resursus” 

3. apstiprināti degvielas un sakaru pakalpojumu limiti, salīdzinot ar 
iepriekšējā gada limitiem ir ievērojami samazināti, kas rada Ls 5000 
ekonomiju. 

 
 
Kopējie Kocēnu novada domes pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā plānoti Ls 
4306715 apmērā, t.sk. no pašvaldības līdzekļiem (atskaitot dotācijas, mērķdotācijas 
un projektiem paredzēto naudu) Ls 2357865 Salīdzinājumā ar 2010.gada izdevumu 
plānu, 2011.gada izdevumi plānoti par 1% mazāki.  

Att.24 Dotācijas un projekti 

dotācijas un projekti

pārvalde; 0.71

ekonomiskā darbība; 5.81

izglītība; 51.31

sports, kultūra; 13.44

sociālā nodrošināšana; 
8.04

komunālā saimniecība; 
20.68

pārvalde

ekonomiskā darbība

komunālā saimniecība

sports, kultūra

izglītība

sociālā nodrošināšana

 
 
Šajā sadaļā attēloti izdevumi no dotāciju un projektu naudas līdzekļiem.  
Pie pārvaldes norādīti projekta „Kocēnu novada administratīvās kapacitātes 

paaugstināšana” izdevumi, kas sastāda Ls 13800;  
pie ekonomiskās darbības izdevumiem – ESF projektu „Darba praktizēšanas 

pasākumu nodrošināšana” (Ls 63913) un „Pasākumi noteiktām darba grupām” (Ls 
500) izdevumi, ka arī līdzfinansējums no citām pašvaldībām būvvaldes uzturēšanas 
izmaksu segšanai (Ls 28230), Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšanas projekta izmaksas sastāda Ls 20676.  

Komunālās saimniecības izdevumos paredzēti izdevumi projektu realizācijai: 
LAD projekts „Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija 
Zilākalna pagastā – Ls 26525, ūdenssaimniecības attīstības projekti Ls 365550 
apmērā.  

Kultūras nozarē paredzēti LAD projekta „Vaidavas kultūras nama 
rekonstrukcija” 172988 latu apmērā, Latvijas un Šveices programmas projekts 
„Multifunkcionālā jauniešu aktivitāšu centra izveide Vaidavā” Ls 75955 apmērā un 
LAD projekta „Skanīgi pasākumi Kocēnos!” finansējums Ls 13056 apmērā.  
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Izglītības nozarē – dotācijas un mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un 
speciālo internātpamatskolu uzturēšanai, mācību grāmatu iegādei, brīvpusdienu 
nodrošināšanai; Dauguļu speciālās internātskolas projekti Ls 232417, Vaidavas 
speciālās internātpamatskolas projektu finansējums Ls 236755, Izglītības iestāžu 
informatizācijas projekta realizācija Ls 42085, ESF projekta „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana” Ls 209826 apmērā. 

Sociālā sfērā ieplānoti: dotācija no Labklājības ministrijas GMI un dzīvokļa 
pabalsta apmaksai Ls 56640 apmērā un projekta „Alternatīvu sociālo pakalpojumu 
attīstība Kocēnu novadā „ realizācijas izmaksas 100000 latu apmērā. 

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.  

 
 

Att.25 Izdevumi % 
izdevumu sal īdzin ājums ar 2010.gada (%) izpildi
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Att.26 Izdevumi latos 
izdevumu sal īdzin ājums ar 2010.gada izpildi (latos)
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Att.27 Aizdevumu atmaksas īpatsvars pret kopējiem izdevumiem 

izdevumi un aizdevumu atmaksa

Aizdevumu atmaksa; 
7.92

Izdevumi pašvaldību 
finansējums  ; 92.08

Aizdevumu atmaksa

Izdevumi pašvaldību finansējums  

 
 
 

Att.28 Izdevumu funkcionālās kategorijas 

izdevumi-pašvald ību finans ējums

pārvalde; 17.01

ugunsdroš ība, 
bāriņtiesa; 1.85

ekonomiskā darbība; 
4.46

komunālā saimniecība; 
20.63

veselība; 0.56

sociālā nodrošināšana; 
9.58

sports, kultūra; 14.41

izglītība; 31.50

pārvalde

ugunsdrošība, bāriņtiesa

ekonomiskā darbība

komunālā saimniecība

veselība

sports, kultūra

izglītība

sociālā nodrošināšana

 
 

Kā redzams attēlā, lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums izglītībai  – 
31,5%, kam seko komunālā saimniecība ar 20,63% īpatsvaru, pārvalde ar 17,01% 
īpatsvaru, sports un kultūra – 14.41%, sociālā nodrošināšana – 9,58%, ekonomiskā 
darbība – 4,46, drošības pasākumi un bāriņtiesa – 1,85 un veselība ar 0,56% 
īpatsvaru. 
 

Vispārējie valdības dienesti – Ls 401022 jeb 17,01% no kopējiem 
izdevumiem. Klasifikācijas kods ietver virkni pasākumu, kuri saistīti ar pašvaldības 
darbības nodrošināšanu un klientu apkalpošanu, tai skaitā pārvalžu uzturēšana, 
finanšu un lietvedības nodaļu uzturēšana, biedru maksājumi, deputātu atalgojums. 
Salīdzinot ar 2010.gada plānu ar grozījumiem, plānotie izdevumi valdības dienestu 
uzturēšanai samazinājusies par 12,7%. Kapitālieguldījumos paredzēti l īdzekļi 
automašīnas iegāde Bērzaines pagasta pārvaldes vajadzībām un dators Zilākalna 
pagasta pārvaldes vajadzībām. 
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Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai paredzamais finansējums ir 

Ls 43514 jeb 1,87% no kopējiem izdevumiem: bāriņtiesu uzturēšanas izdevumiem 
paredzēti Ls 31948; darba drošības un ugunsdrošības pasākumiem, ka arī atbalsts 
policijai – Ls 10681. Kapitālieguldījumos paredzēta datortehnikas iegāde bāriņtiesas 
vajadzībām. 
 

Ekonomiskās darbības izdevumiem kopā paredzēti Ls 105132 jeb 4,46% un to 
ietvaros plānoti pasākumi: Būvvaldes darba nodrošināšanai Ls 15263; attīstības 
nodaļas finansējums Ls 88878 apmērā, kurā ietvert biedru maksājums Valmieras 
tūrisma info centram Ls 1000, līdzfinansējums projektiem biedrības „Dikālieši” 
izglītības un aktivitāšu centra izveidošana Dikļu pagastā Ls 1000, Mujānu ezera 
teritorijas piemērošana tūrisma vajadzībām - biedrībai „No Salacas līdz Rūjai" Ls 
500, Ugunsdrošību un dabas stihiju novēršanu Kocēnu nov. Bērzaines pagastā - 
biedrībai „No Salacas līdz Rūjai” Ls 6978, VIA Hanseatica projekts Kocēnu pagasta 
Rubenes ciemā – stāvlaukuma labiekārtošanas darbiem Ls 1000, Vaidavas sabiedr. 
aktivitāšu un mūžizglītības centra izveidošana – projekts Vaidavas izgl.biedrībai  Ls 
1000. Kapitālieguldījumos paredzēti automašīnas iegāde Ls 8000 un datortehnikas 
iegāde Ls 1000.                    
 
  Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem paredzēts 
novirzīt finanšu līdzekļus: Ls 486305 jeb 20,63 % no kopējiem plānotajiem 
izdevumiem, šajā klasifikācijā plānoti pašvaldības komunālās saimniecības izdevumi, 
tai skaitā izdevumi komunālo pakalpojumu, atkritumu un apsaimniekošanas 
izdevumu apmaksai, kuri tiek saņemti no fiziskām un juridiskām personām, izdevumi 
pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, ielas un ceļus, labiekārtotu teritoriju un 
citiem pasākumiem. Kapitālieguldījumos ieplānoti sekojošie pasākumi: Kocēnu 
pagastā – dīzeļģeneratora, ūdenssūkņu, apkures sūkņu, zāles pļāvēja iegāde; Vaidavas 
pagastā – cirkulācijas sūkņu, zāles pļāvēja iegāde; Dikļu pagastā – sūkņu un zāles 
pļāvēja iegāde. 

 
 
 

Att.29Izdevumi sportam un kultūrai 

Sports, kult ūra

pulciņi; 5

kultūras pasākumi; 4

ekspozīcijas; 1

kultūras nami; 34

bibliotēkas; 19

sports; 38

sports

bibliotēkas

ekspozīcijas

kultūras nami

pulciņi

kultūras pasākumi
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Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem dome ieplānojusi izdevumos Ls 
338411 jeb 14,1% no kopējiem izdevumiem. Sporta namu uzturēšanas izdevumiem – 
Ls 105541 20977, sporta pasākumiem Ls 23977, t.sk. subsīdijas sporta pasākumiem 
Ls 3000; bibliotēku uzturēšanai Ls 63102, kultūras namu uzturēšanai Ls 116429, 
kultūras kolektīvu finansējumam – Ls 14150 un kultūras pasākumu organizēšanai Ls 
12513, t.sk. subsīdijām Ls 1000. Kapitālieguldījumos paredzēti l īdzekļi Jotull krāsns 
iegāde Dikļu pagasta bibliotēkai, ledusskapja iegāde Kocēnu kultūras nama 
vajadzībām, datora un digitālās fotokameras iegāde Dikļu kultūras nama vajadzībām, 
mēbeļu iegāde Bērzaines pagasta saietu nama vajadzībām. 

 
Att.30 Izdevumi izglītībai 

Izgl ītība

izglītības pārvalde, 
norēķini ar citām 

pašvaldībām; 20.02

interešu izglītība; 0.20
skolas; 34.47

novada izgl.pasākumi, 
transporta 

kompensācija bērnu 
pārvadāšanai; 7.59

pirmsskola; 37.71

pirmsskola

skolas

interešu izglītība

izglītības pārvalde, norēķini ar citām
pašvaldībām

novada izgl.pasākumi, transporta
kompensācija bērnu pārvadāšanai

 
 

Sadaļas „Izglītība” plānotie izdevumi ir Ls 744461 jeb 31,5% no kopējiem 
pašvaldības izdevumiem. Šīs sadaļas izdevumi ietver pirmsskolas izglītības iestāžu 
„Auseklītis” un „Cielaviņa” finansēšanu Ls 280429; finansējumu Kocēnu, Rubenes, 
J.Neikena Dikļu  un Jaunburtnieku pamatskolām – Ls 256327; Kocēnu novada bērnu 
transporta izdevumu kompensēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām- Ls 54200, 
interešu izglītības pasākumiem – Ls2714, skolēnu stipendijām _ Ls 1175, norēķinus 
ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu apmeklējumu – Ls 139500; Izglītības 
pārvaldes izdevumus _ Ls 9127, izglītības iestāžu novada pasākumiem – Ls 1000. 
Kapitālieguldījumos ieplānoti līdzekļi: datora iegāde PII „Auseklītis” vajadzībām, 
mūzikas centra, datora un mēbeļu iegāde Kocēnu pamatskolas vajadzībām, datora 
iegāde Rubenes pamatskolas vajadzībām, zibensnovedēja izbūve PII „Cielaviņa”, 
zāles pļāvēja iegāde Jura Neikena Dikļu pamatskolas vajadzībām. 
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Att.31 Izdevumi sociālai nodrošināšanai 

Sociālā nodrošin āšana

 Atbalsts ģimenēm 
ar bērniem                                                                                            

; 3.79

 Mājokļa atbalsts                                                                                                       
; 1.75

 Atbalsts gados 
veciem cilvēkiem                                                                                        

; 2.01

norēķini ar citām 
pašvaldībām; 14.53

Soc.dienesta 
uzturēšana; 29.45

Obligātie pabalsti; 
48.48

 Atbalsts gados veciem cilvēkiem 

 Atbalsts ģimenēm ar bērniem     

 Mājokļa atbalsts                        

Obligātie pabalsti

Soc.dienesta uzturēšana

norēķini ar citām pašvaldībām

 
 

Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi Ls 225806, jeb 
9,58% no kopējā budžeta, tai skaitā Sociālā dienesta darbības nodrošinājumam – Ls 
66491; un sociālajiem pabalstiem, kuri atbilstīgi normatīvo aktu prasībām paredzēti 
maznodrošinātajiem un trūcīgajiem – Ls 109480. Atbalsts gados veciem cilvēkiem – 
Ls 4535, atbalsts ģimenēm ar bērniem – Ls 8550, mājokļa atbalsts – Ls 3950, 
norēķini ar citām pašvaldībām – Ls 32800.  
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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 
 

Posteņa nosaukums 
Izpilde 

2008.gadā 
Izpilde 

2009.gadā 
Izpilde 

2010.gadā 
Apstiprināts 
2011.gadam 

IEŅĒMUMI 312 921 142 035 89 012 85 434 

NODOKĻU IEŅĒMUMI 23 823 18 433 20 803 17 300 
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu 
ieguvi un vides piesārņošanu 23 823 18 433 20 803 17 300 

NENODOKĻU IEŅĒMUMI 880 2 651 1 125 1 050 
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 
atlikumiem  769 2 630 1 125 1 050 

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi 111 21 0 0 
MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI 
PAŠU IEŅĒMUMI 236 0 0 0 

TRANSFERTI 287 982 120 951 67 084 67 084 
Valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļu 
(ielu) fondiem 0 38 838 67 084 67 084 

Pašvaldību dotāciju un mērķdotāciju sadales 286 557 82 113 0 0 
Pārējie transferti no pamatbudžeta speciālo 
budžetu. 1 425 0 0 0 

     

IZDEVUMI KOP Ā 277 121 155 911 78 039 111 344 

Atl īdzība 10 055 4 612 0 0 

Pakalpojumi 97 369 41 634 73 383 93 064 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 
kodā 5000 1 315 1 365 798 3 080 

Pašvaldības speciālā budžeta izdevumu 
transferts uz pamatbudžetu 0 12 660 0 0 

Pamatlīdzekļi 168 382 95 640 3 858 15 200 

     

IZDEVUMI KOP Ā 277 121 155 911 78 039 111 344 

Vispārējie valdības dienesti 236 29 11 10 

Sabiedriskā kārtība un drošība 0 56 0 0 

Ekonomiskā darbība  221 155 0 0 0 

Vides aizsardzība 1 634 11 703 5 623 6100 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana  54 096 144 123 72 405 105 234 
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2011.gada speciālais budžets 
 

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2011.gadā plānoti Ls 17300 apmērā. 

Izdevumos paredzēti Ls 6100, no tiem Ls 600 monitoringa veikšana Kocēnu pagasta 

izgāztuvē „Beites”, Ls 200 novērošanas fotoaparāta iegādei Kocēnu pagasta izgāztuvē 

„Beites”, Ls 2500 NAI tranšeju aizberšanai Vaidavas pagastā, Ls 3000 atkritumu 

izvešanai.  

 

Autoceļu fonda ienākumi plānoti Ls 67084. Autoceļu fonda līdzekļi veidojas 

no naudas līdzekļiem, kas saņemti no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas, kā 

mērķdotācija no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem 

līdzekļiem.  

Saskaņā ar Kocēnu novada domes autoceļu fonda nolikuma nosacījumiem, 

autoceļu fonda mērķdotācija tiek sadalītā sekojošos apmēros:: 

1. 70% iedalīti novada ceļu/ielu ikdienas/periodiskai uzturēšanai, kas 

sastāda Ls 46959; 

2. 10% iedalīti mākslīgo būvju (tiltu) kapitālo remontu programmām, 

kas sastāda Ls 6708; 

3. 20% iedalīti novada ceļu/ielu kapitālo remontu programmām, kas 

sastāda Ls 13417. 

Izdevumi Ls 105234 apmērā no Autoceļu fonda ienākumiem galvenokārt tiks 

novirzīti ielu un ceļu labiekārtošanai un uzturēšanai. No mākslīgo būvju (tiltu) 

kapitālo remontu programmas līdzekļiem Ls 6708 novirzīti Kocēnu novada domei 

piederošā tilta pār Ziedeni, uz autoceļa Nr.43 Virš-Vīķvēni, Kocēnu pagastā, Kocēnu 

novadā kapitālo remonta izdevumu segšanai. Pamatojums tilta remontdarbiem ir VAS 

„Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona tiltu būvinženiera Gunta Dišlera 12.11.2010. 

atzinums. Kopējas tilta remonta izmaksas sastāda Ls 15000.  

 

Pārējo speciālā budžeta līdzekļu ieņēmumi Ls 1050 apmērā veido procentu 

ieņēmumi par depozītiem un bankas atlikumiem. Izdevumos ieplānoti līdzekļi bankas 

komisiju izdevumu segšanai Ls 10 apmērā. 
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Speciālā budžeta finansēšana: 

 

 Kop ā 
novad ā 

Koc ēnu 
pagasts 

Vaidavas 
pagasts 

Dik ļu 
pagasts 

Zilākalna 
pagasts 

Bērzaines 
pagasts 

Atlikums uz 
perioda s ākumu 

136 750 88486 14508 19962 3899 9895 

t.sk. 
pārējie speciālie līdzekļi 

 
7 830 

 
6958 

 
85 

 
41 

 
5 

 
741 

dabas resursu nodokļa 
fonds 

65 308 53699 6100 1936 1028 2545 

autoceļu fonds 63 612 27829 8323 17985 2866 6609 

              

Atlikums uz 
perioda beig ām 

115 840 86514 10727 12316 1541 4742 

t.sk. 
pārējie speciālie līdzekļi 

8 870 7998 85 41 5 741 

dabas resursu nodokļa 
fonds 

 
 

81 508 65099 9100 2936 1528 2845 
autoceļu fonds  

25 462 13417 1542 9339 8 1156 
no tā:             
izveidotā 20 % rezerve 
autoceļu kapitālo 
remontu programmām 13417 13417 x x x X  
autoceļu ikdienas 
uzturēšanas līdzekļi 

12045 0 1542 9339 8 1156 
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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 
Izpilde 

2008.gadā 
Izpilde 

2009.gadā 
Izpilde 

2010.gadā 

IEŅĒMUMI 1 994 419 97 

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 1 994 419 97 

SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 1 994 419 97 

Procentu ieņēmumi par ziedojumu un dāvinājumu 
budžeta līdzekļu kontu atlikumiem 9 11 7 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām 
personām 1 660 391 0 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām 
personām 325 17 90 

IZDEVUMI KOP Ā 1 457 95 30 

Pakalpojumi 1 110 30 30 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 347 0 0 

Pamatlīdzekļi 0 65 0 

IZDEVUMI KOP Ā 1 457 95 30 

Vispārējie valdības dienesti 0 13 30 

Atpūtas un sporta pasākumi 1 000 0 0 

Izglītība 457 82 0 
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2.3. Kocēnu novada domes bilance 2010.gadā. 
 
 
 

Konta 
Nr. 

Posteņa  nosaukums 

2010.gada 
pārskata 
perioda 
beigās 

2009. gada 
pārskata 
perioda 
beigās 

2008.gada 
pārskata 
perioda 
beigās 

  AKT ĪVS       

A B 1 1 2 

1000 I. Ilgtermi ņa ieguldījumi (1.+2.+3.) 14414664 11 843 753 8 991 768 

1100 1. Nemateriālie ieguldījumi 80327 76 922 68 147 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 76581 71 159 45 368 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
3746 5 763 16 441 

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 0 0 6 258 

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 0 0 80 

1200 2. Pamatlīdzekļi 14096874 11 525 494 8 854 327 

1210 Zeme, ēkas un būves 11105982 8 438 311 7 680 714 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 0 5 719 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 554566 374 797 380 060 

1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 
1143 239 892 331 561 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 2427003 2 420 567 447 198 

1280 
Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 
8180 51 927 9 075 

1300 3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 237463 241 337 69 294 

1310 

Līdzdalība radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības 
samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību 
kapitālā 

72156 68 913 44 475 

1330 Ilgtermiņa aizdevumi 14945 22 062 0 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 150362 150 362 24 819 

2000 
II. Apgroz āmie līdzekļi 

(4.+5.+6.+7.+8.) 
1241067 1 003 089 1 400 663 

2100 4. Krājumi 60345 40 029 70 834 

2300 5. Debitori 179610 224 315 140 842 

2400 
6. Nākamo periodu izdevumi un 

avansi par pakalpojumiem un 
projektiem 

8577 7 943 11 410 

2500 7. Īstermiņa finanšu ieguldījumi 16095 641 28 547 

2600 8. Naudas līdzekļi 976440 730 161 1 149 030 

  BILANCE (I.+II.) 15655731 12 846 842 10 392 431 
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Konta 
Nr. 

Posteņa  nosaukums 

2010.gada 
pārskata 
perioda 
beigās 

2009. gada 
pārskata 
perioda 
beigās 

2008.gada 
pārskata 
perioda 
beigās 

  PASĪVS       

A B 1 1 2 

3000 III. Pašu kapitāls (1.+.2.) 12203193 9 833 265 7 250 601 

3300 1. Rezerves 12475 886 268 828 659 

3500 2. Budžeta izpildes rezultāti 12079718 8 946 997 6 421 942 

3510 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 

izpildes rezultāts 
8946997 6 421 942 6 427 029 

3520 
Pārskata gada budžeta izpildes 

rezultāts 
3132721 2 525 055 -5 087 

5000 V. Kreditori (5.+6.) 3452538 3 013 577 3 141 830 

5100 5. Ilgtermiņa saistības 2559524 2 283 219 2 518 047 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 1175163 1 181 177 845 915 

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 1379638 1 095 209 1 661 686 

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 4723 6 833 10 446 
5200- 
5900 6. Īstermiņa saistības 893014 730 358 623 783 

5200 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
125618 100 426 99 525 

5300 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem 

un darbuzņēmējiem 
73678 49 858 195 766 

5410 
Īstermiņa saistības par saņemtajiem 

avansiem 
468091 7 809 1 863 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 113818 93 749 162 422 

5500 

Īstermiņa saistības par ārvalstu 
finanšu palīdzību un Eiropas Savienības 
politikas instrumentu finansētajiem 
pasākumiem 

0 244 311 0 

5600 
Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 
439 6 012 11 736 

5700 
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
9732 4 820 31 060 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 2110 16 384 6 187 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 99528 206 989 115 224 

  BILANCE (III.+IV.+V.) 15655731 12 846 842 10 392 431 
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Konta 
Nr. 

Posteņa nosaukums 2010.gada 
pārskata 
perioda 
beigās 

2009. gada 
pārskata 
perioda 
beigās 

2008.gada 
pārskata 
perioda 
beigās 

  ZEMBILANCE      

A B 1  2 

0 Nomātie aktīvi 29832 x X 

x 1. Zembilances aktīvi 60036 67 560 38066 

x Nomātie pamatlīdzekļi X 19 545 1 463 

x Citi zembilances aktīvi 46024 48 015 29 604 

 
Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem 
aktīviem 

1390 0 0 

x Saņemamās soda naudas 12622 0 6 999 

x 3. Zembilances saistības  0 389 

x Nākotnes saistības 26452 0 0 

x Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini  0 389 
 
 

 
 

2.3.1. Debitoru parādi 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori samazinājušies par LVL 44705.  

AKT ĪVS 
Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 
sākumu 

Izmaiņas  
(+,-) 

1 4 5 6 
5. Debitori- kopā 179610 224315 -44705 
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 85030 137836 -8593 
2. Prasības par ārvalstu finanšu 
palīdzības un Eiropas Savienības 
politikas instrumentu finansētajiem 
pasākumiem, izņemot Kohēzijas fonda 
projektus 

579 359 220 

3. Prasības par nodokļiem 80309 60719 19590 
4. Uzkrātie ieņēmumi 10061 0 10061 
4. Pārmaksātie nodokļi 1056 15416 -14360 
3. Prasības pret personālu 510 1821 -605 
4. Pārējās prasības 2065 53083 -51018 
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Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem 
 
 
Konta 

Nr. 

Konta nosaukums Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 
(bruto) 

Uz 
pārskata 
gada 
sākumu 
(bruto) 

Izmaiņas 
LVL 
  (+,-) 

Izmaiņas  (%) 

2312 Prasības starp budžeta iestādēm 
un/vai no valsts budžeta daļēji 
finensētām atvasinātām 
publiskām personām // prasības 
par pamatbudžeta norēķiniem 

16364 28056 -11692 -41,6 

2314 Prasības starp valsts un 
pašvaldību budžeta iestādēm // 
Prasības par pārējo budžetu 
norēķiniem 

5230 0 5230 +100 

2319 Pārējās prasības pret pircējiem 
un pasūtītājiem // Pārējie pircēju 
un pasūtītāju parādi 

118552 109780 8772 +8 

 t.sk. 
norēķini par komunālajiem 
pakalpojumiem 

94643 83628 11015 +13 

 Norēķini par ēdināšanu 11070 11140 -70 -0,6 

 Norēķini par nomu 11761 14353 -2592 -18 

 Pārējie norēķini 1078 659 419 63,6 

 KOPĀ 140146 137836 2310 1,7 

 
 
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 sastādīšana.  

 
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.  
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2.3.2. Kreditoru parādi 
 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājušies par Ls 438961. 

 

PASĪVS 
Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 
sākumu 

Izmaiņas  
(+,-) 

1 4 5 6 
5. Kreditori - kop ā 3452538 3013577 438961 
1. Ilgtermiņa saistības 2559524 2283219 276305 
1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 1175163 1181177 -6014 
1.2. Ilgtermiņa nākamo periodu 
ieņēmumi 

1379638 1095209 284429 

1.3. Pārējās ilgtermiņa saistības 4723 6833 -2110 
2. Īstermiņa saistības 893014 730360 162654 
2.1. īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 
aizņēmumu īstermiņa daļa 

125618 100426 25192 

2.2. Īstermiņa saistības pret 
piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

73678 49858 23820 

2.3. Īstermiņa saistības par saņemtajiem 
avansiem 

468091 7809 460282 

2.4. Uzkrātās saistības 113818 93749 20069 
2.5. Īstermiņa saistības par ārvalstu 
finanšu palīdzību un Eiropas Savienības 
politikas instrumentu finansētajiem 
pasākumiem 

0 244311 -244311 

2.6. Norēķini par darba samaksu un 
ieturējumiem (izņemot nodokļus) 

439 6012 -5573 

2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 

9732 4820 4912 

2.8. Pārējās īstermiņa saistības 2110 16384 -14274 
2.9. Nākamo periodu ieņēmumi 99528 206989 -107461 

   

Pārskata gadā nākamo periodu ieņēmumos uzskaitīta saņemtā ārvalstu finanšu 
palīdzība. Saņemtie līdzekļi paredzēti ilgtermiņa ieguldījuma objekta (ar ierobežotu 
lietošanas laiku) iegādei, izveidošanai vai būvniecībai. 
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2.3.3. Pašvaldības nekustāmā īpašuma novērt ējums 
 
 

Nemateriālie ieguldījumi  

 
Nemateriālie ieguldījumi kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu 

palielinājušies par Ls 3405. 
 
 

AKT ĪVS 
Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 
sākumu 

Izmaiņas  
(+,-) 

1 4 5 6 
1. Nemateriālie ieguldījumi - 

kopā  
 

80327 76922 3405 

1. Attīstības pasākumi un programmas 
 

76581 71159 5422 

2. Licences, koncesijas un patenti, 
preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
 

3746 5763 -2017 

3. Pārējie nemateriālie ieguldījumi 
 

0 0 0 

t.sk. 
4. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātais 
nolietojums 

77773 56899 20874 

5. Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 0 0 0 
 

2010.gadā izstrādātie un iegādātie 
tehniskie projekti:  
Projekta nosaukums 

 
Iegādes vērtība 

 
piezīmes 

TEP projektam „Ūdenssaimniecības attīstība 
Kocēnu novada Bērzaines ciemā” 

2500  

TEP projektam „Ūdenssaimniecības attīstība 
Kocēnu novada Kocēnu ciemā” 

2000  

TEP projektam „Ūdenssaimniecības attīstība 
Kocēnu novada Rubenes ciemā” 

2000  

TEP Dikļu kultūras nama un estrādes 
rekonstrukcijai 

16950 Veikti avansa maksājumi 
iepriekšējos gados LVL 
8475 

Ugunsgrēka izziņošanas projekts Dauguļu 
speciālās internātpamatskolai 

363  

tehniskais projekts „Tūrisma infrastruktūras 
pilnveidošana un stāvlaukuma izbūve pie 
ūdenskrātuves „Ansis” 

484  

tehniskais projekts „Kocēnu kultūras nama 
rekonstrukcija” 

8168 Realizēts ELFLA projekta 
„Kocēnu saietu nama 
rekonstrukcija” ietvaros, 
pārvietots uz kontu 1242 

KOPĀ 32465  
          



 65 

 
   Pamatlīdzekļi  

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma 
palielinājusies par Ls 2671167.  

AKT ĪVS 
Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 
sākumu 

Izmaiņas  
(+,-) 

1 4 5 6 
2. Pamatlīdzekļi - kopā  14096874 11525494 2571380 
1. Zeme, ēkas, būves 11105982 8438311 2667671 
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 0 0 
3. Pārējie pamatlīdzekļi  554566 374797 179769 
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigto celtniecība 

1143 239892 -238749 

5. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 2427003 2420567 6436 

6. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 
pamatlīdzekļos 

0 0 0 

7. Avansa maksājumi par 
pamatlīdzekļiem 

8180 51927 -43747 

t.sk. 
8. Pamatlīdzekļu uzkrātais 
nolietojums 

2587515 1742983 844532 

            
 

Ieņēmumi vai izdevumi no pamatlīdzekļu realizācijas: 

Konta 

Nr. 

Pamatlīdzekļa nosaukums Pārdošanas 

vērtība 

Norakstītā 

atlikusī 

vērtība 

Ieņēmumi 

(+) / 

izdevumi(-) 

1212 Nedzīvojamā ēka „Darbnīcas 33” Imanta iela 16, 
Zilākalna pagasts 

x 0 X 

1214 Zeme – „Darbnīcas” Imanta iela 16, Zilākalna 
pagasts 

x 2393 X 

kopā Nekustamais īpašums „Imanta iela 
16” 

2100 2393 -293 

1215 Zeme „Jaunvīķvēni” 1100 56 1044 
1214 Zeme „Kalnciems” x 80 X 
1215 Zeme „Kalnciems” x 1233 X 
1217 Zeme – mežs „Kalnciems” X 107 X 
1263 Mežaudze „Kalnciems’  x 2285 X 

kopā Nekustamais īpašums „Kalnciems” 4733 3705 1028 
1215 Zeme „Avotu iela 11” 2500 41 2459 
1231 Ugunsdzēsēju automašīna GAZ 66 297 246 51 
1231 Mikroautobuss VW Caravelle 83 0 83 
1231 Automašīna Hynday H100 83 0 83 
 KOPĀ 10896 6441 4455 

 
            Uz 2010.gada 31.decembri Kocēnu novada administratīvās teritorijas kopēja 

platība sastāda 49648,3 ha, no tās Kocēnu novada pašvaldībai piederošā un piekrītošā 

zeme – 2624,1 ha. 
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Saskaņā ar LR Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā 
budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” 197.punktu tika veikta zemes 
pārvērtēšana (izņemot iegādāto zemi) pēc kadastrālās vērtības uz 2010.gada 
1.novembri, tā rezultātā zemes bilances vērtība tika palielināta par LVL 1200838. 

2010.gadā tika iegādāta zeme „Pļavas” Dikļu pagastā par LVL 2376 (pašvaldība 
izmantoja pirmpirkuma tiesības), izbūvētas arkveida laipas Vika parkā Dikļu pagastā. 

 Uz 31.12.2009. pašvaldības bilancē netika uzskaitīti Vaidavas pagasta pārziņā 
esošie un reģistrētie ceļi un ielas. Lai veiktu ceļu un ielu inventarizāciju un vērtības 
noteikšanu atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, tika veikta iepirkumu procedūra 
un noslēgts līgums ar VAS Latvijas Valsts ceļi par iepriekš minētiem pakalpojumiem. 
Darbu tika izpildīti 2010.gadā un uzņemts bilancē par LVL 493764. 

Bērzaines pagastā esošie un reģistrētie ceļi un ielas iepriekšējos gados tika 
novērtēti, bet neuzrādīti bilancē. 2010.gadā ceļu un ielu vērtība tika iekļauta bilancē 
par LVL 759107. 

2009.gadā pašvaldība pieņēma lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz 
nekustamo īpašumu „Jaunstrauti” Kocēnu novada Bērzaines pagastā. Samaksa tika 
iemaksāta zvērinātas tiesu izpildītājas kontā, bet īpašniekam nosūtīts aicinājums 
iemaksāto naudu saņemt pie zvērinātas notāres. Īpašnieks pirkuma līgumu nav 
parakstījis un pašvaldība cēlusi tiesā prasību pret īpašnieku, lūdzot atzīt prasītājam 
pirmpirkuma un īpašuma tiesības”. Tiesas spriedums stājās spēkā 2011.gadā. Līdz ar 
to netika izmantota 2009.gadā iemaksātais avanss LVL 4000 apmērā. 

 2010.gadā iegādāti pārējie pamatlīdzekļi par Ls 91153, bez atlīdzības saņemti 
par Ls 139095. 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.317 30.03.2010. „Nacionālā bibliotēku 
krājuma noteikumi”, bibliotēku fondu ir jāinventarizē reizi 10 gados. Kocēnu novada 
domes bibliotēkās veiktās inventarizācijas: 

 
Bibliotēkas nosaukums Gads, kad tika veikta pēdēja 

inventarizācija 
Kocēnu pirmā bibliotēka 2008 
Kocēnu otrā bibliotēka 2007 
Dikļu pagasta bibliotēka 2008 
Vaidavas pagasta bibliotēka 2008 
Zilākalna pagasta bibliotēka 2006 
Bērzaines pagasta bibliotēka Plānots veikt 2012.gadā 
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 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecība. Uzskaitīti sekojošie 

objekti: 
 
Objekta nosaukums Bilances vērtība uz 

31.12.2010. 
Piezīmes 

Vaidavas kultūras nama 
rekonstrukcija 

1143,00 ELFLA projekts, paredzēts 
realizēt 2011.gadā 

Kocēnu kultūras nama 
rekonstrukcija 

0 ELFLA projekta ietvaros, 
realizēts 2010.gadā par kopējo 
summu LVL 149488 

Izgāztuves „Beites” 
rekultivācija 

0 Kohēzijas fonda projekta 
ietvaros, realizēts 2010.gadā par 
kopējo summu LVL 213959 

Bērzaines pagasta 
Vidzemes, Imantas ielu un 
ceļa ”Kapsēta-Vākšēni” 
rekonstrukcija 

0 Realizēts 2010.gadā ELFLA 
projekta ietvaros par LVL 74841 

Dauguļu speciālās 
internātpamatskolas 
rekonstrukcija 

0 Realizēts 2010.gadā ERAF 
projekta ietvaros par LVL 38920 
un EZZI projekta ietvaros par 
LVL 24905 

J.Neikena Dikļu 
pamatskolas apkures 
sistēmas izbūve 

0 Realizēts 2010.gadā no dotācijas 
infrastruktūras attīstībai 
līdzekļiem par LVL 50054 

Dikļu kultūras nama 
rekonstrukcija 

0 Realizēts 2010.gadā ELFLA 
projekta ietvaros un no dotācijas 
infrastruktūras attīstībai 
līdzekļiem par LVL 198664 

Vaidavas speciālās 
internātpamatskolas 
rekonstrukcija 

0 Realizēts 2010.gadā ERAF 
projekta ietvaros par kopējo 
summu LVL 85242 

KOPĀ 1143  
            
 
 
Bioloģiskie un pazemes aktīvi 
 
2010.gadā samazināta pārdoto mežaudžu bilances vērtība par Ls 2285. Izmantojot 

pirmpirkuma tiesības uz nekutamo īpašumu „Pļavas’ Kocēnu novada Dikļu pagastā, 
iegādātas mežaudzes par LVL 4124. Iegrāmatotas līdz šim neuzskaitītas mežaudzes 
par LVL 4597. 

2009.gadā tika novērtēti pazemes aktīvi par Ls 1917250 
 

Krājumu veids mērvienība daudzums Bilances vērtība 

kūdra tonna 3755600 1877800 

Smilts-grants M3 263000 39450 
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2.4. Aizņēmumu izsniedzēji, izsniegšanas termiņi un atmaksas 
summas. 
 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 
Parakstīšanas 

datums 
(dd.mm.gggg) 

Atmaksas 
termiņš 

(dd.mm.gggg) 
% likme 

Aizņēmuma 
līguma 
summa 

Pārskata 
perioda 
beigās  

1 2 3 4 5 6 7 

Vides 
investīciju 
fonds 

Bērzaines pagasta 
ERAF 
ūdenssaimniecības 
attīstības projekta 
priekšfinansējums 29.05.2006 01.04.2021 fiksēta 80 000 14 809 

Vides 
investīciju 
fonds 

ERAF 
"Ūdenssaimniecības 
attīstība Dikļu pagasta 
Dikļu ciemā" 29.03.2007 31.12.2021 fiksēta 93 000 43 246 

SEB 
Līzings 

Dikļu pagasta vieglās 
automašīnas iegāde 16.12.2008 25.12.2013 fiksēta 11 786 6 834 

Valsts 
kase/ ZIB 

Kocēnu pagasta 
siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija 25.07.2002 04.07.2018 fiksēta 86 281 51 019 

Valsts kase 

Kocēnu pagasta sakaru 
veselības un sporta 
centrs 05.11.2004 26.06.2024 fiksēta 250 000 175 000 

Valsts kase 

Kocēnu pagasta 
Rubenes pamatskolas 
renovācija un 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 20.08.2002 20.06.2012 fiksēta 20 000 4 000 

Valsts kase 

Kocēnu pagasta sakaru 
veselības un sporta 
centrs 09.05.2005 20.04.2025 fiksēta 500 000 370 000 

Vides 
investīciju 
fonds 

Vaidavas pagasta 
ūdenssaimniecības 
projekta realizācijai 08.05.2007 01.01.2022 fiksēta 170 000 30 547 

Vides 
investīciju 
fonds 

Ūdenssaimniecības 
attīstība Zilākalna 
pagastā Zilākalna 
ciemā 07.05.2007 01.01.2022 fiksēta 54 000 42 636 

Vides 
investīciju 
fonds 

Ūdenssaimniecības 
attīstība Zilākalna 
pagastā Zilākalna 
ciemā 28.09.2006 01.10.2025 fiksēta 75 000 33 565 

Valsts kase 

Zilākalna pagasta 
kultūras ielas un gājēju 
ietves rekonstrukcija  17.04.2009 20.04.2029 fiksēta 132 046 49 835 

Valsts kase 

Bērzaines pagasta 
ELFLA projekts 
"Saietu nama 
izveidošana"  14.07.2009 20.06.2019 fiksēta 99 601 28 654 

Valsts kase 

Dikļu pagasta ELFLA 
projekts "Saietu nama 
izveidošana"  27.10.2009 20.10.2019 fiksēta 148 400 40 765 

Valsts kase 

Dauguļu speciālās 
internātpamatskolas 
projekta realizācijai 27.10.2009 20.10.2019 fiksēta 142 668 127 628 

Valsts kase 

Kocēnu pagasta 
ELFLA projekts 
"Saietu nama 
rekonstrukcija"  14.12.2009 20.10.2019 fiksēta 57 133 54 045 
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1 2 3 4 5 6 7 

Valsts kase 

Kocēnu pagasta 
ELFLA projekts 
"Kocēnu pagasta saietu 
nama rekonstrukcija"  27.05.2010 20.05.2020 fiksēta 51 990 51 990 

Valsts kase 

ERAF "Infrastruktūras 
uzlabošana Vaidavas 
speciālajā 
internātpamatskolā" 02.08.2010 20.05.2020 fiksēta 81 665 50 111 

Valsts kase 

ERAF "Dauguļu 
speciālajās 
internātpamatskolas 
mācību vides un 
sociālo prasmju 
uzlabošana" 02.08.2010 20.05.2020 fiksēta 54 726 26 746 

Valsts kase 

Kocēnu pagasta 
ELFLA projekts 
"Kocēnu pagasta saietu 
nama rekonstrukcija"  12.11.2010 20.10.2020 fiksēta 44 598 44 598 

Valsts kase 

ELFLA projekts 
"Bērzaines pagasta 
Vidzemes, Imantas ielu 
un ceļa Kapsēta-
Vākšēni rekontrukcija 
izveidošana"  12.11.2010 20.10.2019 fiksēta 61 586 61 586 

Kopā x x x x 2 247 709 1 307 614 
 
 
 
 
 
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. 
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3. KOMUNIK ĀCIJA AR SABIEDR ĪBU 
 

- 2010. gadā Kocēnu novada domes pastāvīgo komiteju un domes sēžu darba 
kārtības publicētas Kocēnu novada domes interneta portālā www.koceni.lv, 
dodot iespēju iedzīvotājiem iepazīties ar izskatāmajiem jautājumiem un izteikt 
par tiem viedokļus, ierosinājumus un piezīmes. 

 
- Kocēnu novada portālā iedzīvotājiem pieejami detalizēti pašvaldības sniegto 

būtiskāko pakalpojumu apraksti, kā arī pašvaldības normatīvie dokumenti – 
saistošie noteikumi, lēmumi, konkursu nolikumi, publiskie gada pārskati, 
pašvaldības budžeta apraksti u.c. Lai sekmētu sabiedrības iesaistīšanos 
Kocēnu novada attīstībā un aktuālu jautājumu apspriedē, Kocēnu novada 
mājas lapā tās apmeklētājiem ir iespēja komentēt jebkuru tajā ievietoto 
informāciju. Tādejādi 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. 

 
- Svarīgākā informācija tiek izvietota uz ziņojuma stenda un Kocēnu novada 

pašvaldības izdevumā ’Kocēnu novada vēstis”, ko izdod reizi mēnesī bez 
samaksas, kas sniedz padziļinātu un plašāku informāciju par pašvaldības 
darbu. 

 
- Pārskata gadā Kocēnu novadā izveidoja štata vietu – sabiedrisko attiecību 

speciālists, svarīgākais uzdevums tika izvirzīts patiesas, savlaicīgas, un 
sabiedrību interesējošas informācijas sniegšana par pašvaldības aktualitātēm. 

 
- Netieši sekmējot uzņēmējdarbības attīstību, tiek organizēti semināri, lai 

informētu par atbalsta programmām, iespējamiem ārvalstu sadarbības 
virzieniem, ka arī aktuālu jautājumu risināšanai tiek organizēti tikšanās ar 
novada iedzīvotājiem. 
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4. Priorit ārie 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: 
 

- 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 ari tradicionālo vērtību saglabāšanu 
un tautas jaunrades attīstību; 

 
- nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, veicinot iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu, sniegt sociālo palīdzību; 
 

- veicināt uzņēmējdarbību Kocēnu novadā, rūpējoties par bezdarba 
samazināšanu; 

 
- gādāt par cilvēku drošību, nodrošinot sabiedrisko kārtību. 

 
 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 mājas lapā internetā www.koceni.lv. Informācija par pašvaldības 
administrācijas un domes darbu, kā arī normatīvie akti u.c. 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. 
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2010. gada laikā ir apstiprināti projektu pieteikumi, kas atbalstīti no dažādiem 
finanšu instrumentiem – Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, 
EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai, kas ļāvis īstenot dažādu sfēru un apjomu investīciju projektus.  

 
Kocēnu novada domes 2010. gadā īstenotie projekti: 
 
-2010. gadā, izmantojot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

līdzfinansējumu ar 90% intensitāti sakārtoti novada kultūras nami:  Dik ļu kultūras 
centrs un  Kocēnu kultūras nams.  

-Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums piesaistīts  
„B ērzaines pagasta Vidzemes, Imantas ielu un ceļu „Kapsēta - Vākšēni" 
rekonstrukcijai", atbalsta intensit āte 90 %.  

-Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments ar 85% intensitāti  līdzfinansējis 
projekta „Daugu ļu speciālās internātpamatskolas bērnu ar īpašām vajadzībām 
sociālās integrācijas kvalitātes paaugstināšana" īstenošanu. 

-2010. gadā ar Kohēzijas fonda finansējumu  apgūts finansējums un 
īstenota  „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Valmieras rajona Kocēnu 
pagasta izgāztuves „Beites" Nr. 96648/2160/PV rekultivācija"  . 

-Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu sakārtota 
infrastrukt ūra novada speciālajās internātpamatskolās:   „Dauguļu speciālās 
internātpamatskolas mācību vides un sociālo prasmju uzlabošana izglītojamiem 
ar speciālām vajadzībām"  - rekonstruēta un aprīkota skolas aktu zāle, sakārtota 
trauksmes izziņošanas sistēma, iegādāts sporta aprīkojums un nodrošināts gaismas 
režīms. Skolas autotransports piemērots skolēnu ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai. 

-ERAF projekta "Infrastrukt ūras uzlabošana Vaidavas speciālajā 
internātpamatskolā" ietvaros Vaidavas speciālajā internātpamatskolai 
nomainīts jumta segums un sakārtots skolas pagalms. 

-Projekta "Skanīgi kultūras pasākumi Kocēnos" , ELFLA - LEADER 
pasākuma ietvaros ar  75% atbalsta intensitāti Kocēnu kultūras namā iegādāta skaņas 
un gaismas aparatūra. 

-2010. gadā Valsts Zivju fonds ar 100%  intensitāti atbalstījis zivju mazuļu 
ielaišanu Vaidavas ezerā, projekta „Zivju resursu atjaunošana Kocēnu novada 
Vaidavas ezerā" ietvaros. Zivju fonda  atbalsta intensitāte 100 %. 

-Jaunaudžu kopšana Kocēnu novada Bērzaines "Mežvidos īstenota ar ELFLA, 
50 % atbalsta intensitāti, iegādājoties jaunaudžu kopšanai nepieciešamo aprīkojumu, 

-Vidzemes plānošanas reģiona "Vidzemes Kultūras programma  piešķīrusi 
100%  finansējumu  projekta "Bērnu literatūras maģija” īstenošanai. 
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Kocēnu novada domes 2010. gadā sagatavotie projekta pieteikumi, kuru 
īstenošana turpināsies 2011. gadā: 

 

-"Koc ēnu novada izglītības iestāžu informatizācija"  paredz  ERAF, 85% atbalsta  
intensitāti. Projekta ietvaros novada pamatskolās tiks nodrošināts vienots 
informatizācijas tīkls. 

-2010. gadā uzsākta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētā 
projekta "Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija 
Zilākalna pagastā" īstenošana. Izstrādāts tehniskais projekts un izsludināta iepirkumu 
procedūra uz Būvdarbiem.  

-2010. gadā ar ELFLA atbalstu uzsākts īstenot  projektu „Vaidavas kultūras centra 
vienkāršotā rekonstrukcija".  ELFLA atbalsta intensitāte  90%. Projekta ietvaros 
veikta apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas  izstrāde. Vienkāršotās 
rekonstrukcijas  efektīvam rezultātam veikta dizaina projekta izstrāde un akustiskā 
projekta izstrāde. 

-2010. gadā piešķirts Eiropas reģionālās attīstības fonda  finansējums ar 85% 
intensitāti projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta 
Kocēnu ciemā, II k ārta"  īstenošanai. Projekta ieviešana norisināsies 2011. gadā. 

 

Kocēnu novada attīstības nodaļā 2010. gadā sagatavotie un apstiprinātie  
projekta pieteikumi, kuru īstenošana uzsākama 2011. gadā: 

 

-"Multifunkcion āls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā"   Latvijas un Šveices 
sadarbības programma, 95% atbalsta intensitāte. Projekts paredz izveidot 
multifunkcionālu centru novada jauniešu brīvā laika pavadīšanai un ārpus formālās 
izglītības aktivitātēm.  

-"Koc ēnu novada administratīvās kapacitātes paaugstināšana", 100% - 
Eiropas Sociālais fonds. Projekta ietvaros Kocēnu novadā piesaistīti trīs speciālisti: 
Būvinženieris, teritorijas plānotājs un speciālists sociālajā dienestā darbam ar 
ģimenēm. 

-"Koc ēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" , 
100% Eiropas Sociālā  fonda  projekta intensitāte.  Projekta ietvaros 2011. gadā tiks 
izstrādāti divi novada plānošanas dokumenti: Kocēnu novada teritorijas plānojums 
2014. – 2025. gadam un 2012. gadā tiks uzsākta Kocēnu novada attīstības 
programmas izstrāde. 

-Projekta “Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā” ar  
100% Eiropas sociālā fonda finansējuma atblastu tiks izveidots pakalpojums 
iedzīvotāju izmitināšanai krīzes situācijās, izstrādātas motivācijas progrmmas 
iedzīvotāju motivācijai. Novada sociālajiem darbineikiem paredzēts Supervīzijas un 
Marte Meo kurss. 
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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: 

 
-Biedrība "Muj ānu izglītības biedrība" . Projekts "Muj ānu ezera 

teritorijas piel āgošana tūrisma vajadzībām"  90% - Eiropas Savienības 
Zivsaimniecības fonds,  Kocēnu novada domes līdzfinansējums 1000,00 LVL. 

-Biedrība „Valmieras rajona brīvprātīgā ugunsdzēsēju biedrība"  
Projekts "Jūties ugunsdroši un pasargāti!" ELFLA - LEADER pasākuma ietvaros, 90 
% atbalsta intensitāte 

-Biedrība „Dikālieši" Projekts „Asenizatora pakalpojuma nodrošināšana 
vietējiem iedzīvotājiem"  ELFLA - LEADER pasākuma ietvaros, 90 % atbalsta 
intensitāte. 

-Biedrība "Vaidavas izglītības biedrība"  
Projekts "Vaidavas sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības centrs"  ELFLA - 
LEADER pasākuma ietvaros, 90 % atbalsta intensitāte 

-Biedrība "Dik ālieši"  Projekts "Izgl ītības un aktivitāšu pakalpojumu 
centra izveide" , ELFLA - LEADER pasākuma ietvaros, 90% atbalsta intensitāte 

- ERAF „Ģimenes ārsta pieejamības  uzlabošana Kocēnu novada Kocēnos”, 
Ģimenes ārste Ilze Kuzma 

 
Kocēnu novads pamatojoties uz novada IT speciālista aktivitātēm  ir 

iesaistījies OSEPA (Open Source  usage in European Public Administration) projektā, 
Kas izstrādā vadlīnijas un labās pieredzes apmaiņu, kas saistās ar atvērto standartu un 
programatūras izmantošanu Eiropas pašvaldībās. Sadarbības ietvaros notika pieredzes 
apmaiņa Kocēnu pamatskolā, kurā ir izveidota Linux Terminal Server Project datoru 
tīkls, kurš ļauj izmantot vecus un mazjaudīgus datorus mūsdienīgu programmu 
darbināšanai un izmantošanai skolā,  un kuru eksperti no Lielbritānijas un Zviedrijas 
novērtēja kā ļoti vērtīgu, pārējās darba grupas sanāksmes notika Zviedrijā, Dānijā, 
Spānijā, nākošā darba grupa notiks Česterfieldas Universitātē Lielbritānijā. Šādi paši 
tīkli ir izveidoti arī Rubenes pamatskolā un J.Neikeļa Dikļu pamatskolā. 

Novada attīstības nodaļa 2010.gadā Kocēnu novadā organizējusi vairākus  
seminārus uzņēmējdarbības attīstībai novadā.Valsts lauku tīkla pasākuma 
"Apmācības" ietvaros organizēti 16 stundu apmācību kursi biškopībā, kas notika  
Kocēnu pagastā un 8 stundu apmācību interneta lietošanā Vaidavā.  

2010. gada valsts lauksaimniecības skaitīšanas un lauksaimnieciskās 
ražošanas metožu apsekojuma ietvaros tika apsekotas 310 Kocēnu novada lauku 
saimniecības. 
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Mērķtiecīgi īstenojot iepriekšminētos pasākumus, dome tiecas padarīt Kocēnu 

novadu par labvēlīgu dzīves vidi pēc iespējas kuplākam iedzīvotāju lokam. 
 

Uzskatām, ka iesniegtais 2010.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 mājas lapā – www.koceni.lv 
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā -
www.vidm.gov.lv 
 
 
 
 
 


