
PAVEIKTAIS 

UN 
VEICAMAIS 

KOCĒNU 

NOVADĀ 

2018/2019
VALMIERA, 

23/11/2018



Par mums

 Kocēnu novads - 6 mazas «Valmieriņas»;

 Darba vietu skaits novadā ir tuvu darbspējas vecumā novadā dzīvojošo
personu skaitam – VISIEM IR DARBS;

 Brīvi resursi ar ierīkotu infrastruktūru uzņēmējdarbības veikšanai. Dialogā
ar uzņēmējiem turpinās resursu pilnveidošana un jaunu attīstība;

 Iedzīvotāju skaits stabili robežās 6 – 7 tūkstoši. Nav liela disproporcija
starp deklarētiem iedzīvotājiem un faktiski dzīvojošajiem;

 ES fondu ieguldījums 1140 EUR/iedz.
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Paveiktais uzņēmējdarbībai

 Izbūvēts Zaļais Dzelzceļš, ap kuru iespējama attīstība tūrisma

uzņēmējiem;

 Atbalstīta 8 jaunu uzņēmumu un inovatīvu projektu radīšana gan

kopprojektā Zīle (5), gan mūsu pašvaldībā (3) - kokapstrādes

uzņēmums, rokdarbi, vīna ražošana;

 Iegādātas tirdzniecības nojumes, kuras uzņēmēji var izmantot, lai dotos

uz gadatirgiem un izstādēm.



Paveiktais uzņēmējdarbībai
 2017./ 2018. gadā izbūvēta infrastruktūra uzņēmējdarbības

attīstībai: Ozolu ielas pārbūve (no grants uz cieto segumu), 2

ēku atjaunošana Kocēnos, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu

jaudu palielināšana, lai infrastruktūra atbilstu uzņēmējdarbības

attīstības iespējām.

Pirmie rezultāti pēc projekta ieviešanas :

 Atklāta jauna viesnīca BESTES APARTAMENTI;

► Notikusi ēkas nomas izsole =

jauns ražošanas uzņēmums 

Kocēnu novadā ar plānotajām 

investīcijām līdz 0,5 milj. EUR.



Paveiktais iedzīvotājiem

 Izveidota jauna pirmsskolas izglītības iestādes filiāle Bērzainē, lai
pakalpojums būtu pieejams iedzīvotājiem tuvāk darba vietām;

 Labiekārtotas teritorijas – Kokmuižas promenāde, Vaidavas ezers,
Zilaiskalns, Rubenes baznīca, Dikļu kultūrvēstures komplekss;

 Turpinās dzīvojamā fonda «pārdale» no pašvaldības uz
privātīpašniekiem – izsoles veidā;

 Izbūvētas 2 jaunas ielas –

Sējēju iela Kocēnos un

Avotu iela Rubenē.



Paveiktais iedzīvotājiem

 Izveidota Kocēnu novada pašvaldības policija;

 Sniegts finansiāls atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju

pagalmu labiekārtošanai;

 Ielu apgaismojuma infrastruktūras pilnveide – esošo gaismekļu

nomaiņa, jaunas infrastruktūras izbūve;

 Aktīvi darbojas brīvprātīgo ugunsdzēsēju

komandas ar 3 operatīvajiem

transportlīdzekļiem.



Kocēnu novadu novērtē

 Neikenkalna dabas koncertzāle, kuru būvēja novada

uzņēmēji - Eiropas Padomes Ainavu balva

nacionālajā atlasē, izvirzīta starptautiskajai atlasei

Strasbūrā.



Sagaidāms 2019. gadā

 Sociālās uzņēmējdarbības attīstība – piedāvāt uzņēmējiem sociālā

uzņēmuma pakalpojumus;

 Renovēta ēka Nākotnes ielā 1, Vaidavā – novada sporta bāze,

Kocēnu sporta skola, deinstitucionalizācijas projekts;

 Pašvaldības grantēto ceļu pārbūve;

 Stāvlaukuma pārbūve pie Kocēnu novada domes administrācijas

ēkas;

 Turpināsies atbalsts jauno uzņēmēju biznesa ideju īstenošanai;

 3 jaunu katlu māju izbūve – Rubenē, Vaidavā, Zilākalnā.
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