
Pašvaldības 

budžets EUR 

vai %

ES fondu 

finansējums EUR 

vai %

(ES struktūrfondi 

(ESF, ERAF, KF, 

ELFLA), 

pārrobežu 

programmas 

u.c.)

Privātais 

sektors EUR 

vai %

(NVO, 

uzņēmumi 

u.c.)

Citi finansējuma 

avoti EUR vai %

(dažādi grantu 

konkursi, VKKF, 

EKII, valsts 

budžeta 

dotācija, dažādu 

nozaru fondi 

u.c.)

Projekta 

uzsākšanas 

laiks

Projekta 

realizācijas 

ilgums

Projekta 

uzsākšanas 

laiks

Projekta 

realizācijas 

ilgums

45600 45600 22800 7163,64 Pilnveidota pašvaldības un to struktūrvienību materiāli tehniskā bāze; 22800

5000 5254,6
Pēc nepieciešamības piesaistīti jauni speciālisti pašvaldības un to iestāžu kapacitātes 

paaugstināšanai;
5000

34100 22100 17100 5000  4434,78

 Katru gadu nodrošinātas dažādu kompetenču apmācības un pieredzes apmaiņas 

pasākumi pašvaldības speciālistu kvalifikācijas celšanai, t.sk. noorganizēti pieredzes 

apmaiņas pasākumi ar citām pašvaldībām pašvaldības funkciju efektīvākai veikšanai;
12000

3000 1500 1500

 Uzlabots dizains un izveidotas jaunas sadaļas Beverīnas novada mājaslapai 

www.beverinasnovads.lv  ērtākai lietošanai, kā arī pēc nepieciešamības veikta citu 

pašvaldības iestāžu mājas lapu uzlabošana;

1500

 Pēc nepieciešamības nodrošināti e-pakalpojumi pašvaldības sniegto pakalpojumu 

piedāvājumā;

 Nodrošinātas apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumi darbinieku kvalifikācijas 

paaugstināšanai;

 Nodrošināta centra pakalpojumu aprakstu publicitāte;
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PASĀKUMS 3.1.1.4.

Pašvaldības administratīvā centra 

ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu 

ēku

Nr.23      

Nr.50    

Nr.61

571500 375000 375000 36360,5

Veikta pašvaldības administratīvā centra ēkas „Pagastmāja” pārbūve par 

daudzfunkcionālu ēku;

2019 2021 2022 2024 196500

Pašvaldības centrālā 

administrācija 

Pašvaldības dome

10 000
Izstrādāta „Beverīnas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības stratēģija 2025-2037”;

2024 2024 10 000

11 000
 Izstrādāta „Beverīnas novada pašvaldības integrētā attīstības programma 2025-

2032”;
2024 2024 11 000

30 000 Izstrādāts „Beverīnas novada teritorijas plānojums 2025-2037”; 2024 2024 30 000

2000 1000  Izstrādātas dažādu nozaru attīstības stratēģijas 2020-2024 2019 2021 2022 2024 1000,00

2300 2300 2300
Izstrādāts pašvaldības plānošanas dokumentu SIVN monitoringa ziņojums 2012-

2018;
2019 2019
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PASĀKUMS 3.2.1.1.

Nekustamo īpašumu 

iegāde/pārņemšana stratēģiski 

svarīgu pašvaldības projektu 

realizācijai

Nr.7 30000 9000 9000

 Izstrādāti zemes ierīcības projekti un iegādāta zeme zem pašvaldības ceļiem;

2019 2021 2022 2024 21000

Centrālā administrācija

Juridiskā daļa

5000

Nr.50

10000 5000 pēc nepieciešamības

BEVERĪNAS NOVADA INTEGRĒTĀ ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019 - 2024

INVESTĪCIJU PLĀNS 2019-2024

3.Prioritāte -  Profesionāla pārvaldība un pašvaldības kompetenču ietvaros nodrošināts vispusīgs atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un novada atpazīstamībai

Nr.
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Projekta plānotie darbības rezultāti

Plānotais realizācijas laiks 

periodā 2019-2021

Plānotais realizācijas 

laiks periodā 2022-2024

Indikatīvā 

kopējā 

summa 

periodā 2022-

2024 

(ieskaitot)

Atbildīgais par projekta 

īstenošanu (sararbības 

partneri)

Indikatīvā 

kopējā 

summa 

periodā līdz 

2021 

(ieskaitot)

Finanšu instruments (euro vai %)

katru gadu katru gadu

katru gadu katru gadu

Centrālā administrācija

Juridskā nodaļa

pēc nepieciešamības pēc nepieciešamības

3.1.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša PĀRVALDĪBA

UZDEVUMS (U) 3.1.1. Uzlabot un pilnveidot valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu klāstu Beverīnas  novadā

50

PASĀKUMS 3.1.1.1.

Kapacitātes stiprināšana pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai

Nr.51  

Nr.52    

Nr.53  

Nr.54  

Nr.70

katru gadu katru gadu

pēc nepieciešamības

Nr.50  

Nr.67

Nr.50

Sabiedrisko attiecību 

speciālists  

Pašvaldības iestādes 

Tūrisma speciālistspēc nepieciešamības

Kancelejas nodaļa 

Sabiedrisko attiecību 

speciālists

Izpilddirektors 

Kultūras centrs

Sociālais dienests

Junatnes lietu speciālists

pēc nepieciešamības

51

52

54

PASĀKUMS 3.1.1.2.

Mūsdienu komunikācijām atbilstošu  

Beverīnas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību instrumentu 

nodrošinājums

UZDEVUMS (U) 3.2.1. Radīt un attīstīt piemērotu tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Beverīnas  novadā

3.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Veicināta ekonomiski aktīvu teritoriju attīstība un radīta uzņēmējdarbību motivējoša politika

UZDEVUMS (U) 3.1.2. Nodrošināt pašvaldības un nozaru attīstības plānošanas procesu nepārtrauktību

PASĀKUMS 3.1.1.3.

Valsts un pašvaldību vienotā klientu 

apkalpošanas centra (VPVKAC) 

darbības attīstība

PASĀKUMS 3.1.2.1.

Pašvaldības attīstības plānošanas un 

nozaru dokumentu izstrāde
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PASĀKUMS 3.2.1.2.

Meliorācijas sistēmas  atjaunošana 

nekustamajā īpašumā „Rušas" 

Nr.33   

Nr.57
8700 8700 8700 4928,93 49258,56

Atjaunota meliorācijas sistēma meža zemē 2,98 km garumā;

2018 2019

Projektu vadības 

speciālists 

Brenguļu pagasta 

saimniecības daļas 

vadītājs

 Izstrādāti tehniskie projekti meliorācijas sistēmu atjaunošanai 3 objektos;

  Atjaunotas meliorācijas sistēmas 11,72 km garumā;

Izbūvēts ielu tirdzniecības paviljons ;

Bruģēts laukumiņš.
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PASĀKUMS 3.2.1.5.

Tūrisma, amatniecības un 

mūžizglītības  centru izveide novada 

pagastos 

Nr.61 42000 33000

Pielāgotas, aprīkotas un izveidotas sabiedriskas telpas ar amatniecību, mājražošanu, 

tūrismu un mūžizglītību saistītu pasākumu organizēšanai;

2019 2021 2022 2024 9000

Tūrisma speciālists 

Sabiedrisko attiecību 

speciālists

Kultūras centrs 
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PASĀKUMS 3.2.1.6.

Norāžu sistēmas uz novada ceļiem 

pilnveidošana

Nr.69 12200 7200 7200 1570,51

Izveidotas un atjaunotas norādes uz novada lielākajiem ceļiem;

2020 2021 2022 2024 5000

Kultūras centrs 

Pagastu saimniecības daļu 

vadītāji 

24800 12800 12 800 800 Organizēts jauno uzņēmēju projektu konkurss; 12000

7800 3900 3900 1256

 Pašvaldības dalība Valmieras attīstības aģentūras atbalsta programmā “ZĪLE”, lai 

motivētu novada uzņēmējus jaunu produktu un inovāciju realizēšanā; 3900

6 000 3 000 3 000 338,8
Pašvaldības līdzdalība novada uzņēmēju dalībai izstādēs u.c.pasākumos;

3 000

12000 6000 6000 1754
 Organizēta atzinību rakstu un balvu pasniegšana uzņēmējdarbībā;

6000

Pēc nepieciešamības ieviesti sadarbības projekti ar uzņēmējiem;

600 300 300  Reizi ceturksnī noorganizētas pašvaldības un uzņēmēju tikšanās; 300

1200 600 600
 Nodrošināta vienas un dažādu nozaru uzņēmēju sadarbības sekmēšana

600,00

600 300 300
 Nodrošināta uzņēmēju informēšana un konsultēšana par attīstības iespējām;

300,00
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PASĀKUMS 3.2.2.3.

Prakšu vietu apzināšana Beverīnas 

novadā un popularizēšana studentu 

un jauniešu vidū

Nr.15    

Nr.21
0 0

Veikta studentu un jauniešu prakšu vietu apzināšana un informācijas nodošana 

mērķauditorijai;

0 Jaunatnes lietu speciālists

20000 10400 10400

Apkopoti novada kultūrvēstures materiāli:

o Uzturētas un papildinātas Zentas Mauriņas un Paula Pētersona piemiņas istabas;

o Izveidotas un saglabātas novadpētniecības izstādes par dažādām tēmām;

o Izveidota vienota novadpētniecības materiālu glabātuve;

2019 2021 2022 2024 9600

2900 1700 1700  Nodrošināta kultūrvēstures materiālu digitalizācija un publicitāte; 2019 2021 2022 2024 1200

18200 10700 10700 31,5

 Turpināta apsaimniekošana Mūrmuižas nocietinājuma tornim, Trikātas un Pekas 

pilskalniem, Ģenerāļa Baloža dzimtajām mājām u.c. kultūrvēstures mantojuma 

objektiem novada teritorijā;

7500

3000 1500 1500
 Pētītas kultūrvēstures objektu atrašānās vietas un veikta teritorijas sakopšana;

2019 2021 2022 2024 1500

1200 900 900 87,12  Saglabāta, uzturēta un aktualizēta mājaslapa www.trikatasvesture.beverina.lv; 300

 Saglabātas un pilnveidotas Mūrmuižas Tautas universitātes nodarbības; 7770

 Saglabāti un uzlaboti kultūrizglītības pasākumi, aktivitātes novadā;

Veidoti jauni kultūrizglītības pasākumi.
2019 2021 2022 2024

Nr.58  

Nr.61 

Nr.62  

Nr.66

Nr.61

katru gadu katru gadu

katru gadu

katru gadu katru gadu

katru gadu

katru gadu

Nr.28 Nr.64 14490 6720 6720 862,26

64

7 300

Nr.61 13500

1784057

58

61

62

PASĀKUMS 3.2.1.3.

Meliorācijas sistēmu atjaunošana 

Beverīnas novadā

PASĀKUMS 3.2.1.4.

Ielu tirdzniecības paviljona un 

laukuma iekārtošana Mūrmuižas 

ciemā 

159660

5384,5

177500

3.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Izmantots kultūrvēsturiskais mantojums un teritorijas unikālie objekti  tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai

UZDEVUMS (U) 3.3.1. Turpināt novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un apkopošanu

katru gadu katru gadu

katru gadu

Projektu vadības 

speciālists 

Pagastu saimniecības 

daļas vadītāji

2019 1800002021

2023 2024

Nr.33   

Nr.56
2020357500

katru gadu katru gadu

13500

PASĀKUMS 3.2.2.2.

Sadarbības pasākumu ar 

uzņēmējiem ieviešana

Centrālā administrācija

Pašvaldības dome

pēc nepieciešamības

Projektu vadības 

speciālists 

Kauguru pagasta 

saimniecības daļa 

katru gadu

UZDEVUMS (U) 3.2.2. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstības veicinošu politiku Beverīnas novada pašvaldībā

PASĀKUMS 3.2.2.1.

Uzņēmējdarbības motivēšana

Kultūras centra vadītājs 

Mūrmuižas bibliotēkas-

informācijas centra 

vadītāja

65 katru gadu

PASĀKUMS 3.3.1.2.

Kultūrizglītības veicināšana Beverīnas 

novadā
katru gadu

katru gadu katru gadu

katru gadu

pēc nepieciešamības

katru gadu katru gadu

katru gadu

Kultūras centrs

Projektu vadības 

speciālists

Pagastu saimniecības 

daļas vadītāji

Centrālā administrācija

Pašvaldības dome

Nr.27  

Nr.65 Nr.69

PASĀKUMS 3.3.1.1.

Beverīnas novada kultūras un 

vēsturiskā mantojuma saglabāšana, 

attīstība, efektīva izmantošana, un 

atpazīstamības veicināšana

katru gadu

katru gadu katru gadu



1200 600
 Apzināti novada unikālie objekti un izstrādātas to saglabāšanas un attīstības 

stratēģijas tūrisma veicināšanai Beverīnas novadā;
2019 2021 2022 2024 600

43000 23000 3000 12000 8000

Trikātas pilskalns izveidots par tūrisma objektu –veikta pilsdrupu arhitektoniskā 

izpēte, izstrādāts konservācijas būvprojekts un attīstības mets, veikta pilskalna 

digitalizācija, izveidota digitālā spēle, izveidots maršruts ar apskates objektu 

aprakstiem, izveidota aplikācija, uzstādīti 2 interaktīvie stendi;

2019 2021 2022 2022 20000

4750 4750 4750  Izveidoti 5 tematiski tūrisma maršruti, aplikācija – audiogids katram maršrutam; 2019 2021

6000 3000 3000  Izvietotas norādes pie novada unikālajiem tūrisma objektiem; 2020 2021 2022 2024 3000

1800 900 900 58,36  Veidoti jauni pasākumi tūrisma objektu apkārtnē; 900

17920 8920 8920 2315
Veicināta novada tūrisma objektu publicitāte sadarbībā ar Valmieru un apkārtējiem 

novadiem, Vidzemes tūrisma asociāciju, “Via Hanseatica” u.c. ;
9000

300 150 150
 Uzlabots dizains un papildināta informācija pašvaldības mājas lapā 

www.turisms.beverina.lv ; 150

13 500 6 750 6 750 1596,29
Nodrošināta pašvaldības dalība Vidzemes tūrisma asociācijā un Valmieras un 

apkārtējo novadu konsultatīvajā padomē; 6750

10500 6000 6000 1725,67
 Nepārtraukti atjaunoti drukātie novada materiāli latviešu valodā un svešvalodās;

2019 2021 2022 2024 4500

8400 6400 6400 2698,3  Izveidoti un apsaimniekoti informatīvie stendi novada teritorijā; 2020 2021 2022 2024 2000

2100 1200 1200  Tūrisma informācijas izplatīšana sadarbībā ar novada uzņēmējiem; 900

18000 9000 9000

Sakārtotas esošās(Abula dabas taka, Miegupes dabas taka) un izveidotas jaunas 

dabas takas pastaigām un velotūrismam, t.sk. dabas taka Abula tilts-Dzirnavas 

Trikātas pag.;
9000

1800 900 900 100  Nodrošināti un uzlaboti aktīvā tūrisma pasākumi 900

50400 50400 8400 42000  Izbūvēts tiltiņš pār Abulu Brenguļu pagastā; 2019 2021

17000 17000 7000 10000
 Izbūvēti laivu kanāli Abula upē Brenguļos un ezeros Trikātas pagastā;

2019 2021 2022 2024

29630 14630 14630 4836
 Katru gadu organizēti dažādi kultūras pasākumi, piemēram, novada svētki;

15000

5970 2970 2970 968
 Sagatavots reprezentācijas video par Beverīnas novadu un tā simboliku;

2020 2021 2022 2024 3000

1 200 25200 1200 24000
 Izstrādāta jauna novada vizuālā identitāte un zīmolvedības un mārketinga 

komunikācijas stratēģija;
2019 2020

7200 3600 3600  Sagatavoti atpazīstamību veicinoši izdevumi; 3600

600 300 300
 Aktīvi atspoguļotas novada aktualitātes pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos;

300

25200 12600 12600 2500

 Nodrošināta dalība biedrībā „Valmieras-Giterslo reģionu sadarbībai” sadarbības 

veicināšanai ar Vācijas Giterslo apriņķa pašvaldībām, novada mājražotāju un 

amatnieku produkcijas realizācijas iespēju radīšanai Vācijā, piedalīšanās 

ugunsdzēsības sacensībās „Frēzes kauss”;
12600

15000 15000 10000 5000 3219,6
 Sadarbības veidošana un kopīgu aktivitāšu veikšana ar Itālijas un Francijas 

partneriem; 2020 2021 2022 2024

PAVISMA KOPĀ UZ 

6 GADIEM

KOPĀ LĪDZ 

2021.GADAM 

(IESKAITOT)

KOPĀ 2022-

2024 

(IESKAITOT)

1 582 660 913 190 647 530 257 660 0 8 000 669470

66

katru gadu katru gadu

Tūrisma speciālists 

Sabiedrisko attīecību 

speciālists 

Projektu vadības 

speciālists

katru gadu

katru gadu katru gadu

Nr.29
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3.4.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Uz novada atpazīstamību vērstas darbības

katru gadu

PASĀKUMS 3.3.2.2.

Beverīnas  novada tūrisma 

informācijas uzlabošana un 

pieejamības nodrošināšana

68

Nr.51 Nr.66

PASĀKUMS 3.3.2.1.

Dabas un kultūrvēstures mantojuma 

objektu izmantošana ilgtspējīgai 

tūrisma attīstībai

Nr.27 Nr.61  

Nr.67

katru gadu katru gadu

katru gadu

katru gadu

UZDEVUMS (U) 3.3.2. Apzināt un izveidot novada unikālos objektus un nemateriālo kultūras mantojumu tūrisma uzņēmējdarbības attīstīšanai

katru gadu

katru gadu

Tūrisma speciālists 

Pagastu saimniecības daļu 

vadītāji 

Projektu vadības 

speciālists

katru gadu

katru gadu

Projektu vadības 

speciālists

Sabiedrisko attiecību 

speciālists 

 Kultūras centrs 

Jaunatnes lietu speciālists

UZDEVUMS (U) 3.4.1. Veicināt Beverīnas novada atpazīstamību ārtelpā
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PASĀKUMS 3.4.1.2.

Pārrobežu sadarbības attīstīšana
Nr.21 Nr.50 

Nr.69

katru gadu katru gadu

Kultūras centra vadītājs

Tūrisma speciālists

Projektu speciālists

Pagastu saimniecības daļu 

vadītāji
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PASĀKUMS 3.4.1.1.

Beverīnas novada tēla veidošana un 

popularizēšana

Nr.31   

Nr.60  

Nr.70

Centālā administrācija

Sabiedrisko attiecību 

speciālists

Kultūras centrskatru gadu katru gadu

katru gadu katru gadu

katru gadu

PASĀKUMS 3.3.2.3.

Aktīvā tūrisma un ūdenstūrisma  

veicināšana Beverīnas novadā

katru gadu


