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1. ANOTĀCIJA 

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

(turpmāk – Attīstības programma 2019-2024) ir Beverīnas novada pašvaldības apstiprināts 

dokuments, kurā ir noteikts Beverīnas novada ilgtermiņā sasniedzamais mērķis (vīzija) un 

vidēja termiņa prioritātes 6 gadu periodā. Attīstības programmā 2019-2024 noteiktās trīs 

vidēja termiņa prioritātes paredzēts sasniegt, īstenojot divdesmit sešus uzdevumus, kas 

atbilstoši prioritātēm, sagrupēti trīspadsmit rīcību virzienos. 

Prioritāšu, rīcību virzienu un uzdevumu izvirzīšana ir tikai daļa no attīstības 

plānošanas procesa, svarīgs tā elements ir plānošanas dokumenta īstenošanas uzraudzība, ar 

kuras palīdzību izvērtējama, vai Beverīnas novada pašvaldības attīstība norit tā, kā paredzēts 

izstrādātajā dokumentā. Beverīnas novada pašvaldība uzņemas atbildību par Attīstības 

programmas 2019-2024 īstenošanu un tādu aktivitāšu nepieļaušanu, kas ir pretrunā ar tajā 

noteiktajām nostādnēm. 

Lai būtu iespējams sekot līdzi, vai izstrādātās Attīstības programmas 2019-2024 

īstenošanas process atbilst plānotajam, Beverīnas novada pašvaldība ir izstrādājusi šī 

dokumenta īstenošanas uzraudzības kārtību. 

2. ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA UN INSTITUCIONĀLAIS IETVARS 

Attīstības programmas 2019.-2024. īstenošanu uzrauga Beverīnas  novada 

pašvaldības domes Finanšu un attīstības komiteja, kas iekļauj dažādu iedzīvotāju grupu 

interešu pārstāvniecību. Īstenošanas uzraudzības procesā aktīvi iesaistītas visas Beverīnas 

novada pašvaldības struktūrvienības un iestādes. 

Par Attīstības programmas 2019-2024 īstenošanas uzraudzības kārtību un tās 

ieviešanu atbildīga ir Beverīnas  novada pašvaldības izpilddirektors. Īstenošanas uzraudzības 

sistēmas procesu vada Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektors, savukārt no iesaistīto 

struktūrvienību puses dokumenta īstenošanas sistēmas procesā iesaistās attiecīgo nodaļu vai 

iestāžu vadītāji vai to vietnieki, operacionālā līmenī veicot īstenošanas uzraudzības procesa 

darbības. 

Galvenie veicamie uzdevumi īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešanā un to 

atbildīgās iestādes un nodaļas ir noteiktas 1.tabulā. 

1. TABULA 

Galvenie veicamie uzdevumi Attīstības programmas 2019-2024 īstenošanas 

uzraudzības sistēmas ieviešanā 

Nr.p.k. Veicamais uzdevums Atbildīgais 

1. 

Attīstības programmas 2019-2024 

apstiprināšana, nepieciešamo izmaiņu 

ierosināšana un to apstiprināšana 

Beverīnas  novada pašvaldības dome 

2. 

Attīstības programmas 2019-2024 

īstenošanas uzraudzības sistēmas 

koordinācija 

Beverīnas novada pašvaldības 

izpilddirektors  

3. 
Attīstības programmas 2019-2024 

īstenošanas uzraudzība un 

Beverīnas  novada pašvaldības domes 

Finanšu un attīstības komiteja  
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nepieciešamo izmaiņu ierosināšana 

4. 

Rīcību plāna 2019-2024.gadam 

īstenošanas uzraudzības 

nodrošināšana 

Politiskajā līmenī – Beverīnas  novada 

pašvaldības dome  

Izpildes līmenī – par rīcības plānā uzskaitīto 

pasākumu realizāciju atbildīgās nodaļas, 

struktūrvienības un iestādes  

5. 

Investīciju plāna 2019-2021.gadam 

un 

Investīciju plāna 2022-2024.gadam 

īstenošanas uzraudzības 

nodrošināšana 

Politiskajā līmenī Beverīnas novada 

pašvaldības dome, Izpildes līmenī – par 

investīciju plānā uzskaitīto pasākumu 

realizāciju atbildīgās nodaļas, 

struktūrvienības un iestādes  

6. 

Ikgadēja kvantitatīvas un kvalitatīvas 

informācijas apkopošana un 

analizēšana par novada attīstības 

tendencēm, kas balstītas uz Attīstības 

programmā 2019-2024 noteiktajiem 

attīstības sasniegumu rezultatīvajiem 

rādītājiem 

Beverīnas novada pašvaldības atbildīgās 

nodaļas, struktūrvienības un iestādes 

(atbilstoši sociāli ekonomisko rādītāju 

tabulā noteiktajiem atbildīgajiem par 

informācijas apkopošanu) 

7. 

Īstenošanas uzraudzības ziņojumu 

(ikgadējo un 3 gadu perioda) 

sagatavošana par Attīstības 

programmas 2019-2024 īstenošanu 

Beverīnas novada pašvaldības 

izpilddirektors  

Īstenošanas uzraudzības procesā iegūtā informācija ir pamats Attīstības programmas 

2019-2024 novērtējuma veikšanai. Lai nodrošinātu iespēju nepārtraukti sekot līdzi dokumentā 

noteikto rādītāju izpildei, ir izveidota pastāvīgu īstenošanas uzraudzības rādītāju informācijas 

sistēma. Informācijas sistēmā ir ietverta šāda informācija par Attīstības programmas 2019-

2024 īstenošanas uzraudzības rādītājiem: 

 dokumentā noteiktie rādītāji, t.sk. teritorijas attīstības stratēģiskie rādītāji un 

attīstības mērķu sasniegšanas rezultatīvie rādītāji; 

 rādītāju vērtība, uzsākot attīstības programmas īstenošanu (bāzes vērtība), norādot 

jaunāko pieejamo vērtību un gadu, uz kuru tā attiecas; 

 ikgadējās rādītāju vērtības; 

 rādītāju izmaiņu virzības prognozes raksturs; 

 precīzi definēts informācijas avots un īsi paskaidrojumi par veicamajiem 

aprēķiniem, ja tādi ir nepieciešami. 

3 BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢISKIE 

RĀDĪTĀJI 

Beverīnas novada pašvaldības attīstības izvērtējuma teritorijas attīstības rādītāji tiek 

analizēti, lai sekotu līdzi galvenajām attīstības tendencēm novadā. Šie rādītāji nav tieši 

saistāmi ar Attīstības programmā 2019-2024 izvirzītajām prioritātēm, bet tie netieši parāda 

prioritāšu un konkrēto rīcību sasniegšanas gala rezultātu. Tie ir noderīgi, lai raksturotu novada 

sociāli ekonomisko situāciju, novērtētu pašvaldības realizēto politiku novadā kopumā, kā arī, 

lai sniegtu salīdzinājumu ar citiem Latvijas novadiem un kalpotu kā Attīstības programmā 

2019-2024 noteiktā ilgtermiņa mērķa (vīzijas) sasniegšanas rādītāju. 
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2. TABULA 

Beverīnas novada pašvaldības teritorijas attīstības (makroietekmes) izvērtēšanas rādītāji 

Nr. 

2018 
Rādītājs 

Bāzes 

vērtības 

gads 

Bāzes 

vērtība 

Tendence uz 

2024.g. 

Pieaugums 

Samazinājum

s 

Nav 

notikušas 

izmaiņas 

Datu avoti, apkopošanas metodika 
Atbildīgais par datu 

ieguvi 

1 
Teritorijas attīstības indeksa 

rangs iepriekšējā gadā 
2017 29. 

 

(skaitliski 

samazinās) 

VRAA: 

http://www.vraa.gov.lv/lv/analitiska_darbiba/

attistibas_indekss/ 

Finanšu nodaļas 

ekonomists 

2 Iedzīvotāju skaits (uz 1.janvāri) 

2017 3168 

 

1) PMLP: 

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/i

edzivotaju-registrs/  - izraudzīties saiti 

„Latvijas iedzīvotāju skaits novados” 

Pagastu lietvedes 

2017 3051 

2) CSP: ISG01.  Platība, iedzīvotāju blīvums 

un pastāvīgo iedzīvotāju skaits reģionos, 

republikas pilsētās un novados gada sākumā 

Pagastu lietvedes 

3.1 

Kopējā demogrāfiskā slodze, 

skaits uz 1000 iedzīvotājiem (uz 

1.janvāri) 

2017 605  

CSP: ISG19. Demogrāfiskās slodzes līmenis 

statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un 

novados gada sākumā 

Finanšu nodaļas 

ekonomists 

3.2 

Demogrāfiskā slodze, līdz 

darbaspējas vecumam, skaits uz 

1000 iedzīvotājiem (uz 

1.janvāri) 

2017 247  

CSP: ISG19. Demogrāfiskās slodzes līmenis 

statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un 

novados gada sākumā 

Finanšu nodaļas 

ekonomists 

4 
Novada nodarbināto skaits pēc 

faktiskās darba vietas iepriekšējā 
2017 635  

http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/socia

la__aiznemtdv__ikgad/JVSG071.px/table/tab

Finanšu nodaļas 

ekonomists 

http://www.vraa.gov.lv/lv/analitiska_darbiba/attistibas_indekss/
http://www.vraa.gov.lv/lv/analitiska_darbiba/attistibas_indekss/
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/
http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__aiznemtdv__ikgad/JVSG071.px/table/tableViewLayout1/?rxid=d8284c56-0641-451c-8b70-b6297b58f464
http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__aiznemtdv__ikgad/JVSG071.px/table/tableViewLayout1/?rxid=d8284c56-0641-451c-8b70-b6297b58f464
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gadā leViewLayout1/?rxid=d8284c56-0641-451c-

8b70-b6297b58f464  

4.1. 
Novada pašnodarbināto fizisko 

personu skaits iepriekšējā gadā 
2017 128  

http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/socia

la__aiznemtdv__ikgad/JVSG071.px/table/tab

leViewLayout1/?rxid=d8284c56-0641-451c-

8b70-b6297b58f464  

Finanšu nodaļas 

ekonomists 

5.1 
Bezdarba līmenis (%) (uz 

31.decembri) 
2017 5,5  

NVA: http://nva.gov.lv/index.php?cid=6 

Skatīt iepriekšējā gada decembri, tabula 

„Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā 

pa pilsētām un novadiem” 

Sociālais dienests 

5.2 
Bezdarbnieku skaits (uz 

31.decembri) 
2017 105  

NVA: http://nva.gov.lv/index.php?cid=6 

Skatīt iepriekšējā gada decembri, tab. 

„Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā 

pa pilsētām un novadiem” 

Sociālais dienests 

6.1 
Pašvaldībā saņemtais IIN (EUR) 

iepriekšējā gadā 
2017 1 766 133  

1) Valsts Kase: 

https://e2.kase.gov.lv/pub5.5_pasv/code/ 

pub.php?module=pub 

Izraudzīties vajadzīgo gadu, organizācija - 

___ novads, veidlapa 2PB_Pasv, rinda 

1.1.0.0. 

vai 

2)  Finanšu nodaļa 

Finanšu nodaļa 

6.2 

Pašvaldībā saņemtais IIN uz 1 

iedzīvotāju (EUR) iepriekšējā 

gadā 

2017 557  
Aprēķins: rādītājs Nr.6.1/rādītājs Nr.2. (pēc 

PMLP datiem) 
Finanšu nodaļa 

7 
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu 

skaits iepriekšējā gadā 
2017 302  

http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/uzn/uzn__01

_skaits/SRG010.px/?rxid=d8284c56-0641-

451c-8b70-b6297b58f464  

- juridiskās personas, t.sk.: akciju 

sabiedrība, budžeta iestāde, individuālais 

uzņēmums, kooperatīvā sabiedrība, 

Izpilddirektors 

http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__aiznemtdv__ikgad/JVSG071.px/table/tableViewLayout1/?rxid=d8284c56-0641-451c-8b70-b6297b58f464
http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__aiznemtdv__ikgad/JVSG071.px/table/tableViewLayout1/?rxid=d8284c56-0641-451c-8b70-b6297b58f464
http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__aiznemtdv__ikgad/JVSG071.px/table/tableViewLayout1/?rxid=d8284c56-0641-451c-8b70-b6297b58f464
http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__aiznemtdv__ikgad/JVSG071.px/table/tableViewLayout1/?rxid=d8284c56-0641-451c-8b70-b6297b58f464
http://nva.gov.lv/index.php?cid=6
http://nva.gov.lv/index.php?cid=6
http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/uzn/uzn__01_skaits/SRG010.px/?rxid=d8284c56-0641-451c-8b70-b6297b58f464
http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/uzn/uzn__01_skaits/SRG010.px/?rxid=d8284c56-0641-451c-8b70-b6297b58f464
http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/uzn/uzn__01_skaits/SRG010.px/?rxid=d8284c56-0641-451c-8b70-b6297b58f464
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sabiedriska vai reliģiska organizācija, 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 

zemnieka saimniecība;  

- individuālie komersanti;  

- saimnieciskās darbības veicēji. 

8 

Iedzīvotāju ilgtermiņa 

migrācijas saldo par iepriekšējo 

gadu 

2017 -39 
 

(pozitīvs) 

CSP: ISVG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un 

tās ietekmējošie faktori statistiskajos 

reģionos, republikas pilsētās un novados 

Finanšu nodaļas 

ekonomists 

9 

Aptaujas respondentu skaits un 

daļa no viņiem (%), kurus 

apmierina dzīve novadā, 

aptaujas ietvaros par iepriekšējo 

gadu 

2018 

60,7% 

(no 163 

responden-

tiem) 

 

Novada iedzīvotāju aptauja 

Atbilžu gradācija: pilnīgi apmierina, drīzāk 

apmierina, drīzāk neapmierina, pilnīgi 

neapmierina, nav pieejams, grūti pateikt. 

Sabiedrisko attiecību 

speciālists 

10.1 
Iedzīvotāju dabiskā kustība par 

iepriekšējo gadu 

2017 

(CSP) 
-45  

(par labu 

dzimstībai) 

1) CSP: ISVG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas 

un tās ietekmējošie faktori statistiskajos 

reģionos, republikas pilsētās un novados 

Pagastu lietvedes 

2017 8 Dzimtsarakstu nodaļa Dzimtsarakstu nodaļa 

10.2 
Jaundzimušo skaits iepriekšējā 

gadā 
2017 34  Dzimtsarakstu nodaļa Dzimtsarakstu nodaļa 

10.3 Mirušo skaits iepriekšējā gadā 2017 26  Dzimtsarakstu nodaļa Dzimtsarakstu nodaļa 

11 

Pašvaldības pamatbudžeta 

ieņēmumi (EUR) iepriekšējā 

gadā 

2017 3 302 908  

1) Valsts Kase: 

https://e2.kase.gov.lv/pub5.5_pasv/code/ 

pub.php?module=pub - izraudzīties vajadzīgo 

gadu, organizācija - -- novads, veidlapa 

2PB_Pasv, rinda 01.000 

vai 

2) Finanšu nodaļa 

Finanšu nodaļa 

 



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

Īstenošanas un uzraudzības kārtība  8 

Par attīstības izvērtējuma teritorijas attīstības rādītāju datu apkopošanu un analizēšanu 

atbildīga ir Beverīnas  novada pašvaldības izpilddirektors, sniedzot par tiem informāciju 

ikgadējā īstenošanas uzraudzības ziņojumā un 3 gadu perioda pārskatā.  

Katru gadu noteiktos teritorijas attīstības rādītājus ir iespējams pārskatīt, izvēloties 

rādītājus, ar kuru palīdzību var veikt novada salīdzinošo analīzi ar citiem novadiem valsts 

mērogā. 

4. ATTĪSTĪBAS MĒRĶU SASNIEGŠANAS REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

Attīstības programmas 2019-2024 īstenošanas novērtējuma veikšanai tiek ieviesti 

sociāli ekonomiskie rādītāji, kas būs kā pamats novērtējumam, kā tiek īstenota vidējā termiņa 

prioritāšu sasniegšana. 
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3. TABULA 

Attīstības mērķu sasniegšanas rezultatīvie rādītāji 

Nr.  Rezultatīvais rādītājs Bāzes 

vērtības 

gads 

Bāzes 

vērtība 

Vēlamā 

tendence 

uz 2024.g. 

Pieaugums 

Samazinājums 

Nav notikušas 

izmaiņas 

Datu avoti, apkopošanas 

metodika 

Atbildīgais par datu 

ieguvi 

1.prioritāte: Dzīves vides kvalitāte un cilvēkresursu attīstība iedzīvotāju piesaistei novadam 

Drošības un dzīves kvalitātes sistēma 

1. Pašvaldības dzīvojamais fonds – 

pašvaldības īpašumā esošo 

dzīvokļu skaits (uz 1.janvāri) 

2017 66  Pašvaldības Dzīvokļu 

jautājumu komisija 

Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas 

speciālists 

2. Noziedzīgu nodarījumu skaits 

novadā iepriekšējā gadā 

2017 35  CSP: SKG021. Reģistrēto 

noziedzīgo nodarījumu 

skaits reģionos, republikas 

pilsētās un novados 

Beverīnas novada 

pašvaldības policijas 

priekšnieks 

3. Reģistrēto ceļu satiksmes 

negadījumu skaits iepriekšējā gadā 

– kopā 

2017 14  CSDD: csdd.lv/celu-

satiksmes-negadijumi/celu-

satiksmes-negadijumu-

sadalijums-pa-pagastiem-

vajadzīgais gads 

Beverīnas  novada 

pašvaldības policijas 

priekšnieks 

4. Reģistrēto ceļu satiksmes 

negadījumu skaits iepriekšējā gadā 

– ar cietušajiem 

2017 7  CSDD: csdd.lv/celu-

satiksmes-negadijumi/celu-

satiksmes-negadijumu-

sadalijums-pa-pagastiem – 

vajadzīgais gads 

Beverīnas novada 

pašvaldības policijas 

priekšnieks 

5. Reģistrēto ceļu satiksmes 

negadījumu skaits iepriekšējā gadā 

2017 0  CSDD: csdd.lv/celu-

satiksmes-negadijumi/celu-

Beverīnas novada 

pašvaldības policijas 
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– ar bojā gājušajiem satiksmes-negadijumu-

sadalijums-pa-pagastiem – 

vajadzīgais gads 

priekšnieks 

6. Reģistrēto ceļu satiksmes 

negadījumu skaits iepriekšējā gadā 

– ar ievainotajiem 

2017 11  CSDD: csdd.lv/celu-

satiksmes-negadijumi/celu-

satiksmes-negadijumu-

sadalijums-pa-pagastiem – 

vajadzīgais gads 

Beverīnas novada 

pašvaldības policijas 

priekšnieks 

7. Pašvaldībā saņemtais dabas resursu 

nodokļa apmērs iepriekšējā gadā 
2017 20 003  Valsts Kase, 

https://e2.kase.gov.lv/pub5

.5_pasv/code/pub.php?mod

ule=pub 

Izraudzīties vajadzīgo 

gadu, organizācija 

============= novads, 

veidlapa 2SB_Pasv, rinda 

5.5.3.1. 

vai 

2) Finanšu daļa 

Finanšu nodaļa 

8. Mērķdotācija novada autoceļiem 

un ielām (EUR) iepriekšējā gadā 

2017 100 685  Finanšu nodaļa Finanšu nodaļa 

9. Dabas/vides objektu skaits novadā 

(uz 1.janvāri) 

 dižkoki;  

 īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas Natura 2000; 

 mikroliegumi; 

 nozīmīgākie purvi; 

 ievērojamākās dabas 

teritorijas; 

 nozīmīgākās ūdenstilpes  

2017  

 

5 

2 

 

4 

2 

4 

7 

 www.dabasretumi.lv 

Pašvaldības noteiktās 

teritorijas un objekti 

Nekustamo īpašumu 

speciālisti 

http://www.dabasretumi.lv/
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Individuālās attīstības sistēma 

10. Izglītojamo skaits izglītības 

iestādēs uz iepriekšējā mācību 

gada sākumu (uz 1.septembri) 

2017/201

8 

201  Izglītības iestādes Izglītības iestāžu 

vadītāji 

11. Audzēkņu skaits pirmsskolas 

izglītības iestādē un pirmsskolas 

grupās uz iepriekšējā mācību 

gada sākumu (uz 1.septembri) 

2017/201

8 

154  Izglītības iestādes Izglītības iestāžu 

vadītāji 

12. Interešu izglītības programmu 

apmeklētāju skaits uz iepriekšējā 

mācību gada sākumu (uz 

1.septembri) 

2017/201

8 

222  Izglītības iestādes Izglītības iestāžu 

vadītāji 

13. Interešu izglītības programmu un 

fakultatīvu apmeklētāju skaits uz 

iepriekšējā mācību gada sākumu 

(uz 1.septembri) 

2017/201

8 
222  Izglītības iestādes Izglītības iestāžu 

vadītāji 

14. Jauniešu, kuri piedalās  jauniešu 

centros–skaits iepriekšējā gadā 

2017 13  Jaunatnes lietu speciālists Jaunatnes lietu 

speciālists 

15. Aptaujas respondentu skaits un 

daļa no viņiem (%), kurus 

apmierina novada pirmsskolas 

izglītības pakalpojumi 

2018 47% 

(no 163 

responde

ntiem) 

 Novada pašvaldības 

aptauja 

Atbilžu gradācija: pilnīgi 

apmierina, drīzāk 

apmierina, drīzāk 

neapmierina, pilnīgi 

neapmierina, nav pieejams, 

grūti pateikt. 

Sabiedrisko attiecību 

speciālists 

16. Aptaujas respondentu skaits un 

daļa no viņiem (%), kurus 

apmierina novada pamatskolas 

izglītības pakalpojumi 

2018 39% 

(no 163 

responde

ntiem) 

 Novada pašvaldības 

aptauja 

Atbilžu gradācija: pilnīgi 

apmierina, drīzāk 

apmierina, drīzāk 

Sabiedrisko attiecību 

speciālists 
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neapmierina, pilnīgi 

neapmierina, nav pieejams, 

grūti pateikt. 

17. Bērnu skaits rindā gada sākumā 

(uz 1.janvāri) uz vietu Beverīnas 

novada pašvaldības PII (PII 

pakalpojumu pieejamība, t.sk. no 

1,5 gadu vecuma). 

2017 0  uz 0 Novada Izglītības iestādes 

(PII, kurās iesniegto 

pieteikumu skaits ir lielāks, 

nekā iespējamais vietu 

skaits) 

Izglītības iestāžu 

vadītāji 

18. Novadā reģistrēto biedrību un 

nodibinājumu skaits (uz 1.janvāri) 

2017 38  Lursoft dati  par stāvokli 

(aktīvās) iepriekšējā gadā 

Sabiedrisko attiecību 

speciālists 

19. Ģimenes ārstu pieņemšanas vietu 

skaits novadā (uz 1.janvāri) 
2017 2  Nacionālais veselības 

dienests 

http://www.vmnvd.gov.lv/l

v/veselibas-aprupes-

pakalpojumi/gimenes-

arsti/gimenes-arsti-

atbilstosi-teritorijam 

Sociālais dienests 

20.1. Brenguļu pagasta bibliotēkā 

veikto izsniegumu skaits 

iepriekšējā gadā 

2017 4717  Brenguļu pagasta 

bibliotēka 

Brenguļu pagasta 

bibliotēkas vadītājs 

20.2. Kauguru pagasta bibliotēkā veikto 

izsniegumu skaits iepriekšējā 

gadā 

2017 5436  Kauguru pagasta bibliotēka Kauguru pagasta 

bibliotēkas vadītājs 

20.3. Mūrmuižas bibliotēkā-

informācijas centrā veikto 

izsniegumu skaits iepriekšējā 

gadā 

2017 4503  Mūrmuižas bibliotēka Mūrmuižas 

informācijas centra 

vadītājs 

20.4. Trikātas pagasta bibliotēkā veikto 

izsniegumu skaits iepriekšējā 

gadā 

2017 7183  Trikātas pagasta bibliotēka Trikātas pagasta 

bibliotēkas vadītājs 

21.1. Kauguru pagasta kultūras  nama 2017 5  Kauguru pagasta kultūras Kauguru Kultūras 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam
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Amatiermākslas kolektīvu un 

radošo apvienību skaits (uz 

1.oktobri) 

nams nama vadītājs  

 

21.2. Trikātas  pagasta kultūras  nama 

Amatiermākslas kolektīvu un 

radošo apvienību skaits (uz 

1.oktobri) 

2017 5  Trikātas pagasta kultūras  

nams 

Trikātas kultūras nama 

vadītājs  

21.3. Brenguļu pagasta Amatiermākslas 

kolektīvu un radošo apvienību 

skaits (uz 1.oktobri) 

2017 1  Beverīnas novada kulūras 

centrs 

Kultūras centra 

vadītājs   

22.1. Kauguru pagasta kultūras nama 

Amatiermākslas kolektīvu un 

radošo apvienību dalībnieku 

skaits (uz 1.oktobri) 

2017 78  Kauguru pagasta kultūras 

nams 

Kauguru Kultūras 

nama vadītājs  

 

22.2. Trikātas pagasta kultūras nama 

Amatiermākslas kolektīvu un 

radošo apvienību dalībnieku 

skaits (uz 1.oktobri) 

2017 83  Trikātas pagasta kultūras 

nams 

Trikātas kultūras nama 

vadītājs 

22.3. Brenguļu  pagasta 

Amatiermākslas kolektīvu un 

radošo apvienību dalībnieku 

skaits (uz 1.oktobri) 

2017 25  Beverīnas novada kulūras 

centrs 

Kultūras centra 

vadītājs   

23.1. Kauguru pagasta kultūras nama 

organizēto pasākumu skaits 

iepriekšējā gadā 

2017 17  Kauguru pagasta kultūras 

nams 

Kauguru Kultūras 

nama vadītājs  

 

23.2. Trikātas pagasta kultūras nama 

organizēto pasākumu skaits 

iepriekšējā gadā 

2017 27  Trikātas pagasta kultūras 

nams 

Trikātas kultūras nama 

vadītājs 

23.3. Brenguļu pagastā organizēto 

pasākumu skaits iepriekšējā gadā 

2017 18  Beverīnas novada kulūras 

centrs 

Kultūras centra 

vadītājs   

24.1. Kauguru pagasta kultūras nama 2017 6  Kauguru pagasta kultūras KauguruKultūras 
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nodrošināto pasākumu skaits 

iepriekšējā gadā 

nams (uz sadarbības 

līgumu pamata) 

nama vadītājs  

 

24.2. Trikātas pagasta kultūras nama 

nodrošināto pasākumu skaits 

iepriekšējā gadā 

2017 11  Trikātas pagasta kultūras 

nams (uz sadarbības 

līgumu pamata) 

Trikātas Kultūras 

nama vadītājs 

24.3. Nodrošināto kultūras pasākumu 

skaits  Brenguļu pagastā 

iepriekšējā gadā 

2017 13  Beverīnas novada kulūras 

centrs (uz sadarbības 

līgumu pamata) 

Kultūras centra 

vadītājs   

25.1. Kauguru pagasta kultūras nama 

maksas pasākumu apmeklētāju 

skaits iepriekšējā gadā 

2017 0  Kauguru pagasta kultūras 

nams 

Kauguru Kultūras 

nama vadītājs  

 

25.2. Trikātas pagasta kultūras nama 

maksas pasākumu apmeklētāju 

skaits iepriekšējā gadā 

2017 445  Trikātas pagasta kultūras 

nams 

Trikātas Kultūras 

nama vadītājs 

25.3. Brenguļu pagasta kultūras maksas 

pasākumu apmeklētāju skaits 

iepriekšējā gadā 

2017 271  Beverīnas novada kulūras 

centrs 

Kultūras centra 

vadītāja  Ieva Putniņa 

26. Beverīnas novada 

Amatiermākslas kolektīvi, kuri 

piedalījušies starptautiska mēroga 

pasākumos, skaits iepriekšējā 

gadā 

2017 1  Beverīnas novada kulūras 

centrs 

Kultūras centra 

vadītāja  Ieva Putniņa 

27. Aptaujas respondentu skaits un 

daļa no viņiem (%), kurus 

apmierina pašvaldības kultūras un 

izklaides pasākumi 

2018 47,2% 

(no 163 

respondent

iem) 

 Novada pašvaldības 

aptauja 

Atbilžu gradācija: pilnīgi 

apmierina, drīzāk 

apmierina, drīzāk 

neapmierina, pilnīgi 

neapmierina, nav pieejams, 

grūti pateikt. 

Kultūras centrs 

28. Novadā notikušo pašvaldības 2017 18  Beverīnas novada centrs Novada sporta 
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rīkoto sporta pasākumu skaits 

iepriekšējā gadā 

„Kaimiņi” organizators 

29. Novadā notikušo pašvaldības 

rīkoto sporta pasākumu 

dalībnieku skaits iepriekšējā gadā 

2017 1930  Beverīnas novada centrs 

„Kaimiņi” 

Novada sporta 

organizators 

30. Sporta organizāciju un komandu 

sportistu, kuri piedalījušies 

starptautiska mēroga pasākumos, 

skaits iepriekšējā gadā 

2017 3  Beverīnas novada centrs 

„Kaimiņi” 

Novada sporta 

organizators 

31. Novada iedzīvotāju 

apmierinātības ar novada sporta 

bāzes pieejamību un kvalitāti 

palielināšanās (% no iedzīvotāju 

aptaujas respondentiem) 

2018 34  Novada pašvaldība aptauja 

Atbilžu gradācija: pilnīgi 

apmierina, drīzāk 

apmierina, drīzāk 

neapmierina, pilnīgi 

neapmierina, nav pieejams, 

grūti pateikt. 

Sabiedrisko attiecību 

speciālists 

32. Pašvaldības finansiāli atbalstīto 

NVO un iniciatīvu grupu 

izstrādāto projektu skaits 

iepriekšējā gadā 

2017 10  Finanšu nodaļa  Projektu vadības 

speciālists 

33. Pašvaldības līdzfinansējums 

(EUR) atbalstīto NVO un 

iniciatīvu grupu projektu 

realizācijai iepriekšējā gadā 

2017 6000  Finanšu nodaļa Finanšu nodaļas 

ekonomists 

34. Iedzīvotāju skaits, kuriem 

piešķirts GMI iepriekšējā gadā 

2017 23  Sociālais dienests Sociālais dienests 

35. Audžuģimeņu skaits novadā 

iepriekšējā gadā 

2017 8  Novada Bāriņtiesa Bāriņtiesa 

36. Kopējais Latvijas audžuģimenēs 

ievietoto novada bērnu skaits 

iepriekšējā gadā 

2017 2  Novada Bāriņtiesa Bāriņtiesa 
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37. Bērnu, kuriem sniegti 

ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumi, skaits iepriekšējā 

gadā 

2017 9  Sociālais dienests Sociālais dienests 

38. Sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas iestādēs izmitināto 

personu skaits (uz 31.decembri) 

2017 14  Sociālais dienests Sociālais dienests 

39. Iedzīvotāju, kuriem piešķirts 

trūcīgās personas statuss, skaits 

iepriekšējā gadā 

2017 86  Sociālais dienests Sociālais dienests 

40. Ģimeņu, kurām piešķirts trūcīgas 

ģimenes statuss, skaits iepriekšējā 

gadā 

2017 46  Sociālais dienests Sociālais dienests 

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

Infrastruktūras sistēma 

41.1. Izsniegto būvatļauju skaits 

iepriekšējā gadā 

2017 23  Apvienotā būvvalde Būvvaldes vadītājs 

 

41.2. Ekspluatācijā nodoto atjaunoto 

objektu skaits iepriekšējā gadā 

2017 4  Apvienotā būvvalde Būvvaldes vadītājs 

41.2.1 t.sk. Dzīvojamās mājas 2017 1  Apvienotā būvvalde Būvvaldes vadītājs 

41.3. Ekspluatācijā nodoto atjaunoto 

objektu platība (m
2
) iepriekšējā 

gadā 

2017 11344  Apvienotā būvvalde Būvvaldes vadītājs 

41.3.1

. 

t.sk. dzīvojamo māju platība 

(m
2
) 

2017 55,0  Apvienotā būvvalde Būvvaldes vadītājs 

41.4. Ekspluatācijā nodoto jaunu 

objektu skaits iepriekšējā gadā 

2017 18  Apvienotā būvvalde Būvvaldes vadītājs 

41.4.1

. 

t.sk. Dzīvojamās mājas 2017 2  Apvienotā būvvalde Būvvaldes vadītājs 
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41.5. Ekspluatācijā nodoto jaunu 

objektu platība (m
2
) iepriekšējā 

gadā 

2017 1183  Apvienotā būvvalde Būvvaldes vadītājs 

41.5.1

. 

t.sk. dzīvojamo māju platība 

(m
2
) 

2017 386,0  Apvienotā būvvalde Būvvaldes vadītājs 

41.6 Ierīkoto, labiekārtoto un 

uzturēto teritoriju, rotaļu un 

atpūtas laukumu platība (ha (uz 

1.janvāri) 

2017 2,7  Apvienotā būvvalde Būvvaldes vadītājs 

41.7 Ierīkoto, labiekārtoto un 

uzturēto teritoriju, rotaļu un 

atpūtas laukumu skaits (uz 

1.janvāri) 

2017 1  Apvienotā būvvalde Būvvaldes vadītājs 

42. Dzeramā ūdens kvalitātes 

atbilstība normatīvos noteiktajai 

iepriekšējā gadā 

2017 Atbilst  Pagastu komunālās 

saimniecības 

Pagastu saimniecības 

daļu vadītāji 

43. Beverīnas novada 

mājsaimniecību  skaits (%), 

kuras pieslēgtas centralizētai 

ūdensapgādes sistēmai (uz 

1.janvāri) 

2017 25,3%  Komunālo saimniecību 

vadītāji 

Pagastu saimniecības 

daļu vadītāji 

44. Notekūdeņu kvalitātes atbilstība 

normatīvos noteiktajai pēc 

attīrīšanas, pirms izplūdes 

ūdenstilpēs 

2017 Atbilst  Komunālo saimniecību 

vadītāji 

Pagastu saimniecības 

daļu vadītāji 

45. Beverīnas novada 

mājsaimniecību skaits (%), 

kuras pieslēgtas centralizētai 

kanalizācijas sistēmai (uz 

1.janvāri) 

2017 23,4%  Komunālo saimniecību 

vadītāji 

Pagastu saimniecības 

daļu vadītāji 

46. Investīciju apjoms (EUR) 2017 304 510  Finanšu nodaļa Finanšu nodaļa 
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pašvaldības pamata 

infrastruktūrā iepriekšējā gadā 

47.1. Savākto atkritumu daudzums (t) 

novadā iepriekšējā gadā, tai 

skaitā 

2017 127  Komunālo saimniecību 

vadītāji 

Pagastu saimniecības 

daļu vadītāji 

47.2. Mājsaimniecību skaits, kuras 

noslēgušas līgumus par 

atkritumu apsaimniekošanu (uz 

1.janvāri) 

2017 707  Pašvaldības policija Pašvaldības policijas 

priekšnieks 

47.3. Atkritumu šķirošanas punktu 

skaits (uz 1.janvāri) 

2017 6  Komunālo saimniecību 

vadītāji 

Pagastu saimniecības 

daļu vadītāji 

48.1. Meža zemju kopējā platība (ha) 

(uz 1.janvāri) 
2017 7804  VMD (Ziemeļvidzemes 

reģions) 

Nekustamā īpašuma 

speciālisti 

48.2. Mežu platība (ha) (uz 1.janvāri) 2017 6639  VMD (Ziemeļvidzemes 

reģions) 

Nekustamā īpašuma 

speciālisti 

48.3. Atjaunotās meža platības (ha) 

iepriekšējā gadā 

2017 206.24  VMD (Ziemeļvidzemes 

reģions) 

Pagastu saimniecības 

daļu vadītāji 

49. Novada pašvaldības  realizēto 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas veicinošu 

aktivitāšu skaits iepriekšējā gadā 

energoauditu aktualizācija; 

jauna energoaudita izstrāde;  

daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju 

aptauja;  

daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju 

sanāksmes par 

energoefektivitātes programmu 

un iespējām; 

piesaistīti ārējie eksperti  

izstrādāts informatīvais 

2017 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

  (Dažāda veida 

energoefektivitātes 

projekti, tehniskās un 

analītiskās dokumentācijas 

izstrāde, izglītojoši 

semināri, iedzīvotāju 

sanāksmes, eskpertu 

piesaiste utml.) 

Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas 

speciālists 
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materiāls, sistemātiski tiek veikts 

analītiskais darbs par pilotēkām; 

novada pašvaldības mājas lapā 

www.beverinasnovads.lv 

izveidota sadaļa – 

Daudzdzīvokļu ēku siltināšana, 

t.sk. veikta publicitāte par 

programmas iespējām 

Beverīnas novada pašvaldības 

mājas lapā 

www.beverinasnovads.lv 

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

novada atpazīstamībai 

Pārvaldes un komunikācijas sistēma 

50. Vēlētāju aktivitāte (%) iepriekšējās 

pašvaldību vēlēšanās 
2017 50,84  Centrālā vēlēšanu 

komisija: 

http://pv2017.cvk.lv/Activi

ties 

vai citā adresē, 

attiecīgajam gadam 

Vēlēšanu komisijas 

vadītājs 

51. Novada pašvaldības mājas lapas 

apmeklējumu skaits iepriekšējā 

gadā 

2017 x  Datortīklu un datorsistēmu 

administrators 

Datortīklu  

administrators 

 

52. Novada pašvaldības mājas lapas 

unikālo apmeklētāju skaits 

iepriekšējā gadā (uz janvāra 

sākumu) 

2017 x  Datortīklu un datorsistēmu 

administrators 

Datortīklu  

administrators 

 

53. Novada pašvaldības sociālo tīklu 

(Facebook, Twitter) kontu sekotāju 

kopējais skaits (uz janvāra 

sākumu) 

2017 645  Sabiedrisko attiecību 

speciālists (Facebook) 

Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

1012  Sabiedrisko attiecību 

speciālists (Twitter) 

Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

http://pv2017.cvk.lv/Activities
http://pv2017.cvk.lv/Activities


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

Īstenošanas un uzraudzības kārtība  20 

54. Pašvaldībā un pašvaldības iestādēs 

lietotā datortehnika (%), kas 

vecāka par 5 gadiem 

2017 51,8%  Datortīklu  

administrators 

Datortīklu  

administrators 

 

55. Finanšu līdzekļu izlietojums 

vispārējiem valdības dienestiem 

(%) no pamatbudžeta iepriekšējā 

gadā 

2017 12  Valsts Kase, 

https://e2.kase.gov.lv/pub5

.5_pasv/code/pub.php?mod

ule=pub 

Izraudzīties vajadzīgo 

gadu, organizācija - 

Beverīnas novads, veidlapa 

2PB_Pasv, rinda 01.000 

vai 

2)Finanšu nodaļa 

Finanšu nodaļa 

Ekonomiskā sistēma 

56. Pašvaldību no valsts budžeta 

iestādēm saņemtie transferti ES 

politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

2017 23 215  Finanšu nodaļa Finanšu nodaļa 

57. Piesaistītais citu fondu finansējums 

(EUR) iepriekšējā gadā 

2017 8 540  Finanšu nodaļa Finanšu nodaļa 

58. Pašvaldībā un pašvaldības iestādēs 

nodrošināto prakšu vietu skaits 

iepriekšējā gadā 

2017 1(NVA)/x   iestādes, NVA, 

Pašvaldības iestāžu 

sniegtā informācija 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

59. Strādājošo mēneša vidējā bruto 

darba samaksa (EUR) novadā 

iepriekšējā gadā 

2017 681  CSP: DSG07. Strādājošo 

mēneša vidējā darba 

samaksa republikas 

pilsētās un novados 

(euro) 

Finanšu nodaļa 

https://e2.kase.gov.lv/pub5.5_pasv/code/pub.php?module=pub
https://e2.kase.gov.lv/pub5.5_pasv/code/pub.php?module=pub
https://e2.kase.gov.lv/pub5.5_pasv/code/pub.php?module=pub
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60. Zemnieku saimniecību skaits (uz 

1.janvāri) 

2017 56  Lursoft dati Sabiedrisko attiecību 

speciālists 

61. Bioloģisko saimniecību skaits 

novadā (uz 1.janvāri) 

2017 5  LAD Reģionālā 

lauksaimniecības 

pārvalde 

Izpilddirektors 

62. Uzskaitīto nakšņojošo tūristu skaits 

novadā iepriekšējā gadā 

2017 6415  https://data.csb.gov.lv/px

web/lv/transp_tur/transp_

tur__turisms__izm__ikga

d/TUG040.px/  

Tūrisma speciālists 

63. Iesniegto projektu skaits uzņēmēju 

konkursam  

2017 6  Projektu vadības 

speciālists 

Projektu vadības 

speciālists 

https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp_tur/transp_tur__turisms__izm__ikgad/TUG040.px/
https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp_tur/transp_tur__turisms__izm__ikgad/TUG040.px/
https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp_tur/transp_tur__turisms__izm__ikgad/TUG040.px/
https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp_tur/transp_tur__turisms__izm__ikgad/TUG040.px/
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Par Attīstības programmā 2019-2024 noteikto vidējā termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtējuma 

rādītāju informācijas nodrošināšanu, apkopošanu un analizēšanu atbildīga ir Beverīnas novada 

pašvaldības izpilddirektors, iegūstot datus no publiskajiem informācijas avotiem, vai arī, saņemot 

tos no institūcijām, Beverīnas novada pašvaldības struktūrvienībām, nodaļām un iestādēm sniedzot 

par tiem informāciju ikgadējā īstenošanas uzraudzības ziņojumā un 3 gadu perioda pārskatā.  

Attīstības programmā 2019-2024 noteikto sociāli ekonomisko rādītāju tabulu ir nepieciešams 

pārbaudīt praksē, lai var to pilnveidot un uzlabot. Ja nepieciešams, rādītājus iespējams izslēgt no 

rādītāju tabulas, aizvietojot tos ar citiem rādītājiem. Izdarot labojumus rādītāju datu bāzē, 

kvalitatīvāka rezultāta sasniegšanai jāievēro šādi ieteikumi: 

 jāizvēlas optimāls rezultatīvo rādītāju skaits, neaizraujoties ar pārāk daudziem 

maznozīmīgiem rādītājiem; 

 rādītāju skaits nav tieši saistāms ar uzraudzības sistēmas kvalitāti un negarantē 

sekmīgāku virzību uz izvirzīto prioritāšu sasniegšanu; 

 izvirzīto prioritāšu izpildes novērtēšanas vajadzībām jāpiemēro gan kvantitatīvie, gan 

kvalitatīvie rādītāji. Viens no tipiskākajiem kvalitatīvajiem rezultātu rādītājiem ir 

iedzīvotāju apmierinātības līmeņa noskaidrošana par kādu pakalpojumu vai sniedzot 

subjektīvu situācijas novērtējumu. Aptaujas gadījumā ieteicams pielietot šādu atbilžu 

gradāciju: pilnīgi apmierina, drīzāk apmierina, drīzāk neapmierina, pilnīgi neapmierina, 

nav pieejams, grūti pateikt; 

 papildus eksaktajiem datiem lietderīgi ir izmantot arī ekspertu viedokļus par attīstības 

vērtējumu, tai skaitā rādītāju vērtību interpretāciju. 

5. ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMU SAGATAVOŠANAS UN IESNIEGŠANAS 

KĀRTĪBA 

Lai nodrošinātu, ka sabiedrība varētu sekot līdzi Attīstības programmā 2019-2024 noteikto 

rādītāju izpildei Beverīnas  novada pašvaldība: 

 katru gadu izstrādā ikgadējo īstenošanas uzraudzības ziņojumu (sākot ar 2020.gadu un 

noslēdzot ar 2024.gadu); 

 ik pēc 3 gadiem izstrādā īstenošanas uzraudzības pārskata ziņojumu par 3 gadu periodu 

(2022.gadā par gadiem 2019, 2020; 2021; 2025.gadā par gadiem 2022, 2023, 2024;. 

 Par ikgadējo īstenošanas uzraudzības ziņojumu un 3 gadu perioda īstenošanas uzraudzības 

pārskata ziņojumu sagatavošanu atbildīga ir Beverīnas  novada pašvaldības izpilddirektors 

sadarbībā ar Beverīnas novada pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm. 
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4.TABULA 

IKGADĒJĀ ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMĀ ietveramā informācija 

Nodaļa Saturs 

Ievads Ievadā pamato izstrādātās Attīstības programmas 2019-2024 nozīmi, 

saikni ar citiem plānošanas dokumentiem, sniedz informāciju par 

dokumenta īstenošanas uzraudzības sistēmu un sagatavotā īstenošanas 

uzraudzības ziņojuma būtību, informē par tā kopējo struktūru, laika 

griezumu, par kādu tas veidots, un tā izstrādātājiem, norādot 

kontaktinformāciju komentāriem, priekšlikumiem un jautājumiem. 

1.  

Beverīnas novada 

vispārīgs attīstības 

raksturojums 

Sadaļā sniedz vispārīgu Beverīnas novada attīstības raksturojumu 

kontekstā ar notiekošajiem attīstības procesiem valstī un salīdzinājumā ar 

citiem novadiem Latvijā. Attiecībā uz indikatoriem, šajā sadaļā atspoguļo 

un analizē definētos Beverīnas novada attīstības izvērtējuma teritorijas 

attīstības rādītājus, salīdzinot tos ar vidējiem rādītājiem valstī un 

analizējot tos uz pārējo novadu fona. 

2.  

Attīstības programmas 

2019-2024 īstenošanas 

rezultāti 

2.1.  

Rīcību plānā noteikto 

uzdevumu īstenošanas 

rezultāti 

2.2. 

 Investīciju plāna 

īstenošanas rezultāti 

Attīstības programmas 2019-2024 īstenošanas rezultātus izvērtē divās 

apakšsadaļās: 

 Pirmā apakšsadaļa balstās uz Rīcību plāna noteikto uzdevumu 

sasniegšanas rādītāju apkopojumu un analīzi. Par katru definēto 

uzdevumu tiek aprakstīts, kas ir darīts un sasniegts, kādas ir tendences, 

vai attīstība norit vēlamajā virzienā, un, ja konstatētas novirzes no 

plānotā, tad pamatojums tam. Balstoties uz definētajiem uzdevumu 

sasniegšanas izvērtējuma rādītājiem, katra rīcību virziena apraksts 

noslēdzas ar secinājumiem un priekšlikumiem. 

 

 Otrā apakšsadaļa balstās uz Investīciju plāna īstenošanas rezultātiem 

un to analīzi, sniedzot informāciju par katru noteikto projektu 

īstenošanu. 

3. 

Secinājumi 

Sadaļā tiek norādīti kopējie pārskata secinājumi, kopīgās novada 

attīstības tendences un atsevišķi secinājumi pa definētajiem rīcību 

virzieniem. 

4.  

Priekšlikumi 

Sadaļā tiek izvirzīti priekšlikumi Rīcību plāna un Investīciju plāna 

aktualizēšanai un nepieciešamības gadījumā arī īstenošanas uzraudzības 

sistēmas un novada daļu kopējā darba pilnveidošanai. 

5.  

Izmantotās 

informācijas avoti 

Uzrādīti informācijas avoti, tai skaitā pašvaldības nodaļas, 

struktūrvienības un citas iestādes, kas sniegušas informāciju īstenošanas 

uzraudzības ziņojuma sagatavošanai. 

Pielikumi Pielikumā pēc nepieciešamības tiek pievienotas tabulas ar rādītājiem un 

to rezultātiem, informācija par projektiem u.c. materiāli, kurus 

pārskatāmības dēļ nav lietderīgi ievietot tekstuālajā daļā. 

Īstenošanas uzraudzības pārskata ziņojuma par 3 gadu periodu izstrāde notiek ar mērķi 

analizēt Attīstības programmas 2019-2024 rādītāju sasniegumus (par visiem programmā 

noteiktajiem rādītājiem) trīs gadu periodā, t.sk. novērtējot sasniegto rezultātu ietekmi uz teritorijas 

attīstības rādītājiem.  
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5.TABULA 

TRĪS GADU īstenošanas uzraudzības pārskata ziņojumā ietveramā informācija 

Nodaļa Saturs 

Ievads Ievadā sniedz informāciju par īstenošanas uzraudzības pārskata ziņojuma 

mērķi, laika griezumu, par kādu tas veidots, tā struktūru un tā 

sagatavošanā iesaistītajām institūcijām. 

1.  

Beverīnas novada 

vispārīgs attīstības 

raksturojums 

Sadaļā sniedz vispārīgu Beverīnas novada attīstības raksturojumu 

kontekstā ar notiekošajiem attīstības procesiem valstī un salīdzinājumā ar 

citām pašvaldībām Latvijā. Attiecībā uz indikatoriem, šajā sadaļā 

atspoguļo un analizē definētos Beverīnas novada attīstības izvērtējuma 

teritorijas attīstības rādītājus, salīdzinot tos ar vidējiem rādītājiem valstī 

un analizējot tos uz pārējo pašvaldību fona. 

2.  

Attīstības programmas 

2019-2024 īstenošana  

Dokumenta īstenošanu izvērtē, balstoties uz definētajiem vidēja termiņa 

prioritāšu īstenošanas rezultatīvajiem rādītājiem. 

Par katru vidēja termiņa prioritāti sniedz šādu informāciju: 

 rezultatīvo rādītāju sasniegumi, to sakritība ar iepriekš plānoto saistībā 

ar ieguldīto finanšu apjomu; 

 rezultatīvo rādītāju sasniegumu ietekme uz teritorijas attīstību; 

 ja konstatētas novirzes no plānotā, tad skaidrojums; 

 secinājumi un priekšlikumi. 

3. 

Secinājumi 

Sadaļā sniedz kopējos secinājumus par mērķu un uzdevumu izpildi. 

4.  

Priekšlikumi 

Sadaļā tiek izvirzīti priekšlikumi dokumenta Rīcības plāna un Investīciju 

plāna aktualizēšanai un nepieciešamības gadījumā arī īstenošanas 

uzraudzības sistēmas un novada daļu kopējā darba pilnveidošanai. 

5.  

Izmantotās 

informācijas avoti 

Uzrādīti informācijas avoti, tai skaitā pašvaldības nodaļas, 

struktūrvienības un citas iestādes, kas sniegušas informāciju īstenošanas 

uzraudzības pārskata ziņojuma sagatavošanai. 

Pielikumi Pielikumā pēc nepieciešamības tiek pievienotas tabulas ar rādītājiem un 

to rezultātiem, informācija par projektiem u.c. materiāli, kurus 

pārskatāmības dēļ nav lietderīgi ievietot tekstuālajā daļā. 

Īstenošanas uzraudzības rādītāju apjoms ir optimāls novada teritorijas attīstības līmeņa 

vispusīgai novērtēšanai, un programmas ieviešanas gaitā ir reālas iespējas visus datus iegūt un 

analizēt.  

Par ikgadējā īstenošanas uzraudzības ziņojuma un 3 gadu perioda īstenošanas uzraudzības 

pārskata ziņojuma sagatavošanu atbildīga ir Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektors. Atbildīgā 

speciālista efektīvākai darba organizēšanai ir jānodrošina tiesības pieprasīt un saņemt dokumentu 

sagatavošanai nepieciešamo informāciju no citām pašvaldības nodaļām un  struktūrvienībām, lai 

būtu iespējams veikt kvalitatīvu un savlaicīgu informācijas apkopošanu, sagatavošanu un analīzi.  

Atbilstoši pēc Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektora uzaicinājuma un metodikas 

nosūtīšanas (vai informācijas par to) Beverīnas novada pašvaldības nodaļas un iestādes katru gadu 

līdz 1.aprīlim, sākot no 2020.gada, iesniedz projektu vadības speciālistam pārskatu par situāciju 

savā sfērā. Pārskats ir jābalsta uz Attīstības programmā 2019-2024 noteiktajiem īstenošanas 

izvērtējuma sociāli ekonomiskajiem rādītājiem, izstrādāto Rīcību plānu un Investīciju plānu, 
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sniedzot ziņojumu par to, kā tiek realizēti Rīcību plānā un Investīciju plānā norādītie pasākumi. 

Projektu vadības speciālists pārbauda iesūtīto informāciju un nepieciešamības gadījumā lūdz 

iesūtītāju to precizēt. 

Iegūto informāciju par Attīstības programmas 2019-2024 izpildes gaitu projektu vadības 

speciālists apkopo un analizē, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus, kā arī papildus apkopo 

informāciju no ārējām institūcijām (Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Centrālās statistikas 

pārvaldes u.c.), balstoties uz noteiktajiem Beverīnas  novada pašvaldības attīstības izvērtējuma 

teritoriālajiem rādītājiem. 

Pēc ikgadējā īstenošanas uzraudzības ziņojuma vai 3 gadu perioda īstenošanas uzraudzības 

pārskata ziņojuma sagatavošanas izpilddirektors informē Finanšu un attīstības komiteju, Beverīnas 

novada pašvaldību un deputātus par ziņojuma vai pārskata rezultātiem, pēc tam sadarbībā ar 

sabiedrisko attiecību speciālistu izstrādāto materiālu publicē pašvaldības mājas lapā un informē 

sabiedrību Beverīnas  novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Beverīnas Vēstis” un sociālajos 

tīklos.  

Ieteicams ikgadējo īstenošanas uzraudzības ziņojumu, kā arī 3 gadu perioda pārskatu 

izstrādāt vienlaikus ar Beverīnas novada pašvaldības gada publisko pārskatu, vai pat iekļaut to 

Beverīnas novada pašvaldības gada publiskā pārskata izstrādes ietvaros. 

Regulāri papildinot ikgadējo īstenošanas uzraudzības ziņojumu un 3 gadu perioda pārskatu 

ar sistemātiski apkopoto un analizēto informāciju, būs radīts instruments, ar kura palīdzību varēs 

novērtēt, vai Beverīnas novada pašvaldība tiecas īstenot noteiktos mērķus un izvirzītās prioritātes, 

vai tomēr veiktās rīcības ir neatbilstīgas. Īstenošanas uzraudzības ziņojums un 3 gadu perioda 

pārskats kalpos kā informatīvs materiāls, kas ļaus jebkuram interesentam iepazīties ar novadā 

paveikto attiecībā uz konkrēti definētajām vidēja termiņa prioritātēm. 


