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IEVADS 

Beverīnas novada pašvaldības integrētā attīstības programma 2019.–2024.gadam ir 

vidējā termiņa plānošanas dokuments (sešiem gadiem), kurā noteiktas pašvaldības attīstības 

vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni, izstrādāts rīcību un investīciju plāns un 

īstenošanas uzraudzības un īstenošanas kārtība. 

Beverīnas novada pašvaldības integrētā attīstības programma 2019.–2024.gadam 

(turpmāk Attīstības programma 2019-2024) tika izstrādāta balstoties uz iedzīvotāju aptauju, 

dažādu statistikas datu apkopojumu un analīzi, nozaru pārstāvju sagatavotajiem materiāliem 

un idejām, sektorālo un teritoriālo darba grupu diskusijām, sabiedrisko apspriešanu. Attīstības 

programma 2019-2024 ir savstarpēji saskaņota ar plānošanas dokumentiem nacionālajā un 

reģionālajā līmenī un tās izstrāde ir uzsākta saskaņā ar Beverīnas novada pašvaldības domes 

2018. gada 30. augusta sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.119., 9, 4.§). 

Attīstības programmas 2019-2024 izstrādes mērķis ir veicināt ekonomisko izaugsmi, 

sociālo stabilitāti un vides kvalitāti novadā. Dokumenta sagatavošanas gaitā tika apzinātas 

novada priekšrocības, problēmas un aktuālās vajadzības. Sagatavotais rīcību plāns un 

īstenojamo pasākumu saraksts tiks izmantots pašvaldības budžeta plānošanai, ES 

finansējuma, valsts atbalsta un privāto investīciju piesaistei. Pārskatā par Attīstības 

programmas 2019-2024 izstrādi un sabiedrības līdzdalības pasākumiem ir apkopoti ar 

plānošanas dokumenta izstrādi saistītie pašvaldības domes lēmumi, publikācijas, sabiedrības 

iesaistes pasākumu materiāli, institūciju nosacījumi un atzinumi. 
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BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMI 

Beverīnas novada pašvaldības domes 2018. gada 30. augusta sēdes lēmums par 

Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024. gadam 

izstrādi  
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Beverīnas novada pašvaldības domes 2018. gada 30. augusta sēdes lēmums Nr.119 

“Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024. gadam 

izstrādes uzsākšanu”. Ar domes lēmumu tika izveidota dokumenta izstrādes vadības grupa, 

apstiprināts darba uzdevums, programmas izstrādes izpildes process, termiņi un sabiedrības 

līdzdalības iesaistes pasākumu plāns. 



BEVERĪNAS novada pašvaldības integrētā attīstības programma 2019.-2024.gadam. 

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem  6 

Beverīnas novada pašvaldības domes 2019. gada 28. februāra sēdes lēmums par 

Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam 

izstrādes termiņu aktualizāciju. 

 

  Plānošanas gaitā izstrādes termiņi tika aktualizēti, jo Attīstības programmas 

izstrādātājs iesniedza informāciju par vairāku veidu datu ieguves objektīvu kavēšanos ( 

iedzīvotāju aptaujas anketu aizpildīšanas termiņa pagarināšana) kā plānošanas dokumenta 

izstrādes grafikā paredzēts. 
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Beverīnas novada pašvaldības domes 2019. gada 30. aprīļa sēdes lēmums par 

Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam 

1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai. 

 

Atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai, Beverīnas novada pašvaldības 

dome apstiprināja Attīstības programmas 2019-2024 1.redakciju un nodeva publiskajai 

apspriešanai, kas, saskaņā ar procedūras prasībām, notika no 2019.gada 7.maija līdz 

14.jūnijam (ieskaitot). Dokumentu iesniedza izskatīšanai arī Vidzemes plānošanas reģionam 

un institūcijām atzinumu sniegšanai, kuras bija izsniegušas nosacījumus tā izstrādei. 
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Beverīnas novada pašvaldības domes 2019. gada 29. augusta sēdes lēmums par 

Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam 

Gala redakcijas apstiprināšanu un nodošanu atzinumu saņemšanai. 
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PUBLIKĀCIJAS PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2019-2024 IZSTRĀDI 

 

 
Publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā „Beverīnas vēstis” 2018.g.decembra 

numurā 

Top Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības 
programmas 2019.-2024. gadam 

Publicēts Thursday, 21 February 2019 00:00 
Skatīts: 203 

2018.gada 30. augustā tika pieņemts domes lēmums par pašvaldības 

Attīstības programmas 2019.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu, kam par pamatu bija iepriekšējās programmas 

darbības termiņa beigas. 

Laikā no 26. septembra līdz 10. oktobrim norisinājās deviņas darba grupas – sešas tematiskās, jeb sektorālās, 

kurās piedalījās pašvaldības darbinieki, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju (NVO) un iniciatīvu grupu, kultūras, 

mākslas, sporta, tūrisma, izglītības un jauniešu, veselības aprūpes un sociālā dienesta pārstāvji un trīs teritoriālās 

darba grupas, pa vienai katrā pagastā. Katrā darba grupā tika izvērtēta Beverīnas novada kopējā, kā arī katra 

pagasta esošā situācija un sniegti priekšlikumi novada tālākai attīstībai. 

Darba grupu sniegto priekšlikumu rezultātā tika sagatavotas Beverīnas novada vidējā termiņa attīstības 

prioritātes un rīcību virzieni, kā arī gatavota SVID analīze. Kā novada stiprās puses tika atzīmētas izdevīgais 

ģeogrāfiskais stāvoklis ar Valmieras, kā reģionālā centra tuvumu, bagātā kultūrvēsture un dabas pievilcība, 

attīstītā lauksaimniecība, izglītības iespējas tuvu dzīvesvietai, kultūras pasākumu daudzpusība un iespēja 

iesaistīties pašdarbībā, sakārtoti ceļi un labs ceļu tīklojums un kompakta neliela atbalstoša pašvaldība tuvu 

iedzīvotājam. 
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Kā vājās puses novadā tika minētas darba vietu un dzīvojamā fonda trūkums, vienaldzīgā cilvēku, t.sk., jauniešu 

attieksme pret dabu, apkārtni, novada attīstības procesiem, inovatīvu ideju trūkums, alkohola lietošana, 

iedzīvotāju skaita samazināšanās, privātīpašumā esošu objektu nesakoptība, pieeja publiskiem ūdeņiem, 

peldvietas, pilsētu tuvums, kā konkurence izglītībai un darbaspēka resursiem, kā arī nekoordinēts NVO darbs. 

Kā iespējas mūsu novadā ir definētas pasākumi iedzīvotāju piesaistei novadam – dzīvojamā fonda apzināšana un 

paplašināšana, nosacījumu veidošana jaunu apbūves teritoriju izveidei, dārzkopības kooperatīvu apdzīvotības 

veicināšana, novada, kā dzīvošanai piemērotākās vietas, popularizēšana, nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības 

attīstīšana – tādas, kas sakņojas uzņēmēju dzīvesveidā (amatniecība, mājražošana), attālinātais darbs, dabas un 

teritorijas resursu izmantošana tūrisma un kultūrvides attīstīšanai, sadarbība ar apkārtējiem novadiem, jaunu 

maršrutu radīšana, jaunu pakalpojumu radīšana (sabiedriskā ēdināšana, sociālie pakalpojumi,izmitināšana, 

pirts), sporta un kultūras infrastruktūras izmantošana pasākumu dažādošanai, specifisku pasākumu piedāvāšana, 

kas ieinteresētu arī apkārtējo novadu un Valmieras iedzīvotājus, teritorijas mārketinga daudzpusīga izmantošana 

novada atpazīstamībai, viesu un investīciju piesaistei. 

Cilvēkus uztrauc arī ārējie draudi – iedzīvotāju skaita samazināšanās valstī un pārcelšanās uz lielajām pilsētām 

un ārvalstīm, kvalificēta darbaspēka trūkums, neskaidra valsts reģionālā vīzija un neprognozējamas attiecīgās 

likumdošanas izmaiņas, kas neņem vērā vietējās attīstības vajadzības, jaunas pašvaldību teritoriālās reformas 

draudi, nodokļu sloga un normatīvo aktu lielais apmērs un tā izmaiņu neprognozējamība, birokrātijas pieaugums 

un kontrolējošo institūciju represīvā attieksme pret uzņēmējiem un pašvaldību, lielo uzņēmumu (Latvenergo, 

Latvijas valsts meži) monopolistiskā attieksme un noteikumu diktēšana, vairāku nozīmīgu Eiropas Savienības 

(ES) fondu nepieejamība pēc 2020. gada, jaunas ekonomiskās krīzes iespējamība. 

“Attīstības programmas 2019.-2024.gadam” izstrādes ietvaros tiek veikti dažādi sabiedrības līdzdalības 

pasākumi. Laikā no oktobra līdz gada beigām norisinājās iedzīvotāju aptauja. Atbildes varēja sniegt kā papīra 

formā, tā arī anketu aizpildīt internetā. Aptaujas termiņš tika pagarināts un pašvaldība piesaistīja anketētājus, jo 

aktivitāte bija zema. Kopā aptaujā piedalījās 163 respondenti, no tiem tiešsaistē anketas aizpildīja 55. Aptaujā 

vienlīdz bija pārstāvēti visi pagasti, aktīvāki bija Trikātas iedzīvotāji, kuri aizpildīja 60 anketas, Kauguros 

anketas aizpildīja 52, bet Brenguļos – 51 respondents. Lielākā daļa respondentu bija vecumā no 26 līdz 60 

gadiem, kas sastādīja 65,6% no aptaujas dalībniekiem. Aktīva respondentu grupa (50 cilvēki) bija arī vecumā 

virs 60 gadiem. Visneaktīvākie bija jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kuri aptaujā piedalījās tikai 6. 

Par prioritārajām jomām (virzieniem), ko Beverīnas  novadā vajadzētu attīstīt turpmākos 6 gados, ir šādas – 

iedzīvotāji vēlās attīstīt dažādas jomas, visvairāk atbilžu ir par uzņēmējdarbības un darbavietu radīšanu, tūrisma 

attīstību, iespējām iedzīvotāju skaita palielināšanai, arī izmantojot Valmieras tuvumu. Jautāti par 

nepieciešamību uzlabot infrastruktūru, galvenā vērība ir tikusi pievērsta ceļiem un ielām un to 

apgaismojumam, kā arī satiksmes drošības pasākumiem uz ceļiem, it īpaši par gājēju drošu nokļūšanu uz 

Trikātas pamatskolu. Par konkrētiem infrastruktūras objektiem, kuru izbūve būtu nepieciešama līdz 

2024.gadam, liels skaits respondentu atzīmējuši veloceliņu nepieciešamību novadā, it sevišķi Valmieras, 

Brenguļu, Kauguru un Mūrmuižas savstarpējai savienošanai. 

Aptaujas dalībnieki vēlās novadā vairāk redzēt rekreācijas vietas un aktīvās atpūtas objektus, uzlabot 

apgaismojumu, vides sakoptību, it sevišķi novada ūdenstilpēs, kā arī iespējas būvēt mājokļus. Attiecībā 
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uzproblēmām, respondenti saskata darba vietu un uzņēmumu trūkumu, iedzīvotāju skaita samazināšanos un 

dzīvojamā fonda problēmas – dzīvojamo ēku, dzīvokļu nepietiekamība jaunām ģimenēm, nepieciešamība ceļu 

stāvokļa uzlabošanai. Vairākās atbildēs kā problēma izskan saiknes trūkums starp pašvaldību un iedzīvotājiem. 

Paralēli iedzīvotāju aptaujai notika arī novada uzņēmēju aptauja un kaimiņu pašvaldību un sadarbības partneru 

aptauja. Aptaujā piedalījās 30 uzņēmēji un 48 kaimiņu pašvaldību un sadarbības partneru respondenti. 

Beverīnas novads ārējiem respondentiem vispirms asociējas ar leģendām apvīto Beverīnas pili, novada 

kultūrvēsturi, pilskalniem un Brenguļu alu, kā arī ar Valmieras pilsētai pieguļošu teritoriju ar pārsvarā attīstītu 

lauksaimniecību un lielu daudzumu dārzkopības kooperatīvu. Par trīs novada uzņēmējdarbības virzieniem, kuri 

varētu veidot ekonomisko profilu atzīti amatniecība un mājražošana, lauksaimniecība un tūrisms. Biežāk 

pieminēta arī pārtikas ražošana. 

Novada uzņēmēji pārstāvēja atšķirīgas nozares un teritoriāli bija pārstāvēti visi novada pagasti. 

Pieproblēmām par infrastruktūru, kas nepieciešama uzņēmuma attīstībai, bet nav pieejama, atzīmēts zemes 

platību, ēku un telpu piedāvājums, kā arī industriālo platību trūkums. Vairākās atbildēs atzīmēti arī autoceļi. Par 

to, kādam būtu jābūt pašvaldības atbalstam uzņēmējdarbības attīstībai, vairākās atbildēs minēts finansiālais 

atbalsts un līdzfinansējums projektos. Uzņēmēji uzskata arī, ka jāstiprina dialogs starp uzņēmējiem un 

pašvaldību, jāuzlabo pašvaldības pārvaldes darbu, jāizveido vienota datu bāze par iznomājamiem un 

nopērkamiem īpašumiem novada teritorijā un jāpopularizē novads, lai piesaistītu jaunus augsti kvalificētus 

iedzīvotājus izvēlēties novadu par savas ģimenes mājām. Viedokļos par novada kopējo ekonomisko profilu kā 

trīs nozīmīgākie minēti tūrisms, lauksaimniecība un pārtikas ražošana. Kā ceturtais virziens minēta amatniecība 

un mājražošana. 

Aptauju rezultātos sniegtais redzējums un racionālie priekšlikumi tiks analizēti un iegūtā informācija izmantota 

“Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024. gadam” izstrādei, novada sekmīgai 

un saskaņotai attīstībai un turpmākajam pašvaldības darbam. 

Jautājumam, kādu novadu vēlamies redzēt 2024.gadā, dažas atbildes: 

 · „Tīru, sakoptu, kurā dzīvotu apmierināti, godīgi, smaidīgi cilvēki, kas atbildīgi veiktu 

savu darbu, par ko saņemtu adekvātu samaksu.” 

 · „Sakopts novads, vēl joprojām sastāv no trīs pagastiem un robežas nav mainījušās.” 

 · „Kaut Beverīnas novads būtu tā vieta, kur gribētos dzīvot un strādāt ikvienam Latvijas 

iedzīvotājam!” 

Turpmāk tiek paredzēta “Attīstības programmas 2019.-2024. gadam” pirmās redakcijas sabiedriskās 

apspriešanas procedūras organizēšana. Vēlamies pateikties ikvienam Beverīnas novada iedzīvotājam, 

uzņēmējam un sadarbības partneriem par līdzdarbošanos un iedzīvotājus arī turpmāk aicinām būt aktīviem šī 

dokumenta izstrādes procesā! 

Fotogrāfijas autors: Didzis Punāns 

Informācija apkopoja un sagatavoja publicēšanai: 

Attīstības programmas 2019-2024 izstrādātāja Cilda Purgale 

 (Ievietots Beverīnas novada pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv  

21.02.2019.g.) 

http://www.beverinasnovads.lv/
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Publicēts Beverīnas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Beverīnas 

Vēstis”2019.gada februāra numurā) 
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Publicēts reģionālajā laikrakstā „Liesma”28.03.2019 
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INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI 

Veselības inspekcija Vidzemes kontroles nodaļa 

 

 

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201 
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv 

NOSACĪJUMI TERITORIJAS PLĀNOJUMAM 
Valmierā 

 
 Nr. 4.6.3.-10./3189/ 

 
 Beverīnas novada pašvaldība 
 e adresē 

 

1. Objekta nosaukums: Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programma 
2019. – 2024. gadam 

2. Objekta adrese: Beverīnas novads 

3. Objekta īpašnieks: Beverīnas novada pašvaldība, reģ. Nr.90009115285, „Pagastmāja”, 
Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV–4224 

4. Iesniegtie dokumenti: 01.02.2019. pieteikums Nr. 3189; Beverīnas novada pašvaldības 
30.08.2018. lēmums Nr.119 (protokols Nr.9, 4.§) „Par Beverīnas novada pašvaldības 
integrētās attīstības programmas 2019. – 2024. gadam izstrādes uzsākšanu” 

5. Apsekojums veikts: Nav nepieciešams 

6. Apsekojumā piedalījās: - 

Konstatēts: Plānota Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 

2019. – 2024. gadam izstrāde. Izstrādes mērķis ir veidot pamatu Beverīnas novada 

teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. 

7. NOSACĪJUMI 

Attīstības programmas izstrādes gaitā paredzēt: 

1. Lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, nodrošināt 
vides pieejamību publiskajās būvēs, telpās un publiskajā ārtelpā saskaņā ar Ministru 
kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 208-15 „Publiskas būves”” noteiktajām prasībām un Labklājības ministrijas 
izstrādātajām vadlīnijām „Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un 
publiskajai ārtelpai” (Rīga, 2018). 
2. Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši 2010. gada 28. oktobra Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma un saistošo noteikumu prasībām. 
3. Ūdeņu aizsardzības un ilgtspējas nodrošināšanai, ņemt vērā 2002. gada 12. septembra 

mailto:vidzeme@vi.gov.lv
http://www.vi.gov.lv/
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Ūdens apsaimniekošanas likumā noteiktās prasības, Vadlīnijas iekšzemes publisko ūdeņu 
pārvaldībai pašvaldībās un Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānu.  
4. Nodrošināt dzeramā ūdens kvalitātes atbilstību Ministru kabineta 2017. gada 17. 
novembra noteikumos Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes 
prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām. 
5. Pēc iespējas nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pieslēgumus 
centralizētiem tīkliem. 
6. Nodrošināt notekūdeņu savākšanu un apsaimniekošanu atbilstoši Ministru kabineta 
2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 ,,Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 
prasībām. 
7. Nodrošināt atbilstošus gaisa kvalitātes normatīvos rādītājus apdzīvotās teritorijās 
saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par 
gaisa kvalitāti” noteiktajām prasībām. 
8. Paredzēt vides trokšņa robežlielumu ievērošanu apdzīvotās teritorijās atbilstoši Ministru 
kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības 
kārtība” noteiktajām prasībām. 
9. Veicināt Beverīnas novada teritorijā esošo neoficiālo peldvietu apsaimniekošanu, 
labiekārtošanu un higiēnas prasību nodrošināšanu, peldsezonas laikā no 15. maija līdz 15. 
septembrim veicot ūdens kvalitātes pārbaudes. 

 

Sabiedrības veselības departamenta  

Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs 

 

Kalvis Latsons 

 
Silvija Švalkovska, 64281130 

silvija.svalkovska@vi.gov.lv 

 

VVD Valmieras reģionālā vides pārvalde 
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Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija 

 
Dabas aizsardzības pārvalde 

VIDZEMES REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA 
„Kārļukalns”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101, tālr. 6410723, e-pasts: vidzeme@ daba.gov.lv, www.daba.gov.lv 

ATZINUMS 

Amatas novada Drabešu pagastā 

11.03.2019 Nr.4.8/1214/2019-N 

Uz 01.02.2019. Nr. 3.7/29 

Beverīnas novada pašvaldībai 

  pasvaldiba@beverina.lv  

Par nosacījumu sniegšanu Beverīnas novada pašvaldības 

integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam izstrādei 

 

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija (turpmāk – 

Administrācija) ir saņēmusi Jūsu vēstuli ar lūgumu sniegt nosacījumus Beverīnas novada 

pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam, (turpmāk – attīstības 

programma) izstrādei. Attīstības programma tiek izstrādāta pamatojoties uz 2018.gada 

30.augusta Beverīnas novada pašvaldības lēmumu Nr.119 (protokols Nr.9, 4.§). 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56.1.un 

56.2.apakšpunktu un Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507 „Dabas 

aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu, Administrācija sniedz šādu informāciju 

un nosacījumus Beverīnas novada attīstības programmas izstrādei: 

1. Beverīnas novadā atrodas šādas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

(Natura 2000): 

 Gaujas Nacionālais parks, Kauguru pagastā; 

 Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja”, Brenguļu, Kauguru un Trikātas 

pagastā; 

 Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Līču slāņi”, Kauguru 

pagastā. 

 Aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi “Brenguļu “Čiekuržu” dendroloģiskie 

stādījumi”; 

2. Jaunu, publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu ierīkošanu 

lūdzam plānot, saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības 

plāniem un saņemot Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju. Pamatojums: 

Gaujas Nacionālā parka teritorijā - Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu 

Nr.317 „Gaujas Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” 10.2.punkts, aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja” - Ministru 

kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumu Nr.957 „Aizsargājamo ainavu apvidus 

“Ziemeļgauja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 22.8., 25.7., 

31.6.un 38.punkts. 

Direktors         R.Auziņš 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. 

Jānis Krūmiņš, 29181840  
janis.krumins@daba.gov.lv 

mailto:pasvaldiba@beverina.lv
mailto:janis.krumins@daba.gov.lv
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Valmieras pilsētas pašvaldība 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 

Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmiera.lv, www.valmiera.lv 

11.03.2019. Nr. 2.2.1.7/19/461      
 

Uz  01.02.2019. Nr. 3.7/29   
 

        

Par nosacījumiem integrētās attīstības programmas izstrādei 

 
 Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība), atbildot uz Jūsu 01.02.2019. 
vēstuli Nr.3.7/29 par nosacījumiem novada Attīstības programmas 2019.-2024.gadam 
izstrādāšanai (saņemta Pašvaldībā 01.02.2019. un reģistrēta ar Nr.2.2.1.5/19/235) informē, 
ka  nosacījumi tiks nosūtīti pēc izskatīšanas Pašvaldības domes komiteju sēdēs 2019.gada 
14.martā. 

 

Izpilddirektora vietniece        Dace Jase 
      
 
Maija Zālamane, 64207141  
maija.zalamane@valmiera.lv 

 

Dokuments parakstīts ar drošo elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beverīnas novada pašvaldība 
Pagastmāja,Mūrmuiža,Kauguru 
pagasts, Beverīnas novads, 
 LV4224 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 

Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmiera.lv, www.valmiera.lv 

21.03.2019. Nr. 2.2.1.7/19/520      

Uz 01.02.2019.Nr. 3.7/29   

   

 

Par nosacījumiem novada Attīstības programmas 
 2019.-2024.gadam izstrādāšanai 
 Valmieras pilsētas pašvaldība, atbildot uz Jūsu 01.02.2019. vēstuli Nr.3.7/29 par 
nosacījumiem novada Attīstības programmas 2019.-2024.gadam izstrādāšanai (saņemta 
Valmieras pilsētas pašvaldībā 01.02.2019. un reģistrēta ar Nr.2.2.1.5/19/235), izstrādājot 
Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2019.-2024. gadam, lūdz ņemt 
vērā Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.-2030.gadam paredzēto 
funkcionālo sasaisti un kopējās interešu teritorijas: 

“Darbavietas, uzņēmējdarbība, autoceļi, potenciālie kopīgie tūrisma maršruti, izglītība, 
veselības aprūpe, publiskie pakalpojumi, pilsētas sabiedriskais transports, dzīvojamo teritoriju 
attīstības iespējas, kopīgo inženiertīklu (ūdens, kanalizācijas un siltumtīklu) attīstība, Gaujas 
upes  un tās ielejas dabas kompleksa apsaimniekošana”, kā arī  Valmieras pilsētas attīstības 
programmā 2015.-2020.gadam paredzētos savstarpējās sadarbības attīstības virzienus. 

Stratēģiskie mērķi: 

1. Daudzveidīga un mūsdienīga ekonomika.  
2. Sociāli atbildīga un izglītota sabiedrība.  
3. Ilgtspējīga vide un teritorija. 
Ilgtermiņa prioritātes: “Sociālās ekonomikas attīstība, izglītota un sociāli saliedēta 

sabiedrība, ilgtspējīga attīstība”. 
 Lūdzam programmā paredzēt darbības, lai veicinātu sekojošas potenciālās 

Valmieras pilsētas pašvaldības un Beverīnas novada pašvaldības sadarbības jomas: 
 Industriālā parka attīstība; 

 Mūrmuižas ielas turpinājuma izbūve; 

 Abula ielas izbūve; 

 Mazdārziņu izveide un apsaimniekošana; 

 Kapsētas paplašināšana; 

 Dzīvnieku kapsētas izveide un apsaimniekošana; 

 Valmieras pilsētas industriālajai apbūvei piegulošo Beverīnas novada teritoriju attīstība; 

 Konkurētspējīgas vispārējās, profesionālās ievirzes, interešu izglītības un karjeras 
izglītības nodrošināšana; 

 Vienota tūrisma galamērķa attīstīšana un ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionā; 

 Aktīvās atpūtas un tam nepieciešamās infrastruktūras integrēta attīstīšana; 

 Kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstīšana; 

 Ilgtspējīgas ekonomikas un inovāciju veicināšana reģionā. 

Domes priekšsēdētājs       Jānis Baiks 
 
Maija Zālamane, 64207141  
maija.zalamane@valmiera.lv 

Dokuments parakstīts ar drošo elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.  

Beverīnas novada pašvaldība 
Pagastmāja,Mūrmuiža,Kauguru 
pagasts. Beverīnas novads, LV4224
  

http://valmiera.lv/sites/default/files/strategija_rl_1.40_0.pdf
http://valmiera.lv/sites/default/files/att_program_rl_1.23.pdf
http://valmiera.lv/sites/default/files/att_program_rl_1.23.pdf
mailto:maija.zalamane@valmiera.lv
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SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMI 

Saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.628”Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”un 2009.gada 25.augusta MK noteikumiem 

Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, pašvaldība izstrādājot 

plānošanas dokumentus nodrošina sabiedrības līdzdalību. 

Viedokļu uzklausīšanā Attīstības programmas 2019.-2024.gadam izstrādes procesā 

tika iesaistītas dažādas sabiedrības mērķgrupas. Katrai no šīm mērķgrupām ir raksturīga sava 

specifiskā kompetence, dažādu problēmu un prioritāšu atšķirīga izpratne, taču tam visam ir 

noteikta loma Attīstības programmas 2019.-2024.gadam izstrādē. 

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Beverīnas  novada pašvaldības 

integrētās attīstības programmas 2019-2024.gadam izstrādei 

 Beverīnas novada pašvaldības dome informē, ka, pamatojoties uz Beverīnas novada 

pašvaldības domes 2018.gada 30.augusta sēdes lēmumu Nr.119, tiek uzsākta attīstības plānošanas 

dokumenta “Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2024.gadam” 

(turpmāk - Attīstības programma) izstrāde. 

 Attīstības programmas izstrādes pamatojums ir esošās “Beverīnas  novada pašvaldības 

integrētās attīstības programmas 2012-2018.gadam” darbības termiņa noslēgšanās. Dokumenta 

izstrāde tiks veikta saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, un tā 

izstrāde tiek veikta laika posmā no 2018.gada augusta līdz 2019.gada februārim.  

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā 

noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, un tā izstrādes mērķis ir veidot pamatu 

Beverīnas novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.  

Attīstības programmas izstrādes ietvaros Beverīnas novada pašvaldības dome aicina ikvienu 

interesentu izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:  
 LĪDZDARBOTIES KĀDĀ NO SEKTORĀLAJĀM DARBA GRUPĀM, kas norisināsies pirms 

Attīstības programmas projekta sagatavošanas Mūrmuižā, pašvaldības administratīvajā ēkā 

provizoriski 2018.gada septembrī:  

 Beverīnas novada uzņēmumu, t.sk.zemnieku saimniecību, pārstāvji; 

 Beverīnas novada nevalstisko organizābiju un iniciatīvu grupu pārstāvji; 

 Beverīnas novada pašvaldības domes komiteju, komisiju, administrācijas, juridiskās 

un finanšu nodaļas pārstāvji; 

 Beverīnas novada izglītības iestāžu un jauniešu pārstāvji; 

 Beverīnas novada kultūras, mākslas, sporta un tūrisma nozaru pārstāvji; 

 Beverīnas novada veselības aprūpes un sociālo pakalojumu nozaru pārstāvji; 

!!! Aicinām dalībai sektorālajā darba grupā pieteikties līdz 2018.gada 21.septembrim 

(ieskaitot) izmantojot kādu no minētajiem veidiem: 

  Elektroniski uz e-pasta adresi marija.melngarsa@beverina.lv   vai 

cilda.purgale@gmail.com , norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) 

un vēlamo sektorālo darba grupu; 

  Informējot telefoniski 26351628, 64250792 vai 29473182;  

mailto:marija.melngarsa@beverina.lv
mailto:cilda.purgale@gmail.com
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 Informējot rakstiski aizpildot iesniegumu, adresējot to Beverīnas novada pašvaldības 

domei (“Pagastmāja”,Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads LV-4224) vai iesniedzot pagastu 

pārvaldēs, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo 

sektorālo darba grupu.  

Precīza informācija par sektorālo darba grupu norisi tiks ievietota Beverīnas novada 

pašvaldības  mājas lapā www.beverinasnovads.lv , nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu 

vai telefonu, kā arī izmantojot citus informācijas izplatīšanas veidus.  
 LĪDZDARBOTIES TERITORIĀLAJĀS DARBA GRUPĀS, kas norisināsies pirms Attīstības 

programmas projekta sagatavošanas katrā Beverīnas  novada pagastā provizoriski 2018.gada 

septembrī, oktobrī. 

 PIEDALĪTIES ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PROJEKTA PUBLISKAJĀ APSPRIEŠANĀ UN 

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMĒS, kas norisināsies pēc Attīstības programmas 

projekta sagatavošanas katrā Beverīnas novada pagastā provizoriski 2018.gada novembrī, 

decembrī;  

 PIEDALĪTIES PAŠVALDĪBAS ORGANIZĒTAJĀ IEDZĪVOTĀJU APTAUJĀ.  

Precīza informācija par teritoriālo darba grupu, publiskās apspriešanas un anketēšanas 

norisi tiks publiskota Beverīnas  novada pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv , kā arī 

izmantojot citus informācijas izplatīšanas veidus.  

Par Attīstības programmas sabiedrības līdzdalības pasākumu ieviešanu atbildīgā persona 

ir Beverīnas novada pašvaldības domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša: 

marija.melngarsa@beverina.lv , tel: 26351628, 64250792.  

Par Attīstības programmas izstrādes pārraudzību atbildīgā amatpersona ir Beverīnas 

novada pašvaldības domes izpilddirektore Egita Biša: egita.bisa@beverina.lv , tel:_ 25744662.  

Aicinām ikvienu iesaistīties Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības 

programmas 2019-2024.gadam izstrādē! 

(Ievietots Beverīnas novada pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv  

10.septembrī  2018.g.) 

 

Ievietots Beverīnas novada pašvaldības twitter kontā 10.09.2018. 

http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.beverinasnovads.lv/
mailto:marija.melngarsa@beverina.lv
tel:___________
mailto:egita.bisa@beverina.lv
http://www.beverinasnovads.lv/
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Ievietots Beverīnas novada pašvaldības sociālajā tīklā facebook.com 10.09.2018. 

 

 

Ievietots Beverīnas novada pašvaldības sociālajā tīklā facebook.com 16.09.2018. 
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Iesnieguma forma 

  
Par līdzdalības iespēju Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības 

programmas 2019-2024.gadam izstrādes procesā 
1.Vēlos līdzdarboties Attīstības programmas izstrādē, piedaloties šādās darba 
grupās (atzīmējot ar X attiecīgo darba grupu): 

o Beverīnas novada uzņēmumu, t.sk.zemnieku saimniecību, pārstāvji; 
o Beverīnas novada nevalstisko organizābiju un iniciatīvu grupu pārstāvji; 
o Beverīnas novada pašvaldības domes komiteju, komisiju, administrācijas, juridiskās un 

finanšu nodaļas pārstāvji; 
o Beverīnas novada izglītības iestāžu un jauniešu pārstāvji; 
o Beverīnas novada kultūras, mākslas, sporta un tūrisma nozaru pārstāvji; 
o Beverīnas novada veselības aprūpes un sociālo pakalojumu nozaru pārstāvji; 

2. Lūdzu norādiet savu kontaktinformāciju saziņai ar Jums. 
Vārds un uzvārds: 
Adrese: 
Tālrunis: 
E-pasts: 
Elektroniski aizpildot iesniegumu, lūdzam to nosūtiet uz e-pastu:______________. 
Rakstiski aizpildot iesniegumu, lūdzam to iesniedziet Beverīnas  novada pašvaldības domē 

(“Pagastmāja”,Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224) vai pagastu pārvaldēs. 
Dalībai darba grupās lūdzam pieteikties līdz 21.09.2018 (ieskaitot). 

------------------“------------------“---------------------“----------------------“------------------------ 

 

Ievietots Beverīnas novada pašvaldības twitter kontā 25.09.2018. 
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Ievietots Beverīnas novada pašvaldības sociālajā tīklā facebook.com 08.10.2018. 

 

Ievietots Beverīnas novada pašvaldības twitter kontā 08.10.2018. 

 

Darba grupas 

Darba grupas deva būtisku ieguldījumu Attīstības programmas 2019.-2024.gadam 

izstrādē.  

Grupu darbs ir plānošanas procesa neatņemama sastāvdaļa un tās tika komplektētas 

divējādi – pēc sektoriālā un teritoriālā principa. Par iespēju piedalīties darba grupās, to 
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norises laikiem un vietām, kā arī darba kārtību grupās varēja iepazīties pašvaldības mājas 

lapā, facebook tīklā un twitter kontā. Paziņojumi tika izvietoti arī pie ziņojumu dēļiem 

novada pagastu centros. 

Paziņojums par darba grupām ievietots mājas lapā beverinasnovads.lv  

Piesakies darba grupās un iesniedz savu viedokli arī 
rakstiski! 

Publicēts Tuesday, 25 September 2018 00:00 

Skatīts: 709 

Darba grupas tiek veidotas, lai izstrādātu Beverīnas novada pašvaldības attīstības 

programmu līdz 2024.gadam. Šī dokumenta izstrādi veiks laikaposmā no 2018.gada augusta 

līdz 2019.gada februārim. 

Darba grupas ir paredzētas, lai novada iedzīvotāji un citi interesenti varētu izteikt savu 

viedokli par novada attīstību. Šis plānošanas dokumenta termiņš ir līdz septiņiem gadiem, tā 

ietvaros tiek noteikts tas pasākumu kopums, lai ilgtermiņā īstenotu iepriekš noteiktās 

prioritātes, tā arī veidojot pamatu Beverīnas novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai 

attīstībai. 

Lai iesaiste no sabiedrības puses notiktu efektīvāk, ikviens vēl var piedalīties sektoriālā 

un/vai teritoriālā darba grupā, iesniedzot savu viedokli arī rakstiski (šīs anketas ir paredzētas 

personām, kuras netiek uz kādu no darba grupu sanāksmēm, bet vēlas piedalīties attīstības 

programmas istrādē, izsakot savu viedokli). 

Anketu lūgums aizpildīt un iesniegt pašvaldības administrācijas centrā Mūrmuižā, 

pagastu pārvaldēs pie lietvedēm vai sūtīt pa e-pastu sabiedrisko attiecību 

speciālistei: marija.melngarsa@beverina.lv . 

Sektorālo darba grupu darba kārtība 

Anketa (rakstiski aizpildīt) 

 

Teritoriālo darba grupu darba kārtība 

Anketa (rakstiski aizpildīt) 

Sektorālo un teritoriālo darba grupu grupu 

norise  

 

Informāciju sagatavoja: 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša 

(tālr. 26351628; e-pasts: marija.melngarsa@beverina.lv) 

-------------------“---------------------“--------------------- 

mailto:marija.melngarsa@beverina.lv
http://www.beverinasnovads.lv/images/dome/dokumenti/attistibas-programma-lidz2025/Sektoralo-darbagrupas-darbakartiba.pdf
http://www.beverinasnovads.lv/images/dome/dokumenti/attistibas-programma-lidz2025/Sektoralo_darba_grupa_anketa.docx
http://www.beverinasnovads.lv/images/dome/dokumenti/attistibas-programma-lidz2025/Teritorialo-darbagrupas-darbakartiba.pdf
http://www.beverinasnovads.lv/images/dome/dokumenti/attistibas-programma-lidz2025/Teritori%C4%81lo_darba_grupa_anketa.docx
http://www.beverinasnovads.lv/images/dome/dokumenti/attistibas-programma-lidz2025/Darba_grupasAP_norise.pdf
http://www.beverinasnovads.lv/images/dome/dokumenti/attistibas-programma-lidz2025/Darba_grupasAP_norise.pdf
mailto:marija.melngarsa@beverina.lv
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Sektorālās darba grupas 

Dalībnieku dalības apliecinājums (satur ierobežotas pieejamības informāciju) 

Beverīnas novada pašvaldības domes komiteju, komisiju, administrācijas, 

juridiskās un finanšu nodaļas pārstāvju darba grupa 

Grupas darbā piedalījās 11 interesenti.  

Beverīnas novada nevalstisko organizābiju un iniciatīvu grupu pārstāvju darba 

grupa 

Grupas darbā piedalījās 5 interesenti, kuri pārstāvēja dažādas novada nevalstiskās 

organizācijas. 

Beverīnas novada uzņēmumu, t.sk.zemnieku saimniecību, pārstāvju darba grupa 

 Grupas darbā piedalījās 4 interesenti.  

Beverīnas novada izglītības iestāžu un jauniešu pārstāvju darba grupa 

Grupas darbā piedalījās 10 interesenti.  

 

Beverīnas novada kultūras, mākslas, sporta un tūrisma nozaru pārstāvju darba 

grupa 

Grupas darbā piedalījās 11 interesenti.  

  

Beverīnas novada veselības aprūpes un sociālo pakalojumu nozaru pārstāvju 

darba grupa 

Grupas darbā piedalījās 5 interesenti.  

Visās sektorālajās darba grupās tika apspriestas novada stiprās un vājās puses, 

iespējas attīstībai un draudi, kā arī katras grupas savas  nozares perspektīvas. Tika sagatavota 

SVID analīze, un apspriestas vidēja termiņa prioritātes un mērķi to īstenošanai. 

  

Teritoriālās darba grupas 

Dalībnieku dalības apliecinājums (satur ierobežotas pieejamības informāciju) 

Brenguļu pagasts 

Brenguļu pagasta darba grupā piedalījās 6 interesenti. 

Kauguru pagasts 

Uz Kauguru pagasta darba grupu neieradās neviens interesents. 

Trikātas pagasts 

Trikātas pagasta darba grupā  piedalījās 14 interesenti. 
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APTAUJAS 

Iedzīvotāju aptauja 

 

 

Publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā „Beverīnas Vēstis”novembra numurā 

 

 

 

Ievietots Beverīnas novada pašvaldības sociālajā tīklā facebook.com 12.11.2018. 

--------------------„-----------------------„--------------------- 
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Izsaki savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu līdz 
20.decembrim! 

Publicēts Thursday, 13 December 2018 00:00 

Skatīts: 619 

 

 

Vēl joprojām izstrādes procesā ir integrētās attīstības programma 2019.-2024.gadam, kas aptver visas 

svarīgākās novada dzīves jomas. Aptauja novada iedzīvotājiem (anketa WORD dokumenta formātā) ir orientēta 

uz mājsaimniecību, t.i., uz ģimeni, kas lieto kopīgas telpas (arī zemes īpašumu, ja tāds ir) un izmanto kopīgu 

mājas saimniecību. Bet novada uzņēmēju aptaujas irmērķis noskaidrot uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības 

vidi Beverīnas novadā. Novada pašvaldībai ir svarīgi zināt, kā jūtās, ko domā un plāno novada uzņēmēji, jo tieši 

Jūs veidojat novada attīstības pamatkapitālu. 

Aptaujas anketas aizpildīšanai būs nepieciešama 15-30 min, bet iegūtā informācija palīdzēs attīstīt 

novadu. Anketa ir anonīma un tās saturs tiks iekļauts tikai visu anketu apkopotā veidā Attīstības programmas 

attiecīgajā sadaļā. Pievienoto WORD dokumentu var izdrukāt, aizpildīt un nodot kādā no pagastu pārvaldes vai 

administratīvā centra lietvedēm.  

Mums ir svarīgs ikkatra novada iedzīvotāja viedoklis. Jūsu atbildes būs ļoti nozīmīgs ieguldījums mūsu 

Beverīnas novada sekmīgā un harmoniskā attīstībā! 

Informāciju sagatavoja: 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša 

--------------------“---------------“----------------------“---------------------- 

Iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšana, saistībā ar 
attīstības programmu, ir noslēgusies 

Publicēts Monday, 31 December 2018 00:00 

Skatīts: 290 

 

Vēl joprojām tiek izstrādāta Beverīnas novada pašvaldības Integrētās attīstības programma 2019.-

2024.gadam. Uzņēmēju anketas mērķis bija noskaidrot uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi Beverīnas 
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novadā, kā arī pašvaldībai ir svarīgi zināt, kā jūtās, ko domā un plāno novada uzņēmēji, jo tieši Jūs veidojat 

novada attīstības pamatkapitālu. Toties iedzīvotāju –orientēta uz mājsaimniecību, t.i., uz ģimeni, kas lieto 

kopīgas telpas (arī zemes īpašumu, ja tāds ir) un izmanto kopīgu mājas saimniecību. 

Šobrīd aptaujas anketu dati tiek apkopoti, un iegūtās atbildes tiks iekļautas Attīstības programmas 

attiecīgajā sadaļā tikai apkopotā veidā. 

Paldies tiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri veltīja savu laiku un aizpildīja aptaujas, jo jūsu atbildes 

būs ļoti nozīmīgs ieguldījums mūsu Beverīnas novada sekmīgā un harmoniskā attīstībā! 

Informāciju sagatavoja: 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša 

--------------------“---------------------“-------------------“------------------------ 

 

Iedzīvotāju aptaujas anketa 

Attīstības programmas 2019.-2024.gadam izstrādes ietvaros notika arī iedzīvotāju 

aptauja laikā no 2018.gada oktobra līdz gada beigām. Anketas papīra formā bija pieejamas 

pašvaldības iestādēs katrā novada pagastā, kā arī elektroniskā versijā visidati.lv. Informācija 

par aptauju bija publicēta pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Beverīnas 

Vēstis”. Anketu rezultātu apkopojums kalpoja par pamatu novada attīstības virzienu un 

svarīgāko investīcijas projektu noteikšanai turpmāko 6 gadu periodam. Aptaujā atbildes 

sniedza 163 respondenti. 

Zemāk pievienots papīra formāta anketas paraugs. Visidati.lv ievietotā anketa pēc 

struktūras  ir identiska. 
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Uzņēmēju aptauja  

Uzņēmēju aptaujas anketa 
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Kaimiņu pašvaldību un sadarbības partneru aptauja 

Kaimiņu pašvaldību un sadarbības partneru aptaujas anketa 
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INSTITŪCIJU ATZINUMI 

Vidzemes plānošanas reģions 
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Vides pārraudzības valsts birojs 
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Vidzemes plānošanas reģions 
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PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 

Lai nodrošinātu publiskās apspriešanas sekmīgu norisi un iespējami plašāku 

sabiedrības iesaisti tās procesā, tika publicēti paziņojumi par Beverīnas novada pašvaldības 

integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu 

sabiedriskai apspriešanai. 

Paziņojumi par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 

2019.-2024.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai 

 

Ievietots Beverīnas novada pašvaldības sociālajā tīklā facebook.com 09.05.2019. 

 

 

Ievietots Beverīnas novada pašvaldības twitter kontā 13.05.2019. 
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Ievietots Beverīnas novada pašvaldības twitter kontā 22.05.2019. 

 

 

Ievietots Beverīnas novada pašvaldības sociālajā tīklā facebook.com 16.05.2019. 
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Ievietots Beverīnas novada pašvaldības sociālajā tīklā facebook.com 22.05.2019. 

 

Paziņojums par Beverīnas novada pašvaldības integrētās 
attīstības programmas 2019.– 2024.gadam 1.redakcijas 
apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai 

Izveidots Wednesday, 05 June 2019 00:00 

Publicēts Wednesday, 05 June 2019 00:00 

Skatīts: 163 

 

Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības domes 2019.gada 30.aprīļa  sēdes lēmumu 

Nr.55,  laika posmā no š.g. 07.maija līdz š.g. 14.jūnijam (ieskaitot) tiek organizēta Beverīnas novada 

pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2024.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana. 

1. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada 

prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 6 gadiem (2019-2024), tāpēc aicinām novada 

iedzīvotājus, uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, novada nevalstisko 



BEVERĪNAS novada pašvaldības integrētā attīstības programma 2019.-2024.gadam. 

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem  65 

organizāciju, kā arī citu nozaru pārstāvjus un interesentus iesaistīties attīstības 

programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem 

virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās. 

2. Ar Attīstības programmas 2019.–2024.gadam 1.redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM 

laika posmā no š.g. 07.maija līdz š.g. 14.jūnijam (ieskaitot) varēs iepazīties: 

Beverīna novada pašvaldības  domes administratīvajā centrā 

(“Pagastmāja”,Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads pie sekretāres) darba dienās  08.00-17.00; 

pusdienas pārtraukums 12.00-13.00 

Brenguļu  pagasta multifunkcionālajā centrā 

(“Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, bibliotēkas telpās) darba dienās  08.00-17.00; 

pusdienas pārtraukums 12.00-13.00; 

Trikātas pagastā pašvaldības ēkā 

(Nākotnes iela 3,Trikāta, Trikātas pagasts, Beverīnas  novads, bibliotēkas telpās) darba dienās  08.00-17.00; 

pusdienas pārtraukums 12.00-12.30; 

3. Ar Attīstības programmas 2019.–2024.gadam 1.redakcijas ELEKTRONISKO versiju laika 

posmā no š.g. 07.maija līdz š.g. 14.jūnijam (ieskaitot) varēs iepazīties Beverīnas novada 

pašvaldības mājas lapā  www.beverinasnovads.lv (sadaļā "Pašvaldība"-"Attīstība"- 

''Integrētās attīstības programmas 2019-2024 dokumenti"). 

4. RAKSTISKUS KOMENTĀRUS par Attīstības programmas 2019.-2024.gadam 1.redakciju 

laika posmā no š.g. 07.maija līdz š.g. 14.jūnijam (ieskaitot) būs iespējams sniegt 

sekojošos veidos: 

 - Beverīnas novada pašvaldības domē, “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, 

iesniedzot sekretārei; 

 - Sūtot pa pastu uz adresi: Beverīnas novada pašvaldības dome, “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, 

Beverīnas novads, LV-4224; 

 - Aizpildot priekšlikumu un labojumu anketu katrā pagasta bibliotēkā un pašvaldības domes administratīvajā 

centrā; 

- Sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-pasta adresi: pasvaldiba@beverina.lv 

5. Komentāru sniegšanai lūdzam izmantot priekšlikumu un labojumu anketu, kas pieejama 

vietās, kur izvietoti materiāli. 

6. Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2024.gadam 

1.redakcijas SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSMES norisināsies: 

20.05.2019. Plkst.17:00 Brenguļu pagastā – 1.stāva zālē, “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, 

Beverīnas novads 

21.05.2019. Plkst.17:30 Kauguru pagastā – administratīvās ēkas 1.stāva zālē, “Pagastmāja”, 

Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads 

http://www.beverinasnovads.lv/
http://www.beverinasnovads.lv/images/dome/Attistiba/1redakcija/ANKETA_1.red.labojumiem.docx
mailto:pasvaldiba@beverina.lv
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22.05.2019. Plkst.17:30 Trikātas pagastā – Saieta namā “Depo”, Trikāta, Trikātas pagasts, 

Beverīnas novads 

Kontaktpersona: Marija Melngārša, Beverīnas novada pašvaldības  Sabiedrisko attiecību speciāliste, 

tel.26351628, 64250792, e-pasts: marija.melngarsa@beverina.lv 

Apmeklētājiem ir iespējams griezties arī pie Beverīnas novada izpilddirektores,  tel.25744662, e-

pasts:egita.bisa@beverina.lv 

 

 

Ievietots Beverīnas novada pašvaldības sociālajā tīklā facebook.com 29.05.2019. 

mailto:marija.melngarsa@beverina.lv
mailto:egita.bisa@beverina.lv
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Ievietots Beverīnas novada pašvaldības twitter kontā 29.05.2019. 

 

 

Ievietots Beverīnas novada pašvaldības sociālajā tīklā facebook.com 11.06.2019. 
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Ievietots Beverīnas novada pašvaldības twitter kontā 11.06.2019. 

Paraugs 

ANKETA  

Priekšlikumiem un labojumiem  

Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīsstības programmas 2019-2024.gadam 

1.redakcijai 

1. Beverīnas novada apraksts 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Stratēģiskā daļa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Rīcības plāns 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Investīciju plāns 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Īstenošanas un uzraudzības kārtība  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Veicot labojumus vai izsakot priekšlikumus lūdzu norādīt sadaļu un lappusi. 

Pateicamies par Jūsu  viedokli un veltīto laiku! 

 

Sabiedrisko apspriežu norise 

 

Šī nodaļa satur ierobežotas pieejamības informāciju. 

Sabiedrisko apspriežu sapulces par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības 

programmu 2019.-2024.gadam tika organizētas saskaņā ar 25.08.2009.MK noteikumiem 

Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. Sanāksmes notika 

visos trijos novada pagastos. Sabiedriskai apspriešanai iesniegtā Beverīnas novada 

pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam 1.redakcija bija pieejama 

pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv , https://geolatvija.lv un drukātā versijā - 

pašvaldības administratīvajā ēkā Mūrmuižā un Brenguļu un Trikātas pagasta bibliotēkās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beverinasnovads.lv/
https://geolatvija.lv/
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Brenguļu pagasts 

 

 

 

 



BEVERĪNAS novada pašvaldības integrētā attīstības programma 2019.-2024.gadam. 

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem  71 

Kauguru pagasts 
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Trikātas pagasts 

 

 

Paziņojums par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 

2019.-2024.gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmju rezultātiem 

 

Noslēgusies „Beverīnas novada pašvaldības integrētās 
attīstības programmas 2019.- 2024.gadam 1.redakcijas” publiskā 
apspriešana, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes 

Publicēts Monday, 08 July 2019 00:00    Skatīts: 70 
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Beverīnas novada pašvaldības dome informē, ka ir noslēgusies Beverīnas novada pašvaldības 

integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana, kas norisinājās laika 

posmā no šī gada 07.maija līdz šī gada 14.jūnijam (ieskaitot), t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. 

 Ar izstrādāto Attīstības programmas 1.redakciju laika posmā no šī gada 07.maija līdz 14.jūnijam (ieskaitot) 

ikvienam interesentam bija iespējams iepazīties visu pagastu pašvaldības ēkās to darba laikos, kā arī 

elektroniskā veidā www.beverinasnovads.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 

(TAPIS) https://geolatvija.lv.   

Komentārus par Attīstības programmas 1.redakciju iedzīvotājiem bija iespējams sniegt, aizpildot pie Attīstības 

programmas 1.redakcijas izvietoto drukāto aptaujas veidlapu vai pašvaldības mājas lapā pieejamo elektronisko 

aptaujas veidlapu sūtot e-vēstuli uz pasvaldiba@beverina.lv,  apmeklējot sabiedriskās apspriešanas sanāksmes 

vai izmantojot citas piedāvātās iespējas. 

Publiskās apspriešanas ietvaros katrā pagastā norisinājās arī Attīstības programmas 1.redakcijas trīs sabiedriskās 

apspriešanas sanāksmes: 

 ·20.maijā: Brenguļu pagastā (5 apmeklētāji; 

 ·21.maijā Kauguru pagastā (5 apmeklētāji); 

 ·22.maijā Trikātas pagastā (neieradās neviens apmeklētājs). 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs dokumenta izstrādātāja Cilda Purgale sniedza klātesošajiem prezentāciju 

par Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes gaitu, iepazīstināja ar tajā ietvertajām sadaļām – Pašreizējās 

situācijas aprakstu, Stratēģisko daļu, Rīcību un Investīciju plānu, programmas Īstenošanas un uzraudzības 

kārtību, papildus informējot, ka sadaļa par Sabiedrības iesaistes pasākumiem tiks pabeigta pēc publiskās 

apspriešanas gaitā izteiktajiem priekšlikumiem. 

Sanāksmēs tika pārskatīti arī plānotie pasākumi, kas ir iekļauti Attīstības programmas 1.redakcijā, skaidrota 

Attīstības programmas būtība un tās sasaiste ar pašvaldības budžetu, diskusiju ietvaros sniegtas atbildes uz 

iedzīvotāju jautājumiem. 

Šo sanāksmju ietvaros sniegtie komentāri ir apkopoti tabulā, bet 4 nedēļu laikā, kad norisinājās publiskās 

apspriešanas process, iedzīvotāji ir snieguši arī vēl citus komentārus par Attīstības programmas 1.redakciju, kas 

tika izvērtēti 2019.gada 27.jūnija apvienotajā Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas sēdē. Komentāru kopsavilkums tuvākajā laikā tiks publiskots pašvaldības 

mājaslapas www.beverinasnovads.lv  sadaļā “Attīstības programma 2019-2024”. 

Liels paldies iedzīvotājiem par līdzdarbošanos un atsaucību attīstības plānošanas dokumenta izstrādē! 

Informāciju sagatavoja: 

Attīstības programmas izstrādātāja Cilda Purgale 

Publicēts pašvaldības mājas lapā 08.07.2019. 

http://www.beverinasnovads.lv/
https://geolatvija.lv/
mailto:pasvaldiba@beverina.lv
http://www.beverinasnovads.lv/
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Pārskats par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 

2019.-2024.gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmju rezultātiem 
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Publicēts pašvaldības mājas lapā 15.07.2019.g. 
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Publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā “Beverīnas Vēstis” 2019.g.jūlija 

numurā 


