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IDEJUTALKU KOPSAVILKUMS
Novada iedzīvotāji un uzņēmēji aktīvi iesaistījās trijās idejuTalkās, kurās tika izstrādāta pirmā
redakcija, gan Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2020. gadam, gan Kocēnu
novada attīstības programma 2014.–2020. gadam.

Metode
Pirmā idejuTalka norisinājās 2014. gada 9. jūnijā. Tajā iedzīvotāji darba grupās izvirzīja
ieteikumus novada attīstības stratēģiskajiem uzstādījumiem – vīzijai, mērķiem un prioritātēm.
Otrajā idejuTalkā 2014. gada 12. jūnijā dalībnieki atbilstoši konkretizētajai vīzijai, mērķiem un
prioritātēm izstrādāja ieteikumus īstenojamiem projektiem. Noslēdzošā attīstības programmas
materiālu izstrādei paredzētā idejuTalka 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.
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.

Pozitīvās tendences
Pozitīvā tendence 1: Vides sakoptība
Šo tendenci pieminēja 4 no 5 darba grupām, kas liecina par to, ka iedzīvotāji novērtē pašvaldības
un privāto īpašnieku ieguldīto darbu apkārtējās vides sakopšanā un sakārtošanā, veidojot
Kocēnu novadu par dzīvošanai pievilcīgu un labvēlīgu teritoriju.

Pozitīvā tendence 2: Infrastruktūras stāvokļa uzlabošanās
Infrastruktūras attīstīšanās ir otra biežāk minētā iepriecinošā tendence – to nosauca 3 darba
grupas. Kā pozitīvas pārmaiņas, kas uzlabo dzīves un uzņēmējdarbības vidi novadā tika minēta
ūdensapgādes sistēmas sakārtošana, valsts autoceļu remontēšana, interneta piekļuves
uzlabošanās, ielu apgaismojuma ierīkošana.

Pozitīvā tendence 3: Tūrisma attīstība un novada atpazīstamības pieaugums
Iedzīvotāji novērojuši, ka novadā esošie tūrisma objekti – Zilaiskalns, Dikļu pils u.c. – kļūst par
arvien populārākiem tūristu galamērķiem, kā arī novadā notiekošie sporta un kultūras
pasākumi arvien plašāk izskan reģionālā un nacionālā mērogā.

Pozitīvā tendence 4: Sadarbība ar kaimiņu novadiem un Valmieras pilsētu
Pozitīvi tiek vērtēta pēdējos gados nostiprinājusies sadarbība ar Valmieras pilsētu un kaimiņu
novadiem uzņēmējdarbības, izglītības, sporta un pakalpojumu nozarēs, kas veicina teritoriju
kopīgu attīstību un izaugsmi.

Pozitīvā tendence 5: Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un sakārtošana
Kā iepriecinošu tendenci novada iedzīvotāji vērtē īstenoto pasākumu kvalitāti un iniciatīvas
kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību saglabāšanai un popularizēšanai.

Pozitīvā tendence 6: Uzņēmējdarbības attīstība
Tiek novērtēta jaunu uzņēmumu rašanās, kā arī uzņēmēju savstarpējās sadarbības pieaugums
gan vienas, gan dažādu nozaru ietvaros un starp dažādu novadu uzņēmējiem. Iedzīvotāji izceļ arī
novada domes īstenotos atbalsta pasākumus uzņēmējiem.

Pozitīvā tendence 7: Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem
Iedzīvotāji augsti vērtē pašvaldības īstenotos pasākumus iedzīvotāju iesaistīšanai novada
pārvaldes procesos un politikas veidošanā, arvien biežāk veicot iedzīvotāju aptaujas, rīkojot
iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās un sabiedriskās apspriešanas.

Pozitīvā tendence 8: Jaundzimušo skaita stabilitāte
Iepriecinoša tendence ir jaundzimušo skaita novadā relatīvā stabilitāte un pat nelielais
pieaugums, kas valsts un reģiona kontekstā Kocēnu novadu pozitīvi izceļ.

Negatīvās tendences
Negatīvā tendence 1: Iedzīvotāju skaita samazināšanās
Depopulācijas tendence tika minēta 3 no 5 grupu stāstījumos. Jauno ģimeņu skaita
samazināšanās un pensionāru skaita pieaugums ir tendence, kas īpaši satrauc novada
iedzīvotājus.

Negatīvā tendence 2: Darba vietu trūkums novadā
Novada iedzīvotāji kā negatīvu tendenci min to, ka darba meklējumos novada iedzīvotājiem
jādodas uz citām pašvaldībām. Iedzīvotājus satrauc arī bezdarba līmenis, īpaši ilgstošie
bezdarbnieki, kas nevēlas uzņemties iniciatīvu un pārtiek no sociālajiem pabalstiem.

Negatīvā tendence 3: Novada pagastu ceļu sliktais stāvoklis
Remontēts tiek tikai valsts nozīmes autoceļš A3, kamēr ceļi starp pagastu centriem ir
katastrofālā stāvoklī, īpaši pavasaros vai lietainā laikā.

Negatīvā tendence 4: Slikta sadarbība ar policiju
Novadā trūkst pašvaldības policijas vai biežākas Valsts policijas klātbūtnes. Iedzīvotājus satrauc,
ka policisti uz izsaukumiem un iesniegumiem reaģē lēni, kas savukārt nemotivē iedzīvotājus
risināt problēmas ar policijas palīdzību, kur tas būtu nepieciešams.

Negatīvā tendence 5: Sadzīves pakalpojumu trūkums pagastos
Iedzīvotāji ir neapmierināti ar to, ka pagastos uz vietas trūkst tādu sadzīves pakalpojumu kā,
piemēram, frizieru, apavu remonta, zobārstu.

Negatīvā tendence 6: Sabiedriskā transporta starp pagastiem un novada centru trūkums
Pagastu savstarpējais savienojums un savienojums ar novada centru ar sabiedrisko transportu
ir vājš. Iedzīvotāji min, ka, atrisinot transporta problēmu, mazāk izjustu, piemēram, sadzīves
pakalpojumu trūkumu, jo tos varētu ērti saņemt citā novada pagastā.

Negatīvā tendence 7: Bērnu un jauniešu mācīšanās citu pašvaldību skolās
Liels skaits novadā deklarēto bērnu apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes, nevis vietējās
skolas. Šī tendence iedzīvotājus satrauc, un viņi vēlas redzēt tās risināšanu, lai kavētu vietējo
skolu reorganizāciju vai slēgšanu.

Negatīvā tendence 8: Novada centra vājā attīstība Valmieras pilsētas tuvuma dēļ
Lai arī Valmieras pilsētas tuvumu iedzīvotāji vērtē kā plašu iespēju piedāvājumu, tajā pašā laikā
tas arī nemotivē attīstīt dažādu pakalpojumu pieejamību novadā, jo tos ērti sasniegt Valmieras
pilsētā.

Negatīvā tendence 9: Pašvaldības dzīvojamā fonda sliktais stāvoklis
Iedzīvotājus satrauc, ka pašvaldības īpašumā esošais ēku fonds netiek pienācīgi uzturēts un
arvien pasliktinās tā stāvoklis, kas negatīvi ietekmē dzīves vides kvalitāti.

Negatīvā tendence 10: Nepietiekams atbalsts daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanai
Iedzīvotāji vēlētos, lai pašvaldība īstenotu vairāk atbalsta pasākumu ēku siltināšanai, kas gan
samazinātu apkures rēķinus, gan uzlabotu ēku vizuālo izskatu.

Negatīvā tendence 11: Novada kopīgas identitātes veidošanās
Par spīti uzlabojumiem kopš novada dibināšanas, kā dēļ šī tendence tika nosaukta arī pie
iepriecinošajām, iedzīvotāji arī atzīst, ka vēl ir nepieciešams ieguldīt vairāk darba kopīgas
novada identitātes veicināšanai, lai uzlabotu iedzīvotāju piederības izjūtu Kocēnu novadam.

Novada priekšrocības
Lai apkopotu idejas par Kocēnu novada resursiem un priekšrocībām pār kaimiņu novadiem, kas
varētu veidot Kocēnu novada unikālo identitāti un atpazīstamību, IdejuTalkas dalībnieki
darbojās četrās grupās – tūrisms, atpūta, uzņēmējdarbība un dzīves vide, apkopojot idejas par
resursiem, kas Kocēnus novadu izceļ citu vidū.

Priekšrocība 1: Tūrisms – dabas objekti, kultūrvēsturiskie pieminekļi, pasākumu tūrisms
Iedzīvotāji uzsver novada īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Gaujas Nacionālo parku un
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, kā arī tādus objektus kā Zilaiskalns un Sietiņiezis, kas ir
unikāli nacionālā mērogā. Tāpat priekšrocības pār citiem novadiem dod arī daudzie
kultūrvēsturiskie pieminekļi un unikāli apskates objekti – Dikļu pils, Rubenes baznīca kā
Livonijas Indriķa hronikas tapšanas vieta, Dikļi kā pirmo latviešu dziedāšanas svētku norises
vieta, Zilaiskalns kā senlatviešu svētvieta, Baltijā vienīgais sfēriskais saules pulkstenis Kocēnos,
kā arī jaunizveidotā Dikļu dabas koncertzāle, kas ļauj attīstīt novadā pasākumu tūrismu.
Priekšrocība 2: Atpūta – gan aktīva, gan rāma dzīvesveida piekritējiem
Unikāls, bet nepietiekami izmantots resurss ar atpūtas objekta potenciālu ir bijušā mazbānīša
sliežu ceļš, kas caurvij novadu. Iedzīvotāji vēlētos redzēt, ka tas tiek izveidots par velo vai
tūrisma taku. Tāpat iedzīvotāji uzsver ūdenstilpju dažādību novadā, ko var izmantot ūdens
tūrisma un sporta veidu attīstībai. Sakārtotā kultūras un sporta infrastruktūra novada pagastos
ļauj katram novada iedzīvotājam un viesim izvēlēties starp sev piemērotāko atpūtas veidu. Īpaši
iedzīvotāji izceļ florbola tradīcijas novadā.
Priekšrocība 3: Uzņēmējdarbība – izdevīgs novietojums, sadarbība ar Valmieru un dabas resursi
Ideju Talkas dalībnieki uzsver, ka uzņēmējdarbībai Valmieras tuvums ir liela iespēja attīstīties.
Tāpat priekšrocība ir arī valsts nozīmes autoceļš A3, kas šķērso novada teritoriju. Tiek uzsvērts,
ka ir jāturpina iesāktā novada uzņēmēju savstarpējā un pārnovadu sadarbība, kura veicina
uzņēmējdarbības jomu labāku attīstību. Novadā ir arī dabas resursi ar lielu uzņēmējdarbības
sekmēšanas potenciālu, kuru apguvi nepieciešams veicināt – piemēram, purvu teritorijas ar
kūdru.
Priekšrocība 4: Dzīves vide – Valmieras tuvums un ērtā sasniedzamība, infrastruktūras un vides
sakārtotība
Valmieras tuvumu kā būtisku faktoru uzsver arī iedzīvotāju grupa, kas darbojās ar dzīves vides
priekšrocību identificēšanu. Liela priekšrocība ir tā, ka Valmiera ar visiem novada centriem ir
savienota ar asfaltētiem ceļiem, kas pat no tālākā pagasta centra ļauj nokļūt pilsētā 30 minūšu
laikā. Iedzīvotāji arī uzsver, ka pagastos tiek arvien pilnveidota dažāda veida infrastruktūra un
uzlabojas vides sakoptība un pievilcīgums.

Kocēnu novada vīzija – 2020
Ideju Talkas dalībnieki nāca klajā ar savu vīziju Kocēnu novadam:
Kocēnu novads 2020. gadā ir Latvijas nodarbinātākais novads, Ziemeļvidzemes reģiona
dzīvošanai un strādāšanai pievilcīgākais novads un unikālākais kultūrvēsturiskā
mantojuma centrs.

Mērķi
Lai sasniegtu izveidoto vīziju, darba grupās dalībnieki strādāja pie mērķu izvirzīšanas. Tika
uzsvērts, ka vīzijas īstenošanai novadā nepieciešams:
1) apzināt un izpētīt kultūrvēsturisko mantojumu un veicināt kultūrizglītību,
2) aktīvi strādāt pie novada reklamēšanas un izstrādāt vienotu novada kultūrvēsturiskā
mantojuma izmantošanas un mārketinga stratēģiju,
3) jāturpina uzlabot novada infrastruktūru – ceļus, interneta savienojumu, vairāk atbalstīt
ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus,
4) uzlabot izglītības un sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti,
5) veicināt novada un novada iedzīvotāju identitātes un piederības izjūtas veidošanos un
radīt Kocēnu novada kā dzīvošanai pievilcīgas un pat ekskluzīvas vides tēlu.

