
 
 
 
 

Projekta “Kokmuižas kompleksa teritorijas labiek ārtošana” apraksts 
 
Projekta iesniedz ējs : Valmieras novada pašvaldība 
Finans ēšanas avots : Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai  
Projekta indikat īvais 
īstenošanas termi ņš: 2022.gada 1.maijs – 2022.gada 31.decembris 

Projekta kop ējās 
attiecin āmās izmaksas : 

Projekta attiecināmās izmaksas 30 000 euro; projekta kopējās 
izmaksas 40 522,90 euro 

Pašvald ības 
līdzfinans ējums : 13 522,90 euro 

Projekta m ērķis: Paplašināt un attīstīt Kokmuižas promenādi, izveidojot gājēju ietvi 
un iesaistot vietējos iedzīvotājus teritorijas sakopšanas un 
uzlabošanas darbos. 

Projekta galven ās 
aktivit ātes:  

Kokmuižas promenāde ir ļoti nozīmīga kultūras,  pasākumu 
(piemēram Kokmuižas svētki) tūrisma un atpūtas vieta Kocēnu 
pagastā. Bijusī Kocēnu novada dome mērķtiecīgi gan no 
pašvaldības līdzekļiem, gan piesaistot projektu līdzekļus, labiekārto 
šo teritoriju, lai to padarītu plašāku, interesantāku un pieejamāku. 
Nākotnē ir vīzija izveidot pastigu maršrutu apkārt Kokmuižas dīķim. 
Arī vietējie iedzīvotāji 2021.gadā īstenojuši Kocēnu novada domes 
atbalstītu iniciatīvu projektu, attīstot nelielu daļu takas gar skolas 
dīķi (Kokmuižas kompleksa teritorija), kas nākotnē varētu tikt 
savienots plašākā taku/ietvju tīklā.  
Lai turpinātu iesākto, 2021.gadā ir izstrādāts projekts gājēju ietves 
Kokmuižas promenādes izveidei. Gājēju ietve paredzēta publiskai 
lietošanai kā esošas gājēju promenādes turpinājums gar Kocēnu 
dīķi. Ietves trase seko esošajam reljefam gar Kocēnu dīķa krasta 
nogāzi. Ietve projektēta ar grants segumu 2 m platumā, kopējais 
garums 190 m. Paredzēta lietus ūdens noteces organizēšana, kā 
arī paredzētas izlīdzinātas nogāzes ar esošo grunti un augu zemi 
apsējot ar daudzgadīgu zālienu. Stāvākajās nogāžu daļās augsnes 
nostiprinājumam paredzēts preterozijas paklājs. Izveidojot gājēju 
ietvi, vietējiem iedzīvotājiem, pagasta viesiem un Kokmuižas svētku 
apmeklētājiem, tiks radīta jauna pastaigu vieta, kas savieno 
promenādi ar Kokmuižas pili, paplašinot Kokmuižas kompleksa 
teritoriju). Lai sakoptu vidi pie plānotās gājēju ietves, plānots 
sadarboties ar Kocēnu skautu vienību un organizēt sakopšanas un 
labiekārtošanas darbus. Skautiem pašlaik pie ezera blakus 
plānotajai ietvei ir izveidota atpūtas un aktivitāšu vieta ar bluķiem un 
ugunskura vietu. Paplašinot Kokmuižas teritoriju šī vieta būtu 
jāpadara estētiski pievilcīgāka. Talka un sakopšanas darbi plānoti 
arī, lai uzlabotu piekļuvi pie ezera, kur katru gadu Kokmuižas 
svētkos u.c. pasākumos tiek izveidota laivu piestātne. Svarīgi, ka 
Kokmuižas promenādes tālākā attīstībā iesaistās arī vietējie 
iedzīvotāji, kas ar šī projekta īstenošanu tiks veicināts. Projekta 
finansējums nepieciešams izstrādātā projekta īstenošanai, 
labiekārtošanas darbi tiks veikti brīvprātīgi sadarbojoties ar skautu 
vienību, izmantojot materiālus, kas pieejami pārvaldē un uzrunājot 
uzņēmējus (piemēram atpūtas vietas izveidei).  
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