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Ievads
Kocēnu novada attīstības programma 2014.-2020. gadam izstrādāta, balstoties uz 2014. gadā
veikto novada pašreizējās situācijas analīzi un Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2020. gadam dokumentu (turpmāk – IAS). Attīstības programmas izstrādes galvenie uzdevumi
bija noteikt rīcības virzienus un tiem pakārtotas rīcības, kā arī izstrādāt investīciju plānu 2014.2020. gadam, pamatojoties uz IAS identificētajām attīstības prioritātēm.
Novada attīstības programma ir pamats pašvaldības rīcību, tajā skaitā arī investīciju,
plānošanai vidējā termiņā, iezīmējot būtiskākās nozares, kurās jāiegulda novada attīstības
nodrošināšanai.
Attīstības programma veidota, ņemot vērā pēc novada pašreizējās situācijas veiktās analīzes
izdarītos secinājumus par novada attīstības izaicinājumiem un specializācijas iespējām,
pastāvošo un vēlamo nozaru mijiedarbību novadā (publiskie un privātie pakalpojumi), kā arī
funkcionālās saites un kopīgo interešu jomas ar apkārtējām pašvaldībām. Programma
izstrādāta saskaņoti ar IAS un nacionāla līmeņa attīstības un investīciju plānošanas
dokumentiem, tādējādi nodrošinot tās atbilstību vietēja un nacionāla mēroga attīstības
vadlīnijām.
Attēls nr. 1. Attīstības programmas izstrāde.

Attīstības programmu ievada novada pašreizējās situācijas raksturojuma kopsavilkums, kas
iezīmē ainu par novada šī brīža attīstību. Tam seko stratēģiskā daļa, kurā iekļauta vīzija, mērķi
un prioritātes, un, balstoties uz tām, identificēti rīcības virzieni un konkrētas rīcības jeb
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pasākumi rīcības virzienu ietvaros, to īstenošanas termiņš, izpildītāji un rezultatīvie rādītāji
rīcību novērtēšanai.
Attēls nr. 2. Novada attšitības stratēģiskais ietvars.

Vīzija

Mērķi

Prioritātes

Rīcības
virzieni

Rīcības

Papildus iekļauts pārskats par rīcību savietojamību ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu
2014.-2020. gadam un Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020. gada plānošanas
perioda partnerības līgumu.
Sadaļā „Investīciju plāns” iekļauti 28 projekti un to īstenošanas termiņi, izpildītāji,
nepieciešamais finansējums un tā avots, kā arī paredzamais projekta īstenošanas rezultāts.
Attīstības programmu noslēdz nodaļa par sabiedrības līdzdalības pasākumiem dokumenta
izstrādē un pārskats par programmas īstenošanas uzraudzības kārtību. Programmas
īstenošanas progresa novērtēšanai pievienoti ar mērķiem saistīti indikatori.

1. Pašreizējās situācijas kopsavilkums
Pašreizējās situācijas kopsavilkums veidots 2014. gadā, pamatojoties uz Kocēnu novada
pašreizējās situācijas apraksta dokumentā veikto analīzi. Kopsavilkumā iekļauta informācija
par nozīmīgākajiem novada attīstības resursiem, funkcionālajām saiknēm ar nacionālajiem
attīstības centriem, kā arī novada stipro un vājo pušu, kā arī attīstības iespēju un draudu
analīze. Šī analīze ir kodolīgs novada pašreizējās situācijas raksturojums un kalpo par pamatu
novada attīstības plānošanai ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas
ietvaros (sk. dokumentu „Kocēnu novada pašreizējās situācijas raksturojums”).
Novada attīstības resursi – iedzīvotāji, ekonomiskie un dabas resursi
2014. gada sākumā Kocēnu novadā ir 6759 iedzīvotāji. Kocēnu novadā, tāpat kā valstī kopumā,
iedzīvotāju skaits sarūk – pēdējo 5 gadu laikā tas samazinājies par 6,4%. Turklāt gandrīz trīs
ceturtdaļas (71,4%) no šī skaita veido iedzīvotāji, kas no novada ir izbraukuši.
Tajā pašā laikā novada iedzīvotāju vidū arvien samazinās bezdarba līmenis – pēdējo 3 gadu
laikā tas sarucis par 3,7% un 2014. gada maijā bija 6,4%.
Kocēnu novads nav izteikti specializējies kādā noteiktā uzņēmējdarbības nozarē. Līdzīgi kā
kaimiņu novados, Kocēnu novadā dominē lauksaimniecība un mežsaimniecība, kas ir saistāms
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ar pašvaldības ģeogrāfisko un dabas apstākļu piemērotību konkrētajām nozarēm un
vēsturiskajām tradīcijām. Uzņēmējdarbība kopumā novadā ir vidēji attīstīta - 2012. gadā uz
1000 iedzīvotājiem Kocēnu novadā bija 80 uzņēmumu, kas ir labāks rādītājs nekā valstī vai
Vidzemes reģionā, taču vidējs starp kaimiņu pašvaldībām.
No vērtīgiem dabas resursiem Kocēnu novadā ir salīdzinoši liels purvu īpatsvars - tie ir 7,2%
no Kocēnu novada teritorijas. Lielāko novada teritoriju aizņem meži (22,4 tūkst. ha) un
lauksaimniecībā izmantojamā zeme (18,2 tūkst. ha).
Funkcionālās saites ar nacionālajiem attīstības centriem
Kocēnu novads cieši saistīts ar Valmieras pilsētu, kas no novada centra atrodas 11 km attālumā.
Valmieras pilsētā novada iedzīvotāji gan saņem dažāda veida pakalpojumus, gan strādā, gan arī
mācās Valmieras pilsētas izglītības iestādēs. Vērā ņemama iedzīvotāju daļa strādā arī Rīgā, par
ko liecina iedzīvotāju ieņēmuma nodokļa pārskatījumi.
Tabula nr. 1. Kocēnu novada sadarbības areāli ar nacionālajiem attīstības centriem (avots: VRAA)

Pašvaldība

Pakalpojumu
nodrošināšana

Svārstmigrācija

Pašvaldību
sadarbība

Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa pārskatījumi

Kocēnu novads

Valmiera

Valmiera

Valmiera

Rīga

Lielākie īstenotie projekti
Lielākie Kocēnu novada pašvaldības īstenotie projekti 2012.-2014. gadā bijuši infrastruktūras
attīstības jomā, sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, energoefektivitātes paaugstināšanai un
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai:


Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, II kārta
(finansējuma apjoms: EUR 179252,99 pašvaldības finansējums, EUR 425000,00 ES
finansējums);



Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana (finansējuma apjoms:
EUR 3964,69 pašvaldības finansējums, EUR 61675,23 ES finansējums)



Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu VIA Hanseatica tūrisma
maršruta izstrādē (finansējuma apjoms:EUR 27564,47 ES finansējums)



Sabiedriskās aktivitātes Vaidavas amatniecības un kultūras centrā (finansējuma apjoms:
EUR 17457,72 pašvaldības finansējums, EUR 7683,51ES finansējums);



Elektromobīļa iegāde Kocēnu pašvaldības funkciju nodrošināšanai (finansējuma apjoms:
EUR 6500,00 pašvaldības finansējums, EUR 18500,00 ES finansējums).

5

Attīstības izaicinājumi un nozaru un jomu mijiedarbības
Esošās situācijas analīzē tika identificēti četri Kocēnu novada attīstības izaicinājumi, kuri
pozitīvi un negatīvi ietekmē dažādas jomas un nozares.
Tabula nr. 2. Nozaru un jomu mijiedarbības

Izaicinājums
Iedzīvotāju skaita sarukšana

Mazs vidusšķiras īpatsvars
Valmieras tuvums

Dabas kapitāla ilgtspēja

Vāja piederības izjūta

Ietekme
(pozitīva (+) vai
negatīva (-))
+
+
+
+
-

Nozaru un jomu mijiedarbība
Samazinās darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits
Mazāks bērnu skaits
Mazāks uzņēmējdarbības potenciāls
Samazinās nodokļu ieņēmumi
Samazinās nodokļu ieņēmumi
Samazinās kopējais novada labklājības līmenis
Laba dažādu pakalpojumu pieejamība
Konkurence par uzņēmumiem
Konkurence par iedzīvotājiem
Dabas kapitāla vērtības saglabāšana
Pozitīva ietekme uz ekonomiku (tūrisms,
uzņēmējdarbība)
Pozitīva ietekme uz dzīves vidi
Individuālistiska domāšana
Apgrūtināta lēmumu pieņemšana

Stiprās puses: novietojums, dabas resursi, tūrisma, un atpūtas iespējas un florbols
Novada stiprā puse ir tā ģeogrāfiskais novietojums blakus Valmierai un Rīgas ērtā
sasniedzamība pa autoceļu A3 (Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža). Tāpat citu teritoriju vidū
novadu izceļ plašā nacionāla mēroga dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu daudzveidība lielu daļu novada teritorijas aizņem īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāts un Gaujas Nacionālais parks un novada teritorijā ir vērtīgi arhitektūras,
arheoloģijas un vēstures pieminekļi. Apvienojumā ar dabas ainavu pievilcību un attīstīto
kultūras un sporta infrastruktūru tie nodrošina labas atpūtas iespējas novada iedzīvotājiem un
viesiem. Kā stipro pusi jāmin arī novada labo pārvaldību, par ko liecina gan augstā iedzīvotāju
apmierinātība ar pašvaldības darbu, gan pašvaldības spēja nodrošināt salīdzinoši lielu pašu
ieņēmumu īpatsvaru budžetā. Izceļamas ir florbola tradīcijas Rubenē un Kocēnos. Novadam
raksturīgs arī salīdzinoši ievērojams vērtīga dabas resursa - purvu - īpatsvars novada teritorijā.
Vājās puses: vidusšķiras trūkums, vāja vietējo ceļu infrastruktūra un satīklotība ar centriem
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Kā novada vājo pusi jāmin salīdzinoši mazāko vidusšķiras – iedzīvotāju ar augstāko izglītību un
ienākumiem vidējā līmenī un virs tā - īpatsvaru nekā kaimiņu pašvaldības. Par to liecina
zemais iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms pašvaldības budžetā, salīdzinoši
zemais darba samaksas un tās pieauguma apmērs un zemāks iedzīvotāju ar augstāko izglītību
īpatsvars. Samērā sliktā stāvoklī ir novada vietējo ceļu infrastruktūra. Tāpat novadam ir
salīdzinoši vāja satīklotība ar nacionālas un reģionālas nozīmes centriem. Salīdzinoši zema ir
arī iedzīvotāju līdzdalība politiskajos procesos –vēlēšanās piedalījušos pilsoņu skaits arvien
sarūk un ir nedaudz zemāks nekā vidēji valstī.
Iespējas: kvalitatīva dzīves telpa, tūrisma un rūpniecības attīstība, dabas resursu izmantošana
Novada iespēja ir veidoties par kvalitatīvu, pilsētas un lauku vides mijiedarbībā esošu dzīves
telpu vidusšķiras ģimenēm no Valmieras un citām Vidzemes reģiona pilsētām,. piedāvājot
sakārtotu kultūras, sporta un primāro pakalpojumu infrastruktūru, mājvietai tuvu pieejamu
pamatizglītību un resursus rekreācijai un pasīvai un aktīvai atpūtai. Tāpat novadam ir labi
priekšnoteikumi dabas un kultūras tūrisma attīstībai un nacionāla mēroga kultūras pasākumu
rīkošanai. Novada iespēja ir efektīvāk izmantot kūdru kā uzņēmējdarbības resursu. Ekonomikā
iespēja ir arī attīstīt rūpniecību, pamatojoties uz novada ērto ģeogrāfisko novietojumu tuvu
Valmieras pilsētai un blakus autoceļam A3 (Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža). Ērtā
attīstības centru un arī Dienvidigaunijas reģiona sasniedzamība ļauj prezentēt novadu kā labu
vidi uzņēmējdarbības attīstīšanai.
Draudi: pakalpojumu sadārdzināšanās, ieņēmumu samazināšanās un ēku pamestība
Lielākie draudi novadam ir pašvaldības ieņēmumu samazināšanās un pakalpojumu
sadārdzināšanās, kas abi izriet no iedzīvotāju skaita sarukšanas un sabiedrības novecošanās.
Sarūkot darbspējīgo iedzīvotāju skaitam un palielinoties pensionāru skaitam, novadā ieplūdīs
mazāks apjoms iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu, taču joprojām būs nepieciešams
uzturēt novada infrastruktūru un nodrošināt sociālo atbalstu, kā rezultātā pieaugs šo
pakalpojumu izmaksas uz 1 iedzīvotāju. Līdz ar to pastāv risks, ka pieaugs pašvaldības
nodrošināto komunālo u.c. pakalpojumu cenas. Ievērojamā emigrācijas īpatsvara dēļ novadā
var pieaugt arī pamesto ēku un graustu skaits. Šāda tendence degradē apkārtējo vidi un kavē
pievilcīgas vides veidošanu novadā.
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Tabula nr. 3. Novada stiprās un vājās puses, iespējas un draudi

Stiprās puses
 Ģeogrāfiskais novietojums
 Nacionāla mēroga dabas un
kultūrvēsturisko pieminekļu
daudzveidība
 Aktīvās un pasīvās atpūtas iespējas
 Laba pārvaldība
 Florbols kā novada atpazīstamības
veicinātājs
 Purvi kā dabas resurss
Iespējas
 Kvalitatīva dzīves telpa vidusšķiras
ģimenēm no Valmieras un citām
Vidzemes reģiona pilsētām
 Dabas un kultūras tūrisma attīstība
 Kūdras ieguve
 Rūpniecības attīstība

Vājās puses
 Mazāks vidusšķiras īpatsvars
 Slikts vietējās nozīmes ceļu
stāvoklis
 Vāja satīklotība ar nacionālās un
reģionālās nozīmes centriem
 Zema iedzīvotāju līdzdalība

Draudi
 Pašvaldības pakalpojumu
sadārdzināšanās
 Pašvaldības ieņēmumu
samazināšanās
 Pamestu ēku un graustu skaita
pieaugums

2. Stratēģiskā daļa
Stratēģiskā daļa izstrādāta integrēti ar Kocēnu novada IAS (sk. „Kocēnu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2020. gadam”). IAS stratēģiskā ietvara pamatuzstādījums ir novada vīzija
jeb vispārīgs attīstības redzējums. Vīzijas īstenošanai IAS izvirzīti konkrēti mērķi un noteiktas
prioritātes jeb priekšnoteikumi mērķu sekmīgai izpildei.
Lai veicinātu koordinētu attīstību vidējā termiņā un ilgtermiņā, IAS vīzija, izvirzītie mērķi un
prioritātes tiek attiecināti uz abiem plānošanas periodiem. Tie veido stratēģisko ietvaru arī
attīstības programmas izstrādei – vīzijā, mērķos un prioritātēs balstītu rīcības virzienu un no
tiem izrietošu konkrētu rīcību jeb pasākumu noteikšanai.
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Attēls nr. 3. Novada atttīstības stratēģiskais ietvars

Vīzija
Kocēnu novads 2030. gadā ir dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai pievilcīgākā vieta Ziemeļvidzemē.

Mērķi
Palielināt novadā
dzīvojošās vidusšķiras
īpatsvaru

Stiprināt iedzīvotāju
piederības izjūtu novadam

Palielināt tūristu un
apmeklētāju skaitu

Palielināt darba devēju
skaitu novadā

Prioritātes
Pievilcīga dzīves vide

Konkurētspējīgi
uzņēmumi

Dabas un
kultūrvēsturiskā
kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana

Labi pārvaldīts
novads

• Konkurētspējīgu
tūrisma produktu un
pakalpojumu attīstība
• Ainavisko, dabas un
kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšana
• Publisko ūdeņu
ilgtspējīga pārvaldība
• Atjaunojamie
energoresursi

• Pašvaldības
kapacitātes attīstīšana
• Pilsoniskās līdzdalības
sekmēšana
• Ilgtspējīga pašvaldības
īpašumu
apsaimniekošana
• Novada mārketings

Pieejami pakalpojumi
visa mūža garumā

Rīcības virzieni
• Sociāli drošas vides
veidošana
• Publiskās telpas
labiekārtošana
• Sasniedzamības
uzlabošana
• Mūsdienīga mājvieta

• Investīciju piesaiste
• Uzņēmēju sadarbības
tīklu veidošana
• Uzņēmējdarbībai
nepieciešamās
infrastruktūras un
resursu attīstība
• Kompetenču attīstība

• Konkurētspējīga
izglītība
• Daudzveidīgas brīvā
laika pavadīšanas
iespējas
• Sporta izcilība
• Kvalitatīvi veselības un
sociālie pakalpojumi

2.1. Vīzija
Kocēnu novada vīzija 2020. gadam ir šāda:

Kocēnu novads 2020. gadā ir dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai
pievilcīgākā vieta Ziemeļvidzemē.
Lai īstenotu novada vīziju, ir izvirzīti četri mērķi un piecas prioritātes to sasniegšanas
nodrošināšanai (sk. „Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2020. gadam”). Vidēja
termiņa un ilgtermiņa attīstības posmu savstarpējai savietojamībai un saskaņai abiem
periodiem izvirzītie mērķi un prioritātes sakrīt.
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2.2. Mērķi
Pirmais mērķis ir palielināt novadā dzīvojošās vidusšķiras – iedzīvotāju ar augstāko izglītību
un ienākumiem vidējā līmenī vai virs tā - īpatsvaru, kas nodrošinās stabilu nodokļu ieņēmumu
īpatsvaru pašvaldības budžetā un ļaus veicināt novada kopējo labklājību, uzturot
infrastruktūru un piedāvājot pieejamus un kvalitatīvus pakalpojumus. Otrais mērķis – stiprināt
iedzīvotāju piederības izjūtu novadam – izvirzīts, lai veicinātu iedzīvotāju vienotību, uzlabotu
iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un lēmumpieņemšanas procesu, kā arī mazinātu iedzīvotāju
emigrāciju. Trešais mērķis ir palielināt tūristu un novada apmeklētāju skaitu, veicinot novada
atpazīstamību un palielinot novada uzņēmēju un pašvaldības ieņēmumus. Ceturtais mērķis –
palielināt darba devēju skaitu novadā – izvirzīts pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai,
darbavietu skaita palielināšanai, iedzīvotāju emigrācijas mazināšanai un vidusšķiras īpatsvara
palielināšanai.

2.3. Prioritātes
Attīstības prioritātes izvirzītas, lai nodrošinātu priekšnoteikumus mērķu veiksmīgai
īstenošanai. Prioritāte „Pievilcīga dzīves vide” ietver sevī apkārtējās vides, publiskās
infrastruktūras un mājokļu vides uzlabošanu. Prioritāte „Konkurētspējīgi uzņēmumi” pievēršas
novada uzņēmējdarbības vides attīstīšanai un darba tirgū nepieciešamo kompetenču
veicināšanai. Prioritāte „Pieejami pakalpojumi visa mūža garumā” iekļauj izglītības, veselības,
sociālo, atpūtas, sporta un kultūras pasākumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanu novada
iedzīvotājiem. Prioritāte „Dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana”
iekļauj dabas un kultūras vērtībās balstīta tūrisma attīstīšanu, kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšanu, dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību un atjaunojamās enerģijas izmantošanas
īpatsvara palielināšanu. Prioritāte „Labi pārvaldīts novads” skar pašvaldības kapacitātes
attīstīšanu, pilsoniskās līdzdalības un jauniešu iesaistes palielināšanu, kā arī novada
mārketinga īstenošanu.

2.4. Rīcības virzieni
Katrai no piecām prioritātēm izvirzīti četri vidēja termiņa rīcības virzieni. Rīcības virzieni
iezīmē jomas. kurās ir būtiski investēt novada mērķu sasniegšanai un vīzijas īstenošanai.
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Attēls nr. 4. Prioritātes un rīcības virzieni
Prioritāte 1:
pievilcīga dzīves vide

Prioritāte 2:
konkurētspējīgi
uzņēmumi

Prioritāte 4: dabas un
kultūrvēsturiskā
kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana

Prioritāte 3: pieejami
pakalpojumi visa
mūža garumā

Prioritāte 5: labi
pārvaldīts novads

1.1. Sociāli drošas
vides veidošana

2.1. Investīciju
piesaiste

3.1. Konkurētspējīga
izglītība

4.1. Konkurētspējīgu
tūrisma produktu un
pakalpojumu
attīstība

5.1. Pašvaldības
kapacitātes
attīstīšana

1.2. Publiskās telpas
labiekārtošana

2.2. Uzņēmēju
sadarbības tīklu
veidošana

3.2. Daudzveidīgas
brīvā laika
pavadīšanas iespējas

4.2. Ainavisko, dabas
un kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšana

5.2. Pilsoniskās
līdzdalības
sekmēšana

1.3. Sasniedzamības
uzlabošana

2.3. Uzņēmējdarbībai
nepieciešamās
infrastruktūras un
resursu attīstība

3.3. Sporta izcilība

4.3. Publisko ūdeņu
ilgtspējīga
pārvaldība

5.3. Ilgtspējīga
pašvaldības īpašumu
apsaimniekošana

1.4. Mūsdienīga
mājvieta

2.4. Kompetenču
attīstība

3.4. Kvalitatīvi
veselības un sociālie
pakalpojumi

4.4. Atjaunojamie
energoresursi

5.4. Novada
mārketings

Rīcības virzieni prioritātei 1: pievilcīga dzīves vide
Pievilcīgas vides nodrošināšanai izvirzīti 4 vidēja termiņa rīcības virzieni un 13 no tiem
izrietošas darbības. Pirmais rīcības virziens „Sociāli drošas vides veidošana” ietver sevī rīcības
ceļu satiksmes drošības, sabiedriskās kārtības un sabiedrības integrācijas nodrošināšanai.
Otrais rīcības virziens „Publiskās telpas labiekārtošana” iekļauj tādus pasākumus kā
apgaismojuma sistēmas pilnveidi, atpūtas teritoriju, rotaļlaukumu un ceļiem piegulošo
teritoriju labiekārtošanu, kā arī publisko ēku renovāciju un pasākumus energoefektivitātes
uzlabošanai. Trešais rīcības virziens „Sasniedzamības uzlabošana” iekļauj rīcības ceļu, ielu un
velotransporta infrastruktūras uzlabošanai, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu
attīstīšanai.

Ceturtais

rīcības

virziens

„Mūsdienīga

mājvieta”

ietver

darbības

ēku

energoefektivitātes un komunālo pakalpojumu uzlabošanai.
Rīcības virzieni prioritātei 2: konkurētspējīgi uzņēmumi
Lai veicinātu konkurētspējīgu uzņēmumu attīstību novadā, noteikti 4 vidēja termiņa rīcības
virzieni un 10 rīcības. Rīcības virziens „Investīciju piesaiste” ietver sevī darbības informācijas
par

novada

uzņēmējdarbības

profilu

izstrādei

un

izplatīšanai.

Rīcības

virziens

„Uzņēmējdarbības sadarbības tīklu veidošana” satur rīcības privātā un publiskā sektora, kā arī
uzņēmēju starpnovadu un lokālās sadarbības veicināšanai un uzņēmēju konsultēšanai un
informēšanai par atbalsta iespējām. Rīcības virziens „Uzņēmējdarbībai nepieciešamās
infrastruktūras un resursu attīstība” iekļauj pasākumus novada teritoriju pielāgošanai
uzņēmējdarbībai, uzņēmēju administratīvā sloga mazināšanai un sadarbības starp novadu,
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kaimiņnovadiem un reģionālajiem un nacionālajiem centriem veicināšanai. Rīcības virziens
„Kompetenču attīstība” ietver sevī darbības cilvēkresursu piesaistīšanai, iedzīvotāju grupu
integrācijai darba tirgū un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības un mūžizglītības atbalstam.
Rīcības virzieni prioritātei 3: pieejami pakalpojumi visa mūža garumā
Pieejamu pakalpojumu nodrošināšanai ir izvirzīti 4 rīcības virzieni un tiem pakārtotas 15
darbības jomas. Rīcības virziens „Konkurētspējīga izglītība” ietver darbības inovatīvu izglītības
formu, tostarp duālās izglītības, un lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju, tajā skaitā
neformālās izglītības sekmēšanai, kā arī pasākumus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
novēršanai un mācības pametušo personu atgriešanai mācību procesā. Rīcības virziens
„Daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas” satur rīcības kultūras infrastruktūras
uzlabošanai, pasākumu rīkošanas novadā un amatierkolektīvu darbības atbalstam. Rīcības
virziens „Sporta izcilība” ietver pasākumus sporta infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanai. Rīcības virziens „Kvalitatīvi veselības un sociālie pakalpojumi” iekļauj rīcības
sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības veicināšanai un veselības un sociālās aprūpes
iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai.
Rīcības virzieni prioritātei 4: dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana
Dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīgai apsaimniekošanai noteikti 4 rīcības virzieni, no
kuriem izriet 15 rīcības. Rīcības virziens „Konkurētspējīgu tūrismu produktu un pakalpojumu
attīstība” iekļauj rīcības tūrisma attīstīšanai - dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma, tostarp
ūdens resursu, izmantošanai, kvalitatīvu tūrisma produktu un pakalpojumu veidošanas
atbalstam un tūrisma informācijas nodrošināšanai. Rīcības virziens „Ainavisko, dabas un
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana” satur rīcības dabas un kultūras mantojuma saglabāšanai
un kultūrizglītības veicināšanai, kā arī piesārņoto teritoriju un derīgo izrakteņu teritoriju
revitalizācijai, klimata pārmaiņu seku ietekmes mazināšanai un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai, un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas atbalstam. Rīcības virziens „Publisko
ūdeņu ilgtspējīga pārvaldība” iekļauj darbības novada publisko ūdensobjektu ilgtspējīgai
apsaimniekošanai un labiekārtošanai.
Rīcības virzieni prioritātei 5: labi pārvaldīts novads
Lai nodrošinātu labu pārvaldību novadā, izvirzīti 4 rīcības virzieni un 8 praktiskas darbības.
Rīcības virziens „Pašvaldības kapacitātes attīstīšana” ietver darbības pašvaldības pakalpojumu
digitalizācijai un pārvaldības kapacitātes uzlabošanai. Rīcības virziens „Pilsoniskās līdzdalības
sekmēšana” iekļauj darbības iedzīvotāju līdzdalības un informētības par pašvaldības norisēm
sekmēšanai, tostarp jauniešu iniciatīvu un iesaistes novada politiku veidošanā atbalstam.
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Rīcības virziens „Ilgtspējīga pašvaldības īpašumu apsaimniekošana” satur darbības pašvaldības
īpašumā esošo objektu efektīvas apsaimniekošanas un izmantošanas veicināšanai, tai skaitā
izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas. Rīcības virziens „Novada mārketings” ietver sevī
darbības novada atpazīstamības veicināšanai un iedzīvotāju deklarēšanās novadā veicināšanai.

2.5. Rīcības
Rīcības ir rīcības virzieniem atbilstoši konkrēti pasākumi, kuri jāīsteno mērķu sasniegšanai.
Tās izstrādātas, pamatojoties uz Kocēnu novada nozaru attīstības programmu 2012.-2018.
gadam, iedzīvotāju ierosinājumiem ideju talkās, kā arī saskaņots ar Latvijas Nacionālās
attīstības plānu 2014.-2020. gadam un Latvijas partnerības līgumu Eiropas Savienības
investīciju fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam.
Tabula nr. 4. Rīcības prioritātei 1: pievilcīga dzīves vide
Rīcības
virziens
1.1. Sociāli drošas
vides veidošana

1.2. Publiskās
telpas
labiekārtošana

1.3.
Sasniedzamības
uzlabošana

Rīcības

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Uzlabot ceļu satiksmes
drošību

2015-2020

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Nodrošināt sabiedrisko
kārtību
Ierīkot videonovērošanu
pagastu centros
Integrēt visu sociālo
grupu
iedzīvotājus
novada
sabiedriskajā
dzīvē
Nodrošināt
apsardzi
publiskos pasākumos
Pilnveidot apgaismojuma
sistēmas
apdzīvotās
vietās
Labiekārtot
atpūtas
teritorijas
Labiekārtot
ceļiem
piegulošās teritorijas

2016-2017

Attīstības
nodaļa
Attīstības
nodaļa
Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Valsts
un
pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa
Attīstības
nodaļa
Attīstības
nodaļa
Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums
Valsts
un
pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Attīstīt
bērnu
rotaļlaukumus
Ierīkot
publiski
pieejamus
āra
trenažierus
Uzlabot ceļu un ielu
infrastruktūras kvalitāti

2016-2017

Attīstības
nodaļa
Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

2015-2020

Attīstības
nodaļa

Palielinājies melnā seguma
īpatsvars novada ceļu tīklā

Attīstīt
velotransporta
infrastruktūru
Uzlabot
sabiedriskā
transporta pakalpojumus,
tostarp palielināt videi
draudzīgu
transportlīdzekļu
īpatsvaru
Pilnveidot
norāžu
sistēmu uz novada ceļiem
un ielām

2016-2017

Attīstības
nodaļa
Attīstības
nodaļa

Valsts
un
pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Valsts
un
pašvaldības
finansējums

Pašvaldības
finansējums

Izveidotas
norādes
uz
lielākajiem novada ceļiem

2016-2017
2016-2017

2015-2020
2015-2017

2016-2017
2015-2016

2016-2017

2016-2017

2015

Attīstības
nodaļa

Finanšu
avoti

Rādītāji 2020. gadā
Palielinājies ietvju, gājēju
celiņu, gājēju pāreju skaits,
pieaudzis
apgaismoto
teritoriju
īpatsvars
apdzīvotās vietās
Samazinājies
izdarīto
pārkāpumu skaits
Ierīkotas videonovērošanas
kameras
Palielinājusies
sociāli
neaizsargāto grupu iesaiste
novada sabiedriskajā dzīvē
Visos lielākajos pasākumos
nodrošināta apsardze
Palielinājies
apgaismoto
vietu īpatsvars
Palielinājies
labiekārtotu
pludmaļu, parku skaits
Palielinājies labiekārtotu
ceļiem piegulošu teritoriju
īpatsvars
Palielinājies
labiekārtotu
bērnu rotaļlaukumu skaits
Ierīkoti
āra
trenažieri
pagastu centos

Izveidoti jauni veloceliņi
Iedzīvotājiem
pieejamāki
transporta pakalpojumi
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Rīcības
virziens
1.4. Mūsdienīga
mājvieta

Rīcības

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Finanšu
avoti

Rādītāji 2020. gadā

Īstenot
ēku
energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumus

2015-2020

Attīstības
nodaļa

Palielinājies
ēku
ar
renovētu apkures sistēmu
skaits
·
Palielinājies
siltināto ēku skaits

Attīstības
nodaļa

ES
struktūrfondu
finansējums
(atbilstoši
darbības
programmas
„Izaugsme un
nodarbinātība
specifiskajam
atbalsta
mērķim 4.2.1.
veicināt
energoefektivi
tātes
paaugstināšan
u valsts un
dzīvojamās
ēkās), valsts
un pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Veicināt
komunālo
pakalpojumu pieejamību
un kvalitāti
Atbalstīt
bioloģisku
atkritumu
apsaimniekošanu

2016-2017

2017-2020

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Uzlabojusies
komunālo
pakalpojumu
pieejamība
novada iedzīvotājiem
Palielinājies
bioloģiski
apsaimniekotu atkritumu
īpatsvars

Tabula nr. 5 Rīcības prioritātei 2: konkurētspējīgi uzņēmumi
Rīcības
virziens
2.1. Investīciju
piesaiste

Rīcības
Uzlabot informācijas par
novada uzņēmējdarbības
profilu
kvalitāti un
pieejamību

Veicināt
publiskā
un
privātā sektora sadarbību

2.2. Uzņēmēju
sadarbības tīklu
veidošana

2.3.

Sekmēt vienas un dažādu
nozaru
uzņēmēju
sadarbību, īpaši inovāciju
jomā

Izpildes
termiņš

Finanšu avoti

Rādītāji 2020.
gadā

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Paplašinājies
materiālu
un
informācijas
par
novada
uzņēmējdarbības
nozarēm klāsts
Palielinājusies
novada
un
starpnovadu
uzņēmēju sadarbība

Attīstības
nodaļa

ES struktūrfondu
finansējums
(atbilstoši darbības
programmas
„Izaugsme un
nodarbinātība”
specifiskajam atbalsta
mērķim 3.1.1.:
sekmēt MVK izveidi
un attīstību, īpaši
apstrādes rūpniecībā
un RIS3
prioritārajās nozarēs),
valsts un pašvaldības
finansējums

2015-2016

2015-2016

2015-2016

Informēt un konsultēt
novada uzņēmējus par
atbalsta iespējām

2016-2017

Mazināt

2016-2017

administratīvo

Atbildīgais

Palielinājusies
novada
un
starpnovadu
uzņēmēju sadarbība

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Palielinājies
pašvaldības
informatīvais
un
finansiālais atbalsts
esošajiem
un
jaunajiem
uzņēmumiem

Attīstības

Pašvaldības

Mazāks pašvaldības
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Rīcības
virziens
Uzņēmējdarbībai
nepieciešamās
infrastruktūras un
resursu attīstība

Rīcības

Izpildes
termiņš

slogu uzņēmējiem

Pašvaldības
darbinieku
kapacitātes stiprināšana
lauksaimnieku atbalstam

Sekmēt derīgo izrakteņu
ieguves
teritoriju
rekultivāciju

Veicināt kūdras
ekonomisku
apsaimniekošanu

2015-2020

Atbildīgais

Finanšu avoti

Rādītāji 2020.
gadā

nodaļa

finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

administatīvais slogs
jaunajiem un
esošajiem
uzņēmējiem
Uzlabojusies
pašvaldības
darbinieku
kompetence

Attīstības
nodaļa

ES struktūrfondu
finansējums
(atbilstoši darbības
programmas
„Izaugsme un
nodarbinātība”
specifiskajam atbalsta
mērķim 5.6.2.:
teritoriju
revitalizācija,
reģenerējot
degradētās teritorijas
atbilstoši
pašvaldību
integrētajām attīstības
programmām), valsts
un pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

2015-2020

Attīstības
nodaļa

purvu
2015-2020

Attīstības
nodaļa

Izveidot uzņēmējdarbības
atbalsta centru

2016-2020

Atbalstīt krājaizdevumu
sabiedrību attīstību

2016-2020

Atbalstīt
cilvēkresursu
piesaistīšanu

Attīstības
nodaļa

ES struktūrfondu
finansējums
(atbilstoši darbības
programmas
„Izaugsme un
nodarbinātība”
specifiskajam atbalsta
mērķim 3.1.1.:
sekmēt MVK izveidi
un attīstību, īpaši
apstrādes rūpniecībā
un RIS3
prioritārajās
nozarēs),, valsts un
pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

ES struktūrfondu
finansējums
(atbilstoši
programmas
„Izaugsme un
nodarbinātība”
specifiskajam atbalsta
mērķim 9.1.1. SAM:
palielināt
nelabvēlīgākā
situācijā esošu
bezdarbnieku
iekļaušanos darba
tirgū), valsts un
pašvaldības
finansējums
ES struktūrfondu
(atbilstoši „Izaugsme

2016-2017

2.4. Kompetenču
attīstīšana
Atbalstīt jauniešu un
sociālā
riska
grupu
integrāciju darba tirgū

2016-2020

Veicināt sociāli atbildīgu
uzņēmējdarbību

2016-2020

Attīstības
nodaļa

Pieaudzis
rekultivēto teritoriju
īpatsvars

Palielinājies
ekonomiski
apsaimniekotu
purvu platību
īpatsvars

Palielinājies
uzņēmumu skaits uz
1000 iedzīvotājiem

Palielinājies
uzņēmumu skaits uz
1000 iedzīvotājiem
Palielinājies
profesionālās
tālākizglītības kursu
un apmācību un to
dalībnieku skaits

Pieaudzis
nodarbināto
jauniešu un sociāli
neaizsargāto
iedzīvotāju īpatsvars

Palielinājies
uzņēmumu skaits uz
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Rīcības
virziens

Rīcības

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

2.4. Kompetenču
attīstīšana

Attīstības
nodaļa

Atbalstīt mūžizglītību

2016-2017

Sniegt kredīta garantijas
studentiem

2015-2020

Atīstības
nodaļa

Finanšu avoti
un nodarbinātība”
specifiskajam atbalsta
mērķim 7.2.1.
Palielināt
nodarbinātībā,
izglītībā vai
apmācībās
neiesaistītu
jauniešu
nodarbinātību un
izglītības ieguvi
Jauniešu
garantijas ietvaros),
valsts un pašvaldības
finansējums
ES struktūrfondu
(atbilstoši „Izaugsme
un nodarbinātība”
specifiskajam atbalsta
mērķim 7.3.2.
Paildzināt gados
vecāku
nodarbināto
darbspēju
saglabāšanu un
nodarbinātību), valsts
un pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Rādītāji 2020.
gadā
1000 iedzīvotājiem

Palielinājies
profesionālās
tālākizglītības kursu
un apmācību un to
dalībnieku skaits

Palielinājies
studentu skaits, kas
var saņemt studiju
vai studējošā kredītu

Tabula nr. 6 Rīcības prioritātei 3: pieejami pakalpojumi visa mūža garumā
Rīcības

Rīcības

virziens

Veikt izglītības iestāžu
rekonstrukcijas
un
apkārtējās
vides
labiekārtošanas darbus

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Finanšu avoti

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

ES struktūrfondu
(atbilstoši „Izaugsme
un nodarbinātība”
specifiskajam
atbalsta mērķim
8.1.2. Uzlabot
vispārējās
izglītības iestāžu
mācību vidi), valsts
un pašvaldības
finansējums
ES struktūrfondu
(atbilstoši „Izaugsme
un nodarbinātība”
specifiskajam
atbalsta mērķim
8.3.2. Palielināt
atbalstu
vispārējās izglītības
iestādēm
izglītojamo
individuālo
kompetenču
attīstība)i, valsts un
pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

2015-2020

Attīstības
nodaļa

3.1.
Konkurētspējīga
izglītība

Sekmēt
pedagogu
tālākizglītību
un
kvalifikācijas
paaugstināšanu

2015-2020

Veicināt sadarbību starp
izglītības iestādēm un
novada uzņēmējiem

2015-2020

Uzlabot izglītības iestāžu
materiāli tehnisko bāzi

2015-2020

Rādītāji 2020.
gadā

Pieaudzis
renovēto
izglītības iestāžu skaits

Palielinājies pedagogu,
kas
apguvuši
tālāizglītības
kursus,
skaits

Īstenoti sadarbības
pasākumi starp
izglītības iestādēm un
uzņēmējiem
Uzlabojusies izglītības
iestāžu
materiāli
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Rīcības

Rīcības

virziens

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Finanšu avoti

Rādītāji 2020.
gadā
tehniskās
kvalitāte

Attīstības
nodaļa

Veicināt
inovatīvu
izglītības formu un digitālo
iespēju izmantošanu

2015-2020

Attīstības
nodaļa

Novērst
priekšlaicīgu
mācību pārtraukšanu

2015-2020

Attīstības
nodaļa

Veicināt mācības pametušo
personu mācību atsākšanu

2015-2020

Attīstības
nodaļa

Sekmēt lietderīgu brīvā
laika pavadīšanu, atbalstot
neformālās
izglītības
aktivitātes
visiem
iedzīvotājiem

2015-2020

Attīstības
nodaļa

Atbalstīt
aktivitātes

mūžizglītības

2015-2020

ES struktūrfondu
(atbilstoši „Izaugsme
un nodarbinātība”
specifiskajam
atbalsta mērķim
8.1.2. Uzlabot
vispārējās
izglītības iestāžu
mācību vidi), valsts
un pašvaldības
finansējums
ES struktūrfondu
(atbilstoši „Izaugsme
un nodarbinātība”
specifiskajam
atbalsta mērķim
8.3.4. Samazināt
priekšlaicīgu
mācību
pārtraukšanu,
īstenojot
preventīvus un
intervences
pasākumus), valsts
un pašvaldības
finansējums
ES struktūrfondu
(atbilstoši „Izaugsme
un nodarbinātība”
specifiskajam
atbalsta mērķim
8.3.4. Samazināt
priekšlaicīgu
mācību
pārtraukšanu,
īstenojot
preventīvus un
intervences
pasākumus), valsts
un pašvaldības
finansējums
ES struktūrfondu
(atbilstoši „Izaugsme
un nodarbinātība”
specifiskajam
atbalsta mērķim
9.1.4. Palielināt
diskriminācijas
riskiem
pakļauto iedzīvotāju
integrāciju
sabiedrībā un
darba tirgū), valsts
un pašvaldības
finansējums
ES struktūrfondu
(atbilstoši „Izaugsme
un nodarbinātība”
specifiskajam
atbalsta mērķim
8.3.2. Palielināt
atbalstu
vispārējās izglītības
iestādēm
izglītojamo
individuālo
kompetenču
attīstībai), valsts un
pašvaldības
finansējums

bāzes

Palielinājies
jauno
tehnoloģiju
izmantošanas īpatsvars
novada
izglītības
iestāžu mācību procesā

Samazinājies
priekšlaicīgi mācības
pārtraukušo jauniešu
skaits

Pieaudzis
atsākušo
skaits

mācības
personu

Palielinājies
neformālās izglītības
aktivitāšu dalībnieku
skaits

Palielinājies
mūžizglītības
aktivitāšu skaits
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Rīcības

Rīcības

Izpildes
termiņš

virziens

3.2. Daudzveidīgas
brīvā laika
pavadīšanas
iespējas

Pilnveidot
un
uzlabot
kultūras infrastruktūru

2016-2017

Atbalstīt kultūras, sporta,
izglītības un citu brīvā
laika aktivitāšu rīkošanu

2015-2020

Veicināt latviešu tautas
tradicionālo
kultūras
vērtību uzturēšanu caur
pašdarbības kolektīviem

Atjaunot
infrastruktūru

sporta

3.4. Kvalitatīvi
veselības un
sociālie
pakalpojumi

sporta
materiāli

Finanšu avoti

Rādītāji 2020.
gadā

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Palielinājies kultūras,
sporta, izglītības un
citu
brīvā
laika
aktivitāšu
un
pasākumu apmeklētāju
skaits

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Palielinājies kultūras,
sporta, izglītības un
citu
brīvā
laika
aktivitāšu
un
pasākumu apmeklētāju
skaits

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Palielinājies kultūras,
sporta, izglītības un
citu
brīvā
laika
aktivitāšu
un
pasākumu apmeklētāju
skaits
Palielinājies kultūras,
sporta, izglītības un
citu
brīvā
laika
aktivitāšu
un
pasākumu apmeklētāju
skaits
Uzlabojusies sociālo un
veselības pakalpojumu
pieejamība
Uzlabojusies veselības
un
sociālās
infrastruktūras
materiāli tehniskā bāze

2016-2017

2016-2016

3.3. Sporta izcilība
Pilnveidot
infrastruktūras
tehnisko bāzi

Atbildīgais

2016-2017

Veicināt
sociālo
pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību

2015-2020

Pilnveidot veselības un
sociālās aprūpes iestāžu
materiāli tehnisko bāzi

2015-2020

Nemainīgs
amatierkolektīvu skaits

Tabula nr. 7. Rīcības prioritātei 4: dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana
Rīcības

Rīcības

Izpildes
termiņš

virziens

4.1.
Konkurētspējīgu
tūrisma produktu
un pakalpojumu
attīstība

Izmantot
dabas
un
kultūrvēsturisko
mantojumu
ilgtspējīgai
tūrisma attīstībai
Veicināt
kvalitatīvu
tūrisma
produktu
un
pakalpojumu piedāvājumu
Informēt
par
iespējām novadā

tūrisma

Attīstīt ūdenstūrismu
Nodrošināt materiālā un
nemateriālā
kultūras
mantojuma uzturēšanu un
pieejamību

4.2. Ainavisko,
dabas un
kultūrvēsturisko
vērtību
saglabāšana

Atbildīgais

Finanšu avoti

Attīstības
nodaļa

Valsts un
pašvaldības
finansējum

2015-2016

Attīstības
nodaļa

2015-2020

Attīstības
nodaļa

Valsts un
pašvaldības
finansējum
Pašvaldības
finansējums

2015-2020

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

2015-2020

2015-2020

Veicināt kultūrizglītību

2016-2017

Veicināt
piesārņoto
teritoriju revitalizāciju

2015-2020

Aizsargāt
un
atjaunot
bioloģisko daudzveidību

2015-2020

Rādītāji 2020.
gadā
Pieaudzis tūristu skaits

Pieaudzis
sakārtotu
tūrisma objektu skaits
Izveidots vienots novada
tūrisma
pakalpojumu
piedāvājums
Palielinājusies tūrisma
informācijas par novadu
pieejamība
Palielinājies ūdenstūristu
skaits
Uzlabojusies ūdens un
piegulošo
teritoriju
kvalitāte novada ezeros
un to baseinos
Palielinājies
kultūrizglītības
pasākumu apmeklētāju
skaits
Uzlabojusies
vides
kvalitāte novadā
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Rīcības

Rīcības

virziens
Sakārtot
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas un
novadīšanas sistēmas
Mazināt klimata pārmaiņu
seku ietekmi uz novada
vidi (piemēram, plūdu
risku mazināšana)
Izveidot laivu ielaišanas
vietas ezeros, kur atļauta
laivošana

4.3. Publisko
ūdeņu ilgtspējīga
pārvaldība

4.3. Publisko
ūdeņu ilgtspējīga
pārvaldība

Uzlabot
ezeru
piebraucamos un laivu
pievešanas ceļus
Uzlabot peldvietu publisko
pieejamību, izveidojot un
pielāgojot
transportlīdzekļu
stāvvietas un nodrošinot
informācijas
par
tām
pieejamību
Izveidot
nepieciešamo
infrastruktūru
publiski
pieejamajām peldvietām
(piemēram, tualetes)
Izstrādāt dabas lieguma
„Augstroze”, t.sk. Dauguļu
Mazezera
dabas
aizsardzības plānu
Risināt
licencētās
makšķerēšanas problēmas
Vaidavas ezerā, Lielajā un
Mazajā Ansī

Veicināt energoefektivitāti
pašvaldības objektos

Izpildes
termiņš
2015-2020

2015-2020

2015-2017

2015-2020

Atbildīgais

Finanšu avoti

Rādītāji 2020.
gadā

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Uzlabojusies atkritumu
apsaimniekošanas
kvalitāte
Pieaudzis
energoefektivitātes
līmenis
pašvaldības
objektos
Palielinājies atjaunojamo
enerģijas
resursu
izmantošanas īpatsvars
pašvaldības objektos
Uzlabota piebraucamo
ceļu kvalitāte

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Peldvietas pielāgotas
transportlīdzekļu
pieejamībai

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Peldvietās izvietota
infrastruktūra

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Izstrādāts dabas lieguma
„Augstroze” dabas
aizsardzības plāns

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

ES struktūrfondu
(atbilstoši
darbības
programmas
„Izaugsme un
nodarbinātība
specifiskajam
atbalsta mērķim
4.2.1. veicināt
energoefektivitāte
s paaugstināšanu
valsts un
dzīvojamās ēkās),
valsts un
pašvaldības
finansējums
ES struktūrfondu
(atbilstoši
darbības
programmas
„Izaugsme un
nodarbinātība
specifiskajam
atbalsta mērķim
4.2.1. veicināt
energoefektivitāte
s paaugstināšanu
valsts un
dzīvojamās ēkās),
valsts un
pašvaldības
finansējums
ES struktūrfondu
(atbilstoši
darbības
programmas
„Izaugsme un
nodarbinātība

Samazinājusies
nelicencētā
makšķerēšana Vaidavas
ezerā
Palielinājusies
energoefektivitāte
pašvaldības objektos

2015-2020

2015-2020

2015-2020

2015-2017

2015-2020

Attīstības
nodaļa

4.4. Atjaunojamie
energoresursi
Palielināt
atjaunojamo
energoresursu
enerģijas
izmantošanas
īpatsvaru
pašvaldības objektos

2015-2020

Attīstības
nodaļa
Palielināt energoefektīvu
transportlīdzekļu lietošanu

2015-2020

Palielinājies atjaunojamo
energoresursu enerģijas
īpatsvars pašvaldības
objektu energoapgādē

Pašvaldībai iegādāts
energomobilis
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Rīcības

Rīcības

virziens

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Finanšu avoti

Rādītāji 2020.
gadā

specifiskajam
atbalsta mērķim
4.4.1. Attīstīt ETL
uzlādes
infrastruktūru
Latvijā), valsts un
pašvaldības
finansējums

Tabula nr. 8. Rīcības prioritātei 5: labi pārvaldīts novads
Rīcības

Rīcības

virziens
5.1. Pašvaldības
kapacitātes
attīstīšana

5.2. Pilsoniskās
līdzdalības
sekmēšana

5.3. Ilgtspējīga
pašvaldības
īpašumu
apsaimniekošana

5.4. Novada
mārketings

Veicināt pakalpojumu
digitalizāciju
Uzlabot pārvaldības
kapacitāti, tostarp
darbinieku kvalifikāciju
Veicināt iedzīvotāju
līdzdalību novada
pārvaldībā
Attīstīt pašvaldības
informatīvo telpu
Atbalstīt jauniešu
iniciatīvas
Veicināt jauniešu iesaisti
novada politiku veidošanā
Piesaistīt privāto kapitālu
pašvaldības ēku
uzturēšanai un
rekonstrukcijai
Optimizēt pašvaldības
īpašumu uzturēšanas
izmaksas
Veicināt ēku
energoefektivitāti un
atjaunojamo
energoresursu
izmantošanu to
apsaimniekošanā
Piešķirt neizmantotās
telpas NVO un saturīgām
brīvā laika pavadīšanas
aktivitātēm iedzīvotājiem
Pielāgot pašvaldības ēkas
uzņēmējdarbības
veicināšanai
Veicināt novada
atpazīstamību reģionālā,
nacionālā, starptautiskā
līmenī
Sekmēt iedzīvotāju
deklarēšanos novadā

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Finanšu
avoti

Rādītāji 2020. gadā

2015-2017

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Pieaudzis
elektroniski
pieejamo
pašvaldības
pakalpojumu īpatsvars

2015-2016

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

2015-2020

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

2015-2020

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa
Attīstības
nodaļa
Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums
Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
finansējums

2015-2020
2015-2020

2015-2020

2015-2020

2015-2020

2015-2020

2015-2020

2015-2017

2015-2016

Paaugstinājusies pašvaldības
darbinieku kvalifikācija
Pieaudzis
sabiedrisko
apspriešanu
un
ideju
darbnīcu dalībnieku skaits
Palielinājusies iedzīvotāju
informētība par pašvaldības
norisēm
Pieaudzis atbalstīto jauniešu
iniciatīvu skaits
Pieaudzis atbalstīto jauniešu
iniciatīvu skaits
Palielinājies
piesaitītā
kapitāla daudzums
Samazinājušās pašvaldības
īpašumu
uzturēšanas
izmaksas
Palielinājies
atjaunojamo
energoresursu izmantošanas
īpatsvars
pašvaldības
īpašumos

Piešķirtas telpas vismaz 10
NVO aktivitātēm
Pašvaldības ēkas izmanto
uzņēmējdarbībai
Palielinājusies
atpazīstamība

novada

Pieaudzis novadā deklarēto
iedzīvotāju skaits
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3. Investīciju plāns
Investīciju plāns ir konkrētu projektu, to realizācijas termiņu, aptuveno izdevumu un
finansējuma avota apkopojums. Plāns tapis, balstoties uz Kocēnu novada pašvaldības
iecerētajiem projektiem, iedzīvotāju ierosinājumiem ideju talkās un Kocēnu novada nozaru
attīstības programmas 2012.-2018. gadam dokumentu, kā arī saskaņots ar Eiropas Komisijas
un Latvijas partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020.gada
plānošanas periodam.

Rezultatīvie
rādītāji

Finansējuma
avots

Savstarpējā
papildinātība
ar citiem
projektiem

Partneri

Indikatīvie
izdevumi, EUR

Realizācijas
termiņš

Atbildīgais

Projekts

Nr.

Tabula nr. 9. Investīciju plāns 2015.-2020. gadam

Prioritāte 1: Pievilcīga dzīves vide

1.

Reģionālas
nozīmes
autoceļu
rekonstrukcija

2.

Vietējas un
novada
nozīmes
autoceļu
rekonstrukcija

3.

Energoefektivit
ātes pasākumu
īstenošana
publiskajās
ēkās

4.

Videonovēroša
nas sistēmu
uzstādīšana
pagastu
centros

5.

Veloceliņu
izbūve
pagastos

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

20152020

20152020

20152020

20152017

20152020

3 000 000 –
6 000 000

700 000 1 000 000

500 000 –
700 000

10 000 – 30
000

50 000 – 100
000

Apkārtējās
pašvaldības

Apkārtējās
pašvaldības

-

-

Iedzīvotāji

Vietējas un
novada
nozīmes
autoceļu
rekonstrukci
ja

Reģionālas
nozīmes
autoceļu
rekonstrukci
ja

ES struktūrfondi
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība
specifiskajam atbalsta
mērķim 6.3.1. Palielināt
reģionālo
mobilitāti, uzlabojot
valsts
reģionālo autoceļu
kvalitāt) , pašvaldības
līdzfinansējums

Uzlabots ceļu
segums vismaz
50 km
reģionālas
nozīmes ceļu

Valsts un pašvaldības
finansējums

Uzlabota ceļu
seguma
kvalitāte vismaz
50 km vietējas
un novada
nozīmes
autoceļiem

ES struktūrfondi
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība
specifiskajam atbalsta
mērķim 4.2.1. veicināt
energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts
un dzīvojamās ēkās),
pašvaldības
līdzfinansējums

Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības
finansējums

Veikti
energoefektivitā
tes veicināšanas
pasākumi
vismaz 10
pašvaldības
publiskajām
ēkām

Ierīkotas
videonovērošan
as sistēmas
visos novada
pagastu centros

Izbūvēti
veloceliņi
vismaz 3
pagasta centros
un starp
pagastiem
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Rezultatīvie
rādītāji

Finansējuma
avots

Savstarpējā
papildinātība
ar citiem
projektiem

Partneri

Indikatīvie
izdevumi, EUR

Realizācijas
termiņš

Atbildīgais

Projekts

Nr.

Prioritāte 2: Konkurētspējīgi uzņēmumi

6.

Pašvaldības
neizmantoto
ēku un
teritoriju
novērtēšana
un pielāgošana
uzņēmējdarbīb
ai

7.

Prakšu
nodrošināšana
novada
jauniešiem
novada
uzņēmumos

8.

Grantu
konkurss
jauniešu
komercdarbība
s veicināšanai

9.

10.

Informācijas
sistēmas
novada
uzņēmējiem
izveide un
uzturēšana

Uzņēmējdarbīb
as klāsteru
atbalstīšana

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

20162018

20162020

20162020

20152016

20152020

50 000 –
100 000

50 000100 000

1=50 000

10 000 –
30 000

10 000 – 50
000

Novada un
citu
pašvaldību
uzņēmēji

Novada
uzņēmēji,
jaunieši

Novada
jaunieši

ES struktūrfondi
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība”
specifiskajam atbalsta
mērķim 3.1.1.: sekmēt
MVK izveidi un
attīstību, īpaši
apstrādes rūpniecībā
un RIS3
prioritārajās nozarēs),
pašvaldības
līdzfinansējums
ES struktūrfondi
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība”
specifiskajam atbalsta
mērķim 3.1.1.: sekmēt
MVK izveidi un
attīstību, īpaši
apstrādes rūpniecībā
un RIS3
prioritārajās nozarēs),
pašvaldības
līdzfinansējums
ES struktūrfondi
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība”
specifiskajam atbalsta
mērķim 3.1.1.: sekmēt
MVK izveidi un
attīstību, īpaši
apstrādes rūpniecībā
un RIS3
prioritārajās nozarēs),
pašvaldības
līdzfinansējums

Novada
uzņēmēji

ES struktūrfondi
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība”
specifiskajam atbalsta
mērķim 3.1.1.: sekmēt
MVK izveidi un
attīstību, īpaši
apstrādes rūpniecībā
un RIS3
prioritārajās nozarēs),
pašvaldības
līdzfinansējums

Novada
uzņēmēji

ES struktūrfondi
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība”
specifiskajam atbalsta
mērķim 3.1.1.: sekmēt

Uzņēmējdarbība
i pielāgotas
vismaz 10
novada
teritorijas un
būves, vismaz 5
no tām uzsākta
uzņēmējdarbība

Katru gadu
nodrošinātas
prakses vietas
un pašvaldības
stipendija
vismaz 10
Kocēnu novada
jauniešiem
Kocēnu novada
uzņēmumos

Katru gadu
apstiprināti
vismaz 3
jauniešu
uzņēmējdarbība
s projekti

Izveidota un
uzturēta
interaktīva
tiešsaistes
informācijas
sistēma
uzņēmējiem par
nozaru attīstību,
sadarbības
iespējām,
pašvaldības
atbalsta
iespējām,
kompetenču
paaugstināšanas
iespējām u.tml.
Sniegts
finansiāls
atbalsts vismaz
1 uzņēmējdarbības
klāsterim gadā
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Rezultatīvie
rādītāji

Finansējuma
avots

Savstarpējā
papildinātība
ar citiem
projektiem

Partneri

Indikatīvie
izdevumi, EUR

Realizācijas
termiņš

Atbildīgais

Projekts

Nr.

MVK izveidi un
attīstību, īpaši
apstrādes rūpniecībā
un RIS3
prioritārajās nozarēs),
pašvaldības
līdzfinansējums

11.

Attālinātā
darba iespēju
attīstīšana

Attīstības
nodaļa

20152020

10 000 – 30
000

Nodarbinātie
, novada
uzņēmēji

Valsts un pašvaldības
finansējums

Atbalstīta
vismaz 1
attālinātā darba
veicināšanas
iniciatīva gadā

Prioritāte 3: Pieejami pakalpojumi visa mūža garumā

12.

13.

Multifunkcionā
la sociālās
rehabilitācijas
un aprūpes
centra izveide

Izglītības
iestāžu
energoefektivit
ātes
uzlabošana

14.

Pirmsskolas un
pamatskolas
izglītības
iestāžu
materiāli
tehniskās
bāzes
pilnveidošana

15.

Atbalsts
pedagogu
tālākizglītībai
un
kvalifikācijas
uzlabošanai

Attīstības
nodaļa,
sociālais
dienests

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

20152020

20152020

20152020

20152020

3 000 000 –
5 000 000

500 000 –
700 000

100 000 –
300 000

100 000 –
300 000

ES struktūrfondi
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība
specifiskajam atbalsta
mērķim 9.3.2. Uzlabot
kvalitatīvu
veselības aprūpes
pakalpojumu
pieejamību, jo
īpaši sociālās,
teritoriālās
atstumtības un
nabadzības
riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot
veselības aprūpes
infrastruktūru).,
pašvaldības
līdzfinansējums

Sociālais
dienests

Izglītības
iestādes

Izglītības
iestādes

Izglītības
iestādes

Izglītības
iestāžu ēku
nodrošināša
na ar
ugunsdrošīb
as un
aizsardzības
sistēmām

ES struktūrfondi,
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība
specifiskajam atbalsta
mērķim 4.2.1. veicināt
energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts
un dzīvojamās ēkās),
pašvaldības
līdzfinansējums
ES struktūrfondi
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība
specifiskajam atbalsta
mērķim 4.2.1. veicināt
energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts
un dzīvojamās ēkās),,
pašvaldības
Līdzfinansējums
ES struktūrfondi,
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība
specifiskajam atbalsta
mērķim 8.3.1. Attīstīt
kompetenču
pieejā balstītu
vispārējās

Izveidots
multifunkcionāls
sociālās
rehabilitācijas
un aprūpes
centrs

Pabeigta visu
novada izglītības
iestāžu ēku
siltināšana un
apkures sistēmu
rekonstrukcija

Mācību kabineti
aprīkoti ar
tehnoloģijām,
iegādātas jaunas
mācību
grāmatas,
pamatlīdzekļi un
papildmateriāli

Visi novada
izglītības iestāžu
pedagogi
apmeklējuši
vismaz 1
tālākizglītības
pasākumu gadā
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Rezultatīvie
rādītāji

Finansējuma
avots

Savstarpējā
papildinātība
ar citiem
projektiem

Partneri

Indikatīvie
izdevumi, EUR

Realizācijas
termiņš

Atbildīgais

Projekts

Nr.

izglītības saturu)
pašvaldības
līdzfinansējums

16.

Atbalsts
neformālās
izglītības
aktivitātēm
skolēniem un
jauniešiem,
tostarp sporta
centru un
sporta skolas
izveide un
atbalstīšana

17.

Izglītības
iestāžu ēku
nodrošināšana
ar
ugunsdrošības
un
aizsardzības
sistēmām

18.

Jaunu publisko
interneta
pieejas punktu
izveide un
esošo publisko
interneta
pieejas punktu
uzlabošana

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

20152020

20152017

2015

70 000 –
100 000

30 000 –
50 000

10 000 –
30 000

Jaunieši

Izglītības
iestādes

Atbalsts
Kocēnu
novada
jauniešu
aktivitātes
veicināšanai
- ieguldījums
nākotnē

Izglītības
iestāžu
energoefekti
vitātes
uzlabošana

Bibliotēkas,
tautas nami

ES struktūrfondi,
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība
specifiskajam atbalsta
mērķim 8.3.1. Attīstīt
kompetenču
pieejā balstītu
vispārējās
izglītības saturu)
pašvaldības
līdzfinansējums
ES struktūrfondi
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība
specifiskajam atbalsta
mērķim 4.2.1. veicināt
energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts
un dzīvojamās ēkās),
pašvaldības
līdzfinansējums
ES struktūrfondi
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība
specifiskajam atbalsta
mērķim 2.1.1. Uzlabot
elektroniskās
sakaru infrastruktūras
pieejamību lauku
teritorijā), pašvaldības
līdzfinansējums

Katru gadu
atbalstītas
vismaz 12
dažādas
neformālās
izglītības
iniciatīvas un
aktivitātes
dažādām
vecuma grupām
visos novada
pagastos;
izveidota
Kocēnu novada
sporta skola
Visās novada
izglītības
iestādēs
uzstādītas
modernas
ugunsdrošības
un aizsardzības
sistēmas

Izveidots viens
jauns pieejas
punkts ar pieeju
datortehnikai, 4
jauni bezvadu
pieejas punkti
katrā pagastā,
uzlaboti esošie
interneta pieejas
punkti

Prioritāte 4: Dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana

19.

Zilākalna skatu
torņa
restaurācija

20.

Atjaunojamo
energoresursu
īpatsvara
palielināšana
pašvaldības
objektu
energoapgādē

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

20152020

20152020

500 000 –
700 000

700 000 –
1 000 000

-

-

Brīvdabas
kultūras
pasākumi
Zilākalnā –
estrādes
izbūve

Elektromobīļ
a iegāde
Kocēnu
pašvaldības
funkciju
nodrošināša
nai

ES struktūrfondi
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība
specifiskajam atbalsta
mērķim 5.5.1. Saglabāt,
aizsargāt un
attīstīt nozīmīgu
kultūras un
dabas mantojumu, kā
arī
attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus),
pašvaldības
līdzfinansējums

ES struktūrfondi
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība
specifiskajam atbalsta
mērķim 4.2.1. veicināt
energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts
un dzīvojamās ēkās),

Restaurēts
Zilākalna skatu
tornis

Atjaunojamie
energoresursi
tiek izmantoti
vismaz 3
pašvaldības
objektu
energoapgādē
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Rezultatīvie
rādītāji

Finansējuma
avots

Savstarpējā
papildinātība
ar citiem
projektiem

Partneri

Indikatīvie
izdevumi, EUR

Realizācijas
termiņš

Atbildīgais

Projekts

Nr.

pašvaldības
līdzfinansējums

21.

Bioloģisko
atkritumu
kompostēšana
s laukuma
izveide

22.

Piesārņoto
teritoriju
apzināšana un
revitalizācija

23.

Mārketinga
aktivitāšu
nodrošināšana
tūristu
piesaistei

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa

20172020

20152020

20142015

500 000 –
700 000

70 000 –
100 000

50 000 –
100 000

-

Teritoriju
īpašnieki un
apsaimnieko
tāji

Tūrisma
informācijas
centrs

Atbalsts
novada
zīmolu
popularizējo
šu produktu
izstrādei

ES struktūrfondu
finansējums (atbilstoši
darbības programmas
„Izaugsme un
nodarbinātība”
specifiskajam atbalsta
mērķim 5.2.1. Veicināt
dažāda veida
atkritumu atkārtotu
izmantošanu, pārstrādi
un
reģenerāciju),
pašvaldības
līdzfinansējums
ES struktūrfondu
finansējums (atbilstoši
darbības programmas
„Izaugsme un
nodarbinātība”
specifiskajam atbalsta
mērķim 5.6.2.:
teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši
pašvaldību
integrētajām attīstības
programmām), valsts
un pašvaldības
finansējums
ES struktūrfondi
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība
specifiskajam atbalsta
mērķim 5.5.1. Saglabāt,
aizsargāt un
attīstīt nozīmīgu
kultūras un
dabas mantojumu, un
attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus),
pašvaldības
līdzfinansējums

Izveidots
bioloģisko
atkritumu
kompostēšanas
laukums Kocēnu
pagastā

Apzinātas
novada
piesārņotās
teritorijas,
uzsākti
revitalizācijas
darbi vismaz
50% teritoriju

Pieaudzis
tūristu skaits
novadā

Prioritāte 5: Laba pārvaldība

24.

25.

E-pakalpojumu
attīstīšana
pašvaldībā

Novada
iedzīvotāju
e-karšu izveide

Attīstības
nodaļa,
pašvaldība
s
administrā
cija

Attīstības
nodaļa

20152017

20152016

50 000 –
100 000

50 000 –
70 000

-

Novada
iedzīvotāju
e-karšu
izveide

-

Epakalpojumu
attīstīšana
pašvaldībā

ES struktūrfondi
(atbilstoši darbības
programmas „Izaugsme
un nodarbinātība
specifiskajam atbalsta
mērķim 2.1.1. Uzlabot
elektroniskās
sakaru infrastruktūras
pieejamību lauku
teritorijā), pašvaldības
līdzfinansējums

50%
pašvaldības
pakalpojumu
pieejami vai
pasūtāmi e-vidē

Pašvaldības
finansējums

Novadā
deklarēto
iedzīvotāju
skaits katru
nākamo gadu ir
stabils vai
pieaug

25

27.

Ideju darbnīcas
ar novada
iedzīvotājiem

28.

Interaktīvas
informatīvas
platformas par
Kocēnu novadu
un interaktīvas
Kocēnu novada
kartes izstrāde

Attīstības
nodaļa,
pašvaldība
s
administrā
cija

Attīstības
nodaļa

20142020

20152017

-

Mārketinga
aktivitāšu
nodrošināša
na tūristu
piesaistei

Pašvaldības
finansējums

10 000 –
30 000

Iedzīvotāji

Interaktīvas
informatīvas
platformas
par Kocēnu
novadu un
interaktīvas
Kocēnu
novada
kartes
izstrāde

Pašvaldības
finansējums

10 000 –
30 000

Tūrisma
informācijas
centrs

Atbalsts
novada
zīmolu
popularizējo
šu produktu
izstrādei

Pašvaldības
finansējums

Rezultatīvie
rādītāji

30 000 –
50 000

Finansējuma
avots

Indikatīvie
izdevumi, EUR

20152017

Savstarpējā
papildinātība
ar citiem
projektiem

Realizācijas
termiņš

Attīstības
nodaļa

Partneri

Atbildīgais

Projekts

Nr.
26.

Atbalsts
novada zīmolu
popularizējošu
produktu
izstrādei

Izveidoti vismaz
5 dažādi Kocēnu
novada zīmolu
iekļaujoši
produkti
Katru ceturksni
notikusi vismaz
1 ideju darbnīca
par kādu
konkrētu
tematu, tajā
piedalījušies
dažādu vecumu,
sociālo grupu un
pagastu
iedzīvotāji
Izveidota un
publicēta
interaktīva
platforma un
Kocēnu novada
karte ar
informāciju par
tūrisma
objektiem,
novada vēsturi
u.tml.

4. Sasaiste ar nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa
plānošanas dokumentiem
4.1. NAP 2020 un ES investīciju fondu Partnerības līgums 2014.-2020.
gadam
Lai nodrošinātu novada attīstības vadlīniju atbilstību augstāka līmeņa plānošanas
dokumentiem un palielinātu iespējas realizēt projektus ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
valsts finansiālu atbalstu, attīstības programmā iekļautie rīcības virzieni izstrādāti saskaņā ar
Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam (NAP 2020) ietvertajiem rīcības
virzieniem un Eiropas Komisijas un Latvijas partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju
fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam. NAP 2020 ir hierarhiski augstākais vidēja
termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka būtiskākās termiņa prioritātes, mērķus un to
sasniegšanas rādītājus. Partnerības līgums ES investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas
periodam attiecas uz atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda,
Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku atīstībai, Eiropas Jūrlietu un
zivsaimiecības fonda un īpašu piešķīrumu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai 2014.-2020.
gadā.
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Tabula nr. 10. Kocēnu novada attīstības programmas rīcības virzienu saskaņotība ar NAP 2020 un ES
investīciju fondu Partnerības līgumu 2014.-2020. gadam
Rīcības virziens

Atbilstība NAP 2020
rīcības virzieniem

Atbilstība Partnerības līguma ES investīciju fondu
2014.–2020. gada plānošanas perioda ieguldījumu
prioritātēm

Prioritāte 1: Pievilcīga dzīves vide
1.1. Sociāli drošas
vides veidošana
1.2. Publiskās telpas
labiekārtošana
1.3. Sasniedzamības
uzlabošana
1.4. Mūsdienīga
mājvieta

 Cilvēku sadarbība, kultūra un
pilsoniskā līdzdalība kā piederības
Latvijai pamats
 Pakalpojumu
pieejamība
līdzvērtīgāku darba iespēju un
dzīves apstākļu radīšanai
 Energoefektivitāte
un
enerģijas ražošana

Prioritāte 2: Konkurētspējīgi uzņēmumi
 Ekonomiskās
aktivitātes
2.1. Investīciju
veicināšana reģionos – teritoriju
piesaiste
potenciāla izmantošana
2.2. Uzņēmēju
 Augstražīga un eksportspējīga
sadarbības tīklu
ražošana
un
starptautiski
veidošana
konkurētspējīgi pakalpojumi
2.3. Uzņēmēj Izcila uzņēmējdarbības vide
darbībai
 Cienīgs darbs
nepieciešamās
infrastruktūras un
resursu attīstība
2.4. Kompetenču
attīstīšana

 Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un
aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību
 Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras
mantojumu
 Palielināt reģionālo mobilitāti, pievienojot sekundāros un
terciāros transporta mezglus, tostarp multimodālos mezglus TEN-T
infrastruktūrai
 Atbalstīt energoefektivitāti, viedu energovadību un
atjaunojamo
energoresursu
izmantošanu
sabiedriskajā
infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un mājokļa sektorā
 Atbalstīt mazo un vidējo komerantu spēju iesaistīties
izaugsmes un inovācijas procesos
 Atbalstīt uzlabotu spēju radīšanu un paplašināšanu produktu
un pakalpojumu attīstībai
 Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū, īpašu uzmanību
pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem
jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuriem ir sociālās atstumtības risks,
jauniešiem no sociāli atstumtām kopienām, tostarp ar garantijas
jauniešiem shēmas īstenošanu
 Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un
aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību
 Nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem
un neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no
darba tirgus attālinātām personām, arī izmantojot vietējās
nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu darbaspēka mobilitātei
 Darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās
pārmaiņām

Prioritāte 3: Pieejami pakalpojumi visa mūža garumā
 Kompetenču attīstība
 Formālas, neformālas un ikdienas mūžizglītības vienlīdzīgas
3.1. Konkurētspējīga
pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām
 Vesels un darbspējīgs cilvēks
izglītība
 Stiprināt IKT lietojumprogrammas e-pārvaldes, e-mācību, e Stabili pamati tautas ataudzei
3.2. Daudzveidīgas
iekļaušanas,
e-kultūras un e-veselības jomā

Pakalpojumu
pieejamība
brīvā laika
 Investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp profesionālajā
līdzvērtīgāku darba iespēju un
pavadīšanas iespējas
apmācībā, lai nodrošinātu prasmju apgūšanu un mūžizglītību
dzīves apstākļu radīšanai
3.3. Sporta izcilība
 Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un
3.4. Kvalitatīvi
novēršana un vienlīdzīgas pieejas veicināšana kvalitatīvai
veselības un sociālie
pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībai, tostarp formālām,
pakalpojumi
neformālām un ikdienas mācību iespējām, kas ļauj mācības
pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un mācības
 Darba tirgus nozīmes palielināšana izglītības un apmācības
sistēmās, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un
profesionālās izglītības apmācības sistēmu un to kvalitātes
uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas
mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu
mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un
māceklības shēmu izstrādi
 Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un
kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un
vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem

Prioritāte 4: Dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana
 Augstražīga un eksportspējīga
 Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras
4.1. Konkurētspējīgu
ražošana
un
starptautiski
mantojumu
tūrisma produktu un
 Aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un
pakalpojumu attīstība konkurētspējīgi pakalpojumi

Dabas
un
kultūras
kapitāla
veicināt
ekosistēmu pakalpojumus
4.2. Ainavisko, dabas
ilgtspējīga apsaimniekošana
 Investēt atkritumu apsaimniekošanas nozarē
un kultūrvēsturisko
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Rīcības virziens

Atbilstība NAP 2020
rīcības virzieniem

vērtību saglabāšana
4.3. Publisko ūdeņu
ilgtspējīga pārvaldība
4.4. Atjaunojamie
energoresursi

 Energoefektivitāte
enerģijas ražošana


Atbilstība Partnerības līguma ES investīciju fondu
2014.–2020. gada plānošanas perioda ieguldījumu
prioritātēm
un

 Atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata
pārmaiņām
 Veicināt no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas enerģijas
ražošanu un sadali
 Veicināt zemu oglekļa emisijas stratēģijas visu veidu
teritorijām, īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti
pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās
pasākumus

Prioritāte 5: Laba pārvaldība
 Kompetenču attīstība
 Stiprināt IKT lietojumprogrammas e-pārvaldes, e-mācību, e5.1. Pašvaldības
 Cilvēku sadarbība, kultūra un iekļaušanas, e-kultūras un e-veselības jomā
kapacitātes
pilsoniskā līdzdalība kā piederības
attīstīšana
Latvijai pamats
5.2. Pilsoniskās
 Cilvēku sadarbība, kultūra un
līdzdalības
pilsoniskā līdzdalība kā piederības
sekmēšana
Latvijai pamats
5.3. Pašvaldības
īpašumu
apsaimniekošana
5.4. Novada
mārketings

4.2. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2007.-2013.
gadam*
Kocēnu novada attīstības programmas veidošanas brīdī nav izstrādāta Vidzemes plānošanas
reģiona attīstības programma periodam pēc 2013. gada. Tomēr ilustratīviem nolūkiem tiek
attēlota Kocēnu novada attīstības programmas rīcības virzienu saskaņotība ar iepriekšējā
plānošanas periodā – 2007.-2013. gadā – noteiktajām Vidzemes plānošanas reģiona
prioritātēm un pasākumiem (rīcībām) prioritāro jomu sekmēšanai.
Tabula nr. 11. Kocēnu novada attīstības programmas rīcības virzienu atbilstība Vidzemes plānošanas
reģiona attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumiem
Rīcības virziens
Prioritāte 1: Pievilcīga dzīves vide
1.1. Sociāli drošas vides veidošana
1.2. Publiskās telpas labiekārtošana
1.3. Sasniedzamības uzlabošana
1.4. Mūsdienīga mājvieta
Prioritāte 2: Konkurētspējīgi uzņēmumi
2.1. Investīciju piesaiste
2.2. Uzņēmēju sadarbības tīklu veidošana
2.3. Uzņēmēj-darbībai nepieciešamās infrastruktūras
un resursu attīstība
2.4. Kompetenču attīstīšana

Atbilstība VPR attīstības programmas 2007.-2013.
gada pasākumiem




Transporta infrastruktūra
Dzīvojamā fonda/mājokļu infrastruktūra
Iedzīvotāju sociālās iekļaušanās veicināšana



Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana: jaunu
uzņēmumu veidošana, esošo konkurētspējas
paaugstināšana, komercdarbībā izmantojamo
teritoriju attīstība
Nodarbinātības līmeņa paaugstināšana
Darba tirgus izpēte un darba tirgus
vajadzībām
atbilstošu
apmācību
nodrošināšana
Lauksaimniecības attīstība
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Rīcības virziens

Atbilstība VPR attīstības programmas 2007.-2013.
gada pasākumiem
Prioritāte 3: Pieejami pakalpojumi visa mūža garumā
3.1. Konkurētspējīga izglītība
 Izglītības infrastruktūra
3.2. Daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas
 Veselības aprūpes infrastruktūra
3.3. Sporta izcilība
 Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
3.4. Kvalitatīvi veselības un sociālie pakalpojumi
infrastruktūra
 Kultūras infrastruktūra
 Sporta infrastruktūra
 Izglītības
kvalitātes
un
pieejamības
nodrošināšana
 Mūžizglītības attīstība
Prioritāte 4: Dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana
4.1. Konkurētspējīgu tūrisma produktu un
 Vides infrastruktūra
pakalpojumu attīstība
 Enerģētikas infrastruktūra
4.2. Ainavisko, dabas un kultūrvēsturisko vērtību
 Kultūrvides saglabāšanai un atjaunošanai
saglabāšana
nepieciešamā infrastruktūra
4.3. Publisko ūdeņu ilgtspējīga pārvaldība
 Bioloģiskās, ainavu daudzveidības un dabas
4.4. Atjaunojamie energoresursi
teritoriju saglabāšanai un atjaunošanai
nepieciešamā infrastruktūra
Prioritāte 5: Laba pārvaldība
5.1. Pašvaldības kapacitātes attīstīšana
 Sakaru infrastruktūra
5.2. Pilsoniskās līdzdalības sekmēšana
 Administratīvās kapacitātes stiprināšana
5.3. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana
 Vietējo/kopienu iniciatīvu attīstība
5.4. Novada mārketings

* Dokumenta izstrādes laikā vēl nav izstrādāta VPR Attīstības programma jaunajam plānošanas
periodam.

4.3. Kaimiņu pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti
Kocēnu novads un tā apkārtējās pašvaldības Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas „Latvija
2030” telpiskās attīstības perspektīvas kontekstā atrodas dabas aizsardzības, ainavu un
kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācijas telpā un lauku attīstības telpā. Atbilstoši tiem
iezīmējas arī novadu stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, kurās teju visi novadi akcentē
ekonomikas attīstību un ilgtspējīgu un labiekārtotu dzīves vidi, kā arī sabiedrības attīstību un
labklājību – tostarp arī Kocēnu novads. Pašvaldību stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes
vērtējamas kā kopumā savstarpēji saskanīgas un papildinošas, reizē iezīmējot arī kopīgo
interešu un potenciālās sadarbības jomas – tūrismu, uzņēmējdarbību, ilgtspējīgu dabas
kapitāla un vides apsaimniekošanu.
Kaimiņpašvaldību vidū atsevišķi izceļama Valmieras pilsēta kā nacionāla līmeņa attīstības
centrs, kuras kā nacionāla līmeņa attīstības centra sociāli ekonomiskie stratēģiskie mērķi
aptver salīdzinoši plašu spektru jomu.
Tabula nr. 12. Kocēnu novada un kaimiņnovadu attīstības dokumentu mērķi un prioritātes

Pašvaldība

Stratēģiskie mērķi

Ilgtermiņa prioritātes

Informācijas avots

Kocēnu novads

Palielināt novadā dzīvojošās
vidusšķiras
īpatsvaru;
Stiprināt iedzīvotāju piederības

Pievilcīga
dzīves
vide;
Konkurētspējīgi
uzņēmumi;
Pieejami pakalpojumi visa

Kocēnu novada IAS un AP
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izjūtu
novadam;
Palielināt
tūristu
un
apmeklētāju
skaitu;
Palielināt darba devēju skaitu
novadā

mūža
garumā;
Dabas un kultūrvēsturiskā
kapitāla
ilgtspējīga
apsaimniekošana;
Labi pārvaldīts novads

Valmieras
pilsēta

1) Ekonomikas augšupeja, 2)
Augstas kvalitātes izglītība, 3)
Mazaizsargāto
grupu
atstumtības mazināšana, 4)
Veselīga sabiedrība, 5) Sociāli
aktīvi
un
kultūrizglītoti
iedzīvotāji, 6) Inženiertehnisko
pakalpojumu nodrošinājums,
7) Ilgtspējīga un līdzsvarota
vides attīstība.

Uzņēmējdarbība,
cilvēka
labklājība, infrastruktūra, daba

Valmieras pilsētas sociāli
ekonomiskās
attīstības
programma2008.-2014. gads

Alojas novads

(Vidēja termiņa SM)

Kvalitatīvu
pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana
novada iedzīvotājiem

Alojas
novada
attīstības
programma
2013.-2019.
gadam

1) Kvalitatīvu pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana
novada
iedzīvotājiem;
2) Sakārtota un pievilcīga vide;
3) Efektīva pārvalde un attīstīta
uzņēmējdarbības vide.

Sakārtota un pievilcīga vide
Efektīva pārvalde un attīstīta
uzņēmējdarbības vide

Beverīnas
novads

1) Daudzveidīga un mūsdienīga
ekonomika; 2) Sociāli atbildīga
un
izglītota
sabiedrība;
3) Ilgtspējīga vide un teritorija.

Sociālās ekonomikas attīstība,
izglītota un sociāli saliedēta
sabiedrība, ilgtspējīga attīstība

Beverīnas novada integrētā
attīstības programma 2012.2018. gadam

Burtnieku
novads

1) Sociāli vienota un aktīvai
ģimenes
dzīvei
pievilcīga
teritorija;

Cilvēkresursu
attīstība,
ekonomiskā attīstība, telpiskā
attīstība – ilgtspējīgas dzīves
vides veidošana

Burtnieku novada attīstības
programma
2012.-2018.
gadam

Limbažu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2013.2030. gadam

un

Cilvēkresursu attīstība un to
dzīves
kvalitātes
paaugstināšana,
uzņēmējdarbības
vides
attīstība,
sekmējot
konkurētspējīgu un ar augstu
pievienoto
vērtību
uzņēmējdarbību,
Vides
ilgtspējīga attīstība, saglabājot
novadam raksturīgo dzīves vidi
un apdzīvojuma struktūru

1) Izglītota un sabiedriski
aktīva vietējā sabiedrība;

IP1
Formālā,
neformālā
izglītība un tradīcijas

2) Pilnvērtīga un pieejama
dzīves vide;

IP2 Dabas resursi un ekoloģija

Pārgaujas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2013.2035. gadam

2) Pašpietiekama un Baltijas
telpas mērogā konkurētspējīga
novada vietējā ekonomika
sasaistē ar Valmieras pilsētu;
3) Vides resursu ilgtspējīga
izmantošana un integrācija
vietējā un reģionālā ikdienas
dzīvē

Limbažu novads

1) Radošs, inovatīvs, izglītots,
veselīgs iedzīvotājs;
2) Uzņēmējdarbību atbalstoša
un veicinoša vide;
3) Ilgtspējīga attīstība
sakārtota dzīves vide

Pārgaujas
novads

IP3 Tūrisms un ražošana

3) Novada attīstību veicinoša
ekonomiskā vide
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Priekuļu novads

1) Izglītota, radoša, labklājīga
un tradīcijām bagāta vietējā
sabiedrība;
2)
Labiekārtota,
sociāli
atbalstoša un pieejama dzīves
vide;
3)
Augstas
kvalitātes
pārvaldība,
moderna
un
inovatīvām idejām apveltīta
pašvaldība;
4) Dažādota uzņēmējdarbība,
sekmēta
ražošana,
nodrošinātas
darbavietas,
izmantojot augstas tehnoloģijas
un sekmēta e-novada izveide
Latvijas mērogā

Nodrošināta pašvaldība ar
izglītības ieguves iespējām
dažāda vecuma iedzīvotājiem,
sporta,
kultūras
iestāžu
nodrošinājums un sabiedrības
iesaiste pašdarbībā , sakārtota
tehniskā
infrastruktūra
,
nodrošināta komunikācija un
labas
attiecības
starp
pašvaldību
un
vietējo
sabiedrību, uzņēmējdarbības
vides attīstības veicināšana

Priekuļu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2013.2030. gadam

5. Īstenošanas uzraudzība
Attīstības programmas īstenošanas progresa novērtēšanai izvirzīti mērķiem atbilstoši
indikatori un to vērtības, kas grupēti atbilstoši attīstības programmā noteiktajiem mērķiem. Šo
rādītāju izvērtējums tiks iekļauts attīstības programmas uzraudzības ziņojumos (sk. zemāk).
Ņemot vērā, ka attīstības programmas mērķi izvirzīti saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas mērķiem, šos rādītājus varēs izmantot, lai izvērtētu attīstības programmas
īstenošanas atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem.
Tabula nr. 13. Īstenošanas uzraudzības rādītāji
Mērķis

Rādītājs/parametrs

Mērķis 1: palielināt novadā
dzīvojošās vidusšķiras
īpatsvaru

Pašvaldības budžeta
ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma
nodokļa uz 1 iedz., EUR

373,45
(2013. g.)

450,00

Centrālā
statistikas
pārvalde

Teritorijas attīstības
indekss
Vēlētāju aktivitāte
pašvaldību
vēlēšanās, %
Iedzīvotāju skaita
izmaiņas pēdējo 5
gadu periodā
(deklarēto iedzīvotāju
skaits)
Demogrāfiskās slodzes
līmenis

0,083 (2013. g.)

1,1

VRAA

45,0% (2013.g.)

50,0%

6612 (2014.g.)

6600

Centrālā
vēlēšanu
komisija
Pilsonības un
migrācijas lietu
pārvalde

567 (2014.g)

550

Iedzīvotāju migrācijas
saldo

-25 (2013. g.)

+10

Mērķis 2: stiprināt
iedzīvotāju piederības
izjūtu novadam

Vērtība

Vēlamā
vērtība
2020. gadā

Avots

Centrālā
statistikas
pārvalde
Centrālā
statistikas
pārvalde
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Mērķis

Rādītājs/parametrs

Vērtība

Vēlamā
vērtība
2020. gadā

Avots

Mērķis 3: palielināt tūristu
un apmeklētāju skaitu

Tūrisma mītnēs
apkalpoto personu
skaits

8759
(2013. g.)

10 000

Centrālā
statistikas
pārvalde

Mērķis 4: palielināt darba
devēju skaitu novadā

Uzņēmumu skaits uz
1000 iedzīvotājiem

80 (2013. g.)

85

Bezdarba līmenis

6,4% (2014.g.)

4,5%

Nodarbinātības
līmenis
Ekonomiski aktīvās
statistikas vienības
(privātās)

93,6%

95,5%

504 (2012. g.)

550

Lursoft, Centrālā
statistikas
pārvalde
Nodarbinātības
valsts aģentūra
Nodarbinātības
valsts aģentūra
Centrālā
statistikas
pārvalde

Par attīstības programmas īstenošanu atbildīga ir Kocēnu novada pašvaldība. Attīstības
programmas īstenošanu uzrauga Kocēnu novada domes Attīstības nodaļa. Lai nodrošinātu
saskaņotu programmas mērķu īstenošanu, tā tiek izmantota pašvaldības gada budžeta
sastādīšanā, kurā iespēju robežās tiek pievienoti investīciju plānā iekļautie un citi rīcībām
atbilstoši projekti.
Attīstības programmas uzraudzības ziņojums, kas ir detalizēts pārskats par programmas
īstenošanas gaitu, tiks izstrādāts reizi trīs gados, bet ne vēlāk kā pusgadu pirms kārtējām
pašvaldību vēlēšanām (2017. gadā). Uzraudzības ziņojumu sagatavo un publicē Attīstības
nodaļa, kas to veido sadarbībā ar citām pašvaldības struktūrvienībām. Ziņojumā tiek iekļautas
šādas sadaļas:
1) statistikas datu analīze un rezultatīvo rādītāju izmaiņas un atbilstība ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem (izvērtēta pēc tabulā nr. 11 iekļautajiem
rādītājiem);
2) apkopota informācija par rīcību un investīciju plāna īstenošanas progresu – veiktajām
aktivitātēm;
3) novada iedzīvotāju aptaujas par attīstības programmā skartajiem jautājumiem un
kopējo apmierinātības līmeni ar dzīvi novadā,
4) secinājumi un ieteikumi, tai skaitā apkopoti iedzīvotāju priekšlikumi, turpmākai
programmas īstenošanai.
Attīstības programmas uzraudzības ziņojums tiek iesniegts novada domes deputātiem un
publicēts pašvaldības interneta vietnē. Balstoties uz uzraudzības ziņojumā izdarītajiem
secinājumiem, reizi trīs gados attīstības programma var tikt aktualizēta. Atbilstoši ikgadējai
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izvērtēšanai un pašvaldības ikgadējam budžetam tiek aktualizēts investīciju plāns, pievienojot
vai mainot īstenojamos projektus.
Attīstības programmas īstenošanas progresa uzraudzībai tiek noteiktas trīs izvērtēšanas
pakāpes. Ikgadējā izvērtēšana notiek līdz ar pašvaldības publiskā gada pārskata sagatavošanu.
Tajā tiek apkopota informācija par investīciju plānā iekļauto projektu īstenošanas progresu, ko
sagatavo Attīstības nodaļa sadarbībā ar citām pašvaldības struktūrvienībām. Projektu
īstenošanas progress tiks vērtēts pēc šādiem pamatkritērijiem:
1) vai projekta īstenošana ir uzsākta un kurā posmā tas atrodas (projekta statuss - tiks
uzsākts, tiek īstenots, pabeigts);
2) vai projekts ir saskanīgs ar Attīstības programmas mērķiem (atbilstība vai neatbilstība
konkrētam AP mērķim);
3) vai projekts ir sasniedzis tam izvirzītos mērķus un izpildījis uzdevumus.
Investīciju plānā iekļauto projektu atbilstība izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem termiņiem
tiks izvērtēta atbilstoši šādiem rezultatīvajiem rādītājiem:
Tabula nr. 14. Investīciju projektu realizācijas termiņu un rezultatīvie rādītāju izvērtēšana

Nr.

Projekts

1.

Reģionālas nozīmes
autoceļu rekonstrukcija

Projekta
statuss (tiks
uzsākts, tiek
īstenots,
pabeigts)

Saskanība ar
Attīstības
programmas
mērķiem (mērķis
– atbilst, neatbilst)

Rezultatīvie rādītāji

Prioritāte 1: Pievilcīga dzīves vide

2.

3.

4.
5.

Vietējas un novada
nozīmes autoceļu
rekonstrukcija
Energoefektivitātes
pasākumu īstenošana
publiskajās ēkās
Videonovērošanas
sistēmu uzstādīšana
pagastu centros
Veloceliņu izbūve
pagastos

Uzlabots ceļu segums vismaz 50 km reģionālas
nozīmes ceļu
Uzlabota ceļu seguma kvalitāte vismaz 50 km
vietējas un novada nozīmes autoceļiem
Veikti energoefektivitātes veicināšanas pasākumi
vismaz 10pašvaldības publiskajām ēkām
Ierīkotas videonovērošanas sistēmas visos novada
pagastu centros
Izbūvēti veloceliņi vismaz 3 pagasta centros un
starp pagastiem

Prioritāte 2: Konkurētspējīgi uzņēmumi
6.

7.

8.

Pašvaldības neizmantoto
ēku un teritoriju
novērtēšana un
pielāgošana
uzņēmējdarbībai
Prakšu nodrošināšana
novada jauniešiem
novada uzņēmumos
Grantu konkurss jauniešu
komercdarbības
veicināšanai

9.

Informācijas sistēmas
novada uzņēmējiem
izveide un uzturēšana

10.

Uzņēmējdarbības

Uzņēmējdarbībai pielāgotas vismaz 10 novada
teritorijas un būves, vismaz 5 no tām uzsākta
uzņēmējdarbība
Katru gadu nodrošinātas prakses vietas un
pašvaldības stipendija vismaz 10 Kocēnu novada
jauniešiem Kocēnu novada uzņēmumos
Katru gadu apstiprināti vismaz 3 jauniešu
uzņēmējdarbības projekti
Izveidota un uzturēta intervaktīva tiešsaistes
informācijas sistēma uzņēmējiem par nozaru
attīstību, sadarbības iespējām, pašvaldības atbalsta
iespējām, kompetenču paaugstināšanas iespējām
u.tml.
Sniegts finansiāls atbalsts vismaz 1
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Nr.

11.

Projekta
statuss (tiks
uzsākts, tiek
īstenots,
pabeigts)

Projekts

Saskanība ar
Attīstības
programmas
mērķiem (mērķis
– atbilst, neatbilst)

klāsteru atbalstīšana
Attālinātā darba iespēju
attīstīšana

Rezultatīvie rādītāji

uzņēmējdarbības klāsterim gadā
Atbalstīta vismaz 1 attālinātā darba veicināšanas
iniciatīva gadā

Prioritāte 3: Pieejami pakalpojumi visa mūža garumā
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Multifunkcionāla sociālās
rehabilitācijas un
aprūpes centra izveide
Izglītības iestāžu
energoefektivitātes
uzlabošana
Pirmsskolas un
pamatskolas izglītības
iestāžu materiāli
tehniskās bāzes
pilnveidošana
Atbalsts pedagogu
tālākizglītībai un
kvalifikācijas uzlabošanai
Atbalsts neformālās
izglītības aktivitātēm
skolēniem un jauniešiem,
tostarp sporta centru un
sporta skolas izveide un
atbalstīšana
Izglītības iestāžu ēku
nodrošināšana ar
ugunsdrošības un
aizsardzības sistēmām
Jaunu publisko interneta
pieejas punktu izveide
un esošo publisko
interneta pieejas punktu
uzlabošana

Izveidots multifunkcionāls sociālās rehabilitācijas
un aprūpes centrs
Pabeigta visu novada izglītības iestāžu ēku
siltināšana un apkures sistēmu rekonstrukcija
Mācību kabineti aprīkoti ar tehnoloģijām, iegādātas
jaunas mācību grāmatas, pamatlīdzekļi un
papildmateriāli
Visi novada izglītības iestāžu pedagogi apmeklējuši
vismaz 1 tālākizglītības pasākumu gadā
Katru gadu atbalstītas vismaz 12 dažādas
neformālās izglītības iniciatīvas un aktivitātes
dažādām vecuma grupām visos novada pagastos;
izveidota Kocēnu novada sporta skola

Visās novada izglītības iestādēs uzstādītas
modernas ugunsdrošības un aizsardzības sistēmas

Izveidots viens jauns pieejas punkts ar pieeju
datortehnikai, 4 jauni bezvadu pieejas punkti katrā
pagastā, uzlaboti esošie interneta pieejas punkti

Prioritāte 4: Dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana
19.

20.

21.

22.

23.

Zilākalna skatu torņa
restaurācija
Atjaunojamo
energoresursu īpatsvara
palielināšana pašvaldības
objektu energoapgādē
Bioloģisko atkritumu
kompostēšanas laukuma
izveide
Piesārņoto teritoriju
apzināšana un
revitalizācija
Mārketinga aktivitāšu
nodrošināšana tūristu
piesaistei

Restaurēts Zilākalna skatu tornis
Atjaunojamie energoresursi tiek izmantoti vismaz 3
pašvaldības objektu energoapgādē
Izveidots bioloģisko atkritumu kompostēšanas
laukums Kocēnu pagastā
Apzinātas novada piesārņotās teritorijas, uzsākti
revitalizācijas darbi vismaz 50% teritorij
Pieaudzis tūristu skaits novadā

Prioritāte 5: Laba pārvaldība
24.
25.

E-pakalpojumu
attīstīšana pašvaldībā
Novada iedzīvotāju
e-karšu izveide

2015-2017
2015-2016

50% pašvaldības pakalpojumu pieejami vai
pasūtāmi e-vidē
Novadā deklarēto iedzīvotāju skaits katru nākamo
gadu ir stabils vai pieaug

26.

Atbalsts novada zīmolu
popularizējošu produktu
izstrādei

2015-2017

Izveidoti vismaz 5 dažādi Kocēnu novada zīmolu
iekļaujoši produkti

27.

Ideju darbnīcas ar novada
iedzīvotājiem

2014-2020

Katru ceturksni notikusi vismaz 1 ideju darbnīca
par kādu konkrētu tematu, tajā piedalījušies dažādu
vecumu, sociālo grupu un pagastu iedzīvotāji

28.

Interaktīvas informatīvas
platformas par Kocēnu
novadu un interaktīvas
Kocēnu novada kartes
izstrāde

2015-2017

Izveidota un publicēta interaktīva platforma un
Kocēnu novada karte ar informāciju par tūrisma
objektiem, novada vēsturi u.tml.

34

Attīstības programmas laikposma noslēgumā tiks veikta galējā izvērtēšana – mērķu
sasniegšanas novērtēšana, rīcību un investīciju plāna progresa izvērtēšana, iedzīvotāju
aptaujas par attīstības programmas īstenošanas sekmīgumu. Pamatojoties uz tajā iegūtajiem
rezultātiem, īstenoto projektu rādītājiem un iedzīvotāju aptaujās paustajiem viedokļiem, tiks
veidots pamats nākamā perioda attīstības dokumentu izstrādei.

6. Pārskats par sabiedrības
dokumenta izstrādē

līdzdalības

pasākumiem

Novada attīstības programmas izstrādē iekļauti rezultāti no trim dokumenta izstrādes periodā
notikušām Kocēnu novada iedzīvotāju ideju talkām. IdejuTalka ir Latvijā 2009. gadā radīta un
vairāk nekā 170 pasākumos pārbaudīta koprades semināru metode, kura ļauj pilnībā izmantot
dalībnieku zināšanas, idejas un intuīciju kāda svarīga jautājuma risināšanā.
Pirmā no attīstības programmas materiālu izstrādei paredzētajām talkām norisinājās
2014. gada 9. jūnijā. Tajā iedzīvotāji darba grupās izvirzīja ieteikumus novada attīstības
stratēģiskajiem uzstādījumiem –vīzijai, mērķiem un prioritātēm. Otrajā ideju talkā 2024. gada
12. jūnijā dalībnieki atbilstoši konkretizētajai vīzijai, mērķiem un prioritātēm izstrādāja
ieteikumus īstenojamiem projektiem.
Noslēdzošā attīstības programmas materiālu izstrādei paredzētā ideju talka norisinājās 2014.
gada 19. jūnijā. Tajā stratēģijas izstrādātāju apkopotās projektu ideju iestrādnes. tika
sakārtotas prioritārā secībā, pēc nepieciešamības pievienoti jauni projekti, kā arī notika
projektu budžetu apspriešana.
Ilgtspējīgas stratēģijas izstrādes ietvaros tika veikta arī novada iedzīvotāju aptauja, kurā
piedalījās 53 respondenti. Aptaujā iedzīvotājiem tika uzdoti jautājumi par nepieciešamajiem
uzlabojumiem dzīves kvalitātes paaugstināšanai novadā, par novada unikālajām priekšrocībām
un lielākajiem trūkumiem attīstības nodrošināšanai, kā arī tika lūgts izvirzīt galvenās attīstības
prioritātes. Aptaujas rezultātu apkopojums iekļauts Kocēnu novada pašreizējās situācijas
raksturojuma dokumenta nodaļā „Aptauju rezultāti”.
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