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APSTIPRINĀTS
ar Beverīnas novada pašvaldības
domes 2019.gada 30.maija
sēdes lēmumu Nr.80, prot.Nr.5, 5.§
Beverīnas novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcību plāna
izpildes izvērtējums par 2018.gadu
RV1.1 Uzņēmējdarbības veicināšana
U1.1.1: Nodrošināt uzņēmējdarbības konsultāciju pieejamību

Plānā
0

Izpilde
0

U1.1.2. Jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā

0

0

U1.1.3: Teritorijas mārketinga nodrošināšana

35 000
0

5384,5

12 625

8809,45

U1.1.4: Uzņēmējdarbības atbalsta nodrošināšana
U1.1.5.Ar tūrismu saistītas uzņēmējdarbības attīstība
RV1.1 KOPĀ

0
14 193,95

RV1.2. Kopdarbība ar novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem
U.1.2.1.Kopdarbības atbalsts

27000

8612,01

U.1.2.2.Atjaunojamās enerģijas ražošana

0

0

0

0

U.1.2.3. Inovatīvu produktu radīšana
RV1.2 KOPĀ

8612,01

RV2.1. Tehniskās infrastruktūras attīstība un labiekārtošana
U2.1.1: Infrastruktūras attīstības sekmēšana

366 705

131 666,62

U2.1.2: Ūdenssaimniecības attīstība

42 515

12 749,08

U2.1.3. Satiksmes drošības un organizācijas uzlabošana

112 000

520 746,77

U2.1.4: Teritorijas labiekārtošana

124710

86 646,51

0

0

U2.1.5. Velotūrisma attīstības veicināšana
RV2.1 KOPĀ

748 768,25

RV3.1. Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
U3.1.1: Izglītības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

23 882

16 244,94

U3.1.2: Izglītības iestāžu renovācija un energoefektivitātes
paaugstināšana
U3.1.3: Interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamība un
attīstība
RV3.1 KOPĀ

203 830

209 183,19

0

0

RV4.1: Kultūrvides attīstība

225 428,13

U4.1.1: Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras
attīstība
U4.1.2: Kultūrvides saglabāšana un pilnveidošana

171 197

50 694,52

0

0

RV4.1 KOPĀ

50 694,52

RV5.1. Sociālās aprūpes pakalpoju sakārtošana
U5.1.1: Sociālās aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu attīstība

23190

RV5.1 KOPĀ

4552,89
4552,89

RV5.2. Veselības aprūpes nodrošināšana
U5.2.1: Veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu attīstība

13262

9629,02

U5.2.2. Iedzīvotāju informēšana par pieejamajiem pakalpojumiem

0

0

RV5.2 KOPĀ

9629,02

RV5.3. Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība
U5.3.1: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība

0

0

U5.3.2: Izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas infrastruktūru

0

0

U5.3.3: Sacensību un sporta pasākumu organizēšana

0

0

0

9674,70

0

0

RV5.3 KOPĀ
RV6.1.Pārvaldes, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu kapacitātes
stiprināšana
U6.1.1: Paaugstināt pārvaldes, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu
kapacitāti ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
U6.1.2: Uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti
RV6.1 KOPĀ

9674,70

RV7.1.Teritorijas vides sakārtošana
U7.1.1 Ūdens tilpju apsaimniekošana

20680

20716,48

U7.1.2: Atkritumu apsaimniekošana

0

0

U7.1.3: Karjeru apsaimniekošana

0

0

U7.1.4: Teritorijas apsaimniekošana un labiekārtošana

183 300

54 187,49

RV7.1 KOPĀ

55 687,49

Beverīnas novada pašvaldība 2018.gadā strādājusi atbilstoši savai spēkā esošajai Integrētās
attīstības programmai, tāpēc Rīcību plāna izpilde 2018.gadam ataino līdzīgu Beverīnas novada
pašvaldības attīstības virzienu, kāds tas bija 2017.gadā – investīcijas galvenokārt veiktas
infrastruktūrā: tehniskajā infrastruktūrā - 748 768,25 EUR, kas ir aptuveni divas reizes vairāk,
nekā 2017.gadā (399 146,88 EUR). Tāpat kā 2017.gadā, arī 2018.gadā lielākie ieguldījumi veikti
ceļu infrastruktūras sakārtošanā. Otra lielākā ieguldījumu pozīcija ir ieguldījumi Rīcības virzienā
3.1 “Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana”, galvenokārt mācību iestāžu ēku
renovācijā un energoefektivitātes paaugstināšanai.
Mazāk ieguldīts vides sakārtošanā, kultūrvides attīstīšanā un uzņēmējdarbības veicināšanā.
Dažās pozīcijās, piemēram, U7.1.4 “Teritorijas apsaimniekošana un labiekārtošana” mazāks
ieguldījumu apjoms veidojies Eiropas savienības atbalstīto projektu īstenošanas īpatnību dēļ –
plānotajās izmaksās norādīta visa projekta summa, taču tā kā projekts attiecīgajā gadā nav
pilnībā īstenots, izpildē uzrādīta tikai jau faktiski ieguldītā summa.
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Līdzīgi kā 2017.gadā, vismazāk ieguldīts sociālās aprūpes infrastruktūrā un pašvaldības iestāžu
kapacitātes stiprināšanā, kopdarbības atbalstā. Saskaņā ar investīciju plāna informāciju, sporta un
aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstībā 2018.gadā ieguldījumi nav veikti. Taču vienlaikus
jānorāda, ka pozīcijā U2.1.4. “Teritorijas labiekārtošana” ietverti arī līdzekļi, kas ieguldīti
velotrases izbūvē Mūrmuižā un āra trenažieru uzstādīšanā Trikātā un Brenguļos, kas faktiski
atbilst pozīcijai U5.3.2 “Izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas infrastruktūru”.
Tāpat kā iepriekš, arī 2018.gadā ir vairāki uzdevumi, kuri pildīti bez atsevišķiem ieguldījumiem,
piemēram, uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte (U6.1.2), kā arī šajās jomās bijuši
regulārie pašvaldības budžeta izdevumi, kas netiek iekļauti investīciju plānā, piemēram, dažādu
pasākumu, tostarp sporta pasākumu īstenošanas izdevumi.
Jāatzīst, ka 2018.gadā bijuši arī daži neveiksmīgi ieguldījumi, un tieši – Mūrmuižas tirdzniecības
paviljona tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas – paviljona būvniecībai tika saņemts Eiropas
Savienības finansējums LEADER programmas ietvaros, taču šie darbi netika veikti, jo iepirkuma
rezultātā potenciālie darbu veicēji iesniedza piedāvājumus par summām, kas vairākkārtīgi
pārsniedza gan programmas ietvaros piešķirto atbalstu, gan pašvaldības budžetā šim nolūkam
ieplānotos līdzekļus, tādējādi no projekta īstenošanas nācās atteikties. Līdzīga situācija
veidojusies ar laivu piestātnes izveidi Brenguļos – budžeta līdzekļi izlietoti tehniskā projekta
izstrādei ar nolūku piesaistīt projektu konkursu ietvaros pieejamo atbalstu, taču šāda projekta
īstenošanai nav bijušas piemērotas projektu programmas.
Jau izvērtējot 2017.gada Rīcību plāna izpildi, tika konstatētas trīs problēmas, kas daļēji apgrūtina
Rīcību plāna un Investīciju plāna izvērtēšanu: nepietiekama uzskaite, lai nodrošinātu iespēju
vēlāk viegli konstatēt rezultatīvo rādītāju sasniegšanu atbilstoši Rīcību plānam; trūkst vadlīnijas
par to, kas būtu vai nebūtu uzskatāms par investīciju Rīcību plāna un Investīciju plāna izpratnē,
un nepilnīga sasaiste starp pašvaldības budžeta pozīcijām, Investīciju plānu un Rīcību plāna
uzdevumiem, kas rada grūtības izpildes salīdzināšanas procesā. Izskatot 2018.gada Rīcību plāna
izpildi, jāsecina, ka iepriekš konstatētās problēmas novērstas daļēji – ir uzlabojusies rezultatīvo
rādītāju uzskaite, tiek ievērota zināma konsekvence ieguldījumu uzrādīšanā pa pozīcijām, tomēr
vēl joprojām ir pozīcijas, kur pašvaldības budžeta pozīcijas nav sasaistē ar Rīcību plāna
uzdevumiem, un būtu nepieciešams noteikt konkrētu sasaistes kārtību.
Tā kā 2018.gadā uzsākta Beverīnas novada pašvaldības jaunās Integrētās attīstības programmas
2019.-2024.gadam izstrāde, tajā attiecīgi tiks ietverts jauns rīcību plāns, kura izstrādē tiek ņemti
vērā arī šī izvērtējuma secinājumi.
Domes priekšsēdētājs

M.Zvirbulis
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