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Lietotie termini un saīsinājumi 
 

 

AER – atjaunojamie energoresursi. 

Dabas piemineklis – atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājami koki, 

dendroloģiskie stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un 

citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība. 

Latvijā tiek aizsargāti 206 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, 89 

dendroloģiskie stādījumi un 60 alejas (VARAM 2012a, ER). 

Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības – juridiskas vai fiziskas 

personas, kuras galvenokārt pārdod savu vai tikai savu produkciju vai pakalpojumus par 

noteiktu cenu, kas ir ekonomiski nozīmīga. Šajā sektorā tiek klasificētas pašnodarbinātas 

fiziskās personas, individuālie uzľēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, 

individuālie komersanti un komercsabiedrības (VRAA 2011, ER). 

ES – Eiropas Savienība. 

ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. 

ER – elektroniskais resurss. 

ESF – Eiropas sociālais fonds 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums – starpība starp attiecīgajā laika periodā dzimušo un 

mirušo skaitu. 

IKP – iekšzemes kopprodukts. 

Ilgtermiņa migranti – personas, kuras ierodas valstī, lai paliktu tajā uz pastāvīgu dzīvi 

vai uz laiku, kas vienāds vai ilgāks par vienu gadu, kā arī personas, kas izbrauc no kādas 

valsts uz citu valsti ar nolūku uzturēties tur pastāvīgi vai arī vienu gadu un ilgāk. Šis 

uzturēšanās ilguma kritērijs ļauj nošķirt ilgtermiľa migrantus no citām valsts robeţu 

šķērsojošajām personu grupām, piemēram, tūristiem. Tiek izšķirta ārējā (starpvalstu) un 

iekšējā (valsts ietvaros) migrācija. Latvijas iekšējās migrācijas statistikā netiek uzskaitīta 

personas dzīvesvietas maiľa vienas republikas vai novada robeţās (VRAA 2011). 

Īpaši atbalstāmā teritorija – teritorija, kurā ilgstoši saglabājas negatīvas ekonomiskās 

un sociālās attīstības tendences vai viena no šīm tendencēm un kurai ir piešķirts īpaši 

atbalstāmās teritorijas statuss MK noteiktajā kārtībā (VARAM 2012, ER). 

KNJD – Kocēnu novada jauniešu dome. 
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LAD – Lauku atbalsta dienests. 

LIAA - Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. 

LIZ – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

LKRA – Latvijas Kūdras raţotāju asociācija. 

LR CSP – Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. 

LVĢMC – Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. 

m.g. – mācību gads. 

MK – Ministru kabinets. 

NĪVK IS – nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma. 

NVA – Nodarbinātības Valsts aģentūra. 

NVO – nevalstiska organizācija. 

SIA – Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību. 

 ZAAO –Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija. 

Valmieras un tās apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvā padome – izveidoja 

Valmieras pilsētas pašvaldība 2010. gada novembrī ar mērķi veicināt tūrisma jomas 

attīstību un tūrisma piedāvājuma atpazīstamību, sekmēt nozarē iesaistīto pieredzes un 

zināšanu apmaiľu. Tās sastāvu veido deleģēti Beverīnas, Kocēnu, Burtnieku, Mazsalacas, 

Rūjienas un Naukšēnu novadu pašvaldību pārstāvji, kā arī novadu tūrisma jomas 

uzľēmēji un eksperti. 

VBII - Valmieras biznesa un inovāciju inkubators. 

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra. 

VZD – Valsts zemes dienests. 
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Ievads 
 

Kocēnu novada nozaru attīstības programma 2012. - 2018. gadam (turpmāk 

„Nozaru attīstības programma”) tika izstrādāta Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda 

projekta „Kocēnu novada administratīvās kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 

1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/043 ietvaros. 

Likums „Par pašvaldībām” un „Reģionālās attīstības likums” nosaka, ka 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas 

attīstības programmu. Attīstības programmas izstrādes procesu regulē šādi normatīvie 

akti: „Reģionālās attīstības likums”, „Attīstības plānošanas sistēmas likums” un MK 

noteikumi Nr.1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas 

noteikumi”. Nozaru attīstības programma izstrādāta ľemot vērā, LR Reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministrijas „Metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei 

reģionālā un vietējā līmenī”. Izstrādājot Kocēnu novada attīstības programmu 2014. – 

2020. gadam, kā arī Kocēnu novada teritorijas plānojumu 2014. – 2025. gadam, ir jāľem 

vērā arī šī nozaru attīstības programma, kas ir būtisks pamats turpmāko Kocēnu novada 

plānošanas dokumentu izstrādei. 

Kocēnu novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam tiks izstrādāta ESF 

projekta „Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. 

Nozaru attīstības programmas galvenais uzdevums ir nodrošināt Kocēnu novada 

esošās situācijas datu ieguvi un analīzi, sagatavot situācijas raksturojumu nozarēs, 

apkopot statistikas datus, izstrādāt nozaru SVID analīzi (stiprās un vājās puses, iespējas 

un draudi), formulēt nozaru attīstības virzienus, mērķus un prioritātes.  

Nozaru attīstības programma sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīta 

un analizēta Kocēnu novada esošā situācija sadalījumā pa daţādām sfērām: teritorijas 

raksturojums, apdzīvojuma struktūra, iedzīvotāju statistika un nodarbinātība, jaunieši, 

tautsaimniecības nozaru attīstība, infrastruktūra, nekustamais īpašums, sociālā 

infrastruktūra un pakalpojumi, kā arī stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

(SVID analīze). 

Ľemot vērā esošās situācijas analīzi, Kocēnu novada iedzīvotāju, uzľēmēju, 

jauniešu aptauju rezultātus, kā arī nozaru speciālistu viedokļus, otrajā daļā izstrādāta 

stratēģiskā daļa, kurā identificētas galvenās vajadzības un veicamie uzdevumi, iezīmētas 

nozaru vīzijas, stratēģiskie mērķi, prioritātes un iespējamie rīcības virzieni. Stratēģiskie 

mērķi un prioritātes sadalītas pa šādām nozarēm: uzľēmējdarbības atbalsts, tūrisms, 

satiksme un sakari, mājokļi un enerģētika, izglītība, jaunatnes lietas, sports, kultūra, kā arī 

veselības aprūpe, sociālā aprūpe un drošība.  
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1. Teritorijas raksturojums 
 

1.1. Ģeogrāfiskais novietojums 

 
Kocēnu novads atrodas Latvijas ZA daļā jeb Ziemeļvidzemē, bijušā Valmieras rajona 

DR daļā. Kocēnu novada teritorijā ietilpst Bērzaines pagasts, Dikļu pagasts, Kocēnu 

pagasts, Vaidavas pagasts un Zilākalna pagasts. Novada teritorijas platība ir 498,1 km
2
. 

Kocēnu novads robeţojas ar šādām kaimiľu pašvaldībām: 

 Alojas novads (Brīvzemnieku pagasts); 

 Beverīnas novads (Kauguru pagasts); 

 Burtnieku novads (Burtnieku pagasts, Matīšu pagasts, Valmieras pagasts); 

 Limbaţu novads (Umurgas pagasts, Katvaru pagasts); 

 Pārgaujas novads (Stalbes pagasts, Raiskuma pagasts); 

 Priekuļu novads (Liepas pagasts). 

Novada administratīvais centrs ir Kocēnu pagasts. Attālumus no Kocēnu novada 

pagastu centriem līdz novada administratīvajam centram, Valmieras centram un 

galvaspilsētai Rīga skatīt 1. tabulā. 

1. tabula. Attālumi no pagastu centriem līdz Kocēnu pagasta centram, 

Valmierai un Rīgai 

 Kocēnu 

pag. centrs 

Valmiera Rīga 

Bērzaines pagasts 18 km 17 km  120 km 

Dikļu pagasts 26 km 25 km 127 km 

Kocēnu pagasts - 6 km 100 km 

Vaidavas pagasts 19 km 22 km 96 km 

Zilākalna pagasts 10 km 16 km 118 km  

Avots: Baltic Maps 2011, ER 

 

1.2. Reljefs un ģeoloģiskā uzbūve 
 

Kocēnu novada lielākā teritorijas daļa uz Z un A atrodas Ziemeļvidzemes 

zemienes Burtnieka līdzenumā, DA daļa atrodas Gaujas senlejā, Gaujas labajā krastā. 

Savukārt R daļa atrodas Idumejas augstienes Limbaţu viļľotajā līdzenumā un Augstrozes 

paugurvaļľa ZA daļā. 
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Kopumā reljefs visā Kocēnu novadā ir lēzeni viļľots, vienīgi Dikļu pagastā 

Dauguļu ciema apkārtnē tas ir paugurains. Zemes virsmas augstums svārstās no 45 – 80 

m v.j.l. Idumejas augstiene, kuras nomalē atrodas Dauguļu ciems, lēzeni pāriet Burtnieku 

līdzenumā (no 80 m v.j.l. Dauguļos līdz 55 m v.j.l. Burtnieku līdzenuma DR daļā), 

neveidojot straujas robeţas. Savukārt straujas reljefa izmaiľas vērojamas Zilākalna 

apkārtnē. Zilaiskalns Kocēnu pagastā ir augstākais novada punkts, kura absolūtais 

augstums ir 126.7 m v.j.l. Kalna relatīvais augstums no purvainās pakājes līdz virsotnei ir 

66 m. Reljefs Zilākalna pakājē strauji mainās uz zemienei raksturīgo lēzeni viļľoto, kalna 

apkārtnē sasniedzot aptuveni 50 – 60 m v.j.l.  

Gaujas senleja ietver upes ieleju un tās pieteku lejteces, kā arī šauru, gravu un 

strautu izvagotu, tai piegulošā reljefa joslu. Ielejas platums pārsvarā ir ap 1,5 km, bet 

dziļums mainās no 25 - 30 m līdz 50 – 60 m v.j.l.  

Zemes virsmas ģeoloģiskais sastāvs ir veidojies vairāku miljonu gadu laikā, 

daţādu faktoru ietekmē ledus laikmetā un pēc ledus laikmeta. Plānais augsnes slānis un 

augu valsts bāze izveidojusies vairāku tūkstošu gadu gaitā, no kuras ir attīstījusies 

daudzveidīgā un bagātīgā augu valsts, un no kuras ir atkarīgi kā dzīvnieki, tā arī pats 

cilvēks.  

Kocēnu novadā ģeoloģisko griezumu veido divi pamatelementi – kristāliskais 

pamatklintājs un nogulumieţu sega. Šāds ģeoloģiskais sastāvs ir visā Latvijā.  

Kristāliskā pamatklintāja virsma ieguļ 590 – 650 m zem jūras līmeľa. Tajā 

sastopami arhaja un proterozoja ieţi – amfibola-hiperstēna gneisi, biotīta, ragmāľa – 

biotīta gneisi, granāta - biotīta plagiogneisi, granīti un migmatītgranīti. Kristāliskaja 

pamatklintājā, novada teritorijā, iespējami lūzumi. Pamatklintāja ieţu vecums un 

savstarpējā saguluma apstākļi ir vēl nepietiekami izpētīti. 

Nogulumieţu sega atrodas virs pamatklintāja, un to veido kembrija, ordovika, 

silūra, devona un kvartāra periodu nogulumi. Kembrija nogulumi ir visvecākie 

nogulumieţu segā, visjaunākie - kvartāra periodu nogulumi, kas veido teritorijas 

mūsdienu reljefu. Kocēnu novadā kvartāra segu pārsvarā veido sarkanbrūna vai brūna 

morēnas mālsmilts vai smilšmāls. Morēna ir neviendabīga, ar daţāda biezuma smilts, 

grants, māla un aleirīta ieslēgumiem. Līdzenuma lielākajā daļā morēna atsedzas zemes 

virspusē. Ieplakās starp pauguriem un drumliniem morēnu galvenokārt sedz līdz 1 m, 

plašākajos pazeminājumos  4 – 6 m biezs aleirītiskas, mālainas smilts slānis, aleirītu un 

mālu slānis vai arī kūdra. Daţviet zem kūdras slāľa vēl sastopams sapropelis, kas liecina 

par to, ka purvs veidojies aizaugot ezeram. 

Gandrīz visā Kocēnu novada teritorijā raksturīga apgrūtināta virszemes ūdens 

notece, kas kopā ar augsto gruntsūdens līmeni veicina reljefa pazeminājumu 
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(starppauguru, starpdrumlinu) pārpurvošanos. Ezeri pamazām aizaug un to vietā veidojas 

purvi. Tādēļ ļoti svarīgi, veicot jebkādus celtniecības darbus, ievērot, lai netiktu traucēta 

notece, kā rezultātā var veidoties pārmitri apstākļi un sākties minerālgrunts 

pārpurvošanās.  

Kopumā inţenierģeoloģiskie apstākļi Kocēnu novadā vērtējami kā labvēlīgi 

jebkāda veida  saimnieciskai darbībai, izľemot vietas, kur vērojami pārpurvošanās 

procesi (SIA “Grupa 93” 2004, ER; SIA “Reģionālie projekti” 2004, 2007, ER; SIA “GIS 

projekts” 2006, ER; SIA “Reģionālo pētījumu un plānošanas centrs” 2007, ER). 

 

1.3. Derīgie izrakteņi 
 

Lielākie derīgo izrakteľu ieguves apjomi Latvijā ir kūdras, smilts, smilts-grants 

ieguvei. Kūdra gan kā izejmateriāls, gan kā produkts ir kļuvusi par vienu no galvenajām 

Latvijas eksportprecēm (LKRA 2009, ER). 

Kocēnu novada teritorijai nozīmīgākais derīgais izraktenis ir kūdra. Sastopami arī 

tādi derīgie izrakteľi kā smilts – grants, māls, pazemes ūdeľi, sapropelis.  

MK noteikumos Nr.779 „Derīgo izrakteľu ieguves kārtība” norādīts, ka derīgos 

izrakteľus iedala A, N un P kategorijās. A kategorija ir izpētītie krājumi, N kategorija 

nozīmē novērtētie krājumi, bet P kategorija – prognozētie derīgo izrakteľu resursi jeb 

perspektīvie atradľu laukumi. 

Pēc Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras derīgo izrakteľu 

atradľu reģistra pieejamās informācijas, Kocēnu novada teritorijā atrodas 23 

būvmateriālu izejvielu atradnes. Būvmateriālu atradľu uzskaitījumu un izpētīto krājumu 

daudzumu skatīt 1. pielikumā. Derīgo izrakteľu veidi tajās – smilts, smilts – grants, 

kvarca smilts, māls, saldūdens kaļķis. Kocēnu novada atradnēs atbilstoši A kategorijai 

izpētīti 1,2 milj.m
3
 smilts – grants krājumi, 2,6  milj.m

3
 smilts krājumi, 25.34 tūkst.m

3
 

saldūdens kaļķa krājumi un 2,4 milj.m
3
 māla krājumi. Savukārt, atbilstoši N kategorijai 

novērtēti 200.00 tūkst.m
3  

smilts – grants krājumi un 21 milj.m
3
 māla krājumi (atradne 

novada teritorijā ietilpst daļēji).  Krājumu izpēte pārsvarā veikta pagājušā gadsimta 60. un 

80 gados, tādēļ dati par atradnēm ir aptuveni un to precizēšanai būtu nepieciešami 

papildu pētījumi. Galvenokārt, novada teritorijā iegūstamie būvmateriālu izejvielu derīgie 

izrakteľi tiek izmantoti būvniecībā un ceļu būvei. 2010. gadā no būvmateriālu izejvielu 

ieguves atradnēm tikai viena smilts atradne – Vītolēni iekļauta derīgo izrakteľu krājumu 

bilancē, un viena atradne Kocēnu novadā ir izslēgta no derīgo izrakteľu krājumu bilances 

– Skadarkalna (I iecirknis) smilts – grants un smilts atradne (LVĢMC 2011a, ER). 



11 

 

Reljefa un klimata īpatnības novada teritorijā veicinājusi purvu attīstību, līdz ar to 

kūdras ieguvi. Latvijas derīgo izrakteľu atradľu reģistrā uzskaitītas 3 kūdras atradnes, kas 

atrodas Kocēnu novadā: Lielais 2 (Mujānu – Zaţēnu purvs), Rāķu - Dzelves un 

Ozolmuiţas kūdras atradnes (LVĢMC 2011b, ER). Atbilstoši A kategorijai izpētīti 4,8 

milj.t lieli krājumi, bet prognozētie kūdras resursi šajās atradnēs ir 5,6 milj.t. Visas šīs 

atradnes šobrīd tiek izmantotas.  

Kūdras atradľu uzskaitījumu un 

izpētīto krājumu daudzumu 

skatīt 2. pielikumā. Ar kūdras 

ieguvi atradnēs līdz 2011. 

gadam nodarbojās Kocēnu 

novada Zilākalna pagastā 

reģistrēts uzľēmums SIA „Blue 

Mountain Peat”. Taču 2011. 

gada septembrī uzľēmumu 

iegādājās pasaulē vadošais 

augsnes bagātinātāju raţotājs „Klasmann-Deilmann” (Klasmann-Deilmann 2011, ER). 

Pēc Kūdras fonda datiem uz 1980.gada 1.janvāri novada teritorijā atrodas vairāki 

desmiti kūdras atradnes ar platību robeţās no 1 līdz aptuveni 940 ha. Atkarībā no 

sadalīšanās pakāpes un citiem kvalitatīvajiem rādītājiem kūdru var izmantot kā pakaišus, 

kurināmo, mēslojumu, kā arī lietot izolācijas materiālu raţošanā un izmantot ķīmiskajā 

pārstrādē. Mazāko atradľu kūdru to īpašnieki var izmantot savas zemes mēslošanai.  

 

2. tabula. 2010. gadā izmantojamo derīgo izrakteņu  

atradņu saraksts Kocēnu novadā 
Smilts 

 
VĪTOLĒNI –1998.g. (atrodas 

Kocēnu pagastā) 

Kūdra 

 
LIELAIS 2 (Mujānu-Ţaţenu) 

purvs 

(atrodas Bērzaines pagastā, 

Dikļu pagastā, 

Kocēnu pagastā, 

Zilākalna pagastā) 

Kūdra 

 
RĀĶU-DZELVES purvs 

(atrodas Dikļu pagastā) 

Avots: LVĢMC 2011, ER 

 

 Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras derīgo izrakteľu atradľu 

reģistrā uzskaitīta arī viena pazemes ūdens ieguves vieta Kocēnu novada teritorijā, kas 

tiek izmantota kā rūpnieciskas nozīmes derīgais izraktenis. Atradnes vietas nosaukums ir 

„Meţuļi”, atrodas Kocēnu pagastā, un tur iegūstamais pazemes ūdens tiek iegūts SIA 

„Venden” dzeramā ūdens raţošanai. 

1.attēls. Zilākalna kūdras atradne 

Avots: Zilaiskalnslife 2012, ER 

 

 

1.  

2.  
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Kocēnu novada teritorijā atrodas arī sapropeļa krājumi. Derīgo izrakteľu krājumu 

2010. gada bilancē nav reģistrēta neviena atradne, kas atrastos Kocēnu novadā. Latvijā 

atradľu reģistrā reģistrētas tikai divas šādas ieguves vietas Ludzas un Rēzeknes novadā. 

Sapropeļa ieguvei un izmantošanai ir perspektīvas uzľēmējdarbības attīstībā, taču šajā 

nozarē būtu nepieciešams veidot kooperatīvu uzľēmumu attīstību. Sapropeli iespējams 

izmantot augsnes mēslošanai, lopbarības piedevām, kā arī dziedniecībā. Sapropeļa 

ieguves rezultātā tiktu iegūta ne tikai vērtīga izejviela, bet arī uzlabotu ūdenskrātuvju 

bioloģisko stāvokli, pārtraucot to aizaugšanu, kā rezultātā ezeri būtu labāk piemēroti 

rekreācijai. Tāpēc nepieciešams piesaistīt investīcijas sapropeļa ieguves rūpniecībai. 

Būvmateriālu izejvielu atradnes, kas atrodas Gaujas nacionālā parka dabas 

lieguma zonā, atbilstoši pagastu teritorijas plānojumiem nav izmantojamas un tās 

paredzēts rekultivēt. Izmantojot pārējās derīgo izrakteľu atradnes, nepieciešams 

savlaicīgi prognozēt krājumu izsmelšanu un paredzēt rekultivācijas pasākumus. 

Rekultivācijai ir jāpakļauj tikai neperspektīvās atradnes. Perspektīvo atradľu izmantošana 

var būt iespējama saskaľā ar normatīvo aktu un teritorijas plānojuma prasībām. 

 

1.4. Virszemes ūdeņi 
 

 Latvijas teritorijā izdalīti pavisam četri upju baseinu apgabali. Vienā no tiem – 

Gaujas upes baseina apgabalā atrodas Kocēnu novads. Gaujas upes baseina apgabalā 

ietilpst Salacas upes baseins, kas ietver Kocēnu novada Ziemeļu daļu, un Gaujas upes 

baseins, ietverot Kocēnu novada Dienvidu daļu.  

Publiskais lietojuma statuss atbilstoši LR Civillikuma 1102. pantam noteikts trīs 

ezeriem: Dauguļu Mazezeram un Rāķa ezeram Dikļu pagastā, Vaidavas ezeram Vaidavas 

pagastā  un vienai upei - Gaujai. Gauja ir garākā upe Latvijas teritorijā un no DA 

norobeţo Kocēnu novadu ar Beverīnas un Priekuļu novadu. Pārējie virszemes ūdens 

objekti atrodas privātīpašumā. Otra lielākā upe, kas šķērso Kocēnu novada teritoriju ir 

Briede. 

Novada teritorijā ir daudzas mazākas upītes un lielāko upju pietekas – Mazbriede, 

Paktene, Eţupīte, Mančupīte, Iesalas upe, Jumāra, Ziede, Strīķupe, Danka, Ziedene u.c. 

Novadā atrodas šādas ūdenstilpes – Zilūţu ezers (14,6 ha), Rāķa ezers (67ha), 

Brandeļu dzirnavezers (19,9 ha), Vīķvēnu ezers (9,3 ha), Lielais Ansis (39,3 ha), 

Vaidavas ezers (87,2 ha), Lielais Bauzis (57,6 ha), Rābuta ezers (9,43 ha) u.c. (SIA 

“Grupa 93” 2004, ER; SIA “Reģionālie projekti” 2004, 2007, ER; SIA “GIS projekts” 

2006, ER; SIA “Reģionālo pētījumu un plānošanas centrs” 2007, ER). 

 Sīkāks virszemes ūdensobjektu uzskaitījums un raksturojums redzams novadu 

veidojošo pagastu teritorijas plānojumos. 

 Negatīvu ietekmi uz ūdenskrātuvju un ūdensteču ekosistēmām ūdens līmeľa 

svārstību dēļ var atstāt mazo HES būvniecība. Tāpēc, lai saglabātu bioloģisko resursu 

daudzveidību virszemes ūdens objektos, saskaľā ar MK noteikumiem Nr. 27 „Noteikumi 
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par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un 

atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” Kocēnu 

novada teritorijā HES būvniecība nav atļauta šādās upēs – Gauja, Iesala, Jumara, 

Strīķupe. HES būvniecībai ir arī pozitīva ietekme, tā veicina apkārtējās vides sakārtošanu 

un ekonomisko attīstību. 

 Virszemes un pazemes ūdens kvalitātei un pieejamībai ir svarīga nozīme tūrisma 

un rekreācijas attīstībā novadā. Ūdens kvalitāti var ietekmēt lauksaimniecība, 

meţsaimniecība, produktu raţošana, nepietiekama notekūdeľu attīrīšana un HES 

būvniecība. Ūdens kvalitātes samazināšanās var novest pie tūrisma nozares norieta 

(Kommunale Umwelt-AktioN U.A.N. 2007).  

 

1.5. Dabas vērtības un aizsargājamās dabas teritorijas 

 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kuras 

bagātas ar bioloģiskajām un dabas vērtībām. Latvijā tās tiek izveidotas, aizsargātas un 

apsaimniekotas saskaľā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un MK 

noteikumiem Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi”. Aizsargājamo teritoriju noteikšanas mērķis ir nodrošināt dabas 

daudzveidības saglabāšanu un veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību. 

Atbilstoši likumam, Latvijā noteiktas šādas aizsargājamo teritoriju kategorijas: 

dabas rezervāti, nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas 

liegumi, aizsargājamo ainavu apvidi (VSIA Latvijas Vēstnesis 2011).  

Kocēnu novada teritorijas Z daļā, 26400 ha platībā, ietilpst Ziemeļvidzemes 

biosfēras rezervāts jeb 53% no kopējās novada teritorijas. Savukārt 9308 ha jeb 19% no 

kopējās novada teritorijas DA daļā ietilpst Gaujas Nacionālajā parkā. Latvijā daudzas 

teritorijas ietilpst arī Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā NATURA – 

2000. Kocēnu novadā tādas teritorijas ir Gaujas Nacionālais parks, Ziemeļvidzemes 

biosfēras rezervāta dabas liegums „Augstroze”, dabas liegums „Vīķvēnu purvs” un 

„Zilaiskalns” (VARAM 2011, ER). 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta darbību regulē likums „Par Ziemeļvidzemes 

biosfēras rezervātu”. Biosfēras rezervāta uzdevumi ir aizsargāt un nodrošināt ainavu un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, veicināt teritorijas ilgtspējīgu sociālo un 

ekonomisko attīstību un sabiedrības izpratni vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības 

jautājumos (VSIA Latvijas Vēstnesis 2011, ER). ZBR teritorijā noteiktas dabas lieguma, 

ainavu aizsardzības un neitrālās zonas (VSIA Latvijas Vēstnesis 2011, ER). Kocēnu 

novada teritorijā ietilpst ainavu aizsardzības zona „Limbaţi – Augstroze”, ainavu 

aizsardzības zona „Briede”, dabas liegums „Augstroze”, un liela daļa teritorijas atrodas 

neitrālajā zonā. 
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Gaujas Nacionālā parka darbību nosaka likums „Gaujas nacionālā parka likums”, 

kura mērķis ir aizsargāt un saglabāt bioloģisko un dabas vērtību daudzveidību, kā arī 

dabas un kultūras pieminekļus Gaujas senlejā un tās apkārtnē, veicināt dabas tūrismu un 

teritorijas ilgtspējīgu attīstību (VSIA Latvijas Vēstnesis 2011, ER). GNP teritorijā 

izveidotas piecas funkcionālās zonas, no kurām četras atrodas Kocēnu novada teritorijā: 

dabas lieguma zona, ainavu aizsardzības zona, kultūrvēsturiskā zona un neitrālā zona.  

Kocēnu novadā ir vairāki dabas pieminekļi, liela daļa no tiem ir diţkoki. Novada 

teritorijā ir 26 diţkoki un potenciālie diţkoki. Lielākā daļa jeb 20 no tiem atrodas Dikļu 

pagastā. Pēc LVĢMC īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kadastrā pieejamās informācijas 

Kocēnu novadā bez diţkokiem ir vēl 7 dabas pieminekļi. 

3. tabula. Dabas pieminekļi un to platības Kocēnu novadā 

Pagasts Nosaukums Platība 

(ha) 

Aizsardzībā 

kopš 

Dikļu pagasts Dikļu muiţas aleja 2.5 2006 

Kocēnu pagasts Dukuļu avoti 11.3 2001 

Vaidavas pagasts Antonu akmens - 2001 

Sietiľiezis 36.9 1974 

Stoķu klintis un Patkula ala 5.0 1974 

Brieţmuiţas lapegļu stādījumi 3.7 2001 

Podzēnu aleja 1.2 2005 

Avots: LVĢMC 2011, ER 

Pēc Latvijas vides aģentūras datiem 2011. gada vidū Kocēnu novadā ir izdalīti 8 

mikroliegumi, 3 mikroliegumi atrodas Kocēnu pagastā un 5 atrodas Dikļu pagastā. 

Mikroliegumi ir teritorijas, kas izveidotas, lai aizsargātu īpaši retās sugas un to dzīves 

vietas jeb biotopus. Mikroliegumos tāpat kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir 

aizliegtas vai ierobeţotas noteiktas darbības, kas apdraud šo sugu esamību. Atšķirība ir 

tikai tāda, ka tās ir mazākas teritorijas (0,1 – 20 ha, putniem līdz 200 ha), un to 

izveidošanas procedūra ir ātrāka un vienkāršāka nekā īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām, līdz ar to nodrošinot operatīvu reto un apdraudēto sugu aizsardzību (Dabas 

aizsardzības pārvalde 2011, ER). Pieteikumus mikrolieguma izveidošanai var iesniegt 

jebkura fiziska vai juridiska persona (Dabas aizsardzības pārvalde 2011, ER). 

Nosakot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumus, biotopus, bioloģiski 

vērtīgās pļavas un citas dabas aizsargājamās vērtības, tiek veicināta ainavas un vides 

kvalitātes saglabāšana, kas ļoti svarīgi novada tēla veidošanā, tautsaimniecības attīstībā 

un cilvēka dzīves vides uzlabošanā. 

Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par aizsargājamiem objektiem un 

veicinātu vērtīgo un aizsargājamo dabas objektu saglabāšanu un aizsardzības pasākumu 
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realizēšanu, nepieciešams nodrošināt informācijas zīmju izvietošanu pie īpaši 

aizsargājamiem objektiem. Tāpat arī nepieciešams veikt teritorijas apsekošanu, lai 

aktualizētu informāciju par diţkoku skaitu un atrašanās vietām Kocēnu novadā, kā 

rezultātā tiktu saglabātas un aizsargātas ievērojamas dabas bagātības. 

 

1.6. Klimats 
 

Klimatisko apstākļu atšķirību ietekmē reljefa daţādība, attālums līdz jūrai, 

kontinentalitāte un lielo meţaudţu izvietojums (Vidzemes plānošanas reģions 2006). 

Klimats Kocēnu novada teritorijā ir tāds pats kā visā Ziemeļvidzemē. Ilggadējie 

novērojumi liecina, ka pastāvīga sniega sega Vidzemē izveidojas laikā no 10. - 25. 

decembrim un saglabājas līdz 15. - 30. Martam (Vidzemes plānošanas reģions 2006). 

Ziemās Vidzemē atkušľu mazāk, kā citur Latvijā (Vidzemes plānošanas reģions 2006).  

Tātad novada atrašanās Latvijas Z daļā nosaka agru sala iestāšanos rudeľos, 

salīdzinoši garām ziemām un lielu nokrišľu daudzumu (Vidzemes plānošanas reģions 

2006).  

 

2. Apdzīvojums,  iedzīvotāji un nodarbinātība 

 
2.1. Apdzīvojuma struktūra 

 

Kocēnu novada teritorija izveidojusies 2009. gadā novadu reformas rezultātā, 

apvienojot 5 pagastus: Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas un Zilākalna pagastus. Pēc 

Centrālās statistikas pārvaldes datiem iedzīvotāju blīvums 2010. gadā novadā bija 14 

cilv./km
2
. Kopumā visā Latvijā iedzīvotāju blīvums bija 34.8 cilv./km

2
, bet Vidzemes 

plānošanas reģionā 15.3 cilv./km
2
.(LR CSP 2011, ER)  

Vēsturiski katrā novada pagastā apdzīvojuma struktūra veidojusies atšķirīgu 

iemeslu dēļ, veidojot vienu vai vairākus ciemus, kuros vērojams lielāks iedzīvotāju 

blīvums nekā apkārtējās novada lauku teritorijās. 

Bērzaines pagastā var izdalīt vienu ciemu – Bērzaine. Esošais pagasta centrs 

Bērzaines ciems ir veidojies ap Burtnieku jauno muiţu, kas dibināta ap 1639. gadu (SIA 

Reģionālie projekti 2007, ER). Bērzaines ciemā šobrīd dzīvo 272 iedzīvotāji jeb 43% no 

visiem Bērzaines pagasta iedzīvotājiem. 

Dikļu pagasts vēsturiski veidojies uz Dikļu muiţas zemēm un vēstures avotos 

kopā ar Dikļu muiţas vārdu pirmoreiz minēti 1436. gadā. (Dikļu pagasta padome 2009) 
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Šobrīd pagastā ir raksturīga bicentriska apdzīvojuma struktūra, kas izveidojusies divu 

kopsaimniecību un divu pagastu apvienošanas rezultātā. Blīvāks apdzīvojums 

novērojams pagasta divos ciemos – Dikļu ciemā un Dauguļu ciemā, kuri agrāk bijuši divu 

atsevišķu pagastu centri (SIA Grupa 93 2004, ER). Dikļu ciemā šobrīd dzīvo 437 

iedzīvotāji, bet Dauguļu ciemā 151 iedzīvotājs. Pagasta ciemos kopumā dzīvo 48% no 

visiem pagasta iedzīvotājiem. 

Kocēnu pagastā apdzīvojuma struktūra telpiski veidojusies pēc 5 galvenajiem 

nosacījumiem: dabas veidojumi, vēsturiski apdzīvoto vietu teritorijas (muiţas), Gaujas 

Nacionālā parka teritorija ar izmantošanas ierobeţojumiem, ceļu struktūra, Valmieras 

pilsētas tuvums (SIA Reģionālo pētījumu un plānošanas centrs 2007, ER). Blīvāks 

apdzīvojums novērojams pagasta trijos ciemos – Kocēnu ciemā, kurā dzīvo 955 

iedzīvotāji, Brandeļu ciemā – 192 iedzīvotāji un Rubenes ciemā – 461 iedzīvotāji. 

Pagasta ciemos kopumā dzīvo 50.4% no visiem pagasta iedzīvotājiem. 

Vaidavas pagasta apdzīvojuma struktūra ir monocentriska, jo gandrīz puse no 

visiem Vaidavas pagasta iedzīvotājiem jeb 505 iedzīvotāji dzīvo vienīgajā lielajā 

apdzīvotajā vietā – Vaidavas ciemā. Vaidava par lielu apdzīvoto vietu izveidojās 20. gs. 

60. gados bijušās Veļķu muiţas tuvumā, kā kolhoza centrs „1 Maijs” (SIA Reģionālie 

projekti 2004, ER).  

Zilākalna pagastam ir raksturīga centralizēta apbūve, jo tajā ir tikai viena 

apdzīvota vieta – Zilaiskalns, kurā dzīvo gandrīz visi 844 pagasta iedzīvotāji jeb 99.6% 

no visiem pagasta iedzīvotājiem. Ārpus ciema teritorijas ir tikai divas apdzīvotas 

viensētas. Zilākalna ciems sāka veidoties 50. gadu beigās, kad sāka izmeklēt kūdras 

krājumus purvā un celt pirmās barakas kūdras fabrikas “Zilaiskalns” strādniekiem (SIA 

GIS projekts 2006, ER). Tas tika veidots pēc konkrēta projekta un bija labi izplānots 

ciems, kurā iedzīvotāji tika nodrošināti ar nepieciešamo infrastruktūru (SIA GIS projekts 

2006, ER). 

4.tabula. Iedzīvotāju skaits pagastu ciemos 

Pagasts Ciems Iedzīvotāju 

skaits 

Procenti no kopējā 

pagasta iedzīvotāju skaita 

Bērzaines pagasts Bērzaines ciems 272 43% 

Dikļu pagasts Dauguļu ciems 151 48% 

Dikļu ciems 437 

Kocēnu pagasts Brandeļu ciems 192  

50.4% Kocēnu ciems 955 

Rubenes ciems 461 

Vaidavas pagasts Vaidavas ciems 505 45% 

Zilākalna pagasts Zilākalna ciems 844 99.6% 
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Kopš novada izveides, kad tika apvienoti visi pieci pagasti, tika izveidots novada 

administratīvais centrs Kocēnu ciems. Kocēnu ciems atrodas Kocēnu pagastā un ir 

apdzīvotākā vieta novadā, tādēļ arī šeit vērojama lielāka aktivitāšu koncentrēšanās.  

 

2.2. Iedzīvotāji 
 

Kocēnu novadā uz 2011. gada sākumu savu dzīvesvietu ir deklarējuši 7017 

iedzīvotāji (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2011, ER). Tie ir aptuveni 3% no 

visiem Vidzemes plānošanas reģiona iedzīvotājiem. Pēc LR CSP datiem 2010. gadā 

Vidzemes reģionā deklarēti 233570 iedzīvotāji. Vidzemes reģions sastāv no 25 novadiem 

un Valmieras pilsētas (VSIA Latvijas Vēstnesis 2011, ER).  
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2.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Kocēnu novadā no 2006. – 2010. gadam 

Avots: LR CSP 2011a, ER 

 

Laika periodā no 2006. gada sākuma līdz 2011. gada sākumam iedzīvotāju skaits 

saruka visos plānošanas reģionos (VRAA 2011). Vidzemes reģionā tas saruka par 12,0 

tūkst. (VRAA 2011), bet Kocēnu novadā par 74 iedzīvotājiem.  

Pēdējo piecu gadu laikā Kocēnu novadā, tāpat kā valstī kopumā, vērojama 

tendence patstāvīgo iedzīvotāju skaitam samazināties, izľemot 2008. gadu, kad 

iedzīvotāju skaits novadā pieauga par 11 cilvēkiem salīdzinājumā ar iepriekšējo 2007. 

gadu. Straujākais iedzīvotāju skaita kritums pēdējo piecu gadu laikā vērojams 2009. gadā, 

kad tas samazinājās par 59 iedzīvotājiem salīdzinājumā ar iepriekšējo 2008. gadu.  

Lai gan kopumā iedzīvotāju skaits Kocēnu novadā pēdējo piecu gadu laikā ir 

samazinājies, vienā no novada pagastiem, kurš ir lielākais pēc iedzīvotāju skaita un ir 

novada administratīvais centrs, tomēr vērojama iedzīvotāju skaita palielināšanās. No 

2007. gada sākuma līdz 2011. gada sākumam iedzīvotāju skaits Kocēnu pagastā katru 

gadu vidēji pieaudzis par aptuveni 30 iedzīvotājiem. Uz 2007. gada sākumu Kocēnu 

pagastā bija reģistrējušies 3074 iedzīvotāji, bet uz 2011. gada sākumu jau 3190 
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iedzīvotāji. Pārējos četros novada pagastos vērojama iedzīvotāju skaita vienmērīga 

samazināšanās.   
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3.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas uz gada sākumu Kocēnu novada pagastos 

no 2007. - 2011. gadam 

Avots: PMLP 2011, ER 

 

Iedzīvotāju skaita dinamiku ietekmē dabiskais pieaugums un migrācija. Izpētot 

demogrāfiskos rādītājus, redzams, ka dzimstība Kocēnu novadā ir zemāka kā mirstība, 

tāpat kā visā Latvijā.  

Latvijā apskatāmo piecu gadu perioda vidū iedzīvotāju dabiskais pieaugums jeb 

mirušo pārsvars pār dzimušajiem jūtami samazinājās, bet 2010. gadā atgriezās perioda 

sākuma līmenī (VRAA 2011). Savukārt Kocēnu novadā negatīvais iedzīvotāju dabiskais 

pieaugums samazinās sākot ar 2008. gadu, 2010. gadu ieskaitot. 
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4.attēls. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Kocēnu novadā 

Avots: Kocēnu novada dzimtsarakstu nodaļa 2011 

 

Joprojām aktuāla problēma visā valstī ir iedzīvotāju ilgtermiľa migrācija uz citām 

valstīm. Latvijā 2010. gadā ir augstākais negatīvais migrācijas saldo pēdējo desmit gadu 



19 

 

laikā (VRAA 2011). Pēdējo piecu gadu laikā valstī migrācijas saldo ir bijis negatīvs. 

Valstis, uz kurām visvairāk 2010. gadā emigrēja Latvijas iedzīvotāji, bija Lielbritānija 

(2,9 tūkst.), Krievija (1,6 tūkst.) un Īrija (1,1 tūkst.) (VRAA 2011). 

Ilgtermiľa migrācijas saldo Kocēnu novadā pēdējo piecu gadu laikā kopumā bijis 

pozitīvs, izľemot 2008. gadu, kad izbraukušo skaits bija par 32 iedzīvotājiem vairāk nekā 

iebraukušo skaits. Līdz 2010. gadam migrācijas saldo Kocēnu novadā atkal ir pozitīvs.   

 No 2006. gada līdz 2008. gadam visvairāk izbraukušo ir no Zilākalna, Bērzaines 

un Vaidavas pagastiem. 

5.tabula. Migrācijas saldo Kocēnu novada pagastos
*
 

Pagasts 2006 2007 2008 2009 2010 

Bērzaines 3 -7 -10 - - 

Dikļu -1 5 -6 - - 

Kocēnu 31 61 1 - - 

Vaidavas -7 -5 -4 - - 

Zilākalna 3 -9 -13 - - 

Kocēnu novadā 29 45 -32 1 12 

Latvijā -2451 -642 -2542 -4700 -7912 

Avots: LR CSP Sociālās statistikas departamenta iedzīvotāju statistikas daļa 2011c, ER 
 

Diemţēl šie dati neparāda reālo situāciju par to, cik daudz šobrīd ir aizbraukuši 

dzīvot un strādāt ārpus Kocēnu novada un ārpus Latvijas. Bieţi vien iedzīvotāji, uzsākot 

dzīvot un strādāt citur, nemaina deklarēto adresi, kaut arī tas ir administratīvi sodāms 

pārkāpums. Viens no iemesliem, kādēļ aizbraukušie iedzīvotāji nedeklarējas ārzemēs, ir 

tas, ka viľiem nav skaidrs, cik ilgi tur paliks (Rjabcevs 2009, ER).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Dati par migrāciju pagastos netika izstrādāti. Tie ir aprēķināti no iedzīvotāju skaita izmaiľām un dabiskās 

kustības rādītājiem. Migrācijas saldo ietver gan iekšējo, gan starpvalstu migrāciju. 
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6.tabula. Iedzīvotāju skaits un īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs 

darbspējas vecuma grupās 2010. gadā. 

 Iedzīvotāji līdz 

darbspējas vecumam 

Iedzīvotāji darbspējas 

vecumā 

Iedzīvotāji virs 

darbspējas vecuma 

 Skaits Īpatsvars, % Skaits Īpatsvars, % Skaits Īpatsvars, % 

Kocēnu 

novadā 

948 13.5 4686 67.0 1365 19.5 

Vidzemes 

reģionā 

31958 13.7 153533 65.7 48079 20.6 

Latvijā 309154 13.8 1484581 66.0 454639 20.2 

Avots: LR CSP 2011a, ER 
 

Kocēnu novadā, tāpat kā Vidzemes reģionā un valstī kopumā vērojama 

sabiedrības novecošanās. Gados veco cilvēku skaits pārsniedz bērnu un jauniešu skaitu. 

Kocēnu novadā iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam ir tikai 13.5%, kas 

procentuāli ir nedaudz mazāks kā Vidzemes reģionā un visā valstī kopumā. Savukārt 

iedzīvotāju īpatsvars darbspējas vecumā Kocēnu novadā ir lielāks kā Vidzemes reģionā - 

par 1.3% un visā valstī kopumā - par 1%. Iedzīvotāju īpatsvars virs darbspējas vecuma 

Kocēnu novadā ir 19.5%, kas ir zemāks salīdzinājumā ar reģionu un valsti kopumā.   

Sabiedrības novecošanās ir vēl viena būtiska problēma un drauds, kā valsts tā arī 

novada ilgtspējīgai attīstībai, jo tā ietekmē iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, prasa 

lielāku uzmanību veselības un sociālajai aprūpei. Bērnu un jauniešu skaita samazināšanās 

ietekmē izglītības pieejamību un kvalitāti. Kocēnu novadā spilgts piemērs ir Vaidavas 

pamatskolas slēgšana. Daudzi skolnieki braukā uz Rubenes pamatskolu, bet daudzi 

apmeklē pamatskolu Valmierā. Arī tas var būt viens no iemesliem iedzīvotāju aizplūšanai 

no Kocēnu novada. Izglītības nepieejamība nerada motivāciju atgriezties pagastā 

ģimenēm ar bērniem. Tas pats attiecas arī uz pirmsskolas izglītības iestādēm, kad bērnu 

skaita samazināšanās var būt drauds iestādes slēgšanai. Lai nepieļautu šādas situācijas 

nākotnē, ir jārada apstākļi izglītības iestādēs, kas rosinātu bērnu un jauniešu vecākus no 

tuvākās apkārtnes, ārpus Kocēnu novada teritorijas, savas atvases sūtīt Kocēnu novada 

bērnudārzos un skolās.  
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5.attēls. Patstāvīgo iedzīvotāju vecumstruktūras dinamika Kocēnu novadā 

Avots: PMLP 2011, ER 
 

Pēdējo 2 gadu laikā Kocēnu novadā vērojama neliela, bet pozitīva tendence - līdz 

darbaspējas vecumam iedzīvotāju skaita palielināšanās. Savukārt, 2011. gada sākumā 

salīdzinājumā ar 2010. gada sākumu, ir samazinājies iedzīvotāju skaits vecuma grupā pēc 

darbaspējas vecuma par 10 iedzīvotājiem. Gan visā Latvijā, gan Kocēnu novadā piecu 

gadu perioda sākumā palielinājās darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars kopējā 

iedzīvotāju skaitā attiecīgajā teritorijā, bet pēdējo divu gadu laikā nedaudz samazinājās 

(VRAA 2011). 

Latvijā valsts iedzīvotāju kopskaitā sieviešu skaits ievērojami pārsniedz vīriešu 

skaitu (VRAA 2011). Arī Kocēnu novadā 2011. gadā sieviešu skaits pārsniedz vīriešu 

skaitu - 3630 ir sievietes jeb 52 % no visiem novada iedzīvotājiem un 3360 ir vīrieši jeb 

48 % no visiem novada iedzīvotājiem (LR CSP 2011a, ER). 

 Lai uzlabotu demogrāfisko situāciju un mazinātu iedzīvotāju aizplūšanu 

nepieciešams radīt cilvēkam labvēlīgu vidi, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu 

pieejamību, veicinot bērnu un jauniešu vides attīstību, uzlabojot sociāli ekonomisko 

izaugsmi un sabiedrības integrāciju sociālajos procesos.  

 

2.3. Nodarbinātība un bezdarbs 

 
Būtisks teritorijas attīstības un ekonomiskās situācijas rādītājs ir iedzīvotāju 

nodarbinātība un bezdarba līmenis.  

Nodarbinātība netieši raksturo plānošanas reģionu ekonomiskās attīstības un 

iedzīvotāju aktivitātes līmeni (VRAA 2011). No 2006. līdz 2008. gadam Latvijā kopumā 
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nodarbinātības līmenis
*
 palielinājās, bet pēdējo divu apskatāmo gadu laikā nodarbināto 

skaits samazinājās visos plānošanas reģionos, izľemot Vidzemi, kur 2010. gadā bija 

vērojams neliels nodarbināto cilvēku skaita pieaugums par 1,6% (VRAA 2011). 

Savukārt bezdarbs  ir viena no sociāli ekonomiski smagākajām problēmām valstī, 

un tas vērtējams kopsakarībā ar ekonomiski aktīvo uzľēmumu skaitu, iedzīvotāju skaita 

izmaiľām un sociālo infrastruktūru reģionos. Bezdarba līmenis parāda, cik liels 

iedzīvotāju īpatsvars procentos darbspējas vecumā ir bez darba, kas reģistrējušies 

Nodarbinātības valsts aģentūrā. Ne vienmēr šie rādītāji attēlo reālo situāciju, jo pastāv 

iespēja, ka iedzīvotāji nav reģistrējušies kā darba meklētāji. Arī nodarbinātības rādītāji 

var atšķirties no reālās situācijas, jo bieţi vien iedzīvotāji veic pagaidu vai papildu 

darbus, kā arī ilgstošas darba attiecības, kuras netiek oficiāli noformētas.   

Kocēnu novada bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrāciju, kā arī atbalsta 

pasākumus nodarbinātības veicināšanā sadarbībā ar pašvaldību īsteno Nodarbinātības 

valsts aģentūras Valmieras filiāle.   

Latvijā līdz 2007. gada beigām reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājās, bet 

kopš 2008. gada sāka pieaugt (VRAA 2011). Visstraujākais bezdarba pieaugums Latvijā 

notika 2009. gada laikā, savukārt 2010. gada nogalē bezdarba līmenis sāka samazināties 

(VRAA 2011).  

Pēdējo piecu gadu periodā bezdarba līmenis Kocēnu novadā ir zemāks kā 

Vidzemes reģionā un valstī kopumā. 2011. gada sākumā bezdarba līmenis novadā bija 

11.2%, kas ir zemāks par 3.1 procentpunktu kā visā valstī kopumā (14.3%) un par 5 

procentpunktiem zemāks kā Vidzemes reģionā (16.2%). Pozitīvs rādītājs ir arī tas, ka 

bezdarba līmenis 2011. gadā samazinās – uz 2010. gada 1. jūniju novadā tas bija 13.2%, 

bet nākamā 2011. gada 1. jūnijā 10.1%, savukārt 2010. gada 1.septembrī bezdarba 

līmenis bija 11.5 %, taču 2011. gada 1. septembrī jau samazinājies līdz pat 9.0%. 

Straujš bezdarba pieaugums novadā, tāpat kā valstī un reģionā kopumā, bija 

vērojams 2009. gadā, kas saistīts ar vispārējo ekonomisko krīzi valstī. Darba vietu 

samazināšana privātajos un valsts sektora uzľēmumos vai pat uzľēmumu pilnīga slēgšana 

bija neizbēgama daudziem uzľēmumiem. Tas radīja bezdarba līmeľa palielināšanos jau 

sākot ar 2008. gadu.  

                                                           
*
 Nodarbinātības līmeni Latvijā aprēķina pēc nodarbināto iedzīvotāju skaita procentos no iedzīvotāju 

(vecumā no 15 līdz 74 gadiem) kopskaita, un nodarbinātības līmenis parāda, kāda daļa no darbspējīgiem 

iedzīvotājiem attiecīgajā laika periodā ir reāli nodarbināta tautsaimniecībā. 
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6.attēls. Bezdarba līmeņa izmaiņas Kocēnu novadā** 
 Avots: NVA Valmieras filiāle 2011, ER 

 

Kocēnu pagastā ir lielākais deklarējušos iedzīvotāju skaits, un proporcionāli šeit 

vērojams augstākais bezdarbnieku skaits salīdzinājumā ar pārējiem četriem pagastiem.  
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7.attēls. Bezdarbnieku skaita izmaiņas Kocēnu novada pagastos 

Avots: NVA Valmieras filiāle 2011, ER 
 

2011. gada janvārī salīdzinājumā ar 2010. gada janvāri straujākais bezdarbnieku 

skaita samazinājums vērojams Kocēnu pagastā par 63 cilvēkiem un Bērzaines pagastā par 

34 cilvēkiem. 2011. gada sākumā augstākais bezdarba līmenis bija Zilākalna un Dikļu 

pagastos. Dikļu pagastā arī lēnākais bezdarba līmeľa samazinājums – 2011. gadā 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tas samazinājies tikai par 1 procentpunktu jeb 2 

bezdarbniekiem.  

*Administratīvās teritorijas vienība Latvijas Republikā līdz 2009. gada 1. jūlijam, kurā ietilpa 19 pagasti, 

tajā skaitā 5 Kocēnu novada pagasti. 

**Dati par Kocēnu novadu līdz 2009. gadam aprēķināti ľemot vērā novada teritorijā ietilpstošo pagastu 

statistikas datus. 
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8.attēls. Bezdarba līmeņa izmaiņas Kocēnu novada pagastos no 2009. līdz 2011. gadam

*
 

 Avots: NVA Valmieras filiāle 2011; PMLP 2011, ER 
 

Jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem un ilgstošie bezdarbnieki novadā ir izteikta 

riska grupa nodarbinātības jomā. Reģistrēto bezdarbnieku jauniešu īpatsvars uz 2011. 

gada sākumu bija 20% no visiem reģistrētiem bezdarbniekiem Kocēnu novadā, bet 

ilgstošie bezdarbnieki – 33.5%. 

 

7.tabula. Bezdarbnieku sadalījums pa problēmgrupām uz 2011. gada sākumu 

Kocēnu novadā 
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526 277 49 105 176 2 17 21 26 

Avots: NVA Valmieras filiāle 2011, ER 

 Jauniešu iekļaušanās darba tirgū ir apgrūtināta dēļ zemās darba pieredzes vai 

pilnīgas darba pieredzes trūkuma, kā arī vispārējo prasmju nepietiekamības dēļ. Lai 

uzlabotu situāciju, ir nepieciešams atbalsts šīs mērķgrupas konkurētspējas stiprināšanai. 

Prakses iespēju nodrošināšana pašvaldības iestādēs un uzľēmumos, privātajos 

uzľēmumos, tajā skaitā vasaras darbu un sezonas darbu prakses iespēju nodrošināšana 

                                                           
*
 Bezdarba līmenis 2010. un 2011. gadam aprēķināts ľemot vērā PMLP datus par iedzīvotāju skaitu 

darbspējas vecumā katrā   Kocēnu novada pagastā. 
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skolēniem, apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Kocēnu novadā un 

transporta pieejamības nodrošināšana jauniešiem attālākās novada lauku teritorijās ir 

galvenie pasākumi, kam būtu jāpievērš liela uzmanība jauniešu nodarbinātības 

veicināšanai. Viens no efektīvākajiem nepieredzējušu jauniešu konkurētspēju 

stiprināšanas pasākumiem ir brīvprātīgā darba iespējas. Tāpēc nepieciešams veicināt tā 

attīstību un popularizāciju novada jauniešu vidū. 

 Vēl viena izteikta riska grupa Kocēnu novadā ir ilgstošie bezdarbnieki, kuri 

Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē atrodas ilgāk par gadu. Iespējams, šīs 

problēmgrupas bezdarbnieku skaits ir daudz lielāks, jo iedzīvotāji, kas zaudējuši darbu un 

nav spējuši iekļauties darba tirgū ļoti ilgu laiku, ir zaudējuši cerības darba atrašanā pēc 

sludinājumiem, tādēļ neuzskata par vajadzīgu reģistrēties NVA. Arī apgūto prasmju un 

izglītības kvalifikācijas neatbilstība mūsdienu prasībām traucē šiem bezdarbniekiem 

konkurēt darba tirgū, kur prasības pret darba meklētājiem, palielināta bezdarba līmeľa 

laikā, ir diezgan augstas. Šādai mērķgrupai īpaši nepieciešami motivējoši un izglītojoši 

atbalsta pasākumi konkurētspējas paaugstināšanā – īslaicīgas nodarbinātības iespējas, 

darba praktizēšanas pasākumi, subsidētā nodarbinātība, profesionālās apmācības, 

pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, neformālās izglītības un 

mūţizglītības iespējas.  
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8.tabula. Pārskats par Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiāles 

2010. gada īstenotajiem un 2011. gadā plānotajiem nodarbinātības veicināšanas 

pasākumiem. 

Nr. Pasākums Iesaistīto skaits 

2010. gadā 

Plānotais 

iesaistīto skaits 

2011. gadā 

1. Pasākums noteiktām personu grupām 28 8 

2. Kompleksi atbalsta pasākumi, t.sk.: 535 235 

 Individuālās konsultācijas 243  

 Grupu konsultācijas 226  

 Darba izmēģinājumi 4  

 Jauniešu darba prakse 62  

3. Bezdarbnieku profesionālā apmācība 123  

4. Profesionālās augstākās izglītības ieguve 

bezdarbniekiem ar kuponu sistēmu 

14  

5. Apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā 

speciālista sagatavošanai 

13 5 

6. Neformālā izglītība 904 442 

7. Neformālā izglītība „Valsts valoda” 48 40 

8. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi 1018 1320 

9. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākums „INFO 

diena” 

2146  

10. Karjeras konsultācijas:  Visu personu 

iesaistāmo 

skaits 

 Bezdarbniekiem 1880  

 Citām personām 580  

11. Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības 

uzsākšanai 

 9 

12. Apmācība darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai, 

ja darba devējs ir pašvaldība 

 291 

13. NVA inspektoru asistentu apmācība un prakse  2 

14. Mūţizglītības pasākumi nodarbinātām personām  90 

Avots: NVA Valmieras filiāle 2011, ER 

Eiropas sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībās darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros 2010. gadā vidēji mēnesī 

Kocēnu novadā tika iesaistīti no 60 – 70 bezdarbnieki. Uzklausot programmā iesaistīto 

cilvēku viedokli tika noskaidrots, ka šī darba praktizēšana tiek pozitīvi vērtēta. Vismaz 5 

cilvēki šādā veidā raduši iespēju atrast darbu pašvaldību iestādēs. 

Programmā „Pasākumi noteiktām personu grupām” 2010. gadā Kocēnu novadā  

tika iesaistīti 2 cilvēki. 
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9.tabula. Pašvaldības plānotie nodarbinātības veicināšanas pasākumi 2011. gadā 

Nr. Aktivitāte Plānotais rezultāts Plānotais iesaistāmo 

cilvēku skaits 

1. ESF projekta „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” – sociālās 

iekļaušanas veicināšana Kocēnu 

novadā. 

Sava iekšējā potenciāla 

apzināšanās, motivācijas 

paaugstināšana ar mērķi 

iesaistīties darba tirgū. 

190 maznodrošinātas 

personas, t.sk. –  

120 ilgstošie 

bezdarbnieki; 

4 personas ar 

funkcionāliem; 

traucējumiem;  

7 personas pēc 

ieslodzījuma 
2. Kopā ar NVA ieviests ESF 

projekts „Darba praktizēšanas 

pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībās darba iemaľu 

iegūšanai un uzturēšanai”. 

Darba iemaľu apgūšana, 

uzturēšana, socializācija, 

pašiniciatīva. 

240 

3. Novada uzľēmēju piedalīšanās 

pagastu iedzīvotāju sapulcēs. 

Informācija iedzīvotājiem par 

uzľēmējdarbības aktivitātēm, 

rezultātiem un vakancēm. 

225 

4. Novada uzľēmēju padomes 

tikšanās ar domes deputātiem. 

Vienotas uzľēmējdarbības 

atbalsta programmas izstrāde, 

sagatavojot novada nozaru 

attīstības programmu 2012. – 

2019. gadam. 

35 

5. Novada domes attīstības nodaļas 

organizēti semināri pa 

uzľēmējdarbības nozarēm 

(kokapstrāde, tūrisms, 

tirdzniecība, amatniecība, 

augļkopība u.c.) 

Konsultācijas par ES fondu 

piesaistes iespējām nozares 

attīstībai. 

65 

6. Projekts „Alternatīvu sociālo 

pakalpojumu attīstība Kocēnu 

novadā”.  

Motivācijas programmas 

„Sociālās iekļaušanās un 

nodarbinātības veicināšana” 

īstenošana, paredzot sociālās 

atstumtības riskam pakļauto 

iedzīvotāju grupu nodarbinātību 

un veicinātu integrāciju 

sabiedrībā. 

131 

 

Kocēnu novada uzľēmēju aptaujā kā vienu no galvenajām problēmām, ar kurām 

uzľēmēji saskaras ikdienā, nodarbojoties ar uzľēmējdarbību, respondenti norādīja zinošu 

un prasmīgu darbaspēku trūkumu. Tāpēc bezdarbnieku konkurētspējas paaugstināšanai 

darba tirgū, kā arī nodarbināto iedzīvotāju vispārējo prasmju papildināšanai un pilnveidei, 

svarīgi Kocēnu novadā attīstīt mūţizglītības iespējas un veicināt pieaugušo iesaistīšanos 

šīs izglītības sniegtajos kursos un apmācībās. Lai stiprinātu jauniešu konkurētspēju darba 
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tirgū, nepieciešams popularizēt brīvprātīgā darba priekšrocības, veicināt uzľēmumu 

iesaistīšanos prakses vietu nodrošināšanā, motivēt un atbalstīt gan jauniešu, gan pārējo 

bezdarbnieku zināšanu un prasmju apguvi.    

Būtisku ietekmi uz bezdarba līmeľa izmaiľām atstāj uzľēmējdarbības attīstība. 

Kocēnu novadā ir nepieciešama uzľēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšana no 

pašvaldības puses, kas radītu labvēlīgu vidi jaunu darba vietu veidošanai. 

 

3. Jaunieši 
 

2011. gada vidū visā Kocēnu novadā kopumā ir 1373 jaunieši vecumā no 13 – 25 

gadiem jeb 20 % no visiem deklarētajiem iedzīvotājiem. Salīdzinājumam - Vidzemes 

reģionā jauniešu īpatsvars no visiem teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem ir 20%, 

Valmieras pilsētā – 19 % jauniešu, Burtnieku novadā – 21% jauniešu un Limbaţu novadā 

19% jauniešu. 

No Kocēnu novadā reģistrētajiem jauniešiem, visvairāk jauniešu dzīvo Kocēnu 

pagastā. 

138
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9.attēls. Jauniešu (13 – 25 g.v.) skaits Kocēnu novada pagastos 

 

 2011. gada vasarā pašvaldībā izveidota Kocēnu novada jauniešu neformālā grupa, 

kas pašvaldības domes sēdē tiks apstiprināta 2012. gada sākumā kā Kocēnu novada 

jauniešu dome (KNJD), un kuras sastāvā darbosies 25 jaunieši, kas pārstāv visus Kocēnu 

novada pagastus. 2011. gada 03. decembrī Kocēnu novada jauniešu neformālās tikšanās 

laikā tika apstiprināts nolikuma projekts, kas tiks izskatīts un apstiprināts kā oficiāls 

KNJD nolikums.   
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KNJD darbosies Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas pakļautībā un saskaľā 

ar LR likumu „Par pašvaldībām”, Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas pamatnostādnēm, 

šo attīstības programmu un KNJD nolikumu. 

KNJD tiks dibināta, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu 

pieľemšanā un sabiedriskajā dzīvē, tādējādi atbalstot jaunatnes darbu Kocēnu novadā. 

Tās mērķis ir nodrošināt Kocēnu novada jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību 

aizstāvību, kā arī veicināt jauniešu personīgo izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, 

politiskajā un kultūras jomā - vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. 

Lai mērķi sasniegtu, KNJD nolikuma projektā ir izvirzīti šādi jauniešu domes 

uzdevumi: 

1. izzināt un analizēt jauniešu intereses un problēmas Kocēnu novadā; 

2. izteikt priekšlikumus, kas ir saistīti ar jauniešu interesēm un vajadzību 

īstenošanu Kocēnu novadā, iesniedzot tos Kocēnu novada domes 

Attīstības nodaļā un/vai Kocēnu novada domē; 

3. veicināt sadarbību ar Kocēnu novada domi, kā arī būt starpnieka lomā 

starp jauniešiem Kocēnu novadā un Kocēnu novada domi - daţādu ar 

jauniešiem saistītu jautājumu risināšanā; 

4. informēt Kocēnu novada jauniešus par viľiem piedāvātajām iespējām 

līdzdarboties sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātēs; 

5. aktīvi līdzdarboties Kocēnu novada organizētajās aktivitātēs, kā arī pašiem 

organizēt pasākumus, kas orientēti uz jauniešu mērķauditoriju; 

6. veicināt sadarbību ar citām jauniešu domēm un organizācijām reģionālā, 

Latvijas un starptautiskā mērogā; 

7. piedalīties projektu izstrādē un realizācijā, kas saistīti ar jauniešiem 

aktuāliem jautājumiem; 

8. pārstāvēt KNJD viedokli vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. 

2011. gada novembrī Kocēnu novada jauniešu neformālā grupa VARAM 

Vidzemes reģiona izaugsmes foruma pašvaldību un jauniešu diskusijā "Sadarbība 

izdevīga abiem" prezentēja savu redzējumu par novada attīstību. Prezentācijā jaunieši 

norādīja, ka Kocēnu novada jauniešiem pievilcīgu vidi veido: 

 kvalitatīva izglītība;  

 lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas; 
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 darba iespējas;  

 sabiedriskā transporta pieejamība; 

 sakopta dzīves vide. 

 

Lai šīs jomas tiktu attīstītas novadā, svarīgi uzklausīt pašu jauniešu viedokli par 

pašvaldībā notiekošo. Pēc vietējo jauniešu domām pašvaldībai jāiesaista viľi šādu 

jautājumu risināšanā (Kocēnu novada jauniešu neformālā grupa 2011): 

 darbs ar jaunatni; 

 izglītība; 

 brīvā laika pavadīšana; 

 apkārtējās vides labiekārtošana; 

 projektu pieteikumu sagatavošana un iesaistīšana to īstenošanā. 

 
 

4. Tautsaimniecības nozaru attīstība 

 

Latvijas kopējās ekonomiskās attīstības situācijas raksturošanai un plānošanas 

reģionu atšķirību vērtēšanā vieni no izmantojamajiem rādītājiem ir IKP, ekonomiski 

aktīvās tirgus sektora statistikas vienības sadalījumā pa komercdarbības formām, lieluma 

grupām un darbības veidiem, ekonomiski aktīvie individuālie komersanti un 

komercsabiedrības, iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieľēmumi pašvaldību budţetos, 

nodarbinātības un bezdarba rādītāji (VRAA 2011, ER).  

Sociālekonomiskās attīstības rādītājiem ir atšķirīgs laika periods, par kuru pieejami 

svaigākie statistikas dati (VRAA 2011, ER). Piemēram, daļai rādītāju pēdējie apkopotie 

dati ir tikai par 2009. gadu, bet IKP dati, ko aprēķina arī reģionu griezumā, ir pieejami 

par periodu līdz 2008. gadam (VRAA 2011, ER).  

Līdzīgi kā visā valstī, Vidzemes reģiona IKP apjoms katru gadu pieaug. 2008. gadā 

IKP apjoms uz vienu iedzīvotāju Vidzemes reģionā bija 4503 Ls, kas ir trešais augstākais 

aiz Rīgas un Kurzemes reģioniem (VRAA 2011, ER). Sīkāka Latvijas un plānošanas 

reģionu sociālekonomiskās attīstības rādītāju analīze pieejama Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras sagatavotajā pārskatā „Reģionu attīstība Latvijā 2010”.       
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4.1. Uzņēmējdarbība 

 

Galvenās tautsaimniecības nozares Kocēnu novadā tradicionāli attīstījušās 

lauksaimniecība, kokapstrāde, pārtikas produktu raţošana, amatniecība un kūdras ieguve. 

Perspektīva nozare Kocēnu novadā ir tūrisms. 

Centrālās Statistikas pārvaldes 2009. gada provizoriskie dati rāda, ka Kocēnu 

novadā lielākā daļa uzľēmumu darbojas lauksaimniecības (53,1%), pakalpojumu 

(10,2%), tirdzniecības (7,3%) un apstrādes rūpniecības nozarēs (6%). Uzľēmumi pēc 

lieluma tiek iedalīti - mikro, mazie, vidējie un lielie, ľemot vērā uzľēmumā strādājošo 

cilvēku skaitu un gada apgrozījumu vai ikgadējās bilances kopsummu. To skaitu 

sadalījumā pa nozarēm skatīt 10. tabulā. Kocēnu novadā ekonomiski aktīvo uzľēmumu 

īpatsvara sadalījums: mikro uzľēmumi - 94% (Latvijā – 82,6%), mazie uzľēmumi – 4,7% 

(Latvijā – 14%), vidējie uzľēmumi – 1,1% (Latvijā – 2,9%), lielie uzľēmumi – 0.2% 

(Latvijā – 0.5%) (LR Ekonomikas ministrija 2011, ER). 
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10.tabula. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības Kocēnu 

novadā 2009. gadā sadalījumā pa darbības veidiem un lieluma grupām.* 

 Nozare Mikro Mazie Vidējie Lielie Kopā 

Lauksaimniecība** 238 1 

  

239 

Citi pakalpojumi  46 

   

46 

Tirdzniecība*** 27 6 

  

33 

Apstrādes rūpniecība 18 7 2 

 

27 

Būvniecība 15 3 1 

 

19 

Operācijas ar nekustamo īpašumu 17 

   

17 

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 17 

   

17 

Transports un sakari**** 12 

  

1 13 

Veselības aizsardzība 8 

   

8 

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 5 2 

  

7 

Meţsaimniecība un meţizstrāde 5 

   

5 

Māksla, izklaide un atpūta 5 

   

5 

Enerģētika un ūdens apgāde***** 3 1 

  

4 

Ieguves rūpniecība 1 

 

2 

 

3 

Finanšu un apdrošināšanas darbības 3 

   

3 

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 2 1 

  

3 

Izglītība 1 

   

1 

Kopā 423 21 5 1 

 

450 

Avots: LR CSP 2011b, ER 
      

Ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaits un to sadalījums pēc 

komercdarbības formas ļauj spriest par ekonomiskās aktivitātes raksturu un struktūru 

teritorijā (VRAA 2011, ER). Sabiedrības ar ierobeţotu atbildību, akciju sabiedrības, 

individuālie komersanti, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kā arī pašnodarbinātie 

veido aktīvo komersantu struktūru (VRAA 2011, ER).  

Pēc LR Centrālās Statistikas pārvaldes un Valsts ieľēmuma dienesta datiem 

redzams, ka Kocēnu novadā reģistrēti 435 ekonomiski aktīvās statistikas vienības, kā arī 

26 sabiedriskās vai reliģiskās organizācijas. 

 

 

 

* Sarakstā nav iekļauti fondi, nodibinājumi un biedrības, ārpus Kocēnu novada  teritorijas reģistrēti uzľēmumi, valsts budţeta iestādes 

un pašvaldību budţeta iestādes; 
** Lauksaimniecība un zivsaimniecība; 

*** Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts;  

**** Transports un uzglabāšana; informācijas un komunikācijas pakalpojumi; 

***** Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde, notekūdeľu, atkritumu 

apsaimniekošana un sanācija.  
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10.attēls. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības Kocēnu novadā 2011. gadā.

*
 

Avots: LR CSP 2011b, ER; LR VID 2011 

 

Ne visi reāli darbojas tieši novadā, daļa ir tikai reģistrēti šeit, bet reāli darbojas 

ārpus Kocēnu novada teritorijas. Novadā darbojas arī tādi uzľēmumi, kas nav reģistrēti 

Kocēnu novadā, piemēram, Īslandes kokrūpniecības uzľēmums SIA „Biko Lat”, kas ir 

viena no lielākajām raţotnēm Latvijā un ir nozīmīgs darba devējs Vidzemē (SIA BIKO-

LAT 2011, ER), starptautisks uzľēmums SIA „Scania Latvia”, kas piedāvā kravas 

automašīnu un autobusu servisu, apkopi un SIA „TT Motorsport”, kas nodarbojas ar  

sporta automobiļu apkopi, remontu, stiklplasta detaļu raţošanu un, kura pakalpojumi ir 

pieprasīti labākajiem Krievijas rallijkrosa meistariem (Vīksna 2011). 

Kocēnu novada lielākie uzľēmumi 2010. gadā pēc apgrozījuma nodarbojas ar pilsētas 

un piepilsētas pasaţieru sauszemes pārvadājumu nodrošināšanu (SIA “VTU Valmiera”), 

kokapstrādi (SIA “Silviko”), dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību (SIA “RD 

Būvnieks”), automobiļu apkopi un remontu (SIA “AK 12”), pārtikas produktu pārstrādi 

(SIA “Milda KM”). 15 lielāko uzľēmumu sarakstu un to apgrozījuma izmaiľas skatīt 11. 

tabulā. 

 

 

 

                                                           
* Pašnodarbināto personu skaits uzrādīts par 2009. gadu pēc LR CSB datubāzēs pieejamās informācijas.    
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11.tabula. Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2010. gadā Kocēnu novadā.
*
 

Nr. 

p.k. Uzņēmumi 

Darbības veids (NACE) apgrozījums 

(LVL) pret_2009 pret_2008 pret_2007 

1. 
SIA "VTU VALMIERA" 

Pilsētas un piepilsētas pasaţieru 
sauszemes pārvadājumi 3,574,914.00 4% 14% 21% 

2. 

SIA “SILVIKO” 

Zāģēšana, ēvelēšana un 

impregnēšana 3,200,500.00 18% 20% 54% 

3. 
SIA "RD BŪVNIEKS" 

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku 
būvniecība 2,678,385.00 -33% -50% 15% 

4. 
SIA "AK12" 

Automobiļu apkope un remonts 
2,342,136.00 49% 32% 284.93 reizes 

5. 
SIA “MILDA KM” 

Garšvielu un piedevu raţošana 
1,766,063.00 9% 6% 19% 

6. 

SIA “FORSETE” 

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku 

būvniecība 1,243,621.00 

2.16 

reizes 8% -24% 

7. 

SIA "FILLE 2000" 

Pārējo organisko ķīmisko 

pamatvielu raţošana 712,471.00 17% 97% 2.31 reizes 

8. 

SIA “Ciedra A” 

Ceļu un maģistrāļu būvniecība, 

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 647,992.00 44% -34% -67% 

9. 

SIA "AUTOSERVISS 

BIRUMS" 

Automobiļu rezerves daļu un 

piederumu mazumtirdzniecība; 
automobiļu tehniskā apkope un 

remonts 624,882.00 -1% -57% -70% 

10. SIA “Klasmann-Deilmann 
Latvia” 

Kūdras ieguve 
587,187.00 -33% -28% -16% 

11. SIA "R.K.C.F. 

RENESANSE" 

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku 

būvniecība 499,382.00 -57% -84% 85% 

12. 

SIA "VIDUS UN 

PARTNERI" 

Mazumtirdzniecība 
nespecializētajos veikalos, kuros 

galvenokārt pārdod pārtikas 

preces, dzērienus vai tabaku 395,498.00 -6% -41% -40% 

13. 

SIA “LATVIJAS CEĻI” 

Ceļu un maģistrāļu būvniecība, 

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 390,423.00 

2.45 

reizes Nav datu  Nav datu 

14. 
SIA “ZILVAS KOKS” 

Koka taras raţošana 
338,227.00 58% 74% 2.13 reizes 

15. 

SIA “AUTTRA” 

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem; 

auto degvielas mazumtirdzniecība 328,269.00 50% -85% -95% 

Avots: SIA „Lursoft” 2012a, ER  

 

Kopš 2008. gada līdz 2010. gadam uzľēmumu likvidēšana katrā gadā Kocēnu 

novadā pakāpeniski palielinājās, kas izskaidrojams ar vispārējo ekonomisko krīzi valstī. 

Šī paša iemesla dēļ samazinājās uzľēmumu reģistrēšanas skaits, kas vērojams gadu vēlāk, 

sākot ar 2009. gadu un līdz 2010. gadam. Pozitīvs rādītājs ir 2011. gada pirmie trīs 

ceturkšľi, kad uzľēmumu reģistrēšanas skaits jau ir pāsniedzis iepriekšējā gada rādītājus. 

No tā var secināt, ka ekonomiskā situācija valstī sāk pamazām atveseļoties. Pozitīva 

tendence ir likvidēto uzľēmumu skaita samazināšanās salīdzinājumā ar iepriekšējiem 

gadiem. 

                                                           
*
 Otrajā kolonnā norādīta uzľēmuma firma, trešajā – darbības veids pēc NACE klasifikatora, trešajā  – 

apgrozījums, nākamajās – uzľēmuma apgrozījums procentuālā salīdzinājumā ar trim iepriekšējiem 

periodiem. Sarakstā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, kā arī uzľēmumi, kuru gada pārskati 

nav iesniegti, vai vēl nav ievadīti Lursoft gada pārskatu datu bāzē. Sarakstā neparādās arī uzľēmumi, kuru 

juridiskā adrese atrodas ārpus Kocēnu novada, bet to filiāles darbība notiek novadā.   

https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=HBUYTDYSBYAWWACOVHPTIYHMVJUBJL
https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/?&pscode=HBUYTDYSBYAWWACOVHPTIYHMVJUBJL
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11.attēls. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika komercreģistrā un 

uzņēmumu reģistrā no 2006. – 2011. gadam 

Avots: SIA „Lursoft” 2012b, ER  
 

Kocēnu novadā 2010. gadā ES finansējuma piesaistei tika noteiktas īpaši atbalstāmās 

teritorijas uzľēmējdarbības veicināšanai Dikļu un Zilākalna pagastos. Savukārt 2011. 

gadā un 2012. gadā īpaši atbalstāmo teritoriju sarakstā nav iekļauts neviens Kocēnu 

novada pagasts (VARAM 2012b, ER). 

Novadā uzľēmējdarbības veicināšanas pasākumus organizē Kocēnu novada domes 

Attīstības nodaļa. 2010. gada februārī tika organizēta pirmā Kocēnu novada uzľēmēju 

tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem, tādējādi aicinot uzľēmējus uz dialogu ar pašvaldību, 

kā arī rast savstarpējos kontaktus. Lai veicinātu uzľēmējdarbības attīstību, arī vēlāk tika 

organizēti semināri un tikšanās novada uzľēmējiem. Šobrīd aktīvākie uzľēmēji ir tūrisma 

nozarē strādājošie, tādēļ regulāras tikšanās ar pašvaldības speciālistiem tiek rīkotas tieši 

šīs nozares uzľēmējiem. Tradīcija ir katru tikšanos rīkot kādā no Kocēnu novada tūrisma 

uzľēmumiem, lai uzľēmēji viens otru iepazītu, gūtu jaunas idejas un motivāciju 

sadarboties ar pārējiem Kocēnu novada uzľēmumiem. Tūrisma nozarē, labāku rezultātu 

sasniegšanai, uzľēmumiem ir jābūt sadarbības partneriem nevis konkurentiem.   

Novadā līdz šim nav izveidota uzņēmēju apvienība vai klubs, kurā apvienotos, ja ne 

visi, tad vismaz aktīvākie uzľēmēji. Diskusijas par šādas apvienības veidošanu ir 

notikušas, bet diemţēl novada uzľēmēju zemās aktivitātes dēļ tāds vēl nav nodibināts. 

Uzľēmēju apvienības izveidošana ir svarīgs solis uzľēmējdarbības vides uzlabošanā un 

attīstības veicināšanā. Tās  pieľemtajiem lēmumiem būtu rekomendējošs un informatīvs 

statuss. Lai tiktu pārstāvētas daţādu nozaru uzľēmēju intereses būtu vēlams uzľēmēju 

apvienībā darboties pa vienam pārstāvim no katras uzľēmējdarbības nozares, piemēram, 

pa vienam no tūrisma, lauksaimniecības, tirdzniecības, būvniecības, transporta 

uzľēmumiem. 



36 

 

Kocēnu novada uzľēmēju aptaujā, kurā piedalījās 32 novadā esošie uzľēmēji, 59% no 

visiem respondentiem uzľēmumu attīstības iespējas novērtēja kā ļoti labas vai labas, bet 

35% kā vidējas (Kocēnu novada dome 2011, ER).  

Viena no novada stiprajām pusēm ir tā atrašanās Valmieras pilsētas pierobeţā, kura 

šobrīd ir Vidzemes plānošanas reģiona lielākā pilsēta. Valmieras pilsētas tuvums sniedz 

plašākas iespējas produktu un pakalpojumu realizācijai, kā arī nodrošina plašāku 

komunālās un satiksmes infrastruktūras pieejamību. Novada teritoriju Kocēnu pagastā un 

Vaidavas pagastā šķērso A3 autoceļš Rīga – Valmiera - Igaunijas robeţa (Valka), kas 

nodrošina tranzīta satiksmi. Kocēnu un Dikļu pagastu šķērso autoceļš P11 Kocēni – 

Limbaţi - Tūja. Kaut gan Kocēnu novada dome būtisku ieguldījumu sniedz 

infrastruktūras attīstības veicināšanā, nodrošinot ūdensapgādi, izbūvējot kanalizācijas 

tīklus, sakopjot apkārtni un ceļus, joprojām vājā puse uzľēmējdarbības attīstībai novada 

teritorijā ir ielu un ceļu sliktais tehniskais stāvoklis.  

 Kocēnu un Vaidavas pagastu no austrumiem norobeţo Gaujas upe. Tās esamība 

rada ne tikai ierobeţojumus saimnieciskajai darbībai, bet dod iespēju izmantot tās 

teritoriju tūrisma nozares attīstībā.  

Zilākalna pagasta teritorijā atrodas šaurslieţu dzelzceļa līnija Zilaiskalns – 

Puikule – Aloja, kuru savām vajadzībām izmanto kūdras uzľēmums, kūdras 

transportēšanai. 

 Teritorijas sociāli ekonomiskā izaugsme atkarīga no uzľēmējdarbības attīstības. 

Līdz šim pašvaldība veikusi vairākus atbalsta pasākumus uzľēmējdarbībai – konsultāciju 

sniegšana lauku uzľēmējiem, palīdzība biznesa plānu sagatavošanā, apmācības, semināri 

par daţādām tēmām, tūrisma uzľēmēju tikšanās, amatnieku un lauksaimnieku gadatirgus 

Lieldienās, iespēja popularizēt savu produktu un pakalpojumu piedāvājumu sporta 

pasākuma „Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram” ietvaros u.c.  

 Kopš administratīvi teritoriālās reformas 2009. gadā, Kocēnu novadā noticis 21 

seminārs, apmācība vai tikšanās ar mērķi veicināt uzľēmējdarbības attīstību lauku 

teritorijās. Tos rīko novada pašvaldība, tajā skaitā liela daļa semināru un apmācību 

notikušas ar Valsts lauku tīkla finansiālu atbalstu. Informatīvo un izglītojošo pasākumu 

dalībnieku skaits bijis vidēji 34 cilvēki uz semināru vai apmācību kursu. Apmeklētākie 

no visiem bija semināri Kocēnos „Kalifornijas sarkano slieku audzēšana” (135 

dalībnieki) un „Praktiski padomi tomātu audzēšanā” (100 dalībnieki), seminārs Vaidavā 

„Ārstniecības augu audzēšana Vaidavas pagasta z/s „Silkalni” (58 dalībnieki), savukārt 

zemākā apmeklētība bijusi Kocēnu novada uzľēmēju otrajā tikšanās reizē Dikļos (15 

dalībnieki), seminārā Kocēnos „Jaunumi nodokļu likumdošanā” (15 dalībnieki).  



37 

 

Perspektīvā jāsaglabā esošie atbalsta pasākumi potenciālajiem un esošajiem 

uzľēmējiem, kā arī jāpapildina ar jauniem atbalsta veidiem, iesaistot daţādas sociālās 

grupas un organizācijas. Piemēram, interešu un mūţizglītības sasaiste ar uzľēmējdarbību, 

labās prakses piemēri no citu Latvijas un Eiropas valstu lauku pašvaldībām, uzľēmumu 

sadarbības veicināšana ar daţādām organizācijām novada, nacionālā un starptautiskā 

mērogā, svarīga ir sadarbības veidošana ar LIAA, inovācijas kultūras sekmēšana 

uzľēmumos, kooperatīvu attīstības veicināšana, intensīvāka mārketinga aktivitāšu 

veicināšana, piemēram, novada suvenīru un prezentācijas materiālu izgatavošana, 

izmantojot vietējo uzľēmēju un mājraţotāju produkciju. Nepieciešams aktīvāk koordinēt 

un iesaistīt vietējos un citu novadu uzľēmējus, amatniekus, lauksaimniekus dalībai 

pašvaldības organizētajos kultūras un tūrisma pasākumos, piedāvājot savus produktus un 

pakalpojumus. Veicinot uzľēmējdarbības vides sekmīgu attīstību, panākt aktīvāko 

uzľēmēju apvienošanos uzľēmēju klubā.  

 

4.1.1. Lauksaimniecība 

 

Dominējošā uzľēmējdarbības nozare Kocēnu novadā tradicionāli bijusi 

lauksaimniecība. Pēc zemes lietošanas veida lauksaimniecībā izmantojamā zeme Kocēnu 

novada teritorijā aizľem 18433.6 ha jeb 37% no kopējās novada teritorijas. Tajā skaitā 

aramzeme aizľem 13489.9 ha, augļu dārzi – 221.5 ha, pļavas – 2112.4 ha, ganības – 

2609.8 ha. Pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa, kas noteikts atbilstoši pašvaldības 

teritorijas plānojumā atļautajai teritorijas izmantošanai lauksaimniecības vajadzībām 

izmantojamā zeme Kocēnu novadā aizľem 31813.0 ha jeb 64% no kopējās novada 

teritorijas. Tajā skaitā meţi aizľem 10512.8 ha un purvi – 838.3 ha (VZD 2011, ER).  
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12.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme sadalījumā pa pagastiem. 

Avots: VZD 2011, ER 
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Pēc VZD informācijas redzams, ka Kocēnu novadā lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme visvairāk ir Kocēnu pagastā, bet vismazāk ir Zilākalna pagastā.  

2010. gadā LR Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar Lauku konsultāciju un 

izglītības centru veica Kocēnu novada lauku saimniecību skaitīšanu. Tās rezultātā tika 

saskaitīta kopumā 571 lauku saimniecība, no kurām 71 saimniecība Bērzaines pagastā, 

161 saimniecība Dikļu pagastā, 234 saimniecības Kocēnu pagastā, 103 saimniecības 

Vaidavas pagastā un 2 saimniecības Zilākalna pagastā.   

VID informācija liecina, ka Kocēnu novadā reģistrētas 144 zemnieku 

saimniecības (tajā skaitā arī zvejnieku saimniecības) (LR VID 2011). 

Lielākie zemju nomātāji un/vai īpašnieki novadā ir Z/S „Mārtiľkalni” (reģistrēts 

Burtnieku novadā Valmieras pagastā), Z/S „Krogzemji”, Z/S „Mazdzērvītes”, Z/S 

„Jaunbrēķi” no Kocēnu pagasta. Šo zemnieku saimniecību nodarbošanās galvenokārt ir 

graudkopība. Bērzaines pagasta teritorijā lielākais zemes nomātājs ir KS „Kalve”, Dikļu 

pagastā Z/S „Jūrnieki”, Vaidavas pagastā Z/S „Zīvāni”.  

Lielākā daļa zemnieku saimniecības specializējušās piena lopkopībā un 

graudkopībā, kuru piemērotību šai teritorijai nosaka klimatiskie apstākļi un aramzemes 

auglība. 2010. gadā lielākās zemnieku saimniecības Kocēnu novadā kopumā pēc 

apgrozījuma bija Z/S „Mazdzērvītes” un „Zīcēni” Kocēnu pagastā, Z/S „Jūrnieki” Dikļu 

pagastā, Z/S „Dzintari”, „Zilūţi” un „Atmatas” Bērzaines pagastā. Lielākās saimniecības, 

galvenokārt, nodarbojas ar piena lopkopību. Nozīmīgu vietu lauksaimniecībā ieľem arī 

augkopība un gaļas lopkopība. Perspektīva nozare ir netradicionālā un bioloģiskā 

lauksaimniecība, ar kurām jau šobrīd novadā nodarbojas vairākas saimniecības. 

Bērzaines pagastā tiek realizēta staltbrieţu audzēšana (SIA „Eţupes brieţu dārzs”), Dikļu 

pagastā – augļkopība (Z/S „Rīvēni”), aitkopība (Z/S „Lielgreiţi”), šinšillu audzēšana 

(SIA „AL Pērle”), zirgkopība (Tatjana Šarova un Daiga Liepiľa), Kocēnu pagastā – 

bioloģiskā graudkopība (Z/S „Kaľepītes”), krūmmelleľu audzēšana (Z/S „Diţoga”), 

zirgkopība (SIA „Zirgaudzētava Kocēni”), Vaidavas pagastā – biškopība (SIA „Medus 

kāre” un Andris Ozols), ārstniecības augu audzēšana un sagatavošana (Z/S „Silkalni”), 

bioloģiskā graudkopība, zirľu audzēšana (Z/S „Elzes”).  
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12.tabula. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits Kocēnu novada pagastos uz 

01.01.2011. 
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Bērzaines pagasts 649 52 18 7 2 0 0 0 28 31 

Dikļu pagasts 935 4 159 9 47 80 13 953 102 0 

Kocēnu pagasts 1210 17 42 16 203 166 151 151 131 0 

Vaidavas pagasts 908 10 41 3 4 91 0 0 193 0 

Zilākalna pagasts 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 

Kopā 3705 83 260 35 264 337 164 1104 454 31 

Avots: VA Lauksaimniecības datu centrs 2011, ER 

 
Kocēnu novadā lielākais liellopu, kazu, zirgu, mājputnu un trušu skaits reģistrēts 

Kocēnu pagastā, cūkas un savvaļas dzīvnieki visvairāk reģistrēti Bērzaines pagastā, aitas 

un kaţokzvēri visvairāk reģistrēti Dikļu pagastā, bet bišu saimes visvairāk reģistrētas 

Vaidavas pagastā. Mazās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības Zilākalna 

pagastā ir iemesls kā dēļ šajā teritorijā reģistrēts ļoti maz lauksaimniecības dzīvnieku, 

tādēļ arī šī ir Kocēnu novada daļa, kur nav attīstīta lauksaimniecība. Lauksaimniecības 

dzīvnieku uzskaitījumu skatīt 12. tabulā. 

Kocēnu novada teritorijā visvairāk tiek audzēti liellopi, kaţokzvēri un mājputni. 

Novadā liels ir arī bišu saimju skaits. 

Savukārt novietľu skaits Kocēnu novadā reģistrēts galvenokārt ar liellopiem, kas 

ir diezgan loģiski, ľemot vērā, liellopu skaita pārsvaru. Otrs lielākais novietľu skaits 

reģistrēts ar zirgiem. Dzīvnieku novietľu skaitu novada pagastos skatīt 13. tabulā. 

13.tabula. Dzīvnieku novietņu skaits Kocēnu novada pagastos uz 01.01.2011. 
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Bērzaines pagasts 21 2 4 2 2 0 0 0 2 1 

Dikļu pagasts 43 8 2 6 1 3 1 2 6 0 

Kocēnu pagasts 52 5 4 22 4 7 4 4 9 0 

Vaidavas pagasts 35 4 2 2 2 4 0 0 3 0 

Zilākalna pagasts 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Kopā 152 19 12 33 9 14 5 6 20 1 

Avots: VA Lauksaimniecības datu centrs 2011, ER 
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Lielās novietnes ar 301 – 500 liellopiem reģistrētas katrā novada pagastā, izľemot 

Zilākalna pagastu. Kocēnu pagastā šādas novietnes ir pat divas. Dikļu pagastā atrodas 

lielākā novietne ar aitām, to skaits ir no 51 līdz 100 aitām, bet lielākā novietne ar zirgiem 

atrodas Kocēnu pagastā, kurā izvietoti 51 līdz 100 zirgi. Novietnes ar kazām Kocēnu 

novadā nav lielas, katrā no tām ir izvietotas 1 – 5 kazas. Šādas novietnes atrodas gandrīz 

katrā novada pagastā. Lielākās dzīvnieku novietnes novada pagastos skatīt 14. tabulā. 

14.tabula. Lielākās dzīvnieku novietnes Kocēnu novadā uz 01.01.2011. 

 
Pagasts 

Novietnes ar 
301 – 500 
liellopiem 

Novietnes 
ar 51 – 100 
aitām 

Novietnes 
ar 1 – 5 
kazām 

Novietnes 
ar 51 – 100 
zirgiem 

Bērzaines pagasts 1 0 4 0 

Dikļu pagasts 1 1 2 0 

Kocēnu pagasts 2 0 4 1 

Vaidavas pagasts 1 0 2 0 

Zilākalna pagasts 0 0 0 0 

Kopā 5 1 12 1 

Avots: VA Lauksaimniecības datu centrs 2011, ER 
 

Daudzi Kocēnu novada lauksaimniecības zemju īpašnieki izmanto Eiropas 

Savienības un valsts finansētos platību maksājumus. Platību maksājumi ir ikgadējs 

finansiāls atbalsts lauksaimniekiem par LIZ, kas atbilst atbalsta saľemšanas 

nosacījumiem. 

Pēc Lauku atbalsta dienesta statistikas datiem Kocēnu novadā lielākās kultūraugu 

platības atbalstam deklarētas ar vasaras mieţiem (2022 ha) un vasaras kviešiem (1041 

ha). Salīdzinājumā ar kaimiľu novadiem vismazākās kultūraugu platības reģistrētas ar 

kartupeļiem (69 ha). Salīdzinoši mazas platības Kocēnu novadā deklarētas arī ar trikitāli 

(47 ha), ziemas mieţiem (17 ha) un griķiem (78 ha). 
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15.tabula. Atbalstam deklarētās kultūraugu platības Kocēnu novadā un 

kaimiņu novados 2010. gadā (līdz kārtējā gada 25. jūlijam).* 

 

Novadi 

Deklarētās platības (ha) 

Ziemas 

kvieši 

Vasaras 

kvieši 

Rudzi Tritikāle Ziemas 

mieţi 

Vasaras 

mieţi 

Auzas Griķi Ziemas 

rapsis 

Vasaras 

rapsis 

Kartu-

peļi 

Alojas 

novads 

285 616 721 107 2 947 1269 218 54 467 272 

Beverīnas 

novads 

1030 636 411 32 30 1190 329 84 369 627 86 

Burtnieku 

novads 

549 1768 936 265 171 2173 2046 331 565 782 162 

Kocēnu 

novads 

400 1041 367 47 17 2022 786 78 129 686 69 

Limbaţu 

novads 

275 1565 614 265 45 1426 2327 247 249 554 252 

Pārgaujas 

novads 

289 319 200 85 74 415 347 85 23 300 87 

Priekuļu 

novads 

625 477 122 41 63 741 257 53 78 372 90 

Avots: LAD 2011, ER 
 

Kocēnu novada dome ir radusi iespēju finansēt lauku konsultanta darbību novada 

teritorijā, kas ir liels atbalsts lauksaimniekiem un uzľēmumiem saimnieciskās darbības 

attīstībā. Lauku konsultants informē Kocēnu novada lauksaimniekus, uzľēmējus un citus 

interesentus par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku 

attīstībai, LEADER pasākumiem, Valsts Lauku tīkla aktualitātēm un pasākumiem, 

daţādu fondu un citu atbalsta veidu piesaistes iespējām uzľēmējdarbības attīstībai, kā arī 

sniedz praktisku palīdzību Kocēnu novada lauksaimniekiem un uzľēmējiem projektu 

pieteikumu sagatavošanā. Šie pakalpojumi ir bez maksas. 

Kopumā izpētot esošo situāciju, var secināt, ka lauksaimniecības nozarei ir liela 

loma un tā ir nepieciešama tautsaimniecības attīstības veicināšanai novadā. Ľemot vērā 

dabas apstākļus un pieejamos resursus ir iespējama lauksaimniecības nozares plašāka 

izaugsme, kā rezultātā tiktu veicināta produktu pārstrādes nozare un tiktu radītas jaunas 

darba vietas.  Vismazāk lauksaimniecības jomā specializējies Zilākalna pagasts, kur 

galvenie tautsaimniecības resursi kopš pagasta izveidošanas bijuši purvi un meţi. 

Lauksaimniecības attīstības sekmēšanai nepieciešams veicināt un atbalstīt 

uzľēmējdarbības daţādošanu, netradicionālās lauksaimniecības attīstību, mājraţotāju 

saimniecisko darbību, kooperatīvu veidošanu, sadarbību ar vietējā un starptautiskā 

mēroga uzľēmumiem, lauksaimniecībā strādājošo zināšanu un prasmju apguvi, kā arī 

nepieciešama pašvaldības iniciatīva meliorācijas sistēmu uzturēšanā (starpsaimniecību 

novadgrāvju pārtīrīšana).  

 *Pēc platības atrašanās vietas. 
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4.1.2. Meţsaimniecība 

 

Meţsaimniecība ir cilvēku saimnieciskā darbība meţā, kas nodrošina meţa 

resursu efektīvu izmantošanu, bioloģiskās daudzveidības, produktivitātes un atjaunošanās 

spēju saglabāšanu. Svarīgi, lai meţsaimniecības mērķis Kocēnu novadā būtu nodrošināt 

ilgtspējīgu nozares attīstību un rentabilitāti, sniedzot maksimāli iespējamo pievienotās 

vērtības pieaugumu.  

Meţa zemju platība pēc zemes lietošanas veida Kocēnu novadā aizľem 21993 ha 

jeb 44% no kopējās novada teritorijas (VZD 2011, ER). Tajā skaitā 6028.3 ha AS 

„Latvijas valsts meţi” apsaimniekošanā esošās zemes, kā arī 2223.4 ha Dabas 

aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošās zemes, kas atrodas GNP teritorijā.  

Meţu uzraudzību Kocēnu novadā līdz 2012. gada 01. janvārim nodrošināja 

Ziemeļvidzemes virsmeţniecības Jumaras meţniecība. Tās pārraudzībā bija arī Pārgaujas 

novads. Savukārt līdz administratīvi teritoriālajai reformai Jumaras meţniecības 

pārraudzībā bija tikai Kocēnu novada teritorijā ietilpstošie pagasti.  

No 2012. gada 01. janvāra tiek mainīta Valsts meţa dienesta struktūra un 

optimizēta tā darbība (Valsts meţa dienests 2012, ER). Kocēnu novada meţu īpašnieki 

Ziemeļvidzemes virsmeţniecību var apmeklēt Valmieras pilsētas birojā .  

Egle

22%

Bērzs

33%

Priede

34%

 Citas sugas

2%Baltalksnis

7%

Apse

2%

 

13.attēls. Platības sadalījums pa valdošajām sugām Jumaras meţniecībā 

2007. gadā 

Avots: Valsts meţa dienests 2008 
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Koksne ir Latvijas galvenais atjaunojamais dabas resurss, kura pareiza un regulāra 

apsaimniekošana nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un pievienotās vērtības pieaugumu 

meţsaimniecības nozarē. Arī meţa īpašniekiem ir pieejams ES atbalsts programmās 

„Meţa ekonomiskās vērtības uzlabošana” un „Meţsaimniecības raţošanas potenciāla 

atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana”. Īpašniekiem ir iespējas veikt meţu 

apmeţošanu, tādējādi paaugstinot zemes vērtību. Nepieciešams veicināt neizmantoto 

lauksaimniecības zemju īpašnieku aktivitāti, lai tie izmantotu ES atbalsta iespējas. Pēc 

LAD informācijas programmā „Meţa ekonomiskās vērtības uzlabošana” sākot no 2010. 

gada sākuma līdz 2012. gada 16. janvārim visā Latvijā pieteikti tikai 16.01% no pieejamā 

publiskā finansējuma (LAD 2012, ER). Diemţēl ES sniegtās atbalsta iespējas nav 

izdevīgi izmantot daudziem īpašniekiem, īpaši tādiem, kam ir ierobeţoti iztikas līdzekļi 

vai atrodas bezdarbnieku statusā. ES prasības finansējuma piešķiršanā nemotivē to 

iedzīvotāju grupu, kam ir zeme, bet, kas paši ir bez darba vai labprāt papildus savam 

pamatdarbam paši veiktu meţa stādīšanas un kopšanas darbus.  

 

16.tabula. Meţa zemes vidējais novērtējums Kocēnu novada pagastos 

Pagasts Meţa zemes vidējais 

novērtējums (balles/ha) 

Bērzaines pagasts 36 

Dikļu pagasts 36 

Kocēnu pagasts 37 

Vaidavas pagasts 36 

Zilākalna pagasts 32 

Avots: VSIA Latvijas Vēstnesis 2012a, ER 

Meţsaimniecības un lauksaimniecības attīstību ietekmē arī medījamo dzīvnieku 

skaits. Medījamie dzīvnieki ir nozīmīga ekosistēmas sastāvdaļa, bet diemţēl to postījumi 

nodara zaudējumus gan meţsaimniecības, gan lauksaimniecības nozarēs, tāpēc ir 

nepieciešama šo dzīvnieku skaita regulēšana, kas tiek veikta tos medījot. Medības ir arī 

viens no iztikas veidiem. Perspektīvā ir iespējama medību tūrisma attīstība, kas līdz šim, 

galvenokārt, ir attīstījusies tikai privāto uzľēmumu īpašumos. Diemţēl medību kolektīvi 

neizrāda iniciatīvu medību tūristu uzľemšanā, jo medniekiem medības, pirmkārt, ir 

iztikas iegūšanas veids, otrajā vietā atstājot atpūtas veidu. 

Medību saimniecības organizēšanai mednieki ar zemes īpašniekiem un lietotājiem 

noslēdz līgumus par medību tiesību nodošanu lietošanā, izveidojot medību iecirkľus. 

Kopumā Kocēnu novadā ir 12 medību kolektīvi, to sarakstu skatīt 16. tabulā. 

 



44 

 

17.tabula. Medību kolektīvi Kocēnu novadā 

 

Medību iecirknis 

Iecirkņa platība 

Kopā (ha) t.sk. meţs 

(ha) 

Aizrāķis 1146 996 

Dikļi 4050 1480 

Mērķis 1426 1102 

Ţuburs 1432 1264 

Bērzaine 3434 1439 

Briedesmala 880 590 

Kocēni 7167 2910 

Daugulieši 4634 2259 

Jumaras meţniecība 1644 1417 

Vaidava 4029 1664 

Bauris GNP 3507 1904 

Jumara GNP 3439 2650 

Avots: Ziemeļvidzemes virsmeţniecības Jumaras meţniecība 2011 

Lai paaugstinātu meţsaimniecības nozares attīstību un  atjaunojamo resursu 

pieejamību būtu nepieciešams zemju īpašniekiem veikt nelielo zemes gabalu 

apmeţošanu. Tiem būtu jābūt zemes nogabaliem, kas nepiekļaujas lieliem 

lauksaimniecības zemju nogabaliem, nav meliorēti un nav īpaši piemēroti 

lauksaimniecības attīstībai vai citai izmantošanai.  

Ieteicamie rīcības virzieni, kas nodrošinātu meţsaimniecības un uzľēmējdarbības 

nozares ilgtspējīgu attīstību, ir veicināt meţa īpašnieku kooperāciju veidošanu, 

sabiedrības izpratni un zināšanas par meţa nozari, sadarbības veidošanu ar vietējām un 

starptautiskām organizācijām, meţa zemju sekmīgu pārvaldīšanu un izmantošanu, kā 

rezultātā tiek saglabāta bioloģiskā daudzveidība, produktivitāte un atjaunošanās spēja. 

 

4.1.3. Produktu pārstrāde 

 

Produktu pārstrāde Kocēnu novadā ir viena no prioritāri atbalstāmajām nozarēm. 

Kocēnu novadā atrodas vairāki produktu pārstrādes uzľēmumi. Galvenās pārstrādes 

nozares ir kokapstrāde un pārtikas produktu pārstrāde.  

Kokapstrādes nozarē Kocēnu novada Kocēnu pagastā kopš 1993. gada darbojas 

viena no lielākajām un jaudīgākajām raţotnēm Latvijā SIA „Biko-Lat”, kas ir viens no 

vadošajiem kokmateriālu eksportētājiem Latvijā (SIA BIKO-LAT 2011, ER). Galvenie 

eksporta tirgi ir Lielbritānija, Īslande, Holande, Francija un Norvēģija (SIA BIKO-LAT 
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2011, ER). Uzľēmums ir nozīmīgs darba devējs Vidzemē. (SIA BIKO-LAT 2011, ER) 

Otrs lielākais kokapstrādes uzľēmums ir SIA „Silviko”, kura raţošanas cehi novadā 

atrodas Zilākalna un Kocēnu pagastos. SIA „Silviko” saraţotās kokmateriālu produkcijas 

lielākā daļa, kas sastāda apmēram 90%, tiek eksportēta uz Japānu, 5% produkcijas 

eksportē uz Eiropas Savienības valstīm un tikpat daudz realizē Latvijas tirgū. (SIA 

Silviko 2011, ER) Ar kokapstrādi novadā nodarbojas arī tādi uzľēmumi kā SIA „Kļavas 

galdniecība” Bērzaines pagastā, SIA „Niggra” un SIA „Draugs” Kocēnu pagastā, SIA 

„Ciedra A”, SIA „Zilvas koks” un IK „Melteks” Dikļu pagastā, IK „Leo” un Z/S 

„Lielšķirbas” Vaidavas pagastā. 

Jau kopš 1985. gada Kocēnu novada Kocēnu pagastā darbojas dārzeľu pārstrādes 

rūpnīca, kas šobrīd pazīstama kā SIA „Milda KM”, un Latvijas tirgū atpazīstama ne tikai 

ar preču zīmi „Milda”, bet arī jauno preču zīmi „Gardi gan” (SIA Milda KM 2011, ER). 

SIA „Milda KM” ir viena no jaudīgākajām nozares rūpnīcām Latvijā, kas raţo augstākās 

kvalitātes produktus modernā iepakojumā (SIA Milda KM 2011, ER). Uzľēmuma 

produkcija ir iecienīta gan kaimiľzemēs, gan citviet pasaulē. Kopš 2009. gada uzľēmums 

eksportē savu produkciju uz Lietuvu, Igauniju, Angliju un Īriju (SIA Milda KM 2011, 

ER). Tuvākajā nākotnē tiek plānots produkciju eksportēt uz Skandināvijas, Vācijas, kā arī 

Krievijas tirgiem (SIA Milda KM 2011, ER). 

Kocēnu novada Kocēnu pagastā atrodas arī uzľēmums SIA „Lat-Met” , kas 

nodarbojas ar metālapstrādi. Produkcija tiek eksportēta uz Norvēģiju un ES valstīm (SIA 

Lat Met 2011, ER).  

Kocēnu novadā atrodas spēcīgi produktu pārstrādes uzľēmumi, kas liecina par to, 

ka teritorija ir piemērota veiksmīgas uzľēmējdarbības attīstībai, ko, galvenokārt, 

nodrošina infrastruktūras pieejamība.  

Kocēnu novadā ir nepieciešams attīstīt mājraţošanu. Mājraţošana ir pārtikas 

produktu raţošana mājas apstākļos. Mājraţošana veicina lauksaimniecības, 

meţsaimniecības un zivsaimniecības attīstību. Latvieši jau kopš senas vēstures ir pratuši 

sev sagādāt pārtikas krājumus ziemai. Pārtikas produktu pārstrāde – konservēšana, 

sālīšana, marinēšana un ţāvēšana, kā arī piena produktu gatavošana nav sveša daudzās 

lauku saimniecībās. Nepieciešams veicināt iedzīvotāju motivāciju izmantot savas 

prasmes un talantus, lai ar tiem dalītos un savus produktus piedāvātu ne tikai tuvākajiem, 

bet arī citiem patērētājiem, kas ir gatavi šos produktus iegādāties gan novada teritorijā, 

gan ārpus tās teritorijas.  

Mūsdienās, kad aktuāli un moderni ir domāt par veselīgu dzīvesveidu un arvien 

vairāk izjūtam konservantu un pārtikas piedevu negatīvo ietekmi uz veselību, daudzi 

cilvēki ir gatavi pēc iespējas vairāk iegādāties bioloģiski tīrus produktus un 
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nepiesātinātus ar konservantiem. Cilvēki vēlas iegādāties ne tikai veselībai drošus 

pārtikas produktus, bet arī higiēnas preces, kosmētiku, bērnu preces u.c.   

Lai veicinātu mājraţotāju saimnieciskās darbības attīstību, nepieciešams atbalstīt, 

rīkojot informatīvus pasākumus par iespējām uzsākt mājraţošanu, organizēt atbalsta 

pasākumus esošo mājraţotāju produkcijas izplatīšanai Kocēnu novadā un ārpus novada 

teritorijas. Viens no veidiem kā izplatīt mājraţotāju produkciju būtu regulāra mājraţotāju 

un amatnieku tirdziľu rīkošana. Kocēnu novada aptaujas respondenti visbieţāk norādīja, 

ka lauksaimniecības un amatnieku produktu tirgus ir kultūras pasākums, ko Kocēnu 

novadā vajadzētu vairāk attīstīt. 

 

4.1.4. Ieguves rūpniecība 

 

Reljefa un klimata īpatnības novada teritorijā veicinājusi purvu attīstību, līdz ar to 

kūdras ieguvi. Latvijas derīgo izrakteľu atradľu reģistrā uzskaitītas 3 kūdras atradnes 

Kocēnu novadā: Lielais 2 (Mujānu – Zaţēnu purvs), Rāķu, Dzelves un Ozolmuiţas 

kūdras atradnes (LVĢMC 2011b, ER). Ar kūdras ieguvi līdz šim nodarbojās Kocēnu 

novada Zilākalna pagastā reģistrēts uzľēmums SIA „Blue Mountain Peat”, kuru 2011. 

gada septembrī iegādājies starptautiskais augsnes bagātinātāju raţotājs „Klasmann – 

Deilmann Latvia”. Kūdru var izmantot kā pakaišus, kurināmo, mēslojumu, kā arī lietot 

izolācijas materiālu raţošanā un izmantot ķīmiskajā pārstrādē. 

Sastopami arī tādi derīgie izrakteľi kā smilts – grants, māls, pazemes ūdeľi, 

sapropelis. Novada teritorijā iegūstamie būvmateriālu izejvielu derīgie izrakteľi tiek 

izmantoti būvniecībā un ceļu būvei. 2010. gadā no būvmateriālu izejvielu ieguves 

atradnēm tikai viena smilts atradne – Vītolēni iekļauta derīgo izrakteľu krājumu bilancē 

un ir izmantojama.  

Kocēnu novada teritorijā atrodas arī sapropeļa krājumi. Sapropeļa ieguvei un 

izmantošanai ir perspektīvas uzľēmējdarbības attīstībā. Sapropeli iespējams izmantot 

augsnes mēslošanai, lopbarības piedevām, kā arī dziedniecībā. 

Kocēnu novada, Kocēnu pagastā, „Meţuļos” atrodas rūpnieciskas nozīmes 

pazemes ūdens ieguves vieta, ko izmanto Rīgā reģistrēts uzľēmums SIA „Venden” 

dzeramā ūdens raţošanai.  

Ľemot vērā derīgo izrakteľu bagātību un ieguves iespējas novada teritorijā, būtu 

nepieciešams veicināt ieguves rūpniecības izaugsmi un ilgtspēju, atbalstīt ieguves 

rūpniecības uzľēmumu attīstību, nodrošināt informācijas pieejamību par iespējamiem 
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finanšu resursiem rūpniecības uzľēmumu izaugsmei, par kooperatīvu izveidošanas 

iespējām, par labās prakses piemēriem rūpniecības uzľēmumos un jaunu tirgu apgūšanu.  

 

4.2. Tūrisms 

 

Tūrisms ir iespējām bagāta un perspektīva nozare visā Latvijā, un arvien vairāk 

tiek pievērsta uzmanība tās attīstībai, atklājot Latvijas kultūras materiālās un nemateriālās 

vērtības, kas spētu ieinteresēt un sniegt piedzīvojumu ne tikai ārvalstu tūristiem, bet arī 

pašmāju ceļotājiem.   

Liela daļa Kocēnu novada teritorijas atrodas īpaši aizsargājamās zonās, Z daļa 

atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un DA daļa Gaujas nacionālā parka teritorijā. 

Teritorijas ir aizsargājamas dēļ izcilām un cilvēku darbības neskartām dabas ainavām, 

biotopu daudzveidības, kultūras, vēstures un dabas pieminekļu bagātības. Izveidojot 

atbilstošu infrastruktūru, šādi objekti tiek izveidoti par tūristu piesaistes vietām un katrā 

teritorijā tie ir unikāli, raksturīgi konkrētās vietas klimatam, reljefam, dabas resursiem un 

vietējai kultūrai.  

Kocēnu novads ir bagāts ar Latvijai nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu, 

vizuāli pievilcīgo un neskarto dabu un kultūras tradīcijām. Tas sastāv no 5 pagastiem, un 

katrs no tiem var lepoties ar vairākām kultūras un dabas mantojuma vērtībām. Tūrisma 

objekti jeb populārākās kultūras un dabas vērtības, kas plaši pazīstamas visā Latvijā, un 

nu jau arī ārpus Latvijas robeţām, ir atrodamas gandrīz katrā pagastā: Dikļu pagastā 

notikuši pirmie latviešu Dziesmu svētki, popularitāti un atpazīstamību guvusi arī Dikļu 

pils; Kocēnu pagastā atrodas Zilaiskalns ar upurakmeni un Rubenes Luterāľu baznīca, 

kur pirms gandrīz 800 gadiem tika likti kristietības pirmsākumi Latvijā; Vaidavas pagastā 

atrodas labi pazīstamais Sietiľiezis, skaistais un leģendām apvītais Vaidavas ezers, 

amatnieki un lauku saimniecības, kas izmanto netradicionālo lauksaimniecību; Zilākalna 

pagastā dzīvojusi slavenā dziedniece Zilākalna Marta, par kuru uzrakstītas vairākas 

grāmatas.  

Veidojot Kocēnu novada tematiskos tūrisma maršrutus, sagrupējot tos atbilstoši 

daţādām tēmām un izpētot iedzīvotāju aptaujas rezultātus, identificēti galvenie 

kultūrvēstures un dabas objekti: 

 Sietiľiezis; 

 Dikļu muiţas aleja, pils un parks 15.gs, 18. – 19.gs.; 

 Zilaiskalns; 

 Rubenes Luterāľu baznīca 13.gs; 
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 Vaidavas ezers; 

 Kokmuiţas komplekss; 

 Mujānu Baltais tornis 14. gs.; 

 Dziesmu svētku muzejs un Dziesmu svētku promenāde Dikļos; 

 Vaidavas pilskalns; 

 Krēslinieku sēta „Lejasbregţos”. 

 

Viens no tūrisma nozares nozīmīgākajiem rādītājiem teritorijā ir naktsmītnēs 

apkalpoto cilvēku skaits. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, pēdējo gadu laikā 

Vidzemes reģionā līdz 2010. gadam naktsmītľu skaits ir palielinājies, tāpat arī apkalpoto 

cilvēku skaits viesnīcās un citās tūrisma mītnēs ir pieaudzis.  

Pēc CSP datiem naktsmītľu skaits Kocēnu novadā 2010. gadā bija 11 

naktsmītnes, bet apkalpoto cilvēku skaits šajās naktsmītnēs 5085. 14. attēlā redzams 

naktsmītľu skaita īpatsvars, savukārt 15. attēlā redzams naktsmītnēs apkalpoto cilvēku 

īpatsvars Kocēnu novadā un kaimiľu pašvaldībās 2010. gadā. 

Burtnieku novads

9%

Limbažu novads

23%

Priekuļu novads

10%

Kocēnu novads

16%

Alojas novads

6%

Valmiera

10%

Pārgaujas novads

16%

Beverīnas novads

10%

 

14.attēls. Naktsmītņu īpatsvars Kocēnu novadā un kaimiņu pašvaldībās 

2010. gadā 

Avots: LR CSP 2011d, ER; LR CSP 2012, ER 

Pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem redzams, ka 2010. gadā naktsmītľu 

skaits Kocēnu novadā bija lielāks nekā Valmieras pilsētā, Beverīnas, Burtnieku, Alojas 

un Priekuļu novados. Tomēr naktsmītnēs apkalpoto cilvēku īpatsvars visvairāk ir 

Valmieras pilsētā, kas izskaidrojams ar to, ka Valmiera pēdējo gadu laikā strauji attīstās, 

tā tiek dēvēta par Vidzemes plānošanas reģiona galveno attīstības centru, kurai liela loma 

ir izglītības, kultūras un rūpnieciskās raţošanas jomā (Vidzemes attīstības aģentūra 

2007).  
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Limbažu novads

21%

Valmiera

37%

Kocēnu novads

18%

Priekuļu novads

5%

Burtnieku novads

2%

Beverīnas novads

10%

Pārgaujas novads

6%

Alojas novads

1%

 

15.attēls. Naktsmītnēs apkalpoto cilvēku īpatsvars Kocēnu novadā un 

kaimiņu pašvaldībās 2010. gadā 

Avots: LR CSP 2011d, ER; LR CSP 2012, ER 

Salīdzinot ar kaimiľu novadiem Kocēnu novadā ir salīdzinoši liels naktsmītnēs 

apkalpoto cilvēku skaits, pārspēj tikai Valmieras pilsēta un Limbaţu novads. Diemţēl 

Centrālās statistikas pārvaldes informācijā netiek iekļautas viesu mājas, kurās ir mazāk kā 

5 istabu numuri. Pēc Kocēnu novada domes pieejamās informācijas novadā ir pavisam 15 

naktsmītnes. 

Kocēnu novadā ir 1 viesnīca – „Dikļu pils”, 9 viesu mājas – „Ērgoti”, „Lantus” 

Bērzaines pagastā, „Straupnieki”, „Lauviľas”, „Baltakmeľi”, „Vakarvēji”, „Mazais 

Ansis”, „Pilskalni” Kocēnu pagastā, „Denderi”, „Meldri” Vaidavas pagastā, 1 lauku māja 

– „Saulgoţi” Dikļu pagastā, 1 brīvdienu māja „Ezergribieši” Vaidavas pagastā, 1 vasaras 

atpūtas bāze „Rāceľi” Vaidavas pagastā, 1 atpūtas un sporta komplekss „Vakarvēji” un 1 

jauniešu mītne – sporta nams „Kocēni” Kocēnu pagastā. 
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18.tabula. Naktsmītnes Kocēnu novadā 

Nr.p.k. Naktsmītnes 

nosaukums 

Naktsmītnes tips 

Bērzaines pagasts 

1. „Ērgoti” viesu māja 

2. „Lantus” viesu māja 

Dikļu pagasts 

3. „Dikļu pils” viesnīca  

4. „Saulgoţi” lauku māja 

Kocēnu pagasts 

5. „Baltakmeľi” viesu māja 

6. „Lauviľas” viesu māja 

7. „Mazais Ansis” viesu māja 

8. „Pilskalni” viesu māja 

9. „Straupnieki” viesu māja 

10. „Vakarvēji” atpūtas un sporta komplekss 

11. Sporta nams „Kocēni” jauniešu mītne 

Vaidavas pagasts 

12. „Denderi” viesu māja 

13. „Ezergribieši” brīvdienu māja 

14. „Meldri” viesu māja 

15. „Rāceľi” atpūtas bāze 

 

Lūdzot Kocēnu novada iedzīvotājus novērtēt tūrisma produktus un pakalpojumus 

novadā, Kocēnu novada aptaujas respondenti līdzvērtīgi novērtēja to pieejamību un 

kvalitāti. Ar tūrisma produktu un pakalpojumu pieejamību Kocēnu novadā apmierināti ir 

40%, bet neapmierināti 26% no visiem iedzīvotāju aptaujas respondentiem. Savukārt ar 

kvalitāti apmierināti ir 44%, bet 24% no visiem iedzīvotāju aptaujas respondentiem tomēr 

nav apmierināti. Diemţēl lielākā daļa no visiem respondentiem tūrisma pakalpojumus 

izmanto retāk kā reizi pusgadā, kā arī tika aptaujāts salīdzinoši neliels skaits un šie 

rezultāti neparāda ārvalstu un citu Latvijas iedzīvotāju novērtējumu.  

Kocēnu novada dome regulāri rīko tūrisma uzľēmēju un speciālistu tikšanās 

daţādos tūrisma uzľēmumos, lai iepazītu cits cita piedāvājumu, tādējādi veicinot sekmīgu 

sadarbību, kā arī lai informētu par Valmieras un tās apkārtnes tūrisma veicināšanas 

konsultatīvās padomes darbu.  

Lai sekmētu tūrisma attīstību un novada atpazīstamību Kocēnu novada pārstāvji 

piedalās Valmieras pilsētas un tās apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvajā padomē, 

kuru tikšanās reizes vienmēr notiek citā vietā – tūrisma nozarē strādājošā uzľēmumā 

Valmieras pilsētā vai tās apkārtējos novados.  
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Pirmā sadarbība ar konsultatīvo padomi bija piedalīšanās 18. starptautiskajā 

tūrisma izstādē - gadatirgū "Balttour 2011". Tajā vienotā stendā Valmieras un tās 

apkārtnes tūrisma piedāvājumu sadarbībā ar tūrisma jomas uzľēmējiem prezentēja 

Valmieras pilsēta, kā arī Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novadu pašvaldības. Izstādē 

Valmieras puses stendā tika piedāvāti jaunākie informatīvie materiāli par Valmieras 

pilsētu, kā arī apkārtējiem novadiem- jaunā brošūra „Valmiera un apkārtne” latviešu un 

angļu valodā, kurā apkopoti interesantākie vēstures fakti un informācija par Valmieras un 

tās apkārtnes atpūtas vietām, populārākajiem apskates objektiem, kā arī informācija par 

uzľēmējdarbību, izglītību, kultūru un sportu. Tika piedāvāti arī bukleti „Ceļo Valmieras 

pusē”, „Atpūties Valmieras pusē” un „Pasākumi Valmieras pusē 2011”. 

Turpmākie plāni tūrisma attīstības veicināšanai sadarbībā ar Valmieras pilsētas un 

tās apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvo padomi: 

 veidot ne tikai jaunus informatīvus materiālus pašmāju un ārvalstu 

viesiem, bet uzturēt un attīstīt Valmiera+ mājas lapu par atpūtas iespējām 

Valmierā un tās apkārtnē; 

 dalība starptautiskajās izstādēs; 

 Valmieras un tās apkārtnes tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde vidējam 

termiľam; 

 dalība Gaujas nacionālā parka tūrisma klāsterī; 

 gidu programmas izveide; 

 audio gidu izveide tūrisma objektos. 

Tūrismam Kocēnu novadā ir liels potenciāls, tādēļ nepieciešams veicināt šīs 

nozares sekmīgu attīstību, nosakot galvenos tūrisma mērķtirgus, prioritāros tūrisma 

veidus, stratēģisko vietu Valmieras apkārtnē un visā Vidzemes reģionā. Galvenie darbi, 

virzot tūrismu kā vienu no novada prioritātēm ir mārketinga aktivitātes, mājas lapas 

pilnveidošana, tūrisma bukletu izdošana, audiogida izveidošana, tūrisma piedāvājuma 

kvalitātes un pieejamības uzlabošana, sakopjot un labiekārtojot tūrisma objektus, 

izstrādājot maršrutus kājāmgājējiem, velobraucējiem un autobraucējiem, kā arī veiksmīga 

sadarbība ar vietējām un ārvalstu pašvaldībām, organizācijām un uzľēmumiem. Svarīgi 

atbalstīt vietējos tūrisma uzľēmējdarbības veicējus, motivēt un izglītot tūrisma nozarē 

iesaistītos par daudzveidīgu, inovatīvu un kvalitatīvu piedāvājumu veidošanu. 

Maršrutu izveides ietvaros nepieciešams veikt objektu atlasi, objektu sakārtošanu 

un labiekārtošanu, maršruta ceļu sakārtošanu, norāţu un informācijas stendu izvietošanu, 

kā arī gidu sagatavošanu. Vairākiem tūrisma objektiem nepieciešama infrastruktūras 
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sakārtošana, lai tie būtu pievilcīgi tūristam. Prioritāri sakārtojamie tūrisma objekti, kuri 

perspektīvā attīstāmi par nozīmīgiem Kocēnu novada tūrisma objektiem ir: 

1. Sietiľiezis un tā apkārtne; 

2. Zilaiskalns; 

3. Kokmuiţas komplekss; 

4. Mujānu Baltais tornis 14. gs.; 

5. Dziesmu svētku muzejs; 

6. Rubenes Luterāľu baznīca 13.gs; 

7. Vaidavas pilskalns 

8. Vaidavas ezera pludmale; 

9. Mazais Ansis un tā apkārtne;  

10. Šaurslieţu dzelzceļa līnija. 

 

Lai objektīvāk tiktu novērtēti esošie tūrisma produkti un pakalpojumi, 

nepieciešams veikt tūristu nepārtrauktu aptauju tūrisma uzľēmumos, kurus tie izmanto. 

Tādējādi tiktu nodrošināta situācijas novērtēšana tūrisma nozarē un ceļotāju skaita 

statistika, ne tikai naktsmītnēs, bet arī citās tūrisma pakalpojumu sniegšanas vietās. 

Tūrisma kvalitātes novērtēšanai jābūt regulārai un dati būtu jāiesniedz arī pašvaldībai, lai 

tiktu veikti piemērotākie un efektīvākie risinājumi tūrisma nozares izaugsmei.  

 

5. Infrastruktūra 

 

Kocēnu novada infrastruktūra sastāv no satiksmes, transporta, sakaru, enerģētikas 

un vides infrastruktūras:  

 Transporta un satiksmes infrastruktūra ietver autoceļus, ielas, tiltus, 

ceļu un ielu apgaismojumu, sabiedrisko transportu; 

 Sakaru infrastruktūra ietver sakaru un komunikāciju līnijas, internetu; 

 Enerģētikas infrastruktūra ietver energoapgādi, siltumapgādi un gāzes 

apgādi; 

 Vides infrastruktūra ietver ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeľu 

apsaimniekošanu, atkritumu apsaimniekošanu. 
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5.1. Satiksmes infrastruktūra 

 

Ceļi. Kocēnu novada teritoriju šķērso viens valsts galvenais autoceļš, 3 valsts 

reģionālie autoceļi un 18 valsts vietējās nozīmes autoceļi. Par šo ceļu uzturēšanu un 

nodrošinājumu atbildīga ir VAS „Latvijas valsts ceļi”.  

Kocēnu novada pašvaldības autoceļu kopgarums ir 194.35 km, no tiem ar melno 

segumu ir 12.20 km, ar grants segumu 182.15 km (Kocēnu novada dome 2011a). Ielu 

kopgarums visos novada ciemos ir 17.35 km, no tām ar melno segumu ir 10.43 km, ar 

grants segumu 6.92 km (Kocēnu novada dome 2011). Kocēnu novada pašvaldības 

autoceļu, ielu un tiltu uzskaitījumu skatīt pielikumos Nr. 3 un Nr.4. Pašvaldības ceļus un 

ielas par valsts piešķirtajiem finansu līdzekļiem uztur pašvaldība, tajā skaitā arī deviľus 

tiltus, kas atrodas uz pašvaldības ceļiem. 

 Kocēnu novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A3 Inčukalns – 

Valmiera – Igaunijas robeţa (Valka). 2010. gadā A3 autoceļa kopējās satiksmes gada 

vidējā diennakts intensitāte Kocēnu novada teritorijā no autoceļa P11 pieslēgšanās vietas 

līdz Valmieras apvedceļam bija 7944 aut./dienn., kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir 

palielinājusies (VAS Latvijas Valsts ceļi 2011, ER). Tajā skaitā kravas transporta gada 

vidējā diennakts intensitāte bija 1088 aut./dienn, kas savukārt ir samazinājusies, 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (VAS Latvijas Valsts ceļi 2011, ER). Autoceļa A3 

intensitāti visos tā posmos skatīt 16. attēlā.  
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16.attēls. Fragments no kartes „Vidējā diennakts satiksmes intensitāte 2010. gadā 

valsts galvenajos autoceļos” 

Avots: VAS Latvijas valsts ceļi 2011a, ER 

Iepriekšminētajā posmā, kas atrodas Kocēnu novadā, A3 ceļa intensitāte ir 

vislielākā, kā rezultātā šis posms ir īpaši paaugstinātas satiksmes bīstamības 

salīdzinājumā ar citiem A3 ceļa posmiem. Šo posmu bieţi izmanto arī novada iedzīvotāji, 

lai pārvietotos ar velosipēdu vai kājām no Kocēnu ciema uz Brandeļu ciemu vai 

Valmieras pilsētu, tāpēc jo īpaši nepieciešams uzlabot šī ceļa posma drošību, paredzot 

gājēju un velosipēdistu celiľus, gājēju pāreju un apgaismojumu Kocēnu ciemā. 

 Kocēnu novadu šķērso vēl 3 valsts reģionālie un 18 valsts vietējās nozīmes 

autoceļi (SIA “Grupa 93” 2004, ER; SIA “Reģionālie projekti” 2004, 2007, ER; SIA 

“GIS projekts” 2006, ER; SIA “Reģionālo pētījumu un plānošanas centrs” 2007, ER): 

Valsts reģionālie autoceļi:  

 P11 Kocēni – Limbaţi – Tūja; 
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 P16 Valmiera – Matīši – Mazsalaca; 

 P18 Valmiera – Smiltene; 

 

Valsts vietējās nozīmes autoceļi: 

 V112 Puikule – Rencēni – Vēveri; 

 V164 Igaunijas robeţa – Mazsalaca – Vilzēni – Dikļi; 

 V166 Valmiera – Dikļi – Augstroze; 

 V188 Dūķeri – Kocēni – Ķiene; 

 V189 Pievedceļš Sietiľiezim; 

 V190 Brieţi – Vaidava – Druļi – Bauţu ezers; 

 V191 Stalbe – Jāľukalns; 

 V192 Vaidava – Rubene; 

 V193 Matīši - Bērzaine – Rubene; 

 V194 Dikļi – Mazbrenguļi; 

 V195 Dauguļi – Rozula; 

 V212 Rubene – Virši; 

 V213 Valmiera – Mujāni; 

 V214 Mujāni – Zilākalna stacija; 

 V215 Dūķeri – Ķelpi; 

 V216 Ķoniľi – Bērzaine; 

 V217 Matīši – Budenbroka; 

 V218 Mačkēni – Dauguļi.  

 

Pēc Valsts autoceļu sniegtās informācijas valsts galvenajam autoceļam, vienam 

reģionālajam un trīs vietējās nozīmes autoceļiem, kas atrodas Kocēnu novada teritorijā ir 

posmi, kas atrodas avārijas stāvoklī. Avārijas stāvoklī ir A3 autoceļš, reģionālās nozīmes 

autoceļa P11 divi posmi kopumā 9 km garumā, valsts vietējās nozīmes autoceļi V166 

(posmā no 14,2 – 21,3 km), V188 (posmā no 3,65 – 4,46 km), V216 (no 2,3 – 6,975 km), 

kas atrodas Kocēnu novada teritorijā (VAS Latvijas valsts ceļi 2011b, ER). Īpaši svarīgi 

pirmkārt uzlabot ceļu stāvokli uz A3, kas ir nozīmīgs tranzītceļš un uz P11, kas nodrošina 

cilvēku pārvietošanos uz Rīgas jūras līci. Šo autoceļu uzlabošana un rekonstrukcija ir 

nozīmīga uzľēmejdarbības un tūrisma nozares attīstībai. 

Ierobeţoto līdzekļu dēļ pašvaldības autoceļi, galvenokārt, ir sliktā stāvoklī, kas traucē 

ne tikai uzľēmējdarbībai, bet arī iedzīvotāju mobilitātei ikdienā, tādējādi radot apstākļus, 

kas nav pievilcīgi uzľēmumu dibināšanai un attīstībai, nenodrošina pilnvērtīgu 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī neveicina potenciālo iedzīvotāju interesi 

izvēlēties patstāvīgi dzīvot lauku teritorijā.  
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Gandrīz visiem pašvaldības ceļiem ir nepieciešama rekonstrukcija (Permaľickis 

2011). Grants ceļiem tā ir jaunas virskārtas uzbēršana, bet ceļi ar melno segumu būtu 

pilnībā jāatjauno (Permaľickis 2011). Atjaunojot ielu segumu ciemu centros, skolu vai 

citu sabiedrisko ēku tuvumā būtu nepieciešams novietot gājēju pārejas, īpaši uz ciemu 

galvenajām ielām, kur notiek intensīvāka transportu satiksme un gājēju pārvietošanās.  

Apgaismojums. Ielu apgaismojums ir visu novada pagastu centros, izľemot 

Bērzaines pagastā. Nepieciešama ir apgaismojuma modernizācija, jo laternas un kabeļi ir 

nokalpojuši. Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, sabiedrisko kārtību un drošību 

nepieciešama papildus apgaismojuma ierīkošana blīvāk apdzīvotajās vietās jeb pagastu 

ciemos. Īpaši svarīgi apgaismojumu ierīkot ielu un ceļu krustojumos un uz gājēju 

pārejām, kā arī daudzīvokļu māju tuvumā, vietās, kur notiek bieţāka iedzīvotāju 

pārvietošanās ar kājām. 

 

5.2. Transporta infrastruktūra 

 

Pēc Kocēnu novada iedzīvotāju aptaujas rezultātiem redzams, ka respondentu 

pārvietošanās līdzekļi, galvenokārt, ir personīgā vai darba automašīna un sabiedriskais 

transports. Lielākā daļa no aptaujātajiem (55%) pārvietojas ar privāto transportu (Kocēnu 

novada dome 2011b, ER).  

Sabiedriskā transporta pakalpojumus Kocēnu novadā nodrošina SIA „VTU 

Valmiera”. Uz Rubenes un Dauguļu ciemu sabiedriskā transporta pakalpojumus 

nodrošina arī  pasaţieru pārvadātāji AS „CATA” un AS „Nordeka”, kuru starppilsētu 

maršruti šķērso Kocēnu novada teritoriju virzienā uz Limbaţiem vai Salacgrīvu un uz 

Rīgu. Līdz ar to nokļūšana uz Valmieru no šiem ciemiem ir nodrošināta daudz bieţāk kā 

pārējos novada ciemos, neskaitot Kocēnu un Brandeļu ciemu. Kocēnu ciemā caur 

Brandeļu ciemu iesniedzas Valmieras pilsētas maršrutu autobusu kustība, nodrošinot 

iespēju nokļūt Valmieras pilsētā un atpakaļ pa dienu līdz pat trīs reizēm stundā un 

vakaros ik pa stundai. No Kocēnu ciema uz Valmieras pilsētu ir izveidoti 4 maršrutu 

veidi. 

Taksometru pakalpojumus Kocēnu novadā nodrošina SIA „VTU Valmiera”, kā arī 

iespējams izmantot citu Valmieras pilsētas taksometru pakalpojumus.  
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Kocēnu novadā kursē 

viens skolēnu autobuss, kas 

saľemts Latvijas – Šveices 

sadarbības programmas 

projekta “Pašvaldību 

aktivitāšu īstenošana, lai 

nodrošinātu skolēnu 

pārvadāšanu un ar to 

saistītos atbalsta 

pasākumus” ietvaros. Ar to 

iespējams pārvadāt 81 

pasaţieri, autobusā ir 40 

sēdvietas un 41 stāvvieta. 

Autobuss nodrošina 

Rubenes izglītības iestāţu 

audzēkľu nokļūšanu uz mācību iestādi un mācību dienas beigās nokļūšanu atpakaļ mājās. 

Autobuss kursē maršrutos Brieţu skola – Vaidava – Druļi – Rubene un Vārnas – Rāvas – 

Baldieši – Virši – Rubene.  

Pārējie sabiedriskā transporta maršruti no pagastiem uz Valmieras pilsētu un pretējā 

virzienā tiek nodrošināti vairākas reizes dienā. Iedzīvotājiem ir svarīgi, lai šie maršruti 

nodrošinātu iespēju nokļūt darba vietā no rītiem un nokļūšanu mājās vakaros, jauniešiem, 

lai maršruti būtu atbilstoši skolas dienas sākumam un beigām, bet pensionāriem, 

bezdarbniekiem, jaunajām māmiľām un citiem, lai maršruti nodrošinātu nokļūšanu uz un 

atpakaļ no daţādām iestādēm dienas vidū.  

Diemţēl analizējot maršrutu attiešanas un pienākšanas laikus Kocēnu novada pagastu 

ciemos var secināt, ka ir vairāki trūkumi sabiedriskā transporta pieejamībai. No daţiem 

pagastu ciemiem nav iespējams nokļūt Valmierā neilgi pirms plkst. 8.00 un 9.00, tāpat 

nav iespējams nokļūt uz pagastu ciemiem no Valmieras neilgi pēc plkst. 17.00 un 18.00. 

Būtu nepieciešams nodrošināt sabiedriskā transporta maršrutu arī vēlā vakarā no 

Valmieras ap plkst. 21.00 – 22.00, kas dotu iespēju novada iedzīvotājiem apmeklēt 

daţādus sporta, kultūras, sabiedriskos un izglītojošos pasākumus. Šie pasākumi bieţi vien 

tiek organizēti pēc darba laika beigām.  

Sabiedriskā transporta maršruti, galvenokārt, kursē tikai uz pagastu ciemiem, kas 

sagādā problēmas attālāku lauku teritoriju iedzīvotājiem nokļūt Valmieras pilsētā, jo nav 

iespējas nokļūt pat līdz pagasta centram, kas atrodas vairāku kilometru attālumā no 

mājām. Ierobeţoto līdzekļu un transporta nepieejamības dēļ šiem iedzīvotājiem ir grūti 

atrast darbu vai piedalīties izglītojošās vai izklaidējošās nodarbībās. Tāpēc nepieciešams 

17.attēls. Kocēnu novada skolēnu autobuss 

Avots: Kocēnu novada dome 2012a, ER 
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veicināt sabiedriskā transporta pieejamību attālāko lauku iedzīvotājiem, lai nokļūtu līdz 

tuvākajam apdzīvotajam ciemam. 

Ļoti būtisks un vērā ľemams trūkums, ka nav nodrošināts sabiedriskā transporta 

maršruts no Kocēnu novada pagastiem uz novada administratīvo centru - Kocēnu ciemu, 

kā rezultātā iedzīvotājiem ir apgrūtinātas iespējas apmeklēt pašvaldības iestādi daţādu 

formalitāšu kārtošanā.  

Attīstot sabiedriskā transporta pieejamību novadā, rast inovatīvus risinājumus. 

Sadarbojoties ar mikroautobusu pakalpojumu uzľēmumiem, pagastu pārvaldēm būtu 

nepieciešams organizēt sabiedriskā transporta maršrutu atiešanas laikus, kuri iepriekš tiek 

saskaľoti ar iedzīvotājiem. Kā vienu no piemēriem, izpētīt Polijas pašvaldībās 

organizētos sabiedriskā transporta maršrutus lauku iedzīvotājiem. 

 

5.3. Sakaru infrastruktūra 

 

Pilnvērtīga sakaru infrastruktūra ir viens no priekšnoteikumiem teritorijas attīstībai. 

Kocēnu novada sakaru infrastruktūru veido pasts, fiksētā telefona līnijas, mobilo sakaru 

un interneta pieslēgumi.  

Pasta pakalpojumus Kocēnu novada teritorijā sniedz VAS „Latvijas Pasts”. Pavisam 

novadā ir 5 pasta nodaļas (VAS Latvijas Pasts 2012, ER):  

1. Bērzaine (LV-4208);  

2. Dikļi (LV-4223);  

3. Rubene (LV-4227);  

4. Vaidava (LV-4228); 

5. Zilaiskalns (LV-4222). 

Kocēnu pasta nodaļa pievienota Valmieras 1. pasta nodaļai. Iedzīvotājiem pasta 

pakalpojumi dzīvesvietā (abonētās preses, korespondences, pensiju piegāde) ir pieejami 

tāpat kā pirms pasta nodaļu apvienošanas.  

Pēdējo gadu laikā samazinās fiksētā telefona lietotāju skaits augsto izmaksu un zemās 

kvalitātes dēļ. Daudzi pāriet uz mobilo telefonu sakariem, jo to izmaksas paliek arvien 

zemākas, mobilos telefonus var iegādāties arvien lētāk, un tie nodrošina iespēju uzturēt 

sakarus gandrīz jebkurā vietā Lavijā. Lielāko daļu fiksēto telefonu sakarus pagastā 
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nodrošina SIA „Lattelecom”. Savukārt pašvaldībai telekomunikāciju pakalpojumus 

nodrošina SIA „Telia Latvija”. Visi abonenti Kocēnu novadā pieslēgti ciparu tīklam.  

Pašlaik visā Latvijā darbojas trīs mobilo sakaru operatori – SIA „LMT”, SIA „Tele 2” 

un SIA „Bite Latvija”. Šo operatoru sakaru pārklājums visā Kocēnu novada teritorijā ir 

labs vai pat teicams. 

Iedzīvotājiem gandrīz visā Kocēnu novada teritorijā ir iespējams mājās ierīkot mobilo 

internetu, taču tas nenodrošina augstāko kvalitāti, pieejamību un zemas izmaksas, bet 

iedzīvotāju ikdienas lietošanai un komunikācijai ir pietiekams. Ne visur ir pieejama 

pieslēgšanās optiskajam tīklam, kas nozīmē augstu interneta pieejamību un kvalitāti. 

Interneta pieslēgšanu daţādās novada vietās piedāvā vairāki uzľēmumi, piemēram, SIA 

„Lattelecom” (optisko internetu šobrīd neplāno ierīkot Kocēnu novada teritorijā), SIA 

„MikroNET” (pieslēgums optiskajam kabelim Zilākalnā), SIA „NOVA” (Kocēnos, 

Vaidavā, Zilākalnā), SIA „Telia Latvija” (optiskie un radiosavienojumi), SIA „EverNet”, 

SIA „Triatel”. Kocēnu novada bibliotēkās ir izveidoti interneta pieejas punkti, un tie ir 

pieejami bez maksas.  

Interneta pieejamība ir būtiska uzľēmumu, iestāţu un iedzīvotāju informācijas ieguvē 

un komunikācijas veicināšanā, kas sekmē attīstību un labklājību. Tāpēc svarīgi nodrošināt 

pēc iespējas lielāku iedzīvotāju daļu ar interneta pieeju. Uzľēmējdarbības vides 

uzlabošanai nepieciešams nodrošināt optiskā interneta pieejamību un kvalitāti rūpniecības 

un darījumu iestāţu teritorijās. 

 

5.4. Enerģētikas un vides infrastruktūra 

 

Komunālos pakalpojumus Kocēnu novada iedzīvotājiem sniedz Kocēnu novada 

domes Komunālās saimniecības pārvalde, kuras struktūra 2012. gada sākumā sastāv no 

39 darbiniekiem. Pārvaldes struktūru skatīt pielikumā Nr.5. Savukārt Brandeļu ciemā 

komunālos pakalpojumus sniedz SIA „VTU Valmiera”.  

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja uzľēmumā SIA „VTU Valmiera”. Pašvaldībai 

pieder kapitāldaļas arī uzľēmumā SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas 

organizācija”. Līdz 2011. gadam pašvaldība bija kapitāldaļu turētāja uzľēmumā SIA 

„Zilaiskalns 127”. Lai atvieglotu komunālo pakalpojumu sniegšanu un veicinātu 

komunālās infrastruktūras ilgtspējīgu attīstību, šobrīd tiek veikta komunālās saimniecības 

reorganizācija, kā rezultātā izveidota Komunālās saimniecības pārvalde. 2011. gada 9. 

novembrī Kocēnu novada dome pieľēma lēmumu par SIA „Zilaiskalns 127” likvidācijas 
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procesa uzsākšanu. Pēc reorganizācijas Komunālās saimniecības pārvaldes pārziľā ir arī 

komunālo pakalpojumu nodrošināšana Zilākalna ciemā. 

Kocēnu novada daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana ir pašu iedzīvotāju pārziľā, 

daļai māju ir ievēlēti mājas vecākie, daļai izveidotas biedrības. Šobrīd šīs jomas 

sakārtošana ir sākotnējā procesā. Namu apsaimniekošanai būtu vēlams izveidot biedrības 

vai to darbību pārľemt namu apsaimniekošanas uzľēmumam.   

Iedzīvotāju un pakalpojumu sniedzēju ērtībai nepieciešams izstrādāt sistēmu 

komunālo pakalpojumu skaitītāju rādījumu iesniegšanai un rēķinu apmaksai elektroniskā 

veidā. 

Elektroapgāde. Elektroenerģiju Kocēnu novadā piegādā no A/S „Latvenergo”. 

Elektroenerģijas piegādi līdz klientam, sadales tīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un 

plānveida attīstību Kocēnu novada teritorijā nodrošina A/S „Sadales tīkls”, kas ir A/S 

„Latvenergo” meitas sabiedrība. Saskaľā ar A/S „Sadales tīkls” klientu apkalpošanas un 

norēķinu sistēmas datu bāzē esošo informāciju Kocēnu novadā elektroenerģija tiek 

piegādāta aptuveni 2,6 tūkstošiem lietotāju, tai skaitā 2,4 tūkstošiem mājsaimniecību 

(Skrebs 2011).  

Katrs pieprasījums jauna pieslēguma ierīkošanai vai esošā pieslēguma jaudas 

palielināšanai tiek izskatīts saskaľā ar normatīvajiem aktiem. 

Pēc A/S „Sadales tīkls” sniegtās informācijas Kocēnu novadā ir 2 elektroenerģijas 

raţotāji (Skrebs 2011):  

 Kārlīšu dzirnavu HES Dikļu pagastā - jauda 30 kW;  

 Brandeļu HES Kocēnu pagastā - jauda 45 kW. 

Siltumapgāde. Centralizētās siltumapgādes pakalpojumus Kocēnu novadā nodrošina 

Kocēnu novada domes Komunālās saimniecības pārvalde, kā arī Kocēnu pagasta 

Brandeļu ciemā tos veic SIA „VTU Valmiera”. 

Siltumenerģijas ieguvei tiek izmantota malka, šķelda, granulas un Kocēnu ciemā 

arī dabas gāze. Kocēnu novada pašvaldības pārziľā ir 3 malkas katlu mājas (1 - Vaidavas 

ciemā, 1 - Rubenes ciemā, 1 – Bērzaines ciemā), 4 granulu katlu mājas (2 – Bērzaines 

ciemā, 2 – Dikļu ciemā), 9 automātiskās dabas gāzes katlu mājas Kocēnu ciemā. Kopumā 

pašvaldība siltumapgādes nodrošināšanai daudzdzīvokļu mājām un sabiedriskajām ēkām 

uztur 16 katlu mājas. Centralizēto apkuri pašvaldība piegādā 10 daudzdzīvokļu 

dzīvojamajām ēkām Kocēnu ciemā, 6 – Rubenes ciemā, 6 – Vaidavas ciemā, 3 – 

Bērzaines ciemā. Dikļu un Dauguļu ciema daudzdzīvokļu mājas ar siltumapgādi 
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nodrošina paši māju iedzīvotāji, uzturot un apsaimniekojot pavisam 3 malkas katlu mājas. 

Centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta arī 8 individuālajām mājām Vaidavas ciemā.  

Brandeļu ciemā 3 daudzdzīvokļu ēkas ar siltumapgādi nodrošina  SIA „VTU 

Valmiera”, kuras rīcībā ir 1 šķeldas katlu māja.  

Līdz 2011. gadam Zilākalna ciemā centralizēto apkuri nodrošināja uzľēmums SIA 

„Zilaiskalns – 127” ar vienu centrālās apkures katlu māju. Siltumapgādes pakalpojumus 

uzľēmums sniedza 13 daudzdzīvokļu mājām, 7 individuālām mājām, kā arī pašvaldības 

iestāţu ēkām.  

Lai risinātu esošās siltumapgādes problēmas Kocēnu novadā, nepieciešama 

siltumapgādes sistēmu modernizācija, malkas nojumu izbūve un dzīvojamo ēku 

renovācija. Arī lielai daļai pašvaldības sabiedriskajām ēkām nepieciešama renovācija. 

Nākotnē prioritāri atbalstāma izglītības iestāţu ēku renovācija. 

Risinājumu rezultātā paaugstināsies energoresursu izmantošanas efektivitāte, 

samazināsies patērētā kurināmā daudzums, kā arī kaitīgo izmešu daudzums apkārtējā 

vidē, tiks ietaupīti siltumenerģijas raţotāja un patērētāja līdzekļi.  

Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai pēc siltumapgādes rekonstrukcijas nepieciešama 

to uzturēšana un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana atbilstoši normatīvajiem aktiem 

un Eiropas Savienības noteiktajām direktīvām. 

Gāzes apgāde. Kocēnu novadā gāzes apgāde ir pieejama tikai Kocēnu ciemā. To 

nodrošina uzľēmums AS „Latvijas gāze”. Kocēnu ciema teritoriju apkalpo vidējā un 

zemā spiediena gāzesvada atzars no Valmieras pilsētas puses (SIA “Reģionālo pētījumu 

un plānošanas centrs” 2007). Vidējā spiediena gāzesvada jauda neatļauj bez gāzesvada 

rekonstrukcijas tuvākā laikā pieslēgt citas apdzīvotās vietas gāzes apgādes sistēmai (SIA 

“Reģionālo pētījumu un plānošanas centrs” 2007). 

Citu daudzdzīvokļu un individuālo dzīvojamo māju iedzīvotāji, noslēdzot piegādes un 

apkalpošanas līgumus, izmanto balongāzi (SIA “Reģionālo pētījumu un plānošanas 

centrs” 2007). 

Kaut arī AS „Latvijas gāze” Kocēnu pagasta teritorijas plānojumā izstrādājusi 

shematiskus priekšlikumus gāzes vadu perspektīvai attīstībai Kocēnu pagastā, tā izbūve 

nav nepieciešama, jo jaunu ciematu būvniecība šobrīd netiek plānota. Kocēnu novada 

ekonomiskās attīstības veicināšanai vajadzētu izmantot teritorijā esošos atjaunojamos 

energoresursus – koksnes un ūdensresursus, kā arī iespēju robeţās saules enerģiju. 

Ūdensapgāde un kanalizācija. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumus Kocēnu novadā veic Kocēnu novada domes Komunālās saimniecības 
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pārvalde, taču Kocēnu pagasta Brandeļu ciemā tos veic SIA „VTU Valmiera”, kura 

kapitāldaļu turētāja ir pašvaldība. Individuālajai ūdens apgādei viensētās un nelielās 

apdzīvotajās vietās visā pagasta teritorijā samērā plaši tiek izmantoti gruntsūdeľi. 

Galvenokārt, ūdens ieguvei izbūvē grodu akas, retāk atsevišķus urbumus. Kanalizācijas 

savākšanai privātmājās to īpašnieki pārsvarā izmanto izsmeļamās akas.   

Centralizētajai ūdens apgādei un kanalizācijai ciemu teritorijās ir pieslēgtas 

daudzdzīvokļu un individuālās mājas, pašvaldības iestādes un privātie uzľēmumi. 

Izveidoti 14 urbumi, kas izmantojami centralizētās ūdens apgādes vajadzībām. Kocēnu 

novadā ir 7 atsevišķas centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Ūdens apgādes urbumiem ir 

uzstādīti ūdens skaitītāji.   

Centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas katrā ciemā ir izveidotas 

atsevišķi viena no otras. Centralizētajai ūdens apgādei Kocēnu novada teritorijā neskaitot 

Zilākalna ciemu, pieslēgtas aptuveni 48 daudzdzīvokļu mājas un 249 individuālās mājas, 

2010. gadā to patērētais ūdens apjoms bija 41050,5 m
3
. Zilākalna ciemā, kur ūdens 

apgādes pakalpojumus nodrošināja SIA „Zilaiskalns – 127”, ūdens apgādes sistēmai 

pieslēgtas visas dzīvojamās mājas – 18 daudzdzīvokļu un 7 individuālās mājas, 2010. 

gadā to patērētais ūdens daudzums bija 18036,7 m
3
.  

Kanalizācijai Kocēnu novadā, neskaitot Zilākalna ciemu, pieslēgtas 46 daudzdzīvokļu 

mājas un 193 individuālās mājas, kuru notekūdeľu apjoms 2010. gadā bija 40036, 2 m
3
. 

Zilākalna ciemā kanalizācijai nav pieslēgtas tikai 3 individuālās mājas, 2010. gadā 

notekūdeľu apjoms Zilākalna ciemā bija 17794,6 m
3
.  Kopumā 2010. gadā iedzīvotājiem 

ar pašvaldību bija noslēgti 890 līgumi par centralizētā ūdens piegādi un kanalizāciju, bet 

Zilākalna pagastā ar uzľēmumu SIA „Zilaiskalns 127” noslēgti 363 līgumi par ūdens 

apgādi un kanalizāciju. 

Kocēnu novada ciemos darbojas 9 notekūdeľu attīrīšanas iekārtas. Attīrītie 

notekūdeľi tiek novadīti Briedes upē, Mazbriedes upē, Jumāras upē, ūdenskrātuvē 

Mazais Ansis (Zvirgzdupīte), Vaidavas ezerā, Strīķupē. 

Ūdens apgādes un kanalizācijas infrastruktūras attīstībai tiek pievērsta liela vērība, 

īstenojot ūdens un kanalizācijas sistēmu atjaunošanas un paplašināšanas projektus, kuru 

finansējuma piesaistei tiek izmantoti Eiropas Savienības līdzekļi. 2011. gadā tiek īstenoti 

ERAF līdzfinansētie ūdenssaimniecības attīstības projekti II kārtā Kocēnu, Rubenes un 

Bērzaines ciemos, kā rezultātā tiks saglabāta dzeramā ūdens kvalitāte, samazināsies 

ūdens zudumu apjoms un nelietderīgais elektroenerģijas patēriľš, novērsti NAI darbības 

traucējumi. Tiks nodrošinātas jaunas pieslēguma vietas potenciālajiem patērētājiem. 

Tuvākajā laikā tiks izstrādāti ūdenssaimniecības attīstības projekti II kārtā Dikļu un 

Vaidavas ciemā.    
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Nākotnē jānodrošina ūdenssaimniecības sistēmas pareiza ekspluatācija. Nepieciešams 

veikt pilnīgu ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošanu. 

Ilgtermiľā veicinot iedzīvotāju dzīves līmeľa paaugstināšanu un uzľēmējdarbības 

attīstību, nepieciešama centralizētā ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana, sniedzot 

iespēju pieslēgties 95% - 100% ciema iedzīvotāju, pakalpojuma pieejamības 

nodrošināšana elektrības pārtraukuma gadījumos, kvalitatīva ūdens nodrošināšana un 

atbilstoša notekūdeľu attīrīšana.  

Lietus kanalizācija. Lietus kanalizācijas sistēma Kocēnu novada teritorijā nav 

sakārtota, daudzās vietās tā nav vispār, bet tā ir aktuāla problēma, jo vietām konstatēts, ka 

sniega kušanas ūdeľi pavasarī no virszemes nokļūst kanalizācijas tīklā vai pat vispār nav 

kur noplūst lietus ūdeľiem no ēku jumtiem, ielām un stāvlaukumiem. Būtu nepieciešama 

esošo tīklu rekonstrukcija vai jaunu tīklu izbūve. 

Atkritumu apsaimniekošana. Atkritumu apsaimniekošana Kocēnu novada teritorijā 

notiek saskaľā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2011 „Atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi Kocēnu novadā”, kas stājās spēkā 2011. gada 01. septembrī 

(Kocēnu novada dome 2012b, ER). Noteikumi izdoti saskaľā ar „Atkritumu 

apsaimniekošanas likumu” un likumu „Par pašvaldībām”. 

Atkritumu šķirošanu un savākšanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā veic 

uzľēmums SIA „ZAAO”. Pašvaldībai pieder kapitāldaļas uzľēmumā SIA „ZAAO”. 

Daudzdzīvokļu mājām SIA „ZAAO” slēdz līgumus ar namu apsaimniekošanas 

uzľēmumu vai pašvaldības komunālo nodaļu, kuri pēc tam pakalpojumu rēķinus nosūta 

māju iedzīvotjiem. Daţādu iemeslu dēļ, galvenokārt finansiālu, daļa iedzīvotāju nav 

noslēguši līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju. Šādos gadījumos tiek piesārľota 

apkārtējā vide un netiek nodrošināta vides aizsardzība novadā.  

Sadarbībā ar SIA „ZAAO” novadā tiek organizēti pasākumi vides izglītības jomā, 

piemēram, Kocēnu pagasta PII „Auseklītis” piedalījies uzľēmuma organizētajā konkursā 

„Lai dzīvo atkritumi”. Uzľēmums rīko arī akcijas novada iedzīvotājiem ar iespēju nodot 

lielgabarīta un elektrotehnikas atkritumus bez maksas. 

Šobrīd novada teritorijā radītos atkritumus uzľēmums SIA „ZAAO” transportē uz 

CSA poligonu „Daibe”. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošajai Kocēnu pagasta 

izgāztuvei „Beites” ir veikta rekultivācija, projektam piesaistot ES Kohēzijas fonda 

līdzekļus. Ľemot vērā to, ka izgāztuvē ir nepieciešama mālainās grunts konsolidēšanās, 

koku un krūmu stādījumu ierīkošana pirmajos 5 gados nav pieļaujama (SIA Geo 

Consultants 2008). Stādījumu nepieciešamība var tikt pārskatīta pēc 5 gadiem kopš 

izgāztuves pilnīgas rekultivācijas (SIA Geo Consultants 2008). Normatīvie akti nosaka, 
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ka rekultivētā atkritumu izgāztuvē 30 gadu periodā pēc tās slēgšanas ir nepieciešams 

veikt vides stāvokļa monitoringu (VSIA Latvijas Vēstnesis 2012b, ER). 

Daudzi iedzīvotāji neapzinās atkritumu šķirošanas nozīmīgumu un atkritumu kaitīgo 

ietekmi uz dabas vidi. Piesārľotas tiek ceļmalas, meţi, stāvlaukumi un citas vietas, tādēļ 

nepieciešama regulāra un aktīva sabiedrības informētība par ekoloģiskiem jautājumiem. 

Nepieciešams arī veicināt iedzīvotāju līgumu noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, 

aktīvāk kontrolējot atkritumu izgāšanu neatļautās vietās un uzliekot naudassodus.  

 

6. Nekustamais īpašums 
 

6.1. Zeme 

 

Pēc VZD datiem 2010. gadā NĪVK IS reģistrētā Kocēnu novada teritorijas platība 

ir 49648.3 ha (Valsts zemes dienests 2011). Visvairāk no kopējās teritorijas aizľem meţi 

– 44.3% jeb 21993.0 ha (Valsts zemes dienests 2011). Otrs lielākais īpatsvars ir 

lauksaimniecības zemei, tā aizľem 37.1% no visas novada teritorijas jeb 18433.6 ha 

(Valsts zemes dienests 2011). 
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18.attēls. Zemes sadalījums pēc lietošanas veida Kocēnu novadā uz 

01.01.2011 
Avots: Valsts zemes dienests 2011 
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Pēc zemes izmantošanas mērķa vislielāko platību no visas Kocēnu novada 

teritorijas aizľem lauksaimniecības zeme – 31813.0 ha jeb 64% un meţsaimniecības 

zeme, tajā skaitā arī  īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir 

aizliegta ar normatīvo aktu – aizľem 14956.2 ha jeb 30.1% no visas novada teritorijas 

(Valsts zemes dienests 2011). Kā jau lauku reģionā, kopējā apbūves zeme aizľem tikai 

2.6 % no visas Kocēnu novada teritorijas. 

19.tabula. Kocēnu novada zemes sadalījums pēc izmantošanas mērķa grupām uz 

01.01.2011. 
 

Zemes izmantošanas mērķi Platība, ha Īpatsvars, % 

Lauksaimniecības zeme 31813.0 64.0 

Meţsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 

kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu 14956.2 
30.1 

Ūdens objektu zeme 422.3 0.9 

Derīgo izrakteľu ieguves teritorijas 1152.2 2.3 

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 39.9 0.1 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 238.9 0.5 

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 69.7 0.1 

Komercdarbības objektu apbūves zeme 46.9 0.1 

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 97.2 0.2 

Raţošanas objektu apbūves zeme 132.8 0.3 

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 637.9 1.3 

Inţeniertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme 40.1 0.1 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav norādīts 1.2 0.0 

Kopā: 49648.3 100.0 

Avots: Valsts zemes dienests 2011 

 

Kocēnu novada teritorijā nekustamam īpašumam 39492.0 ha platībā 

īpašumtiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, tie ir 80% no visas novada teritorijas 

(Valsts zemes dienests 2011).  Sadalījumā pa īpašumu formām visvairāk zemes platības 

ir fizisko personu īpašumā – 79.3% no visām īpašumā esošām zemēm Kocēnu novadā, 

11.0% ir juridisko personu īpašumā, 7.9% ir valsts un valsts institūciju īpašumā, savukārt 

pašvaldības īpašumā ir 1.6% (Valsts zemes dienests 2011). 
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 19.attēls. Zemes sadalījums pa īpašumu formām Kocēnu novadā uz 01.01.2011.  

Avots: Valsts zemes dienests 2011 

 

Atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” un saskaľā ar tiem 

izdotajiem  MK noteikumiem Nr.635, novada teritorijā tiek apsekota un noteikta 

neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kurai aprēķina nekustamā īpašuma 

nodokļa papildlikmi. Pēc Lauku atbalsta dienesta sniegtās informācijas 2010. gadā 

neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme Kocēnu novadā ir 2188.86 ha, tajā 

skaitā 468.30 ha atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.  

Kocēnu novadā 2011. gadā apzinātas 34 pamestas un neapdzīvotas apbūves 

teritorijas, kas degradē  apkārtējo ainavu un bojā Kocēnu novada tēlu, kā arī ir bīstamas 

iedzīvotāju drošībai. Bērzaines pagastā tādas ir 9 vietas, Dikļu pagastā – 8 vietas, Kocēnu 

pagastā – 6 vietas, Vaidavas pagastā – 5 vietas, bet Zilākalna pagastā – 6 vietas. 2011. 

gadā uzsākta šo vietu apsekošana dabā, lai pēc tam nesakopto teritoriju īpašniekiem 

nosūtītu brīdinājumu par sodu piemērošanu, ja vieta netiks sakārtota noteiktajā laikā. 

Novadā šādas vietas ir gan neapdzīvotas, gan pamestas sabrukušas vai pussabrukušas 

ēkas, nepabeigtas būves, protams, nesakoptas ir arī to apkārtējās teritorijas.  
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6.2. Mājoklis 

 

 Likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” termins 

daudzdzīvokļu māja tiek skaidrots kā dzīvojamā māja, kurā saskaľā ar mājas 

inventarizācijas plānu ir vairāk nekā viens dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai 

neapdzīvojamā telpa, un mājai funkcionāli piederīgās palīgēkas un būves (VSIA Latvijas 

Vēstnesis 2011, ER). Pieľemot, ka ēkā ir vairāk kā viena telpu grupa un vismaz viens ir 

dzīvoklis, Kocēnu novadā ir aptuveni 225 daudzdzīvokļu mājas. Šajā skaitā nav iekļautas 

sabiedriskas nozīmes ēkas, raţošanas, komunālās un tehniskās būves. Ne visas mājas ir 

pilnībā apdzīvotas, daţas no tām ir izmantojamas un apdzīvojamas tikai daļēji, jo ir ļoti 

sliktā tehniskā stāvoklī un ir nepieciešams pilnībā atjaunot vai nojaukt. 

 Apkopojot pagastu adrešu sarakstu un apzinot pagastu pārvaldnieku sniegto 

informāciju, Kocēnu novadā saskaitītas aptuveni 1196 individuālās dzīvojamās mājas jeb 

viensētas. Diemţēl saraksts nesniedz precīzu informāciju par dzīvojamo māju skaitu 

novadā un nenozīmē, ka visas mājas pilnībā tiek apdzīvotas. Lai to noskaidrotu, būtu 

nepieciešams katru nekustamā īpašuma adresi apsekot dabā. 

 

20.tabula. Daudzdzīvokļu un individuālo dzīvojamo māju skaits Kocēnu novada 

pagastos   
 

Pagasts 

Individuālās 

mājas 

Daudzdzīvokļu 

mājas 

Bērzaines pagasts 108 24 

Dikļu pagasts 273 41 

Kocēnu pagasts 580 109 

Vaidavas pagasts 229 30 

Zilākalna pagasts 6 21 

Kopā 1196 225 

 

Lielākajai daļai novada daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu veic paši māju 

iedzīvotāji, ievēlot mājas vecāko, kurš veic namu apsaimniekošanu savu iespēju robeţās. 

Dikļu ciemā vienai mājai izveidota apsaimniekošanas sabiedrība „Lazdas”, līdz 2011. 

gadam Zilākalna ciemā namu apsaimniekošanu un komunālos pakalpojumus sniedza SIA 

„Zilaiskalns 127”. Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu ēkās paši var pieľemt lēmumu par 

to, kādā veidā tiks veikta namu apsaimniekošana – vai tiks veidotas biedrības, ievēlēti 

māju vecākie, vai piesaistīts namu apsaimniekošanas uzľēmums. 
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Galvenais mājokļu attīstību traucējošais faktors ir iedzīvotāju zemā maksātspēja, kā 

arī nepietiekošā informētība par ēku efektīvu apsaimniekošanu un ēku renovāciju. 

Aktuāla problēma Kocēnu novadā ir energoefektivitātes pasākumu realizācija. 

Mājsaimniecību zemās aktivitātes dēļ ir apgrūtināta lēmumu pieľemšana par 

energoefektivitātes pasākumu īstenošanu tām piederošajās ēkās (LR Ekonomikas 

ministrija 2006, ER). Diemţēl pastāv iedzīvotāju zināšanu trūkums par 

energoefektivitātes pasākumu sekmīgu ieviešanu un nespēja vienoties savā starpā par 

kopīgi veicamajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes uzlabošanā, kas ir kavējoši 

faktori mājokļu attīstībā.  

Ēku renovācijas veikšanai vispirms nepieciešams noslēgt līgumu ar namu 

apsaimniekotāju vai nodibināt biedrību, lai veicinātu projektu iesniegšanu, īstenošanu, 

kredītu piesaisti. Efektīvākai namu apsaimniekošanai būtu nepieciešams vienam 

apsaimniekotājam vai biedrībai piesaistīt vairākas daudzdzīvokļu mājas.  

2011. gada vasarā pirmo reizi pēc novadu administratīvās reformas Kocēnu novadā 

tika organizēts konkurss „Kocēnu novada sakoptākā sēta 2011”, kura viens no 

galvenajiem mērķiem ir veicināt novada teritorijas sakopšanu, aktivizēt un motivēt 

iedzīvotājus sakopt savas mājas vai darba vietas apkārtni un būt atbildīgiem par savu 

īpašumu sakopšanu. Konkursā piešķīra 5 nominācijas:  

 sakoptākā individuālā māja ciematā; 

 sakoptākā daudzdzīvokļu māja; 

 sakoptākā lauku sēta; 

 sakoptākā pašvaldības iestāde; 

 sakoptākais uzľēmums. 

Šāda veida konkurss ne vien motivē iedzīvotājus sakopt savu apkārtni, bet arī liek     

aizdomāties par to kāda ir apkārtne, kur visbieţāk tiek pavadīts laiks un kāds ir novada 

vizuālais tēls. Daţi īpašnieki jau šobrīd var lepoties ar savu māju vai uzľēmumu 

pagalmiem, bet daţiem ir vajadzīgs laiks pat vairāku gadu garumā, lai uzsāktu savas 

apkārtnes sakopšanu. Tāpēc šāda veida konkurss ir jāveido kā tradīcija turpmākos gadus, 

kas  iedzīvotājiem sniedz iespēju iegūt vērtīgu pieredzi un zināšanas. 

Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus, nodrošinot kvalitatīvu un drošu dzīves 

vietu, nepieciešams uzlabot daudzdzīvokļu, individuālo māju tehnisko stāvokli un ēku 

energoefektivitāti. Gan pašvaldības, gan iedzīvotāju interesēs ir  izglītot sabiedrību par 

ēku energoefektivitātes ieguvumiem. Tāpat arī daudzdzīvokļu ēku pagalmi ir morāli un 
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fiziski novecojuši, tāpēc nepieciešams sakārtot pagalmus un piebraucamos ceļus, kā arī 

izbūvēt plašākus auto stāvlaukumus pie daudzdzīvokļu mājām.  

 

6.3. Pašvaldības nekustamais īpašums 
 

Pašvaldībai piederošās un piekrītošās zemes platība ir 2565.9 ha (Valsts zemes 

dienests 2011). No kopējās pašvaldības īpašumā un lietojumā esošās zemes platības 

vislielākais īpatsvars ir purviem, kas sastāda 43.3% jeb 1109.9 ha (Valsts zemes dienests 

2011). Otrs lielākais īpatsvars ir lauksaimniecībā izmantojamai zemei – 23.9% jeb 612.4 

ha (Valsts zemes dienests 2011). 
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20.attēls. Pašvaldībai piekritīgās un īpašumā esošās zemes sadalījums 

pēc lietošanas veida uz 01.01.2011. 

Avots: Valsts zemes dienests 2011 
 

Vislielākais īpatsvars no kopējās pašvaldības īpašumā un lietojumā esošās zemes 

pēc izmantošanas mērķa ir derīgo izrakteľu ieguves teritorijām (42.9%) un 

lauksaimniecības zemei (29.9%). 
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21.tabula. Pašvaldībai piekritīgās un īpašumā esošās zemes sadalījums pēc 

izmantošanas mērķa grupām uz 01.01.2011. 
 

Zemes izmantošanas mērķi Platība, ha Īpatsvars, % 

Lauksaimniecības zeme 767.0 29.9 

Meţsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 

kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu 

233.1 9.1 

Ūdens objektu zeme 67.7 2.6 

Derīgo izrakteľu ieguves teritorijas 1101.7 42.9 

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 16.7 0.7 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 47.3 1.8 

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 21.6 0.8 

Komercdarbības objektu apbūves zeme 3.1 0.1 

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 80.9 3.2 

Raţošanas objektu apbūves zeme 25.0 1.0 

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 193.6 7.6 

Inţeniertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme 8.2 0.3 

Kopā: 2565.9 100.0 

Avots: Valsts zemes dienests 2011 
 

2011. gada jūnijā pašvaldības īpašumā esošais un izīrētais dzīvojamais fonds Kocēnu 

novadā ir 294 dzīvokļi. Bērzaines pagastā - 27 dzīvokļi, Dikļu pagastā - 23 dzīvokļi, 

Kocēnu pagastā -  76 dzīvokļi, Vaidavas pagastā - 10 dzīvokļi, bet Zilākalna pagastā  - 

158 dzīvokļi. Kocēnu novadā reģistrētas 80 mājas, kurās ir pašvaldības dzīvokļi. Tajā 

skaitā daudzdzīvokļu mājas, mājas ar daţiem dzīvokļiem vai pat daļēji apdzīvotas mājas.  

Pašvaldības uzturēšanā ir 159 nedzīvojamās ēkas, no tām Bērzaines pagastā - 19 ēkas, 

Dikļu pagastā - 32 ēkas, Kocēnu pagastā - 67 ēkas, Vaidavas pagastā - 23 ēkas un 

Zilākalna pagastā - 18 ēkas. Nedzīvojamo ēku skaitā ir sporta nams, skolas, bērnudārzi, 

kultūras un tautas nami, pagastu pārvaldes ēkas, kapličas, komunālo sistēmu ēkas, 

garāţas, pagrabi u.c. 2011. gada beigās pašvaldības īpašumā no nedzīvojamajām ēkām  

13 ir brīvās telpas, ko iespējams iznomāt uzľēmējdarbības veikšanai. 

Pašvaldības uzturēšanā ir arī 234 transporta būves, tajā skaitā 9 tilti 120 m garumā 

(Dikļu pagastā - 4 tilti un Kocēnu pagastā 5 tilti), vairāki ceļi ar grants vai asfalta seguma 

posmiem, ielas, gājēju celiľi un ietves, autobusu pieturas un pieturvietu vai autobusu 

apgriešanās laukumu segumi; laukumu segumi un iebraucamie ceļi pie sabiedriskas 

nozīmes vai komunālās saimniecības ēkām, auto stāvlaukumi, kā arī daudzdzīvokļu māju 

pagalmi. 

Pašvaldības īpašumā esošais dzīvojamais fonds ir novecojis un nepieciešama ēku 

renovācija. Vairākas ēkas atrodas avārijas stāvoklī un ir bīstamas mājas iedzīvotāju 

drošībai, tādēļ nepieciešama pilnīga ēku atjaunošana vai pat nojaukšana. Daţos 
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pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos šobrīd neviens nedzīvo, jo reāli nav iespējams – 

tie ir grausti. 

Joprojām nav pabeigta daudzdzīvokļu māju privatizācija, pašvaldības dzīvokļos un 

ēkās dzīvo galvenokārt maznodrošinātas ģimenes, tādēļ ir zema īrnieku ieinteresētība 

māju uzturēšanā. Arī pašvaldības ierobeţoto finansu līdzekļu dēļ šie dzīvokļi un ēkas ir 

neapmierinošā stāvoklī. Nākotnē būtu nepieciešams rast risinājumu šīm ģimenēm 

piedāvāt drošības riskam mazāk pakļautas dzīvojamās platības un rast finansējumu šo 

māju pilnīgai atjaunošanai, renovācijai vai pat nojaukšanai. 

Savukārt liela daļa pašvaldības uzturēšanā esošās ēkas ir gan morāli, gan fiziski 

novecojušas, tādēļ nepieciešama ēku renovācija, lai pirmkārt nodrošinātu ēku 

energoefektivitāti. Prioritāri ēku renovācijas pasākumi būtu jāveic izglītības iestādēm, kā 

arī Kocēnu novada domes administrācijas ēkai.   

 

6.4. Nekustamā īpašuma nodoklis un būvniecības attīstība 

 

2008. gadā strauji palielinājās nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība, kā rezultātā 

pieauga arī nekustamo īpašumu nodoklis Kocēnu novadā (Liepiľa 2011). Kadastrālo 

vērtību paaugstināšanos ietekmēja VZD veiktā nekustamo īpašumu tirgus pārvērtēšana, 

kur tas noteica tirgus cenu izmaiľu tendenci valstī (Liepiľa 2011). Savukārt 2009. gadā 

parādās tendence īpašuma cenām atkal samazināties (Liepiľa 2011). 2012. gadā kopumā 

visas valsts zemes kadastrālā vērtība ir par 5% zemāka nekā 2011.gadā, bet kopējā visas 

valsts ēku kadastrālā vērtība ir cēlusies par tikai 0,4%, liecina Valsts zemes dienesta 

apkopotā statistika (Valsts zemes dienests 2012, ER). VZD nekustamo īpašumu 

kadastrālās vērtības aktualizācijas nepieciešamību un izmaiľu apmēru izvērtē pa 

teritorijām un nekustamo īpašumu grupām, ievērojot nekustamā īpašuma tirgus izmaiľas 

attiecīgajos segmentos. 

Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina pašvaldības, par pamatu ľemot zemes un būvju 

kadastrālo vērtību un nekustamā īpašuma nodokļa likumā noteiktās nodokļa likmes, un 

konkrētās pašvaldības pieľemtos saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaidēm (Valsts zemes dienests 2012, ER).  

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi Kocēnu novadā šobrīd pienākas tikai 

trūcīgām personām un politiski represētām personām likumā noteiktajā kārtībā. Pēc 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pašvaldība var noteikt atvieglojumu arī 

noteiktām uzľēmējdarbības veicēju grupām, izstrādājot saistošos noteikumus atsevišķām 
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kategorijām. Pirms novadu administratīvās reformas tie bija izstrādāti Dikļu un Vaidavas 

pagastos (Liepiľa 2011). Šobrīd pašvaldībā nav izstrādāti saistošie noteikumi par 

nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem noteiktām uzľēmējdarbības veicēju grupām, 

tie arī netiek plānoti (Liepiľa 2011). Atbalstu uzľēmējdarbības veicējiem un NVO 

darbībai pašvaldība sniedz piemērojot atlaides pašvaldības telpu īrei. 

Pieprasījums pēc nekustamā īpašuma Kocēnu novadā vērojams vairāk Kocēnu 

pagasta Kocēnu ciemā, ko ietekmē gan teritorijas atrašanās vieta tuvu Valmieras pilsētai, 

gan infrastruktūras pieejamība. Pieprasīti ir mazdārziľi Kocēnos, savukārt Rubenes un 

Zilākalna ciemos ir daudz brīvi mazdārziľi, dēļ to attāluma no Valmieras (Liepiľa 2011). 

Tāpat ir ar mājokļiem. Kocēnu ciems ir pieprasīts, taču dzīvokļu pirkšana un pārdošana 

notiek salīdzinoši maz.   

Šobrīd aktīva darbība vērojama meţa zemju un lauksaimniecības zemju uzpirkšanā. 

Meţa zemes uzpērk meţizstrādes uzľēmumi, savukārt lauksaimniecības zemes vēlas 

uzpirkt to pašreizējie nomātāji (Liepiľa 2011).  

Pēdējo trīs gadu laikā ir samazinājusies objektu būvniecība Kocēnu novadā. 

Pakalpojumus būvniecības procesa nodrošināšanai sniedz Kocēnu novada būvvalde. 

Būvvaldes pakalpojumus tā sniedz arī Beverīnas, Mazsalacas, Rūjienas un Naukšēnu 

pašvaldībām (Kocēnu novada dome 2011c, ER). Kocēnu novada būvvaldē 2010. gadā 

tika izskatīti, saskaľoti un akceptēti 63 būvprojekti, kas ir par 20% mazāk kā 2008. gadā 

(skatīt 15. grafiku). Lielākā daļa būvprojektu akceptēti Kocēnu pagastā (29 projekti). 

Būvprojektu skaitā, galvenokārt, palīgēkas (9 projekti) un dzīvojamās mājas vai vasaras 

mājas Kocēnu pagastā (6 projekti). 

2010 .gadā izsniegti 52 plānošanas un arhitektūras uzdevumi, tikpat daudz, cik 2009. 

gadā, bet izteikti mazāk kā 2008. gadā. Tāpat arī izsniegto būvatļauju skaits 2010. gadā 

(izsniegtas 33 būvatļaujas) salīdzinājumā ar 2008. gadu samazinājies gandrīz uz pusi.  
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Saskaľotie un akceptētie būvprojekti, izsniegtās būvatļaujas vēl neliecina par reālo 

situāciju, kas tiek paveikts dabā. Līdz objektu nodošanai ekspluatācijā nonāk daudz 

mazāks skaits objektu nekā iepriekš plānots. 2010. gadā ekspluatācijā pieľemti tikai 24 

objekti ar kopējo vērtību 1323.82 tūkst. Ls. 2008. gadā ekspluatācijā pieľemti nedaudz 

vairāk jeb 36 objekti ar kopējo vērtību 3953.16 tūkst. Ls. Šie rādītāji parāda, ka 2008. 

gadā viena ekspluatācijā nodotā objekta vidējā vērtība bija divreiz lielāka nekā 2010. 

gadā. Pēdējā gadā ekspluatācijā nodotas, galvenokārt, dzīvojamās ēkas (3 objekti) un 

palīgēkas (6 objekti), lauksaimniecības un citas raţošanas ēkas (3 objekti). 

 

7. Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi 

 
7.1. Izglītība 

 
Kocēnu novada izglītības iestādes ir pašvaldības iestādes un tiek uzturētas no 

pašvaldības budţeta. Izglītības nozarei no pašvaldības 2011. gada pamatbudţeta ir 

lielākais īpatsvars izdevumos, tie ir 42%, jo kvalitatīva izglītības nodrošināšana ir viens 

no iedzīvotāju piesaistes mehānismiem Kocēnu novadam (Kocēnu novada dome 2011d, 

ER). 

 Pedagogu algas tiek finansētas no valsts mērķdotācijām. Taču papildus 

finansējums pedagoģisko darbinieku darba samaksai ieplānots arī no 2011. gada 

pašvaldības budţeta (Kocēnu novada dome 2011e, ER).  

Pakalpojumus izglītības jomā Kocēnu novada pašvaldībai sniedz Kocēnu novada 

izglītības pārvalde. Deleģēto funkciju ietvaros tā sniedz pakalpojumus arī Beverīnas, 

Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu pašvaldībām un izglītības 

iestādēm (Kocēnu novada dome 2011c, ER).  

Uzlabojot un pilnveidojot vispārējās izglītības iestāţu sniegtos pakalpojumus, 

2010. gadā tika atvērts Jaunburtnieku pamatskolas internāts. Rubenes pamatskolas 

reorganizācijas rezultātā Latvijas-Šveices projekta "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai 

nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu" ietvaros iegādāts autobuss ar mērķi pārvadāt uz/no 

Rubenes pamatskolas Vaidavas pagasta un Rubenes ciema apkārtnes skolēnus. Ārpus 

mācību laika skolēnu autobusu plānots izmantot ārpusklases mācību procesa 

nodrošināšanai. Izmantojot ERAF finansējumu 2011. gadā pamatskolās tiks  nodrošināts 

atbilstošs informācijas un komunikāciju tehnoloģijas līmenis,  ierīkoti lokālie datortīkli, 

paredzēts iegādāties datortehniku visās Kocēnu novada izglītības iestādēs, papildus 
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iegādāta arī multimediju tehnika un veikta lokālo datortīklu attīstība. 2010. gadā izstrādāti 

tehniski ekonomiskie pamatojumi izglītības iestāţu ēku siltināšanai.  

Kocēnu novada pašvaldības 2011. gada budţetā kā prioritārais pasākums 

izglītības nozarē ir piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus izglītības iestāţu ēku siltināšanas 

projekta realizācijai. Plānota zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana pirmsskolas 

izglītības iestādei „Cielaviľa”. Savukārt, lai uzlabotu izglītības iestāţu darba kvalitāti, 

Kocēnu novada pašvaldības pedagogi piedalās ESF īstenotajā programmā „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšanas projekts”, papildinot savas zināšanas un prasmes.  

Nodrošinot kvalitatīvu izglītību Kocēnu novadā, galvenās prioritātes ir nosakāmas 

balstoties uz skolēnu, skolotāju un skolu darbinieku drošas un veselību veicinošas vides 

veidošanu. Nepieciešams arī veicināt materiālās bāzes pilnveidošanu un skolas apkārtējās 

vides uzlabošanu un labiekārtošanu, pilnveidot un attīstīt bērnu un skolēnu mācīšanas un 

mācīšanās procesus atbilstoši katra skolēna spējām, veicināt pedagogu profesionalitātes 

pilnveidošanu un kursu, apmācību daudzveidību, novada skolu savstarpējo sadarbību un 

sadarbību ar citu novadu, pilsētu un valstu skolām. Ľemot vērā iedzīvotāju aptaujas 

rezultātus svarīgi būtu pievērst uzmanību interešu izglītības un mūţizglītības attīstībai 

Kocēnu novada iedzīvotājiem.  

Kocēnu novada izglītības sistēmu veido pirmsskolas izglītības iestādes, 

vispārizglītojošās mācību iestādes – pamatskolas un speciālās izglītības iestādes. 

 

7.1.1. Pirmsskolas izglītība 

 

Kocēnu novadā ir 2 pirmsskolas izglītības iestādes, kuras īsteno vispārizglītojošo 

pirmsskolas izglītības programmu un 5 un 6 gadīgo apmācību izglītības programmas. 

Dikļu pagastā atrodas PII „Cielaviľa”, kurai ir arī grupiľa Zilākalnā. Kocēnu pagastā 

atrodas PII „Auseklītis”, kurai filiāle atrodas arī Rubenē, Kocēnu pagastā. Pirmsskolas 

izglītības programma tiek realizēta arī Bērzaines pagasta Jaunburtnieku pamatskolā. 

Kopumā Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes 2010./2011. m.g. apmeklēja 329 

bērni. 2011. gada 1. septembrī pirmsskolas izglītības apguvi uzsāka jau 342 bērni. 
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22.tabula. Bērnu skaits Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs uz  

2010. gada 1. septembri 

 

Izglītības iestāde 

Bērnu skaits  

Kopā Bērni līdz 5 gadu 

vecumam 

5 un 6 gadīgo 

apmācības programmā 

Dikļu pagasta PII „Cielaviľa” 35 26 61 

Kocēnu pagasta PII 

„Auseklītis” 

180 73 253 

Jaunburtnieku pamatskola 7 8 15 

Kopā 222 107 329 

Avots: Izglītības pārvalde 2011, ER 

Pēdējo 5 gadu laikā Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs vērojama 

pozitīva tendence - audzēkľu skaita palielināšanās. Kopš 2007. gada katru gadu audzēkľu 

skaits palielinājies Kocēnu pagasta PII „Auseklītis” un 2011./2012.m.g. tas ir noslogots 

pilnībā. 
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22.attēls. Audzēkņu skaita dinamika Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs 

no 2007. – 2011. gadam uz 1. septembri 
 

2010./2011. m.g. pirmsskolas izglītības programmu Kocēnu novada izglītības 

iestādēs apguva 73 audzēkľi no citām pašvaldībām, visvairāk no Valmieras pilsētas un 

Burtnieku novada. Mācības apgūst arī bērni no Beverīnas novada, Limbaţu novada, 

Olaines novada un Rīgas pilsētas pašvaldībām.  
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23. tabula. Audzēkņu skaits no citām pašvaldībām un pedagogu skaits 

Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2010./2011. mācību gadā 

Iestāde No citām 

pašvaldībām 

Audzēkņu sadalījums pa 

pašvaldībām 

Pedagogu 

skaits 

Dikļu pagasta PII 

„Cielaviľa”, 

t.sk. filiāle Zilākalnā 

14 Valmieras pils. – 3; Burtnieku nov. – 

4; Beverīnas nov. – 2; Talsu nov. – 

1; Gulbenes nov. – 1; Pārgaujas nov. 

– 1; Priekuļu nov. – 1; Valkas nov. – 

1. 

10 

Kocēnu pagasta PII 

„Auseklītis” Kocēnos 

 

48 

 

 

Valmieras pils. – 30; Burtnieku nov. 

– 10; Beverīnas nov. – 2; Salacgrīvas 

nov. – 2; Rīga – 2; Rūjienas nov. – 1; 

Rojas nov. - 1 

14 

Kocēnu pagasta PII 

„Auseklītis” Rubenē 

11 Valmieras pils. – 6; Rīga – 4; 

Burtnieku nov. - 1 

4 

Jaunburtnieku pamatskola 0 - 1 

 

Kopā 

 

73 

Valmieras pils. - 39; Burtnieku 

nov. - 15; Beverīnas nov. – 4; Rīga 

– 6; Talsu nov. – 1; Gulbenes nov. 

– 1; Pārgaujas nov. – 1; Priekuļu 

nov. – 1; Valkas nov. – 1; Rūjienas 

nov. – 1; Rojas nov. - 1 

 

29 

 

Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs kopumā strādā 29 pedagogi. 

2010./2011. m.g. Dikļu pagasta PII „Cielaviľa” strādāja 10 pedagogi, tas nozīmē, ka uz 

vienu pedagogu vidēji mācījās 6 bērni. Savukārt, Kocēnu pagasta PII „Auseklītis” 

strādāja 14 pedagogi, kaut gan bērnu skaits bērnudārzā ir krietni lielāks, tas ir, uz vienu 

pedagogu mācījās vidēji 18 bērni. 

Pirmsskolas izglītības iestādēs ir svarīgi veidot bērnam siltu, mājīgu un draudzīgu 

vidi, kas rosinātu viľa vēlmi doties uz bērnudārzu, kur bērna vecāki var būt pārliecināti, 

ka viľa bērnam tiks sniegts labākais un drošākais patvērums, kur par viľu rūpēsies un 

veicinās viľa prasmju un spēju attīstību, kamēr vecāki atrodas savās ikdienas vai darba 

gaitās.  

 

7.1.2. Vispārējā izglītība 

 

Kocēnu novadā ir 4 vispārējās izglītības iestādes jeb pamatskolas. Pamatskolas 

īsteno pamatizglītības programmu. Kopumā novada pamatizglītības iestādēs 2010./2011. 

m.g. mācījās 454 skolēni (Izglītības pārvalde 2011, ER). 2011. gada 1. septembrī mācības 
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Kocēnu novada pamatizglītības iestādēs uzsāka 469 audzēkľi (Izglītības pārvalde 2011, 

ER). 

24.tabula. Izglītojamo skaits Kocēnu novada pamata izglītības iestādēs uz 

2010. gada 1. septembri 
 

Vispārējā izglītības iestāde Skolēnu skaits 

J. Neikena Dikļu pamatskola  115 

Kocēnu pamatskola  162 

Rubenes pamatskola  107 

Jaunburtnieku pamatskola  70 

Kopā  454 

Avots: Izglītības pārvalde 2011, ER 

2009. un 2010. gada laikā vērojama tendence audzēkľu skaitam strauji 

samazināties. Šajos gados samazinājies skolēnu skaits Rubenes pamatskolā un Kocēnu 

pamatskolā, kas arī ietekmējis kopējo skolēnu skaita izmaiľu. Savukārt 2011. gada 1. 

septembrī vērojama skolēnu skaita palielināšanās, tas pieaudzis gandrīz visās Kocēnu 

novada pamatskolās, izľemot J. Neikena Dikļu pamatskolu, kur skolēnu skaits ir 

samazinājies. 
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23.attēls. Skolēnu skaita dinamika Kocēnu novada vispārējās izglītības iestādēs no 

2006. – 2010. gadam uz 1. septembri 

 

Katru gadu visvairāk skolēnu mācījušies Kocēnu pamatskolā, bet vismazāk 

Jaunburtnieku pamatskolā. Līdz 2008./2009. m.g. ieskaitot arī Rubenes pamatskolā 

mācījās tik pat audzēkľu, cik Bērzaines pagastā, bet 2009. gadā slēdzot Vaidavas 

pamatskolu un pārceļot skolēnus uz Rubenes pamatskolu, audzēkľu skaits tajā gandrīz 

dubultojies, savukārt ar 2010./2011.m.g. mācības uzsāka jau atkal krietni mazāk skolēnu, 

tas ir par 28 bērniem mazāk nekā iepriekšējā gadā. Vairāki Vaidavas pagasta bērni 

pamatizglītību iegūst Valmieras pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, īpaši tie, kuru 

vecāki strādā pilsētā. 
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Sākot ar 2009./2010. m.g. izteikti palielinājies skolēnu skaits J. Neikena Dikļu 

pamatskolā, tas ir par 50 skolēniem. Skolēnu skaita izmaiľas būtiski ietekmēja Zilākalna 

sākumskolas slēgšana, kā rezultātā tās audzēkľi tika pievienoti J. Neikena Dikļu 

pamatskolai.  

2010./2011.m.g. mācības Kocēnu novada pamatskolās apguva 63 skolēni no 

citām pašvaldībām, visvairāk no Valmieras pilsētas un Burtnieku novada. Mācības apgūst 

arī bērni no Beverīnas novada, Limbaţu novada, Olaines novada un Rīgas pašvaldībām.  

 

25.tabula. Skolēnu skaits no citām pašvaldībām un pedagogu skaits Kocēnu 

novada pamatizglītības iestādēs 2010./2011. mācību gadā 

Iestāde Skolēnu 

skaits no 

citām 

pašvaldībām 

Pašvaldības Pedagogu 

skaits 

J. Neikena Dikļu pamatskola 5 Valmieras pils. – 1; Burtnieku nov. – 

1; Limbaţu nov. - 3 

17 

Kocēnu pamatskola 31 Beverīnas nov. – 3; Burtnieku nov. – 

3; Valmieras pils. – 25;   

20 

Rubenes pamatskola 11 Valmieras pils. – 8; Olaines nov. – 2; 

Rīga - 1 

18 

Jaunburtnieku pamatskola 16 Valmieras pils.; Burtnieku nov. 19 

 

Kopā 

 

63 

Valmieras pils. ~ 34; Burtnieku 

nov. ~ 4; Beverīnas nov. – 3; 

Limbaţu nov. – 3; Olaines nov. – 

2; Rīga - 1 
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Kopumā Kocēnu novada vispārējās izglītības iestādēs mācības pasniedz 74 

pedagogi, tajā skaitā arī tādi, kas nav pamatdarbā. Vidēji uz vienu pedagogu mācās 6 

skolēni. Vismazākais skolēnu skaits uz vienu pedagogu ir Jaunburtnieku pamatskolā 

Bērzaines pagastā, kur uz vienu pedagogu mācās 3 skolēni, bet visvairāk ir Kocēnu 

pamatskolā, kur uz vienu pedagogu ir aptuveni 8 audzēkľi. 

Kocēnu novada vispārējās izglītības iestādēm aktuāla ir infrastruktūras 

sakārtošana (piem., sporta laukumi) un renovācija (piem., jumtu un logu nomaiľa, ēku 

siltināšana). Lai spētu nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu mācību procesu, ļoti 

svarīga ir materiāli tehniskās bāzes pilnveide un modernizācija, piemēram, katrā novada 

skolā aktuāla ir nepieciešamība pēc kvalitatīvas datorprogrammas izglītības iestāţu 

datoriem. 
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Ľemot vērā kopējos demogrāfiskos rādītājus gan valstī, gan Kocēnu novadā, 

redzams, ka katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits, kas ir arī drauds lauku pašvaldību 

izglītības iestādēm. Tādēļ viens no priekšlikumiem, kas spētu piesaistīt ģimenes ar 

bērniem dzīvot Kocēnu novadā, ir pārveidot Kocēnu pamatskolu par vidusskolu. 

Pamatskolas skolēnu skaita samazināšanās gadījumā, pārveidojot to par vidusskolu tiks 

piesaistīts papildus skolēnu skaits un iespējams, tas samazinās vietējo iedzīvotāju 

aizplūšanu uz pilsētu.  

 

7.1.3. Speciālā izglītība 

 

Speciālās internātpamatskolas īsteno speciālās pamatizglītības programmas 

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Kocēnu novadā ir 2 speciālās 

internātpamatskolas, viena atrodas Dikļu pagastā, otra – Vaidavas pagastā.  Kopumā 

2010./2011. m.g. mācības speciālajās izglītības iestādēs apguva 105 audzēkľi, savukārt 

2011. gada 1. septembrī mācības uzsāka tikai 96 audzēkľi. 

 

26.tabula. Izglītojamo skaits Kocēnu novada speciālās izglītības iestādēs uz 

2010. gada 1. septembri 
 

Speciālā izglītības iestāde Skolēnu skaits 

Vaidavas speciālā internātpamatskola 52 

Dauguļu speciālā internātpamatskola  53 

Kopā  105 

Avots: Izglītības pārvalde 2011, ER 

 

Audzēkľu skaitam Kocēnu novada speciālajās izglītības iestādēs pēdējo gadu 

laikā ir tendence samazināties. Salīdzinot abas speciālās izglītības iestādes, izteikti tas 

vērojams Vaidavas speciālajā internātpamatskolā. Arī Dauguļu speciālajā 

internātpamatskolā 2011. gadā mācības uzsāka par 11 skolēniem mazāk nekā iepriekšējā 

gadā, savukārt Vaidavas skolā šajā gadā audzēkľu skaits palielinājies par 2 skolēniem. 

 Viens no iemesliem, kas ietekmē audzēkľu skaitu speciālajās izglītības iestādēs, ir 

cilvēku vēlme bērnus un jauniešus ar invaliditāti integrēt pārējā sabiedrībā, izmantojot 

vispārējās izglītības iestādes (Zīdere 2011). Tas nozīmē, ka skolēni ar īpašām vajadzībām 

apmeklē izglītības iestādes, kuras nav veidotas speciāli šādu bērnu apmācībai un kuras 

apmeklē garīgi veseli bērni. Vispārējās izglītības iestādēs pārsvarā pedagogiem ir 
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minimālas zināšanas un pieredze šo bērnu izglītošanā, kā arī citi darbinieki pilnībā nav 

informēti par šādu bērnu vajadzībām.   
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 24.attēls. Skolēnu skaita dinamika Kocēnu novada speciālajās izglītības iestādēs no 

2006. – 2010. gadam uz 1. septembri 

Šajās divās speciālajās internātpamatskolās programmu 2010./2011. m.g. apgūst 

15 bērni no Kocēnu novada pašvaldības un 90 bērni no citām pašvaldībām. Aptuveni 

puse no šiem bērniem ir no Valmieras pilsētas, 18 no Burtnieku novada, 9 no Beverīnas 

novada, 4 no Mazsalacas novada, 3 no Naukšēnu novada, 5 no Rūjienas novada, 2 no 

Strenču novada, 2 no Limbaţu pilsētas, 1 no Limbaţu novada. 

Speciālo izglītības programmu šajās skolās 2010./2011.m.g. pasniedz 39 

pedagogi. Vidēji uz vienu pedagogu ir aptuveni 2 audzēkľi. 

Kocēnu novada speciālo izglītības iestāţu galvenais mērķis ir sniegt skolēniem 

zināšanas, prasmes un iemaľas sekmīgai integrācijai sabiedrībā. Lai veicinātu šo skolēnu 

attīstību, novērstu atstumtības risku sabiedrībā, veicinātu sabiedrības attieksmes 

uzlabošanu pret bērniem ar invaliditāti, nepieciešama šo skolēnu iesaistīšana pārējo bērnu 

un jauniešu aktivitātēs un pasākumos novadā. Būtu svarīgi informēt un pārliecināt 

vecākus par to, ka piemērotākā un labvēlīgākā vide bērniem ar invaliditāti ir speciālās 

izglītības iestādes, kurās tiek nodrošināts atbilstošs personāls, mācību materiāli, tehniskā 

bāze, telpu un sporta laukumu iekārtojums.      

 

7.1.4. Interešu, neformālā un mūţizglītība 

 

Interešu un neformālā izglītība ir ārpus formālās izglītības gūtās prasmes un 

zināšanas. Tā parasti tiek organizēta nodarbību, apmācību, kursu, lekciju vai semināru 

veidā. Iepriekšējas zināšanas vai noteikta izglītība nav nepieciešama. Interešu izglītība 
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dod iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, nostiprināt un pilnveidot savus talantus un 

prasmes, savukārt neformālā izglītība sniedz ievirzi karjeras izvēlē, dod iespēju apgūt 

praktiskam darbam un dzīvei nepieciešamās prasmes un zināšanas, veicina personības 

pilnveidošanos un izaugsmi. Mūţizglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas 

sniedz zināšanas un prasmes atbilstoši cilvēku vajadzībām, dod iespēju uzlabot vai mainīt 

kvalifikāciju atbilstoši interesēm un darba tirgus prasībām, veicina cilvēku 

konkurētspējas nostiprināšanu darba tirgū (LR Izglītības un zinātnes ministrija 2012, ER).  

Interešu un neformālo izglītību Kocēnu novadā īsteno pirmsskolas izglītības 

iestādes, vispārējās izglītības iestādes, pašdarbnieku kolektīvi (to skaitu un dalībnieku 

skaitu skatīt sadaļā „Kultūra”), daţādas novada nevalstiskās organizācijas: Biedrība 

„Mini Auto” Bērzaines pagastā, „Ģimeľu apmācības un kultūras centrs” Dikļu pagastā, 

Kocēnu sporta klubs, Vaidavas izglītības biedrība. Interešu izglītības un brīvā laika 

pavadīšanas iespējas nodrošina arī biedrība „REACH”, kura pastāv no ziedojumiem un 

kopš 2003.gada ir izveidojusi Bērnu dienas centru Zilākalnā.  

Interešu izglītības nodarbības notiek visās Kocēnu novada izglītības iestādēs. 

Pavisam 2010./2011. m.g. Kocēnu novada vispārējās izglītības iestādēs darbojās 42 

interešu izglītības pulciľi, un tos apmeklēja 910 dalībnieki. Tā kā iespējams daudzi 

skolēni apmeklē vairākus pulciľus, tad reālais bērnu un jauniešu skaits, kas darbojas 

vienā vai vairākās interešu grupās, ir daudz mazāks. Pulciľu veidus un dalībnieku skaita 

iedalījumu Kocēnu novada pamatskolās skatīt 27. tabulā. 
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27.tabula. Interešu pulciņi vispārējās izglītības iestādēs Kocēnu novadā 2010./2011.m.g. 

 

Interešu pulciņi  

Dalībnieku skaits 

Jaunburtnieku 

pamatskola 

J.Neikena 

Dikļu 

pamatskola 

Kocēnu 

pamatskola 

Rubenes 

pamatskola 

Pūšamo instrumentu orķestris   25     

Koris 1. - 4. klase 32 18 34 24 

Koris 5. - 9. klase     25 24 

Ritmika    16 22   

Sporta pulciľš  42 38 30 25 

Muzeja pulciľš   10     

Angļu val. 1. - 2. klase   15     

Skatuves runa   11     

Vokālais ansamblis  12   8 5 

Jaunie solisti    10     

Tautisko deju pulciľš 1. - 4. klase 33     40 

Tautisko deju pulciľš 5. - 9. klase 21       

2. - 3. klašu deju kolektīvs     16   

4. - 5. klašu deju kolektīvs     17   

6. - 9. klašu deju kolektīvs     12   

Teātra pulciľš/ dramatiskais kolektīvs  13   54 30 

Dabas pulciľš/ vides izglītības pulciľš 20     12 

Novadpētniecības pulciľš     23   

Vizuālās mākslas pulciľš     31 27 

Floristika     18   

Skauti     48   

Bībeles pulciľš       13 

Datorzinību pulciľš       24 

Florbola pulciľš       20 

Kokapstrādes pulciľš       12 

Kopā 173 143 338 256 

 

Skolniekiem iespējams apmeklēt tādus pulciľus kā kori, tautas dejas, dramatisko 

kolektīvu, pūšamo instrumentu orķestri, sporta pulciľus, skautus, vides izglītības 

pulciľus, Bībeles pulciľu, vizuālās mākslas pulciľus, floristiku, kokapstrādes pulciľu, 

datorpulciľus u.c. Visvairāk dalībnieku ir korī un sporta pulciľos, tad seko tautas deju un 

dramatiskie pulciľi. 
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28.tabula. Interešu pulciņu iedalījums  

2010./2011. m.g.  

Interešu pulciņi 

Dalībnieku 

skaits 

Kolektīvu 

skaits 

Koris 157 6 

Tautas dejas 139 7 

Vokālais ansamblis 35 4 

Sporta 155 5 

Dramatiskie pulciľi 97 3 

Pārējie 327 17 

Kopā 910 42 

 

Arī bērnu dienas centrā Zilākalnā iespējams apmeklēt nodarbības mūzikā, matemātikā 

un angļu valodā ārpus formālās izglītības, kur palīdz bērniem pildīt skolā uzdotos mājas 

darbus, attīstīt un papildināt zināšanas šajos mācību priekšmetos.  

Interešu pulciľos skolēni apgūst jaunas zināšanas, attīsta un pilnveido daţādas 

prasmes un iemaľas. Apgūtās zināšanas, prasmes un iemaľas regulāri tiek parādītas arī 

citiem, piedaloties daţādos valsts svētku pasākumos, saulgrieţu svētkos, novada un 

starpnovadu pasākumos, skolas pasākumos, izstādēs, novadu un republikas sacensībās, 

konkursos, olimpiādēs, koru skatēs.  

Mūţizglītības iespējas Kocēnu novada iedzīvotājiem nodrošina Nodarbinātības valsts 

aģentūras Valmieras filiāle. Pēc Kocēnu novada iedzīvotāju aptaujas rezultātiem var 

secināt, ka nepieciešams veicināt mūţizglītības attīstību un pieejamību Kocēnu novada 

teritorijā ikvienam iedzīvotājam. Lūdzot norādīt respondentus, kādas izglītības iestādes 

būtu jāuzlabo un jāattīsta lielākā daļa norādīja interešu izglītību (81 respondents) un 

mūţizglītību (68 respondenti). 

Viens no būtiskākajiem mūţizglītības mērķiem ir iedzīvotāju nodarbinātības 

veicināšana. Sadarbībā ar Latvijas Lauku tīklu Kocēnu novada pašvaldībā tiek rīkotas 

lekcijas, apmācības un kursi esošajiem, kā arī potenciālajiem uzľēmējiem, 

lauksaimniekiem u.c. interesentiem. Šīs apmācības ir bez maksas novada iedzīvotājiem, 

ko nodrošina Valsts Lauku tīkls, izmantojot ES finansējumu. 

Apkopojot Kocēnu novada jauniešu aptaujas rezultātus un uzklausot jauniešu 

ieteikumus tikšanās reizēs, būtu nepieciešams veidot daudzveidīgāku interešu pulciľu 

piedāvājumu. Lai spētu nodrošināt esošo pulciľu darbību, nepieciešams piesaistīt arvien 

jaunus dalībniekus, kas iespējams, veidojot interesantu un skolēniem saistošu interešu 

mācību programmu, kā arī dalību daţādos pasākumos un konkursos. 
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Iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšanai un zināšanu un prasmju apgūšanai 

mūţizglītības procesi ir ļoti nozīmīgi, jo tas ir ieguldījums cilvēkresursu attīstībā.  

Mūţizglītības attīstībai būtiski būtu veidot sistēmu, kas ļautu ātrāk, efektīvāk un drošāk 

izvēlēties un atrast apmācības kursus, kas mūsdienās ir aktuāli kvalifikācijas un prasmju 

celšanai. Svarīga ir sadarbības tīkla tālāka veidošana un uzturēšana starp pašvaldību, 

uzľēmējiem, mācībspēkiem un NVO. Šiem kursiem un apmācībām jābūt pieejamiem 

lauku iedzīvotājiem, kas gatavi strādāt un ieguldīt savu laiku lauku teritorijās un to 

attīstības veicināšanā.  

 

7.2. Kultūra 

 

Realizējot  administratīvi teritoriālo reformu, izveidojot Kocēnu novadu, tajā 

saglabātas visas kultūras iestādes, kā arī saglabāta un nodrošināta visu pašdarbības 

kolektīvu darbība. Kocēnu novada kultūras iestāţu darbība ir vērsta uz kultūras 

pamatvērtībām – kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijām un kultūrvides attīstību 

(Kocēnu novada dome 2011e, ER). Viens no galvenajiem uzdevumiem – piedāvāt 

daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, uzturēt un izkopt Latvijas kultūras 

daudzveidību, nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju 

pārmantošanu, veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību (Kocēnu novada dome 2011e, 

ER). 

 

7.2.1. Bibliotēkas 

 

Bibliotēkas Kocēnu novada pagastos ir ne tikai kultūras iestādes, bet arī informācijas, 

izglītības un sabiedriskās saskarsmes centri iedzīvotājiem un viesiem. Tās nodrošina gan 

bibliotekāros pakalpojumus, gan informācijas pieejamību, apkopo informāciju par 

pagastu vēsturi un veicina iedzīvotāju izaugsmi. Ja neskaita novada pamatskolās esošās 

bibliotēkas, tad šobrīd novadā darbojas 6 pašvaldības bibliotēkas: 

 Bērzaines pagasta bibliotēka; 

 Dikļu pagasta bibliotēka; 

 Kocēnu pagasta 1. bibliotēka; 

 Kocēnu pagasta 2. bibliotēka; 

 Vaidavas pagasta bibliotēka; 

 Zilākalna pagasta bibliotēkas. 
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29.tabula. Kocēnu novada bibliotēku piedāvājums un 2010. gada statistika 
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Bērzaines pagasta -Abonētās datu bāzes; 

-Apmācības un konsultācijas darbam 

ar datoru; 

- Datori un internets, bezvadu 

interneta izmantošana; 

-Izdevumu rezervēšana, nodošanas 

termiľu pagarināšana pa tālruni; 

-Valmieras integrētās bibliotēkas 

virtuālais kopkatalogs; 

-Kopēšana, printēšana; 

-Dokumentu iesiešana. 

9 6831 6188 2 60 

Dikļu pagasta -Abonētās datubāzes; 

-Datori un internets, bezvadu 

interneta izmantošana; 

-Starpbibliotēku abonoments; 

-Uzziľas un konsultācijas par 

bibliotēku un tās izmantošanas 

iespējām; 

12 6820 6447 14 35 

Kocēnu pagasta 1. -Datori un internets, bezvadu 

interneta izmantošana; 

-Kopēšanas darbi un datorizdrukas; 

-Periodiskie izdevumi: laikraksti un 

ţurnāli. 

7 5129 4677 5 7 

Kocēnu pagasta 2. -Abonētās datu bāzes; 

-Apmācības un konsultācijas darbam 

ar datoru; 

- Datori un internets, bezvadu 

interneta izmantošana; 

-Bibliotekārās stundas bērnudārza un 

skolas audzēkľiem; 

-Starpbibliotēku abonoments; 

-Uzziľas un konsultācijas par 

bibliotēku un tās izmantošanas 

iespējām; 

-Kopēšana, drukāšana, skenēšana, 

vietējiem iedzīvotājiem; 

-Izdevumu rezervēšana, nodošanas 

termiľu pagarināšana pa tālruni. 

8 4965 4666 4 24 

Vaidavas pagasta -Abonētās datu bāzes; 

-Konsultācijas darbam ar datoru; 

- Datori un internets, bezvadu 

interneta izmantošana; 

-Nodošanas termiľu pagarināšana; 

-Valmieras integrētās bibliotēkas 

virtuālais kopkatalogs; 

-Starpbibliotēku abonoments; 

-Uzziľas un konsultācijas par 

bibliotēku un tās izmantošanas 

iespējām; 

Maksas pakalpojumi: 

-Printēšana, kopēšana. 

12 8515 8054 6 36 
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Zilākalna pagasta -Abonētās datu bāzes; 

-Apmācības un konsultācijas darbam 

ar datoru; 

- Datori un internets, bezvadu 

interneta izmantošana; 

-Nodošanas termiľu pagarināšana; 

-Valmieras integrētās bibliotēkas 

virtuālais kopkatalogs; 

-Starpbibliotēku abonoments; 

-Uzziľas un konsultācijas par 

bibliotēku un tās izmantošanas 

iespējām; 

Maksas pakalpojumi: 

-Printēšana, kopēšana, skenēšana, 

faksa izmantošana. 

12 5890 5472 10 20 

Avots: LR Kultūras ministrija 2012a, ER; Latvijas Nacionālā bibliotēka 2011 

 Lasītāju kopskaits Kocēnu novada bibliotēkās sākot ar 2008. gadu ir pieaudzis. 

2010. gadā lasītāju skaits novada bibliotēkās bija 1729 cilvēki. Visvairāk lasītāju 

reģistrēti Dikļu pagasta bibliotēkā, bet vismazāk lasītāju kopskaits ir līdzvērtīgi 3 

bibliotēkās Bērzaines, Vaidavas un Zilākalna pagastu bibliotēkās. 
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25.attēls. Lasītāju kopskaita dinamika Kocēnu novada bibliotēkās 

Avots: Latvijas Nacionālā bibliotēka 2011 

 

Vislielākais lasītāju skaits 2010. gadā bija Dikļu pagasta bibliotēkā. Savukārt 

visvairāk bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam reģistrējušies Kocēnu pagasta 2. 

bibliotēkā jeb Rubenē, Dikļu pagasta bibliotēkā un Vaidavas pagasta bibliotēkā. 
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  26.attēls. Bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem skaits un kopējais lasītāju skaits 

Kocēnu novada bibliotēkās 2010. gadā 
Avots: LR Kultūras ministrija 2012a, ER 

 

Aktīvākie bibliotēku apmeklētāji un lasītāji ir Kocēnu pagasta 2. bibliotēkā jeb 

Rubenē un Zilākalna pagasta bibliotēkā.  
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27.attēls. Apmeklējumu skaits un bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem skaits Kocēnu 

novada bibliotēkās 2010. gadā 
Avots: LR Kultūras ministrija 2012a, ER 

 

Bibliotēka ir iestāde, kur iedzīvotājiem – skolēniem un pieaugušajiem lietderīgi 

pavadīt savu brīvo laiku, gūt jaunas zināšanas un saľemt bezmaksas drukāšanas un 
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kopēšanas pakalpojumus ikdienas darbu kārtošanai. Tāpēc ļoti svarīgi, lai šo iestāţu 

telpas ir siltas, mājīgas un uz mācīšanos rosinošas. Savukārt lasītāju skaita un 

apmeklējumu skaita pieaugumu iespējams palielināt, veidojot bagātīgāku krājumu skaitu, 

kā arī organizējot izstādes un daţādus intelektuālus pasākumus (piem. galda spēļu 

vakarus). 

 

7.2.2. Vēstures un novadpētniecības ekspozīcijas 

 

Kocēnu novadā nav izveidota visu pagastu kopīga vēstures un novadpētniecības 

ekspozīcija vai muzejs. Par katru pagastu informāciju un materiālus apkopo attiecīgā 

bibliotēka. Par izglītības vēsturi un attīstību pagastos informāciju un materiālus apkopo 

novada pamatskolas. Šie materiāli tiek izstādīti atsevišķās svētku reizēs, piemēram, 

absolventu salidojumu laikā un tiek izmantoti arī mācību procesā, piemēram, vēstures 

stundās, novadpētniecības vai muzeja pulciľos. Patstāvīgas vēstures ekspozīcijas ir 

šādām novada pamatskolām: 

 J. Neikena Dikļu pamatskolā – ekspozīcija par izglītības vēsturi un attīstību 

Dikļu pagastā. Tās apkopoto informāciju un materiālus izmanto arī mācību 

procesā. Skolā darbojas muzeja pulciľš. Ar biedrības „Dikālieši” atbalstu ES 

projektu sagatavošanā, ekspozīcija iekārtota nesen izremontētās telpās Dikļu 

pamatskolā; 

 Kocēnu pamatskolā – ekspozīcija par skolas vēsturi, Kocēnu pagasta vēsturi, 

kultūrvēsturiskajiem objektiem. Vēstures materiāli tiek izmantoti mācību un 

audzināšanas procesā. Skolā darbojas novadpētniecības pulciľš, kuras dalībnieki 

iepazīstas ar ekspozīcijas materiāliem un papildina skolas vēstures materiālus.  

Nākotnē ir paredzētas telpas Rubenes pamatskolas vēstures ekspozīcijai. Diemţēl 

šobrīd tā izveidi ierobeţo finanšu trūkums. 

Par pašvaldības līdzekļiem tiek uzturētas vēl divas vēstures un novadpētniecības 

ekspozīcijas: 

 Dikļu Dziesmusvētku pastāvīgā ekspozīcija – Vēstures ekspozīcijā atspoguļojas 

ziľas par latviešu kultūras, izglītības attīstību 19. gs. un kora veidošanās 

pirmsākumiem, sākot no pirmajiem novada Dziesmu svētkiem Dikļos 1864. gadā 

līdz pirmajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem Rīgā 1873. gadā, šeit var 

iepazīties ar ievērojamākajiem kora kultūras pasākumiem Valmierā un Dikļos arī 

vēlākajos gados, līdz pat mūsdienām. 
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 Vaidavas novadpētniecības pastāvīgā kolekcija – Dabas un vēstures objekti, 

muiţas, izglītības vēsture, kultūra, ievērojami cilvēki, barikāţu dalībnieki – 

vaidavieši, sadzīves saimniecības piederumi, naudas zīmes, avīzes, ţurnāli par 

Vaidavas pagastu. Īstenojot projektu „Novadpētniecības aktivitāšu centra izveide 

Vaidavā” ekspozīcija izvietota jaunizveidotajās telpās kultūras centrā „Vaidava”.   

Novadā atrodas arī privātie muzeji, kas nepieder pašvaldībai:  

 Privātā atmodas laika latviešu gleznotāju darbu ekspozīcija un unikāla 

kamīnu un krāšņu kolekcija Dikļu pilī. Vairāk kā 100 gleznu, kuru autori ir 

Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji un absolventi. Kamīnu un krāšľu 

kolekcijā apskatāmi 22 unikāli eksponāti, jo īpaši 1. stāvā – vestibila, lasītavas un 

Cigāru zāles kamīni (Dikļu pils 2012, ER).  

 Privātais muzejs „Krēslinieku sēta” Vaidavas pagastā – „Lejas Bregţu" 

muzejā iespējams ne tikai apskatīt, bet arī izbaudīt pīto krēslu ērtumu.. Stāstījums 

par seno krēslinieku amata tradīcijām Vaidavas pusē. Muzejā var apskatīt arī citas 

vēsturiskas lietas, kā arī senu pudeļu kolekciju. Apskatāma arī izstāţu zāle ar 

vaidaviešu darbiem un citu novadu mākslinieku darinājumiem. Tiek organizētas 

ekskursijas ar līdzdarbošanos keramikas darbnīcā. 

 Privātā senlietu kolekcija „Meldri" Vaidavas pagastā - Seni darba rīki, 

mehānismi, priekšmeti. Stāstījums par to darbības principiem un pielietojumu. 

Nākotnē, veidojot novada tēla atpazīstamību un vietējo lepnumu par sasniegumiem 

sportā, ir radusies ideja izveidot florbola ekspozīciju. Kocēnu novadā ir attīstīts florbols. 

Šeit ir radīta labvēlīga vide florbola sportistu sagatavošanai, un kā apliecinājums tam ir 

sasniegtie augstie panākumi Latvijas un pat starptautiskā mērogā. Nepieciešams arī veikt 

remontu un labiekārtot Dikļu Dziesmusvētku pastāvīgās ekspozīcijas telpas. Perspektīvā 

būtu nepieciešams plānot Kocēnu novada muzeja izveidi, tādējādi iedzīvotājos veicināt 

izpratni par identitāti, veidot piederības apziľu teritorijai un sabiedrībai. 

 

7.2.3. Kultūras iestādes un brīvdabas estrādes 

 

Katrā Kocēnu novada pagastā ir pa vienai kultūras iestādei, kur tiek organizēti daţādi 

kultūras un sabiedriskie pasākumi, notiek pašdarbnieku kolektīvu nodarbības, kā arī ir 

iespēja organizēt privātus pasākumus. Kocēnu novada kultūras nami attēloti 30. tabulā. 
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30.tabula. Kocēnu novada kultūras iestādes un to raksturojošie rādītāji 

Kultūras iestāde Ēkas  

uzcelšanas 

gads 

Zāles Vietu 

skaits 

Platība (m2) 

Bērzaines tautas nams 1939. 1. Lielā zāle 120 144 (skatuve 61 m2) 

2.Izstāţu zāle 40 68 

Dikļu kultūras nams 1933. 1.Dziesmusvētku        

   zāle 

200 214 (skatuve 80 m2) 

2.Izstāţu zāle 40 37 

Kocēnu kultūras nams 1980. 1. Lielā zāle 230 – 250  207 (skatuve 74 m2) 

2.Kamīnzāle 110 159 

Kultūras centrs „Vaidava”; 1980. 1.Lielā zāle 400 - 

2.Mazā zāle 35 - 

3.Izstāţu zāle 200 - 

Zilākalna kultūras nams 1966. 1 zāle 100 126 (skatuve 10 m2) 

Avots: LR Kultūras ministrija 2011, ER 

 

Visas kultūras iestādes ir labā sakārtotības līmenī. Četros Kocēnu novada kultūras 

namos ir veiktas rekonstrukcijas, izmantojot Eiropas Savienības ELFLA finansējumu, kā 

arī pašvaldības finansu līdzekļus.  

2008. gada maijā tika pabeigta Bērzaines tautas nama jeb saietu nama vienkāršotā 

rekonstrukcija, tās ietvaros nomainīti logi, durvis, bojātās jumta konstrukcijas daļas, 

grīda, veikts telpu kosmētiskais remonts un izveidots mūsdienu prasībām atbilstošs saietu 

nams. 

2010. gada ziemā tika pabeigta Dikļu kultūras nama rekonstrukcija, tās ietvaros tika 

veikta aktu zāles rekonstrukcija, jaunas piebūves izbūve, vēdināšanas un apkures sistēmas 

izbūve, apskaľošanas kvalitātes uzlabošana. 

2010. gada rudenī tika pabeigta Kocēnu kultūras nama rekonstrukcija, tās ietvaros 

tika veikta interjera apdares rekonstrukcija, elektroapgādes sistēmas nomaiľa, 

inţenierkomunikāciju nomaiľa, daļēja durvju un logu nomaiľa, grīdas seguma 

atjaunošana. Atsevišķa projekta ietvaros šobrīd tiek iegādāts tehniskais aprīkojums, lai 

nodrošinātu kvalitatīvus kultūras, publicitātes un izglītības pasākumus. 

2011. gada beigās pabeigta Vaidavas kultūras centra vienkāršotā rekonstrukcija, kuras 

procesā tika veikti iekštelpu remontdarbi un iekštelpu dekoratīvā apdare, kā arī izbūvēta 

ēkas zibens aizsardzība, nodrošināts nepieciešamais ugunsdrošības pasākuma komplekss 

un veikta daļēja grīdu nomaiľa un atjaunošana. Kultūras centram veikta arī logu nomaiľa. 
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Pamatojoties uz izstrādāto akustiskās apdares projektu, veikta lielās zāles piemērošana 

atbilstošām akustikas prasībām, saimnieciskās telpās veikta mēbeļu iebūve. Savukārt par 

Kocēnu novada domes piešķirto finansējumu iegādātas zāles apskaľošanas un apgaismes 

iekārtas, uzstādīti aizkari logiem un skatuvei.  

Savukārt Zilākalna kultūras nams no 90. gadu beigām atrodas tam pielāgotās bijušā 

bērnu dārza telpās. Zilākalna pašvaldība ir veikusi kultūras nama remontu, kura laikā 

nomainīta grīda, izbūvēta neliela skatuvīte, kā arī tika nomainīti logi. Zilākalna kultūras 

namam ir nepieciešamais inventārs kvalitatīvu kultūras pasākumu norisei, piemēram, 

apskaľošanas aparatūra un sintezatori. 

Vasaras sezonā labvēlīgos laika apstākļos pasākumi tiek organizēti arī brīvdabas 

estrādēs. Kocēnu novadā ir 3 brīvdabas estrādes: 

- Dikļu Neikenkalna estrāde; 

- Kocēnu pagasta estrāde; 

- Vaidavas pagasta estrāde.  

Regulāri brīvdabas pasākumi notiek arī Zilākalna kultūras nama pagalmā jeb 

ābeļdārzā. Jauna, bet neliela brīvdabas estrāde top Bērzaines pagasta ciemā. Tradicionāli 

pasākumi bieţi tiek organizēti arī skolu, novada domes un pagastu pārvalţu ēku 

pagalmos. Lai uzlabotu brīvdabas pasākumu kvalitāti, svarīgi sakārtot šo pagalmu 

segumu, veidot vizuāli saskaľotu un pievilcīgu ainavu, kā arī izveidot un uzturēt 

atbilstošu infrastruktūru pašvaldības iestāţu apmeklētāju un pasākumu viesu ērtībai, kā 

piemēram, soliľus, tualetes un ciemu centros vai netālu no tiem esošus brīvi pieejamus 

bērnu rotaļu laukumus.   

 

7.2.4. Pašdarbnieku kolektīvi 

 

 2010./2011. gada sezonā katrā pagasta kultūras namā darbojās vairāki pašdarbības 

kolektīvi, pavisam 22 kolektīvi, no kuriem tikai 5 ir par maksu, pārējie kolektīvi tiek 

finansēti no pašvaldības līdzekļiem. Kopumā šajos kolektīvos darbojas 300 dalībnieki, 

bet ne visi ir Kocēnu novada iedzīvotāji. Pašdarbības kolektīvu iedalījumu un dalībnieku 

skaitu skatīt 31. tabulā. 
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31. tabula. Pašdarbnieku kolektīvu iedalījums Kocēnu novada kultūras un tautas 

namos 2010. gadā 
 

 Kolektīvu skaits Dalībnieku 

skaits 

Vokālie ansambļi 4 38 

t.sk. bērnu 2 26 

sieviešu 2 12 

Kori 2 38 

t.sk. jauktie 2 38 

Deju kolektīvi 9 137 

t.sk. bērnu 2 38 

jauniešu 1 16 

vidējās paaudzes 1 22 

vecākās paaudzes (senioru) 1 16 

sieviešu 4 45 

Drāmas kolektīvi 3 25 

Folkloras kopa 1 10 

Lietišķās mākslas studijas 1 10 

Sporta 2 42 

PAVISAM 22 300 

t.sk. bērnu 4 64 

 

Visvairāk novadā ir daţādu paaudţu deju kolektīvi, pavisam deviľi. Pēc tam seko 

četri vokālie ansambļi un trīs drāmas kolektīvi. Vienā pagastā vidēji darbojas 4 

pašdarbnieku kolektīvi, sadalījumu pa novada kultūras namiem skatīt 32. tabulā. 

 

32. tabulā. Pašdarbnieku kolektīvi Kocēnu novada kultūras un tautas namos  

2010. gadā 

 

Kultūras iestāde Kolektīvs Dalībnieku 

skaits 

Piezīmes 

Bērzaines tautas 

nams 

Jauniešu TDK „Akcents” 16  

Amatierteātra kolektīvs 8  

Vokālais ansamblis „Fantāzija” 9  

Līnijdeju grupa „Dejotprieks” 14  

Dikļu kultūras nams BDK „Cielaviľa” 30 maksas 

Dramatiskas kolektīvs 10  

Folkloras kopa „Endzelīte” 10  

Dāmu deju grupa „Maģija” 14  

Rokdarbu pulciľš „Irbes” 10  

Ārstnieciskā vingrošana 12 maksas 

Kocēnu kultūras 

nams 

Vidējās paaudzes TDK 

„Savieši” 

22  
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Jauktais koris „Imera” 20  

Dāmu trio „Kas ar mani” 3  

Bērnu vok. ans.„Sidrabiľi” 16 maksas 

Bērnu deju kolektīvs 3-6 g.v. 8 maksas 

Kultūras un sporta 

centrs „Vaidava” 

Bērnu vokālais ansamblis 

„Mazie Dadzīši” 

10 maksas 

Senioru deju kopa „Feja” 16  

Jauktais koris „Vaidava” 18  

Interešu grupa novusā 30  

Zilākalna kultūras 

nams 

 Sieviešu deju kolektīvs „Jūle” 8  

Meiteľu salsas deju grupa 9  

Dramatiskais kolektīvs 7  

 

Ľemot vērā pašdarbnieku kolektīvu skaitu Kocēnu novadā tiek regulāri organizēti 

speciāli pašdarbnieku pasākumi, kā piemēram, kolektīvu jubilejas, sezonas atklāšanas, 

pašdarbnieku draudzības koncerti. Kolektīvi piedalās arī saulgrieţu svētku, valsts svētku 

un citu tradicionālu novada svētku pasākumos. Svarīgākie darbi pašdarbnieku 

kolektīviem ir koncertprogrammu sagatavošana, nākamajam gadam, piedalīšanās ne tikai 

novada pasākumos, bet arī citos koncertos un festivālos, gatavošanās Dziesmu un deju 

svētkiem.  

Pašdarbnieku kolektīvi bagātina lauku iedzīvotāju sabiedrisko dzīvi, tādēļ to 

esamība novada pagastos ir ļoti svarīga. Lai to uzturēšana būtu optimāla un tiktu 

veicināta kolektīvu daudzveidība, pirmkārt nepieciešams izstrādāt kultūras pārvaldības 

nolikumu, kurā ietverta sadaļa par pašdarbnieku kolektīvu vērtēšanas sistēmu, tādējādi 

novērtējot kolektīvu darbību atbilstoši ieguldītajam, veidojot kolektīvu savstarpēju 

konkurenci   un veicinot jaunu kvalitatīvu kolektīvu veidošanos. Nolikums noteiktu, ka 

labākie pašdarbnieku kolektīvi, kas ir ne jaunāki par pus gadu var pretendēt uz 

pašvaldības finansējumu. Šāda veida kultūrpolitika veicinātu esošo kolektīvu izaugsmi un 

konkurētspēju, kā arī motivētu jaunu pašdarbnieku kolektīvu veidošanos. 

 

7.2.5. Kultūras pasākumi 

 

Kocēnu novada kultūras iestādēs 2010. gadā norišu skaits pavisam ir 136, to 

apmeklētība bija 7672 cilvēki. No tiem 20 ir maksas norises ar 1317 lielu apmeklētāju 

skaitu, bet bezmaksas ir 116 norises, kurus apmeklējuši 6355 cilvēki. Izbraukumu norises 

bijušas 24 reizes. Norišu skaitu Kocēnu novada kultūras namos skatīt 33. tabulā. 
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33.tabula. Kocēnu novada kultūras iestāţu darbības rādītāji 2010. gadā 

 

 

Norišu saturs, formas 

Iestādes organizētās norises Citu iestāţu organizētās norises 

Norišu skaits Apmeklētība Norišu skaits Apmeklētība 

Maks

as 

Bez- 

maks

as 

Maks

as 

Bez- 

maks

as 

Maks

as 

Bez- 

maksas 

Maks

as 

Bez- 

maks

as 

Valsts/ tradicionālie svētki  28  1570     

Informatīvās/ izglītojošās 

norises: 

t.sk. konference/ seminārs 

lekcija 

informatīva sanāksme 

izbraukumos 

 9  360  12  160 

 6  210  4  110 

 1  40     

 2  60  2  50 

     6   

Koncerts 

t.sk.                                 amatieru  

profesionāļu 

izbraukuma  

 25  1830  13  110 

 22  1390  1  110 

 3  440     

     12   

Izrāde 

t.sk.                           izbraukuma 

 11  370  4   

     4   

Izstāde 

t.sk.                                amatieru 

profesionāļu 

izbraukumos 

 16  820  2   

 14  610     

 2  210     

     2   

Izklaides sarīkojums 20 5 1317 400     

Literārs pasākums  7  245     

Konkurss/skate  1  110     

Festivāls  1  100     

Kinoizrāde  6  280     

Kopā 20 109 1317 6085  31 (t.sk. 

izbrauku-

ma 24) 

 270 

Avots: LR Kultūras ministrija 2011, ER 

 

Vislielākais norišu skaits bijis Dikļu pagasta kultūras namā, kur 2010. gadā bija 

44 norises, no kurām 36 bija bezmaksas pasākumi. Savukārt vismazāk jeb 18 norises 

bijušas Bērzaines tautas namā, kur visas arī bija bezmaksas. 

Novadā daţādi pasākumi tiek rīkoti arī ārpus kultūras namiem, piemēram, Kocēnu 

novada bērnības svētki, kurus organizē Dzimtsarakstu nodaļa. 2010. gadā pasākums 

norisinājās Dikļu pagastā. Vairāki bērnu un skolēnu kultūras pasākumi (koncerti, izrādes, 

izstādes u.c.) notiek izglītības iestādēs, kurus organizē pašas iestādes saviem audzēkľiem. 

Izstādes, tematiskie pasākumi un koncerti tiek rīkoti arī bibliotēkās, baznīcās un to 

teritorijā. Popularitāti guvis tradicionāls bērnu kultūras pasākums „Bērnu literatūras 
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maģija”, kas notiek Dikļu pagastā, vietējo kolekcionāru – selekcionāru ziedu izstādes - 

tulpju un liliju izstādes Rubenē, dāliju izstāde Vaidavā. Daţādus kultūras pasākumus 

novada viesiem un iedzīvotājiem organizē arī NVO un vietējie uzľēmumi, piemēram, 

izglītojošus un izklaidējošus pasākumus, labdarības un amatnieku tirdziľus rīko Vaidavas 

izglītības biedrība, izstādes un svētku pasākumus piedāvā Krēslinieku sētas saimnieki 

„Lejas Bregţos”. Plašu kultūras pasākumu klāstu regulāri piedāvā Dikļu pils savā 

teritorijā - populāru viesmākslinieku koncertus, teātru izrādes, izstādes utt. 

Prioritāte ir izveidot perspektīvu kultūrpolitiku novadā, kas nosaka kultūras 

tradīciju un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un uzturēšanu, veicina jaunu, inovatīvu un 

daudzveidīgu kultūras pasākumu attīstību. Kultūras pasākumus veidot ne tikai 

izglītojošus un saistošus vietējiem iedzīvotājiem, bet veidot tos kā atraktīvus un 

daudzpusīgus tūrisma produktus, organizējot tos sadarbībā ar vietējiem un kaimiľu 

novadu uzľēmējiem, NVO. Lai pasākumi būtu daudzveidīgi un kvalitatīvi, pašdarbības 

kolektīvi - vispusīgi, nepieciešams veicināt investīciju piesaisti gan pasākumu 

organizēšanai, gan kultūras kolektīvu darbībai. Attīstot lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti 

un kultūras identitātes veidošanu būtu svarīgi plānot attālāko lauku teritoriju iedzīvotāju 

iespējas nokļūt uz kultūras pasākumiem un pašdarbnieku kolektīvu nodarbībām.  

 

7.2.6. Kultūras mantojums 

 

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauti 50 kultūras pieminekļi, 

kas atrodas Kocēnu novadā. No tiem 44 ir nekustamie kultūras pieminekļi, bet 6 ir 

kustamie kultūras pieminekļi, un sarakstā tie apstiprināti ar LR Kultūras ministrijas 1998. 

gada 29. oktobra rīkojumu Nr.128. No nekustamiem kultūras pieminekļiem Bērzaines 

pagastā atrodas 5 objekti, Dikļu pagastā atrodas 13 objekti, Kocēnu pagastā 12 objekti, 

bet Vaidavas pagastā atrodas 14 šādi objekti (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcija 2011). Kocēnu novada nekustamo kultūras pieminekļu sarakstu un to atrašanās 

vietu var apskatīt 5. pielikumā. 

No valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem Kocēnu novadā atrodas 

arheoloģijas, arhitektūras, vēstures un mākslas pieminekļi. 

Zilākalna pagastā neatrodas neviens objekts, kas būtu iekļauts valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu sarakstā un nav arī uzskaitīts neviens pagasta nozīmes 

kultūrvēsturiskais objekts. 
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Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sniegtās informācijas 

tuvākajā laikā nav paredzēts nevienu Kocēnu novada objektu iekļaut valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu sarakstā vai izslēgt no tā. 

Novads ir bagāts ar vēstures, kultūras un dabas objektu daudzveidību. Daudz ir 

objektu, kas iekļauti īpaši aizsargājamo statusā, taču vēl daudz ir tādi, kas nav iekļauti, 

tādēļ nepieciešams apzināt un sastādīt novadam nozīmīgo objektu un ainavu sarakstu, 

nosakot tā aizsardzības statusu. Svarīgi veicināt kultūrvēstures objektu veiksmīgu 

uzturēšanu un apsaimniekošanu, motivējot īpašniekus un informējot kā objektus 

apsaimniekot un uzturēt. 

 

7.3. Nevalstiskās organizācijas 

 

Kocēnu novadā reģistrētas vairākas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas daţādu 

mērķu īstenošanā. Biedrības, interešu grupas un organizācijas novadā darbojas, lai 

popularizētu un veicinātu iedzīvotāju un jauniešu iesaistīšanos daţādos sporta veidos, 

piemēram, florbolā, automodelismā, regbijā, jāšanas sporta u.c, sociāli aktivizētu 

ģimenes, sievietes un jauniešus, veicinātu sabiedrības izglītošanos, palīdzētu un atbalstītu 

jauniešu un jauniešu ar invaliditāti vai sociālam riskam pakļauto jauniešu integrēšanos 

sabiedrībā, veicinātu vides aizsardzību, saglabāšanu un attīstību, kā arī vēl citu darbības 

mērķu īstenošanā. Kocēnu novadā reģistrētas 26 sabiedriskās organizācijas (LR Valsts 

ieľēmumu dienests 2011).  

Kocēnu novada dome kā biedrs vai sadarbības partneris kopumā ir 35 nevalstiskās 

organizācijās, arī tādās, kas nav reģistrētas Kocēnu novada teritorijā, bet to darbība 

saistīta ar pašvaldības teritoriju. 

Kocēnu novads kā biedrs darbojas 4 biedrībās: 

 Biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība”;  

 Biedrība  "Valmieras - Giterslo reģionu sadarbībai"; 

 Biedrība "Vidzemes lauku partnerība "Bralsa""; 

 Biedrība "No Salacas līdz Rūjai". 

 

Kocēnu novada domei ir plaša sadarbība ar sabiedriskām organizācijām projektu 

ieviešanā, no kurām daţas nav reģistrētas novada teritorijā. Kocēnu novada dome līdz 

šim ir līdzfinansējusi ES fondu un ELFLA projektu ieviešanu vai atbalstījusi citādākā 

veidā šādas biedrības: 
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 Biedrība "Dikālieši" (projekts "Asenizatora pakalpojuma nodrošināšana 

iedzīvotājiem" un "Izglītības un aktivitāšu pakalpojuma centra izveide"); 

 Biedrība "Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība" (projekts "Jūties 

ugunsdroši un pasargāti"); 

 Biedrība "Vaidavas izglītības biedrība" (projekts "Vaidavas sabiedrisko aktivitāšu 

un mūţizglītības centrs"); 

 Biedrība "Mujānu izglītības biedrība" (projekts "Mujānu ezera teritorijas 

pielāgošana tūrisma vajadzībām"); 

 

Kocēnu novada dome atbalsta un sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām arī citu 

projektu un aktivitāšu ietvaros. Līdz 2011. gadam Kocēnu novada domes atbalstītās 

biedrības ir: 

 Biedrība „Vaidavas ezera pārvalde";  

 Biedrība "Darba un aktivitāšu atbalsta fonds "Ausma""; 

 Biedrība "Valmieras novada sabiedrības integrācijai" (projekts "Tu un es: visi 

kopā mēs"); 

 Biedrība "Vecāki - Rubenes pamatskolai"; 

 Biedrība "Rubenes Anši"; 

 Biedrība „Kocēni - 9A”; 

 Biedrība „REACHLUK”; 

 Biedrība Regbija klubs Valmieras Fēniks;  

 Biedrība Sporta klubs EFEKTS; 

 Biedrība „Briede”; 

 Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība "JAUNBURTNIEKI"; 

 Biedrība "KOKMUIŢA"     

 Biedrība „Valmieras novada sabiedrības integrācijai”;  

 "Latvijas Rīkstnieku un zintnieku brālība"; 

 Biedrība „Dziesmu kopa Anuļa”;     

 Biedrība „Florbola skola”; 

 Biedrība „Kocēnu sporta klubs”; 

 Biedrība "Latvijas mazpulki"; 

 Biedrība LINO.LV; 

 Lauksaimniecības Kooperatīvā sabiedrība "Kalve"; 

 Nodibinājums "Māra Štromberga aģentūra" (projekts "BMX trašu izbūve"); 

 Biedrība "Saules un vēja enerģija"; 

 Biedrība "Attīstība. Virzība. Izaugsme"; 

 Biedrība "Kaimiľu būšana"; 

 Biedrība "Ģimeľu apmācības un kultūras centrs" (līgums par telpām Dikļu 

kultūras namā); 

 Kocēnu 38. skautu vienība, ar kuru sadarbojoties, mērķis ir radīt labvēlīgu vidi 

jauniešu līdzdalībai daţādos sabiedrības līmeľos un procesos starp pašvaldību un 
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jauniešiem. (Valsts budţeta līdzfinansētā projekta „Brīvā laika aktivitāšu resursu 

punkta izveide Kocēnu novada jauniešiem” sasniedzamais rezultāts) 

 

Nevalstiskās organizācijas ir nozīmīgs sociālais partneris pašvaldībā, kas darbojas kā 

sabiedrības interešu pārstāvis. Tādēļ nepieciešams veicināt nevalstisko organizāciju 

ilgtspējīgu attīstību, aktīvu līdzdalību lēmumu pieľemšanas procesos pašvaldībā un 

sabiedrības informēšanu par NVO sniegtajām iespējām. Svarīgi, lai aktuāla un vienmēr 

pieejama informācija par NVO aktivitātēm, sniegtajām iespējām un priekšrocībām būtu 

novada mājas lapā.  

 

7.4. Sports 
 

Sporta bāzes. Kocēnu novadā ir izveidotas 13 sporta bāzes, tajā skaitā 8 

pašvaldības izglītības iestāţu sporta bāzes, kā arī Kocēnu sporta nams, kuras uztur 

Kocēnu novada pašvaldība. Kocēnu novada domes apsaimniekošanā esošās sporta bāzes: 

Izglītības iestāţu sporta bāzes 

 Dauguļu speciālās internātpamatskolas sporta bāze (brīvdabas futbola laukums, 

vieglatlētikas sektori); 

 

 Vaidavas speciālās internātpamatskolas sporta bāze (brīvdabas futbola, volejbola, 

basketbola laukumi, vieglatlētikas sektori); 

 

 Rubenes pamatskolas sporta bāze (sporta spēļu zāle, trenaţieru zāle, brīvdabas 

futbola, basketbola laukumi); 

 

 Kocēnu pamatskolas brīvdabas sporta laukumi (futbola, volejbola un basketbola 

laukumi); 

 

 J. Neikena Dikļu pamatskolas sporta bāze (brīvdabas futbola laukums, 

vieglatlētikas sektori, sporta zāle); 

 

 Jaunburtnieku internātpamatskolas sporta bāze (brīvdabas futbola laukums); 

 

Pārējās pašvaldības apsaimniekošanā esošās sporta bāzes 

 Bērzaines ciema volejbola laukums; 

 

 Kocēnu sporta nams (daudzfunkcionāla sporta zāle; trenaţieru zāle, aerobikas 

zāle); 

 

 Zilākalna futbola laukums, skolas sporta zāle (atrodas kritiskā stāvoklī); 
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 Vaidavas ciema brīvdabas futbola – regbija laukums, sporta zāle, atbilstošas 

telpas novusa spēlēm; 

 

 Vaidavas pludmales volejbola laukums.  

 

Kocēnu novadā atrodas arī sporta bāzes, kuras ir privātā apsaimniekošanā: 

 Kocēnu zirgaudzētavas manēţa, brīvdabas šķēršļu pārvarēšanas distance;  

 E. Švēdes (z/s „Zēmeles) pļavu golfa laukums; 

 J. Ūļa pļavu golfa laukums Vaidavas pagasta „Denderos”; 

 Aktīvā tūrisma centra „Eţi” velotrases (daļēji apsaimnieko arī pašvaldība); 

 Privāto viesu māju un atpūtas kompleksu teritorijās ietilpstošie sporta laukumi. 

 

Nevalstisko organizāciju apsaimniekošanā ir divas sporta bāzes: 

 Zilākalna autotrase (biedrība „Rencēnu autoklubs”); 

 BMX trase (nodibinājums „Māra Štromberga aģentūra”). 

 

Novada teritorijā notiek orientēšanās sacensības, un tādēļ ir izveidotas trīs 

orientēšanās topogrāfiskās kartes:  

- No bijušās Kūļu trases 6 km gar Gauju un vēl nedaudz aiz Sietiľieţa - 11 km
2
 

platībā; 

- No Vaidavas līdz Gaujai gar Strīķupītes krastu -  8 km
2
 platībā; 

- Gar Vaidavas ezera krastu Z daļā - 4 km
2
 platībā. 

 

Treniņi. Aktīvi sporta treniľi notiek Bērzaines pagastā, Kocēnu pagastā un Vaidavas 

pagastā, diemţēl Dikļu un Zilākalna pagastā šobrīd netiek organizēti sporta treniľi. 

Bērzaines pagastā jebkurš var piedalīties zolīšu turnīros, automodelisma treniľos; Kocēnu 

pagastā notiek florbola, volejbola, basketbola un jāšanas sporta treniľi; Vaidavas pagastā 

aktīvi notiek novusa turnīri, futbola un basketbola treniľi. Novadā ir iespējams apmeklēt 

arī trenaţieru zāli. Primitīvie, tas ir, 6 – 8 trenaţieri ir pieejami gan Vaidavā, gan Rubenē. 

Savukārt Kocēnu sporta namā ir daudz plašāks trenaţieru klāsts.  

Kocēnu sporta namā notiek Kocēnu pamatskolas sporta stundas un pulciľi, florbola 

treniľi un basketbola treniľi. Iespējams vienu reizi nedēļā 2 stundas nodarboties ar 

basketbolu un volejbolu jebkuram Kocēnu novada iedzīvotājam bez maksas. Tāpat arī 

Vaidavā un Rubenē sporta zāli var izmantot vienu reizi nedēļā 2 stundas bez maksas 

noteiktā laikā, lai nodarbotos ar volejbolu, florbolu, futbolu vai basketbolu. 
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Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu, ar Kocēnu pagasta pašvaldības atbalstu 2000. 

gada 8. septembrī tika nodibināts Kocēnu sporta klubs (KSK) (Kocēnu novada dome 

2012c, ER). Par sporta kluba prioritāti tika izvirzīta nepieciešamo apstākļu radīšana 

florbola attīstībai reģionā, sporta meistarības celšana un interesentu iesaistīšana florbola 

aktivitātēs, līdz pat augstas klases sportistu sagatavošanai, plānojot sistemātisku treniľu 

procesu, kā arī iespēju nodrošināšana biedrības biedriem un citiem interesentiem 

piedalīties augsta līmeľa sacensībās (Kocēnu novada dome 2012c, ER).  

Līdz šodienai klubā izveidota pilna florbola attīstības piramīda, sākot no visjaunāko 

sportistu treniľu grupām līdz pat abām kluba Virslīgas komandām, kas guvušas 

visaugstākos sasniegumus ne vien Latvijas mērogā, bet arī klubu turnīros ārpus Latvijas 

(Kocēnu novada dome 2012c, ER). Šobrīd Kocēnu sporta klubā florbolu trenējas 155 

spēlēt gribētāji. 85 jaunieši, kas veido 9 komandas un 70 pieaugušie, veidojot 4 

komandas. Visas komandas trenē treneri ar augstāko izglītību sportā, kopumā 4 treneri.  

Augsto sasniegumu sports. Kocēnu novadā  ir attīstīts florbols līdz Latvijas un pat 

Eiropas mērogam. KSK „Rubene” dāmu un vīru florbola komandas dalību Latvijas 

čempionāta virslīgā uzsāka jau 2000. gadā un līdz pat 2010. gadam ir ne tikai spējušas 

saglabāt vietu virslīgā, bet arī regulāri izcīnīt medaļas Latvijas čempionātā. 

Augstus sasniegumus ir guvuši arī citu sporta veidu sportisti, kas nāk no Kocēnu 

novada, bet trenējas Valmierā. Godalgotas vietas 2010. gadā Latvijas čempionātos ir 

orientēšanās stafetēs, akadēmiskā airēšanā, badmintonā, spēka trīscīľā, spēka daudzcīľā. 

Godalgotā 2. vieta orientēšanās sportā Eiropas čempionātā stafetēs ir Sabīnei Tiltai M16 

vecuma grupā.  

Kocēnu novadā ir vairāki aktīvie amatieri, kas trenējas individuāli un ir sasnieguši 

labus rezultātus vietējā mērogā, tas ir, Vidzemē un Valmieras rajonā. Tiek pārstāvēti šādi 

sporta veidi: badmintons, regbijs, basketbols, futbols, florbols, volejbols, golfs, frisbijs, 

orientēšanās, riteľbraukšana, slēpošana, vieglatlētika, spēka trīscīľa, triatlons, dambrete, 

zolīte.  

 Sacensības un turnīri. Kocēnu novadā tiek trenēti un no šejienes nāk talantīgi 

sportisti, kas sasnieguši augstus rezultātus, tādēļ arī Kocēnu novada teritorijā tiek rīkotas 

daţādu mērogu sporta sacensības. 

Kocēnu sporta namā regulāri notiek Latvijas čempionāta virslīgas spēles florbolā 

un starptautiski florbola turnīri. 2011. gadā jau piekto gadu pēc kārtas norisinājās 

starptautiskais florbola turnīrs "Latvian Open", pārspējot iepriekšējo gadu dalībnieku 

rekordus, pulcēja 48 komandas no astoľām dalībvalstīm un 600 dalībniekus. (Pabērza I. 

2011, ER) Savukārt otrajā ikgadējā starptautiskajā florbola turnīrā „Canadien Cup”, 
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kas norisinājās Kocēnu sporta namā, 2011. gadā piedalījās 16 komandas no 

kaimiľvalstīm – Lietuvas un Baltkrievijas (Raits R. 2011, ER).  

Gaujas Nacionālā parka teritorijā regulāri notiek orientēšanās sacensības 

„Magnēts”, kurās piedalās gan vietējie, gan citu novadu un pilsētu sportisti. Kocēnu 

zirgaudzētavā tiek rīkoti gan vietēja, gan starptautiska mēroga jāšanas un pajūgu 

braukšanas sacensības. 

Kopš 1982. gada jūlija otrajā sestdienā Kocēnu novada Vaidavas pagastā notiek 

„Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram”. Katru gadu Vaidavā sacensību seriāla „SportLat 

Balva” ietvaros divas dienas notiek „Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram” un 

„Vaidavas kauss triatlonā”. 2010. gadā sacensības pulcēja vairāk nekā 900 dalībnieku 

(Dainis J. 2011), bet 2011. gadā tās apmeklēja vairāk nekā 720 dalībnieku no visas 

Latvijas un tās kaimiľvalstīm (Sportlat 2011, ER). Gan skrējiens apkārt Vaidavas ezeram, 

gan triatlona sacensības tiek veidotas tā, lai tajās varētu piedalīties dalībnieki ar daţādu 

vecumu un fizisko sagatavotību. Tās ir ne tikai augsta līmeľa sacensības, bet arī lielisks 

pasākums visai ģimenei. 

2010. gadā Kocēnu pagasta „Lauviľās” notika ūdens motociklu Baltijas 

čempionāta un sezonas noslēguma sacensības „Sezonas noslēguma kauss”. Šādas 

sacensības Kocēnu novadā netiek organizētas regulāri.  

Savukārt Bērzaines pagastā notiek automodelistu sacensības, kurās piedalās 

skolēni no Kocēnu, Rūjienas un Mazsalacas novadiem, kā arī no Valmieras pilsētas.  

Novadā notiek arī vairāki vietēja mēroga turnīri, kā piemēram, futbola turnīri 

„Vaidavas kauss” un „Kocēnu kauss”, novusa turnīrs „Vaidavas kauss”, galda spēļu 

turnīri u.c. 

Sporta svētki. Katru gadu, vienu reizi gadā, novada pagastos tiek rīkoti sporta 

svētki. Tie notiek gan Dikļu pagastā jūlija mēnesī, gan Kocēnu pagastā augusta mēnesī, 

2011. gada jūnijā sporta spēles notika arī Zilākalna pagastā. Dikļu sporta svētkos tiek 

organizētas sacensības 6 sporta veidos, Kocēnu sporta svētkos – aptuveni 12 sporta 

veidos, Zilākalna pagastā – 4 sporta veidos. 

Pēc iedzīvotāju un jauniešu aptaujas rezultātiem, kā arī pēc vietējo aktivitātēm un 

panākumiem sportā, var secināt, ka Kocēnu novada iedzīvotāji ir ļoti sportiska tauta.  

Ľemot vērā novada aptauju rezultātus un diskusijas ar jauniešiem, identificētas 

vairākas problēmas, kas traucē nodarboties ar sportu un sportiski pavadīt brīvo laiku, 

īpaši iedzīvotājiem, kas profesionāli nenodarbojas ar sportu. Sporta infrastruktūras bāze 

un sporta inventārs ir fiziski un morāli novecojis. Arī tūrisma infrastruktūras nepilnības 
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ierobeţo vietējo sportiskās aktivitātes, piemēram, nepietiekams skaits sakārtotu 

veloceliľu un distanču slēpošanas trases. Ziemas periodā, kad galvenokārt ar sportu var 

nodarboties iekštelpās, rodas problēmas, jo Kocēnu sporta nams ir noslogots dēļ florbola 

spēlētāju treniľiem un skolas sporta nodarbībām. Atbilstoši sakārtotas un drošas sporta 

zāles nav arī Zilākalna pagasta jauniešiem. Apgrūtināta ir transporta pieejamība novada 

iedzīvotājiem, lai nokļūtu uz citu pagastu sporta bāzēm.  

Kocēnu novadā nepieciešama ir sporta laukumu atjaunošana pie vispārējās 

izglītības iestādēm. Tas veicinātu vietējo iedzīvotāju, īpaši jauniešu, veselīgu dzīvesveidu 

un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras periodā. Svarīgi attīstīt daţādus sporta 

veidus. Pēc aptauju respondentu domām, papildus jau esošajiem labi attīstītajiem sporta 

veidiem, novadā jāattīsta tādi tautas sporta veidi kā jāšana, riteľbraukšana un 

orientēšanās. Būtiski, ka šie sporta veidi var būt cieši saistīti ar tūrisma nozari, kas 

nozīmē, plašākas iespējas vietējās apkārtnes iepazīšanai. Tāpēc būtu jārada atbilstošas 

infrastruktūras attīstība Kocēnu novadā. 

 

7.5. Veselības aprūpe 

 
Ģimenes ārstu prakses, kuras nodrošina primārās veselības aprūpes pakalpojumus 

novadā un informāciju par veselības veicināšanu, darbojas trijos Kocēnu novada pagastos 

– Dikļu pagastā, Kocēnu pagastā un Zilākalna pagastā. Bērzaines pagastā un Vaidavas 

pagastā uz vietas pastāvīga ģimenes ārsta nav, bet darbojas pa vienam medpunktam, kur 

pieejama feldšere. Bērzaines pagastā uz pieľemšanām pagaidām brauc arī ārste Bērziľa. 

Savukārt Vaidavas pagasta iedzīvotāji ģimenes ārstu, galvenokārt, apmeklē Kocēnu 

pagastā – I. Kuzmas ārsta praksi un Valmieras pilsētā – I. Auziľas un D. Krustiľas ārstu 

prakses. 

Kopumā novadā ir 5 ģimenes ārsta prakses vietas un 2 medpunkti. 

 

34. tabula. Ārstniecības iestādes Kocēnu novadā 
 

Pagasts Ciems Ārstniecības iestāde (iestāţu 

skaits) 

Ārste 

Bērzaines pagasts Bērzaine Medpunkts (1) Bērziľa 

Dikļu pagasts Dikļi Ģimenes ārsta prakses vieta (1) A.Mironovska 

Dauguļi Ģimenes ārsta prakses vieta (1) A.Mironovska 

Kocēnu pagasts Kocēni Ģimenes ārsta prakses vieta (1) I.Kuzma 

Rubene Ģimenes ārsta prakses vieta (1) I.Kuzma 

Vaidavas pagasts Vaidava Medpunkts (1) - 

Zilākalna pagasts Zilaiskalns Ģimenes ārsta prakses vieta (1) A.Mironovska 
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Aptuveni 24% Kocēnu novada iedzīvotāju reģistrējušies pie ģimenes ārstes A. 

Mironovskas, bet 19% no visiem novada iedzīvotājiem reģistrējušies pie ģimenes ārstes I. 

Kuzmas. Pārējie iedzīvotāji, galvenokārt, apmeklē ģimenes ārstus Valmieras pilsētā.  
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28. attēls. Iedzīvotāju skaits, kas reģistrējušies pie ārstiem novadā un vidējais 

pieņemto pacientu skaits gadā 

 

Ģimenes ārstes A. Mironovskas vidējais mājas vizīšu skaits gadā ir 50 vizītes, bet 

ģimenes ārstei I.Kuzmai 280 vizītes. 

Ambulatoro un stacionāro sekundāro veselības aprūpi Kocēnu novada iedzīvotāji, 

galvenokārt, saľem SIA „Valmieras veselības centrs” un SIA „Valmieras slimnīca” medicīnas 

iestādēs.  

Zobārstniecības pakalpojumi Kocēnu novadā nav pieejami. Šos pakalpojumus iedzīvotāji, 

galvenokārt, izmanto Valmieras pilsētas veselības aprūpes un zobārstniecības iestādēs. Kocēnu 

novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti parāda tendenci, ka daudzi iedzīvotāji vēlas, lai 

zobārstniecības pakalpojumi būtu pieejamāki dzīvesvietai. 38% no visiem 176 aptaujas 

respondentiem visbieţāk norādīja, ka tieši zobārstniecības pakalpojumi Kocēnu novadā būtu 

jāattīsta. Tā kā šim pakalpojumam ir augstas izmaksas, tad viens no variantiem, kā tos darīt 

pieejamākus lauku iedzīvotājiem, ir organizēt zobārstniecības autobusu izbraukumus lauku 

teritorijās. 

Kocēnu novadā ir 3 aptiekas: 

- Dikļu pagastā, SIA „Mana aptieka”; 

- Kocēnu pagastā  Jaunās Valmieras aptiekas filiāle „Kocēni” (SIA „Reoss”); 

- Zilākalna pagastā Jaunās Valmieras aptiekas filiāle „Zilaiskalns” (SIA „Reoss”).  

Valmieras pilsētas tuvums sniedz plašas iespējas iedzīvotājiem apmeklēt daţādus 

veselības veicināšanas un veselības aprūpes pakalpojumus ārpus Kocēnu novada. Diemţēl daudzi 

iedzīvotāji izvēlas arī ģimenes ārstu apmeklēt Valmierā. Zems pacientu un vizīšu skaits pie 
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ģimenes ārsta vai zobārsta lauku teritorijās ir iemesls prakses darba laika samazināšanai vai pat 

slēgšanai. Pensionāriem un attālāko lauku teritoriju iedzīvotājiem ir apgrūtinātas iespējas nokļūt 

līdz ārstniecības iestādēm Valmieras pilsētā. Tāpēc nepieciešams veicināt primārās veselības un 

zobārstniecības pakalpojumu pieejamību, kā arī veicināt pakalpojumu kvalitātes attīstību, lai 

iedzīvotāji vēlētos un viľiem būtu izdevīgāk izvēlēties novadā esošo ģimenes ārstu pakalpojumus. 

 

7.6. Sociālā aprūpe 

 

Sociālos pakalpojumus Kocēnu novadā sniedz novada sociālais dienests. Kocēnu novada 

sociālais dienests izveidots 2009. gada 16.jūlijā,  5 darbinieku sastāvā -  vadītāja, 3 sociālie 

darbinieki un 1 sociālās palīdzības organizators. 2012. gada sākumā sociālajā dienestā strādā 11 

darbinieki –  vadītāja, 5 sociālie darbinieki, 1 sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un 

bērniem, 1 aprūpētājs un 3 psihologi. Sociālā dienesta struktūru skatīt pielikumā Nr.7.  

Katrā Kocēnu novada pagastā strādā pa vienam sociālajam darbiniekam, no kuriem četri 

ir ar augstāko profesionālo izglītību sociālajā darbā un viens ir ar augstāko pedagoģisko izglītību. 

35.tabula. Sociālā dienesta darbinieku izglītības līmenis 

Amats Izglītība 

Vadītāja Augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā. 

Kocēnu pagasta sociālā darbiniece Augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā. 

Zilākalna pagasta sociālā darbiniece Augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā. 

Vaidavas pagasta sociālā darbiniece Augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā. 

Bērzaines pagasta sociālā darbiniece Augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā. 

Dikļu pagasta sociālā darbiniece Augstākā pedagoģiskā izglītība 

Sociālais darbinieks darbam ar 

ģimenēm un bērniem 

Augstākā pedagoģiskā izglītība. Maģistra grāds sociālajā 

darbā. 

Aprūpētāja Vidējā speciālā (feldšeris). 

Psihologi (3) Maģistra grāds psiholoģijā. 

 

Kocēnu novada sociālā dienesta vīzija ir balstoties uz inovatīvu dienesta attīstību, 

nodrošināt Kocēnu novada iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, 

kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, veicināt personu aktīvu 

līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā un integrēšanos sabiedrībā, nodrošināt augstu 

klientu apkalpošanas un darbinieku apmierinātības līmeni (Rumba S. 2011).  

Lai uzlabotu sociālo darbinieku darbu ar klientiem, tiek izmantota SOPP 

programma, kurā iespējams piekļūt klientu datiem, un tas atvieglo lēmumu pieľemšanu, 

kā arī ietaupa klientu laiku daţādu izziľu izľemšanai un iesniegšanai dienestā (Kocēnu 

novada dome 2011e). 

Kocēnu novadā nav aprūpes centri, pansionāti un patversmes. Šie pakalpojumi 
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tiek pirkti no citām pašvaldībām. Novada iedzīvotājiem ir rasta iespēja saľemt psihologu 

bezmaksas pakalpojumus, kā arī piedalīties atbalsta grupās, ja ģimene vai persona 

nonākusi krīzes situācijā (Kocēnu novada dome 2011e). Vientuļie pensionāri un invalīdi 

nepieciešamības gadījumā var saľemt sociālā aprūpētāja pakalpojumus mājās (Kocēnu 

novada dome 2011e). 

Grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem un bezpajumtniekiem Zilākalna pagastā ir 

iespēja saľemt siltas pusdienas Bērnu dienas centrā, kura nav pašvaldības iestāde, bet tiek 

finansēta no savāktajiem ziedojumiem. 

Kocēnu novadā sociālā dzīvokļa statuss ir piešķirts diviem - 3 un 4 istabu 

dzīvokļiem, savukārt krīzes dzīvokļa statuss  piešķirts vienam dzīvoklim Zilākalnā: 

1. Kultūras 19-19, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads – 3 istabas, 

iemītnieku skaits – 6 personas, dzīvoklis trūcīgām personām un ģimenēm; 

2. Miera iela 3 – 25/1, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads – 4 istabas, 

dzīvoklis trūcīgām personām un ģimenēm; 

3.  Kultūras iela 12 – 33, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads – dzīvoklis 

iedzīvotājiem krīzes situācijās (piem. ugunsgrēka vai plūdu gadījumā, vardarbībā 

cietušām personām). Dzīvoklī veikts remonts ES projekta „Alternatīvu sociālo 

pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā” ietvaros. 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus iespējams saľemt ģimenēm vai 

personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Kocēnu novadā, un ir sasniedzamas 

Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.  

Kocēnu novadā sociālo pabalstu veidus, apmērus un pabalstu sniegšanas un 

saľemšanas kārtību nosaka Kocēnu novada domes 2010. gada 15. aprīļa saistošie 

noteikumi Nr.9/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā”. Savukārt 

Kocēnu novada materiālo atbalstu veidus, apmērus un pabalstu sniegšanas un saľemšanas 

kārtību nosaka Valmieras novada domes 2009. gada 14. augusta noteikumi Nr.5/2009 

„Par materiālo atbalstu Valmieras novada iedzīvotājiem”. 

Ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene vai atsevišķi 

dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu, kā arī kārtību kādā novērtējami ģimenes 

ienākumi un materiālais stāvoklis nosaka Kocēnu no vada domes 2011. Gada 18.maija 

saistošie noteikumi Nr. 9/2011 „Par maznodrošinātas ģimenes vai personas statusa 

noteikšanu Kocēnu novadā”. Salīdzinājumā ar 2006. gadu, trūcīgo iedzīvotāju skaits 

2010. gadā ir krietni pieaudzis, izteikti palielinoties 2008. gadā un 2010. gadā.  Novadā 

trūcīgās ģimenes visvairāk reģistrētas Kocēnu pagastā (457)  un Zilākalna pagastā (208). 

Gandrīz vienāds skaits trūcīgo reģistrēts Dikļu pagastā (197) un Vaidavas pagastā (192). 

Vismazāk trūcīgo statuss piešķirts Bērzaines pagasta iedzīvotājiem (122), kur ir arī 

mazākais iedzīvotāju skaits novadā. 
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29.attēls. Trūcīgo personu skaita izmaiņas Kocēnu novadā no 2006. gada līdz  

2010. gadam 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi: 

 Pabalsts GMI līmeľa nodrošināšanai; 

 Dzīvokļa (apkures un malkas) pabalsts; 

 Brīvpusdienas 100% apmērā skolēniem; 

 Uztura maksas atlaides 50% apmērā pirmsskolas izglītības iestādēs; 

 Pabalsts veselības aprūpei; 

 Apbedīšanas pabalsts; 

 Pabalsts ārkārtas gadījumos; 

 2012. gadā plānots sniegt pabalstus arī sociālajai rehabilitācijai. 

 
Pabalstu veidi, ko piešķir novadu iedzīvotājiem konkrētās dzīves situācijās, neizvērtējot viľu 

materiālos resursus: 

 Materiāls atbalsts – dāvanu karte bērna piedzimšanas gadījumā (20,- Ls apmērā); 

 Materiāls atbalsts audţuģimenei (100, - Ls ikmēneša bērna uzturam un vienreizējs 

atbalsts 50, - Ls apmērā) 2011. gada vidū 19 pašvaldības bērni dzīvo 

audţuģimenēs, bet 2 bērni ir institucionālajā aprūpē. Kocēnu novadā ir 6 

audţuģimenes. 

 Materiāls atbalsts bēru gadījumā (50,- Ls apmērā); 

 Materiāls atbalsts politiski represētai personai (10,- Ls vienu reizi gadā); 

 Materiāls atbalsts dzīves jubilejās (10,- Ls apmērā, ziedi un apsveikuma kartiľa, 

100 gadu jubilejā 100,- Ls apmērā); 

 Ziemassvētku paciľas; 

 Materiāls atbalsts pensionāru Ziemassvētku pasākumiem. 
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 30.attēls. Sociālās palīdzības pabalstu saņēmušo personu skaits no 2006. gada 

līdz 2010. gadam 
 

Pēdējo divu gadu laikā izteikti pieaudzis garantētā minimālā ienākuma pabalsta 

saľēmēju skaits. 2008. gadā tie bija tikai 40 iedzīvotāji, bet 2010. gadā to skaits pieaudzis 

līdz pat 754 iedzīvotājiem. Personu skaits, kam izsniegts vienreizējais pabalsts ārkārtas 

gadījumos pēdējo piecu gadu laikā nemainīgi turējies vienā līmenī, 2010. gadā tās bija 85 

personas. Savukārt pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus (brīvpusdienas 

mācību iestādē, pabalstus izglītībai un veselības aprūpei) 2010. gadā saľēmušas 1876 

personas, kas ir par 69 personām mazāk nekā iepriekšējā gadā. 
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36.tabula. Sociālās palīdzības pabalstiem izlietotās summas un saņēmušo personu 

skaits no 2006. gada līdz 2010. gadam 
 

 

Pabalstu veidi 

2006 2007 2008 2009 2010 

Ls Pers

sk. 

Ls Pers

sk. 

Ls Pers

sk. 

Ls Pers

sk. 

Ls Pers

sk. 

Sociālās palīdzības 

pabalsti kopumā 

50524 1826 64736 1531 71330 1382 106327 2360 138250 2036 

Tajā skaitā:           

   GMI nodrošināšanai  1822 65 1415 40 1026 19 18970 363 83218 754 

Vienreizējiem 

pabalstiem (apbedīšanas 

u.c. ārkārtas gadījumi) 

5417 92 5883 91 5985 96 2862 52 4250 85 

Pašvaldības saistošajos 

noteikumos 

noteiktajiem pabalstiem 

(brīvpusdienām mācību 

iestādēs, izglītībai, 

veselības aprūpei u.c.) 

43267 1724 57438 1508 64319 1362 84495 1945 50782 1876 

Tajā skaitā dzīvokļa 

pabalstiem 

5570 151 8286 262 10245 203 15307 553 18900 1037 

  

Kocēnu novadā nepieciešama NVO attīstības veicināšana, to darbību stiprināšana, 

sadarbības veicināšana starp pašvaldību un NVO. Lai pašvaldība pilnvērtīgi spētu 

nodrošināt sociālo pakalpojumu sniegšanu, būtu nepieciešams plānot noteiktu sociālā 

atbalsta aktivitāšu deleģēšanu NVO. Labās prakses piemērs šādai sadarbībai ir Siguldas 

novada pašvaldībā. NVO var deleģēt tādu sociālo pakalpojumu sniegšanu, kā piemēram, 

aprūpi mājās, sociālo rehabilitāciju invalīdiem, dienas centrs darbam ar ģimenēm u.c. 

Biedrībām ir arī lielāka iespēja saľemt finansējumu no ES fondiem šādu pakalpojumu 

attīstīšanai.  

Būtiski attīstīt arī brīvprātīgā darba kultūru, sniedzot sociālo palīdzību, 

popularizēt tā sniegtās iespējas un priekšrocības iedzīvotājiem, īpaši iesaistot jauniešus.  

Ne tikai valstī kopumā, bet arī pašvaldībā ir jāveido sistēma, kas veicina pabalstu 

pieprasītāju skaita samazināšanos. Iedzīvotāju vēlmi uzlabot savu sociālo situāciju 

veicinās klientu motivācijas programma, kurā definēts, kā informēt un motivēt bez darba 

palikušās personas, tajā skaitā ilgstoši trūcīgo statusā esošās personas par iespējām atrast 

darbu un iesaistīšanos daţādās motivācijas un izaugsmes programmās.   

Lai uzlabotu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju dzīves kvalitāti, palīdzētu 

ģimenēm ar bērniem, nepieciešams pilnveidot un attīstīt sociālo atbalstu un sociālo 

aprūpi, uzlabot iedzīvotāju informētību par sociālajiem pakalpojumiem, ka arī aktivizēt 

sadarbību ar pārējiem iedzīvotājiem, privātām struktūrām, NVO, izglītības iestādēm utt., 

lai viľus iesaistītu sociālā atbalsta sniegšanā. 
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7.7. Sabiedriskā drošība 
 

Sabiedrisko drošību Kocēnu novadā nodrošina Valsts policijas Vidzemes reģiona 

pārvaldes Valmieras iecirkľa inspektori. Novada pagastos strādā trīs inspektori: 

 1 inspektors – Bērzaines, Dikļu un Zilākalna pagastos; 

 1 inspektors – Vaidavas pagastā un Kocēnu pagasta Rubenē; 

 1 inspektors – Kocēnu pagasta Kocēnos. 

Iecirkľa inspektors konkrētā novada pagastā ir pirmā kontaktpersona, kuram 

iedzīvotāji var uzticēt savas aizdomas un vērojumus vai nepieciešamības gadījumā lūgt 

palīdzību.  

Profilaktiskos nolūkos inspektori regulāri veic reidus Kocēnu novada teritorijā, 

īpaši vietās, kuras varētu būt drošības un kārtības riskam pakļautas. Tie ir pagastu centri, 

sabiedriskas vietas, sadarbībā ar sociālo dienestu tiek apmeklētas nelabvēlīgās ģimenes. 

Kocēnu novada sociālā dienesta uzskaitē ir 18 nelabvēlīgās ģimenes. Nelabvēlīga ģimene 

ir ģimene, kurā sadzīves apstākļi ir neapmierinoši, bieţi vien tās ir ģimenes, kur vecāki ir 

alkoholiķi un bērni netiek aprūpēti, nav paēduši vai savstarpējās attiecības starp ģimenes 

locekļiem ir psiholoģiski vai fiziski traumējošas. 

Kopumā pēdējo gadu laikā Kocēnu novada teritorijā nodarīto noziegumu un 

administratīvo pārkāpumu tendences nemainās, nav vērojama strauja izdarīto noziegumu 

un pārkāpumu skaita samazināšanās vai palielināšanās (Jukāma D. 2011). 

Izteiktākās problēmas Kocēnu novadā, tāpat kā visā Vidzemes reģionā ir 

metāllūţľu zādzības, zādzības no dzīvokļiem, privātmājām, palīgēkām un garāţām, 

velosipēdu zādzības un akcizēto preču nelikumīga aprite (Jukāma D. 2011). 

Satiksmes pārkāpumi (ātruma pārsniegšana, drošības jostas) visbieţāk tiek 

reģistrēti uz autoceļa A3 Inčukalns- Valmiera- Igaunijas robeţa (Jukāma D. 2011). 

Latvijas valsts ceļu izdotajā Melno punktu kartē Valmieras iecirkľa teritorijā nav 

atzīmēts neviens Melnais punkts. Bet visbieţāk avārijas Kocēnu novadā notiek uz 

autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeţa pagriezienā uz Vaidavu.  

Autotransporta un velosipēdu vadītāji alkohola reibumā tiek noķerti daţādās 

vietās, arī uz mazajiem „piemāju” ceļiem (Jukāma D. 2011).   

Apkopojot Kocēnu novada aptauju rezultātus redzams, ka kopumā iedzīvotāji 

Kocēnu novada teritorijā jūtas ļoti droši. Salīdzinoši ar citiem bijušā Valmieras rajona 

pagastiem, šeit ir droši un mierīgi (Vasiļevska I., Briede I. 2011). No visiem novada 
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pagastiem vismierīgākais ir Bērzaines pagasts (Vasiļevska I., Briede I. 2011). Savukārt, 

visbieţāk kriminālnoziegumi konstatēti Kocēnu pagastā, arī Rubenē un Dikļu pagastā 

(Vasiļevska I., Briede I. 2011). 

Viena no problēmām, kas samazina iedzīvotāju drošību teritorijā, ir klaiľojoši 

suľi (Vasiļevska I., Briede I. 2011). Lai uzlabotu iedzīvotāju drošību un atvieglotu 

inspektoru darbu, Kocēnu novada domei būtu nepieciešams noslēgt līgumu ar suľu 

ķērājiem (Vasiļevska I., Briede I. 2011). Svarīgi veikt regulāru suľu īpašnieku 

informēšanu par suľu uzturēšanas noteikumu neievērošanu un sodu piemērošanu.  

Viens no veidiem kā uzlabot iedzīvotāju drošību novadā ir apgaismojuma 

ierīkošana vietās, kur bieţāk cilvēki pārvietojas ar kājām, tie ir māju pagalmi un ciematu 

ielas. 
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9. SVID analīze 

 

 SVID analīze ir pārskats par novada stiprajām un vājajām pusēm, iespējām un draudiem. 

Uzskaitītie faktori jāľem vērā, plānojot novada attīstību. Analīze veikta sadalījumā pa šādām 

nozarēm: 

 Iedzīvotāji un nodarbinātība; 

 Tautsaimniecības ekonomiskā attīstība; 

 Tūrisms; 

 Tehniskā un vides infrastruktūra; 

 Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi; 

 

Iedzīvotāji un nodarbinātība 

Stiprās puses Vājās puses 

 Samazinās bezdarba līmenis; 

 Valmieras tuvums; 

 Pozitīvs migrācijas saldo (iebraukušo 

vairāk nekā izbraukušo iedzīvotāju); 

 Atbalsta pasākumi bezdarbnieku  

nodarbinātības veicināšanai; 

 

 

 Samazinās iedzīvotāju skaits lauku 

teritorijās; 

 Negatīvs dabiskais pieaugums; 

 Darba vietu trūkums; 

 Iedzīvotāju motivācijas un iniciatīvas 

trūkums piedalīties brīvprātīgā darba 

veikšanā; 

 Ilgstošo bezdarbnieku, trūcīgo 

personu nevēlēšanās līdzdarboties 

savas sociālās situācijas uzlabošanā; 

 Neoficiālā nodarbinātība; 

 Zems atalgojuma līmenis 

salīdzinājumā ar Rīgas  un ES vidējo 

atalgojumu. 

Iespējas Draudi 

 Valsts un ES fondu finansējums 

cilvēkresursu attīstībai; 

 Darbaspēka konkurētspējas 

paaugstināšana; 

 Kvalificēta darbaspēka piesaiste (no 

Vidzemes augstskolas, Valmieras 

arodskolām); 

 Iespējas attīstīt uzľēmējdarbību; 

 Prakses iespējas privātajā un 

sabiedriskajā sektorā. 

 Demogrāfiskās situācijas 

pasliktināšanās – zema dzimstība, 

iedzīvotāju aizplūšana, sabiedrības 

novecošanās; 

 Darba vietu samazināšanās, bezdarba 

pieaugums; 

 Darbaspēka trūkuma pieaugums; 

 Iedzīvotāju pesimisms un depresija; 

 Ekonomiskās un politiskās situācijas 

pasliktināšanās valstī. 
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Tautsaimniecības ekonomiskā attīstība 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis – 

Valmieras tuvums, teritoriju šķērso 

autoceļš A3 un autoceļš Valmiera – 

Limbaţi; 

 Infrastruktūras pieejamība; 

 Dabas resursu bagātība un 

daudzveidība; 

 Vairāki lieli un atpazīstami uzľēmumi; 

 Valsts lauku tīkla atbalsts 

uzľēmējdarbības veicināšanai (lauku 

konsultants, semināri, lektori utt.); 

 Samazinās uzľēmumu likvidēšanas 

skaits; 

 Daudz uzľēmumu; 

 Attīstīta lauksaimniecība; 

 Tūrisma uzľēmēju domubiedru grupa; 

 Novada pagasti iekļauti LEADER+ 

teritorijā, Bērzaines un Kocēnu pagasts 

iekļauts lauku partnerībā „Brasla”, 

Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasti 

iekļauti partnerībā „No Salacas līdz 

Rūjai”; 

 Aktīva sadarbība starp partnerības 

pašvaldībām;  

 Attīstīta sporta nozare, tiek rīkoti sporta 

pasākumi gan vietējā, gan nacionālā, 

gan starptautiskā līmenī. 

 

 Zema iedzīvotāju pirktspēja; 

 Ceļu infrastruktūras kvalitāte; 

 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju 

nepietiekama attīstība – 2188.86 ha 

neapstrādātas zemes; 

 Vāja meţsaimniecības attīstība; 

 Nepietiekami finansu līdzekļi 

uzľēmējdarbības attīstībai; 

 Ierobeţoti resursi projektu 

līdzfinansēšanai; 

 Augsti kredītu procenti; 

 Zinošu un prasmīgu darbaspēku 

trūkums; 

 Informācijas apmaiľa starp 

pašvaldību, uzľēmējiem, NVO un 

iedzīvotājiem; 

 Nav attīstītas lauksaimnieku un 

amatnieku tirgus tradīcijas; 

 Zema kooperatīvo uzľēmumu attīstība 

Latvijā; 

 Lauku uzľēmējdarbības attīstību 

(lauksaimniecības attīstību) traucē 

normatīvie akti, nodokļu politika, ES 

kvalitātes prasības un nevienlīdzīgie 

platību maksājumi starp ES 

dalībvalstīm. 

 

Iespējas Draudi 

 Kocēnu novada teritorijas plānojuma un 

attīstības programmas izstrāde; 

 Uzľēmēju apvienības izveidošana; 

 Pārrobeţas un novadu sadarbība;  

 Sadarbības veicināšana starp 

pašvaldību, NVO un uzľēmējiem; 

 Sekmēt kopuzľēmumu veidošanos 

investīciju piesaistei; 

 Inovatīvu produktu attīstība; 

 Pieprasījuma pieaugums pēc 

mājraţotāju un bioloģiskajiem 

lauksaimniecības produktiem; 

 Piesaistīt privātos līdzekļus noteiktu 

projektu īstenošanai; 

 Lēto importa produktu tirgus; 

 Uzľēmējdarbību neatbalstoša nodokļu 

un kreditēšanas politika valstī; 

 Nekustamo īpašumu nodokļu 

palielināšanās; 

 Birokrātiskie šķēršļi; 

 Neefektīvi izmantotas ES fondu 

iespējas un finansu līdzekļi; 

 Infrastruktūras un tehnoloģiju 

novecošanās; 

 Uzľēmēju zināšanu un pieredzes 

trūkums, vājas svešvalodu zināšanas; 

 Neefektīva un nepilnvērtīga derīgo 

izrakteľu, kultūras, vēstures, dabas un 
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 ES, valsts u.c. finanšu līdzekļu piesaiste.  cilvēkresursu izmantošana; 

 Ekonomiskās situācijas 

pasliktināšanās valstī. 

 

Tūrisms 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis - 

Valmieras tuvums, teritoriju šķērso 

autoceļš A3 un autoceļš Kocēni – Limbaţi 

- Tūja; 

 Infrastruktūras pieejamība; 

 Lielu daļu novada teritorijas aizľem īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas; 

 Gar novada teritorijas robeţu plūst 

Latvijas garākā upe Gauja, kas ir viena no 

populārākajiem ūdenstūrisma maršrutiem; 

 Kultūras, vēstures un dabas objektu 

daudzveidība, ievērojams skaits valsts 

aizsargājamie kultūras un dabas 

pieminekļi, gleznainas ainavas; 

 Gandrīz katrā pagastā atrodas jau vairāku 

gadu garumā plašu popularitāti guvuši 

tūrisma objekti (piem. Sietiľiezis, 

Zilaiskalns, Rubenes Luterāľu baznīca, 

Dikļu pils); 

 Tūrisma uzľēmēju domubiedru grupa; 

 Nodrošināts mobilo operatoru sakaru 

pārklājums visā teritorijā; 

 Slikta autoceļu kvalitāte; 

 Nav attīstīta tūrisma objektu un velo 

infrastruktūra; 

 Nepietiekami finansu līdzekļi tūrisma 

objektu un infrastruktūras sakārtošanai; 

 Ierobeţota saimnieciskā darbība īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijās; 

 Nav definēts vienots Kocēnu novada tēls 

tūrisma tirgū; 

 Pašvaldībā netiek algots kvalificēts 

tūrisma speciālists; 

 Vietējo iedzīvotāju, privāto zemju un ēku 

īpašnieku zināšanu, ieinteresētības un 

iniciatīvas trūkums; 

 Izteikta sezonalitāte; 

 Tūrisma produkti un pakalpojumi, 

galvenokārt, ir ar zemu pievienoto 

vērtību; 

 Nepietiekamas mārketinga aktivitātes; 

 Liela konkurence ar lielākām Latvijas 

pilsētām un citām lauku pašvaldībām, 

kas tradicionāli attīstījušās kā tūrisma 

galamērķi. (piem. Siguldas, Cēsu, 

Rūjienas novads); 

 

Iespējas Draudi 

 Novada TIC vai TIP izveidošana 

lielākajos Kocēnu novada tūrisma 

pakalpojumu uzľēmumos; 

 Algots kvalificēts tūrisma speciālists; 

 ES struktūrfondu finansējuma apguve; 

 Informācijas bāzes izveidošana par 

tūrisma iespējām, tūrisma sadaļas 

pilnveidošana novada mājas lapā; 

 Sadarbības iespējas ar Vidzemes reģiona 

pašvaldībām, NVO un privātiem 

uzľēmējiem; 

 Vietējo iedzīvotāju aizplūšana uz citiem 

novadiem, pilsētām, valstīm; 

 Kultūras, vēstures un dabas objektu 

aiziešana bojā; 

 Nespēja vienoties ar privāto zemju 

īpašniekiem par teritorijas izmantošanu 

tūrisma maršrutu ierīkošanai; 

 Tūrisma produktu un pakalpojumu zemā 

kvalitāte; 

 Telefonu sakaru un interneta zemā 

kvalitāte; 
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 Sadarbība ar Vidzemes augstskolas 

tūrisma nozares docētājiem un studentiem 

pētījumu veikšanā un prakšu 

nodrošināšanā pašvaldībā un privātajos 

sektoros; 

 Izveidot atraktīvus un pievilcīgus tūrisma 

piesaistes produktus un pakalpojumus 

sadarbībā ar citu nozaru uzľēmumiem, 

zemnieku saimniecībām un amatniekiem; 

 Plašas tūrisma un rekreācijas teritoriju 

izveides iespējas; 

 Iekļauties valsts un Vidzemes reģiona 

tūrisma maršrutos; 

 Novada atpazīstamības un tēla 

stiprināšana. 

 Vides kapacitātei nepiemērota tūrisma 

nozares attīstība var negatīvi ietekmēt 

dabas vidi; 

 Investīciju trūkums; 

 Inovatīvu ideju trūkums; 

 Klimata pārmaiľu negatīvā ietekme uz 

tūrisma attīstību (piem. vasaras ir vēsas 

un lietainas, savukārt ziemas ir siltas un 

bez sniega). 

 

Tehniskā un vides infrastruktūra 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums; 

 Tiek nodrošināta skolēnu pārvadāšana  

Rubenes pamatskolas audzēkľiem no 

tuvējās apkārtnes, novada robeţās uz un 

no skolas; 

 Interneta un telefonsakaru pieejamība 

un kvalitāte lielākajā daļā teritorijas ir 

pietiekama, lai izmantotu ikdienas 

lietošanai un komunikācijai; 

 Interneta pieejas punkti visās novada 

bibliotēkās; 

 ES fondu līdzfinansējums 

(ūdenssaimniecības attīstībai, 

infrastruktūras uzlabošanai speciālajās 

internātpamatskolās, izglītības iestāţu 

informatizācijai u.c. realizētiem un 

šobrīd īstenotiem projektiem ) 

 Kocēnu ciemā pieejama gāzes apgāde; 

 Atjaunojamo energoresursu pieejamība 

– koksne, ūdens resursi, saules enerģija; 

 Sakārtota atkritumu apsaimniekošanas 

sistēma; 

 Vienoti  ūdensapgādes un notekūdeľu 

novadīšanas tarifi; 

 Konkurss „Kocēnu novada sakoptākā 

sēta”. 

 Lauku ceļu kvalitāte; 

 Novada ceļu tīkls ir virzīts uz 

Valmieras centru, kopš novadu 

administratīvās reformas izdevīgi 

būtu, ja ceļu tīkls būtu virzīts uz 

novada administratīvo centru – 

Kocēnu ciemu; 

 Nepietiekams apgaismojums 

iedzīvotāju ērtībām, nepieciešama 

apgaismojuma modernizācija; 

 Sabiedriskā transporta nepieejamība 

attālākās lauku teritorijās; 

 Vairākās vietās uz autoceļiem zema 

satiksmes drošība; 

 Vāji attīstīta tūrisma infrastruktūra 

(daudzviet nav norādes uz objektiem, 

informācija pie tūrisma objektiem, 

trūkst veloceliľu, ierīkotas atpūtas 

vietas); 

 Nav sakārtota lietus kanalizācija; 

 Interneta un telefonsakaru pieejamība 

un kvalitāte attālākās lauku teritorijās 

ir salīdzinoši zema; 

 Iedzīvotāju zināšanu trūkums un 

nespēja vienoties par ēku 

energoefektivitātes uzlabošanas 
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pasākumiem;  

 Finansu līdzekļu trūkums 

infrastruktūras uzlabošanai, projektu 

līdzfinansēšanai; 

 Pamestas un sabrukušas ēkas, 

nesakoptas teritorijas ciemu 

teritorijās, gar autoceļiem; 

 Nav vienota komunālo pakalpojumu 

sistēma; 

 Nav ieviesta  namu apsaimniekošanas 

sistēma. 

Iespējas Draudi 

 Energoefektivitātes paaugstināšana 

dzīvojamajām ēkām un sabiedriskajām 

ēkām; 

 Siltumsaimniecības attīstība; 

 Piesaistīt privātos līdzekļus noteiktu 

projektu īstenošanai; 

 Valsts un ES fondu finansējums 

infrastruktūras sakārtošanai un 

uzlabošanai, pakalpojumu attīstībai; 

 

 Iedzīvotāju aizplūšana no lauku 

teritorijām samazinās infrastruktūras 

un pakalpojumu uzturēšanas 

lietderību; 

 Infrastruktūras nolietošanās, 

novecošana; 

 Tuvumā esošā Valmieras pilsēta 

rada papildus slodzi uz dabas vidi 

(gaisa piesārľojums, atkritumu 

patvaļīga izvešana uz meţiem 

u.c.); 

 Nekvalitatīva mājokļu pārvaldīšana 

un apsaimniekošana, kas var radīt 

mājokļu kvalitātes pazemināšanos; 

 Iedzīvotāju nespēja norēķināties par 

komunālajiem pakalpojumiem; 

 Finansu līdzekļu trūkums; 

 Ekonomiskā krīze valstī. 
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Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Bezdarba līmeľa samazināšanās; 

 Attīstīta un uz vērtīgām tradīcijām 

veidota pirmsskolas, pamatskolas un 

speciālā izglītība; 

 Audzēkľu skaits pirmsskolas un 

pamatskolas izglītības iestādēs pieaug; 

 Tiek pievērsta uzmanība pedagogu 

konkurētspējas stiprināšanai; 

 Vispārējo vidusskolu, arodskolu un 

augstskolas pieejamība tuvu Kocēnu 

novadam; 

 Sakārtota sociālā dienesta palīdzības 

sistēma, dienests sadarbojas ar citu 

novadu institūcijām, patversmēm, 

atbalsta centriem, ārstniecības iestādēm; 

 Attīstīta kultūras nozares infrastruktūra; 

 Attīstīta pašdarbnieku kolektīvu 

darbība; 

 Bagātīgs kultūrvēstures materiālais un 

nemateriālais mantojums; 

 Tiek saglabātas kultūras pasākumu 

tradīcijas; 

 Florbola iestrādnes un panākumi;  

 Spēcīgas sporta pasākumu tradīcijas; 

 Saľemtais Valsts un ES fondu 

līdzfinansējums projektu īstenošanai; 

 Novada pagasti iekļauti LEADER+ 

teritorijā, Bērzaines un Kocēnu pagasts 

iekļauts lauku partnerībā „Brasla”, 

Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasti 

iekļauti partnerībā „No Salacas līdz 

Rūjai”; 

 Novada sadarbība ar ārzemju 

partneriem. 

 Samazinās iedzīvotāju skaits lauku 

teritorijās; 

 Valmieras tuvums – var samazināt 

kultūras iestāţu un pasākumu 

apmeklētību, vietējo iedzīvotāju vēlmi 

apmeklēt novada izglītības iestādes, 

samazina vietējo veselības 

pakalpojumu izmantošanas bieţumu; 

 Oriģinālu un inovatīvu ideju trūkums, 

nav daudzveidīgi kultūras pasākumi; 

 Nepietiekama pakalpojumu sfēras 

kapacitāte; 

 Vāji attīstīta brīvprātīgā darba kultūra; 

 Nepietiekoša un  vāja NVO darbība 

sociālo pakalpojumu jomā; 

 Lauku iedzīvotājiem apgrūtināta 

pieejamība ģimenes ārstu un zobārstu 

pakalpojumiem, medikamentu 

iegādei; 

 Nepietiekama mūţizglītības 

pieejamība ikvienam novada 

iedzīvotājam; 

 Novecojusi izglītības iestāţu sporta 

infrastruktūra; 

 Nepieciešama izglītības iestāţu ēku 

siltināšana; 

 Nepietiekama informācijas izplatīšana 

par sociālo palīdzību un 

pakalpojumiem, par veselības 

veicināšanu skolēniem un jauniešiem; 

 Nolietojies pašvaldības dzīvojamais 

fonds. 

Iespējas Draudi 

 Veidot kultūras pasākumus kā tūrisma 

produktus; 

 Novada jauniešu iesaistīšana kultūras, 

sporta un sociālās infrastruktūras 

attīstībā un pasākumu organizēšanā; 

 Paplašināt iespējas iedzīvotājiem 

nodarboties ar daţādiem sporta veidiem; 

 Florbola ekspozīcijas izveide; 

 Demogrāfiskās situācijas 

pasliktināšanās samazinās izglītības, 

kultūras un sociālās infrastruktūras un 

pakalpojumu uzturēšanas lietderību; 

 Darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvara 

samazināšanās; 

 Bezdarba līmeľa pieaugums; 

 Finansu līdzekļu samazinājums 
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 Aktivizēt sadarbību ar iedzīvotājiem, 

privātiem sektoriem, NVO, skolām, lai 

viľus iesaistītu sociālā atbalsta un 

mūţizglītības sniegšanā, kā arī kultūras, 

sporta un tūrisma pasākumu 

organizēšanā; 

 Veicināt brīvprātīgā darba attīstību; 

 Optimizēt sociālā dienesta palīdzības 

sniegšanu un pakalpojumus; 

 Sociālā dienesta klientu motivācijas 

programma; 

 Attīstīt plašāku novada sadarbību ar 

ārzemju partneriem; 

 Sadarbības veicināšana starp nozarēm; 

 Labās prakses piemēru iepazīšana no 

citiem novadiem par kultūras, sporta, 

izglītības un sociālo nozaru attīstību; 

 Valsts un ES fondu finansējums sociālās 

infrastruktūras un pakalpojumu 

uzlabošanai, attīstībai; 

sociālās, kultūras, izglītības un sporta 

nozarēs; 

 Pašvaldības dzīvojamā fonda 

nolietošanās; 

 Apgrūtināta lauku iedzīvotāju 

nokļūšana uz pagastu ciemiem – 

sociālo dienestu, kultūras 

pasākumiem, skolu, mūţizglītības 

apmācībām. 

 Neefektīva sociālo pakalpojumu 

politika, kultūrpolitika un izglītības 

politika valstiskā līmenī. 

 Ekonomiskās situācijas 

pasliktināšanās valstī; 
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1. Kocēnu novada attīstības vispārējais mērķis un principi 

 

Kocēnu novada vispārējais mērķis ir savstarpēji vienots novads, ar sakārtotu 

infrastruktūru, izglītotiem un aktīviem iedzīvotājiem.  

Kocēnu novada nozaru attīstības programmas īstenošana balstās uz 

pamatprincipiem, kas noteikti Attīstības plānošanas sistēmas likumā. Izvirzot mērķus, 

prioritātes un rīcības virzienus, programma pamatojas uz novada nozaru nākotnes 

vīzijām, kā arī ievēro iedzīvotāju un speciālistu formulētās vajadzības, Latvijas 

Republikas dokumentos – politiku vadlīnijās un nostādnēs, Latvijas un Vidzemes reģiona 

attīstības dokumentos, Eiropas attīstības perspektīvā – formulētus mērķus un prioritātes, 

atbilstoši Kocēnu novada attīstības interesēm. 

Īstenojot nozaru attīstības programmā noteikto stratēģiju, īpaša nozīme ir šādiem 

principiem: 

1) Ilgtspējīgas attīstības principam – paredz nodrošināt tagadējām un 

nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, 

racionāli izmantot dabas, cilvēku un materiālos resursus, saglabāt un attīstīt 

dabas un kultūras mantojumu. 

2) Interešu saskaņotības principam – paredz saskaľot daţādas intereses, izstrādāt 

ikvienu teritorijas stratēģiskās attīstības dokumentu saskaľā ar citām teritorijas 

programmām, plāniem un projektiem. 

3) Līdzdalības principam – paredz iespēju visām ieinteresētajām personām 

līdzdarboties attīstības plānošanā. 

4) Sadarbības principam – valsts un pašvaldību institūcijas sadarbojas, tai skaitā 

izpildot attīstības plānošanas dokumentos izvirzītos uzdevumus un informējot 

cita citu par nosprausto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu. 

5) Finansiālo iespēju principam – izvērtē esošos resursus un prognozētos 

resursus un piedāvā efektīvākos risinājumus attiecībā uz nosprausto mērķu 

sasniegšanai nepieciešamajām izmaksām. 

6) Atklātības principam – attīstības plānošanas process ir atklāts, un sabiedrība 

tiek informēta par attīstības plānošanas un atbalsta pasākumiem un to 

rezultātiem, ievērojot likumā noteiktos informācijas pieejamības 

ierobeţojumus. 
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7) Subsidiaritātes principam – politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, 

kura atrodas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saľēmējiem, un attiecīgie 

pasākumi tiek efektīvi īstenoti pēc iespējas zemākā pārvaldes līmenī. 

8) Attīstības plānošanas un normatīvo aktu sasaistes principam – politiku plāno 

pirms pašvaldības saistošo noteikumu izdošanas, un, izstrādājot saistošos 

noteikumus, ľem vērā attīstības plānošanas dokumentus. 

9)  Līdzsvarotas attīstības principam – politiku plāno, sabalansējot atsevišķu 

pagastu teritorijas attīstības līmeľus un tempus. 

10) Aktualitātes principam – attīstības plānošanas dokumentus aktualizē atbilstoši 

situācijai. 

11) Dokumentu saskaņotības principam – pieľemot attīstības plānošanas 

dokumentu vai izdarot grozījumus šādā dokumentā, nodrošina izmaiľu 

veikšanu arī citos saistītajos dokumentos un saistošajos noteikumos, ievērojot 

tiesiskās paļāvības principu. 
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2. Galvenās vajadzības un veicamie uzdevumi 

 

Vides aizsardzība 

 Nodrošināt informācijas un brīdinājuma zīmju izvietošanu pie īpaši 

aizsargājamiem, kā arī tūrisma objektiem; 

 Aktualizēt novadam nozīmīgo objektu un ainavu sarakstu, nosakot tā aizsardzības 

statusu, tajā skaitā veikt informācijas aktualizēšanu par diţkoku skaitu un 

atrašanās vietām; 

 Atjaunot un sakopt kultūrvēsturiskos objektus. 

 Motivēt un informēt īpašniekus kā veiksmīgāk uzturēt un apsaimniekot tiem 

piederošos kultūrvēstures objektus.  

 Regulāri organizēt sakopšanas talkas dabas un kultūrvēsturiskajos objektos. 

 Veicināt iedzīvotāju līgumu noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, aktīvāk 

kontrolējot atkritumu izgāšanu neatļautās vietās un uzliekot naudassodus. 

 Konkurss „Kocēnu novada sakoptākā sēta” kā tradīcija.  

 

Nodarbinātība 

 Attīstīt brīvprātīgā darba kultūru jauniešu vidū, popularizēt tā priekšrocības un 

ieguvumus. 

 Turpināt nodrošināt vasaras darbu iespējas Kocēnu novada izglītības iestāţu 

skolēniem, katru gadu dodot iespēju arvien lielākam skolēnu skaitam. Sadarboties 

ar uzľēmējiem vasaras darbu nodrošināšanā. Kā arī prakses iespēju nodrošināšana 

studentiem pašvaldības iestādēs un privātajos uzľēmumos. Sadarbībā ar vietējiem 

uzľēmējiem izveidot prakšu vietu datu bāzi, vakances publicēt novada mājas lapā. 

 Pilnveidot sabiedriskā transporta atiešanas un pienākšanas laikus attālākos novada 

ciemos no rītiem, vēlās pēcpusdienās un vakaros, veicināt sabiedriskā transporta 

pieejamību attālāko lauku iedzīvotājiem, lai nokļūtu līdz tuvākajam apdzīvotajam 

ciemam, kā arī no pagastu ciemiem uz novada administratīvo centru.  
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 Organizēt darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanas un prasmju apguves 

pasākumus (mūţizglītība, apmācības, semināri), ľemot vērā novadā attīstītās 

tautsaimniecības nozares.  

 Atbalsts uzľēmējdarbībai, īpaši jaunu uzľēmumu veidošanai, kā arī 

pašnodarbinātībai. Prioritāri atbalstīt produktu ar augstu pievienoto vērtību 

raţošanu, kas veicina Kocēnu novada attīstību. 

 

Uzņēmējdarbība 

 Uzľēmēju apvienības izveidošana, kuras pieľemtajiem lēmumiem būtu 

rekomendējošs un informatīvs statuss. Lai tiktu pārstāvētas daţādu nozaru 

uzľēmēju intereses, tajā būtu nepieciešams darboties pa vienam pārstāvim no 

katras uzľēmējdarbības nozares. 

 Turpināt organizēt apmācības un seminārus iedzīvotājiem par uzľēmējdarbības 

uzsākšanu un vadīšanu, grāmatvedības uzskaiti, ES fondu apguvi, projektu 

vadību, inovāciju attīstību, kvalitāti u.c.  

 Vietējo uzľēmēju mārketinga aktivitāšu veicināšana, piemēram suvenīru un 

prezentācijas materiālu izgatavošana, izmantojot vietējo uzľēmēju, amatnieku un 

mājraţotāju produkciju, tūrisma bukletu izdošana, informācijas izvietošana mājas 

lapā. 

 Aktīvāk koordinēt un iesaistīt vietējos, kā arī citu novadu uzľēmējus, amatniekus, 

mājraţotājus, lauksaimniekus dalībai pašvaldības organizētajos kultūras un 

tūrisma pasākumos, piedāvājot savus produktus un pakalpojumus (gadatirgi, 

tūrisma uzľēmēju īpašie piedāvājumi sporta vai kultūras pasākumu 

apmeklētājiem, dalībniekiem). 

 Uzľēmējdarbības daţādošana, veicinot starpnozaru uzľēmumu attīstību 

(lauksaimniecība un tūrisms, raţošana un tūrisms, pakalpojumi un pašvaldības 

attīstība u.c.). 

 Plānot AER raţotnes (kokogļu raţotnes) izveidi un attīstību. 
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Lauksaimniecība 

 Veicināt zemnieku saimniecību kooperāciju veidošanos (lauksaimnieku 

konsultēšana un motivēšana). 

 Netradicionālās lauksaimniecības attīstība. 

 Atbalsts mājraţotāju saimnieciskajai darbībai, rīkot informatīvus pasākumus par 

iespējām uzsākt mājraţošanu, attīstīt lauksaimniecības, mājraţotāju un amatnieku 

tirdziľus, veicināt mājraţotāju produktu kvalitatīvu iesaiľošanu (organizējot 

braucienus uz atbilstošām izstādēm, pieredzes apmaiľas braucieni). 

 Lauksaimniecībā strādājošo zināšanu un prasmju pilnveide, organizējot 

apmācības un seminārus, pieredzes apmaiľu citās zemnieku saimniecībās. 

 Meliorācijas sistēmu uzturēšana (starpsaimniecību novadgrāvju pārtīrīšana). 

Nepieciešama pašvaldības iniciatīva. 

 

Meţsaimniecība 

 Veicināt meţu īpašnieku kooperāciju veidošanos. 

 Rīkot informatīvus seminārus un apmācības īpašniekiem par meţa zemju sekmīgu 

pārvaldīšanu un izmantošanu. 

 Veicināt nelielo zemes gabalu apmeţošanu, vietās, kas nepiekļaujas lieliem 

lauksaimniecības zemju nogabaliem, nav meliorēti un nav īpaši piemēroti 

lauksaimniecības attīstībai vai citai izmantošanai. 

Investīciju piesaiste 

 Attīstīt sadarbību ar LIAA, kā arī ar citām vietējā un starptautiskā mēroga 

organizācijām, lai piesaistītu investīcijas uzľēmējdarbībai novadā. 

 Neizmantoto ēku un zemju datu bāzes izveidošana un informācijas sniegšana 

LIAA un VBII par datu bāzē esošajām ēkām un zemēm. 

 Turpināt ES fondu finansējuma piesaisti infrastruktūras attīstībai. 

 Piesaistīt investīcijas bijušās Vaidavas pamatskolas ēkas izmantošanai. Piesaistot 

investīcijas, ľemt vērā vietas pievilcību atpūtai un rekreācijai, ēka atrodas Gaujas 
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nacionālajā parkā, tādēļ vispiemērotākā ēkas izmantošana būtu rehabilitācijas un 

aprūpes centra ierīkošana.  

 Samazināt administratīvos šķēršļus investīciju ienākšanai novadā, piemēram, 

vienas pieturas aģentūras principa ieviešana – pakalpojumu procedūru, to 

kvalitātes izvērtēšana un vienkāršošana, pakalpojumu sniegšanas elektronizācija – 

e-pakalpojumi, klātienes un neklātienes pakalpojumu sniegšanas pieejamība, 

iekļaut pašvaldības pakalpojumu mājas lapā www.latvija.lv). 

 

Tūrisms 

 Mārketinga aktivitātes – tūrisma sadaļas pilnveidošana mājas lapā vairākās 

valodās, tūrisma kartes un maršrutu bukletu izdošana, suvenīru izgatavošana. 

 Informācijas pieejamības nodrošināšana par tūrisma objektiem – audiogida 

ieviešana novadam nozīmīgākajiem objektiem sadarbojoties ar Valmieras 

pašvaldību, tūrisma informācijas punktu jeb stendu izvietošana atpazīstamākajos 

tūrisma uzľēmumos (piemēram, Mazajā Ansī, Dikļu pilī) un pagastu pārvaldēs, 

tūrisma objektu informācijas stendu un norādes zīmju izvietošana. 

 Esošo velomaršrutu sakārtošana un labiekārtošana: maršruts „Rāmnieki – 

Sietiľiezis – Jumaras upe”, „Apkārt Vaidavas ezeram”. 

 Jaunu maršrutu izveide velobraucējiem un kājāmgājējiem: maršruts pa bijušo 

šaurslieţu dzelzceļu „Smiltene – Valmiera – Ainaţi”, dabas taka „Kocēni – 

Cimpēnu pilskalns – Vītolēnu akmens”, dabas taka Zilākalna apkārtnē, dabas taka 

„Gar Strīķupīti”. 

 Veicināt tūrisma un tirdzniecības uzľēmumu attīstību gar galveno autoceļu A3 

Kocēnu pagastā Kocēnu ciemā un Rubenes ciemā. 

 Sadarbības turpināšana ar Valmieras un apkārtnes tūrisma veicināšanas 

konsultatīvo padomi. 

 Labās prakses piemēru pārnese, tūrisma profesionāļu prezentācijas, vietējo 

tūrisma uzľēmumu iepazīšana pašvaldības rīkotajās tūrismā iesaistīto pušu 

sanāksmēs. 

 Mājraţošanas attīstība un tās piemērošana tūrisma attīstībai. 
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Infrastruktūras attīstība 

 Ielu un ceļu rekonstrukcija un uzturēšana, tajā skaitā veloceliľa ierīkošana no 

Valmieras līdz Kocēnu ciemam, tiltu rekonstrukcija, melnā seguma īpatsvara 

palielināšana. 

 Gājēju pārēju ierīkošana ciemu centros, skolu vai citu sabiedrisko ēku tuvumā. 

 Pašvaldības iestāţu un daudzdzīvokļu ēku pagalmu un piebraucamo ceļu 

sakārtošana, auto stāvlaukumu paplašināšana. 

 Izveidot un uzturēt atbilstošu infrastruktūru pašvaldības iestāţu apmeklētāju un 

pasākumu viesu ērtībai, kā piemēram, soliľus, tualetes un ciemu centros vai 

netālu no tiem esošus brīvi pieejamus bērnu rotaļu laukumus.   

 Inţeniertehniskās infrastruktūras atjaunošana (siltumapgādes sistēmas 

modernizācija, ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana).  

 Apgaismojuma ierīkošana un modernizācija blīvāk apdzīvotajās vietās jeb pagastu 

ciemos, īpaši ielu un ceļu krustojumos, uz gājēju pārejām. 

 

Nekustamais īpašums 

Mājokļu attīstība 

 Daudzdzīvokļu un individuālo ēku energoefektivitātes attīstība. Par piemēru 

iedzīvotājiem būtu nepieciešams nosiltināt ēku, kurā visvairāk ir pašvaldības 

dzīvokļu. Pagastu pārvaldnieki nosaka, kura daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka tiks 

siltināta pēc pašvaldības iniciatīvas.   

 Izglītot sabiedrību par ēku energoefektivitātes ieguvumiem. 

 Veicināt namu apsaimniekošanas biedrību vai citu apsaimniekošanas formu 

izveidi daudzdzīvokļu mājām.   

 Iedzīvotāju un pakalpojumu sniedzēju ērtībai nepieciešams izstrādāt sistēmu 

komunālo pakalpojumu skaitītāju rādījumu iesniegšanai un rēķinu apmaksai 

elektroniskā veidā. 
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Pašvaldības nekustamais īpašums 

 Pašvaldības izglītības iestāţu ēku un administrācijas ēkas renovācija. 

 Uzlabot pašvaldības dzīvojamo un nedzīvojamo ēku tehnisko stāvokli, to 

atjaunošana vai cilvēku drošībai bīstamāko ēku nojaukšana. 

 Bijušās Vaidavas pagasta pamatskolas ēkas izmantošana multifunkcionāla 

sociālās rehabilitācijas un aprūpes centra izveidei. 

 

Izglītība 

 Izglītības iestāţu ēku renovācija. 

 Kvalitatīvas datorprogrammas izglītības iestāţu datoriem. 

 Izskatīt iespēju Kocēnu pamatskolu izveidot par vidusskolu, lai piesaistītu 

izglītojamos ilgtermiľā, veidot autorprogrammas - kāda mācību priekšmeta 

padziļināta apguve, piemēram Kocēnu novadā tās varētu būt florbola, tūrisma, 

svešvalodas, mājturības vai tehnoloģijas padziļināta apguve. 

 Veidot mūţizglītības sistēmu, kas ļautu ātrāk, efektīvāk un drošāk izvēlēties un 

atrast apmācības kursus, kas mūsdienās ir aktuāli kvalifikācijas un prasmju 

celšanai. Veidot un uzturēt sadarbības tīklu starp pašvaldību, uzľēmējiem, 

mācībspēkiem un NVO. 

 

Jaunatnes lietas 

 Nodrošināt pašvaldībā jaunatnes lietu speciālistu (koordinatoru). 

 Jauniešu dienas centru izveide pagastos. 

 Paplašināt  fizisko aktivitāšu iespējas (sporta laukumu, veloceliľu, peldvietu 

attīstība). 

 Aktīvi izmantot sociālo tīklu pakalpojumus jauniešu informēšanai un savstarpējai 

saziľai. 
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Kultūra 

 Izstrādāt kopīgu novada kultūrpolitikas nolikumu, kurā ietverta arī sadaļa par 

pašdarbnieku kolektīvu vērtēšanas sistēmu (nosaka, kuri kolektīvi var pretendēt 

uz pašvaldības finansējumu), tādējādi novērtējot kolektīvu darbību atbilstoši 

ieguldītajam, veidojot kolektīvu savstarpēju konkurenci  un veicinot jaunu 

kvalitatīvu kolektīvu veidošanos. 

 Katram kultūras namam izstrādāt darbības rīcības plānu, ietverot kultūras namu 

noslogojuma prognozi; 

 Izveidot florbola ekspozīciju. Veikt remontu un labiekārtot Dikļu Dziesmusvētku 

pastāvīgās ekspozīcijas telpas, kā arī Kocēnu pamatskolas un Rubenes 

pamatskolas novadpētniecības ekspozīcijas telpas. Nākotnē plānot Kocēnu novada 

muzeja izveidi. 

 Pasākumus veidot ne tikai izglītojošus un saistošus vietējiem iedzīvotājiem, bet 

veidot tos kā atraktīvus un daudzpusīgus tūrisma produktus, organizējot tos 

sadarbībā ar vietējiem un kaimiľu novadu uzľēmējiem, NVO. 

 

Sports 

 Atjaunot un sakārtot Kocēnu pagasta Rubenes ciema sporta zāli un fizkultūras 

kabinetu. 

 Nodrošināt ziemas sporta inventāru izglītības iestādēm. 

 Veicināt sporta pedagogu pieejamību ārpus mācību stundām, kuri būtu arī aktīvi 

novada sporta dzīves veidotāji un pasākumu organizētāji ārpus mācību iestādēm. 

 Kocēnu sporta nama jumta un zāles grīdas nomaiľa, Kocēnu sporta laukuma 

izveide, Rubenes un Zilākalna sporta laukumu sakārtošana, labiekārtošana. 

 

Sociālā drošība 

 Plānot noteiktu sociālā atbalsta aktivitāšu deleģēšanu NVO, tas ir biedrībām, 

piemēram, aprūpi mājās, sociālo rehabilitāciju invalīdiem, dienas centrs darbam ar 

ģimenēm u.c. Biedrībām ir arī lielāka iespēja saľemt finansējumu no ES fondiem 

šādu pakalpojumu attīstīšanai. 
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 Aktīvi iesaistīt brīvprātīgo darbu veicējus sociālās palīdzības sniegšanā, īpaši 

jauniešus. 

  Uzlabot informācijas pieejamību par sociālajiem pakalpojumiem, atbalstu un 

palīdzību novada iedzīvotājiem (informācijas pilnveidošana mājas lapā, 

informatīvie bukleti, informatīvi pasākumi). 

 Multifunkcionāla sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes centra izveide. 

 

Veselības aprūpe 

 Organizēt zobārstniecības autobusu izbraukumus lauku teritorijās. 

 Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sasniedzamība attālāko lauku teritoriju 

iedzīvotājiem. Ģimenes ārsta prakses šobrīd nav Bērzaines un Vaidavas pagastos.  

 Veicināt veselības pakalpojumu kvalitātes attīstību, lai iedzīvotāji vēlētos un viľiem būtu 

izdevīgāk izvēlēties novadā esošos veselības aprūpes pakalpojumus. 
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3. Nozaru vīzijas 

 

Uzņēmējdarbības nozares vīzija: Labvēlīga vide konkurētspējīgu uzľēmumu attīstībai. 

Tūrisma nozares vīzija: Kocēnu novads ir viens no atpazīstamākajiem un 

populārākajiem Vidzemes reģiona lauku novadiem, kas piedāvā kvalitatīvu, daudzveidīgu 

un ilgtspējīgu tūrisma piedāvājumu. 

Satiksmes un sakaru nozares vīzija: Tautsaimniecības nozaru attīstību veicinoša vide ar 

kvalitatīvu ceļu tīklu un sakaru sistēmu. 

Mājokļu un enerģētikas nozares vīzija: Efektīva komunālo pakalpojumu 

nodrošināšana, kā arī pašvaldības īpašumā esošo mājokļu un zemju apsaimniekošana un 

izmantošana.  

Izglītības nozares vīzija: Kvalitatīva, konkurētspējīga un daudzveidīga pirmsskolas, 

pamata, vidējā, interešu un mūţizglītība Kocēnu novadā ir pamatvērtība, kura pieejama 

ikvienam novada iedzīvotājam un ir atbilstoša sabiedrības interesēm.  

Jaunatnes lietu vīzija: Kocēnu novads ir draudzīga un pievilcīga vide, lai sekmētu 

izglītotu, sabiedriski aktīvu un konkurētspējīgu jauniešu veidošanos.  

Sporta nozares vīzija: Veseli un fiziski aktīvi iedzīvotāji. 

Kultūras nozares vīzija: Kultūrizglītoti un sabiedriski aktīvi iedzīvotāji ar augstu dzīves 

kvalitāti, kuri apzinās savas vietējās kultūras identitāti. 

Sociālā dienesta vīzija: Sociālais dienests nodrošina augstu klientu apkalpošanas un 

darbinieku apmierinātības līmeni, veicina personu aktīvu līdzdarbību savas sociālās 

situācijas uzlabošanā un integrēšanos sabiedrībā. 
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4. Nozaru mērķi, prioritātes un rīcības virzieni 
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4.1. Uzņēmējdarbības atbalsts 

Primārās uzľēmējdarbības nozares: Lauksaimniecība, produktu raţošana un pārstrāde (tajā skaitā 

mājraţošana un amatniecība), tūrisms, meţsaimniecība un meţrūpniecība. 

 

 Stratēģiskais mērķis 1 

Labvēlīga vide 

uzľēmējdarbības attīstībai 

Stratēģiskais mērķis 2 

Konkurētspējīgi uzľēmumi 

Prioritāte 1          

Veicināt uzľēmumu attīstību 

un jaunu uzľēmumu 

veidošanos 

 

Prioritāte 2 

Veicināt kvalitatīvu produktu un 

produktu ar augstu pievienoto 

vērtību attīstību 

 

Rīcības virzieni 

 Uzľēmējdarbībai nepieciešamās 

infrastruktūras attīstība; 

 Informācijas sistēmas izveide un 

pieejamības nodrošināšana; 

 Birokrātisko šķēršļu mazināšana; 

 Produktu un pakalpojumu noieta 

veicināšana; 

 Mārketinga attīstības veicināšana. 

 
 

 

 

 

 

 

Rīcības virzieni 

 Veicināt uz vietējiem dabas resursiem 

balstītas raţošanas attīstību; 

 Semināru un apmācību pieejamība; 

 Atbalsts cilvēkresursu piesaistīšanai; 

 Veicināt kooperatīvo uzľēmumu 

veidošanos; 

 Veicināt starpnozaru uzľēmumu attīstību 

(lauksaimniecība un tūrisms, raţošana un 

tūrisms, pakalpojumi un pašvaldības 

attīstība u.c.); 

 Atbalsts jaunu, inovatīvu un 

eksportspējīgu produktu attīstībai. 
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4.2. Tūrisms 

 

Stratēģiskais mērķis 1 

Tūristiem un vietējiem 

iedzīvotājiem pievilcīga lauku vide 

Stratēģiskais mērķis 2 

Ilgtspējīga un uz kvalitāti 

vērsta tūrisma attīstība  

Stratēģiskais mērķis 3 

Veidot Kocēnu novadu par 

atpazīstamu un populāru tūrisma 

galamērķi, stiprināt novada tēlu 

 

Prioritāte 1 

Veicināt infrastruktūras un 

informācijas sistēmas attīstību, 

pielāgojot to ceļotāju un vietējo 

iedzīvotāju vajadzībām 

Prioritāte 2 

Veicināt kvalitatīvu, 

daudzveidīgu un atraktīvu 

tūrisma piedāvājumu veidošanu, 

kas nodrošina tūrisma ilgtspējīgu 

attīstību 

Prioritāte 3 

Tūrisma mārketinga attīstības 

veidošana 

Rīcības virzieni 

 Attīstīt tūrisma 

politiku; 

 Attīstīt kvalitatīvu un 

visiem pieejamu 

tūrisma infrastruktūru; 

 Nodrošināt tūrisma 

informācijas 

pieejamību. 

 

 
 
 

Rīcības virzieni 

 Kultūrvēsturisko un dabas 

objektu saglabāšana, aizsardzība 

un apsaimniekošana; 

 Cilvēkresursu attīstība; 

 Prioritāri atbalstīt kultūras 

(kultūrvēsture un pasākumi), 

gastranomiskā un aktīvā tūrisma 

attīstību; 

 Veicināt kvalitatīvu, atraktīvu, 

daudzveidīgu un dabai draudzīgu 

tūrisma piedāvājumu veidošanu 

ar augstu pievienoto vērtību; 

 Mājraţošanas un amatniecības 

piemērošana tūrisma attīstībai; 

 Attīstīt tūrisma pārvaldību GNP 

un ZBR teritorijās. 

 

 

 

Rīcības virzieni 

 Kocēnu novada tēla 

atpazīstamības 

nodrošināšana, 

veidojot to kā 

pievilcīgu ceļojuma 

galamērķi Vidzemes 

reģionā; 

 Iekļauties gan Latvijas, 

gan starptautiska 

mēroga tūrisma 

maršrutos/zīmolos; 

 Novada tūrisma 

piedāvājuma 

popularizēšana; 
 Tematisku maršrutu 

veidošana un 

popularizēšana.  
 

 

Stratēģiskais mērķis 4 

Veiksmīga sadarbība visos 

līmeľos 

 

Prioritāte 4 

Sadarbības 

veicināšana 

Rīcības virzieni 

 Veicināt tūrismā 

ieinteresēto pušu 

savstarpējo sadarbību un 

koordināciju daţādos 

līmeľos; 

 Labās prakses pārľemšana 

un sadarbība tūrisma 

izglītības, izpētes un 

statistikas jautājumos. 

 Tūrisma klāsteru veidošana 

sadarbībā ar apkārtējām 

pašvaldībām. 
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4.3. Satiksme un sakari 

Stratēģiskais mērķis 1 

Sakārtota un droša ceļu infrastruktūra 

Stratēģiskais mērķis 2 

Uzlabota dzīves, darba un atpūtas vietu 

sasniedzamība Kocēnu novadā   

 

Stratēģiskais mērķis 3 

Ērti pieejama informācija un pakalpojumi 

Prioritāte 1           

Autoceļu un ielu infrastruktūras kvalitātes 

uzlabošana un satiksmes drošības pilnveidošana  

Prioritāte 2 

Nodrošināt pieejamību dzīves, atpūtas un 

komercdarbības telpai.   

 

Prioritāte 3 

Veicināt IKT izmantošanu, sekmējot tā attīstību 

un pieejamību 

Rīcības virzieni 

 Autoceļu un ielu rekonstrukcija (tajā 

skaitā veloceliľa ierīkošana Valmiera – 

Kocēnu ciems) un uzturēšana, tiltu 

rekonstrukcija; 

 Autostāvvietu sakārtošana un izbūve; 

 Melnā seguma autoceļu un ielu īpatsvara 

palielināšana; 

 Veicināt ceļu satiksmes drošības 

uzlabošanu, izbūvējot gājēju ietves, 

gājēju pārejas, veloceliľus, ierīkojot 

apgaismojumu apdzīvotās vietās; 

 

 Pilnveidot norāţu sistēmu uz ceļiem. 

 

 

Rīcības virzieni 

 Veicināt sabiedriskā transporta tīkla 

optimizāciju Kocēnu novadā; 

 Skolēnu autobusa pilnvērtīga 

izmantošana ārpus skolas laika, atbilstoši 

noteiktajiem nosacījumiem; 

 Sekmēt pievadceļu uzlabošanu 

uzľēmumiem un privātajam sektoram. 

 

Rīcības virzieni 

 Veicināt sakaru kvalitātes uzlabošanu – 

vienmērīgi visā teritorijā; 

 Atbalstīt infrastruktūras pilnveidošanu 

informatīvās telpas attīstībai; 

 Platjoslas interneta infrastruktūras 

attīstība blīvi apdzīvotajās vietās un 

raţošanas un darījumu iestāţu apbūves 

teritorijās; 

 IKT izmantošana pašvaldības saziľai ar 

iedzīvotājiem; 

 Vienas pieturas aģentūras principa 

ieviešana pašvaldības, kā arī citu 

organizāciju  pakalpojumu sniegšanā. 
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4.4. Mājokļi un enerģētika 

Stratēģiskais mērķis 1 

Pievilcīga dzīves un darba vide 

Stratēģiskais mērķis 2 

Ekonomiskā attīstība, efektīvi izmantojot 

vietējos resursus  

 

Prioritāte 1 

Veicināt esošo mājokļu attīstību 

Prioritāte 2 

Atjaunojamo energoresursu un saraţotās 

enerģijas efektīva izmantošana  

Rīcības virzieni 

 Attīstīt komunālo pakalpojumu kvalitāti 

un pieejamību; 

 Veicināt esošā dzīvojamā fonda 

saglabāšanu un uzlabošanu; 

 Veicināt ēku energoefektivitātes 

pasākumu īstenošanu. 

 Veicināt namu apsaimniekošanas 

biedrību vai citu apsaimniekošanas 

formu izveidi daudzdzīvokļu mājām. 

 

Rīcības virzieni 

 Izstrādāt pašvaldības energoefektivitātes rīcības 

plānu; 

 Plānot AER raţotnes izveidi un attīstību; 

 Attīstīt sadarbību ar komersantiem un 

sabiedrību vietējo AER izmantošanā enerģijas 

raţošanā; 

 Veicināt informācijas apmaiľu atjaunojamās 

enerģijas jomā; 

 Meţu un lauksaimniecības ilgtspējīgas 

attīstības veicināšana. 
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4.5. Izglītība 

Stratēģiskais mērķis 1 

Nodrošināta izglītības kvalitāte un pieejamība 

sakārtotā, drošā un veselību veicinošā izglītības 

iestāţu ārējā un iekšējā vidē 

 

Stratēģiskais mērķis 2 

Izglītota, konkurētspējīga un radoša sabiedrība 

 

Stratēģiskais mērķis 3 

Ilgtspējīga un tautsaimniecības attīstības 

vajadzībām atbilstoša izglītība 

 

Prioritāte 1           

Izglītības iestāţu infrastruktūras modernizācija, 

renovācija un attīstība 

 

Prioritāte 2 

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas un radošas 

izglītības nodrošināšana mācību procesā un 

daţādām iedzīvotāju vecuma grupām 

Prioritāte 3 

Sadarbības un dialoga veicināšana savā starpā, ar 

ģimeni, citām institūcijām un sabiedrību  

 

Rīcības virzieni 

 Izglītības iestāţu ēku renovācija (t.sk. 

jumtu un logu nomaiľa, ēku siltināšana, 

ēku iekštelpu remonts un 

labiekārtošana); 

 Skolas ēku nodrošināšana ar 

ugunsdrošības un aizsardzības sistēmām; 

 Izglītības iestāţu apkārtējās vides 

uzlabošana un labiekārtošana (piem. 

sporta laukumu, rotaļu laukumu, skolas 

pagalmu atjaunošana un labiekārtošana 

utml.). 

 

Rīcības virzieni 

 Materiāli tehniskās bāzes pilnveide un 

modernizācija;  

 Interešu un neformālās izglītības 

piedāvājuma paplašināšana, attīstība un 

pieejamības nodrošināšana; 

 Pedagogu tālākizglītības un 

profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšana; 

 Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas 

sistēmas izveide; 

 Plānot vidusskolas attīstību Kocēnu  

novada Kocēnu ciemā,  

 

 

Rīcības virzieni 

 Pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbības 

veicināšana; 

 Bērnu, t.sk. bērnu ar speciālām 

vajadzībām, aktīvas iesaistīšanās un 

piedalīšanās pasākumos iestādē, pagastā 

un novadā veicināšana; 

 Izglītības iestāţu pieredzes apmaiľa 

novada, reģiona, nacionālā un 

starptautiskā mērogā; 

 Sadarbības tīkla veidošana un uzturēšana 

starp pašvaldību, uzľēmējiem, 

mācībspēkiem un NVO vispārējās, 

interešu, neformālās un mūţizglītības 

attīstībai un ilgtspējai. 
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4.6. Jaunatnes lietas 

Stratēģiskais mērķis 1 

Aktīva Kocēnu novada 

jauniešu līdzdalība  

Stratēģiskais mērķis 2 

Daudzveidīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas jebkuram 

Kocēnu novada jaunietim atbilstoši 

viľa vecumam un interesēm 

 

Stratēģiskais mērķis 3 

Izglītoti un konkurētspējīgi 

jaunieši 

Prioritāte 1          

Veicināt jauniešu līdzdalību 

lēmumu pieľemšanā, 

iniciatīvu un jauniešu 

nevalstisko organizāciju 

veidošanu, kā arī brīvprātīgā 

darba attīstību 

 

Prioritāte 2 

Veicināt jauniešu brīvā laika 

un sabiedriskās dzīves attīstību 

Prioritāte 3 

Veicināt jauniešu 

neformālās izglītības un 

nodarbinātības attīstību 

 

Rīcības virzieni 

 Sekmēt jauniešu 

līdzdalību Kocēnu 

novada pašvaldības 

aktivitātēs; 

 Veicināt un atbalstīt 

jauniešu iniciatīvas; 

 Attīstīt brīvprātīgā 

darba kultūru, iesaistot 

NVO un uzľēmumus; 

 Veicināt jauniešu  

nevalstisko 

organizāciju veidošanu 

un jauniešu 

iesaistīšanos tajās. 

 Nodrošināt pašvaldībā 

jaunatnes lietu 

speciālistu 

(koordinatoru). 

 

Rīcības virzieni 

 Jauniešu brīvā laika 

iespēju pilnveidošana 

un popularizēšana; 

 Jauniešu dienas 

centru izveide; 

 Atbalstīt jauniešu 

kultūras, sporta, brīvā 

laika un izglītības 

pasākumus; 

 Jauniešu ar īpašām 

vajadzībām 

iesaistīšana kopējās 

jauniešu aktivitātēs 

un pasākumos. 

Rīcības virzieni 

 Attīstīt jauniešu  

neformālās izglītības 

iespējas (piem. karjera, 

uzľēmējdarbība, darba 

tiesības, komunikācija, 

ES projekti); 

 Veicināt jauniešu 

iesaistīšanos interešu 

un neformālajā 

izglītībā; 

 Popularizēt brīvprātīgā 

darba ieguvumus un 

veicināt jauniešu 

iesaistīšanos tajos; 

 Veicināt 

nodarbinātību, 

atbalstot uzľēmumus, 

kas nodarbina 

jauniešus, kā arī 

atbalstīt jauniešu 

komercdarbību. 

Stratēģiskais mērķis 4 

Garīgi un fiziski veselīgas 

sabiedrības veidošanās 

Stratēģiskais mērķis 5 

Koordinēta un attīstīta jaunatnes 

lietu informācijas sistēma 

 
Prioritāte 4 

Veicināt jauniešu iekļaušanos 

sabiedrībā, sociālās drošības 

attīstību un veselīga dzīves veida 

popularizēšanu  

Prioritāte 5 

Uzlabot informācijas pieejamību 

un  apmaiľu starp jauniešiem, 

pašvaldību, NVO un pārējo 

sabiedrību 

Rīcības virzieni 

 Veicināt sociālam 

riskam pakļauto 

jauniešu, kā arī  

jauniešu ar īpašām 

vajadzībām  iesaistīšanu 

kopējās jauniešu 

aktivitātēs novadā un 

sabiedrībā kopumā; 

 Paplašināt  fizisko 

aktivitāšu  iespējas; 

 Popularizēt veselīgu 

dzīvesveidu, veicināt 

sociālo drošību, 

organizējot  atbilstošus 

pasākumus,  konkursus 

un akcijas; 

 Veicināt jauniešu 

iesaistīšanos un 

līdzdarbošanos veselīga 

dzīvesveida 

popularizēšanas  un 

izglītošanas 

programmās, iesaistot 

NVO. 
 

 

 

Rīcības virzieni 

 Iesaistīt katra pagasta 

jauniešu līderus 

informācijas 

sagatavošanā un 

izplatīšanā; 

 Aktīvi izmantot sociālo 

tīklu pakalpojumus 

jauniešu informēšanai 

un savstarpējai saziľai; 

 Nodrošināt iespēju 

jauniešiem izteikt savu 

viedokli vietējos 

plašsaziľas līdzekļos 

(Kocēnu novada vēstīs, 

laikrakstā Liesma, 

www.kocenunovads.lv) 

 

http://www.kocenunovads.lv/
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4.7. Sports 

 
Stratēģiskais mērķis 1 

Daudzveidīgas iespējas nodarboties ar sportu 

visiem Kocēnu novada iedzīvotājiem  

Stratēģiskais mērķis 2 

Labvēlīga vide jauno sportistu izaugsmei 

Prioritāte 1           

Attīstīt sporta infrastruktūru un tās pieejamību 

Prioritāte 2 

Atbalsts bērnu un jauniešu sportam 

 
Rīcības virzieni 

 Sporta infrastruktūras atjaunošana un 

būvniecība; 

 Aktīvā tūrisma infrastruktūras attīstība; 

 Sporta iestāţu materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana un pilnveidošana; 

 Informēt sabiedrību par fizisko 

aktivitāšu un sporta nozīmīgumu 

veselības uzlabošanā un nostiprināšanā; 

 Informācijas pieejamības nodrošināšana 

ikvienam par sporta iespējām Kocēnu 

novadā; 

 Tautas sporta tradīciju stiprināšana un 

paplašināšana. 

Rīcības virzieni 

 Sekmēt talantīgo jauno sportistu 

meistarības pilnveidi;  

 Atbalstīt jauno sportistu dalību 

sacensībās; 

 Atbalstīt sporta speciālistu, kas strādā ar 

bērniem un jauniešiem, tālākizglītību un 

profesionālās kvalifikācijas pilnveidi; 

 Informēt bērnus un jauniešus par 

veselīgām brīvā laika pavadīšanas 

iespējām;  

 Izglītības iestāţu sporta materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošana un 

atjaunošana. 
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4.8. Kultūra 

Stratēģiskais mērķis 1 

Vietējā kultūras mantojuma 

saglabāšana un pārmantošana 

Stratēģiskais mērķis 2 

Daudzveidīgi un radoši kultūras 

pasākumi 

 

Stratēģiskais mērķis 3 

Aktīva un saliedēta sabiedrība 

 

Prioritāte 1 

Veicināt kultūras politikas un 

pasākumu attīstību novadā 

Prioritāte 2 

Veicināt daudzveidīgu, atraktīvu 

un radošu kultūras pasākumu 

attīstību 

 

Prioritāte 3 

Kvalitatīvas kultūras pieejamības 

nodrošināšana vietējai 

sabiedrībai 

Rīcības virzieni 

 Izveidot perspektīvu novada 

kultūrpolitiku: 1) izstrādāt 

kopīgu novada kultūrpolitikas 

nolikumu; 2) izstrādāt katram 

kultūras namam darbības 

rīcības plānu, ietverot 

kultūras namu noslogojuma 

prognozi; 

 Materiālā un nemateriālā 

kultūras mantojuma 

saglabāšana, aizsardzība un 

pieejamība; 

 Uzturēt un pilnveidot kopējās 

kultūras vērtības; 

 Veicināt sabiedrības 

iesaistīšanu un aktīvu 

līdzdalību kultūras procesos. 

 

 

Rīcības virzieni 

 Jaunu un inovatīvu kultūras 

pasākumu attīstība; 

 Pilnveidot  starpnozaru 

sadarbību:  

   Kultūra 

   +  tautsaimn.noz. (kultūras tūrisms);  

   +  izglītība (mūţizglītība, izglītojošas 

kultūras programmas); 

   +  sabiedrības integrācija (kopīgas 

vērtības, aktīva sabiedrība); 

   + aktīva bērnu un jauniešu iesaistīšana 

kultūras veidošanā. 

 

 Kultūras pasākumu 

organizēšanā iesaistīt gan 

vietējos, gan kaimiľu 

uzľēmējus, NVO un 

pašvaldības. 

 

 

Rīcības virzieni 

 Veicināt investīciju 

piesaisti pasākumu 

organizēšanai un 

pašdarbnieku kolektīvu 

darbībai; 

 Aktīvi līdzdarboties 

starptautiskajos kultūras 

procesos un sadarbības 

tīklos; 

 Sekmēt kultūras norišu 

pieejamību attālāko 

lauku teritoriju 

iedzīvotājiem. 

 

 

Stratēģiskais mērķis 4 

Labvēlīga vide kultūras 

procesu attīstībai 

 

Prioritāte 4 

Veicināt kultūras resursu 

attīstību 

Rīcības virzieni 

 Cilvēkresursu attīstība; 

 Publiskā un privātā sektora  

savstarpējā sadarbība 

vietējā un starpvalstu 

mērogā; 

 Veicināt starpkultūru 

dialogu un sadarbību; 

 Infrastruktūras 

pilnveidošana kultūras 

norišu nodrošināšanai. 
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4.9. Veselība, sociālā aprūpe un drošība 

Stratēģiskais mērķis 1 

Iedzīvotāju sociālās situācijas uzlabošana 

Stratēģiskais mērķis 3 

Labvēlīga vide ģimenēm ar bērniem 

Prioritāte 1         

Kvalitatīva un pieejama sociālā palīdzība 

un pakalpojumi 

 

   

Prioritāte 3 

Izstrādāt un īstenot ģimenei draudzīgu 

politiku pašvaldībā 

Rīcības virzieni 

 Sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas 

celšana; 

 Iedzīvotāju informētība par sociālo drošību 

un nodarbinātības iespējām (piem. mājas 

lapas pilnveidošana, informatīvie bukleti); 

 Sociālā dienesta klientu motivācijas 

programmas izveide, ieviešana un 

aktualizācija; 

 Attīstīt sociālās palīdzības un pakalpojumu  

sniegšanas infrastruktūru; 

 Multifunkcionāla sociālās rehabilitācijas un 

sociālās aprūpes centra izveide Vaidavas 

pagastā; 

 Starp institucionālā sadarbība ar 

iedzīvotājiem, privātām struktūrām, NVO, 

skolām un citu novadu pašvaldībām sociālās 

palīdzības sniegšanā. 

 

 

 

Rīcības virzieni 

 Pilnveidot atbalstu un palīdzību 

(t.sk. materiālo atbalstu) ģimenēm 

ar bērniem; 

 Savlaicīga sociālo problēmu un 

konfliktsituāciju novēršana 

ģimenēs; 

 Attīstīt bērnu pieskatīšanas 

pakalpojumus PII; 

 Popularizēt ģimeni kā vērtību 

(piem. konkursu rīkošana vai 

apbalvojumi ģimenēm ar bērniem); 

 Atpūtas un izklaides iespējas 

ģimenēm ar bērniem (rotaļu 

laukumu pieejamība, atpūtas un 

kultūras pasākumi bērniem). 

 

Stratēģiskais mērķis 2 

Droša un veselību veicinoša vide 

Prioritāte 2 

Kvalitatīvi, sasniedzami un daudzveidīgi 

veselības aprūpes pakalpojumi 

 

Rīcības virzieni 

 Iedzīvotāju informētība par 

veselības uzlabošanas 

pakalpojumiem (piem. mājas lapas 

pilnveidošana, informatīvie 

bukleti); 

 Primārās veselības aprūpes un 

zobārstniecības pakalpojumu  

kvalitātes attīstība un pieejamība 

(piem. organizēt zobārstniecības 

autobusu izbraukumus attālākās 

lauku teritorijās); 

 Atbalstīt veselīgu dzīvesveidu 

veicinošus pasākumus. 
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http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3229
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2282
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3336
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/LV_NRP_lat.pdf
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3053
http://www.likumi.lv/doc.php?id=69673
http://www.vidzeme.com/?v=lat&id=9999999999&par_vta=11
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http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/documents/communications/commission-

communication-2010/index_en.htm. Resurss apskatīts 2011. gada 11. septembrī. 

 

LR Ekonomikas ministrija 2009. Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2009. – 2015. gadam. 

Informatīvā daļa. http://old.em.gov.lv/em/2nd/?cat=22048 Resurss apskatīts 2011. gada 19. 

novembrī. 

TAVA. 2010. Latvijas Tūrisma mārketinga stratēģija 2010. - 2015.gadam. 

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/Strategija.pdf Resurss apskatīts 2011. gada 28. janvārī. 

VSIA Latvijas Vēstnesis 2010. Tūrisma likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=50026. Resurss 

apskatīts 2011. gada 19. novembrī. 

 

Satiksme un sakari 

Eiropas Komisija 2011. Baltā grāmata. Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu – virzība uz 

konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:LV:PDF Resurss apskatīts 

2011. gada 13. decembrī. 

LR Satiksmes ministrija 2006a. Transporta attīstības pamatnostādnes 2007. – 2013. gadam. 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2003 Resurss apskatīts 2011. gada 13. decembrī. 

LR Satiksmes ministrija 2006b. Ceļu satiksmes drošības programma 2007. – 2013. gadam. 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2211 Resurss apskatīts 2011. gada 21. decembrī. 

LR Satiksmes ministrija 2011a. Likumprojekts „Grozījums likumā „Par autoceļiem‖‖ 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40223999 Resurss apskatīts 2011. gada 13. decembrī. 

LR Satiksmes ministrija 2011b. Pasta politikas pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam. 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3611 Resurss apskatīts 2011. gada 13. decembrī. 

LR Satiksmes ministrija 2011c. Elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnes 2011. – 2016. 

gadam. http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3625 Resurss apskatīts 2011. gada 13. decembrī. 

Vidzemes attīstības aģentūra 2007. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma. 

http://www.vidzemes-regions.lv/raksti.php?4 Resurss apskatīts 2011. gada 13. decembrī. 

VSIA „Latvijas Vēstnesis” 2011a. Aizsargjoslu likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

Resurss apskatīts 2011. gada 13. decembrī. 

VSIA „Latvijas Vēstnesis” 2011b. Attīstības plānošanas sistēmas likums. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=175748 Resurss apskatīts 2011. gada 13. decembrī. 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/documents/communications/commission-communication-2010/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/documents/communications/commission-communication-2010/index_en.htm
http://old.em.gov.lv/em/2nd/?cat=22048
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/Strategija.pdf
http://www.likumi.lv/doc.php?id=50026
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:LV:PDF
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2003
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2211
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40223999
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3611
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3625
http://www.vidzemes-regions.lv/raksti.php?4
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=175748
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Mājokļi un enerģētika 

Eiropas kopienu padome 1991. Padomes Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu 

attīrīšanu. 

http://www.varam.gov.lv/lat/es_vides_informacija/es_normativie_akti/udenu_aizsardziba_un_apsai

mniekosana/?doc=1863 Resurss apskatīts 2011. gada 13. decembrī. 

Eiropas parlaments un Padome 2000. Direktīva 2000/60/EK Ūdens struktūrdirektīva http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:lv:HTML Resurss apskatīts 

2011. gada 16. decembrī. 

LR Ekonomikas ministrija 2006. Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007. – 2016. gadam. 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2017 Resurss apskatīts 2011. gada 19. decembrī. 

LR Ekonomikas ministrija 2011a. Latvijas Republikas Otrais energoefektivitātes rīcības plāns 2011. 

– 2013. gadam http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3754 Resurss apskatīts 2011. gada 19. decembrī. 

LR Ekonomikas ministrija 2011b. Latvijas Nacionālā reformu programma „ES 2020‖ stratēģijas 

īstenošanai. http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3517 Resurss apskatīts 2011. gada 19. decembrī. 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2001. Direktīvas specifiskais ieviešanas un 

finansēšanas plāns. ES direktīva 98/83/EC „Par dzeramā ūdens kvalitāti‖. 

http://www.varam.gov.lv/files/text/dzer_ud.pdf Resurss apskatīts 2011. gada 13. decembrī. 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2002. Būvniecības nacionālā programma 

2002. – 2012. gadam. http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=524 Resurss apskatīts 2011. gada 19. 

decembrī. 

LR Vides ministrija 2005. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006. – 2012. gadam. 

http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=9323 Resurss apskatīts 2011. gada 19. decembrī. 

LR Vides ministrija 2006. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006. – 2013. 

gadam. http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2091 Resurss apskatīts 2011. gada 19. decembrī. 

LR Vides ministrija, SIA „ZAAO” 2006. Ziemeļvidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas 

plāns 2005. – 2025.gads. 

http://www.vidm.gov.lv/lat/projekti/files/text/projekti/investiciju//Ziemelvidzeme_GALA_Versija_1

30206.pdf Resurss apskatīts 2011. gada 19. decembrī. 

VSIA „Latvijas Vēstnesis” 2010a. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=193573 Resurss apskatīts 2011. gada 19. decembrī. 

VSIA „Latvijas Vēstnesis” 2010b. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=56812 Resurss apskatīts 2011. gada 19. decembrī. 

http://www.varam.gov.lv/lat/es_vides_informacija/es_normativie_akti/udenu_aizsardziba_un_apsaimniekosana/?doc=1863
http://www.varam.gov.lv/lat/es_vides_informacija/es_normativie_akti/udenu_aizsardziba_un_apsaimniekosana/?doc=1863
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:lv:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:lv:HTML
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2017
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3754
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3517
http://www.varam.gov.lv/files/text/dzer_ud.pdf
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=524
http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=9323
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2091
http://www.vidm.gov.lv/lat/projekti/files/text/projekti/investiciju/Ziemelvidzeme_GALA_Versija_130206.pdf
http://www.vidm.gov.lv/lat/projekti/files/text/projekti/investiciju/Ziemelvidzeme_GALA_Versija_130206.pdf
http://www.likumi.lv/doc.php?id=193573
http://www.likumi.lv/doc.php?id=56812
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VSIA „Latvijas Vēstnesis” 2011a. Atkritumu apsaimniekošanas likums. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378&from=off Resurss apskatīts 2011. gada 19. decembrī. 

VSIA „Latvijas Vēstnesis” 2011b. Enerģētikas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49833 

Resurss apskatīts 2011. gada 19. decembrī. 

VSIA „Latvijas Vēstnesis” 2011. Elektroenerģijas tirgus likums. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=108834 Resurss apskatīts 2011. gada 19. decembrī. 

VSIA „Latvijas Vēstnesis” 2006. Biodegvielas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=104828 

Resurss apskatīts 2011. gada 19. decembrī. 

VSIA „Latvijas Vēstnesis” 2011. Enerģijas gala patēriņa efektivitātes likums. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=205247 Resurss apskatīts 2011. gada 19. decembrī. 

VSIA „Latvijas Vēstnesis” 2010. Ēku energoefektivitātes likums. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=173237 Resurss apskatīts 2011. gada 19. decembrī. 

 

Izglītība 

Eiropas Savienības Padome 2009. Padomes secinājumi (2009. gada 12. maijā) par stratēģisku 

sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā ("ET 2020", tulk. latv. val. –       „Izglītība 

un apmācība 2020‖) http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:01:LV:HTML Resurss apskatīts 

2011. gada 11. novembrī. 

Kocēnu novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāţu vadītāju sagatavotie plāni par attīstības 

prioritātēm vidējam termiľam 2011.  

LR Ārlietu ministrija 2011. Informatīvais ziľojums „Par Latvijas valdības prioritātēm Polijas 

prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē (2011. gada 1. jūlijs – 31. decembris) 

http://www.mfa.gov.lv/amzino_160811.pdf 24.lpp. Resurss apskatīts 2011. gada 11. novembrī. 

LR Izglītības un zinātnes ministrija 2006. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007. – 2013. gadam 

(informatīvā daļa) http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-planosana/1016.html. Resurss 

apskatīts 2011. gada 11. novembrī.  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=49833
http://www.likumi.lv/doc.php?id=108834
http://www.likumi.lv/doc.php?id=104828
http://www.likumi.lv/doc.php?id=205247
http://www.likumi.lv/doc.php?id=173237
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:01:LV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:01:LV:HTML
http://www.mfa.gov.lv/amzino_160811.pdf
http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-planosana/1016.html
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LR Izglītības un zinātnes ministrija 2007. Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007.–

2013.gadam.  http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Pamatnostadnes.pdf Resurss 

apskatīts 2011. gada 11. novembrī. 

LR Izglītības un zinātnes ministrija 2008. Programma Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007. 

– 2013. gadam ieviešanai 2008. – 2013. gadā. 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/ProgrammaLV.pdf Resurss apskatīts 2011. 

gada 11. novembrī. 

VSIA Latvijas Vēstnesis 2011a. Izglītības likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759 Resurss 

apskatīts 2011. gada 11. novembrī. 

VSIA Latvijas Vēstnesis 2011b. Vispārējās izglītības likums. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=20243 Resurss apskatīts 2011. gada 11. novembrī. 

 

Jaunatnes lietas 

LR Ārlietu ministrija 2011. Informatīvais ziľojums „Par Latvijas valdības prioritātēm Polijas 

prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē (2011. gada 1. jūlijs – 31. decembris). 

http://www.mfa.gov.lv/amzino_160811.pdf 25.lpp. Resurss apskatīts 2011. gada 14. novembrī.  

LR Izglītības un zinātnes ministrija 2009a. Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. – 2018. 

gadam (informatīvā daļa). http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/IZMpamn_021009.pdf. 

Resurss apskatīts 2011. gada 14. novembrī. 

LR Izglītības un zinātnes ministrija 2009b. Jaunatnes politikas valsts programma 2009. – 2013. 

gadam (informatīvā daļa). http://izm.izm.gov.lv/upload_file/IZMProg_070709-2.pdf. Resurss 

apskatīts 2011. gada 14. novembrī. 

LR Izglītības un zinātnes ministrija 2011a. Pašvaldību jaunatnes politika. 

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/7487.html. Resurss apskatīts 2011. gada 14. 

novembrī. 

LR Izglītības un zinātnes ministrija 2011b. Latvijas jaunatnes politikas foruma 2010 „Pašvaldību 

investīcijas jaunatnē. Darba ar jaunatni īstenošanas izaicinājumi” ietvaros izstrādāts informatīvais 

izdevums „Rekomendācijas darba ar jaunatni attīstībai Latvijā‖. 

LR Izglītības un zinātnes ministrija, Bajaruns E. 2011. Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni 

vērtēšanai pašvaldībās. http://izm.izm.gov.lv/upload_file/jaunatne/visparejie-raditaji-darba-ar-

jaunatni-vertesanai-pasvaldibas_26-062009.pdf Resurss apskatīts 2011. gada 14. novembrī. 

VSIA Latvijas Vēstnesis 2011. Jaunatnes likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=175920 Resurss 

apskatīts 2011. gada 14. novembrī. 

 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Pamatnostadnes.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/ProgrammaLV.pdf
http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20243
http://www.mfa.gov.lv/amzino_160811.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/IZMpamn_021009.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/IZMProg_070709-2.pdf
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/7487.html
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/jaunatne/visparejie-raditaji-darba-ar-jaunatni-vertesanai-pasvaldibas_26-062009.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/jaunatne/visparejie-raditaji-darba-ar-jaunatni-vertesanai-pasvaldibas_26-062009.pdf
http://www.likumi.lv/doc.php?id=175920
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Sports 

LR Izglītības un zinātnes ministrija 2004. Sporta politikas pamatnostādnes 2004. – 2012. gadam. 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Sports/IZM_190710_SPP.pdf Resurss apskatīts 2011. gada 10. 

decembrī. 

LR Izglītības un zinātnes ministrija 2006. Nacionālā sporta attīstības programma 2006. – 2012. 

gadam. http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Sports/IZM_190710_NSAP.pdf Resurss apskatīts 2011. 

gada 10. decembrī. 

VSIA „Latvijas Vēstnesis” 2009. Sporta likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=68294 Resurss 

apskatīts 2011. gada 10. decembrī. 

 

Kultūra 

Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO). 2003. Konvencija par 

nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-

LV-PDF.pdf Resurss apskatīts 2011. gada 05. decembrī. 

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs. 2011. Metodiskie ieteikumi. 

http://www.knmc.gov.lv/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=21&Itemid=211 

Resurss apskatīts 2011. gada 05. decembrī. 

LR Kultūras ministrija. 2006. Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015. gadam. „Nacionāla 

valsts‖. http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/vadlinijas.html Resurss apskatīts 2011. gada 05. 

decembrī. 

LR Tieslietu ministrija. 2010. Projekts: Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2004. – 

2015. gadam. http://www.tm.gov.lv/lv/tiesibu_akti/TMPam_291010.pdf Resurss apskatīts 2011. 

gada 05. decembrī. 

UNESCO. 2005. Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu. 

http://www.unesco.lv/lv/dokumenti/starptautiskie-dokumenti/konvencijas/konvencijas-1/ Resurss 

apskatīts 2011. gada 05. decembrī. 

VSIA Latvijas Vēstnesis. 2005. Kultūras institūciju likums. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=51520&version_date=13.11.1998&from=off Resurss apskatīts 

2011. gada 05. decembrī. 

VSIA Latvijas Vēstnesis. 2010. Muzeju likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=124955 Resurss 

apskatīts 2011. gada 05. decembrī. 

VSIA Latvijas Vēstnesis. 2011a. Bibliotēku likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=48567 Resurss 

apskatīts 2011. gada 05. decembrī. 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Sports/IZM_190710_SPP.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Sports/IZM_190710_NSAP.pdf
http://www.likumi.lv/doc.php?id=68294
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-LV-PDF.pdf
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-LV-PDF.pdf
http://www.knmc.gov.lv/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=21&Itemid=211
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/vadlinijas.html
http://www.tm.gov.lv/lv/tiesibu_akti/TMPam_291010.pdf
http://www.unesco.lv/lv/dokumenti/starptautiskie-dokumenti/konvencijas/konvencijas-1/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=51520&version_date=13.11.1998&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=124955
http://www.likumi.lv/doc.php?id=48567
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VSIA Latvijas Vēstnesis. 2011b. Dziesmu un deju svētku likums. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111203&menu_body=KDOC Resurss apskatīts 2011. gada 05. 

decembrī. 

VSIA Latvijas Vēstnesis. 2011c. Par kultūras pieminekļu aizsardzību. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551 Resurss apskatīts 2011. gada 05. decembrī. 

VSIA Latvijas Vēstnesis. 2011d. Izglītības likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759 Resurss 

apskatīts 2011. gada 05. decembrī. 

VSIA Latvijas Vēstnesis. 2011e. Autortiesību likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=5138 

Resurss apskatīts 2011. gada 05. decembrī. 

VSIA Latvijas Vēstnesis. 2011f. Arhīvu likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=205971 Resurss 

apskatīts 2011. gada 05. decembrī. 

 

Veselība, sociālā aprūpe un drošība 

Baltijas sociālo zinātľu institūts 2010. Vidzemes reģiona attīstības programma alternatīvajiem 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010. – 2017. gadam. 

http://www.vidzeme.lv/lv/alternativo_socialo_pakalpojumu_attistibas_programma/ Resurss apskatīts 

2011. gada 12. decembrī. 

LR Bērnu un ģimenes lietu ministrija 2004. Pamatnostādnes „Bērniem piemērota Latvija‖.  

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=1232 Resurss apskatīts 2011. gada 12. decembrī. 

LR Labklājības ministrija 2008. Programma vardarbības ģimenē mazināšanai 2008. – 2011. gadam. 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2754 Resurss apskatīts 2011. gada 12. decembrī. 

LR Labklājības ministrija 2011. Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam. 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3583 Resurss apskatīts 2011. gada 12. decembrī. 

LR Veselības ministrija 2011a. Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2012. – 2017. gadam. 

http://phoebe.vm.gov.lv/misc_db/web.nsf/626e6035eadbb4cd85256499006b15a6/ba89d22083b17ed
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