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Anotācija 

Attīstības programmas 2019-2024 Rīcības plāns ietver noteiktās plānotās darbības, kuras 

realizējot tiek izpildīti Stratēģiskajā daļā izvirzītie uzdevumi un sasniegti nospraustie novada 

teritorijas attīstības ilgtermiņa un vidēja termiņa uzstādījumi. Rīcības plānā tiek norādītas plānotās 

darbības uzdevumu izpildei, plānoto darbību rezultāti, atbildīgie par darbību īstenošanu, 

īstenošanas termiņš, darbību īstenošanas finanšu avoti.  

Attīstības programmas 2019-2024 Rīcību plānā iekļautās plānotās darbības izstrādātas, 

ņemot vērā sektorālo un teritoriālo darba grupu sanāksmju rezultātus, kurās piedalījās pašvaldības 

nozaru speciālisti un iedzīvotāji, aptaujas rezultātus, kā arī izvērtējot Attīstības programmas 2012-

2018 izpildes jeb īstenošanas rezultātus.  

Rīcības plāns pašvaldībai ir jāaktualizē ne retāk kā reizi gadā, nemainot Attīstības 

programmas Stratēģisko daļu, ņemot vērā tā īstenošanas virzību un kārtējā gada apstiprināto 

pašvaldības budžetu. 

Investīciju plāns ir Attīstības programmas 2019-2024 sastāvdaļa laika posmam vismaz 3 

gadiem, ko apstiprina pašvaldība. Investīciju plānā ietver plānotos investīciju projektus un to 

īstenošanas termiņus, atbildīgos par projektu īstenošanu, plānoto investīciju projektu īstenošanai 

nepieciešamo indikatīvo finansējuma apjomu un avotus, sasniedzamos rezultātus. Investīciju plāns 

pašvaldībai ir jāaktualizē ne retāk kā reizi gadā, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu, 

ņemot vērā tā īstenošanas virzību un kārtējā gada apstiprināto pašvaldības budžetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RĪCĪBU PLĀNS 

1.Prioritāte - Dzīves vides kvalitāte un cilvēkresursu attīstība iedzīvotāju piesaistei novadam 

Mērķis: Droša un videi draudzīga kvalitatīva dzīves vide, izglītots sociāli aktīvs iedzīvotājs un ģimeniska, tradicionāla kultūrvide dabas vērtību 

ielokā 

Darbības Iznākuma rezultatīvie rādītāji Ieviešanas 
periods 

Finanšu resursi un 
avoti 

Atbildīgie par 
īstenošanu 

1.1.RĪCĪBU VIRZIENS (RV) Droša un kvalitatīva dzīves vide, radot labvēlīgus apstākļus jaunu dzīvesvietu izveidei novada teritorijā 
UZDEVUMS (U) 1.1.1. Uzlabot Beverīnas novada iedzīvotāju dzīvojamā fonda kvalitāti un pieejamību un radīt iespējas jaunu mājokļu izveidei 

PASĀKUMS 1.1.1.1. 
Esošā dzīvojamā fonda kvalitātes un 

pieejamības uzlabošana 

Veikti dažādi esošā dzīvojamā fonda kvalitātes un 
pieejamības uzlabošanas pasākumi: 

 Izveidota datu bāze par pašvaldības un  
privāto dzīvojamo fondu, kas piedāvājami 
atsavināšanai; 

 Veikti pasākumi bijušo mājvietu 
apsaimniekojamās platības izdalīšanai  no  
l/s zemju platībām; 

 Uzlabots Beverīnas novada pašvaldības 
esošais dzīvojamais fonds;  

 Nodrošināta pašvaldības līdzdalība 
komunikāciju  sakārtošanai un izveidei, t.sk. 
elektroenerģijas apgādes tehniskās 
dokumentācijas izstrādāšanā, 
daudzdzīvokļu mājās novada ciemu un  
ārpus ciemu teritorijās; 

 Pieņemti saistošie noteikumi par servitūtu 
ceļu sakārtošanu labākai piekļuvei 
mājokļiem un sniegts pašvaldības atbalsts 
pasākumam; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

Privātais sektors 

Nekustamo 
īpašumu 

speciālisti 
 

Nekustamo 
īpašumu 

apsaimniekošanas 
speciālists 

 
Pagastu 

saimniecības daļu 
vadītāji 

 
Pašvaldības dome 

PASĀKUMS 1.1.1.2. 
Jaunu mājokļu būvniecības iespēju 

radīšana   

Veikti dažādi pasākumi mājokļu būvniecības iespēju 
radīšanai: 

 Veikti grozījumi Beverīnas novada teritorijas 
plānojumā jaunu apbūves teritoriju izveidei; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

Privātais sektors 

Izpilddirektors 
 

 
Juridiskā nodaļa 



Beverības novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2019.-2024.gadam. 

Rīcību plāns                                                                                                                                                                                                                                   4 
 
 

 Veikts pašvaldības zemju izvērtējums 
apbūves platību izveidošanai un nodošanai 
atsavināšanai; 

 Izstrādāta koncepcija tehniskās 
infrastruktūras radīšanai un izbūvētas 
komunikācijas jaunajās apbūves teritorijās. 

PASĀKUMS 1.1.1.3. 
Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu 

uzlabošana ciemu teritorijās 

Sadarbībā ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem 
veikti pasākumi daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu 
uzlabošanā un īpašumtiesību sakārtošanā. 

2019-2024 Pašvaldība 
 

Grantu konkursi 

Juridiskā nodaļa 
 

Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 

PASĀKUMS 1.1.1.4. 
Jaunu rotaļu laukumu izveidošana un 
esošo uzlabošana novada pagastos 

Izveidoti jauni, uzlaboti un aprīkoti esošie rotaļu 
laukumi daudzdzīvokļu māju pagalmos un atpūtas 
vietās novada pagastos. 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 
 

Nekustamo 
īpašumu 

apsaimniekošanas 
speciālists 

 
Projektu vadības 

speciālists 

UZDEVUMS (U) 1.1.2. Radīt drošu vidi novada iedzīvotājiem un viesiem 

PASĀKUMS 1.1.2.1. 
Iedzīvotāju un novada viesu miera un 

drošības līmeņa uzlabošana 

Veikti Iedzīvotāju un novada viesu miera un 
drošības uzlabošanas pasākumi: 

 Pēc nepieciešamības piesaistīti speciālisti 
un noorganizēti semināri un apmācības par 
iedzīvotāju drošību, t.sk. kibermobingu 
jauniešiem un viņu vecākiem; 

 Uzlabota sadarbība ar valsts policijas un 
glābšanas dienestiem; 

 Attīstīts pašvaldības ugunsdzēsības  
dienests; 

2019-2024 Pašvaldība Pašvaldības 
policija 

 
Sociālais dienests 

 
Pagastu 

saimniecības daļu 
vadītāji 
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 Izveidotas ūdens ņemšanas vietas 
ugunsdzēsības vajadzībām novada 
pagastos; 

 Uzstādīta video novērošana novada 
sabiedriskās vietās. 

PASĀKUMS 1.1.2.2. 
Beverīnas novada publisko teritoriju 

labiekārtošana un apgaismojuma 
ierīkošana un  pilnveidošana 

Veikti pasākumi novada publisko teritoriju 
labiekārtošanā, apgaismojuma ierīkošanā un 
pilnveidošanā: 

 Ierīkotas sabiedriskās tualetes novada 
pagastu centros; 

 Veikta kapsētu digitalizācija; 

 Ierīkots apgaismojums Trikātas parka 
celiņiem gājēju drošības uzlabošanai; 

 Ierīkots apgaismojums Brenguļu muižas 
parka teritorijā; 

 Izstrādāts tehniskais projekts un 
labiekārtota Mūrmuižas centra teritorija; 

 Ierīkots apgaismojums Mūrmuižas parka 
teritorijā; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 
 

Nekustamo 
īpašumu 

apsaimniekošanas 
speciālists 

UZDEVUMS (U) 1.1.3. . Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu 

PASĀKUMS 1.1.3.1. 
Ielu un autoceļu infrastruktūras 
kvalitātes  uzlabošana novada 

 pagastos 
 

Veikta novada pašvaldības autoceļu un ielu 
atjaunošana/pārbūve: 

 Izmantotas pašvaldībai piederošās karjeras 
grants ceļu atjaunošanai; 

 Atjaunotas pašvaldības grants ceļu virsmas 
klātnes, katru gadu veicot ceļu izvērtējumu 
prioritāšu noteikšanai;  

 Veikti pašvaldības  tiltu atjaunošanas darbi; 

 Atjaunots vai uzklāts melnais segums 
pagastu ielām un ceļiem; 

 Atjaunots vai uzklāts melnais segums 
pagastu  jaunizveidotajām ielām un ceļiem; 

2019-2024 Valsts 
 

Pašvaldība 
 

ES fondi 
 
 

Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 

PASĀKUMS 1.1.3.2. Veikti pasākumi  apgaismojuma ierīkošanai un 2019-2024 Pašvaldība Pagastu 
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Ielu apgaismojuma ierīkošana un 
uzlabošana novada pagastos 

uzlabošanai: 

 Ierīkots apgaismojums ceļa posmam 
Strautmaļi-Vecbūtes gar Būtēm; 

 Ierīkots apgaismojums Kauguru ciemā gar 
autoceļu Kauguri-Mūrmuiža; 

 Ierīkots apgaismojums Brenguļu ciemā ceļa 
posmā Gatves-Smiltāji; 

 Ierīkots apgaismojums pie PII 
"Pasaciņa"stāvlaukuma; 

Ierīkots ielu apgaismojums Līču ciemā 

saimniecības daļu 
vadītāji 

PASĀKUMS 1.1.3.3. 
Gājēju un velo infrastruktūras 

uzlabošana  satiksmes drošības 
uzlabošanai Beverīnas novada 

pagastos 

Veikti pasākumi gājēju un veloceliņu izveidei 
novada teritorijā: 

 Izstrādāts tehniskais projekts un izbūvēts 
gājēju un veloceliņš – promenāde gar valsts 
autoceļu V262 posmā no pilskalna līdz 
Trikātas pamatskolai; 

 Izstrādāts tehniskais projekts un izbūvēts 
veloceliņš gar valsts autoceļu V196 posmā 
Valmiera Brenguļi; 

 Izstrādāts tehniskais projekts un izbūvēts 
veloceliņš gar valsts autoceļu V184 posmā 
Dumbrāji-Kauguri un V187 posmā Kauguri – 
Mūrmuiža; 

2020-2024 Valsts 
 

Pašvaldība 
 

ES fondi 

LR Satiksmes 
ministrija 

 
Pašvaldības 

centrālā 
administrācija 

 
Pagastu 

saimniecības daļu 
vadītāji 

1.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Ikvienam dota iespēja iegūt zināšanas, attīstīt dzīves prasmes, lokālpatriotismu, pašaktivitāti un personīgo iniciatīvu 
visa mūža garumā 

UZDEVUMS (U) 1.2.1. Attīstīt pamata dzīves prasmes un radošumu Beverīnas  novada pirmsskolas izglītības iestādes un izglītības iestāžu pirmsskolas grupu 
audzēkņiem 

PASĀKUMS 1.2.1.1. 
Beverīnas novada pirmsskolas 

izglītības iestādes un izglītības iestāžu 
pirmsskolas grupu audzēkņu 
pamatprasmju un radošuma 

attīstīšana 

Veikti dažādi pamatprasmju un radošuma 
attīstīšanas pasākumi: 

 Katru gadu noorganizētas bērnu un vecāku 
pamata dzīves prasmju attīstības 
nodarbības. 

 Iegādāti dažādi mācību līdzekļi izziņai, 

2019-2024 Pašvaldība 
ES fondi 

Izglītības iestādes 
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pētīšanai, eksperimentēšanai, radošās 
domāšanas un jaunu iemaņu attīstībai; 

 Pēc nepieciešamības dažādots interešu 
izglītības programmu klāsts; 

 Katru gadu noorganizētas tikšanās ar 
radošām personībām. 

UZDEVUMS (U) 1.2.2. Palielināt atbalstu un nodrošināt aktivitātes praktisko iemaņu un radošās kapacitātes attīstībai sākumskolas un pamata izglītības 
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 

PASĀKUMS 1.2.2.1. 
Beverīnas  novada izglītības 

iestāžu kapacitātes paaugstināšana 
izglītojamo individuālo kompetenču, 

praktisko iemaņu un radošuma 
attīstībai 

Īstenoti dažādi pasākumi izglītojamo individuālo 
kompetenču, praktisko iemaņu un radošuma 
attīstībai: 

 Magnētiskās sienas iegāde mācību 
kabinetos J.Endzelīna Kauguru pamatskolā; 

 Nodrošināta projektoru un datortehnikas 
iegāde kompetenču pieejas izglītībā 
īstenošanai; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Izglītības iestādes 

PASĀKUMS 1.2.2.2. 
Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai 

Īstenoti dažādi pasākumi izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai J.Endzelīna Kauguru 
pamatskolā un Trikātas pamatskolā: 
 

2017-2020 Valsts 
 

ES fondi(ESF SAM 
8.3.2.2.0 

Valsts izglītības 
satura centrs 

 
 

Izglītības iestāde 

PASĀKUMS 1.2.2.3. 
Karjeras izglītības atbalsts izglītības 

iestādēs 

Īstenoti dažādi kompetenču izglītības atbalsta 
pasākumi J.Endzelīna Kauguru pamatskolā un 
Trikātas pamatskolā: 

 Skolās piesaistīti pedagogi -  karjeras 
konsultanti, pakalpojuma pieejamības 
nodrošināšanai izglītojamajiem; 

 Veikta darba tirgus un profesiju izpēte; 

 Pilnveidota informācijas iegūšana par 
dažādām profesijām; 

 Izstrādātas darba lapas  profesiju 
atpazīšanai; 

2017-2020 Valsts 
 

ES fondi (ESF SAM 8.3.5.) 

VIAA 
 

Kocēnu novada 
izglītības pārvalde 

 
Izglītības iestādes 

PASĀKUMS 1.2.2.4. Īstenoti dažādi brīvā laika pavadīšanas pasākumi: 2019-2024 Pašvaldība Projektu vadības 
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Nometņu, radošo darbnīcu,  
pasākumu organizēšana 

 Izveidota starptautiska nometne bērniem 
un jauniešiem Beverīnas novadā „Sajūti 
Latvijas laukus”; 

 Noorganizētas nometnes vai pasākumi, 
bērnu un vecāku radošās darbnīcas 
dažādām interešu grupām; 

 Sniegts pašvaldības atbalsts nevalstiskajam 
sektoram skolēnu un jauniešu vasaras 
nometņu rīkošanā; 

 
ES fondi 

speciālists 
 

Jaunatnes lietu 
speciālists 

 
Izglītības iestādes 

 
NVO 

PASĀKUMS 1.2.2.5. 
Skolēnu vasaras darba veicināšana 

Beverīnas novadā 
 

Veikta skolēnu vasaras darba veicināšana – 
sadarbībā ar NVA organizēta skolēnu iesaiste 
vasaras darbos pašvaldības iestādēs un 
struktūrvienībās. 

Katru gadu  Valsts 
Pašvaldība 

ES fondi 

Izpilddirektors 
 

Pagastu 
saimniecības daļas 

vadītāji 
 

Nodarbinātības 
valsts aģentūra 

UZDEVUMS (U) 1.2.3. Uzlabot un pilnveidot izglītības programmu saturu  un mācību bāzi Beverīnas novada izglītības iestādēs  

PASĀKUMS 1.2.3.1. 
Mācību vides uzlabošana Beverīnas 

novada izglītības iestādēs 

Veikti dažādi mācību vides uzlabošanas pasākumi 
Beverīnas novada izglītības iestādēs: 

 Uzstādītas 2 nojumes „Rotaļu un izglītības 
centrs” PII „Pasaciņa”; 

 Labiekārtots dabaszinību kabinets un 
laboratorija Trikātas pamatskolā; 

 Iegādāts sporta aprīkojums izglītības 
iestādēs; 

 Papildināts un modernizēts aprīkojums, 
inventārs un dažādu mācību priekšmetu 
līdzekļi. 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Izglītības iestādes 

PASĀKUMS 1.2.3.2. 
Interešu izglītības attīstība Beverīnas 

novada izglītības iestādēs 

Veikti pasākumi interešu izglītības attīstībai novada 
izglītības iestādēs: 
Trikātas pamatskola: 

 Iegādāts inventārs interešu izglītības 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Izglītības iestādes 
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pulciņu  nodarbību dažādošanai – molberti 
gleznošanai, elektroniskā laika uzskaites 
aparatūra auto modeļu trasei; 

PII „Pasaciņa”: 

 Ierīkots interešu izglītības kabinets; 
 

PASĀKUMS 1.2.3.3. 
Izglītības iestāžu tēla stiprināšana un  

popularizēšana 

Veikti dažādi izglītības iestāžu tēla stiprināšanas un  
popularizēšanas pasākumi: 

 Noorganizētas izglītības iestāžu 
popularizēšanas kampaņas - informācijas 
par skolu piedāvājumu izvietošana un savu 
sasniegumu atspoguļošana publiskajos 
informācijas avotos u.c. 

 Veiktas aktivitātes skolotāja prestiža un 
skolas tēla stiprināšanai. 

 Organizēti pasākumi, atzīmējot nozīmīgus 
izglītības iestāžu notikumus. 

Katru gadu Pašvaldība 
 

Grantu konkursi 

Izglītības iestādes  
 

Sabiedrisko 
attiecību 

speciāliste 

UZDEVUMS (U) 1.2.4. Nodrošināt mūžizglītības un pašīstenošanās pasākumus Beverīnas novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības, darba iemaņu, prasmju un 
personīgās individualitātes attīstībai 

PASĀKUMS 1.2.4.1. 
Prasmju un iemaņu apguves 

pasākumu īstenošana dažādām 
mērķa grupām Beverīnas  novadā 

 

Veikti prasmju un iemaņu apguves pasākumi 
dažādām mērķu grupām: 

 Noorganizētas lekcijas, semināri, apmācību 
programmas, lai veicinātu daudzpusīgas 
izaugsmes iespējas, t.sk. piesaistīti 
atbilstošas jomas speciālisti nodarbību 
pasniegšanai; 
 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 
 

Grantu konkursi 

Projektu vadības 
speciālists 

 
Jaunatnes lietu 

speciālists 
 

Sabiedrisko 
attiecību 

speciālists 

PASĀKUMS 1.2.4.2. 
Jaunu uzņēmejdarbības formu 

(sociālā uzņēmējdarbība, 
brīvprātīgais darbs, attālinātais 

darbs) popularizēšana un attīstība 

Sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām organizēti 
informatīvi izglītojoši pasākumi jaunu 
uzņēmējdarbības formu popularizēšanai un 
attīstībai Beverīnas novadā – sociālai 
uzņēmējdarbībai, attālinātam darbam kā 

2019-2024 Pašvaldība Projektu vadības 
speciālists 

 
Jaunatnes lietu 

speciālists 
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Beverīnas novadā uzņēmējdarbības formai.  
Sabiedrisko 

attiecību 
speciālists 

PASĀKUMS 1.2.4.3. 
Jaunatnes darbības aktivizēšana 

 

Īstenoti dažādi jaunatnes darbības aktivizēšanas 
pasākumi: 

 Noorganizēti pasākumi brīvprātīgā darba 
popularizēšanai un jauniešu iesaistīšanai 
tajā; 

 Izstrādāta saskaņota starpnovadu jaunatnes 
sadarbības politika; 

 Noorganizētas novada jauniešu pieredzes 
apmaiņas ekskursijas uz citiem novadiem, 
jauniešu organizācijām, jauniešu centriem 
u.c.; 

  Noorganizēti sadraudzības pasākumi ar citu 
novadu jauniešiem; 

 Iesaistīti jaunieši politiskajā dzīvē – kafija ar 
politiķiem, piedalīšanās domes komiteju un 
domes sēdēs; 

 Izveidota informācijas apmaiņas sistēma 
starp jauniešiem, pašvaldības darbiniekiem 
un vecākiem – starpnozaru speciālistu 
tikšanās, tikšanās ar jauniešiem skolās un 
ārpus tām, vecāku izglītošana jaunatnes 
lietās; 

 Noorganizēti pasākumi jauniešu neformālās 
izglītības veicināšanai – meistardarbnīcas, 
sarunu vakari, neformālas tikšanās, 
projektu konkursi tematisku nometņu 
organizēšanai skolēnu brīvlaikos; 

2019-2024 Pašvaldības 
 

Valsts programma 
 

 Solidaritātes projekti 
 

 Erasmus + 

Jaunatnes lietu 
speciālists 

 
 Domes deputāti 

 
 Sociālā dienesta 

darbinieki 
 

 Bāriņtiesa  
 

Kultūras centrs 
 

 Izglītības iestāžu 
vadītāji 

PASĀKUMS 1.2.4.4. 
Nevalstiskā sektora un iedzīvotāju 

Veikti dažādi nevalstiskā sektora un iedzīvotāju 
iniciatīvas grupu darbības attīstības aktivizēšanas 

2019-2024 Pašvaldība 
 

Projektu vadības 
speciālists 
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iniciatīvas grupu darbības attīstība 
Beverīnas novada pievilcīgas dzīves 

vides veidošanai un sadarbības 
veicināšanai ar Beverīnas novada 

pašvaldību 

pasākumi: 

 Katru gadu noorganizēts pašvaldības grantu 
konkurss biedrībām un iedzīvotāju iniciatīvu 
grupām to aktīvai iesaistei Beverīnas 
novada pievilcīgas dzīves vides veidošanā 
un cilvēkresursu attīstībā.  

 Pēc nepieciešamības nodrošināts 
līdzfinansējums tādu Beverīnas novada 
iedzīvotāju/biedrību/iniciatīvu grupu 
LEADER un citu konkursu projektu 
realizācijas nodrošinājumam, kas atbilst 
Attīstības programmas izvirzītajiem 
uzdevumiem un pasākumiem, lai 
nodrošinātu vidēja termiņa mērķu 
sasniegšanu. 

 Nodrošināts atbalsts biedrību uzturēšanai 
un  aktivitāšu veikšanai novada teritorijā; 

ES fondi 

1.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Nodrošināta veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamība un attīstība Beverīnas novadā 
UZDEVUMS (U) 1.3.1. Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Beverīnas novada pagastos 

PASĀKUMS 1.3.1.1. 
Veselības aprūpes pakalpojumu 
kvalitātes un pieejamības 
uzlabošana un dažādošana 

Veikti dažādi veselības aprūpes pakalpojumu 
kvalitātes un pieejamības uzlabošanas pasākumi: 

 Atjaunotas ģimenes ārsta prakses telpas 
Mūrmuižā; 

 Izveidotas telpas aptiekas darbības 
uzsākšanai Mūrmuižā; 

 Nodrošinātas telpas ģimenes ārsta prakses 
izveidošanai Brenguļu pagastā. 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Pašvaldības 
centrālā 

administrācija 

PASĀKUMS 1.3.1.2. 
Veselas un veselīgas sabiedrības 

veidošana Beverīnas novadā 
 

Projekta ietvaros veikti sekojoši pasākumi: 

 Noorganizētas 45 nūjošanas nodarbības; 

 Noorganizētas 90 vingrošanas nodarbības; 

 Noorganizētas 3 netradicionālā sporta 
nodarbības „Nav slikti laika apstākļi, ir tikai 
nepiemērots apģērbs”; 

2017 - 2019 ESF Projektu vadības 
speciāliste 
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 Noorganizētas veselīga uztura gatavošanas 
meistarklases; 

 Jauno vecāku atbalsta grupu nodarbības; 

 Veselības kustību diena novada izglītības 
iestāžu skolēniem; 

 Sirds veselības diena novada pagastos; 

 Veselības diena visiem novada skolu 
skolēniem 2017.gadā; 

 Atkarību profilakses programmas 
nodarbības novada skolās; 

 Nodarbības vecākiem un līdzatkarīgajiem; 

 Personiskās pilnveidošanās nodarbības 
(motivācijas maiņa, stresa mazināšana, laika 
pārvaldība); 

Veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumos piedalījušies 667 unikālie lietotāji; 

UZDEVUMS (U) 1.3.2. Nodrošināt un pilnveidot sociālās aprūpes pakalpojumus Beverīnas novada pagastos 

PASĀKUMS 1.3.2.1. 
Sociālo pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošana un 
dažādošana Beverīnas novada 

pagastos 

Veikti dažādi sociālo pakalpojumu pieejamības un 
kvalitātes nodrošināšanas pasākumi: 

 Izveidotas atbalsta grupas sociālā dienesta 
klientu izglītošanai un pašizaugsmei, sociālo 
prasmju uzlabošanai un atjaunošanai; 

 Nodrošināta dalība deinstitucionalizācijas 
pasākumos „Vidzeme iekļauj”; 

 Pilnveidoti un ieviesti jauni sociālie 
pakalpojumi ; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 
 

Valsts 
 

Vidzemes plānošanas 
reģions 

Sociālais dienests 
 

Vidzemes 
plānošanas 

reģions 

PASĀKUMS 1.3.2.2. 
Ģimenes atbalsta pakalpojumu 

attīstība Beverīnas novadā 

Veikti dažādi ģimenes atbalsta pakalpojumu 
attīstības pasākumi: 

 Veikti dažādi preventīvie pasākumi ģimeņu 
atbalstam; 

 Pēc nepieciešamības piesaistīti dažādi 
speciālisti un noorganizēti semināri 
ģimenēm; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Sociālais dienests 
 

Izglītības iestādes 
 

Jaunatnes lietu 
speciālists 
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 Pašvaldības 
policija 

1.4.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Nodrošināta kvalitatīva kultūrvide, pakalpojumu pieejamība un dažādošana 

UZDEVUMS (U) 1.4.1. Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un dažādošanu saturīga brīvā laika pavadīšanai Beverīnas novadā 

PASĀKUMS 1.4.1.1. 
Tradicionālo kultūras pasākumu 

kvalitātes un pieejamības uzlabošana 
un dažādošana 

 
 

Īstenoti dažādi pasākumi kultūras pakalpojumu 
kvalitātes un pieejamības uzlabošanai: 

 Uzlabota Trikātas un Kauguru kultūras 
namu materiāli tehniskā bāze: papildināts 
skaņu un gaismu aparatūras klāsts, iegādāts  
inventārs dažādu aktivitāšu nodrošināšanai; 

 Uzlabota Brenguļu sākumskolas materiāli 
tehniskā bāze kultūras pasākumiem: 
gaismas un skaņas aparatūra, papildināts 
inventārs dažādu aktivitāšu nodrošināšanai; 

 Labiekārtota teritorija pie lielākajām 
pasākumu norises vietām: sakārtotas 
stāvvietas, izvietotas norādes, veidoti 
apstādījumi un dekorācijas; 

 Veikta ikgadēja aptauja par kultūras, sporta 
un tūrisma aktivitātēm novadā; 

 Saglabāti un uzlaboti novada tradicionālie 
pasākumi; 

 Veidotas jaunas tradīcijas pasākumu 
dažādošanai novadā; 

 Nodrošināta publicitāte novada 
nozīmīgākajiem pasākumiem; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

Vidzemes plānošanas 
reģions 

 
Latvijas Nacionālais 

kultūras centrs 
 

Kultūras ministrija 
 

Kultūras namu 
vadītāji 

 
 Pagastu 

bibliotēku vadītāji 
 

Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 
 

Sabiedrisko 
attiecību 

speciālists 

PASĀKUMS 1.4.1.2. 
Atbalsts latviešu tautas tradicionālo 

kultūras vērtību saglabāšanai un 
veicināšanai caur tradicionālajiem 

pasākumiem un pašdarbības 
kolektīviem 

 

Veikti dažādi pasākumi tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanai un veicināšanai: 

 Saglabāts nemainīgs amatiermākslas 
kolektīvu skaits; 

 Nodrošināts finansējums amatiermākslas 
kolektīvu vadīšanai, sadraudzības 
pasākumiem, kolektīvu tērpu iegādei; 

Katru gadu Pašvaldība 
 

Valsts 
 

ES fondi 

Kultūras centrs 
 

Kultūras namu 
vadītāji 
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  Iedzīvotājiem nodrošināti bezmaksas  
pašdarbnieku kolektīvu koncerti; 

 Saglabāti un pilnveidoti latviešu kultūras 
tradicionālie svētki, pasākumi (Saulgrieži, 
Meteņdiena, Ūsiņdiena u.c.). 

1.5.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Nodrošināta sporta un aktīvās atpūtas iespēju pieejamība un kvalitāte 

UZDEVUMS (U) 1.5.1. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas iespēju pieejamību un kvalitāti Beverīnas  novadā 

PASĀKUMS 1.5.1.1. 
Sporta un aktīvās atpūtas pasākumu  
kvalitātes un pieejamības uzlabošana 

un dažādošana 

Veikti dažādi pasākumi sporta un aktīvās atpūtas 
pieejamības un kvalitātes uzlabošanai un 
dažādošanai Beverīnas novadā: 

 Saglabātas un uzlabotas novada  sporta 
aktivitātes un veidoti jauni pasākumi 
atbilstoši gadalaikam un iedzīvotāju 
pieprasījumam; 

 Turpināta pagastu centru labiekārtošana ar 
āra sporta elementiem un atpūtas vietām; 

 Uzlabota centra “Kaimiņi” pieejamība 
novada iedzīvotājiem un materiāli tehniskā 
bāze sporta aktivitātēm: inventārs dažādu 
aktivitāšu veikšanai;  

 Nodrošināta sporta un aktīvās atpūtas 
nozīmīgāko pasākumu publicitāte; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Kultūras centrs 
 

Novada sporta 
organizators 

 
Centra “Kaimiņi” 
administrators 

 
Sporta 

organizators 
 

Tūrisma 
speciālists 

1.6.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Pievilcīgas vides radīšana sakoptībai, rekreācijai un saturīga brīvā laika pavadīšanai, dabas resursu uzlabošana un 
vides risku mazināšana Beverīnas novada teritorijā 

UZDEVUMS (U) 1.6.1. Nodrošināt pievilcīgas Beverīnas novada apkārtējās teritorijas radīšanu un uzturēšanu, rekreācijas teritoriju izveidi un labiekārtošanu  

PASĀKUMS 1.6.1.1. 
Parku, skvēru un atpūtas vietu 

izveidošana un esošo uzlabošana 
novada pagastos 

 

Veikti dažādi pasākumi rekreācijas teritoriju 
izveidošanai un uzlabošanai: 

 Labiekārtots Dutkas parks Trikātas pagastā; 

 Labiekārtots muižas parks Brenguļos – 
iztīrīti dīķi, uzstādīti soliņi un atkritumu 
urnas; 

 Labiekārtota parka un estrādes teritorija 
Mūrmuižā; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Pagastu 
saimniecības dalu 

vadītāji 
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  Labiekārtots Trikātas parks – nobruģēts 
parka celiņš, atjaunots celiņš parka gravā uz 
pilskalnu; 

 Sakoptas un labiekārtotas atpūtas vietas pie 
novada ūdenstilpēm (Abuls, Gauja); 

 Izvietoti informatīvie stendi un norādes 
novada dabas objektos (dabas takās, 
atpūtas vietās); 

PASĀKUMS 1.6.1.2. 
Vides objektu uzstādīšana Beverīnas 

novadā 

Pagastu centros izvietoti novada zīmolam atbilstoši  
vides objekti. 

2021-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Sabiedrisko 
attiecību 

speciālists 

UZDEVUMS (U) 1.6.2. Nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu, dabas resursu uzlabošanu un vides risku mazināšanu Beverīnas novada teritorijā  

PASĀKUMS 1.6.2.1. 
Iedzīvotāju videi draudzīgas apziņas 

veidošana 

Veikti dažādi videi draudzīgas apziņas veidošanas 
pasākumi: dalība semināros, iedzīvotāju 
informēšana un pasākumu organizēšana par vides 
aktualitātēm, kā arī praktiskās apmācības. 

Katru gadu Pašvaldība Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 
 

Sabiedrisko 
attiecību 

speciālists 

PASĀKUMS 1.6.2.2. 
Vides kvalitātes un dabas resursu 

uzlabošanas, kontroles un 
aizsardzības pasākumu 

nodrošināšana Beverīnas novadā 
 

Veikti dažādi vides kvalitātes un dabas resursu 
uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumi: 

 Izpļauti latvāņi vai izmantots 
ārpakalpojums augu izplatības 
samazināšanai; 

 Veikta mežu ekonomiskās vērtības 
uzlabošana un dabas teritorijas 
attīrīšana/sakārtošana; 

 Veikti pasākumi klaiņojošo, bezsaimnieka 
dzīvnieku skaita samazināšanai; 

 Iegādāts inventārs vides un dabas resursu 
kontroles un aizsardzības pasākumu 
nodrošināšanai. 

2019-2024 Pašvaldība 
 
Vides aizsardzības fonds 

 

Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 
 

Pašvaldības 
policija 

 
 

PASĀKUMS 1.6.2.3. Projekta ietvaros veiktas aktivitātes: 2018-2019 Valsts Izglītības iestāde 
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Zaļā pasaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā 
zaļa Trikāta 

 Izstrādāta un aprobēta jauna  36 h 
pedagogu profesionālās pilnveides 
programma ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķu sasniegšanā un globālajā izglītībā; 

 Izglītoti 20 pedagogi un 200 skolēni; 

 Noorganizētas 5 radošas nodarbības klašu 
grupām; 

 Izstrādāts iepirkšanās plāna modelis; 

 Izgatavoti 75 auduma iepirkuma maisiņi; 

 Noorganizēta akcija ~ 100 iedzīvotājiem; 

 Izglītojošos pasākumos piedalījušies ~ 60 
iedzīvotāji. 

 
GENE 

 
Projektu vadības 

speciālists 

PASĀKUMS 1.6.2.4. 
Novada ūdenstilpju 

apsaimniekošanas pasākumu 
nodrošināšana 

Veikti pasākumi novada ūdenstilpju 
apsaimniekošanai: 

 Novada ūdenstilpju apsaimniekošanai 

noslēgts deleģējuma līgums ar biedrību 

„Beverīnas ūdeņi”; 

 Veikta zivju pavairošana novada 

ūdenstilpēs; 

 Veikta novada teritorijā esošo upju krastu 
tīrīšana; 

 Attīrīta Trikātas ezera krasta josla un veikti 
ūdens kvalitātes uzlabošanas un zivju 
populāciju veicinoši pasākumi; 

 Izstrādāti saistošie noteikumi „Trikātas 
ezera un Mācītājmuižas ezera 
ekspluatācijas noteikumi”; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

Zivju fonds 
 

Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 
 

B-ba „Beverīnas 
ūdeņi” 

PASĀKUMS 1.6.2.5. 
Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe 

Projekta ietvaros veiktas aktivitātes: 

 Demontēts un utilizēts Trikātas 
pamatskolas siltumsūkņa kontūrs ezerā; 

 Izbūvētas lokālās attīrīšanas iekārtas 
„Lazdukalnu”mājai; 

 Atjaunotas Trikātas pamatskolas 

2018-2019 Pašvaldība 
 

LVAFA 

Projektu vadības 
speciālists 

 
Nekustamo 

īpašumu 
apsaimniekošanas 
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attīrīšanas iekārtas; 

 Izstrādāti Trikātas ezera ekspluatācijas 
noteikumi; 

 Sociālās akcijās iesaistīti 200 iedzīvotāji; 

speciālists 
 

Trikātas pagasta 
saimniecības daļas 

vadītājs 

 

2.Prioritāte - Tehniskās un sociālās infrastruktūras pilnveidošana un racionāla izmantošana kvalitatīvu pakalpojumu 

sniegšanai 

Mērķis: Tehniskā un sociālā infrastruktūra  kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai 

Darbības Iznākuma rezultatīvie rādītāji Ieviešanas periods Finanšu resursi 
un avoti 

Atbildīgie par 
īstenošanu 

2.1.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Saglabāta un attīstīta tehniskā infrastruktūra kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai 
UZDEVUMS (U) 2.1.1. Attīstīt un uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 

PASĀKUMS 2.1.1.1. 
Ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas attīstīšana pakalpojumu 
kvalitātes un pieejamības 

uzlabošanai 

Veikti dažādi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanas 
pasākumi pagastos: 

 Atjaunotas ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas novada pagastos; 

 Atjaunotas komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas Mūrmuižā, Kauguros un Cempos; 

 Izbūvētas kanalizācijas notekūdeņu 
pieņemšanas akas pie Trikātas, Cempu un 
Mūrmuižas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; 

2019-2024 Pašvaldība  
 

ES fondi 

Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 

PASĀKUMS 2.1.1.2. 
Ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu un iekārtu izveide jaunu 
pieslēgumu nodrošināšanai 

Izveidoti jauni ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli 
un/vai lokālās attīrīšanas iekārtas jaunajās mājokļu 
apbūves teritorijās Mūrmuižā, Kauguros, Brenguļos, 
Trikātā un Vālē; 

2020-2024 Pašvaldība  
 

ES fondi 
 

Privātais sektors 

Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 

PASĀKUMS 2.1.1.3 
Atkritumu apsaimniekošanas 

Veikti dažādi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
kvalitātes un pieejamības uzlabošanas pasākumi: 

2019-2024 Pašvaldība Pagastu 
saimniecības daļu 
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pakalpojumu kvalitātes uzlabošana  
 

 Pēc nepieciešamības izveidoti jauni šķiroto 
atkritumu savākšanas punkti atkritumu 
šķirošanas veicināšanai; 

vadītāji 
 

SIA ZAAO 

PASĀKUMS 2.1.1.4. 
Centralizētās siltumapgādes 
pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošana Mūrmuižā 
 

Veikti dažādi centralizētās siltumapgādes pakalpojumu 
kvalitātes un pieejamības uzlabošanas pasākumi: 

 Pēc nepieciešamības veikta siltumtrases 
atjaunošana; 

 Izbūvēta siltumtrase 200 m garumā; 

2019-2021 Pašvaldība Kauguru pagasta 
saimniecības daļa 

UZDEVUMS (U) 2.1.2. Veikt energoefektivitātes pasākumus 

PASĀKUMS 2.1.2.1. 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

atjaunošanas un 
energoefektivitātes procesa 

veicināšana 
 

Veikti dažādi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
atjaunošanas un energoefektivitātes procesa 
veicināšanas pasākumi: 

 Sniegts pašvaldības atbalsts daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai; 

 Katru gadu veikti iedzīvotājus informējoši 
pasākumi; 

 Pēc nepieciešamības piesaistīti ārējie eksperti 
procesa virzības nodrošināšanai  un veikta 
izpētes un tehniskās dokumentācijas izstrāde; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 
 

Valsts 

Daudzdzīvokļu 
māju 

apsaimniekošanas 
biedrības 

 
Nekustamo 

īpašumu 
apsaimniekošanas 

speciālists 

2.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Saglabāta un attīstīta sociālā infrastruktūra kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai 
UZDEVUMS (U) 2.2.1. Saglabāt un attīstīt Beverīnas novada izglītības iestāžu infrastruktūru 

PASĀKUMS 2.2.1.1. 
Pirmsskolas izglītības iestādes un 
pirmsskolas grupu  kvalitātes un 

pieejamības uzlabošana 
 

Veikti pasākumi pirmsskolas izglītības kvalitātes un 
pieejamības uzlabošanai: 
 PII „Pasaciņa”: 

 Pārbūvēts ēdināšanas bloks un iegādāts 
inventārs PII „Pasaciņa”; 

 Izremontēta sporta zāle, uzstādīti speciāli 
gaismas ķermeņi un iegādātas iekārtas un 
aprīkojums; 

 Pārbūvēts apgaismojums, ieklāts speciāls grīdas 
segums un iegādāts aprīkojums mūzikas zālē; 

 Izremontētas telpas - kāpņu telpa, dušas telpa, 

2019-2024 Pašvaldība  
 

ES fondi 

Izglītības iestādes 
 

Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 
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2.grupas garderobe, administrācijas kabineti; 

 Apkures sistēmas nomaiņa 3.grupā (radiatoru 
maiņa), apkures sistēmas remonts karstā ūdens 
nodrošināšanai vasarā; 

 Iegādātas mēbeles un aprīkojums grupu 
telpām, garderobei, metodiskajam kabinetam, 
pulciņu nodarbību telpai; 

 Ventilācijas izbūve; 

 Labiekārtota iestādes teritorija – nobruģēti 
celiņi, uzlabots apgaismojums, atjaunota sēta 
un vārti, aprīkots sporta laukums, uzlaboti āra 
laukumi, izveidota pastaigu taka uz Sergejkalnu 
un Miegupi. 

 Brenguļu sākumskola: 

 Atjaunots un paplašināts rotaļu laukums; 

 Apkures katlu telpas elektroinstalācijas 
pārbūve; 

 Mazāko bērnu grupas kosmētiskais remonts; 

 Iekšējās ūdens padeves nodrošināšana 
ugunsdzēsības vajadzībām; 

Trikātas pamatskola: 

 Labiekārtots bērnu rotaļu laukums pie izglītības 
iestādes; 

 Aprīkotas pirmsskolas grupu telpas; 

PASĀKUMS 2.2.1.2. 
Sākumskolas un pamata izglītības 
iestāžu kvalitātes un pieejamības 

uzlabošana 
 

Veikti pasākumi izglītības iestāžu kvalitātes un 
pieejamības uzlabošanai: 
Brenguļu sākumskola: 

 Asfaltbetona seguma remonts un atjaunošana 
pie sākumskolas; 

 Labiekārtota skolas teritorija (celiņi,soliņi, 
laukumi); 

Trikātas pamatskola: 

 Modernizēta, aprīkota un labiekārtota skolas 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Izglītības iestādes 
 

Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 
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ēdināšanas zāle, virtuve un trauku mazgātava, 
zēnu mājturības un informātikas kabineti; 

 Atjaunota skolas ēkas fasāde; 

 Uzlabota apkures sistēma sporta zālē un 
atjaunots dūmvads; 

 Labiekārtots skolas sporta laukums – atjaunots 
skrejceļš, izveidots basketbola laukums, 
atjaunoti un papildināti spēka vingrinājumu 
elementi; 

 Labiekārtota parka teritorija – izveidota „zaļā 
klase”, sajūtu taka, izveidots apgaismojums, 
nobruģēti gājēju celiņi u.c.; 

J.Endzelīna Kauguru pamatskola: 

 Pārbūvēta skolas apkures sistēma – ierīkots 
granulu katls; 

 Aprīkots sporta laukums – izbūvētas stadiona 
tribīnes, izveidota attīstoša taka ar 
netradicionālām ierīcēm; 

 Asfaltseguma ieklāšana skolas pievadceļam; 

UZDEVUMS (U) 2.2.2. Saglabāt un attīstīt Beverīnas novada sociālo  pakalpojumu infrastruktūru 

PASĀKUMS 2.2.2.1. 
Sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras kvalitātes un 
pieejamības uzlabošana  

Veikti pasākumi sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
kvalitātes un pieejamības uzlabošanai: 

 Pārbūvēti 3 sociālie dzīvokļi personām ar 
kustību traucējumiem – nodrošināta iekļuve 
dzīvokļos, dzīvokļos pielāgoti sanitārie mezgli 
un ieejas istabās ar ratiņkrēsliem; 

2019-2024 Pašvaldība Sociālais dienests 
 

Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 

UZDEVUMS (U) 2.2.3. Saglabāt un attīstīt Beverīnas novada kultūras un sporta  infrastruktūru 

PASĀKUMS 2.2.3.1. 
Kultūras pakalpojumu 

infrastruktūras kvalitātes un 
pieejamības saglabāšana  un 

uzlabošana  

Veikti pasākumi kultūras infrastruktūras saglabāšanai 
un uzlabošanai: 

 Atjaunota Trikātas kultūras nama foajē telpa, 
1.stāva zāle, 2.stāva zāle un noliktavu telpas; 

 Atjaunota Kauguru kultūras nama lielā zāle; 

 Turpināta Mūrmuižas un Trikātas estrādes 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Kultūras namu 
vadītāji 

 
Pagastu 

saimniecības daļu 
vadītāji 
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labiekārtošana; 

 Atjaunota Brenguļu sākumskolas mazās zāles 
telpa kultūras pasākumiem; 

 
 

PASĀKUMS 2.2.3.2. 
Sprta un aktīvās atpūtas  

pakalpojumu infrastruktūras 
kvalitātes un pieejamības 

saglabāšana un uzlabošana  

Veikti pasākumi sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūras saglabāšanā un uzlabošanā: 

 Atjaunoti un uzlaboti sporta laukumi pie centra 
“Kaimiņi”; 

 Izveidots veloparks Trikātas ciemā; 

 Izveidots hokeja laukums – slidotava Trikātas 
ciemā; 

 Izveidots hokeja laukums – slidotava Brenguļu 
ciemā; 

 Izveidota piedzīvojumu trase Mūrmuižā; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Projektu vadības 
speciālists 

 
Pagastu 

saimniecības daļu 
vadītāji 

 
Centra „Kaimiņi” 
administrators 

 
Novada sporta 
organizators 

 
 
 

PASĀKUMS 2.2.3.3. 
Veloparka trases izveidošana 

Beverīnas novadā 

Projekta ietvaros veikta unikālas velotrases izbūve 
Kauguru pagasta Mūrmuižas ciemā 1056 m2 platībā ar 
asfalta apjomu 496,5 m2, veikti apzaļumošanas 
pasākumi. 

2018-2019 Pašvaldība 
 

ES fondi (ELFLA) 
LEADER 

Projektu vadības 
speciālists 

 
Kauguru pagasta 
saimniecības daļa 

2.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Attīstīta pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 
UZDEVUMS (U) 2.3.1. Attīstīt pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 

PASĀKUMS 2.3.1.1. 
Komunālo saimniecību kapacitātes 

uzlabošana kvalitatīvu 
pakalpojumu sniegšanai 

Veikti dažādi komunālo pakalpojumu kvalitātes  
uzlabošanas pasākumi: 

 Iegādāti pamatlīdzekļi,  izejmateriāli un 
inventārs, lai nodrošinātu  pagastu 
saimniecības daļu materiāli tehnisko bāzi 
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai; 

 Paaugstināts  pagastu saimniecības daļu 
speciālistu profesionālais līmenis – apmeklēti 

2019-2024 Pašvaldība Pašvaldības 
centrālā 

administrācija 
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apmācību kursi utml. 

PASĀKUMS 2.3.1.2. 
Ūdensapgādes e-pārvaldības 

attīstīšana 

Veikti dažādi ūdensapgādes e-pārvaldības attīstības 
pasākumi: 

 Mājokļos pakāpeniski uzstādīti elektroniskie 
ūdens skaitītāji; 

  izveidotas attālinātās nolasīšanas sistēmas, 
veiktas personāla apmācības. 

2019-2024 Pašvaldība Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 
 

Datortīklu 
administrators 

 

 

 

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

attīstībai un novada atpazīstamībai 

 
Mērķis: Profesionāla, atvērta novada pārvaldība-garants iedzīvotāju, esošo un potenciālo uzņēmēju uzticībai un novada atpazīstamībai 

Darbības Iznākuma rezultatīvie rādītāji Ieviešanas periods Finanšu resursi 
un avoti 

Atbildīgie par 
īstenošanu 

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 

PASĀKUMS 3.1.1.1. 
Kapacitātes stiprināšana 

pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai 

Radīta iespēja saņemt kvalitatīvus, pašvaldības 
kompetencē esošus pakalpojumus: 

 Pilnveidota pašvaldības un to struktūrvienību 
materiāli tehniskā bāze; 

 Pēc nepieciešamības piesaistīti jauni speciālisti 
pašvaldības un to iestāžu kapacitātes 
paaugstināšanai; 

 Katru gadu nodrošinātas dažādu kompetenču 
apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumi 
pašvaldības speciālistu kvalifikācijas celšanai, 
t.sk. noorganizēti pieredzes apmaiņas pasākumi 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Centrālā 
administrācija 

 
Juridskā nodaļa 
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ar citām pašvaldībām pašvaldības funkciju 
efektīvākai veikšanai; 

PASĀKUMS 3.1.1.2. 
Mūsdienu komunikācijām 

atbilstošu  Beverīnas novada 
pašvaldības sabiedrisko attiecību 

instrumentu nodrošinājums 

Veikti dažādi mūsdienu komunikācijām atbilstošu  
Beverīnas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību 
instrumentu nodrošinājuma pasākumi: 

 Uzlabots dizains un izveidotas jaunas sadaļas 
Beverīnas novada pašvaldības mājaslapai 
www.beverinasnovads.lv  ērtākai lietošanai, kā 
arī pēc nepieciešamības veikta citu pašvaldības 
iestāžu mājas lapu uzlabošana; 

 Pēc nepieciešamības nodrošināti e-pakalpojumi 
pašvaldības sniegto pakalpojumu piedāvājumā; 

 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Sabiedrisko 
attiecību 

speciālists 
  

Pašvaldības 
iestādes 

 
Tūrisma speciālists 

PASĀKUMS 3.1.1.3. 
Valsts un pašvaldību vienotā 
klientu apkalpošanas centra 
(VPVKAC) darbības attīstība 

Veikti pasākumi VPVKAC darbības attīstībai, nodrošinot 
iedzīvotājiem vienkopus pieejamu plašu valsts 
institūciju pakalpojumu klāstu: 

 Nodrošinātas apmācības un pieredzes 
apmaiņas pasākumi darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšanai; 

 Nodrošināta centra pakalpojumu aprakstu 
publicitāte; 

2019-2024 Valsts 
 

Pašvaldība 

Kancelejas nodaļa 
 

Sabiedrisko 
attiecību 

speciālists 

PASĀKUMS 3.1.1.4. 
Pašvaldības administratīvā centra 

ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu 
ēku 

Veikta pašvaldības administratīvā centra ēkas pārbūve 
par daudzfunkcionālu ēku; 

2019- 2021 Pašvaldība 
 

ES fondi 
 

Privātais sektors 

Pašvaldības 
centrālā 

administrācija 
 

Pašvaldības dome 
 

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

PASĀKUMS 3.1.2.1. 
Pašvaldības attīstības plānošanas 

un nozaru dokumentu izstrāde 

Veikta dažādu pašvaldības attīstības plānošanas un 
nozaru dokumentu izstrāde: 

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

 Izstrādāta „Beverīnas novada pašvaldības 

2020-2024 
 
 
 
 

Pašvaldība Izpilddirektors 
 

Kultūras centrs 
 

Sociālais dienests 

http://www.beverinasnovads.lv/
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integrētā attīstības programma 2025-2032”; 

 Izstrādāts „Beverīnas novada teritorijas 
plānojums 2025-2037”; 

 Izstrādātas dažādu nozaru attīstības stratēģijas 
2020-2024 

 Izstrādāts pašvaldības plānošanas dokumentu 
SIVN monitoringa ziņojums 2012-2018; 
 

 
 
 
 
 

2019 

 
Junatnes lietu 

speciālists 

3.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Veicināta ekonomiski aktīvu teritoriju attīstība un radīta uzņēmējdarbību motivējoša politika 
UZDEVUMS (U) 3.2.1. Radīt un attīstīt piemērotu tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Beverīnas  novadā 

PASĀKUMS 3.2.1.1. 
Nekustamo īpašumu 

iegāde/pārņemšana stratēģiski 
svarīgu pašvaldības projektu 

realizācijai 

Atkarībā no situācijas un nepieciešamības 
iegādāti/pārņemti nekustamie īpašumi: 

 Izstrādāti zemes ierīcības projekti un iegādāta 
zeme zem pašvaldības ceļiem; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 
 

Privātais sektors 
(ziedojumi) 

Centrālā 
administrācija 

 
Juridiskā daļa 

PASĀKUMS 3.2.1.2. 
Meliorācijas sistēmas  atjaunošana 

nekustamajā īpašumā „Rušas” 

Atjaunota un uzturēta meliorācijas sistēma meža zemē 
2,98 km garumā; 

2018-2019 Pašvaldība 
 

ES fondi (ELFLA) 

Projektu vadības 
speciālists 

 
Brenguļu pagasta 

saimniecības daļas 
vadītājs 

PASĀKUMS 3.2.1.3. 
Meliorācijas sistēmu atjaunošana 

Beverīnas novadā 

Projekta ietvaros veiktas aktivitātes: 

 Izstrādāti tehniskie projekti meliorācijas 
sistēmu atjaunošanai 3 objektos; 

 Atjaunotas meliorācijas sistēmas 11,72 km 
garumā; 

2019-2020 Pašvaldība 
 

ES fondi (ELFLA) 

Projektu vadības 
speciālists 

 
Pagastu 

saimniecības daļas 
vadītāji 

PASĀKUMS 3.2.1.4. 
Ielu tirdzniecības paviljona un 

laukuma iekārtošana Mūrmuižas 
ciemā 

Veiktas dažādas  aktivitātes: 

 Izbūvēts ielu tirdzniecības paviljons; 

 bruģēts laukumiņš. 

2019-2020 Pašvaldība 
 

ES fondi (ELFLA) 
LEADER 

Projektu vadības 
speciālists 

 
Kauguru pagasta 
saimniecības daļa 



Beverības novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2019.-2024.gadam. 

Rīcību plāns                                                                                                                                                                                                                                   25 
 
 

PASĀKUMS 3.2.1.5. 
Tūrisma, amatniecības un 

mūžizglītības  centru izveide 
novada pagastos 

Pielāgotas, aprīkotas un izveidotas sabiedriskas telpas 
ar amatniecību, mājražošanu, tūrismu un mūžizglītību 
saistītu pasākumu organizēšanai; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Tūrisma speciālists 
 

Sabiedrisko 
attiecību 

speciālists 
 

Kultūras centrs 

PASĀKUMS 3.2.1.6. 
Norāžu sistēmas uz novada ceļiem 

pilnveidošana 

Izveidotas un atjaunotas norādes uz novada lielākajiem 
ceļiem; 

2019-2024 Pašvaldība 
  

ES fondi 

Kultūras centrs 
 

Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 

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

PASĀKUMS 3.2.2.1. 
Uzņēmējdarbības motivēšana 

Veikti dažādi uzņēmējdarbību motivējoši pasākumi: 

 Organizēts jauno uzņēmēju projektu konkurss; 

 Pašvaldības dalība Valmieras attīstības 
aģentūras atbalsta programmā “ZĪLE”, lai 
motivētu novada uzņēmējus jaunu produktu un 
inovāciju realizēšanā; 

 Pašvaldības līdzdalība novada uzņēmēju dalībai 
izstādēs u.c. pasākumos; 

 Organizēta atzinību rakstu un balvu 
pasniegšana uzņēmējdarbībā; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

Valmieras 
attīstības aģentūra 

 
Privātais sektors 

Centrālā 
administrācija 

 
Pašvaldības dome 

PASĀKUMS 3.2.2.2. 
Sadarbības pasākumu ar 

uzņēmējiem ieviešana 

Veikti dažādi pašvaldības un uzņēmēju sadarbību 
veicinoši pasākumi:  

 Pēc nepieciešamības ieviesti sadarbības 
projekti ar uzņēmējiem; 

 Reizi ceturksnī noorganizētas pašvaldības un 
uzņēmēju tikšanās; 

 Nodrošināta dažādu nozaru uzņēmēju 
sadarbības sekmēšana; 

 Nodrošināta uzņēmēju informēšana un 
konsultēšana par attīstības iespējām; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 
 

Privātais sektors 

Centrālā 
administrācija 

 
Pašvaldības dome 
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PASĀKUMS 3.2.2.3. 
Prakšu vietu apzināšana Beverīnas 

novadā un popularizēšana 
studentu un jauniešu vidū 

Veikta studentu un jauniešu prakšu vietu apzināšana un 
informācijas nodošana mērķauditorijai; 

Katru gadu Pašvaldība Jaunatnes lietu 
speciālists 

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 

PASĀKUMS 3.3.1.1. 
Beverīnas novada kultūras un 

vēsturiskā mantojuma saglabāšana, 
attīstība, efektīva izmantošana un 

atpazīstamības veicināšana 

Veikti dažādi pasākumi kultūras un vēsturiskā 
mantojuma saglabāšanai, efektīvai izmantošanai un 
atpazīstamības veicināšanai: 

 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; 

 Nodrošināta kultūrvēstures materiālu 
digitalizācija un publicitāte; 

 Turpināta apsaimniekošana Mūrmuižas 
nocietinājuma tornim, Trikātas un Pekas 
pilskalniem, Ģenerāļa Baloža dzimtajām mājām 
u.c. kultūrvēstures mantojuma objektiem 
novada teritorijā; 

 Izstrādāta Trikātas pilsdrupu saglabāšanai 
nepieciešamā dokumentācija; 

 Uzsākti Trikātas pilsdrupu konservācijas darbi; 

 Pētītas kultūrvēstures objektu atrašanās vietas 
un veikta teritorijas sakopšana; 

 Saglabāta, uzturēta un aktualizēta mājaslapa 
www.trikatasvesture.beverina.lv; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Kultūras centrs 
 

Projektu vadības 
speciālists 

 
Pagastu 

saimniecības daļas 
vadītāji 

PASĀKUMS 3.3.1.2. 
Kultūrizglītības veicināšana 

Beverīnas novadā 

Veikti pasākumi kultūrizglītības veicināšanai Beverīnas 
novadā: 

 Saglabātas un pilnveidotas Mūrmuižas Tautas 

Katru gadu Pašvaldība 
 

ES fondi 

Kultūras centra 
vadītājs 

 

http://www.trikatasvesture.beverina.lv/
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universitātes nodarbības; 

 Saglabāti un uzlaboti kultūrizglītības pasākumi, 
aktivitātes novadā; 

 Veidoti jauni kultūrizglītības pasākumi. 

Mūrmuižas 
bibliotēkas-
informācijas 

centra vadītāja 

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

PASĀKUMS 3.3.2.1. 
Dabas un kultūrvēstures 

mantojuma objektu izmantošana 
ilgtspējīgai tūrisma attīstībai 

Veikti dažādi pasākumi unikālo objektu izveidē tūrisma 
uzņēmējdarbības attīstībai: 

 Apzināti novada unikālie objekti un izstrādātas 
to saglabāšanas un attīstības stratēģijas tūrisma 
veicināšanai Beverīnas novadā; 

 Trikātas pilskalns izveidots par tūrisma objektu 
– veikta pilskalna digitalizācija, izveidota 
digitālā spēle, izveidots maršruts ar apskates 
objektu aprakstiem, izveidota aplikācija, 
uzstādīti 2 interaktīvie stendi; 

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

 Izvietotas norādes pie novada unikālajiem 
tūrisma objektiem; 

 Veidoti jauni pasākumi tūrisma objektu 
apkārtnē; 

 Veicināta novada tūrisma objektu publicitāte 
sadarbībā ar Valmieru un apkārtējiem 
novadiem, Vidzemes tūrisma asociāciju, “Via 
Hanseatica” u.c. ; 

 Atjaunots Mūrmuižas nocietinājuma tornis 
tūrisma attīstībai; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Kultūras centra 
vadītājs 

 
Tūrisma speciālists 

 
Projektu speciālists 

 
Pagastu 

saimniecības daļu 
vadītāji 

PASĀKUMS 3.3.2.2. 
Beverīnas  novada tūrisma 
informācijas uzlabošana un 
pieejamības nodrošināšana 

Veikti pasākumi Beverīnas novada tūrisma informācijas 
pieejamības nodrošināšanai un uzlabošanai: 

 Uzlabots dizains un papildināta informācija 
pašvaldības mājas lapā 
www.turisms.beverina.lv ; 

 Nepārtraukti atjaunoti drukātie novada 

2019-2024 Pašvaldība 
 

Vidzemes Tūrisma 
asociācija 

 
Vidzemes 

Tūrisma speciālists 
 

Sabiedrisko 
attīecību speciālists 

 
Projektu vadības 

http://www.turisms.beverina.lv/
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materiāli latviešu valodā un svešvalodās; 

 Izveidoti un apsaimniekoti informatīvie stendi 
novada teritorijā; 

 Tūrisma informācijas izplatīšana sadarbībā ar 
novada uzņēmējiem; 

 Nodrošināta pašvaldības dalība Vidzemes 
tūrisma asociācijā, tūrisma maršruta “Via 
Hanseatica” uzturēšanā un Valmieras un 
apkārtējo novadu konsultatīvajā padomē; 

plānošanas 
reģions 

 
ES fondi 

speciālists 

PASĀKUMS 3.3.2.3. 
Aktīvā tūrisma un ūdenstūrisma 
veicināšana Beverīnas novadā 

Veikti dažādi pasākumi aktīvā tūrisma veicināšanai: 

 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.; 

 Nodrošināti un uzlaboti aktīvā tūrisma 
pasākumi; 

 Izbūvēts tiltiņš pār Abulu Brenguļu pagastā; 

 Izbūvēti laivu kanāli Abula upē Brenguļos un 
ezeros Trikātas pagastā; 

2019-2024 Pašvaldība  
 

ES fondi 

Tūrisma speciālists 
 

Pagastu 
saimniecības daļu 

vadītāji 
 

Projektu vadības 
speciālists 

3.4.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Uz novada atpazīstamību vērstas darbības 
UZDEVUMS (U) 3.4.1. Veicināt Beverīnas novada atpazīstamību ārtelpā 

PASĀKUMS 3.4.1.1. 
Beverīnas novada tēla veidošana un 

popularizēšana 

Veikti dažādi Beverīnas  novada tēla popularizēšanas 
pasākumi: 

 Katru gadu organizēti dažādi kultūras 
pasākumi, piemēram, novada svētki; 

 Sagatavots reprezentācijas video par 
Beverīnas novadu un tā simboliku; 

 Izstrādāta jauna novada vizuālā identitāte un 
zīmolvedības un mārketinga komunikācijas 
stratēģija; 

  Sagatavoti atpazīstamību veicinoši izdevumi; 

 Aktīvi atspoguļotas novada aktualitātes 
pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Centālā 
administrācija 

 
Sabiedrisko 

attiecību speciālists 
 

Kultūras centrs 
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PASĀKUMS 3.4.1.2. 
Pārrobežu sadarbības attīstīšana 

Veikti pasākumi pārrobežu sadarbības veicināšanai: 

 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”; 

 Sadarbības veidošana un kopīgu aktivitāšu 
veikšana ar Itālijas un Francijas partneriem; 

2019-2024 Pašvaldība 
 

ES fondi 

Projektu vadības 
speciālists 

 
Sabiedrisko 

attiecību speciālists 
 

 Kultūras centrs 
 

Jaunatnes lietu 
speciālists 



 

2019.-2024. gadu periodam ieteicamie projekti PRIVĀTAJĀ un VALSTS SEKTORĀ, 

kuri nesīs sociāli ekonomisku labumu Beverīnas novada attīstībai 

 

Šo projektu iniciatori un ieviesēji aicināti būt fiziskas un juridiskas personas – uzņēmumi, biedrības 

un nodibinājumi (NVO), personu apvienības, valsts iestādes, kuras individuāli vai sadarbībā ar 

Beverīnas novada pašvaldību, realizējot zemāk ieteiktos projektus, sniegs ievērojamu ieguldījumu 

līdzsvarotā Beverīnas novada sociāli ekonomiskajā attīstībā. 

1. Prioritāte -  Dzīves vides kvalitāte un cilvēkresursu attīstība iedzīvotāju 

piesaistei novadam 

RĪCĪBU VIRZIENS: 1.1.Droša un kvalitatīva dzīves vide, radot labvēlīgus apstākļus jaunu 

dzīvesvietu izveidei novada teritorijā 

IETEICAMO  PROJEKTU PIEMĒRI:  

 Jaunu dzīvojamo māju būvniecība, radot dzīvojamo fondu jaunajām ģimenēm. 

 Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu uzlabošana. 

 Sadarbībā ar pašvaldību satiksmes drošības uzlabošanai gājēju un velo infrastruktūras 

attīstība valsts autoceļu posmos Valmiera-Brenguļi, Valmiera-Kauguri un Kauguri-Mūrmuiža 

un Trikātas centrs-Trikātas pamatskola; 

 Novada valsts autoceļu kvalitātes uzlabošana posmos -  Mūrmuiža-Rauna cietā seguma 

ieklāšana, 

RĪCĪBU VIRZIENS: 1.2.Ikvienam dota iespēja iegūt zināšanas, attīstīt dzīves prasmes, 

lokālpatriotismu un pašaktivitāti visa mūža garumā 

IETEICAMO  PROJEKTU PIEMĒRI: 

 NVO sektora darbības aktivizēšanās – kursu, apmācību, semināru piedāvājums novada 

iedzīvotājiem, dažādu fondu atbalstītu projektu realizācija; 

2. Prioritāte -  Tehniskās un sociālās infrastruktūras pilnveidošana un racionāla 

izmantošana kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai  

RĪCĪBU VIRZIENS: 2.3.Attīstīta pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 

IETEICAMO  PROJEKTU PIEMĒRI 

 Medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana – Aptiekas atvēršana Mūrmuižā, Ģimenes 

ārsta prakses atvēršana Brenguļos; 

 Sociālo pakalpojumu dažādošana, jaunu radīšana; 

 Viesnīcas vai hosteļa izveide sportistiem, novada viesiem, līgumstrādniekiem Brenguļos pie 

centra „Kaimiņi”;  

 Viesu namu, ēdināšanas uzņēmumu, kafejnīcas, veikalu izveide; 

 Dzīvnieku kapsētas izveide; 
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3. Prioritāte -  Profesionāla pārvaldība un pašvaldības kompetenču ietvaros 

nodrošināts vispusīgs atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un novada 

atpazīstamībai 

RĪCĪBU VIRZIENS: 3.2.Veicināta ekonomiski aktīvu teritoriju attīstība un radīta uzņēmējdarbību 

motivējoša politika 

IETEICAMO  PROJEKTU PIEMĒRI: 

 Tematiskā un nišu tūrisma attīstības veicināšana, jaunu tūrisma produktu radīšana; 

 Novada ūdenstilpju izmantošana un jaunu pakalpojumu izveide tūrisma attīstībai; 

 Uzņēmējdarbības attīstība atjaunotās „Pagastmājas” uzņēmējdarbībai atvēlētajās telpās; 

 dažādu fondu atbalstītu uzņēmējdarbību attīstošu projektu realizācija pievienotās vērtības 

radīšanai novadā. 


